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Chruszczowa
z Wilsonem
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sobota 15 czerwca "1963 roku

Nowy kosmonauta radziecki
krąży wokół

Zietni

sekretarz Komitetu Centralnego KPZR, przewodniczący Rady :Ministrów Związku Radziecorbitę
W piątek po południu Związek Radziecki wysłał
kiego, Nikita Chrusec.zow, przy11
praywódcę Brytyjskiej
jąl dziś
kosmonautę
kolejnego
5
„Wostok
statku
na
okołoziemską
Partii Labourzymówis•kiej, Harolda Wilsona i odbyt z nim
..:... podpułkownika Walerego Bykowskiego.
przebiegla w
raz.mowę, która
w przyj.ac.ielskiej atmosferze.
Wilsonowi towarzyszyli inni
z radoscią na naszej ojczystej
Statek kosmiczny „Wost.ok-5" clmi Ziemi) wyrnoisi ok-0ło 235
dzialacze Labou•r Party. Ze strokm, perigeum ~punkt najbliż ziemi.
wystarl-o~vał o godzinie U (wg
ny radzieclctej podczas ro=oczasu warsza.wskieg<>). Wkrói· szy Ziemi) - 181 km, a d.tr-e.;;
wy obecny byt przewodniczący
radzieckiej grupy Unii Między
ce poiem TASS ogłm!>il oficjał jedrnego obiegu wokół na.szej
półtorej
parlamentarn'2j, Spiridonow.
n:I'. _komu~kat o looi,e, i>znaj- pk~·nety - 88,4 mirn•uty.
Kąt .nachyJeinia C<!"b1ty wizglę
nua,Jący,. ze celem nowej wypo
Występując w piątek na konRówinioka
pl•a1S1UCzy2m1y
badanie dem
prawy ;>est „d.e.lsze
ferencji prasowej w Mosil<wie,
15.30 (czasu wargodzinie
O
przywodca partii labourzystowczynników ziemskiego wyiilosi okol:IO 65
różnych
wpływu
sz.awskiego), to jest w półtorej
skiej W. Brytanii Harold Wil- J lotu koomicmego na ll1l"gani:zm &to1pni.
godziny po wystrzeleniu statku
son powiedział, że wszystkie
Stacje na.ziemne u.trzyi=ją ko·Stl11"cznego
przeprowa.dzenie rozludzki,
,,\NostOlk-5'' ir'ardio
rozmo~, jakie przeprowad-z>.ił z
ni-E1priZ•8I"Waną chwm>ltroimą łącz
szer2mnych ba.dań medycznomos·kiewskie nadalo 3-krotme
Chruszczopremierem Nikitą
wa.runka-0h nc.ść ze sfa·t~i€m . Lekarze mo komuni:kat specjalny o przebiew
bi-0logi~myeh
" ·em i innymi działaczami par1kcstnonautę na
o.g!.ąda,ć
gą
dlugotl."Wałego lotu (poza Ziegu lotu. Spiker doniósł, że koSt\\'O\V}'mi ZSRR, „były serdeekranie telewiizyjnym.
ntią) oraz dalsze udoskonalesmonauta W. Bykowski z.niósł
czne i konstrulctywne".
Z meldunków Bykowskiego ctobrze start, że cz.uje się donie urządzeń pilo.towanego stat
do szeregu
„J akkol wiek co
i że lot odby-wa się poskonale
telemetryczdanych
z
O'l'1l'2:
ku kosmicznego".
międzynarodowych
zagadnień
nych i obs.erwa.cji telewi.zy,j- myślnie.
istnieją między niami rozbieżno
,;WolS!tok-.5" \V1S1Zedl na orbi- nych wynika, że kosmonauta.
Nowy sukces radzi·eckiej na- to jednak
dodal on
ści uki wywolal w spoleczenstwie
tę zblii:<Jną do p.rzewidyiwa•nej.
zadowalająco zniósł przecia.ż.e
okaz.ato się, że w pewnych podwielkie zainteresoractzdeckim
We<lQ>u.g ,.,,..~rt;ępnych obliczeri,
nie przy sta.rcie oraz przejście wanie i ogromną
istnieje
stawov;ych sprawach
Na
radość.
(pwnkt naja.po•;ieum OIT."bi-ty
do sta.nu nieważkości. Samo- ad·res ,1\'.!oskwa - Kosni.os" pow znacznym stoiJ<niu wzajemne
ba1rd>ziej odidaJo.ny od po•wierz poczucie pilota. jest dobre.
które budzi nazrozunuenię,
depesz z
tysiące
się
sypały
utnzymuje łącz
~~kow.~iki
dz1ej ę na przyszłość",
gratulacjami i pozdrowieniami.
ne.se z Z1em1ą na częi;.totli•woś Telewizja mo&kiewska pokazała
ci 20.006 i 143,625 megaherca. natychmiast zdjęcia kosmona.Ltty
W Slt.a•tk>u .zinajdude się po(Dalszy ciae na str. 2l
na.d:to n.adadniik typu „.syg.nal"
czę.s;to1tlLW10<Ści
na
pracują.cy
przeRozpoczynając swoje
ostatnie1
wym s·.i.keesem kosrtlicznym
19.9~8 megahe-rca.
mówienie telewizyjne w McZSRR.
u.t'zą.d1zen;a sba•tk.u
W1$zys'.lde
Labour
przywódea
5kwie
dl'.ialają spra.wl!lie. (PAP)
perspektyCharakteryzując
Party Harold Wil.s-on przekasto-sunków rawy rozwoju
obywatelom
gratulacje
zał
dzieckó-brytyjskich Wils-on oDo goora:. 212.·!IZ czasu moskiewradzieckim w związku z noznajntił: „Wydaje mi się, że
„Wo.stok-5" <iokona•l 5
skiego
wokól Ziemi. We::Hu.g
okrążeń
zbyt rzadko nasi przywódcy
danych c·!-rres
sprecyzoM<·al!lych
polityczni Przemawiają przed
statku kosmiczo·biegu
je'.!Jnego
mocza1ru
1:6.3B
godzinie
O
radzieckimi
słuchaczami
s.kieWS1kie1go, podczas d!l'ugie- nego wokó! plam.ety wyno·si
przed
przywódcy wa~!
minuty. Perigeum orbity
kosm-0- 88,27
go okrążenia Ziemi
Anglikami".
wy•nosi 175 km, apogeum wynona·uta lllll" 5, W.alery Bykow- si 222 km. Kąt nachylenia o~bi
ski, pl"ze.s.lal na Z'.iem'.ę nal5Jtę ty wiz.ględom pl"!szozyzny Rów· Wiloon oznajmił, że wszę
puj~ą depe:;.zę 1sk:rc·wą:
nika ziemskiego wynos-i 64 sto„podzie w ZSRR Widział
·
Mo.;ikwa, KTemL Meld'lllję Ko pnie sa minut.
wszechne t;ląźenie do trwałe·
Przela<tujac nad różnyuni pań
mit·etowi Ce.n.traJ.nemu Komuzapewwas
Chcę
go pokoju".
nistycznej Pal'tii Zw1ą21ku Ra- stwami i kontynentami kosimo
W. Bykow,;iki przesla·l dl!"o
że j w W.
dodał nić dzieckiego i Niktcie S.argieje- nauta
gą radiową porz<l-rowienla na.roBrytanii panuje podobne dą
w1'r.:.z.o1wi Chr·u.szczow;:;wi 015-0- dom Eu·ro·py, <;:[lin, Ameiryik!i. La
żenie.
biście: s.amopoc.zucie d-01<>kona
cińs·k·iej i Austra11i.i .
W cz.asie dotychczasowego lok~; urzą.dn:e[Jia i a.p•all."atu•ra· stat
Labour Party
Przywódca
ku dz.iala.ją niorrma1lnie; lc•t od
wyraził radość w związku z
byrwa się pomyślmie. Dzięrkuję
pozytywną oceną przez przyradzieckiemu c•raz
nacodowi
wódców radzieckich ostatniepairtii i rząd{)lwi za okazaa1e
go przemówienia Johna Kenmi zaufa.nie.
nedy'ego.

PZPR

Ocenie realizacji pl&nu 5-letniego w przemyśle lekkim oraz omówieniu je.go kierunków w świetle uchwał
X Ple.num KC pa.rtii poświęcone były wczora.j52e ple·
na.me obrady Komitetu Łódzkiego PZPR. Na. plenum,
któremu przewodniczyła. I sekretarz KŁ PZPR M. Ta.ta.rkówna.-Ma.jkowska., przybyli: minister przemysłu lekkiego E. Stawiński, zastępca. kierownika Wydz. Ekowiceministrowie
nomieznegio KC PZP~ S. Kuziński,
przemysłów: cięż.kiego i chemicznego S. Ta.Ima i S.
Miernik, dyr. Stacewicz z Komisji Pllllllowa.nia prz311
Ra.dzie Ministrów, członko~e plenum, przedstawiciel&
zjetlnoczeń przemysłowych i większych przedsiębi6rs.tw,
Politechniki Łódzkiej, instytutów naukowo-badawczych
ora.z inni za.proszeni goście.

I

na

godz iny
starcie

W

1

H. Wilson w moskiewskiej TV

z

chwili

a

-Hindukusz sa Hindukusz 63

leży

ocenić

wyS"iłek

przedsię

bi·orstw y; krzewieniu postę
pu technicznego, dzięki czezakładach
mu w łódzkich
przemysłu włókienniczego bę
dzie można uzyS'kać 450 mln
zł oszczędńośd. Pomyślne wy
niki osiągnięto także w pro-

o godz.

okrążeń 1ł'okół

5

Pierwsza depesza
kosnumauty

sekretarz
zagaił
Dyskmję
KL M. K-.iliński. Nawiązując
do materiałów dostarczonych
członkom plenum stwierdził,
że w przemyśle lekkim realizacja uchwał X Plenum KC
partii przyniosła szereg poważnych efektów ekon-emicznych zarówno pod względem
wzrostu produkcji, wzbogaceasortymentów tkanin i
nia
wzornictwa jak i w postaci
nowych technologii, oszczęd
ności surowcowych oraz poprawy warunków socjalnych
Oi bytowych robotników.
siągnięto też poprawę w zaprodukcji.
kresie · estetyki
czego wyrazem jest trzykrotny wzrost nowego wzornictwa. Również pozytywnie na-

22!!

Ziemi

tu. koGm<Jll'lauta wyikonał pirzewi
drz1ane p•rogramem próby fizjolog:czne i pr.zeprowad•zil Cv.'iczenia fizy.czne. W. Bykowski
spc·żyl z apetytem posiłek, skla
dajil>CY się z roobefu i z kawal
ka kulry.
Sall11bpc•czucie pi-lota statku lro
smicznego jest <ioskona·le. znosi on do):>rze stan ruewal:lco.ścl.
Puls 76 wderzeń na minutę. czę
2'4.
stotliwooć odldechu Po wykonaniou pl'O•glramu bapirzewid:zia•nych w p.ierwdań
szym dniu lotu k·osunonauta W.
Bykoiws.ki po gcdz. 24 czasu
moskiews,kiego Ulloży się do
snu. (PAP)

Rozmowa telefoniczna

Posłowie

o remnntach
budynków mieszkalnych

zapruizamy
dzisil-l.j
na..szyoh C,:yteln!ków na
SPOTKANIE
z uC'llestnikami I Łódzkiej
Wyprawy Alpinistymmej w
Hindukusz Afgański.
Kierownik wypra.wy
mgr inż. Andnej Wilcnkoprelekcji
wski w swo-jej
op~wie o:
• SPECJALNEJ TECHNIZDOBYWANIA
CE
GÓRSZCZYTÓW
KTÓRYCH
SKICH,
PRZEWYSOKOSC
KRACZA 7 TYSIĘcY
METRÓW,
• WARUNKACH GEOGRA
KLIMATYFICZNO
CZNYCH, W .JAKICH
WYSIĘ
ZNA.IDZIE
PRAWA.
również
on
Przed~tawi
plon J)rzygoh1<wań do ekspedycji, które trwały przeS1Ało
pół rdrn i odpowin.dać bę
dzie W<"Spół ,; kolt-t:ami ni\
wszystkie pytania dotyczące
wyprawy.
spotPnnll<dto um:Mtniey
ka.nia. będą mogli obejrzeć
film dokumentąJ.nY Sergiu,,Hindu!17'.a. Sprudina
pode?.a.s
k•J.n:" na.kręcony
P'ierwmej wypraiwy w roku 1960.
Jut

(Na 8'tr. 3 przeds.ta.wia.my
U07:1'"l'tn;ków wvnra.wy).
DZIST AJ
JU');
ZATEM
SPOTYKA MV STE O GOTl7Tr.TTP. 17 W T OKA.LU 1.(\.
D7,T{"TI;:(;()

T/'T,UBU

SP()"1-

rnWJ<:G() PRZY UL. PTnTP..
WSTĘP
76.
T<"nWST<TEJ

WOLNY.

