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Obszerny program
posiedzenia Sejmu PRL
Dziś • godz. 16 rozpocznie się
XX w obeentlf
kadencji plenarne posied'!enie Sejmu.
Propono·w any
pilrządek obrad tego posiedzenia. j~t
ba.rd-zo obszerny i dlatego na.leży przypu5'1lC'lia.ć,
ze
o·b ra.dy kontynuowa.ne będl\ również w sobotę 29 bm.

Bok XVIII

Łódź, piątek

Rekordowa opłacalność

I

Wł. Gomułka

•
•
•

urodzi n I sekretarza KC
Nien_1;ieckie; • · Se>cjalistyczn~j
Part11 Jednosci, przewodniczącego Rady Pań·stwa NRD
• Waltera Ulbrichta przy• będzie w dniu 30 cz:erwca
B do Niemieckiej Republiki
•Demokratycznej I se·kretarz
• KC PZPR Władysław Go• mułka.

Telegraficzna, rówsekretarz KC lU'Cz,
Te rekordowe wyniki napre-iydent CSRS Antonin Noszych geologów i wiertników
votny
najbliższych
dniach\ pozwoliły w c1·ą.gu ro·k u 1961
uda sięw do
stolicy Niemiecklej &et>ublikl Dem•1>kratyczi 1962 zwiększyć zasoby gazu
nej - Berlina. (PAP)
nadające się do eksploatacji
I

nominacii profesorskich

w Belwederze
Z7 bm. .przecwodiniczący Rady Państwa Aleksall'l.<ler Zawadzki wręczył w Sali Pompejańskiej Belwederu akty nominacyjne 25 profes(:l'rom "IJwyczajnym i 33 pro.fesorom nadzwyczajnym, prz)'2lllane przez
Ra<lę
Pańs'ÓW!a w
o.s•tatnicll
miesiącach na wyższych uc-zelniach, w PAN i iTllSitytiutach
naukowo-badawczych.
Witając serdeczmie
przybyłych
A1eik15.airudeir
Zawad2!kii
złożył
norwo mia1I1owa:nym i
awansowanym pl!."ofesol!."orn ser
deezne g-rat.u~ac.ie.
Przewodniczący
Rady Pań
stwa wskazał na dorQlbek i
powrużme
osnągini~cia
naiszych
uezonych oraz zwrócił uwagę
zebranych nia potrzebę prz.e-zwyciężenda
wspólnymi silami występującyob. jeszcze braków.

Obrady wkomisfach
Kongresu SDFK
Jut czwall'iy dzień obraduje
w Moskwie Swiatiowy Klllllgres Kobiet. W czwartek rozpoczęły się posiedzenia 6 wyłonionych przez kongres k<>;
misji: „Kobiiety w wa.lee o
pokój. ll'07lbroje.nie i przyjaźń między nairodami". „wa.1
ka. lrobłet o niezaiwiS.ł<>ść narodową", „Walka o prawa 1410blet w społectJleń~'twłe i roozł
J)ie"
Zd'l'OW:ie,
wychowanie •i oś;,iata. dzieci ora-z mło
dzieży",
„Komisja pr<>gramowa dzialalnoiści Swiaitowej Demokraityczne.i Fedemeji Kobiet i ,,Komisja. dla. oprae<>wa.nia ogólnego
dokumentu
·kongresu".
Dziś
komisje kontymro<wać
będą pracę, a oo południu odbędzie się '.l)OS'iedzenie plena.rne.

września

29

br.

wznowienie obrad
Soboru Powszechnego
W Wllltykanle podano oficjalnie do wiadomości, że obrady

SD'l>t>ru Po'WS'Zechnego zostaną
wznowione 29 września br.
Jak wiadomo, papież Paweł
VI w orędziu ogł<>Szonym w
dniu 22 czerwca. zapowiedział,
że obrady &i>boru, który został
zwołany
przez
papieża
Jana
XXIII, a ktoryc.h pierwsza część
odbyła

się

od

11

października

grudnia · 1962 r&ku, będą
kontynuowane.
Komis.ia koordynacyjna Sobo
ru
Powszechnego
rozpocznie
Jli'aee w dniu 3 lipca. br. (PAP)
do

8

Wizyta LKrima
w Kairze
Były

Bel

kacem ~m. przybył 26 czerw
ca do Ka.iJru. Przepirowadizi Oll1
rozmowy z prezydentem Naise~em.
Przedmiot
rozmów Jbie
Jest d<l'tychozas znany. (PAP)

Deklaracja Ben Belli
.W _ śr-oodę, 26 bm. i!)Tem.ier A1g1erii Ben BeLLa d<>kon.a~ UJrOczy-stego otwarcia w Aigiet"Ze
bmra partii Aill'ykań„ki Kcmgres NaJrOde>wy.
Na masowym Wiecu; któryod
by>l: się później., Ben Bena zaipo
Wiedział, że Algieria udiz!elli :pel
nej Pomocy boje>wnik01m wa.lezą
cym w Poludniowej A:ftryce o
WyZWolenie narodowe. (PAP)