Kotnis•ja Bud!ownJSejmowa
:":'a i_ Gospodarkl Komumalnej
Ia<lluJąca po<i przewodnictwem
P'.1'8· Jerzego Ziętka (PZPR) roz
paitnzyJa 14 brr- za.ga<illlien·ia g.o•
~~~ia•rki .r~m: • cwej ze szczetów ~<li UWZgli;.~ruenaem remoll1owructwa miesz,kanio·w~!
go.
. Jark Wynika z informacji na
ten temat przoo1Sta'Wionej przez
po5 • Ja.na Gałązkę (PZPR) środ
!
i
:t1:nam&owe
kt
ma<t;ena~owe
nrzez;nac.zoine
4
\V
ren1onty
na
•
'....
,..
mieszka<niowym
bud1ownr..dw1e
r05<llą z roiku n.a rok M·Lrno sta
lego W2'!'0$<bu WY'd·atków na remon tY i konserwacje _ podejmowane roboty 'ZaB1>0ka·jatją za
led•wie 2.(.l JX)l.TZeb w tym zaklres-ie. {PAP)

Jutro, 16 czerwc o

H. ·s. Chruszczow
do W. Bykowskiego

Agencja TASS donosi: przeMi1ni5trów
Rady
ZSRR . N. S , Chruszcz.ow, wyslat na pokład statku kosmicznego .,Wostok 5" . następującą
wodniczący

depeszę

rac:liową:

Walery Fiodo•rowiczu !
serdeczrnie pomyślne
go rozpoczęcia lotu kosmicznego. Siedzimy ten Jot z wielj{ą
uwagą. Życzę dobrego samo·poczucia_ 1 pomyślnego wykonanfa
zadarua. Przesyłam wam najlepme zyczenia. Uściskamy was
Drogi

Gratuluję

wręczenie

upływa 15
o
układu
przyjaźni, ws·półpracy i wzajemnej pomocy między PolRzecząpospolitą Lud-0wą
ską

W tych dniach
rocznica zawarcia

dypl,omów

w WAM

W nie~Ztielr,, 16 b~'.. o go-d:z . 11 w Wojskowej Aka.demi.i
Med~czi:ieJ przy .ul. Zrodl<l·~eJ odbędzie slę uro•czysta prom1oeJa 1 wręczeiue dyplomow absi.lwentom uczelni. Ta. dos•ie .,, .>-leciem is-tnienia. WAM i
cciremoo1ia z~iega .
rcczna
~?' ro·c'ilnicą pcw~a.n.1a. WoJska. .~olskieg 0 i dla.tego nadano
JeJ fo.rmy szcze•golneJ ur.oczystoso1.
. We?:mą w n.iej udział: I ~·ekretarz KŁ PZPR l\ł. Ta.tarko.wna-Ma.jkows.~a •. przewo·dnwzącY ~~etzydium RN m. J,odm,_ mi:-r E. Kaz~1e!MQ~, przedstaw1c1_ele Wojska Po·lSokiego,
aelegaci
":rzszyeh uczelni łodzkrnh, wła.dz dzielnicowych
zaprz.yja.ź1:'fonyo~ z. Akademią za.kł_a.dów pra.cy i 'sz.kół oraz
re>dziny 1 pnyJae1ele wycho·wa.nkow WAM.
promoci1 i wręczeniu
Po
dyplomów odbędzie się defilada słuchaczy WAM, a na;;\ępnie bramy uczelni otwarle będą dla w;;zystkich, którzy intere~ują się życiem .>tuden\ów Wojskowej Akademii
uczelni
Władze
Medy('zpej.
zapra-szają spoleezeństwq Lo-

O go.dziinie 19.30 cz:alSJU m-opirzeWJOd!niczą.cy
&kiews-kie.go
Rady Mirn.istrów ZSRR, N. S.
Chru1;.zcz-0IW'I przepr{)lwadzit ro.z
telefoniiczną 12: dok{)Ollurją

mowę

cym lotu kosmkz.nego podipuł
k-01wn.ikiem W. F. Bykowskim.
Wraz :z N. S. ChriurszczO'Wern
pll."zy tel·efol!1ie z,na.jdowal 1Się
pDzewodrni.c,z.ący Pr>e.zydi·um Ra
dy Nadwyilszej ZSRR fueOłnid
Broeżin•ie·w.

Jak 1POda.je .Agoo.cja TASS
pnrebie,g roiZmOwy byl ina.sitę
pują:cy:

1W.

Byk.owski -

d·wgi Ni-

W 15 rocznicę układu
między Polską a Węgrami

Uroczyslci promocja

i

N. S. Chruszczowa z W. f. Bykowskim

dzi na niedz.ielną uroczystość

i „Dziel1 otwartych koszar".
Z okazji uroczystości skladamy kierownictwu uczeln;.
dla miasta orao:
zasłużonej
wszvstkim jej wychowankom]
i absolwentom serdeczne życ.zenia i gratulacje,

Węgierską Republiką Ludową. Minione 15-lecie wykawielostronny i bogaty
zało
wpływ ukladu zawartego mic;

a

dzy dwoma budują.cym.i socjalizm krajami na rozkwit
przyjacielskich
tradycyjnie
stosunków polsko-węgierS!kich
dziedzinach.
we wszystkich
Stwierdzenie to było zasadniczą myślą przemówień wygloEzonych podczas uroczystego koncertu, jaki zorganizowany został z okazji rocznicy
14 bm. w Warszawie staraniem Ogólnoools:kiei;:·o Komitetu Frontu Jedności Narodu.
zaNa koncert przybyli:
stępca

przewodniczącego

Ra-

Bolesław Pody Pa11stwa de-dworny, wicemarszałek Sejmu - Jan Karol Wencle, wiceprezes Rady Ministrów Franc.iszek Waniołka, kierowwicemin . Marian
nik MSZ
Naszkowski oraz liczni przed•1c.wiciele społeczeństwa stoli~y.

wziął udział
W! koncercie
Dazso
om1'a•ndor '-'TRL
wraz z c~loo:kam:
~·.i1a2;yi
Bmb~sac'ly ora7. przed>tawicielc placówek d:volomatvcznych
krajów s·ocjalistycznych.

jestem
Siergiejewiczu.,
W2'I'U.SZO•ny słowami
wa15ze•go IS<etI'deczr.oago powi•tania. Dz.~ruiję z cą.ilego J5€rrca
Z.?. -0jcowską tr0i9kę, dJla mnie,
wychowa111k.a Konwom.oiłu, nie
ma więi!~s.zeigio zaszczytu od
v..1y:konania kaiżdego zadaonia
o•j.czyizny ;ra,dJz'.eckiej.
nas.z.ej
kH;o

głębo•ko

P·ra.gnę

być

komull1!istą,

czł-0n

kiem nas.rej wi.ełkieJ len.irno•w
Z całego .sos.rea
skiej ,par<ti•i.
ludziom radzieckim
d:>:ięi.m1ję
za życz.en1!:!. Uczy,nię W\SZYt>tko, aby JZJskończyć pomyśJilllie
pro.gram lotu.
ra.z
N. S. Chruszczow
}a.:izcze g·rn.tuJu.ję W1a<lery Fiodorowiczu. Gł-os wasz brzmi
Czy dobrze
dz1aol"soko.
dość
mnie sl)'ls.zy·cie?
W. Bykowski - słyszę was
dcibi·ze N iki.t.o Siergi.ejewiiczu;
dzi<Jnuję bardzo.
ży•czę
N. S. Chruszczow zakończenia lotu
pcmyślme1go
wrcdl·u.g usitalo.Theigo prog•ramu
i wy·ląidoiwa1nia na ziemi ojczysitej.
W. Bykowski - zad.anie bę
dlzie wyk-oname, N:kito Sietrgie
jewic.zu, diziękuję ba.rdzo.
na:ród
N. S. Chmszcz0<w radzioe.cki powi>ta wa.s jak nad
serde·czniej. Ży.czę JY.J>1MOO!zeni.a„ D-0•widz.en.ia.
W. Bykowski - bardzo dzię
ku„ję za v;15zystko Niki,t o S'.<eirgieje·wiczu. Dow'.d.zei!1'.a.
dowiN. S. Chruszc:iow d-ze!1ia. (PAP)

Protest or2anizncn

b.

więźnióYł Oświęcimln

dukcji na ·e ksport. Podczas
kiedy w roku 1960 wartość
eksportu towarów przemysłu
lekkiego wynosiła 353 mln zł
dew„ to już w rok potel)'.1
445 mln zł dew. zaś w roku
bie~ącym zakłada się wzrost
eks-port·.i. do 519 mln zł dew.
Oznacza to znaczne przekr.cczenie założeń planu na rok
1965. Przewiduje się też., iz
ponad
jeszcze w tym roku
ponowydatków
proc.
70
szonych z racji importu su•
rowców pokryje się wpływa•
w
mi z eksportu towarów,
tym zwięk_szonym eksportem
do krajów kapitalistycznych.
1naiszy ciae .na str. 2)

Katastrofalna
susza w Japonii
Jaik pisu dlziennik >.Asahi"! -Jt
14 bm. iz powodu wielkiej })Osuchy na <Wy'SP.,ie Okinawa nie
ob-siano 57 procent pól ry2'owych o.raz pnzeszło 50 procent
pod
przeznaiczonego
<>b.."=
zoernniaki.

opadów wyirząd<z\t '.I»'
szk-0idy równuez pJ.anta.twciiny cukrowej i a<!lana5oW,• a szko•dy wy1r.ZC!<lizone
i ·roślli•
tyitoniu
planto.cjom
wairtośc',
strąc.zkowych . sięigarją
c-k. 5 m1liarrid01W jen. w miasta.eh i wisiach Oki11a'V.'Y daje
wody. (PAP)
bora.~
od<C2uć
się
Braik

~azne
c101~

,..___,

3 1e21arzy

utoneło
podczas burzy

Wieezór ofulirą
burzy na .Jeziorze Bo
żeglarny ze
paidło 3
Stuttgairtu. Brzy Wietrze docho
diza.<:ym do 8-0 km na godz. zop•rzez falęi
sta.11 <>l'li po....-wani
ktora p.r.:etoc:wła się P'l."Zez po~
Burz.a zaskl<>ża.glówJti.
kład
czyla rówrnież na. jezio.rze m.ne
ża1gilówki, _których czę{;c wywró
clla się, Jed!na·k załogi 0;:iol.an.o
czwairtek

W

malejącej
deńsctcim

ll!raitować.

(PAP)

750 numer
„Przyjaźni"
się

Ukazał

jubileuszowy,

750

numer tygodnika ilustrowanego
które
c~as<t>pismo,
j·est organem ZG TPP-R, Ob·Ch<>
dzi jednorweśnie 15 ro·eznici:
sw.ego Istnienia.
„Przyjaźń".

Radość

w Bonn
.z.i.-

s2>C'Zególn.ą rad·oś:::!ią i
oowoieniern" rząd NRF poW1ta~
Zgroll:'.la:&ancu~klego
uchwalę

;,Ze

dzenia Narc•:iowego o ratY'f:okacji traktaitu zawartego między
Fra·ncją i NRF. Rea.Ji.zacja tego
tra.ktaitu sprawi - :z,:Janiem rzą,
<iu 'oori.s.k:iego - że jego „hi&to
ryczne znaczenie dila zjedJn•ocze
nia ElllI'C1'Y i u trzyunania poikoj_u ". wej•:lz!e do poov..\S2€1Chnej
SWladomosci. (PAP)

Ze sportzt
Polslia

drużynowym

li~erem wyścigu

dookoła
XIII

Anglii

międzynarcdowego

kolarski~~·() d:·O.J~ola
z N evu~astle
pr-1>\vadził

\Vy~-cigu

glii

etap

An-

dO

ntore-c::imbe i miał 186 lrnt długoś
cl. Piękny sukces odn!ÓISl re·prezentant P·t>l:;ki za.pala.. Zajął 0'1
pierwsze miejs·ee w c2a.-sie 5:23.54,
o prawie 6 min.
wyprzetlza.ją-c
Anglika. Butlera., Butl& mlal czas
a trzecie mlej:roo zajął
5 :29.51,
CZMle
w
Eren·oza.ga
Hiszpan
5:29,52. W klasyfikacji in-tlywidualnej po 13 eta.1>a-ch na.dal prowa.
dzi Anglik chisman.

~l>rze spisał się także zadrot
Fra.ncuska organi:zacja b. więź
niów Oswiędrn.ia sikierowala pi ny, który zająl 4 r.1iejsce z cza•
E>m0 prote.>tacyjne do ministra sem 5:29,52.
etap wygrała Pol•
Drużyn<1wo
s·p·ra>iv za.giran.icznyoeh Couve de
Hiszpanią
16:27.00 · prrod
1\'lurville'a, domagają.~ się usu- ska
16 :35.41. P·DAnglią
•Oraz
nięcia ?.e sikl.adu per-so!l1elu a.m- 16 :29.3R
basady NRF w Pa,,.yżu p·rzestęp l a-r.y dzięki dc~konalej jeź-dzi·e n!t
<'Y \vc.j-einnego KutCJ•c>hera. Aut:>- XIII eta.pi·e wy::mn()li się na pterw
rzy p r.o·lcst:.i stwie~v.:lzaja, że o- sze mie5$re w kl:syfłkz·eji zoopo
Ku'ls·~h·!'lCa ł·1>w<ij. Po piątk·owym eta.pie pro
w Paryżu
becono.ść
jest o"iz)rWi$ta hal1bą dla ws?.y- wa•rlzi P·ohska 167 :ZJ.32, p-rzed An·
stkioch . Dom3.gają się c·;oi jeg.o glią - 167:30.12 oraz liisZllru>.ia.161:15,S:t.
wyodalenia z Francji. (PAP)

•

OStOk-5"
W kOSmOSie Z obrad Plenum Kl PZPR
z Ludem "
-

Zakońcrnnie f yq odnia
Solidarności

cgtos=no

~1Szr~nii

-

Wt1rc w

(Ddkończenie

oraz jego

Zakładatłl

15 bm. <> godz. 11.45 w
Z aiktadach MechanLcznych im.
Strzelczyka odbędzie &ię wiec
na zakiończ,enie obchodów Tygodnia Solidarności z Ludem
Hiszpa.ni.i.
W wiecu weźmie
udział
J. Modesto,
członek
KQIIljtetu Centra.lnego KPH.

Impreza artystyczna w
Parku Poniatowskiego
(«"óWlllież

dziś,

15 bm.) o godz. 17 w Pa.rkiu
im.
Po1niatowskiegio
(•musz'1a
ko1n{:€Tto•wal od!bęc:Lzie się imprez.a. ·artystyczna na Zakoń
crerue Obc.łwdów '!'ygodnia. So
lidatiności z Ludem Hiszpanii.
W koncer-cie we2ll!l<I udizfał:
respól LDK oraz Zespól Taneczny im. Strzelc-zyka;
Koncert 2apow.iada &ię ba,z-dzo iin:tere&wjąco t nie wąrtipi
my, że lo<lzianie we=ą w
nim liczny udztal.

o

też życiorys

po<llpułk:o.

dla astronomów

Dziś,

Po . poludini·u

1')

Cenna minuta

Strzelczyka

ł111.

z1!! sbr.

i rodzd.ców. 0--

żony

Za kilka dni Mo.skwę qpuści
gru•pa astrc·n0omów, lctóra uda(je
się na wyspę Slrmuszyir, wchoc!Jzącą w ski.ad Anchipela•gu Ku
ryls1kiego. Podróż na wysipę od
legją o
po•nad 10 tys. kiJometrów pood•jęto dla pirzep:rowa1tlJze
ni.a o•l.>serwacJi,
które tą~nie
będą trwały około... miniu<ty.
ChodJzi tiu o zaćmienie Słońca
pi-zypadarj ące w diniu 20 czerwca br. Obserwaeje będą ' bairo"'o
utrudmione, gictyż S~c·ńce zna,jdJZie się w czasie zaćmienia batr
mo ni&ko nad horyzO!l1tem,

67 wybuch
w USA

csłomowy
14 bm, l'.ia

poligon.ie doświad
Cllalnym w stanle Newada prze~wadzon<>
pod'Ziemirą
eks•plozję nuklearną ;,o
nrl.edu!tej sile
'W')fbuchu". ,Jest to 67 z k'olei
podane do wdadomości publicznej doświadczenie nukleaorne
przeprowa&,;one w Newadzie od
15. IX. 1961 r.

tym nie ·wolno i:apomnieć!

'llW1!!lka

:rego
·przed startem i uisadnd.cze dane dotyO'lące nowego lotu kosmic-.i:niego.
W Moskwie panuje przekonanie, że lot kosmonauty nir 5 nie
będz;e
trwał
krócej od lotów
Nd.kołajewa
i Pop0owicza.
Korespondenci
zagoon3cznd
w
Moskwie okupują wprost miejsea pracy uczonych radzieckich
i telefonują do nich - bez pr.zerwy, aby do·wiedzieć się bliż
seyoch so:ozególów.
Dzdenniki „Izvviestia" i

okrązeniacb
wokół Ziemi
ISitatek kosmiczny „ Wostolk-5"

h 2

,pilotowany p.r-zeiz lws<ITI!Olfia1Uitę
Waleiregio Byikorwskiego k-0111Jty
.ruJJUJje loot. Do god1ziiny 18 c.za
su mol!ik.iew1S1kiego „ Wootok-5''
do.!ronoaŁ dlwóch oikirąrżeń wokół
Ziemi.
KosmoinalUlta W. BykoW1S1ki
czwje się do&koinałe.
Cała a.pam1tUJra sta.tku. pm.cuije
·'bez zair:zuitu. W kahinie statlku pa1nwją prZ€JWlidiziaine prnez
1Pro•gram loitu walt'Wll.ki. Po do
ilw1na1n.i.u
prirewid'ZJi•aineij przez
tpr,o,g1t'am kon•trn-Li .s.ta1nu swego
01rgain12lmu piło·t stalku ko~

na RADOGOSZCZU

Dalsze ·wyroki
w Bagdadzie
W Bagdadzó.e trwa nadal terro'r godzący w elementy demokratyczne. Trzeci trybunał wojskowy s~ na kary więzienia
sięgające '$" lat 13 osób oskarżo
nych o „działalność k<>mun.istyczną". :Ę>o .oobyciu kary .!fkazarui.
będą się'. feszcze ,rok z,najdować
pod nadzorem policyjnym.

Z irrębokim smutki<Jm
za.,wiadamiamy przyjadół i
zna.j-Ollllych, że dnia 12 czerwca 1963 ~o.&u po długich
i cid;kieh cierpienia.eh, oopail'Ulllla.
św.
saJaa.meniami,
zmarła na.sza
na.julroch·ań
sza Zona, Matka. Ba1bcia i
PI:ababeią,,
PJ!Zeżywszy lait 68

;prof.

Pa.wiel IP:tii1nidiS'l>

11

Nie wo..lino nairn o tym rz.aipcrrn-

ile mitlwnow Judzi zgimęlo
lllie tYlko w Oświęcimiu - l).aJstraszniejszym obozie z,aglady,
ale we ws·zystkJich oboiz.ach miejscach kaźni hitlerowsikiej".

ni.eć

M<iniutą

ci~,

b.

więźnio~r1e

„czciJli pamięć swoich wspóltowafZY'lZJY, któr.zy zgdmęli z rąk
siepaczy hi1leroWSikich. Na za
kończenie wczo.r ajszych uiroczy
stości na RadogoS©C2JU, delegacja
Kilubu b. Więźndów Oświ.ęcimia,
l!'.lożyla w1eruiec u stóp Mauzo
leum.
(i. kr.)

Pierwszy s·aniolot
Bund~swehrY. w Nig~rii
•W pląitelk prezenito•wano ofi
cja•l:n.ie
w
Lagos
(Nig·eria.)
pierwszy
zachodinioniemie~ki
sam0olo.t w<l'j.s.ko·w y, pHoioo•wa
ny .priz,ez .si 0 erża,11ta LUft.waiffe.
Je.sit to masiz}'ll1a &ziko·lenio·wa
ty1pu ,,D0-27", jeden z cbwóch
,931moilo1flów dolS/ta.rcwin.yich Ni
ger:tli !Jlrzez NRF w raima1ch
„pon::rwc.y" wo.jis.ko•wej,
któ-r·ej
uja•Wltlienie wywołało WI osit.a•tru·ch dinia~h w Boąm og,wmne
i\'JlZIPllll'"Zein.ie.

-

Ostrożnie zlodami i konserwami

ZOFIA KASZUBA

Znów zatrucie

Stuczyńska

WY]>!l'OIWa.dzeniie
drogiOOh
nam zwłok nastą.pl dnia 15
czerwca br. o go•dz. 17 z
damu żałoby przy ul. Wrześnfońskie,j
52 Jlia Cll'llen.tarz
na Mani
MĄŻ,

CÓRKI, ·· SYNO'SYNOWE, .zlIĘC,
WNUKI i PRAWNUK

WIE.

Kol ALEKSEMU RZEWSKIEMU, wy!l'azy głębolkie
współczucia z
tra.gicznie,i śmierci

g.o

p01Wodu

SYNA

Uczestnicy wyicieczki z Myśle
nic d•o zakic>panego zakupili w
GS Lubień konserwy z cie•lęci
ny, po spotżyciu których Hl o
sób <lorz,nało powa.żn.ego u.bru
ci.a. Dwie 0S01by w stamie ba1r
d,zo cię;Jkdnn pirz.ebywa•Ja w 5'1JJ;>i
ta•tu w Zalkopanem.
W m!ejsooW·oS.Ci Tuchów (ipoow.
Tarnów) ktllra osób zatrulo się
lodami,
pincdukowanymi p!'IZez
prywatnego wytwórcę z Ta!l'no
wa. ZOSitl!~ 0on airesztowainy.

Dnia. 12 VI. 1963 r. zgiśmiercią
lotnika nasz

nąJ

a:ia.jukochańszy

.Iii. t

Aleksy

syn
P.

j

brat

Rżewski

lat 16, UC!Zeń 9 klaisy V.Il[
LO im. MlllY'ka w Lodzi.
Pogrzeb odbędzie sie na.
St811"ym ·Omenta.rzu kafoliekiinl dnia 16 bm. o gode. 15.
Zafobna msza św. za duszę
Zmarłego
ódJpra.wiona
:wstanie
w
koścdieie
iw.
Teresy przy
ul.
Nowotki
123 dnia 15 bm. o god~.
9, o czym
zawiadamiamy
pogrążen.i w głębokie.i rozpaczv
RODZICE. STO.'lTRA l
ROU.ZJ:~u•.

'·· 1 *'4fi'·S{fi~tif~tiP'ftAQUZ:W.

Telewidl'J01Wie nwgli dokład
nie zaoibserwowa.ć, jak W. By
kawski. rozmawfa z Ziemią i
ja.k przerzuca kartki dziennika pokla<fowego. Aby za.demon
slrować
jak
zachowują. - się
rozne
przedmioty
w st=Je
niewa.żkości, W . BY'kowski pod
rzucił lekko ołówek, tlziennik
pokładowy i inne rzeczy, któ
re zaczęły „pływać" w k~bi

nie.

nowegą

Pani

ĄLlCJI

LITWIŃ

wyrazy

glębo 1 k;i.eKo

czucia z

powodu

wsipół

tra,gicz-

MĘZA
sklładają,

DYREKCJA.
SZ,KOLY,
PODSTAWOWA ORGANIZACJA
PARTYJNA,
GRONO NAUCZYOIELSKIE,
PRACOWNIICY
ADoMJNISTRAC.JI,
KOMITET
R01DZ;f<Jffll ,SKI 0RA7. MLOD<ZIEŻ :
SZUOI,NA
A.Ul

Ę

$
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Wostok-5 w polskrej TV
W k.i1!1ka go.ci.zim. po wiad•oimoś
p.com yślonyun Jocie nowego

ni·k.a. i

,,Wostok-5''

jakie s'toją przed przelekkim. Zakladająe koglęi>oltiej
analizy zaplanu na Jata 6~5 poJożono
nacisk na wykorzystanie wszystkich istniejących rezerw dla i·ea!izacji z.a.dań tego
<>kresu w przemyśle lekkim., takich jak jeszcze v:i~kSza oc::częclność
materiałów
i surowców, zmniejszenie odpadków i
lepsze
ich
wy·korzystywanie,
przyspieszenie stosowania nowy.eh technologii, opraoe<>wanie
norm zużycia we wszystki<:h
fazach produkcji oraz dalS'Zia po
prawa organizacji i dyscYi>Jiny
pra•cy, a także zabezp•ieczenie
bazy sur.owcow.ej, maszynowej i
kadrowej.
W dy1s·k111sji, w kltóirej g\tos
brailo 2Jl mówców,
wys.tąQJ'ili:
minimer pira:emysil.u lekkieg.o E.
Stawińsiki,
rz-ca kier. Wydrz.
Ekon. KC1 S. Kuiziński, wice
mi•nisbrowle :reoonhw chemii i
pnzemyS>lu ciężok.iego S . M<ieirnik:
i J. Talima·, przedstawiciel Komi.sil · Plan.owa1nia przy RadiZie
Ministrów, dY'r. Stacewicz <rrarz
prrzewoidin. Zal"Ządu Gl. zwiąo:
ku J. Spyicha.ls•h"i, który główny
n.a•dsk w swodm prze.móiwieniru
J>0•1ożyl na s·p<rawę
wairurrtków
praicy il"O•botników,
modern.i!zacj ę za1kla•dów 01rarz należyte wy
k-0.rrzystanie istniejącego w prze
myśLe
Jekklm systemu plac.
Mówca uza15udnul po1zytY'Wltlą iro
Ję P<'C•g;resyW'lll.eg;o sys•temu pl:ac
w za.kladach włókienniczych orao: pod1lcreśu.1 konieczność d<llszej ws1p6tpracy ah-tywu zwJąo:
kow~o i
gospodaire.zego z p.racoiw:n·iikami techniki, 1.-oilami NOT
orao: Sto·wa1rrzyszeruiern Wlókien
ników PoJs•Jdch.
Cenne uwa.gi na tern.at spraw
mysłem
nieczl1'Gść
Jożeń

podróż

131

=-

dookoła świata
Pierwsze
okrążenie Ziemi
przez W. Bykows•kiego było
131 podróżą
dookoła świata
kosmonautów radzieckich
przy czym prze.szło poŁowę
tych podróży dokonał major
A. Niko1ajew. Droga przebyta przez
A. Nikołajewa na
pokładzie statku „Wostok 3"
jest prawie dwukrotnie dłuż
sza od drogi przebytej przez
wszystkich
czterech kosmonautów amerykańskich.
Radzieckie statki kosmiczne są co najmrneJ trzykrotnie cięższe od statków, jakie
pilotowali
kosmonauci amerykańscy.
Również
silniki
rakiet, które wpr·owadzały na
orbity pierwszych kosmonautów radzieckich są kilkakrotnie potężniejsze
od rakiet,
przy pomocy których startowały
amerykańskie
statki
kosmiczne.

l„Zjazd

2wiązamych

O becnA,e
lwS'mmia.wta nir 5
razem z Gaoarine·m, TVtowem,
Ni·kql.ajewem
i
Popoyw•iczem
studi·uje w Akademii Lotniczej i'm. Zwlw.ws1kiego.
Ojciec Bylwws•kiego, Fi-Odorr
był pracowni'kiem i'rar1>sl[>01iru'
obecnie jeSlf: już na eme'l'ytu~

downią

nowej,

zakrojonej na
manifestach od-

wetowej.
W sobot<: ro'llpoczyna si~ . w
Duesseldorfie dwudniowy „zJazd
Prusaków ws<:hodnich". organiinlato·~ tej
nowe.<i
imprezy

Bi~ans

z.a.dań

niark z Biuira Pr-0.jekito.wain.ia Za
kła":lhw
W4ókienn.iazych, pineictS<ta.wiciel Widzewskiej Fa1biry:lci
Maso:yn Pa.wlillcow'Ski, dyr.
Pie=oira z ZPW irm. Rey.mc.nta„
I sekneta1rz
KL ZMS Cuchowie-z,. pro.fes.oc Boiryin1i.ec z Po.Ute·~hniki Lód17!kiej,
illlż,
Ja•l>łkie

ze

ZjednoC!Zent.a

Przemy-

slu Maosrzyn. Wlók., dyr Kun.ieilci
z ZPB im. Ob<r. Pokoju, J.nż.
KaTlco&7..ka 'Ze Zj.ednoczeniia P..l"'2e
myislu Bawelni.~w1ego i irruni.
O roli i zada:ri1ac.h · przemysłów
-ciężkieg-0
i
eh-emi-0z11.ego

na tle ogólnego rozwoju goo:io
dark.i oraz p·otrzeb przem~· slu
leklnego mówili
wicemiuistrowie J. Talma i s. Miernik. Wiceminister J. Talma odJpowiada.
ją.c na problemy dotyczące pro
dukeji maszyn włókienniczych
zazna-czyJ,
ją

iż

zadania. jakie sto„

prood obu resortami wymana bazie l>t'rspektyw naokreslonych przez pogają wspólp·r~Y

Prusaków'~

wielką ska•lę,

OC'ealirzacją

z

w przemyśle le·kldm
w dyis•ltu.siji: dyir. UQ'ba-

pięciolaL!;:·i
w.nieśli

wk:~:z

1

czenie w czasie po•lvofu.

-przyg·c>towa.nie do

jego

zadaii

polscy
telewidzowie
uozestn.iczyili wrao: z telewidzami rad/Zie
ckiJm~ w his1;oiryoznej audycji z
Mo.skWy.
Po .-aiz pier"W5'LY na naszych
ek•raonach uokaiza.•lY się trzyk:rootnie obrazy z kosmosu - wnę
trze sta<tku kosmicznego i kosmonaUJta Walery Byk<JIW\Soki w
czasie liotli.
Tak więc mHiomy . ludrzi w
Polisce mogly 0obej•rrz,et pierwszą be'zJ;>Ooślredruą tra•nsmLsj ę telewiizyjną z koomosu.

Waferv "Fll.ódo'l'oiVicz Byikow- · rze. Ma~k.a, Klaudla, je,sł gos/<,i u·rodzi.l się w mtejsc<>'wospodynią
<!<>mową .
sta.rsza
ści Pawll:i·ivo-Posoo k/.Jlo Mosiostra lwsmonau,ty, Mwrgarisk,wy 2 sieirpnia
1934 r-0kru.
ta, mieszka w Kłajpedzie (na
Sz1kolę średniią wlwńczył w roLitwie) z mężem, inżynierem
ku 1952.
olvrętowym.
W tymże' ro/w na
jesieni rukończyll IWif'sy lotniBykows:ld jesit źonMy. Jego
cze w Aer«J<klu·bie M.01s•lview25-letnia
liona,
Wale:ntyna,
S1kim i ws1t4,pil do wo.jsika japochodzi z
Mo'.S•kwy.
Przed
k.o ochotnvk.
nie·spel/W. trzema miesiącami
W rolou 1955 Bvlvowski 'U·
uro~il się im syn, Wa.ler11 k-01U:zyl wajslwiwą szilw/;ę lotjrunfor.
niczą
i
rozpoczął sl'U&bę w
jedno•S<tce my,śliwców
WO'jsk
o'brMllY przedwlot114czej. ZW>Tó
ctl uwagę dowódzitwa odlwagą,
opanowaniem i umieję•t
nokią
szybkie·g o pod,e1j1ltowaNoe ucichły jeSIZICZe echa sk.annia d.ecyz·ji w trudrnych sydaliC2>neg0
przebiegu
„ \\ iecu
tJuacjach.
S!ązaków" w Kolonii, gdzde
o
Bykowslci
jest
kawa:lerem
malo nie z:linczowano reporteordeiru „Cze•rw0<nej Gwi.azdy".
ra telewizji hamburskiej Juengena Neven du Monta, a już
Niewielu obywateli ZSRR oNiemcy zachodnie stają się witrz1J17nG.lo to wo'}'S'lwwe odzna~

wDuesseldorfie
osób.

Rząd

około

boński

reprezentować

ma na tej :imprezie delegowany
osobiście przez Adenauera minilster obronvy NiRiF VOIJ'l Hasseil.
Będzie Olfl pirzem.aiwiać
w niedzielę w Jmiendu :riządu dJo mbramych .-ewizjonistów podcr.as
wiecu zaipowiedzia1T1ego na stadionie w Diuesse!id.o;nfie,

nilców n.a
Jagam,a,

samochód

premiera

Represje (JJ Wenezueli

Jak WY'nilka rz d'()U1ies:iień armeaigencji pirasowych
sboolicy Wene21ueli Cairar
cas, IPO ·osta'1macil wydairze'11li<!ch
w tyrrn kraJju [l>Olicja na rorL!karz
prezylde!lJta. BetaneoiulJ"'ta prrzystą
pila do masowych a:epresij<i. W
piątek
airesztowal!lJO okoro 300
osób
spośród
pamo<tyiczny>cb
kól lewioowyich. (PAP)
rylkańJS1ltich

ze

'

D a I e k opisem
.
Z ki"lk U S f O / łC
•
.

się

tu irormno.wy międlzy
czkl111karrn1 mąrlu Dan.ii
a. Wyż,srzyuni wojislroiwyrm . USA. We<ilug dionie
s1ep ri;rasy, celem :rorzmow Jesit ctaasza l'OIZ'bou
dowa bao: wojSJkoiwych
USA na Gren.laooii.
BERLI..1\l
Sekretariat

Swiaoowej
Federa
Kobiet wystoisowal
d·o
prezy<lenta Iraku
Areta de.PeSzę, "". iu..:
D~~mokra.tyczne.i

CJI

rej d•oonaga się uchylenia wyroku skazujące
go na
kare
śmierci
trzy
przedstawicielki
irackiego rwchu kobiixe
' go, w tym sekretarkę
Ligii
Kobiet Iraekicb,
Dżaml:lę Ha.fez.
DAMASZEK

Jaik
podoa.je
b&lkoWiSIChodnia agencja MEN,
w rn.ocy z 13 na 14
czerwca

RWPG. Obu prze.
my111om potrzebna. jest wy50ko
kwalifikowana kadra. zazówno
producentów D181Szyn Jak 1 ich
użytkowników. Problemy W
uwypuklił w
swoim wystąpłeniu
także i
wi>cepńnlster
S. Mier•
nik deklarująe pomoc i wspól•
pracę resortu chemii dla przemysłu
włókienniczego
w celu
ljlpszego i szerszego zaopatrywa
nia. go w surowce pochodzenia.
chemieznego or= potrzebne che
mil<alia.
Obszernej informacji na temat
realizacji założeń pięciolatki w
przemyśle
udz,ielil: dyr. stacewi.cz z Komisji Planowa1II!a. 0-mówll on też najważniejsze pozycje z planu na Lata 64-65 zarówno w dziedzinie p;roduujł
jak i importu oraz eksportu.
Mini.ster p.nzemy.sru Jeklkiego
E. Staiwiński wystap.ienie swoje
poświęcdil; problemom
poiruMonym w referacie i w dysku5(J1
oraiz ~ tru<lJDIO'ŚCl w
j alruch
'1JI1a•la21l s!:e pmernyst
wSlkuteik o,gira:n~a 11Jllkladów
1nwestyicy<jnych. Ty;m mocn.tej
na.Jeży ;podikJre.9Mć O!fi.a:m.ość za11tanow!enia

łóg,
dzięki
lruiirym osiąginięto
pounyślJJ'le wynti!ki
porro.s~ych
o&'ZCZęd

w
wslramilkach talkiich jak

:fi.OŚĆ

SUiI"OiWICÓW

u1W<>Um.ienii

zo-

stali w Damasrz;ku wybit
ni Pl"ZYWódcy opozycji
1x·on<aserowskiej,
na•leżą.cy do paTtii „Zje.dno
czony Front Ara·~<;.k1 i
Sn'C'ja!'""tY(',...'1V

Ruie'h Pr-O

unij•ny", (PAJ?)

mait.eria~Ó'W'

i

polepsrzenle O<rgallliiJz.aci piracył
rn.<>•we techlJ'llOILoglie iif!p. Mlmiister
Sita.w1ński wskaizał niastępnde na
zj a wis1a. haimuj ące praiw.idlO<WY
ro:iwój przemysłu. Naileży do
nich m. in. zal!lli.'Ganie wyoojności
ma5rzyn., co '.P<JIWodl\lÓe niepellne wyikomz.ystalnie mocy prodiwklcyjnych. KCJ1J1.tr<>la wykO<!'lZY
stainia nowych masrzyn wyka>zala; że wykO!rzystan.ie ich możliwości
sięga
zaledwie 61>-70
proc., a to wsiku~ek lliepe!Jnych.
Olbrotów luob zalniecrzys~a.
Następnie miini.ster <>ID~ pers
pektywy jalk!i.e ;rysuó ą się przed.
poS/7.0ZegóJrn.yrmi ~ioa.ta.md . prod1Ukejd. i ł>ralll2ami.
Dyskusję podsumował zast<:Pca kierownika Wydz. Ekonom.
l{C PZPR s. Kuziński. Poakreślil
on rzecZO<\v-ość, WYIS<>ki
poziom obrad craz duzy Wlklad
praey aktywu partyjnego w
przygotowanie
plenum.
Przemysł lekki, który ma duze osiągnięcia w d:ilioozinie przysto
sowania si<: do wymagali 1·yn·
ku krajowego i eks.P-Ortu, efek•
ty te uzyskał w znaczne.i mie-·
rze dzięki wysilk<>wi i <>fiarnoś
ei zaló~ oraz prawidłowej polityce inwestycyjnej stwler•
dzil mówca, poświęcając znacz~
ną

część

swego

p.rzemó" ienia
1

kierunkom inwestycji oraz za•
daniom jakie stoją przed przemysłem lekkim tal<im ja!C
polepszenie
jakości
produkcji,
zmniejszenie kosr,tów l}rodukcji,
uzys1kani-e

tOSzczę<J.noSei

SUl'<>W·

ców, !>Odniesienie estetY'ki i war
toścl
użytkowyeh
produkowa·
nyeh towarów.
Najważniejoszą
jednak . zdobycza p<>wieclzial
- jest oo, że · aktyw partyj- ,
ny i gosp-O<Iarezy zdał sobi4'
spraw<:. ze nie' kilo-gramy al<'I
aS-O~ment
i,·. jakość p»>O·duk-cji·
decydUją o · sukce;sa,ch prz' 1 ~y
siu. Zrozumienie ·tego wmn<J
ce•chować także i dalsze wysil•
ki.
Na zak-0ńczenie I sekr.ctarz
Kf", M. Tatarkówna-1\'Iaj.kowska.
P·Odziękowala zebranym za rze•
e:row<i.ść wystąpień oraz pninfor
m·owala, że pozo:stale sprawy p<>
ru...,zone przez mówców, j.ak me
in. projelt·t wzn-0wienia Wyższej
Szkoły Inżynierskiej
z,ostaną roz
patrz.one a następnie p<>dane do
wiad·e>mości
zainteresowanym.
W spra,w!e pro-jektu
po.djęto
wniosek uzupelnienia. jej treści
przez zgł05zone poOStulaty i po•
prawki.
K. WYRZ.

za.powiadają
250
tys>i.ęcy

rewizjonistycznej

ściągnięcie

zamieszek w Georgetown

Jalk wynilca z oficjalnych danych, ip~s środ<>wych . zamieszek
~ore miały mie;is.ce
w stoli,;ly Gujany Brytyjskiej,
Ge0orgeo1>own ram.nych zootało po
nad 40 o•sób, w tym <:twie bairdwo ciężiloo. wsród ranmych rzmarj
du•je s1ę m. in.. sena.boir Ced1ric
Nunes, minister szklC>Jnictwa w
rządzie dlr Jagana.
po.ctic:zas rz;a1miesrzek. uleg•lo ipo
wart,nemu wnmczernu równ[eż
2s t>udyin!ków. Po $l'OłuiCln!i.u w
Gergetiown przywrócono sp01kój
ale uJ.ice paotroJ0°wame s~ prze~
ż.o<lnoienzY i
mairyruia:izy bry<ty>jsk·ich.
Jak wiadloono1 pirzyczyina rz.amiesrzek bY'ł aitak !llI'llpy ooob-

ATENY
Jaik
z Aten,
tamtejszy
sąd
karny
ld<azal s młooych. Gre- ~~§
ków
przywo<Lców :=
I~rajoweg-0 związku Stu
dentów na karę wię- pus0czell!ia n.a. wol!lność
zienia po 5 miesięocy za około
600
a·IigierskWh
zorganizowanie wbrew wi.ęźruiów z ozais&w woj
zakarowi władz i u. ny w ALgierii.
dzłat
w m!OOziezowej
demon.stracji przeciwko
ALGIER
zamordowaniu przez neo
W piątek rano 44 off
faszystów booj-0wnika 0 cerów a,rmii algierskiej
pokó,j i demokrację
opus.cito Algier w droLambraklsa.
dze do Kairu, gdzie P•O
głębią swe wiadomości
PARYŻ
w egipskich szkolaeh
wojskowych.
Jć11k
d1<J1nosi
Reuter,
Fr::i·!1cja i Ale:i-eria 'Osią.q
KOPENHAGA
!1GlY \v czwa:-tek PO't'Oztc·:nlenie w sprawie w~
W piatek

donoszą

Tworzyw
w Lodzi

śm!ieroi

ne.i

Telewizja ZSRR zorganizowala
o godzinie 19,35 czasu moskiewskiego gdy statek znajdował się
nad terytol"ilum ZSRR. Transmisja trwała 3 mimuty. Na ekranach odbiorników widać było wyraźnde,
jak W. Bykowski
ro=awia i uśmiecha się.

klosmioznego

1)
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SKIEJ nauezycielee Ta'!lmikum
F o·togira,ficznego
i
PTZetwórslwa
Szhrerłmych
OZSP

Drugą
bezpośrednd.ą
~ransrru
sję z po,kladu statku „Wos1o·k 5"

s.i o
staitku

ze str,

Mimo tych osiągnięć w rea.!izacji pięciolatlci zaszły pewne
ujemne zjawiska utrudniająee
pełną realizację zadań.
Obserwowano Je w dziedzinie m<Jder
nizacji, zaoe>patrzenia,
w zbyt
długim nierzadko cyklu proje!c
towania a następnie prO<lukowa
nia maszyn wlókienn1czych, w
braku koordynacji pracy mię·
dzy resortami, k<><>perujacymi z
przemysłem lekkim itp. Sprawy
te 7A>Staly sze1-.>ko omówione w
referacie,
im też p.oświęcono
sporo
miejsca
w
dyskusji.
Zwrócono też uwagę na kwalifilcacje kadr, na rol~ praC>OW•

kosmonauty

w godZ'il!lach J>O'P?ludn·iowych
n.a uHcy wschodme-,i wpadlłipod
m<>tocylkl
An.c!Jt-:zej Wiśniewski
lat 8 (N<>iWotJki 15). ChlO{P'iec d~
:zinal 011:>raożeń cia~a.

ŻONA

(D()kończenie

Tra.nsmi5ja z kosmosu trwa

la 4 minuty.

Życiorys

w basenje KS Ani~a.na p~y
ul. S01bo•loMTei 1'7 utoną~ WIC!Zorad 17-Jetn.i Bt'<>ni·slaw ·Ciechano·wiski (Obr. Sta.Ungradu 17).
zwłc.ki. denMa
pir.zekarzano 00
ZaJc:la.du ~ectY;YlllY • S!\(iowej.

Wypt1owadzeinie
dll'O·gich
nam zwłok nastą.pt w dniu
15 crerwca br. o godz. 17,
z kail>licy cmenta.rza na Za.'l"ZelWlie, o czym
zawiadamia.my pozosta.ią,cy w głę
bo•kim smu·t<ku

MI.

tMflkAt.P.1,4$}! ł!"'

Hesse

muzyk

KIEGO PRZElDSIĘBIOR
STWA OBROTU S·UROWOAMI
WLOKIENNI~ZYMI
I SKORZANY-

TY z kosmosu

O godz,in.ie 18.50 czasu moskiewskJego Centralna Telewi
zja ZSRR zorg.aniz01Wa.ł.a bezpośrednią
transmisję
telewizyjną. z poikłaidu st11-tku „Wostok-5".

[(roni ka
ivypadków

S. t P,

Stanisław

DYREKCJA, RA!DA ZAKLADOWA,
PC!D!ST.
ORG. PART. l W~POL
PRACOWNICY z ŁÓDZ

posiłeik.

Dnia 12 Merwca 1963 roku zmairl, prze-.i.ywszy la.t 58

skladają,

.2

Xówc.a

wsporruinając pierwszy transiport
780 więźniów, który 23 Jata temu przybył z Tarnowa do 0śwjęcimia,
pow:iedtziail m. i1n.:

S. t P.

s domu

spoiżyil

przed Mauzoleum Transmisja

Wczoraj, w 23 rocznicę zało
żenia- pl"zez hitlerowców najwię
ksze·g o obo2m zaglady w Oświę
cinuu, na dziedzińcu spalonej
fabry]rj, prized MauruHeum na
Radogoszczu, • zebrali się b. wię
źnio"'i.!l oświ~cimia, Radogoszcza
Raven.sbrlick i ilnlnych oborzów
koncentracyjnych.
Okolicznościowe
przemówienie
wyglo,sil przewodm~ący Zat"Zą
du Klubu b. W1ężniów Oświę
cimia przy Za•nz. Okr. ZBoWjD

;,Wie-

czeirruaóa MoskWa"; k~óre ulk.azuj ą się po poludiniiu i które
z.amieścily ~domości
o Jocie
w. Byko1W1S;kiego, byty w pią
tek rozchwytywane na ulicach
MoS>kw,y.

.-;un~czine.g o

Uroczystości

~kowskiego;

W.

oświa<iczente

26-29 czerwca, w· Kielcach

Międzywojewódzkie Targi
Artykułów Przemysłowycl1
W

dniach

26-29

czerwca
Wojewó·dzkim
w Kielcach.
Międzywojewód11kie '.I'argi A?'->'
tykułów Przemysfo.wych ZO'l"•
gaJliz.owane pr~ Powszech„
·odbędą

się

w
Domu Kultury

ną

Agencję

Ha.ndlową.

Wystawcami na Międzywo
jewódzkich Targach będą in•
stytucje handlowe, przedsię.o
biorstwa i zakłady z terenu
Lodzi i województwa kieleckiego. Nabywcami kupcy:
detaliści z całej Polski.
Miqdzywojewódzkie
Targi
w Kielcach mają na celu upłynnienie zbędnych zapasów
towarowych
powstałych
wskutek nadmiernego nasycenia rynku pewnymi gr-.ipami artykułów.
Co zostanie wystawione na
targach? Przede
w~zyst•
kim art. rynkowe i przemysłowe, jak: teksłylia, konfek„
cja lekka i ciężka.,
od7Jieź
dzieeięea, plWltmnteria.,
dzie„
wia.rstwo; ari.
g051Podamtw111
domoiwego, airt. meta.loiwe
I
ełektroit·oohniozne.

TaTgi mają ~ zadanie dotowarowan.ie
województwa
kieleckiego Q!'aZ
wy'kazanie
nadwyżek
towarowych, istniejących
w
województwie
kieleckim jak również sprzedaż na inne tereny.
Termin przyjmowania zgło
szeń
dla
przedsiębiorstw
chcących wziąt udział w/w
targach
upływa
z
dni'.!m
18. VI. 1963 r.
W~zcl1'ich inforrnacii urlziPh P.A.B. Łódż, ul. Piotrkow.ska 120.

s

Sprawy letniego wypoczynku

f »
l e ź d z i ć

n a

rzyroda rządzi n ie ty l
ko m odą, h a n d le m
i
jadłospisem
oraz
na•Jytn samopoczuciem. R ząd zi
**Wnież życiem k u ltu r a ln y m
Melkich m iast. K in a , teatry,
MUby i świetlice, cieple i
l>fzytulne z im ą , wio.sną tracą
'**''6 powatoy, k tó re
n ik n ą
^obec uro k ó w słońca, zieleni,
[ wody.
A
ping-pong
i
"rydz oraz przygody Ilrabiede Bragelonne b ledną wom ożliw ości złow ienia taaa
ryby,
czy
znalezienia
*9aakiego grzyba, czy też po
'Prostu opalenia skóry
na
'llodny i zdrow y brąz.
I Lato
n ie pozostaje
bez
l"T5ły w u n a pracą k ulturali>io-(iświatową
w
zakładach
l>facy.
Pustoszeją
świetlice,
dzwonią telefony w radach
Nakładowych: dokąd
jedziejl^y tej niedzieli? A w yjeżdża
*ię, bo sporą część b ud żetu
Nakładowego przeznaczono na
'''ycieczki
krajoznaw cze
_ 5
liedzielne wczasy za
raiaslem.
Swego ciawtt iwflni-osła sią
łtttęina w rzaw a w o k ó ł tego
•aktu. Za.rau«ano radom za
kładowym, ic w y d a ją zna®*ne sum y n » w ycieczki, a te
Hr^eksitałcają sią w masowe
’
w ódki
i
zaśmiecanie
»koIic Łodzi. B y w a ło wpra''d z ic i talk, co nie zinaczy
iednak, że n a leży zlikwido'vać w ogóle nie d zie lne w y 

g r z y b y —

ja zd y za m iasto. Są one bo
w iem zn a k o m ity m
odpręże
n ie m dla o rg a n izm u człowie
ka
schylonego
przez
caiy
ty d zie ń n ad m aszyną,
czy
b iu rk ie m , przebyw ającego w
za d y m io n y m
i
zakurzon y m
mieście, są porcją świeżego
pow ietrza, d aw ką zdrow ia na
cały następny tydzień. Rzecz
w ty m , b y organizow ać
je
w łaściw ie, pożytecznie i zdro
wo.
ógłby ktoś pow iedzieć,
że k ażd y może wsiąść
do podm iejskiego tra m 
w a ju i pojechać sobie na zie
lo n ą
tra w k ę
in d y w id u a ln ie ,
b ąd ź z rodziną. Ba, ale po
w ró t zatłoczonym tra m w a je m
odbiera połowę korzyści
z
pobytu za mia.stem. TJniknąć
tego p o zw a la ją środki trans
portu, które zakład daje p r a 
cow nikom . Niecił
przejazdy
będą w ja k im ś stopniu od
płatne, b y fundusze rad y za
kład ow e j n ie poniosły zbyt
w ielkiego
uszczerbku,
(Tak
zresztą^ większość
łódzkich
za k ła d ów pracy czyni).

M

S praw a
w y poczy nku
n ie 
dzielnego m a
ty m
większe
znaczenie, że w iele jest u nas
jesizcze rodzin nie w y je żd ża 
jących w
czasie u rlo p u
z
miasia.^ D otyczy to szczegól
nie osób starszego, a naw et
średniego pokolenia. I tu n a 
suwa się n astępn y pro blem
dla rad zakładow ych.

® Spotkanie z Icierownictwem CRZZ
• Wielka Impreza artystyczna na
zakończenie
18 b m . odbąd®ie sią w Ło^
«zii, w Z P B im . Marchlew‘kiego p le n u m C R Z Z , poświę
cone problem om kobiet p ra 
cujących.
Wiecacirem
tego
4nia odbądatie sią w Pałacu
Sportowym o godz- 19 »P»‘ kanio społeczeństwa Łod®» z
kierow nictw em C R Z Z , poląctsone z d u żą im p r « z ą arty"y c z n ą .
,
W y stą p ią W
n ie j:
Zespół
T iń c a Ludow ego
„ H a ra a m ”
(po powTooie z F r a n c ji w fcofei jeszcze n ie w id zia n y ) Taftecizny Zespół DŁieciący „Harham ” , chór Z w ią * k u Nauczyoielstwa Polskiego ora* artyś
ci i piosełikarze warsiaawsicy:
•H anna B ielick a, R e n a Boiska,
'adw ig a S w irtu n , Je rzy Miohotek, A n d rze j
R u m ia n
i
Ittieozysław' W o jn id k i. K onfe
ransjerką popro w adzą A . R o 
kita 1 W . Ih-zybylski.
R a d y zakładow e m ogą wdHierać zaproszenia w Zarzą<iiie Okręgomrym
Zw.
Zaw .
^ łó k n ia r a y , k tó r y jest orga-

niza.torem im prezy oraz
w
W o je w ódzkie j Komis.ji Z w ią z 
k ó w Zaw odow ych.
(w)

Zespół Teatru Powszeciinego
wyjeżdża do Pragi
w •poniedziałek zespól Teatru
]?ow.‘5zoohne,Eto (klóry gościł nie
daw no artystów Praskiego Te
a tru S. K , Neum anna) w.yjeiżd ża z kK>lei do stolicy Czecho
słow acji n a goiścinne występy.
Artyści łódzcy zaprezentują
puiblicznoiści praskiej trzy .sztu
k i: „Przygodę z Vat.erlandem“
L.
Kruczkowrsfeiego.
„Przed
m a tu rą " I,,acoi.ira oraz „12 krze
!W3l" 11/a i Piętrowa.
W swoim czasie podam y re
lację o .<izczegótach artj^tycznego toumiee zespołu Teatru
Powiszecihnego. N a irazie życzy-,
m y m u powodzenia; nieoti d o 
brze
reprezentuje
teatralną
łuCKłź za gra.nicą.
(M. J.)

c z y
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n i e ?

W ia do m o (nie ty lk o ze sta
tystyk), że z wczasów w ciąż
w zb yt m a ły m stopniu
ko
rzy s ta ją
robotnicy. W p ra w 
dzie w c ir ^ u k ilk u n a s tu niinionych' la t dużo się tu zm ie 
n iło na ■korzyść, ale w w ie lu
rodzinach
roiboUniczych ist
n ie je
jeszcze
niechęć
do
wczasów. Jest spowodowana
w ielom a c zy n n ilia m i, m . in.
czasem
w ysokim i
kosztami
podróży,
czasem o baw ą
o
niedostatecznie m o d n ą odzież,
czasem jeszcze przekonaniem ,
że n ie n a leży puszczać samej
żo n y czy m ęża.
latego chyba
n a jw ię k 
szym pow odzeniem cie
szą się wczasy rodzinne
(nic dziw nego zresztą, że zapra
cowaine przez caiy rok m ałżeń
stwo clice u rlo p spędzić ra
zem ), ale prakty czn ie moKliwaści
u zy skan ia
dwóch
m iej?c na wczasach są nie
w ielkie. To wszystko spra
w ia, że w środow iskach ro 
botniczych
najpopula.riiiejsze sa wczasy, «<rganizowaiie
w
ośrodkach
prow adzojiych
przez za kła dy pracy.
Takie
no. ja li
prow adzone
przez
Z P B im . Mai-chlewslciego
w
ol<olicach S pały, dysponujące
m iejscam i na pobyt długoter
m in o w y . a także p rzy jm u jąc e
wycieczki niedzielne pracow 
n ik ó w . Niestety,
„M archlew 
ski”
stanow i
tu
w y jątek,,
obok Z P B 5m. O brońców W e 
sterplatte i Z P B im . O b ro ń 
ców P oko ju, które posiadają
rów nie ż w T eofilow ie podob
ne
ośrodki
wypoczynl^owe.
In ne , w ielkie za kła dy ja k np.
„D zie rży ńsk i” (5 tys. praco
w n ików ) m a a«... 2 m ieszka
n ia (8 miejsc) w Ustce i je
den dom ek
w
A rtu ró w k u .
P odania o
pobyt
w
tych
miej.scowoi5ciach
n ap ly w aja
do rad y zakłado w e j ju ż od
wiosny.
A przecież ładne lesiste o1<olice Łodzi m a ją w iele za
let, z których głów na je.st
ta, że w k lim a cie zbliżo nym
d-o mieisl<ie,<ro. organizim nie
musi_ się a k łim atyzo w ać,
a
regenerac.ia n stra iu rozpoczy
n a się n ie m a l od pierwszego
dnia pobytu. M a to
szcze
gólne znaczenie
przy
urlonach k ró tk ich , trw ających do
2 tvgodni. O d p a d a ją rów nież
tru d y
długo trw ałe j, n użącej
podróży.
W y d a je się, że w iększe i
zamożnieiisze
za kła dy
p ra 
cy w in n y zająć się org aniza
c ją
leimiego
w ypoczynku
p racow n ików
we
w łasnym
zakresie. O m niejszych n ie 
chaj pomy.ślą zjednoczenia. I
w łaśnie b lisko Łodzi p o w in 
ny
pow.«stawać
zakładow e
ośrodki
wczasowe.
Sprawa
jast w ażna i pilna.
T. W O JC IE C H O W S K A

A n d rze j Wilcz;kowslŁi

Jerzy M ichalski

M a c ie j O ryczyński

Bogdan M ac

Oto zespól ośm iu lud zi, którzy stoją w obliczu wiielkJęj
prół)v sil. J u ż za k ilk a d n i opuszczą Ł ód ź i udadaą s*«
w d ługą 3-mie«ięcana po tlróż do odległego blisko o 6 tys.
kilom etrów — A fganista nu.
Bazę w ypadow ą w y p ra w y w H indukusz i«zbĄ.ią na w.ysokoścl 4 tys. m etrów, n ie w ie le n iże j niż najw yższy szczyt
Europy
Mon/t Blanc. S tam tąd szturmować będą wierzohołki .iedmego z n ajw yższych pasm górskich świata.
U dział w takiej w ypi’aw ie wyma.ga n ie tylko w ielkich siil
fizycznych. w.ymaga r<»wn ież hartu ducha, odporności psyChiczoiej i um iejętności w .<sl«>lżyc5a w zespole. Oto sylwet
ki uczesilmików I Ijid z k ie j W ypraw y E ksploracyjnej w H iu
_____
dukasz A fgański.
APTORZEJ W II/C 7 JC O W S K I —
kierow nik wypraw y, la t 31. ab
solwent P oliteclm iki Łódzluej
— specjalista w zakresie siln i
k ó w .spalinowych. .Test w spół
założycielem Łódzkiego K lu b u
W; ■x>kogórskiego i pierwszym
jego prezesem. Taternictw o upraw ia Iu ż od 14 lat. Wyt,yczyl
5 nowych
dróg wspinaczkow'^yoh w
Taitracli,
doł-conal
pierwszych 9 przejść zimowych. M a za sobą wypraw,y za
graniczne — m. in. V,' A lpy
Austriackie, Kaultaz i w m a
syw M o nt Blanc. W czasia
tej ostatniej ekspedycii. up a 
m iętnione' śm iercią W aw rzyń
ca Żuławsliiego. sam był. uw a
żany za zapinionego, kiedy
przez dw a d.ni w czasie burzy
•'“nieżnei schocizil do schroni.ska.
„Ostrogi‘‘ orga.nizatara dale
kich w ypraw zdobył, nrzygotow u jąc D o l s k ą eksped.ycie w
A n d y (wwprawa ta n ie doszła
d'^ skutku ze w zględów tech
nicznych),
J E R Z Y M I C H A I ^ K I — za
stępca kierow nika wypraw,y,
lat. 31., ateoiw ent Politechmiki
lyódzkie], głów ny i n ż , y n i e r łódz
liiego
Elekt,romontażu". Jest
^■ becnie prezesem K o la Ł ódz
kiego K lu b u Wysolcogarskiego.
Taternictwo up ra w ia ju ż lil l a t .
M a n a swoim konciie w^ele w y
praw zagranicznycli. W m arcu
b!'Oż. roku dokonał pierwsze,go
przej,śc;,a zimowe..eo j e d n e j z
n a jt ,r u d .n ie j'S z y c h
ścian alpejskicii fila ru Droites (jego a.riyi':uł n a ten tem at z n a j d ą Czy
t e l n i c y w jutirzejszym num erze
naszei gazet,y).
M A C IE J G R Y C Z Y lS S K I —
lełjarz w ypraw y i. towarzy.sz
w spinaczkowy Jerzego Michalsikieao. współzdobyw ca fila ru
Droites. G ryczyński z MicHal■ikim stanow ią w tej chw ili
Iw daj najszybszą parę wspi-

naczitową w Polsce. D o ich
rekordów należy m. in. zdoby
cie fila ru Mięguszowieckiego
Szczytu w Tatrach zim ą, w
czasie 6 i p<H godziny, podczas
g'dy w niai’maln,ycłi wairunkacli
potrzeba n a to 15 god?in. Leka,rz w ypraw y n,a la t 26. jest
absoiiwentem łódzkiej A k a d e 
m ii M edycznej, pracuje w k l i
nice lairyn.gołogicznej AM .
B O G O A N M A C — la t 27,
absolwent P o liie c h n ik i Ł ód z
kiej, inżynier-elektryk, pracu
je w Instytucie W łó k ie n S ztu
cznych. U p ra w ia taternictw o
juK od 10 lat, dwulox)taie uczestniczył w wypraw ach w
A lpy Austriackie. Jego od
porność
fizyczną
najlepiej
chairaliteryzuje
następujący
w ypadek: w czasie jednej ze
w.spinaczeic spadający ka,mień
strzaskał m u
łcoiść śródsto
pia. M im o to M ac potrafił
sam wycofać się s'pod ściany
i dojść do schrani,9ka odległe
go o nonad ti-zy godziny dro
gi.
A N D R Z E J M IL L E R — la t
26, inżynier-chem ik, asystent
Kated.ry P olim erów P Ł. Do
piero ^
sześoiiu la t upraw ia
taternictwo, ale ju ż m a n a
swoim Iconcie w iele sukcesów,
m , in. zdobył wschodnią ścia
n ę Łom nicy. Będzie to jego
pierwsza eitispedycja 2aig»aniczna.
T O M A S Z G O Z D E C K I — la t
27.
absolwent
P olitechniki
Ł(>dzkiej,
inżynier-eJektryk,
pracuje w Instytucie Elektro
techniki w M iędzylesiu. U prą
w ia taternictw o od r. 1054-. do
konał w ielu trudnych przejść
w
Tatrach. Dotychczas na
w ypraw y zagraniczne n ie wy
jeżdżał.
T A O E U SZ B A R T C Z A K
—
lat 2j8. aibsolwent Politechni
k i I>ódakiej, asystent K atedry

A ndrzej

M iller

Tomasz GózdecKi

Tadeusz

Bartczak

UniitiiiiłinniiiniimiiiniiiiiiiiiiiiiininiiiiniiiiniMiiiiniiiiiMiiiiiiHiiitiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiitniiiiMiiiiiiiiniiiiifiiiMiiiiiiiniuiiiiiniiiiiiiiiniinniiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiuiiMiiiiniiiHiiiniiMiiiiiiiiiniiiiii^
TUJicie tę (meigdat^? Znacie. No-,
to tpasiw bojcie. Po-stucfWrjcie, bo
je st o na taik samo
stafra., jatk
htcika o osiotku. h ló re n u i io w ktoby dano.,. I lalc samo, a m oże je^zcze b ardziej a k liu iln a . Tiotyczy o na
także je d ze n ia, iyf.ko, że iy m razem
,.osiotkie<m" je'sit h lie n t lo kah i gaM ronom iczneyo, Z astajem y go ml4iśnie
w m om encie p łace n ia rachunku, hióry — ja k Ufidać po m M ie — w y daje
mu SiĘ
wygóro-wany.
Zaczyna
^prawd.zać poztpcje.
I - ...ia k - m ruczy - dorsz hyl, by.
Uy: ka-wia. wódtka i u>oda sodowa, były;
\sałatka, ta tar i pieczy^oo.^ A
to???
\Kelner! — w ola z ro zjaśn io n ą tw arzą
co to za u d a ?!
I Teiraz w y d łu ża si^ m in a kelnerow i^
I — A ch, u d a ? —
ż y w io n y ...
5no to... s k r e ś l i m y — decydmje.
I -*
— gość je st it>party — prze|ci.e2 dziś w kar*.re n ie m a w ogóle
% drobiu.
t; — N ie m a — odpow iada n ie zrażony

Z

s .
SS t ę

E ów nie ^pranenie
WlaAy~
sław K . sąsiedni M ołik, gdzie zreszm iowarzytsPwo iail<iże n ie skąpiło zamó-mi-eń.
I
zafpmo-iadalo ieg oj co mialo va.si>ąipić p ó źn ie j. G oście m ydaw aii
sie rozhaim eni, niczym -ni^e ró ż n ili się
od innych go-ścl na saH, N ie iKyglądaU - .iak ioh o cenił W ładysław K . —
na takich, co to, gdy p rzy jd zie do
płacenia, spraicdzaiĄ każdą pozycją,
Bf> W ladysla.w K . sira-sznie n ie luhil. gd>/ go spraw dzano. C.zło'Wi.ek do
czlow ielui — pow iada
— po w inien

- T r s s r t

TfTaz nadiszedil czas n a d ru g i aiht
„gastronom icznego d ra m a tu ". Sięgnięło g łęb iej w
m echanizm
huU narnej
ob.itugi klientów .
O kazało się, że n i e t y l k o kelner,
Władys-lw K .,
liczy ł na, dodatkow e
..ud a". W praw dzie on
po liczy ł go.ściom za kaw ę d u żą, choć po d ał matą, a le „trzym ał się c e n n ik a ". Za io
bu{.e<towa R om ualda F. bonując kel