3Zi ofiary pochłoneła
wieża
Pa.rysika

chlonęia

W

IDmien·i'll
dzięikQIWaI za
wa.rd R·()SSlet
koresponid1e1nt
Uniwersytetu

c-Lwartek zalkońcrzyla się w
Nowyim Jo>l'ku specja•lna sesja
Zgir-o madzenia Ogómego NZ, na
której omawiamo •sytuację finam
sową arganilzacJi.
Sesja ll'Ol2U>Oczęta się 14 maja.
N a o·S<ta'1mlm po&iedzen.i1t1 Zgiro
madizenie
wi~SIOO>Ścią
głosów
uchwaniło 7
rezolucji w spll'awie fi.nanSO<WćlJ11ia operacji ONZ
w Ko.n.gu i na BUsikilm Wschodrzie. Rezrn1ucje Jll!'ZeWid'Ują wy
da•tkowanie na ten cel do koń
ca br. 42,5 mln d'Olla<rów. Auto
:rzy rezolucji rz.aklada.ją, iż C'Zęść
tej sumy :pokryje się z dioblrowol•nych W}Xat ;różny.eh państw,
część zaś ze składek czl-0111Jko·wsikich.
Polslka; po'W<StaJe ipa.ństwa socj alistycrllne, F'raillcja i nielktóre
inne krade n.te ;po.pa1rły re.zo·l ucji. Jak wiadome>, deLega<t PRL
ambasadcr Bohdan Lewandoiwski oświaodozy~ w cza&e de'baty, że Polska nie m·oże ucze5't-

EiHla

wieża Eiffla poswą 324 ofiarę (od

1889 ro:ru . to znac:zy o'i chwili iei wybudowania). W czwa.r
tek mlc~a kobi•eta rzuc-ila siq
z trzec.ieJ platformy. wieży.
(PAP)

w

finainsowat!liu

wiSpom

nia•nych 01Peracji, gdyż by>lo·bY
to Tówno1Z11aczne z po.bła•ż.aniem
tyim,. którzy doko1!1aJ.i ag•resdi na
Egipt; a w K=,g'U dop!l'01Wad'Zi'1i
do kon:CJ.iktu. Polska I pozosta. le lora.je socjal.i.styczne uważa
ją„ iż właśnie
państwa winne
loryzysów na Bliskim WschoclJZie i w Koogu powinny pokiryć k -osrzta O•WYCh akcji ONZ.
Zgromadzenie Og&lne zbiel'IZe
się ponc·wnie 17 wrześrua jucż
na kolejnej sesji zwycza1n·e:i .
' (PAP)

,,Łabędy„

pomiędzy

Na

przybywających

Za.łoga Hutniezeg<1 Pnedsię
b;orstwa. Rem-ontl)weg<1
z
Ka.to·w ic
może
p-01S1Zmycić
się
·poważnym
sukcesem:
znac2nym skróceniem okresu bud•O·WY bał stalowni i
pieca. martenowskie-g o 200tonowego w Hucie „Ła.bę
dy". Dzięki doił>rej o-rganir.a.ejii pracy i za.stosowa.n iu
nowoc:zeS1J1ych metod bud-01Wnfotwa przemysl!owegio, ten
wa.żny dla na.sizej g-O<SPoda.rki <1biekt rozpocznfo produkcję stali z k«i>ńćem czeTw
ca lub poozątkiem lipca. br.

wlókienmkze~.

dziewiarskie.!((), odzie7.oweg-o
i obuwniczego,
(PAP)

rezolucji

-

a

więc

roku od

j

niespełna.
ro~l'·oozęcia.

w

pół

budo-

wy.
Na zdjęeiu:
prace wykoń
czeni.owe przy m001 tażu konstrukcji ha.I stalowni.

J. Godber- nastepcq

skompromitowanego Profumo

Kee1€1!.".
(PAlP)

Nowy samolot
radziecki

- 62

Na lotnis'ku we Wnukowie wy
lądował ostatnio po raz pierwszy :rwwy radziecki samolot
pasaźerski
;,IL-62".
Samolot.
skonstruowany przez zespół,
na któl'ego czele stoi główny
konstrukitor lotniczy, laureat
Nagr>ody Lenino"WlSkiej, czło
nek Akademil NaUk ZSRR,
Sergiusz Iljuszyn, obliczony
jest na 168 pasażerów i wypo
sażony
w cztery silnilki odrzutowe.
CAF - tele•foito

Polsce

KC PZPR i KC KPZR.

lotnisku

rownicy

Utworzona jesienią ubie.g
łe'l;o roku Rada Go.spoda!"ki
Narodowej ZSRR zebr"ała się
na pierwsze posioozenie i
przez środę i czwartek omawiała problemy. da1szego ro·z wo:iu ra<lzieckrngo przemvsłu
lekkie,!(o. Dyskutow&'lo - w
szcze.g.ólnośoi nad tym, jak
po<lni'8'ić
jakość
<lf!'ty>kulów