nerow i kaw y m ałe,
podała...
lurę,
o b n iża jąc je j jakość o około 30 proc.
w stosunikiu do w ym agań receptury.
sprzedając p ó l litra w ódki „zaoszczę-

d z iia “ n a w łasny ra c h u n e k . ok. 40
je j m ilig ram ów , podaj<fc polędw icę..,
Wysftarczy pow iedzieć, że na 6 otrzym an ych iego d n ia w kuchni
p o rc ji
polędw icy, R o m ualda F. w ydala... 8.
A polędw ica — ja k w iadom o — n ie
rośnie naw et gdyby dodać
dbrożdży.
Po prostu konsum enci zamias-t 50cjramowych, o trzy m y tm ii porcje 30-25g ram owe.
Ł ącznie — d zia ła jąc nie zależnie od
siebie
kelner i bufetow a
u/siłowaM
oszuł<MĆ gości; (przykład dotyczy t y l k o siedzących przy dum
stolikacih
tow arzystw , płacących w sum ie sto
sunkow o n ie w ie lk ie rach un ki, z a jm u 
jących owe s to lik i przez stosunkow o
nieuyielSki w ycinek o n ia )
na
blisko
4S M !

niestety i dzi-i jeszcze
dość
sporą ^
grupę naśJadoxt>ców, o czym św iadczą ^
nie tytko protokoły P IH i ak ta sądo- ^
w e. A negdotyczne „u d a " _ zbyt często ^
jąszcze fig u ru ją w
luźnych' ^
=
chunkach. - zaś
autenty czni
klie n ci S
zbyt r z a d k o 'u s iłu ją dow iedzieć sią, za ^
co plącą.
O staiecznie
je st to
ich =
p r y w a t n a spraiiM . W ydaje się je- ^
dnak, że rów nież kierow nictw a zakła- ^
dóti} i dyrekcje przedsiębiorstw
ga- ^
stronomic.zn.ych .fto^unkow o za mato .iz
in teresu ją się tą stroną d tia la ln o śc i ^
podległych .sobie pracow ników i — co =
gorsze — przee pa>lce p atrzą na nie^ ^
respektow anie w ydanych przez siebie =
zarządzeń, A to ju ż — zroażyw szy na ^
obow iązek ochrony interesów konsu- ^
m e n ła — n ie
jesit
b y n ajm n ie j
ich =
spraw ą pryw atną. Tym bardziej, że ^
nieuczciw i kelnerzy/, barm ani czy bu- =
feto w i działa.ją n ie tyliko n a nie-ko- s
rzyść konsum entów , ale rów nie ż 0'p i n ii ^
panttijącej w śród spoleczeństim , o p in ii =
rozciąganej niejedno'krotnie (a nieski- =
sznie) n a c ałą gaM.ronom.ię i w s z y - ^
s t k i c h je j pracoiitników ..
=
JA N U S Z K R A J E W S K I =
=
------ ~

,
sąMsóh dem onstracyjny,
w ystaw iając
Byw a, ze się u d a je i ■nie rachunJd na luźnych kartkach, a n ie
je »t część anegdotyczna - utM je się
, kolka, ja k to p rze w id ują
prze1) N ajiw y lo k a lu nie w y m ie n ia m z g
..dość częs-to (!). Byw a je dn ak i la k :T."
tego m . in. powodu, że p r z y k ła d y
"ichoć znacznie rzad ziej —
O^sc n ie
''
* „
t
•
jest w y b ra n y i w ie lu p o id o bn y ch ,^
< po prze »łaje n a sprau^- ^n iu rachunN ic w ięc dzltimeigO) że wcme- m e
w in n i jtonieśli
k a rą,
a
s k ła d y
^ k u . W ów czas sprau'a nahiera d ia keł- w y g ląd ał na zadow olonego, kiedy tak
personelu u le g ł zm ianie. N ie m a ^
'^n e ra — ,.dowc-ipni.iia‘' z-gota nieoczeki„pozytyw nie"
przez niego ocenieni
n a jm u iejscego pow odu, aby ro- =
gwarnego i przykrego bieyu.
goście' zai.nif.ere<so<tmH si? postzczególb ić dziś ow ej
restauracji
tego =
I
jednego ze znani,ch w Łorachunku.
ty p u „ r e k la m ą ”.
=
§ I I d z i loJiaU m js o k ie i kategorii i)
me.- W ladysłm n K . to n ie anegdowch-ods-i trzech gO'ści- Kehner tyczny Iceincr W ra2) W łady.slaw K .
sikazany
został =
Ę ia k io bywa w zioyczaju „dobrych" chunlou n ie było żadnych „U D . Pow y ro k ie m
S ądu
Powiatowego =
^•keJnerów — każe n a siebie trochę po- zornie nartuet w szystko siĄ zgadzało;
dla m . Ł odzi n a 6 m ięsiący are- g
^c ze k a ć. W ie przecież, że apetift wzra- a je d n a k i Ujm razem się n i e u d asnstu oraz l.^OO zl
grzyw ny. Ro- =
g s ta w
m iarę...
czekania.
W reszcie lo . Tu po>Uczono p o d w ójną %Mc kam u a ld a F. — n a 5 m iesiący are- =
^ p r z y jm u je zamó-tuienie; są w n im
i juy, tam w liczono skałkulotuane m zsrztu i 800 zł grzyw ny. Ze wzgle- ^
U pie czarki, i cielęce sznycl-e, je st ^ooda; n ie ze &znifclami (ale n ie
p a d a ^ !)
du n a
dotychczasową niekaral- _
rzykład to nieodosobnion.y — a n i
'^cytrus i p ó l litra wkłtoi.
kom poty, dodano n ie ruszaną w <^ęi
noiSć, obydw ojgu sąd w y k o n a n 'e =
W łady.tlaw K .; a n i bufeto-wa Ro
5 Teraz ohshiga jent ju ż stosunkow o pom ylono cyfry 3 i 5. w reszcie tu i
k a ry pozbaw ienia
wolności
za- §
m u ald a F.~2 ) n ie n ale żą do n ie 
^ s p r a w n a . G oście n ie -mogą m ieć poów dw e „zaokrąglono końców ki".
w iesił w arun k ow o n a 3 la la .
=sław nych w y jątlm w przeszłości. M ają,
d ó usikarźHnia się.
A le to b y n ajm n ie j
n ie
wszystko.
<*nilll||MHIIIIUIIHUIHIUniHHUiUIUIUIHUIIUUUUIHmiHUHflUliUIUUIIIUUIIIIimaillHUIIIUIIHIilUIUUiimUIUUUII)iMIHHIIHIIUIIIIIUII(HIHUIUIHIUUlUIUIHUlllllUtaUiUIIIUIIUIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIUIHIWUlUnUlUtli:;tlliHMiH

P

M arek

Grochowski

O hem ii
Nieorganicznej
P9U
Jest taternikiem od 9 lat^
Przeszedł wiele trudnych dróg
wspinaczkow.ych
w Tatrach,
szczególnie interesuie się w spi
naczką zim ow ą. Uczestniczy!
w roku 1958 w
ekspedycji
kaukaskiej.
M Ą R E K G R O C H O W S K I —*
najmłodszy, z uczestników w y
prawy, liczy zaledwie 21 lat^
je d n a k
uprawna
taternictwo
ju ż od 16 roku życia. Choó
ni.gdzie n ie w yjeżdżał za trranicę. jego sukcesy tatrzań
skie zapew niły m u miejsce
wśród członków w ypraw y W
H indukusz.
C ałą ósemko będziemy: m o 
gli poznać dzisiaj n a spotka
n iu z alpinistam i, organizo
w anym przez naszą redakcję^
(bz)

Zgon
P a u l a C a a e iii
We
la t

F r a n c ji z m a r ł w
w ie lk i

n ie s tru d z K łn y

badacz,

p » p u l a i ’5'z a t o r
—

Paul

w le łc u

p r z y ja c ie l

C a z in .

t łu m a c z

lite r a tu r y

83

P o ls ik i^
ł

p o l s k ie j

(P A P )
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SKUTKI SUSZY

U·źródła truskawkowych
(;oś

szafie
•
nie irra!
Jednej z Instytucji poka
zano m1 ra.chun!'k za wy
konane roboty •tolarskie.
Właściwie trzy rachunki. Każ
dy z nich dotyc·tyl Innego rodta.Ju s.i;afy, Nic się na tym
nie zna,m i nie wiem. Jakie są
aktualne ceny drewna, farby
i wszystkich ak>esorlów potrzebn;vch do wykonania na.fv plus robocizna.. a.le wyda.ie
ml się, ie do O$ta.ftlcznej sumy dollcz:ono także koszty
utrzymania. stola.i-za i jego ro
dziny przez przynajmniej mie

W

siąc.

lektura
rachunków - jest
bardzo trudna dla laika, jednak po „wezyta,ntu" się zaczy
na być nie mniej pa:.jonująca
niż
powieść
krymina.ina
l:'ozwa.la.m
sobie
przytoczyć
wyjątki:

l.

cennik ZCJ, poz. 238ł
Wykonano szatę specjaln11 do
prubcK krwiod<1wstwa
:;c1anki
1.70 x 0.40 x 3 plus
1.00 X 0.40 X 2
l.OUXl.70xl
X

drzwi

0.46

X

36

c.

51 -

A/&u, poz. 57 e

W:; konano listewki z drewna twa!·d~go na suwadła 1
przedziałki
szuflad
0.4n x 76 plus 0.35 x 216.

„. Prol1lowanie
Poz. 255

listew

w

po-

działki

4.

;;.

K,

c. poz.

72-74.

Ba1·wiono powierzchni~ szafy na
kolor
mahoń
(_w
tym miejscu znajduje się
podwóJnY rząd s:t.;'fru podob
nie, Jak przy poprzednich
pozy ej ach).
K. C,

j)·OZ,

Skończyły

78·80

Do przemeslenia.

6. K. C. p-oz. 78-80

Matowanie

plaszczyzn szafy
wewną t rz
elementów drobnych listewki itp. plus 20
proc.
Narzuty do robót nletypo' wych 40 proc.
Na rzuty ogolne 17 proc.
Opust 3 proc.
DC>datek do robót matych
9 proc.
No i do uregulowania 12.2M
zlotych polskich (rach. płatny
przelewem).
DRUGI RACHUNEK jest o
wiele pr<>stuy. Zawiera tylko
dwie pozycje:
1. z.c.J. poz. 2384
Wykonano szafę aktową żalu
zjową z plyt stola1·sk1ch licz_ąc
powierzchnię
płyt w rozwlmę
ciu (bez kosztu
malowama)
front 2,30 x 1.82, boki i przegrody pionowe, spód i wierzch,
szuflady (!ront i tył).
2. Boki szuflad l spód, oraz
tył szary (W
rozwinięciu). Następuje szyfr oznaczający pewme wymiary.
Trzecia pozycja to 17 proc.
narzutu, a czwarta plus 9
proc. dla rol'lót małych oraz na
zakoriczcnie symboliczne 3 proc.
opustu. Ponieważ materiał dał
zleceniodawca (sklejka liściasta
sucho sklejona) odliczono 3.093.80
zł
i do uregulowania zostało: jedenaście tysięcy osiemset
cztery złote.
TRZECI RACHUNEK za sza
fę do kartotek wyniósł 6.8'71 zł
(wykotlano szafę do kartotek
składa.,Jącą się z boków (sic!l,
drzwi i szuflad z za.łożeniem
uchwytów (rączek). Za.łożono
rączki oliwki (?) do szuflad.
Po-ifo.bno włosy stanęły na.
g!()wie buchalterom, którzy do
stali te rachunki w ręce. Nie
dziwmy się. P()prouono rzec~oznawcę
od tych spraw.
I rzeczoznawca z czerwonym
ołówkiem w ręku zaczął obliczać.
W rezultacie
obniżył
wszystkie ra,chunki o 50 a. nawet 70 procent. Ale sprawa
nie Jest zakończona..
Wyko•ta.wca broni swoje.i (zawyżo
nej) racji. Ktoś b~clzie arbitrem w tej nictyp0wej, a. może
bardzo typowej, sprawie.
Dobrze b~·!oby, żeby Komisja
K<>ntroli Cen i NIK były przy
rr>z~tr;r,yganiu sp()rU. Może iastnsu.i~. większy
niż 3 proc.
opust i ustalą Jakieś normy
hroniące
pned
dowolnym
interpretowaniem cen za wykonrwanie
boków. spodów,
szuflad i szaf.
(ZO-TA)

się,

albo są
zbiory
trus„ma,jeszcze nie

W związku z robotami eksp' oataoey-jnymi
p1·owa·dzonymi
p:-rez
Zakla<t
Enocgetyczny
Ló-1t • Miasto. jutro (lG bm.) w
gcd<!, 7-17 . nas•tąpl przerwa w
deo;>lywie energii elektry02Jnej
dla u·llc:
Aleksandra, Przewodrnlej, do
Dęmokratyc,znej

do Statutowej,
StaTorn<lzkiej ,
Wojewódzkiej
•przyległych,
Ekonomkznej
!
przyległych,
Przest::zeimej i l)l"ZY!eglych, Piwowarskiej i pl"Zyległych, Ru<l!zkiej i przyległych. Farnej, zal"Zec'1!l'lej, Ksawerowskiej i prizy
ległych,
Mlerzej-owej. KlexunkoweJ,
Clechoclńsklcl t przylegtych, Chociano·wickiej i ~
łegtych, LaskoWiokiej. Pa·b;amc
kiej o<l Sta r cru<:ł,!<'ei do Male-

4

Na. prol?l'am festynu złożą
się: występy chórów szk·nlnych
wyróżnionych za najlepsze Wykona-nie pieśni radziE'--cklch, recy
ta.o,je, ta.ńce, insoeniza.c.je szkol
nych zespołów artystycznyeh,
z:a.wody

dzieci

na. rowerkach

Kierownik
budowy,
inż .
Marian Sokalski
opowiadał
nam. że cieśla Wiśnioewski
tylko szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności
czać

„

zawdzię

roku koła zakładowe
PCK z terenu naszego miasta zwerbowały ponad 6200
honorowych
krwiodawców,
którzy oddali na potrzeby
POd t11. nazwą rozumi·emy ory
lecznictwa 714 litrów krwi.
szona o·d lat 3 w Osiedlu im. 1
„ka.peluszu" znajdzie 11 punktó
Natomiast w
tym
roku kiedy?
zwerbowano
dalszych
645
Otóż zdrowy rozsądek nakakrwiodawców. (Przekazali oni
zu.ie oddawać c1o użytku osieponad 75 litrów krwi),
dla kompleksowo: z przedszko
Warto przy tym dodać, że lami szkołami. przychodniami
przod·.i.ją
koła
zakładowe
zdro~ia i sklepami. Praktyika
PCK przy: ZPB im. Mar- odbie.r::a iedn.ak znacznie od teorii.
Mimo, że np. pierwsi
chlewskiego, (mają na swym
mieszkańcy Osiedla na Widze
koncie 150 honorowych krwiowi.,, przeprowadzili się do noda wców, w tym 14 kierowców), ZPP im. Jurczaka (50 wych bloków· już rok temu,
krwiodawców), przy Północ dotychczas zakupów doko.nują
w nomieszczeni-->Ch prz.ewi<lziano-Łódzkich Zakładach Przenych 1lJa ga:ra~e. a pawilon
mysłu Wełnianeg-o oraz przy
handlowy ciągle j·est w budoZakładzie
Energetycznym
wie.
Oddział Wojewódzki.
Podobna sytuacja jest na Ku
rak:u. „Kapelusz pana Ar.atoJa"
(j. kr.)
pawiilon hamidlowy, buduje

Sklepy

dystryhuc,ja?

prowadzące

sprzedaż płyt gramofonowych nie
mogl\ narzekać na brak popularnych szlagierów. Wpr.awdzie „Polskie Nagrania." z
poważnym
opóźnieniem
dostarczają na rynek muzyczny na,Jnowszych przebojów, ale
lukę tę wypełJniają
płyty z
importu.
Ale nie wszystko
można
imnortować.
Trud-no _abyśmy
sprowadzali z zagranicy nagra-ma z.„ polskim hymnem
na.rodowym.
Płyty
tej już

ra budową

ważniejszych

uroczystościach.

Nie ma jej na.wet reprezentacyj.ny salon
muzyczny
przy ul. Pfotrkowskicj
nie mówiąc już o mniejszych
sklepach prowadzących działy z płyta.ml
gramofonowymi. Fakty te pozostawiamv
bez komenitarzy.
·
(J. Kr.)

35.,

I cieg>ieln~a~ OrarL dla Retkini
(Ul. Ret!kińi;ka),
Pon.a<Lto 17 bm. nastą.pi p-rzerwa w dop!ywie enevgii elektryicz
nej dla ulic: Pótnocnej od
Sterlln,ga do 19 Stycznia-, 19 Sty.cz
nia od Póln•O>C!llej do Nowotki.

Domu im. prof. Szustrowej

Korzystajj\c z okazji ~<lt!IZCZ<!
nla u siebie """la Eugeniusza
.-Ajoenkiela w dniu 1? czerwca
1963 r., uczniowie i uczennice
-•
Szk"'y P<idstawowej nr H 4 w
Ch"oian-owk.ach
1)06tanowili

DZIENNIK LODZI{! _nr 14Z (5143)

miesiąca. na próżno 110kiel'ownicy świetlic,
domów
kultury i
innych
placówek, gdzie jest ona 01ie
zbędna przy
wszelkich
po-

od

11zukują

łwiatlo'l

go Skrętu,
Od't"ZSńsk!ej I p<rzy
leglych, Dubois od lotnuska do
Pokła<lowej,
Terenorwej, Równikowej i przyległych, Lublinek
- lotnisko, LubUnek:, Pieskiej,
Kijanki, Pollll!'nej i pnyleglych.
A także <lila Brnsa (MPK, PGR

Rodzice,
pamiętajcie

o szczeDieniach

przeciw chorobie Heine-Medina

prrekazałl

ze sw<>ich <ISZczędnoś
klasy IV, V, VI kwotq
zł 70 oraa: klasa VII kwotę zł 50,
łą.cznie złotych 120 na Fundm1~
Budowy Domu l~. prqt, dr
Jadwigi szustroweJ.
cl

-

I
1

skan.a.lizowan<>, popr)
sq
chod.nikii.
Nc!Jlłl
wuglą.da
z,e wszystkkh k4'/
tów.
<Jp>
u1ian.e

Łodzianie!

Bądźcie ofiarni

~

zawsze mo!na
Nlkt dokładnie nie wie, ilu
ich jest w Łodzi. Ludzi samotnych. ppuszczonych, czę
sto w podeszłym wieku.
W
razie choroby są bezradni,
zdani tylk-o na własne siły,
Czasem chorym, samotnym
człowiekiem
sąsiedzi.

zaopiekują

się

Lekarz udzieli
pierwszej
pomocy, przepisze lekarstwa
i bliżej zainteresuje się losem
pacjenta. Zwróci się do Referatu Opieki Społecznej DRN
z prośbą o zapewnienie opleki pielęgniarskiej nad chorym. Z kolei Referat Opieki

ginalnego kŚzba.łtu budowlę wzno
Ma.Ja na Kura.ku. Schronienie w
w i sklepów uslug()wych. Ale

~

Uczyć

PCK.

isię iuż trzy lata. Ustail..:mo noWv termin oddania koal!ioec
lipca br„ ale wydaje się on
dość
niseprawdopodobny. Slima~
temp0 budowy, wzajemne pretensie projektaintów.
inwestora, wykonawcy i użyt
kovmika
rue
przy.s.pies11:ają
prac. Oddajmy głos projektantowi. Mówi mgr inż. aJI"ch.
Zwierko:
- Wykonawca (LPBM nr 1)
wynajduje trudni0\5ci, których
nie ma. Ingeruje w sip.raw.v !lamego orojektu. Zaprojektowaliśmy o_g.rzewanie tzw. neolukmagającej
dużego
po5więce
sami. Nie można ich było ponia pracy sióstr Pogotowia
d:olm-0 znaleźć, chociaż to nie
PCK, notuję wiele. Trudno je
„ostatni k,rzyk tOOhniiki". Zmie
wszystkie przytoczyć. Trzeba
niliśmy więc dokumentację jednak powiedzfoć, że przOkilka dni :pracy kilku osób i...
dują w
pracy @ostry:
M.
neo!uksy się znalazły. Praca
Kras·zewska, R. Micie1ska, I.
nasza była więc nie-potrzebna.
Zientarska, E. Wojty.s:iak, J,
C.J kilka <lnd. czegoś brak„.
Budowa już rozpoczęta, a tu
Huzik, T, Zielińska i M. Łęc
okazuje się, że nastąpily zmiaka.
ny w przeznacz_eniu poozczegól
Te włafoie siostry Pogotonych lokali, Znow trzeba zmiewia PCK deklarują najwię
niać projekt...
cej społecznie przepracowaMówi przeclsta'Wiciel wyk0nych godzin, są wzorem ona woy - LPBlVI nr 1 _ inż.
Kawulski:
fiarności.
- Pi-zep.rowa<lziliśmy tam ro
W pierwszym kwartale foboty tynkarskie. Stan ich zaago roku
siostry Pogotowia
wamsowan.ia wynos.i 45-50%.
PCK przepracowały 3430 goRoboty ic<lnak przerwiemy, jedz-in, w tym 726 nocnych,
śli nie otrzymamy od DBOR
natomiast w kwietniu i maju
nr 2 dokumentacji zamiennej
br. 2500 godzin, w tym 568
na robot:\-'. mstalacyjne związa
nocnych.
J. Kr,
ne ze zm1a_ną <;harakteru użyt
kowania ruektorych sklepów„.
Prmdstawiciel DBOR nr 2 _
inż. Balcerak:
- Projektant P-OWinien w
czasie projektowania dokład
nie wiedzieć. jakie sa. żvczenla
Uroczystl\ akademię z okai wYmagania przyszle~0 użyt
zji Tyg.odnla Soli<la.J'noś-cl z Lu
kowniJ1;a i uzgodnić to z nim
d~m
Hlszpanll organizuje dziś
konkretnie, a nie tylko z Wyo
godzinie u,
Dom KuldziaJem Handlu. Brak dokutury Dzieci I Mł<>d'll!eży (ul. somentacji zamiennej? ZamóWipocka 3·5). W trakcie uroczyliśmy ją .10 maja .. nioe mamy
je; do dziś. Zrobimy jednak
stości
przewiduje się m. in,
wszystko. by budynek został
zwiedzenie wystawy obrazów
oddany w terminie i bez usteartysty malarza W:szeehwlada.
rek.
Horbaczewskiego, związanych te
Dyskusja powyższa jest moma.tycznie z walka ludu hiszże i ciekawa, i pouczająca i.„
symptomatyczna. Niemniej je<l- · Pań.skiego,
nak mieszkańcy Kuraka w dal
Odczyt o ,,Baśnia.ch ł leszym ciągu dźwigaia zakupy
gendach Łodzi" wygłosi dziś o
z,,, .4ró-d,micśc)a. Jak długo jeszgodz. 16 mgr z. Kon!cki w locze~ ,
*>łl
kalu
ZJe<lu~wneio ;l:Wl'\zk~
1

PcF!

kllltoitw@II

Sióstr Pogotowia PCK jest
w Lodzi 70. Dalszych 38 kobiet zdobywa, na czteromiesięcznych kursach pr-owadzonych przez Miejski
Oddział
PCK, odpowiednie kwalifikacje, uprawniające je do sprawowania opieki nad chorym
w domu.

Bywają
różne
wypadki.
Raz - wspomina kierowniczka Punktu Opieki Społecznej
PCK, p. Maria Klimczak. potrzebuje
-opieki
stary,
schorowany człowiek, któremu rodzina nie chce lub nie
jest w stanie zapewnić koniecznej opieki, kiedy indziej
nawet młoda kobieta po cięż
kiej operacji, matka pięcior
ga dzieci potrzebuje naszej
pomocy, Taki właśnie wypadek mieliśmy z 40-letnią Ireną K„ która przez 2 miesiące
w dzień i w nocy była otaczana trosk li wą opieką sióstr
PCK, T, Zielińskiej i M. Łę
ckiej.
Przykładów
ofiarnej, wy-

I

dla

d•':

Społecznej, po ustaleniu, kt·o
ma pokrywać koszty związa
ne z pielęgnacją chorego wzywa siostrę z Pogotowia

potrzebują.

I

Jak jut infoTmowa.Iiśm1·1
w najbliższą niedzielę (161
bm.) na terenie naszci:n
1
miasta pr7.eprnwadzona. zo• 1
stanie kwesta. uliezn• J1•1
cele PCK.
)
Nawet najdrobniejszy
tek może pomóc Polskiemtl
Czerwonemu
Krzyżowi,
działalność bowiem tej po-I
żytecznej organizacji opierił
się przede wszy.<itkim
nil
ofiarności
społecznej.
Nit/
cmija,rmy zatem w niedzie--1
lę kwesta.rzy PCK.
I

~

Oficjalnie placówka ta nazywa się Punktem
Opieki
Społecznej PCK nad chorym
w domu. Mieści się „kątem"
nrzy ul. Piotrkow.skiej 168.
Stąd wzywane są si.ostry Pogotowia PCK do
niesienia
pomocy 1-J.dz.iom, którzy jej

I

Foto:~lejniczak

i

~

I

ulicę

Jednym z baJrdzi.?j ponu•
1·ych rejonów Łodzi bvUi u.l.
Przędzalnia.n.a..
Zabu4owana
łz obydwu s-t.,.on lwszaTowymi fam.utami,
bez kanal-izacii, pokryta ;.kocim-i łba
mi" stano.UJ-iw
widomy
ł ab raz
starej Łodzi - mi.asta „zlej u.Tody".
Ale i l:U !Zybk,o IJ(}S>tęJ)'Uj~
proces upiększ(J,nia ł unowołcześniania.
Trwa.j11,
r>-race
A1 nad ukwda11iem
szlachetnej
' asfaltowej
nawierzchni,

...... ... ............""'"...............
Na siostry Pogotowia PCK

BlllBlllUll!ll•llllllllllBB•I

TróEglos o
,~Kapeluszu pana Anatola'•

ubie-

głym

Nawaliła

la.t i 11-12 lat. pokaz modeli
pływa,ją-0ych, re\\.-ia mody dla.
dzieci i młoozieży.
O godz. 16 wystą,pia łódzcy
Iaurea.ei II o.gólnop<ilskiego k<>n
kursu wykonawców piosenki
radzieckie.i. Orkiestra. Ląez_nośoi, ZPW Im. Ka.rola Swierezewskiei:-o. artyści scen lód:1:kich: W. Bo.iars!<a. S. M, Kamiński, w. :;:~owalski, przy forrepianie Z. Czarecka.
T' a zabawy przygrywać bę
dzie orkiestra..
Dzi·eci mor,ą sie zgłaszać do
zawodów kolarskich w dniu
imprezy o godz. 10 w parku,
przy muszli konePrtowe.i.

„Wóit pana wini - nan ksiedza„."

os1ągmęCJam1.

w

może

fakt, że nie został przygni eciOl!lY pod gruzami. W
czasie, kiedy wydarzyła się
katastrofa,
cieśla
pracował
na wschodnim szczycie ścia
ny i nie usłyszał ostrzegawczych nawoływań
kolegów
pracujących
na dole. Pozostał wiec na
górze i dzięki
temu skończyło się tylko na
lekkich obrażooiach ciała.
Dochodzenie w sprawie wy
padku _ pr.owadzi Prokuratura m. Łod~.
(J, Kr.)

rowych krwiodawców wsrod
załóg fabrycznych. Mogą poszczycić się w tej dZ!ed.zi.ni.e
iż

ciała.

żytku.

Kola zakładowe PCK prowadzą stały werbune\> h~n?

powiedzieć,

obrażeń

Remont prowadzony już od
roku zbliżał się do
końca.
Najdalej za 3 miesiące kino
miało być pr:ookaza:ne do u-

Coraz w1ęce9
honorowych
krwiodawców

Dość

„Przedwiośnieu

znał

dwukołowyc~ w grupa:ch 8-10

_lłlllllUP.llllllHlllllllllll•lll

nicy zdążyli w porę uciec
do przybudówki kina, a jedynie cieśla Wiśniewski doz-

Jeszcze nie
przebrzmiały
echa tragicznej
katastrofy
budowlanej
przy
rozbiórce
domu przy ul. Kaplicznej, a
już wczoraj
zanotowano w
Łodzi
nowy poważny wypadek. O godz. 8 rano w czasie przeprowadzanla robót remontowych w kinie. ..Przedwiośnie"
runęła
ściana
południowa budynku, nie wytrzymując
widocznie obcią
żooia dachu i &t ropu. Nastę
pnie zawaliły się nowy da.eh
I strop.
. .
Na szczęsc1e tym
razem
obyło się bez ofiar. Robot-

U kogo zga!lnie

Rtemieślnic:zej,

no-ści,

Tym razem obyło się bez ofiar..•

poważnymi

mieć

ujemny
wplyW n.a świetnie zapowiadający się
urodzaj ogórków
i pamidorów.
(a~)

W niedziele 16 bm. o godz.
11 rozpocznie sie w ParkiU Helenów festyn przy.Jaźni organizowa.ny l)rzez Za.rząd Lódzki
T<>warzystwa Przyjaźni PolskoRadzieckiej i Za.rzą.d Okręgu
Zw. Zawodowego Prac. Lącz

dan;e Mout<m" ma. Dotychczas korzystaliśmy
z „importu"
z województw
warszawskle~o
i lubelskiego.
Z wys!ą.nycJ w sobote 6 savch<>dów wróciły zaledwie
dwa. Reszta czeka na towar.
W środku przyszłego tygodni a 5podziewamy się już zbio
rów w n~~zym województwie.
L:h obfitość zależy od desz-

•

mQ!Że

w Parku Helenow8kim

już
na ukońc7.enlu.
wcześnieiszych
odmian
k'!.wek, Późniejszych -

---

susza
baordzo

WIELKI FESTYt~ PRZY JAŻNI

Pluciński.

-

Panująca

ró~n:ież

żowa.

przy remoncie kina

l.66 X 0.50 X 2.

2.

czu. Susza wpłynęła na razie
fataln~e na zbiory. Są one o
\liele mniejsze, aniżeli sie
spodziewaliśmy.
Jeśli pogoda
si" nie zmieni. sytuacja truskawkowa :nie będzie zbyt ró-

Katastrof a budowlana

szuflady
0.40

Ceny truskawek w „Warzywach i Owocach" i Łódzkiej
Spółd7ielni Ogrodniczej utrzymały się wprawdzie na pozio
mie 14 zl za kilogr<'-m, niemniej wczoraj gdzieniegdzie
sprzedawano truskawki po 20
zt za kg, Jest ich poza tym
mniej. Nie zawsze i nie wszę
dzie można je kupić.
Przyczyne tego stanu rzeczy
wyjawił nam prezes Lódzkiej
SpJldzielni Ogrodniczej - p.

kłopotów

l

Tomasze...

Nie byly fio wry.padki we•/
sole naweot w najom1lli.ejszvn'I
stopniu i mogły się zako1I·
cz.yć tragicznie. W środę pili
południu, zaczął kro'Pić desZ'/
czyk - ci~ply, Letni, miły.„/
Pakropil m. in. ul. Pabianick~, której nawieorzchnia, jak,1
wiadomo, jest zbudowana
lvas tki ba.za itowej.
j
Nawierzchrvia
taika
mDI
SWO'Je zaz.eity - jest np. „nit/
do zdaTcia". Ma i wady:
ba,l'dzo §U.Sika nawe<t w sta.•
nie ~uchym. "f!ix: też dziwne•
go, ze co kilkanaście me•/
-tr6w umieszczono ;zna,1ci ostrzegav.x:ze: „Uwaga., ś!iskó 1
je.z.dnia/" P<>za ty.m pa.tToll
funkcj<>na:riuszy
KRD
MO
zaglądają tu blllrd.J!o często,
jako że ul. Pabianic/w. zrr
s-ka/,a. sobie złą sławę „ulicll

!
I

ti

jesll

śmierci"'.

W SZ!/Sl~kie- te środki zapobiegawcze nie są jednak do
końca skuteczne. Właśnie w
środę, gdy popadał deszczy·k,
a n.aWierzchnia sta.la. s-ię śli
s1ka w dwójna,sób, 11.iektórz11
motocykliści

lekiceważąc]J

ostrzeogawcze „wykła
daili s-tę" jedein P<> dTUgim.
Tłu.kły si.ę lampy, wgniatały
baki, co chwiŁa. ktoś podno-

znaki

sił

się

ocieifcając

błotem.

Być może t.rzeba. aż taTciej
lekcji, by sz(JJ1U)tva.ć prze-pisy. Oby tylko nie byla ona
tTagi<:zna w S11cu~kach.
(j1Jł

@POGO/JA
D2liś

w

Lo<l:z!

spod-zlewam~

jest za1chmwrzenie niewieLkle
umian.,kowane. Temperatura
oo :I.Il <Lo 25 st. C. Wiatry sła
be, =ienm.e.
Jutro tempera·t ura bez zmian,
skl!oonność do bum.

łi

!-------------...

ff' kilhu zdaniach

+

+

Emerytów, Rencistów I tnwali•
dów przy ul. Plotrkowskfoj 215·

+ Premiera „Moralności pani DUl<!!ki-eJ" - Gal>ridi Zap-0!sklej, odbędzie &i!l 16 bm. w
Teatrze im.. St. Jaracza. Pre•
mlera ta. za.mknie sezon teatra!•
ny 1962-1963.

+

,,Dzieje cywilizacji w Pol•
sce" - t.o tytuł prelek<:ji '1'·
Klepy, organfaowanej przez To•
warzystwo Sztuk Pięknych w
Muzeum Sztuki przy ul. Wl~e·
k<>Wllkiego 36 z okaz.li wysta•
wy llHi-ców Ja.na Matejki,

I

~

1
I
ł
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OBROnA PRAC DOKTORSKICH

Wolne miejsca
na wyc"leczk"1 zanran"lczne
i~~;:n~~j~~r~~~9~ ~0~~~Z~1~8 ź~ó~~~~~o~;
6
.
..
."
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Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego
WAM podaje do wiadomości, że we wtorek

I odbędzie się publiczna dyskusja nad rozpra-

II

wami dok.torskimi:
polskie BIuro Podrozy "OrbIS OddzIał,
1. lek. med. Stanislawa Wójtowicza nt.:
w Łodzi, ul. Piotrkowska 68, tel. 382-56, "Wpl:yw .ws~rzykni.ęcia pozagałkowe~o. nozaw iadamia
że posiada jeszcze wolne wokamy l hgnokamy z. a~renalmą l hlal';l.
' .. .
..
romdazą na umeruchomleme oka w obraZIe
m ieJsca na TIlzeJ podane wycIeczkI zagraelektromiograficznym".
niczne:
Promotor prof. dr med. P. Segał
1) Wycieczki Wypoczy:nkcwe 2l-dniowe
Recenzenci: prof. dr med. S. Altenberger
pociągiem lub U-dmowe samolotem do
doc. dr med. M. WilkBUŁGARII i RUMUNII w miesiącach
- Wilczryńska
sierpniU, wrzesniu i paźd7.lierniku. ~e~a
2. lek med. Tadeusza Wranicza nt.: "Baw sierpniu okolo 6.000 zł, w mleslądania nad zachowaniem się niektórych odciach wrześniu j październiku ceny
ruchów w wieku przedstarczym i starczym
niższe od 300 do 1000 -zł.
w procesie tak zwanego fizjologicznego starzenia się".
2) Wczasy lecznicze w PISZCZANACH
Promotor: prof. dr med. S. Cwynar
(CSRS). Pobyt 28 dni, c<'lna 9.760 zł.
Recenzenci: prof. dr med. J. Bromowicz
doc. dr med. W . Stein
3) Wycieczki turystyczne 6 i 8-dniowe do
3. lek. med. Eugeniu.sza Kisielińskiego nt.:
Pragi Czeskiej pociągiem w miesiącach
"Zaburzenia wchłaniania po częściowym
październiku,
listopadZlie i grudniu.
wycięCiu żołądka z powodu choroby wrzodoCena udziału w wycieczce 6-dniowej
wei". Badania z testem wchła!Ilia!Ilia d-ksy2.080 ?l, a w 8--dniowej - 2.530 zł.
lozy.
4) Wycieczki specjalne na targi w Brn!e
l-'romotor: prof. dr med. S . Bober
we wrześniu pobyt 4 dni, cena
Recenzenc.i: prof. dr med. A. Himmel
1.670 zł.
doc. dr med. Z. Chojecki
4. lek. med. Zbigniewa Psarskiego nt.:
ł Przyjmujemy również zapisy zbiorowe
"Choroba reumatycz,na czy odrębna postać
ł i indywidualne na JESIENNE TARGI
~ośćca stawowego u żoŁnierzy slużby Czyn~ LIPSKIE.
nej".
Serdecznie zapraszamy
Promotor: prof. dr med. S. Bober
do wzięcia udziału w
Recenzenci: doc. dr med. J. Pągowska_
wycieczkach zagranicz- Wawrzyńska
O~
nych. Informacje i zgło
doc. dr med. J. Chojnowski
szenia przyjmuje sekcja
Z pracami można zapozniiIĆ się w Głównej
turystyki PBP "ORBIS"
Bibliotece Wojskowo-Lekarsk.iej,
Łódź, ul.
Łódź, ul. Piotrkowslta
Żeligowskiego 7/9. Wstęp na rozprawę wolny .
nr 68, tel. 382':56
2505-k
2071-t
]

~ r:...:::,=,;:.I=~
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SKŁADACZA RĘCZNEGO (zecera
natyc~iast Poligraficzna Spółdz.

przYJmIe
Pracy w
Łodzi, ul. Piotrkowska 80 (trzecie podwórze).
Warunki pracy i. płacy omówimy na miejscu.
Informacji telefonicznych udzieli kier. techniczny, tel. 310-09.
2165'-k
INWALIDÓW -- kierownika administracyjnogospodarczego ze znajomością :vagadnień inwestycyjnych, sprzedawców do kiosków wynagrodzenie prowizyjne, kierownika sklepu i wykwalifikowanego sprzedawcę bra,?ży dziewiarskiej - zatrudni Handlowa Społ
dzielni a Inwalidów w Łodzi, ul. Świerczew
skiego nr 3. Zgłoszenia przyjmuje dz·iał zatrudnienia w godzinach 7-14.
2168-k
ROBOTNIKÓW-betoniarzy, ślusarzy mechaników pogotowia technicznego, kowali, ślusa
rzy operatorów na betoniarki, operatorów na
koparki - zatrudni Łódzkie Pr1!edsiębiorst~o
Robót Inzynieryjnych w ŁOQZ1.
Zgłoszema
przyjmuje dział zatrudnienia i płac, Łódź, ~l.
Zachodnia 31. Płaca wg UZP w budOWnICtwie. Hotel robotniczy - beZlpłatnie. 2275-k
TECHNIKÓW BUDOWLANYCH na stanowiska: z-cy kierownika grupy robót, st. kaIku':'
latora, kalkulatora i mistrza, technika elektryka na stanowisko kalkulatora. księgowe':'
go - rewidenta, st. likwidatora, st. inspektorów do działu zaopatrzenia ze wajomością
branży drzewnej i metalowej oraz murarzy,
hydraulików, ślusar7Jy ze :majomością sprzętu
budowlanego i robotników budowlanych zatrudni natychmiast Miejskie Przedsiębior
stwo Remonfuwo'=:Budowlane nr 3 w Łodzi.
Zgłoszenia przyjmuje komórka kadr, przy ul.
Towarowe1 75/79, pokój 18, tel. 397-86 wewn.
20.
228D-k
DEKORATORÓW-plastyków oraz towaro';
znawców-jakościowców branży odzieżowej zatrudni zaraz lVIHD Art. Odzieżowymi w Łodzi
ul. Piotrlwwska 113, dział kadr.
2130-k

III

OGŁOSZENIA

DROBNE

III

Zbierajmy makulaturę i szmaly
KONKURS
NA ZBIÓRKĘ MAKULATURY I SZMAT

I

PRZEDŁUZONY DO 30 CZERWCA BR.

Na uczestników konkursu czekają cenne
nagrody rzeczowe między innymi: motorower, robot kuchenny, pralki, rowery,
zegarki i inne.
Wszelkich informacji o miejscach skupu
zasięgnąć można d1lWoniąc pod nr nr
509-84 lub 521-59.
2316-k
SAMOCHOD o,s obo'w y "Ha
nomag"
maloJiobraIŻolWY
ROZNE
n a chodrzle - s,p!l'Z€IdaJll.
Cena 19.000.
RedlińsKi,
CERUJĘ atrtystyc=.ie gar
Rembertów kolo Siera- deTobę i dywany, Pa:wlidza.
8079 G ko'wska, Piotrkowska 94,SAMOCHOD osobowo-te- tel. 247-70.
6081 G
renowy "GB.IZ~7" z docz epą sprze.dam. Stan MOFUNKC.TONARIUSZOWI
Łooź Baroty, ob.;
dobry. S'Zatonia 1Gl;. Do- Leono-wi
Kośllńskiemu
jaro tralmwa'j em Aleksan serdec:z,ne podZiękowanie
dTów.
7615 G za zw<,ot za,g ubionego ze"SKODĘ"
H02 - sp.nze- garka
sklada
A.
dam.
OgladaĆ
Pa[1k:j'ng. Damsz.
7974 G
ul. Przejaoo.
7897 G PRZYJi\fĘ <!zieci, wa:runMOTOROWER "Żaa<" ta- ki dogocl'lle. Solid'lla opie
nio &pmedam.
Fr=i- ka.
SidOlrow.i=,· Rabka
s'Zkańslka 2 (Kolej Obwo- Slone.
'1936 G
dowa) w ogrodzie.
WSPOLNlXA do dużej
,;MOSKWICZ - 40·:':0'::-'-'-S:-;ta-:-[~l hod()IWJ.i pieczarek eksdobry
sprzedam. portowych na terenie Lo
R;zgowska 226.
60Q-ll G dzi - na dogodnych wa
przyjmę.
"FIATA 600" SpiI'2edam. runkach
Looź
_ .TuJ,i anów, CiJSo- Oferty ,,61110", Biu!!'o Ogło
s"leń,
Pioł.rk<lIWska
96.
wa 4. Cena 60.000 ~.
TELEWIZORY-na'pTawiam
na<tychmiast. A. Zębik;
WięcJ<o~vSJk.!ego
9, 5457
Tel.
_ _ _LOKALE
_ _ _ _ _ _ _ _ 391-35,
563-19.
G
pokój z
na
Te!.
:W6-78.
&186 G
ROZKLADOWE, tr:Lypoko
jowe, sloneczne na I pię
WRZESZCZ
podoone w

kucImią

trze

w

-

zamienię

Lod.z.i.

śródmieściu

(la-

w6~dZiecitlCe spa,~e"l'o
we i glębokie najnowsze
fas·ony poleca w duź~'1ll
wybo~'2e
Z.
Jall'ewicz,'

Lód". Obr.
nil' 37a.

Stalinl!radu
5~479 G
-

-

zienka, garz) zamienię na OKULARY przeciwslonecz
OGRÓD 2.500 m kw z dwa <lclJdzielne mies2Jl<a- ne d,amskie i męskie naj
de.mkiem levnioskowym - nia z wygocla1mt po dIWa nowsrze fasony wlos-kie
SPRZEDAZ
La,g'iewniki - s,prz.edann. pokoje z kuchnią, względ OTaz ~alry motC>cyklo231-88,
godz. nie cltwa poko.j e i pokój we "Reflex" i ,.ZefiJr" po
Telefon
6045 G z kuchnią. Oferty 05878", leca Z. Jarewicz, l.,ód ź,'
---~---~-~-~-~-....
BELKI DMS i inne ma- 18-:/<1.
Sta>Ungradu
37a
terlaly budowlane sprze- DOMEK je<lnorodrz.inny z Biuro Ogroszeń, Pio1Jrokow ObiI'.
5878 G (dawruej Piobrkc,wska 39).
INZYNIERA WŁÓKIENNIKA lub technika dam. Tel. 3frO-65.
71;22 G ogrodem,' c:zteroi.z.bowy - ska 96.
s,przeda1
ffi.
Oferty
"S108",
zagra,niczne Biu.ro oglQlSfheń, Piotrkow LÓDZ - pokój, wY'gody, I
z długoletnią praktyką oraz murarzy i stola- PIANINO
PRACA
centrum - zamienię na
rzy zatrudnią zaraz Zakłady Przemysłu knzy;;e.we, płyta meta,l o- ska 96.
~()8 G pokój
wa, ton przyjemny z po
mO'2;e być porzedSzczeciński Zakład Przemysłu Maszyno- Wełnianego im. M. Ossowskiego w Łodzi ul woclu wyjalZldu spmedam PI ,AC
budowłany
OTa'Z mieśoie lub w la1Jly:m PRACE zlecone lub pół
we go Leśnictwa Szczecin-Kij ewo, ul. Zwie- Kilińskiego nr 169. Zgłoszenia w dziale kadr: ta,nio. L6dź, Lagiewnicka dzia ,lkę o,g<,odnjc:zą s;porze mIeście. SIed2ińs,ka , Sien etatu rz zakresu obUczat
25 m. 24, :Ilron,t, III p.
dam. Wiadomość uj. Oby kiewi<:za 37-16.
5923 G ma :za<rOboków, zasiłków
rzyniecka 16, ogłasza przetarg na remon TOKARZY pociągowych I rewolwerowych, SToLIK;-krzesla,- :toa'l et- watelSlka 106.
6067 G MIESZKANiE czter-Olpoko- choil'o'bowych ewent. inkapitalny dwóch tokarek typu TR-45, fre- szlifierza do wałków lakiernika planistę kę, łóżka ta,nio SP,M'..e- ODDAM w d'Zie.rżaIWę sad jowe po remon.cie zamie- ne prrrzyjm<:. Oterty ..5890"
Piotrtypu FWB-25,
młota
"
.
dam.
piotrkowS'ka 1'23, (600 dlrzew) z budynlkami nię n,a 3~pokodowe 1 l Biun-o Oglos-zeń,
zarkl' uniwersalnej
5890 Omimo- warsztatowego, brakarzy do kontrolI tech-I m. 5 od god'Z. 19.
na terenie m. Lodlzi. Wia oddzi~nie
w
blokach, kOM'lSKa 96.
sprężarkowego typu MS-200 i prasy
nicznej i wydawców narzędzi zatrudnią S'l'OLkuchenny -(ISrz.aitkO- domość Pabianicka 1'18, śToo'l11ie&cde. Ofel'ty ,,5900" KOBIETA d'o s'przątania
5>8'91 G Biuro Ogłoszeń; Piovr- na 6 godrzj,n d'Z1€111l11ie pośrodowej typu PMS-100. Remonty mus:ą natY'chmiast Łódzkie Zak~ady Metalowe w wy), s,t oljk pOld radio, ma ogroldlnilk.
kowS!k.a 96.
5009 G trzebna. Żwirk.! 20-14.
być wykonane zgodnie z dokumentacJ~ Łodzi ul Targowa 9a. Zgłoszenia przyjmuje s'Zymę d,o srz:y.cia ta~io
techniczno-ruchową
i polskimi n~maml.
,.
spnredam.
WlęokOWS'kleMAŁZE~STWO
beZldrzietSAMOCHODY.
W przetargu mogą brać udział przedslęblOr- dział kadr, w godz. od 11 do 14,30.
2014-k gO 4-5.
6002 G
ne poszukuje pokojU "uLEKARSKIE
MOTOCYKLE
blokattorskiego przy kulslwa państwowe i spółdzielcze. Oferty prQ- TOKARZY na tokarki rewolwerowe i po- NIERUCHOMOSCl
tura'
1
nej
rodoz,inie
na
Dr
ZIOMKOWSKI
- spe
~' my składać do działu gł. mechanika .za- ciągowe, frezerów oraz kotlarzy lub pomocTel. cjallsta chorób wenerycz
"I\IIK!RUS"
(wyciszol!1y) okres 1~1,5 :roku.
kł a du. Komisyjne otwarcie ofert nastąpl w ników kotlarskich do produkcji kotłów wa- DOMEK jed'l101Tooztruny z stan idealny sprzedam. 357-58.
5892 G nych. skórnych 16-19.
Piotrkowska 59
72.64 g
8154 G
dniu 10 lipca 1963 r. Zleceniodawca zastrze- rzelnych zatrudnią natychmiast Łódzkie e'grookiem spl'2edam. 111- Tel. 376-47.
Marona
15 SAMOCHOD "DKW" F-8
<1 '1 sobie prawo wyboru oferenta.
2235-k Zakła,!lY Metalowe. Targowa 9a. Zgłoszenia fo!"macje
ZGUBY
KOROlIrSKA
Henryka
lem. la.
8097 G i "FiBIt" 600 s=e<lam.
przyjmuje dział kadr, w godz. 8-14.
karz ginekolog przyjmuPi,
o
tnkowska
1GJ.,
tel.l
W
DNIU
29
maja,
w
oko
2000 m kw. WaorZarząd Artykułów Sanitarnych w wars~a-I INZYNIERA-MECHANIKA na stanowisko PLAC
7993 G lica-ch Placu Reymonta" je ponied2ialkl. czwalrtJci
s<zawa - WIochy. nada- 329-20.
.'
l Wspólna 1/3 ogłasza przetarg me..
.
•
lłQ1
ba,ga';;owo- 'Zgmą~ piesek pekiJ1C'Zyk 17-18. Zielona 16
~ le u.
.
h d f
,kier. sekeJl poSltępu techmcznego, techmków jący się pod :zabudowę sKoDĘ
osobową,. Man dobry kol<lll'u
bia~o-b.L·ą:zorwegO. Dr
Jadwiga.
ANFORO·
ograniczony na sprzedaz sam~~ ~ ';l u.rgon technologów,
techników
mechaników
do lub <>J;lro,dn.ictwo - Sp!l'2e sppzedam.
LódlŹ .. Kililli>kie OdpTC.Waod<ziĆ
za wyso- WICZ wenerycene, skórdam
Cena 100.000 'ZI.
•.Sko~a" ty:p. 1201. Przetar~ o . ę 3~leU~I~: dzialu gl. technologa, działu pr'pdukcji i kon- Ofer'ty \ ,7li47" , B~ulro Oll'lo go 207, w godrz. 17-19 w kim wyna.g.rod-zenlem na ne 15.30-18.30,
PróchnIdlni powsrzecLnie.
7961 G adres
przybymewskie- ka 8.
8035 G
Lodzl w Zespole Magazynow nr
. d
troli technicznej tokarzy metalowych fre- SlZeń, Pio.tnkowska 96.
SAM'Oci!ÓD
"Mos~cz"
go
1-2,.
tel.
473-;j.1.
bryczna 25, w dniu 2 lipca 1963 r., ~ go. z~ zerów i ślusarzy _ zatrudnią zar~z ZaklaDr KUDREWlCZ specjaPLAC
buoowlany
w
An402
\SiPII'2edam.
PiotrkowJą
Usu chorób WeneryCZ11. Cena wywoławc~a ~2.000 zł:. Przys .ęPu
dy Motoryzacyjne w Łodzi, ul. Składowa drzej-o'wie 2.000 :m ogtro- ska 90. Og'lą<tać w godz.
KUPNO
nych,
skórnY'Ch 8-10.
cy do przetargu wmm wpłaclc ,:"ad!Um w 41/43. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr dzony. ozadr.oow;'ony z ba 12--<16 sobota i niedziela.
.,M':7:?"-'-Ż WÓZEK g~ębO'ki w do- 14-16, ulica 22 LIpca ..
wysokości 10% ceny wywoławczeJ,. do kasy w godz. 8-14.
2397-k rakiem letnim, zełelk.try:ti MOTOCYlil.
kowa.Ill~,. mles:zka.rue w
'llkiem s przedam. Lipc- brym st:.nie, nowo-czesny Dr CHĘCmSKI specjaliZespołu Magazynów nr 36 w ŁodZI, ul. FaLoo.lZIJ, Slroonueścle 2 wo
wski.
weneryezkupię.
Wiad()iJ11oŚC Sta'lli- sta skórne bryczna 25, najpóźniej w przeddzień przetar- C~TE.lł;ECH. PRACOWNI.KÓW z wykształce~ po,koje,. kuchnia, wy-gody, ~_ .=,87:..c,c==M
0'::
l'0"'W""-_-'---:-___ sław Adaimoczytk, B.zg·ow- ne. Piotrkowska 157. :front
balkon,
telef<llll.
z:omie
SAMO
CH
OD
<lsobowy
J
piętro,
17-19
7500 g
gu. Samochód można oglądać codziennie ~ me~ sredmm oraz .stazem pracy zatrudm
ska 87-2.
8040 G
na wolny domek jed I "Ga", 57". z doczepą .goo"ZJina.ch od 10 do 14, w mi€jscu postOjU Urząd C?lny w ŁodZI, ul. Ka.r olew:ska nr 41. nię
no.rodlZinny
w
LolCi'Zi. spJ1zedann.
PaderewskieŁódź, ul. Fabryczna 25.
2482-k Zgłoszell'la w godz. 8-15 (dot. męzczyzn).
Olerty
,,5573",
BWlro go 1.
5934 G
Serdeczne wyrazy współC'Zucia ZONIE
111111111 11111 1II1111l111111111JIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJlIIIIlI IIIIIIIIIU!
2366': k Ogłosozeń , Pioltl'kowska. 96. SAMOCHÓD "Skodę" l!Hll
- LUIl'gon po generaln,y:m
i SYNKOWI z pOWOqU traglClZllej śmierci
je<lnOlI'odz;'runy z remo,ncie ELEKTROMONTERÓW o wysokich kwalifF DOM
sprzedam.
Inęża i ojca -- aktora
kacjach z długoletnim doświadczeniem ~ o~rod<em. 660 m, piJ.'Il'e oglą,dać .AIr:mM. IAldowej
spnzedam. Blas= Dą
5926 G
zatrudllii Kopalnia "Adamów" w Turku. Pła bitowa m, Q.ojalZld tram- :1.1-24.
LECHOSLAWA LITWIŃSKlEGO
~,SY.reru."
ca około 100 zł dziennie '(mieszkanie rodzin- wajem Loo'ż - pabiand- SAMOCHOD
sp·rzedam. Pięl{l!la 1'7. Zaskładają,
l>l:'.Zystalnek
\
Dąbtrowa.
ce,'
~_: również bez cech probierczych lmpuje
ne zapewnione). Równocześnie poszukuje się
le'W'sik.!.
5&84 G
pracowników
do
warsztatów
mechanicznych,
MoroĆYKL
\,M-72".
sp",ze
WILLĘ
spóldzielClZa
ty,pu
PRACO~CY
I DYREKCJA
"V ER ITA S"
strzałOowych ora/ll praCowników umysłowych własnloścIowego pod WaiI' dam. ŁódlŹ - Rltlda Pa'b.,
"ESTRADY" W LUBLINIE
uJ.
PlIko'
w
a
6,
Osi€ldde
szawą
odS:ląa>ię.
Oferty
ul. Piotrkowska 263
2220-k
inżynierów
i
techników-mechaników, I , Mł7'5",'
przy
ul.
Biun~o
Qgłosrzeń, spótdlZ!elcze
2493-k
2494-k Pio,t rkowska 96.
5880 G
5875 G Przestrzennej
1I11l1111ll1l1ll11ll1111l1l1l1l1lJ1J1I1I11JlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIII!ł11l1ll1l elektryków i górników.
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WAZNE TELEFONY
TEATR-LABORATORIUM SALE WYSTAWOWE (ul.
POKOJ (Kazimierza. DI1' 6) od lat H; g. 1'1, 19.
.
Chirurgia PołudnIe 13 RZĘDOW (pa,lacY'k WięclrowlS"kieg<l 36) 00Kawaler króla. jego- ENERGETYK
(Al- Poli- Szprta~ jan. <lir .Tonschera;
0'7
Pogot. Milicyjne
ZMS, PiO'trkO'W'Ska 2ti2) roczna wystawa {}rac ~rł'
~- "1G'~1J~1 ;;"oścl" (pa'llorama) pr. techn1ki; t'óg ~els'l:tyń- ul. l\łiJionowa 14.
09
Pogoe. Ratunkowe
g. 2IJ "Tragiczne dzieje uczniów PLST czynna
•
'Ł&fl.' J "
_
jug.-fra'llc., dO'ZW. od skiego)
.,Kopcluszek", Chirurgia P~łnoe -Szpl
Noena ponwc lek.ardoktora Fausta"
cod2iennie g. 11-18
_
lat 1!6, g. 16; Ul, 21).
pr. raod'Z. dorzw. od lat 7 tal im. Bieganskiego. ul.
lika m. LOdzl
4H-44
ZOO - czynne g. 9-19
REKORD (Rz~owska nil' 2) g. 17; "Stokrotka" pr. Knlaziewicza 1-5.
Straż
pożarna
~~-22
KONCERTY
PALMIARNIA - czynna
"Cztc1'y lSe~"
prod. franc.; Ó'ozw. od Lat 18, Laryngol.~gla: Szp. im.
Kom. Miejska MO
2
FILHARMONIA (NalI'uto- od .g. 10 do 16 (prócz
radrz.; dozw. od la.t 14, g. 19.
N. Barlick.!ego; ul. Kop-

Jrl-.

Kom. Ruchu Dr0gowego
Pryw. Pogot. Dz!ee,
Pryw. Pogot. Lek.

516-62
300-00
555-55
333-33

W10za 20) g. 19.30 "XVllI
po'ruedzla,lków).
g. 10; 12.30, 15 . 17.30; W. .,Moderato
canta,bile" g. Hi,. 18, 20.
c1l1skiego 2.2.
koncert
symfoniczny
STYLOwY • LETNIE (Ki- (palThoiI'ama,) pr. :IlraiIlc., ROMA (Rzgowslka DI1' 84)
Dy:2;URY APTEK
Okulistyka: Szpital 1m.
Orkiestry PFL". Dy:ryWYSTAWY
lińskiego 123) "Lot ka- ,:J.orzJw. od la.t 16, g. 16,
"Nigdy w niedzielę",
N. Balrlkklego, ul. KopgeUlt - Zy~mUlnt Law- SA.LON FOTOGRAFII (A. pitana Loya." (panora- 18, 20.
)
14
pr. ~r.,' Ó'CfZW. od !.alt 16, Piotnko,ws,ka 193 . A'l11nii cińs'klego 22.
s;:ewslkL
Solista
Struga 2.) Wystawa fo- ma) pl'. NRP,' g. 2.0.45 D~" (Nawrot . 2fI
"
g. 1Q, 12.30, 13, 17.30, 20. Czerworuej 53, LimanolW- Chirurgia t laryngologia
~a<m Ha!!'asiewicz.
tografli węgierskiej.
(k.!n<l czynne tyłko w dm, pr. J~gosl., 2~ozw. SO.TUSZ (PlatoWlOOwa 6) s,kiego l, Pl. Woln.oścl 2, dziecleca: Szpital im. KoTEATRY
Prog.r:om:
BWA (PiotrkoWSi!<.a 1(2). dlni pog<ldne).
od lat. 116, o' 18, :Kaai- "Piękna Luretu" prod. Rzgowska 51, GłtLańska 23, n01)niokiej. Spo.rna 36-50.
TEATR NOWY (Wi<:<cllww ~<>IU'UlSZkO ~ Uwertu'ra Wystawa Eugeruusrz.a PiITATRY-LETNIE (Sieukie- D~?,RC~w:. ,~DWi>rzwi"
NRD, d=w. od lat 16, NBII'UtoWlC!Za 42.
'WIECZOROWA
POMOC
skiei'<>
15)
g.
11,1.15 c~o,of' ::~a". rt fol!' sarka. Czynna coclrzien- wi= 40) "Swia.tla na
;"e 7/62": g. 1'7; 19.
DYZURY SZPiTALI
LEKARSKA udziela w dni
y"
"Buru.".
t jP n
once' Y
. nie ~ g. 10-18.
moroercę"
pr. franc.
' BOjaźliw kot" g 10 SWlT (Ba.l uck! Rynek 5)
pqwszedlnie pomocy doMAŁA SALA (za.ohodrua f~ anolw e
e-<moJ[
1 KLUB
DZIENNIlKAltZA g. 20.45 (kino czynne 11 12 Ul YL4 15' 1Jj' 17' ,,15.10 do Yumy" prod. I Klinika AM
ni. ros~ym i drz!ec.icm w am93) g. 20 ,.mika. ]<aCzoli.
(PlOtrkow:"ka 96) Wysta tylko w dni po-godne). 18' 19' 2()' 21'
, , , USA d<l'Zw. od l«t 16 Curie-SkłodowskIej 15 - bulattorium w godrz.mach
ka".
wa
rzez,by
Wacława
GDYNIA-STUDYJNE (Tu- g. 16. 18. 20.
' przyjmuje r~drzące 1 cho- od 18 ck> 2l oraz pr.zyjMUZEA
Koll1ldlka.
KINA I KATEGORll
wima 2) "Czyste sza- TATRY (Sienkiewicza ~) re gln~()log1CZIl1e z dziel muj~ w ty:m czasie zglo
TEATR JA&A:CZA. (.Truracza~)
g. 111 "AnW- MUZEUM SZTUKI (WięcKINO LDK (Traugutta 18) I"ństwo"
prod. USA, "KrzyŻacy" (panorama) nic? Gorna - Z ](l. 1 l~ srzerua na wizyty domoniusz t Kleopatra".
I kowskiego 36) crzynne
K I N A
,.Co za radość żyć" (!la dorzw. od laJ!; 18; dod. pr. pol., dozw. od lat,ReJ<l>I?-0w~j Poradni ,.K we :l!alattwlane porzez noc
TEATR 7.15 (Traugutta l) we wtorki i czwalrtki
KINA PREMIEROWE
1 ,k"
Don Juan" g 10 W, 12, g. 15/ 18.30.
7. dZlelrucy Wicl2ew OTarz na pomoc lek.aa"ską od
g. 19.115 "polOlWanie z g. 11-19, ŚT<ldy, pią!kl BALTYK (Narutowicza 0 0) ~~~~ma~d
1~ o;. '1~: 14, 16, 18, 20. •
,
z dzielnic,r Polesie z po- god'Z. 20 do 8.
nagonką".
1 SOboty 9--15, w nle- .,Krążownik szos" pr. 17.30,' 20.
HAL~ (Kra:vIec.ka" 3-5) KINA m KATEGORll ~~1~iei,K25 przy uJ.. For- Sródmleścle-ul. Piotr
'l'EATR
POWSZECHNY dzJele 10-16. Wystawa fr., do'Zw. od lat 16, g. MUZA
(Pabia,n icka 173) "Smegl w zaJobie pT.
.
j
.
kowska 102, tel. 2'11-80.
(Obr. Stalingradu In' 21) "Szkice olejne Jana Ma lO, 12.30, 15. "Najlepszy "Diabeł mo.rskl" prod. USA, dozw. od lat m, LĄCZNOSC (J~ów 4~) Szpital Im. dr H. .Jor- Baluty - ul. Zuli Pag. HI "Fizycy".
tejki" - czynna w go z wrogów" (pano:rama) rad'Z. do:zw. od lat 112, g. 15 .45, 18; 20.15.
"Sekil'etarz
reykomu , dana _ ul. Przyrodnleza can<?wskiej 3, tel. 541-96.
TEATR:
ROZMAlTOSC~ ~:naoCh otwaLt'Cia mu- pr. a(l1,g. do7.w. od lat g, 1,6, Hl, 2().
MLODA GWARDIA - me pr. radz.; dozw. od lat 7-9, przyjmuje rodzace l' Widzew - ul. Szpltal(Momusrzk! 4a) n,ieczy1IJ
• um.
_' 16. g 17.3Q. 20.
STYLOWY (~ilińskiego 123) czynne
I 12. g. 19.
chOlI'e ginekologlc:znie oz na 6. tel. 271-53.
ny
il'IUlEUM HISTORII RU SEANS NOCNY. "DziewUprowadzenie"
prod 1 MAJA (Kil1ń"kiegto 178) S'.rUDIO (Lumumby '1-9) dzielnicy Sródmieścle 0_ Górna ut. Leczn.!OPERETKA (Piotrkowska C(~~UńREWOLUCYJNEGO czyna w h-otelu" proc
;~I dozw od l~t 16 g' "Piąty wydział" p,rod. "Wszystko dla pań" raz Z dzielnicy Polesie z cza 6. tel. 427-7D.
243) g. 19.15 "ca.n-Can"
p a ska 13). wystaWka USA g 22 30
. 1'04"5 18 '2015
, . czech ., dO'ZW. od lat 16, pr. fr .. dOlZw. od lat 18, Rejonowej Poradnl .,K" Polesie - Al. l Maja 24
(dozwolone od lat HI).
owsrzechny
straJ
'.' .
.."
..
tel 382 98
OPERA _ nieczynna.
~lólmiarz
1933 r" POLONIA
(Piotrkowska Wl OKNIARZ (próchnllka g. 16, 18, 20.
g. 1'1.15, 19.30.
przy ul. Wólczańskiej 18. N
-. m
! k
k
ARLEKIN (Wól=ańska 5) .. Broń 1 y ~Iątkl po~ 67) "Smarkula.", prod. 16) "C7.erwone berety", ODRA ~przęclzaln!,ana 68) CZA>!KA (Plono~;a !lir 18) Szpital 1m. dr H. Wolt (NP~)nadl~ :::: ~a.;: ~
g. 17.30 "Kolorowe pio- wstańców 1863 r.'! g. po!.; dozw. od Jat ;6. g. pr. pol., dorzw. od lat 16 .,Ludzle cyrku
pTod. "Zolte psiskO
p1'oo. - ul. Łagiewnicka 34-36, sled2ibą w Stacji Pogoto8enkl"
11-18.
10. 12.30. 15. 17.30, .0.
g. 10 1'2.30 15 17.30. 20. ra·dz. dozw. od Jat 12. USA, do.z.w. od lat 7, g. przyjmuje rodzf\ce \ cho wia
Ratunkowego dla
·
(K
'k
16)
\Il.UZEUM
H
11
wz,O
WISLA.
(Tuwima
nr
I)
,
"
l!
17.
19
17.
19
"
PNOKI O
operni a .'
ISTOR
Poślubny rejs"
pl'Od ZACHĘTA (zgierska 26) ok·A. (T . ima 34)
Kro MEWA '(R;
k
94) re gmekolo,giczn.e
zdzlel m Łod:z.i. przy ul. Sieng. 12 (W ZOO) "G"IZ- KIENNICTWA
Sale"
.
Orkiestra wojsk-owa"
..
uw,,"
. zgows a nr . nicy Baluty z 10 Rejo- kJewlc-za nr 1~7 ud:ziela
dala wilk",
g: 17.~0
wystaw~we: (Pi<ltrkow
a,ng. do'Zw. od lat ~a g. ;r. węg., d orzw . o"j la t sIeje wlatr, ];>r. USA.
"z~~aJ-ca
jest wśrod nowej
Poradni .. K" z p:lmo-cy w domu choTe"Porwanie w TJutlur!J- ska 2<12) Wystawa .. 1000 lO, 12. 14. 16. 18. 2
14, g. lO, 12, 14, 16, 18.
d"OZW. od lat 12, g. 15. nas '? p,r. al'g .. dO:-W. 00 d'Zieln!.cy Widzew ora'Z z ·~c -11a dor",lych l dzieci
IH",n;e".
lat wtóklennictwa" czyn WOLNOSC (Przybvs'lew- 20
11.30, 20.
lat 1_. g. 16, 18, .0.
dzielniCY Polesie z Re jo- ·~?! l a.?" i" ('v{'l1 n "' horowa'I'I':~TR Z!EMI LODZKIE.T
na codrzlennie (prócz sklego nr Hi) "Strachy
KINA n KATEGORII POPULARNE (Ol1rOdowa POLESIE (FOII'naJ,sijdej ~7) nowej Poradni .. K' pr7YI " '" n., g ~,~7' n ' <" , przy~
ile poniedrzia~ów) w l:odz. zamku Spessart" prod.
l 18) "Rio Bravo" prod. "Pod jednym szunda- uJ. Ka.s!>rzaka I SJ'ebJ''Zyń ,,,- OJ'zY<!I,,,j ni rejono(Korpernilka 8)
a.S1Jldank& ~l"'...
,!.1.~
NRFoj dmiw. oQ, ).alt ~6. ADBlA CiBlOl~O!W\Sika 150) USA..I(. l~.3(), Ul.
rem'! jproq... . US'Ai, ~_ sklej 75.
'wych.

.S;dz ':!ci!. '

r;i
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w pierws zej

drużynie ŁKS

SOBOTA ..... 15, VI. 63 R.
11.45 Program dla szkól: Bioloi;!la (kl. VII) z cyklu:
;.N:aUka o C?J!o w1eku" pt, „Dlaczego biała, czarna lub ż óltta"
(W). 12.15 - ~erwa. 17.54 - Lódzkie wiadomości dnla (L).
18.00 - „!vill<J<i ć powr.aca wiosną " _ film. fab. r a dz. do21w.
ed lat 12 (W), 19.05 - Film k1·ót~ometrażowy (L). 19.20 „W kraju dlu.E!iego dnia" - progr a m z cy>kl'll: „Ziemie, ludy
I ob yczaje" (W). 19.50 „Dobra noc" (W). 20.00 - Dziennik
telewlzyjny (W). 2'0.3-0 - „Gawędy willtów morS<kich" (GdańSik).
l!l.00 - .,Estrada na lo1misku" - program rozryw'kow y (Praga), .22.00 Wiadomaśoci dziennika ·rv (W). 22.10 „Vendetta" - fhlm tab. prod. francuskiej (dozw. od lat 16) (W).

NIEDZIEL A -

16. VI. 63 R.

9.30 - TV KuTS Roln:Lczy ·„Specjali zacja I zasady zmia·nowania roślin" z cy'klu: „Nowe me.t ody i nowe rośliny" (W),
10.25 - Przer-wa. 11. 55 - Pro gra m dnia (W). 12.00 - „Koncert z Baszty Rybackiej"
(Budapeszt ). 13.00 - Przerwa.
14.58 - Program dnia (L), 15.00 - „Niedzieln a Biesiada" (Poznań), 15.50 - Film z serii „ Mój koń" (W). 16.20 - Program
dla d zieci: „Teatrzyk w koszu". , .Biedronka albo boża kró\vka" (W). 17.0Q - ,.Cyrkowy wóz" - program :rozrywkow y
(Katowice) . 17.45 - Dla dzieci film krótkom. „Weseli majsterkowie" (W). 18.1-0 - Recital aktors.'.ki Haliny Cies21k<Ywrkiej (Katowice). 19.00 „Chwila wspomniel i" - kroni1ka
fHmowa z roku 1941 (W). 19.30 - „Kwadrans recenzenta " (W).
19.50 - „Dobranoc " (W). 20.00 - Dziennik telewizyjn y (W).
20.45 _ Sportow a niedziela (W). 21.00 „Dziewięć dni je<:lnego
::-wu" - film fa,b . prod. rad.z. (dozw. od lat 14) (W). 22.45 Wiadomości sportowe (W).

P<>NIEDZI ALEK -

gią.

Trójka ta; która tak do.borr.oe
spisa•la się na meczach z Wisłą i Za•glębiem, za1
>ill drużynę
ju•ni0trów. Miejsca ieh w Ji.gowym zespole rzaima najptt'awiclopodol:>n>iej SmUlik i Charbioki.
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Ale nie ohciał, a.by któreś
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się
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ROZDZIA L szóSTY

Boy hotelowy windós.l: do polkoju waltzy, IPO-

stawil je po§roo!ku dy1wanu, a potf;em pochszedit

d-0 okina i oosuinią.ł sboiI'ę . Do WITT.ęt-raa w.pa·dlt
ootry, jaskrawy blask sło1neciinego ;xii1uldnia
a kiedy chilopi>ec pchinął sze..oiką taflę szyiby
i od1•1unęla się <Jrui. miękko na beizs;zelesh nyich
zawiasach , ]'.l-Otkój wy,pe!Jnił się ooQegłym, ł.a
,go<linym sz.umem fa;[ i gło.sami Ludzi na plaiży.
Boy C<J·f~.ą,l się i .staną.1: w pootawie petnej

u.szanownm ila.

.

Kobieta, która
we.szła
do pokoju, była
mlod:a, c·zar.no1wl-01Sa, sanuil<la i śhl1c21na. Rozp'ęla guziczek letniego lrnlSltiumu pod1róilneg o
zdjęła ręika.wjczki i .rozejrzała się. Prze.z chwi~
lf) ch,ł·opcu wy•dnwało .się, że ta pięk.na. pami
joe~•t p !'zest.ra;;iw na. Ale kiedy si ęg<nęla do torebki i z uśmioe,~hem poclala. mu . dziesiięcio111ło
tówkę, p.o1chy•bt się i wysredl bez st<J•wa. ld<ąc
Jrnrytarz-e m uśmie-chnąl się do siebie. Miał
d oipiero piętna.~cie lat. ale uiroda· kobie-ca wy-

czeństwem.

Potrząs.nąl l!łową, żeby uwol1nić sie od tel(o ncmrnns·ow nego uczuciii.
W te.i same .i
chwili dos,trzegł, że puł:kownik nie patrzy
już na dziewczynę, ale na nie.e;o.
I może wy<lawało mu siq.
ale módbY
przysiąc, że w oczach pułkownika było wyraźne roz.ba W'i enie.
Dobrze... powJedział kapitan Zietek
ch~od1no.
Jeżeli
jest parni już i?otowa.
µt·zy1/,ąpimy
do omówieni a szczegółów nas z eg·o planu.
Tak, pr.os 0ze pa.na... Małl(o·rzata Makows0k a skinęła ślici:ną, ciemna l!łówka i kapitan szybko zaczął grzebać w paipierach
na biurku s•weg-0 szefa, chociaż nie bard.-zo
wied<zrlał. cze~ szuka.

'vie·ra1.a

na ni.m \\rie·1·\1ie wraiżeniie .

Zr·ets.zt'ą,

mkide i pięlme kob'ety były z reguły mi.J.•1<.•e
i za.chowywały si ę uprzejmie j n.iż PD.nie etarsze od n ich o dz'e.~ieć, piębnmście lat. Staruszki znowu były dobre. ale miały zwy:czaj
wypytywać, czy chodzi. dlO sz,koly i jak się
uczy. Ki€dy ZJi1a·lazl
s1:ę na. doile, U<'1'Wdt n.a
s1Ą10-i.m sto-11~u, przyglą·d·aJąc się _spa.c•ernw "czom
wi,d•oczmY'm ,przez o·twade d1rziw1. hotelu.
Tymcz.ase m m!OOa kohieta, kiedy. pozo.s:tala ,
is.arna w p.oikoj,u, r<J•zej.rzała &ę raz Jes1zcz~ . i z
pe-winym nięd<JWierza.niem j)Odl0.Slzia do łoz)rn,
1.11siad'la na nim i odbi·la &1ę kMlika razy, Jak

,.......~~~~~~~
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diziectk""'(), prói~jąic. ap.rężysitośd ITJ.a<tera,ca.• P<>tem wstała 1 .zhl1zyła mę do o,twaiI'tegio <Jiklna,
Słońce
porożyito
się
na jej twa,rzy, więc
przymknę •ta <Joezy, aJe zara,z otw=zyla je i ze
sk:uipietn.ie m za1czę.ia wod1zić <Jce:yma po niebie.s!kim wiidinOikTI',gu, ;na granncy i<'tórego maJ.UJ\lki, j aik: zaiba'Wlka statek plyiną1l na 'W\Schód.
pod pochyilon)' lrn ła. god:nie czarn1ym pioc<Jpuszem dymu.
Paitl".zyil·a dhl1go, ,p óki oozy nie za.srily jej
łzami. Odwróciła się i się.,"lllęł.a do mału~tkiej
tio·rebki, z Mó:re:j wyję.la ci>emhe okulary. Ki-edy wlo•żyła je, uwa:żiny obsel"'wia1tor mógŁby po
dquższyim
przyipa·t rywa1n.iu .się ro<'lpo«mać w
meJ aa.winą Maitgorzaitę. Spoj,rzała rarz; jeiszcze na m-0rze, a p-o,t em pOWTóciła do łórż.ka ..
Za.c;zęla
<Jhchodzić po<kój, do•tyikając pnedmio·tóW. Za•tr-zyma1l a się przed mo1n.umen.tail111ą
skirzyin:ią tede·w i,zorra, o<two.rzyla drrzwi ł.azie.niki,
zaj.rzala i po1l~rę·ci!a glową ze zd:umie1ni>em.
;w e.sizla. i prz.oou1nęla dwa rU1ch-0me lusitra, odbija.ją.ce oobie nawzajem jej elega.ncką syl\\N? ' l>ę. Stojąc przed jedinym z nkh, pop.raw:ła mimo•wohn ym, pirześl'iJcznym ruoehem wło
sy i uśmiechinęla się do siebie. W~ócila do
pc'koju, .stanęła przy łóżku i umiosila s~u
chawkę a.parab teleloiniczn ego.
Aparat byl
biaoly i zamia.sit sr.mnra miał szeroką, cia1>.:io
sk1rec-0in.ę s,pira~ę. Móra rozcią,ginęła ,o;ię, k ·i•edy Malg-0t'.'Za ta un,icsla si1ucha.wlkę do ucha.
· -;-- I-Ia.llo, tu. ce1!'1trala. s1ucham? · - powiied?.ial n.ait)'chrru ast u-przej my gł<Js kobiecy w

kołnierzyk,

„KIELISZ F,K BURGUN DA.„"

Kiedy w)"proote1wała sJę
spoj.rzała na
nich, Zi ętek ze zd-.unienie m zau~aży~. że
jej n,iebie6kie cezy są ogromne. 01eknie oprawi-oine i s,po.gląodają talk niewinnie i orosząco, że noa.g-le uczul ]>ra.gnieini e opiekowa nia się tą bezbrcminą, na:iWlllą dziewczv; ia
d chronienia jej przed każdym niebezp.1e-

do spartakiady

imprezy
sportowe

...
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17,40_ -:- Program dnia l tyg·odn!a (L). 17:54„
W1.a·
aomo:s<:i dm.a. 18.00 - „Zaip'l'asza my w. świat -- Lod.zk1e
program dia
dz1eci starszych (Poz,nali). 18.36 - „Wielokrop ek" - program
satyryczny (W). 18.5-0 - TV SalO<Il Wystawow y (L). 19.15 -

..,...,..,..

t o•dzka „m Iodz1ezo
• • w ka

~*~~w:f in~~!\kż~a~~lre:

W musze.l Krop (Boi;uta) - Yu.
. .
. .
.
saku Imalzum, w kogueiej RatajPnec1w~-,.em :ml:odrz1ez·owe1 re- od1będ.zie się w J?looku w n.iieclzie-czak (LZS Sulmierzye e) - Hiro-li:>rez enta<:Jl Lo<lrzi w tu!meiu p1!- 1ę, 23 bm.
shi Ikeda, w piór.J.<owej żuraw- karskim O,go1nc.polSJk1e3 . Spair~a
ostaitn1m spra•wdzianem forrm:;>
sl<i (Gwa:rdi.a
w-wa) osal!lu k.i:11odY będtZ1e reprezenta
lódzkieh mlodmieżoweów
~
wa.tanabe, w Jekki<l!I Dąsal (L<>t- wódo:twa wairisrzawsk1ego.eia w~Je
Mecz t y;m spoitka,ndem będzie sp=rin·
gowy meciz, w którym zmierzą
się oni z reprezentacją lódzk.ieh
11111~110
juniorów.
1111~nn:
Spairn:im•g wj12JllatCZJOno
n~m
~111
""';""i
11111„„1111111
IJ1tuuu1llU!
IUU11idllllll
na
środę, 19 bm. o godlz. 17 n.a
lllU1111nrlHI
IUn.... 111111
hlllludJlllff
111111 ... 1111111
boi~ku Browe!tnY. W zespole mlOSOBOTA, 15 CZERWCA
Ostatrue wiadomoŚ'Ci. 23.1-0 Orkie- da:ieżo,W1Ców
wykluczon y
jest
PROGRAM I
u>dizial pi~kamzy I i n li:gowych.
stry :roorywkow e i pios€n'kair.z e.
;p~ tY'ffi Lódź m-usi zrezygno8.00 Wiadomości. 8.1>5 Mllrlyka i
PROGRAM l l
wać z Gall'ikrulta i Zalegi, że.by nie
Aktua,ln·ośei.
8.30 Muzyka PQII'anW~óklniaTZa
1001z.ki.ego
na.
8.5-0 „Ro.zmowy na tema.ty
7.50 Wiadomości. 8,35 Koncert c·sła.biąć
prawne' '. 9.00 Gra arki~tra Ro- 1'5.25 Operetka,
MaJej Ork>estry Dętej. 9.00 Spie- wstępu<jąc.ego w S"Z.ran'.kl rozgryjej
twórcy
1
wy
wel~
o
aiwans
do
II
Jtgi.
berta Fa.rnon.a. 9.2-0 (L) Gra Or- ko1nawcy
wa Chór Radia
BeLgraictzk iego.
a,ud„
16.05
Z
życia
Skl.ad
wców oparrty. b<::"
kiesbra Lóózkie.i Ror.<gtośni PR. Zwiazku Radzieckie
9.20 Rezerwa PI.
9.45 Ra<li·owy wie na ml'odziieżo
go. l<l .315 Pro kurs
naistępujaeych
zawodni10.10 Mówi Tech1ni·ka - ,,s,paceT- gra,m
nauki
języka
rosyjskiego
.
mlodrz.i.eżo\VY
'1 1Amtblcje i !O.OO
kach: z
- Ko1pawski, Lefi.k1
k.iem. w Ta.r gach". 10.20 Konoert starty".
BukaireszteńS>kie
mel·odie. WestfaJl, LK:sMHosiz,
W1atdomości.
17.06 l·0.40 Audycja literacka.
Każmierski
1
m u:zyki kla,g.ycznej . 111. oo z naa- Radiowy 17.00
lQ
.00 Popwadn.i k językowy nr
piękniej>Szyich operetek.
ranny k:o.ncert chopinows ki. 11.30 Sa:ulc, Orozyk.o'IMSlk:i; Dawidczyń
11.5-0 Au- 534, 17.15 KontCert
popu- Suity ouoki·estrow
ski,
Powa~s1k.i,· Paluch; z OI'!.a. dycja z c~"klu · „Rodzice a dzie- Ja.rnej. 18.00 „Pod muzyiki
e k:ompoizyto irów Da1jlllert, Wa1le:zyik,
rozwa.gę o;'i>iK.arasińslG;
z
ci<:<>".
11.5'6 Komlkn1ka<t o sbanie niii''. Hł.2-0 Ko.re;;pond encja z za- polskj.ch. 11.57 SygnaJ czasu i hej Wi>d·
~a
Binie-.vie:z i z Z.JOna,t. 12.1>5 Wiaodomo&ci. rn.15 Powód. 111.57 Sygnał czasu i hejona.t. grnllliicy. 18.30 Ra<iiowy
kUJrs na- zn.ajemy
d0ia.n k.i - W.ioślni.ewski.
12.05 Wiad.omo·ści. 112.!•5 „RoLnie:zy uki
nasize
pieśni
i
tań•Ce lujęzyka
fra.ncu.s kieg•o.
w · drwżynie juniorrów wystą!l>Ją:
kwadra111>S".
12.30 Radio.rekla ma. Kai:>aTeci1k reklamowy . 19.05 18.45 d-0,w e. 12.35 Utwory s·kr:zypeow e. z LKS
Ja,rocha,
Woj-tysiak"
13.00
12.5-0 (L) Au>d. d'la wsi pt. -.PlaUtwo.ry cha„akterys tyC2'Jlle , drówki muzy~7,ne ;po .klraj·u". ·„Wę
20.00
Szaq1ko'W'S·k
d„
GTZY'bkow ski; Pie·
13.20 (L) Koncert Orkiestry Malll- Dziemuk: wieczo!l'ny, 20.25 Wiado- ny B.ailiclrzyeh owa.
13.00 Melodie trzyk, szurgot,
z
Wlóknia.rza
. łódrz:
dolin,l&tów Rolllgfo.śni Lód'21k.iej PR. n1o&ci sp01rtc·we. 20 .30
operetkowe . 13.1-0
o pc.s~ukiwana. 13 .40 KuJtura pHnie kiego Gębka, Sa-ajda, Naiwroc·
. 14.0~
„Za1ga<l'ka litera.eka". J.4.30 rek przy mikrofonie ". ,.Podwiecz.
Pro1gra1m dnia. ki,
22.00
,.Echa
z
Lodziatlltk:i
Haljduil<:,
z
Komcert solistów. 15.00 W>iadomoś fesUwa.U euTopejski0ch". 22.25 Gra l~.45 (L) In:forrnacje dnia. 13.50
ci.
MlY·
15 .05
Prog:ra.m dt1.la.
13.10 OI'k.iest.ra Ta.necz.na p. · d. Jerze- (L) .„A;ktua;tności łódizkie". , 14.05 Wtólmiarrrz a pabiani-oki cgo „S.PQll'f>Owcy
wiejscy
n,._ starrt.:'. go Ha1ra.Jda. 2/l.50 Muizyka. 2'3.0Q (L) Kwa<trans piosenek. 14.20 (L) naric2yk i Grosizkows• ki, z Kroś·
A<ia.ms.k.i„ z B=<rY
Muzyka taneOina. H.4-5 Au<l. d la niewi<inki d!Z.ieci sta.rstZyich „Błękitna sztafe- <>ZOtrkoWSiltioej - Kmieć , a iz Wi·
dri:ewa
KOSlttrzev.i
ński i Sobie•
ta".. 15.00 z festJiwalu mło•dyeh
kom.porzy<toi-ów. 1-5.20 Wiązanka me raj•sk.i.
Bm.
lodii.
15.30 Aud. dla drziect pt.
cyi)~lu: „Ogniwa dziejów !kultury" - przed kamerą ;p.!'Od'. dT
„Otwa1rta szkatułka". 11i.OO Wiado
ł
Jan Bialostooki . Reail. TV _ Ignacy WyniewWi; (W). 19.50 mości. 16.05 (L) Omówienie oro„,Dobrrallloc'· (W). 20.00 - Dziennik TV (W). 20.30 - ·;,Rok
gramów i repertua.ró w tearorów.
pierwszy" progiram pubolicystyi czny (W). 21.00 - ;,Niedobre
16.1115 (L) l.V.l'urzy-ka ta•necrzna. 16.40
spookania" - film faib. prod. framcuskiej (doZJW. od lat 16).
(L) „Rok 1905'! aud. Ir.,00 (L)
Reżyseria: Alexa·ndre .Astrue. W :rolach g.lównych: Jean
Radio•rekJ·a ima, 17.15 (L) Spiewa
Olaude-Pasea•l , Anouk Aime'e, Gia.ni Espois1o, Philippe Lemai.re,
chór III LO. 17.3-0 (L) Aktua:Inoś
ci lódoz,kie. 17.45 (L) M-0,zaika muYves Robert (W), 22.20 Wiadomości dziennika TV (WJ,
SOBOTA, 15 CZERWCA
zyczna. 18.30 (L) FelietO<Il ty.g oPiłka notna. Mistreostw o Polski
dnia. 1'8.45 ·„Budu.ję s·tatek mój"
SOBOTA - 22, VI. 63 R. ·
d. c. 18.50 Felieton Maireeleg•o Jc;r jumoo•ów z udzia·łem d.rużyn LKS;
sta. 119.00 Wiad<>tl)oś>Cil.. 19.06 Mu- Ra.domia1ka„ Bail'tyku i Kujawialka .
Początek: sp>etbkań o godz. 17 i U
17.36 - Prog,ram dnia (L). 17.38 _ Mag.aezYl!l ,,w środlku
zyka i ak;tua.ln<>śei. 19.~ „M.a~y- na stadłon>ie LKS.
Pol.slti" (L) 18 oo - Lódzkie wiadomośe· d .
18
Q5
Sp
sia.kowie".
,
ooie.
·
2-0.00
·
Ko•llJCert
:rorz
.
t ni.a.
·
ra
ryWlk.owy. 211.0Q z Jcraju i :re ś'W1a
'\\ ozdanie ~f<>rtowe. 20.00 - Dz1·enn~ telewizyjm
y <_W). 20.30 ta. 211.2'7 K;roniika sport.owa. 211 .40
;,Dobranoc
(W). 21!.40 :- WietJ?ar
w stocztu :- P.11;>:
Gra
zespól Jerzego Mliliana. 2.2.00
goram
:rozrywkow y.
~yserr1~
Edwaro
.ł
Dz1ewoilSiJ(1
„Pair.n.as~k". 22 . 30 ,.,50,botni oockw rorzegiramy m
(Gdańsk).
21.4-0
- W1adomoścl
turniedzienni.ka
TV
(W).
tail
r-0rzrywkow
y. 213.0-0 G•a or- ju błyska1wiomymkolejnym
.21.50 _ „Swiadelk: w mTokU" - fiJ.m faib. !P'l"od• angielslkiej
zwycięży!
Bail.•
kiestra Ta.ne=na PR. 213.30 Mu- cel."OIW5ki
(dozwolony od lat 16) (W).
przed KM·n·k owskim i.
11\ eyka tallleczna
.23.50 ostatnie
2!4.00 • Muzyka
wia Gadaoliooki m. w gruipie drrugdeJ
tane&iia.
Luezatk: paized Pietiraszews !lcim..

19. VI. 63 R,

21. VI, 63 R.

Ba-

treneróllJ

Gwa;rdia orgamlzuje dla dzieei
p.racownik ów res•c•rtu MSW wyś
ei,g ko·lairski.
Impreza odbędzie
się 16 bm. o go.ct,z. 10 przed Ha.lą
Spo.rtową na uJ. Worcella.

17.54 - Lód7'kie wiadomośd dnia. 18.00 - ;,Legendy Krakowskie"
inscenirow amy reporrtaiż dla dzieci sitarszyeh
(Kraków). 18.40 - Magazyn „Nie tyl'ko dla pali" (W). 19,JO „Klilka słów o programie TV (W). 19.25 - „Piosenki radziec•
kie" - program rozrywkow y (W). 19.55 - ,.Dobra noc" (W).
20.-00 - Dziennik telewizyjn y (W). 20.30 - „Na pó~kach księ•
ga!'ll'kich" (W). 20.40 - „Swiatowid " - program publicys-ty kl
międzynarodowej (W) . .21.15 PKF (W). 21.25 Tea~ „Kobra"·
„Umrzesz za tydzień" - Andrzeja Szypulskie go. (W);
22.25 - Wi<.domośei d:óennika TV (W).
ł

•

•

18. VI. 63 R.

20. VL 63 R.

, ,Szlak:ietn

I

17. VI. 63 R,

Lódzkie wiadomośei dnia. 18.00 - ·„Co zobaczymy "
- progr~ m dla dzieci (W). 18.20 - „Na pólkach ksi<'.ga~
sk:ich" (W). 18.30 „Klaikson" - magazyn motoryzac yjny
(W). 18.50 Wszechnic a TV: „Wilga" z cy1klu: „W pracowniach p.oJ.skicI'i uczOtnych" (W). 19.20 ~· Program 'filrtlowy „Spotkania z :przyrodą" (W). 19.:;o - ;,Dobranoc " (W). 20.00 Dziennik ~J:ewizyjny (W). 20.30 _ „ Ma.gazy111 publi.oysty czny
„Miniatury " (W). l!l.05 ' - TV Studio Literackie „Cedrowy
dwór" - Krzysztofa Choińskiego. Reżyseria - And!I'ze>.i Ko·
nic (W). 22.00 - Wiadomości dzie<nmllk.a TV {W),

~

Spóklrz!oelezy
Kluib
Spoll'towy
Sta:rt Lódż - Ba.lu ty wzywa wso:ystlcteh czl:<:·ników swej sel«ji tury-sty>eroo-ko~ams·kiej
Qil'arz
mlodzież <'!zlelnicy Bałuty, po'sia•da.ją
cą rowery do wzięcia udzia •lu w

ry.kaid 1005 r.". IU.iżd.y uc:zes 0t·n~
ra.jdu otrzyma pamiątkowy
P'l'<>PQII'ezyk.
Zbiórka„ nied:ziela dnia Hi bm.
o godz. 13 na stadionie Startu
przy uł. Teresy 56-58.

17.54 -

·1

INFORMACJE.~

tego

17.54 - Lód:zlkie wiadomości dnia, 18.00 - ;·,Na l<YWiSku Grzegorz - Halina" - program TV Szczeein (P.o·zna 1i). 18.3-0 „w świecie fizyki" - program dla dzieei s·t arszych (W).
19.15 - l?KF (W). 19.25 _ „Kółko i krzyżyk" - teletiur:niej
19.00 - Reportaż z cyklu: „Z kamerą u przyjaeiół" (W).
(WJ. 19.00 - „Dobranoc " (W). 20.00 - Dziennik telewizyj-n y
(W). 20.30 -'- Z cyG<:J.u: „Kultura poszUJkiwam a" (W). 21.1)1)
„Szlachect wo zob<l'Wiązuje" - film fabularny prod'Ukcji angielskiej (dozwolony oct lait 16) (W). 22.45 Wiadomo5e i
dziennika TV (W).
SRODA -

l\111111111i"-11łi1~

~
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do centralnego szkolenia;

Po raz pierwszy w historii spor nile w-wa) Iwao Horluehi, w
Pięciu juł!liOII'óW łód~ch J)OIWO
tu loozkiego gośćmi naszymi bę półśredniej
żywczyk
(Gwardia lano na trrzY'tY®odni<><WY ~lnY
dą zapaśnicy Japonii. Występ iehl W-wa) - Kimihiro
Oribc,
w
śred
obóz
Si'ZJkole<niowy dla pil!k.a!rZY1
zapowiada się tym ciekawiej, iż niej S1dorowl·cz (Skra W-w~
- 0 ,rgamizo·w a•nY w Warrmawie przez
reprezentują
oni świat.i>wy p.o- Tat.suo
Sasaki,
w
póleiężkiej PZPN. w skład t.ej piątki -wch<>"
ziom. Szcz·ególni·e w stylu wol- Bartkowia k (LZS Sulmierzye
- d?.l trzech "zaiwoooilt ów LKS: Ja•
nym, który opanowali niemal do Ma:sanori Saioo i w eiężkieje) PiJoeha, Grzybkows ki i Szadkowsk i•
perfelteji.
lciet'Ski (Budowlan i Lódż) - Yasu- Kostrzewiński iz Wiidzewa
ara.z
W ósemce japońsltiej, która w hiko Kitawaga.
W<lSzkows ki z Wlólmia=
niedzielę wystąpi na macie prze
Krop, Zurawski, żywczyk, i Si- nJokiego. Zajęcia na obQoZi.e- ;paibią•
wwać
eiwko
polskim
reprezentan to·m d<>rowi·cz, to wielokrotn i mlstrzo- będą
00 8 do ~ J..ipoca,
ujrzymy m. in. mistrza świata wie i reprez·enta nei Polski. Zawod
wagi leltkiej,
Iwao H<>riuełli i nik Budowlany ch Płl,;ierski jest
'vi-cemistrz a \Vagi l{oguciej, Hiro- mistrzem
juniorów, ale w ka„
shi Ikeda. Przy takieh znak<>mi- tegorii eiężkiej okazal się bezkontych osiągnięciaeh zadziwia mlo- kureneyjny . Meez rozpocznie się
dy wiei< obu zapaśników (2<>-21 o g-Odz. 15.30.
lat). w tym samym wieku są miZarówno spotkanie mlędzypańW iral!TlaJCh akcji dOm!kaianiS i
strzówie Japonii Yusaku Imaizum stwowe w zapasach Polska - Jatrenerów odbędzie się w :P'O"'
(Waga kogueia),
Tatsuo Sasaki ponia, jalt i mecz ligowy Sta„tu
niedizialek; 17 bm. kolejny wY"
(waga średnia) i Masanori Sai.to z Szombierk ami
stanowić będą
kła.ci
wy,giloszon y pnez trene(waga pól·ciężka).
okrasę wielkiej imprezy
„Biegu
ra Ro<tkiewi = z PKOl. Tema·
Konkuro\vać
z
Japończykami Szlakiem Barykad".
Ze
względu
tern
wyikladu„
którry odbęd:z,ie
pod tym wzgl<:-dem moga w re- na duże zainteresow anie, zorgasię w sadi LKS„ ul. Pi"'1mkow·
prezent.·.ej i Polski przedsta'll~ie- nizowano p-rzedsprze
biletów.
ska 76„ o go.diz. 18; jest •·.P•oce5
le wag eiężkieh. Bartkowia k i Pi- Można je nabywać dażdzisiaj
w
oon<l'WY
w
tre'!1.lmgu
sporto•
kierski. Obaj nie ukończyli je>z- punkcie Informae,ii Usługowej, ul.
wym".
Ob€.cność
tlr'olmerów
cze 20 lat ;,ycia. Najstarszy m na- I'i<>trkows ka 120 i w „Turyśeie"
,
wszyis<tkich
dyse;w>lin
spartoszym :reprezenta ntem będzie 30- ul. PiotrkoW\S'k a 76.
wych oil:>o<wiązkowa.
letni Sidor<>wiez , który wystąpi
-------------------------------w wa.dze średniej.
O dwa Jata
U

\OYkład dla

-..
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17,3;; - Program dnia (L). 17.37 Tema~ tygodnia (L).
17.54 - Lódzkie wiadomości dnia. 18.00 - Program dla dzieci młodszych: „A oo d auej?" (W). 18.15 - „ RWPG ... " - podłoże J>CYWStani a i perspektyw y" program publicy-ooty czny
cz ęść lI (W). 18.45 „Wrocław taliczy i śpiewa" program
muzyczny.. Występ dolnośląskie go Zespolu Pieśni i Talica
„ Wrocław"
(Wroclaw). 19.2() „EUJreka" - magazyn popularno-1:la0ukowy (W). 1900 - „Dobranoe " (W). m.oo - Dziennik
telewizyjny (W). 20.30 - Teatr TV „Cyd" Pierre Corneill a. w
tłum. Andrzeja MOII"Sztyna (W). 21.50 Wiadomości dzien·
nika TV (W). 21.55 - „LUIP'U·Cu;pu" (L).
WTOREK -

na jutrzejszym meczu zapaśniczym

A wlęe bez DawldezyńSJkie
go, Kaezma1rka i Szulea wyjeż
dża dzisiaj
do Wa;rszawy LKS
na OS>ta1tnl mecz ligowy z Le-

i

p 0 w 0 ł 0 n0

aipar:a~cie.

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

Co? Nic, przeprotSz am ba1rdizo... Przestraszo,na odłoż:l'.'la pręd<ko bialy, ,polyisJku.ją.cy
przyrzod. W go~ze zauiważ)ila tera.z potrójny,
fant.a.sitycz me
wymodelo~lla1ny
blękikny
kl<JISIZ. :<>o~oeszla d~ ściany i n.aich<inęła jeden
ze zna,JdU.J<l!CY'Ch się na niej guzików. po·tem
d!'uigii i tr:z-eci. .Atle
lampa nie za1pa'1ila się.
~~~--~--~~--~~~

Dziewczyin a w2lI"1.lszyla ramion.am i l zbliżyła
do waJiizki. Zaczę~a wy'.im-0wać z mej kolejno :PQjedyń'cze szitu1ki biefrzmy, pyjamy i bluzki. Oglądała je pobieżnie, rzuca•jąc na lóifoo,
nllicąc cicho i .k,ręcąc głową z cią,g!ym niedOIWlioeorza!ll.iem.
Ktoś zaiplllkal cicho clio drewL
- P!l'OISlz,ę •••
Wyipr-OtSto wafa się i uśmiechnęła. Ale to nie
był kapitan Ziętelk. W dirzwia,ch s.tal ły\sawy,
drobny męri:czyma w białym kitlu. U:kl-0in:il
Slię i trzymająoe irękę na kilamce, pzyw1edzia J:
- Dzień dobry, la.skawef pa.ni. Pani dz:wioniił.a, prawda? Uczesać po podróży i umyć
gt&wkę, taik?
Ja?„. Nie„. Nagle p:::zera.żona potrzą
&noęla. P:rzeczą.co głową. Dopiero we.:rllam.„
usmiechin.ęła się,

pl"'ze:praszadąico.

Rmleglo się d:-uigie puka.nie.
Ml'°da, zg-rahna, nieco za1nadt.o umalowan a
d7;:·ewiczyn a, takż,e w ni·eipo1<i·dako·w anej bieli,
11sm1oechnęła się d.o Ma1g<J,rzat y.
- Dzie11 d<Jhry! Ma1nicure, prawda?
. Malgc.rzat a -0''.W?I'Z.Y'ła u1<1ta. A.le zanim zdią
Z:<;la odip<Jw1edz 1ec, rozległo &ię trze-cie pUJka-

n1e.

,
Co mo:żina Po<l<ić szanownej pan i ? C oś
r,,o j.c<lze,nia. czy do pici<i? Me.że lody, bo
mamy ba.rdzo gorą.cy d-zie6? Kelner o zaJ:iój.czyich baczk,a•ch stał spoglądając WJ'CzekuJąc-0 i obracaojąic powo.U w dfon.i 11erwoetą.
- K'edy ja naprawdę„. Nie dZ'\\ronilam „. Malgo.rzat. a p<J-tr~1~ęh. p.rz?.>Cząco gł.1wrą.
Sboją<ea w drziwia·~h tróJrn w b:ałyich kitlach wymieniła .s•zybk,; e sp<Jjrze!l1ia .
Widocc~.nie zcla,wato nam si·ę„. p-oiwiedziala ,z oomiechem dziewczyn a. Pr-zepra&zamy bardzo.
(Dalszy cial? nastaoi)

~~~~~~~~
Redagu1e ltole~um. Redaltcla t A.c1rntnlstTacla L6dt; Piotrkowsk a IG. Centrala 293 -00 łączy • WS7.Y'stk1m1 .~alam1,
~o 307-2.6. Sekr<'taf"l odpow. 204-75. Dzlal ekonom.
223--05. Dział mlejsld 228-32. 337-47. O'Llal woj. I •;Panorama 341-10. / Telefony łlezp<>średnJe: ~edakt0<r naczelny 325-64. z~a redaktora
Dz1al sportoWy 2.08-95. D-zia.! kult. I Dzlal Uat6w 343-80.
Redakcja noer..a 279-75. Biuro ogloR?.eń 311-50. 293-00. wewn. 30. cz:vnn„
1
do 15.30, sobota do 1 ~; 30 · w.s'ZelK!ch lnfnrmacJl w sprawie warunków
cajf': Wydawnict wo Prasowe ;,Prasa Lódzlrn",
ty ud?.le1a1 11 placówki ;,R~ u•~ 03j 01
RSW ;,Pra,;a , Ló<lz, Pl<Jtrkowsk a 96. Rękopisów nle zamówlonyprenumera
eh redakcja nle zwraca.

el

n.acz n~

1
00;;-tl7~~; ~

6 DZIENNI K J,óDZKI w: 142 {5l4ID