IŁ

wizyłq w

pa odpowiedzialnych pra.oowników KC KPZR z kierownikiem
wydziałU Komitetu Centralnego
Nikołajem Mironowem na. cze.
le. Celem ich pobytu w Pols~
jes{ kontynuowanie
wymiany
doświadczeń w pracy partyjnej

Pierwsze posiedzenie

Min.i.ster stanJU do sp1'aiw zagrarnicznyah, Joseph Godlber
zostal mianowany m.i!!lilSltxem
spraw wojSikowych w rząd.zie
brytyjskim na miejsce Johna
Profumo, który jak wiadomo poda!l: się nied<-11Wil10
do dymisji w zwią:2lku ze skanda[em, w jaki był zam1a.<1Zany, SIWYin romanseni z mo-

cel:no.,

za,proszenie
Ką
PZPR
przybyła 21 bm. do Polski gru

R[dy Gospudarki
Narodowej ZSRR

del'ką Krystyną

przestępstwa

dewizowe.
W dalszym ciągu posiiedze-o
nia prz~ożone zastaną Sej•
mowi trzy pTojekty ustaw do
tyczące spraw Tolnictwa. Są
to projekty: „O ogralJlic?:e!lh
podziału
gospodarstw
rol•
nych", „O zagospo-darowan.iu
wspólnot gruntowy·ch"
ora~
„O zmianie ustawy o popie-.
raniu melioracji wodnych dla
potrzeb rolnictwa".
Bardzo
istotne
maczenie
ma róW'J1lez
ostatni projekt
usta.wy wpisany na porządek
obra·d 20 posiedzenia. Projekt
· ten opracowany z inicjaty~
wy
Rady Państwa i rządu
n01Si nazwę „O zmianie u<Stawy
o rada·ch nat>odowych".
Również i
w tym punkcie
porządku dziennego odbędzie
się dyskusja pO'Selska.
(PAP)

Na

Wieke korz)"stne jest rówzastosowa·nie ga·zu ziemnego do produkcji energH elektrycznej
w
generatorach

przemysłu

większe

z

nież

poparła

w

Rozbudowa
stalowni w Hucie

kusji nad nimi, zaipisało sił
już kilku m6wcow.
Znajdujący się . na porząd
ku dziennym projekt ustawy:
o z.mianie us-tawy karno~·karbowej" przewiduje m. i~
podniesienie wymiaru kar '2l3:

Grupa odpowiedzialnych
pracowników KC KPZR

Zgromadzenia Ogólnego HZ
1

nia projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zgodnie z istniejącą już tradycją,
projekt ten
przedstawi -z:apewne posłom przedstawiciel
rządu najnrawdoµDdobniej
minister sprawiedliwości
Marian Rybicki.
,
Z kolei Sejm rozpatrzy zatwierdzone już przez komisje
rządowe projekty ustaw o ".ltworzeniu Komitetu do spraw
Nauki i 'l'echniki oraz o zmia
nie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Oba te akty prawne są realizacja uchwał XI
Plenum KC ' PZPR. Do dys-

węgla.

iprofesiorów ponominacje Ed-1
czl011eik PAN, PT'-O•feso.r
J..ódzkiego.

Polska nie

nic:zyć

Wioei!;>remier

go procesu · dochodzi do 50
procent, pod•cza•s gdy obecna
sprawno·ŚĆ
cieplna naszych
elektrociepłowni
przy opale
węglowyim wynosi
zaledwie
24 procent. Zaletą turbfa gazowych jest również możli
wosc
szybkiego roz.ruc-hu i
sprawna praca w krótkich okresach
energetycznych
„szczytów".
(Wit-AR)

o prawie 17 mld m 3 , co przekracza plan na całą 5-latkę,
który wynosił 16 mld m 3• Pozwala to z:nacznie zwiększyć
udział gazu ziemnego w naszym bilansie
surowców energetycznych.
Państwowa Rada
Górnictwa zwróciła uwa.gę na konieczność szerszego wprowadzania gazu przede wszystkim
do gospo·darstw domowych.
Jego wartość cieplna
je&t wykorzystywana w 60--80
pro-c enta-eh i jeden metr sześclenny gazu zastępuje 6 kg

~--------------------=------~=-----=-

Uroczystość

napędzanych turbinami gazowymi. Sprawność cieplna te-

ułotwa, publikowanych w osta.tnim numerze fa.ch<1weg? miesięC!Zn.łka. „Nafta",1~a. każdy metr otw-0ru p<1szukiwa.wezego odwierconego
w 1962 r.
uzysika.liśmy
przyr<>st 126 tys. ml zasobów ga.zu ziemnego nadają.
cych s<ię do ekS1pl<la.ta.cjj, podc-za.s
gdy już pnyrost
30-80 tys. ma uważany jest za. ba.rdzo diobry.

Jak
Agencja

Wręczenie

poszukiwawczych

Wiercenia, których celem było wykrycie
nowYcb
złóż gaiz.u ziemnego przyniosły nam w ostatnich dwóch
latach opłaea.lność rekord-01Wą w ska.li międlllyna.rod<1wej. Wedł!ug wyników oceny Państwo•wej. Rady Gór.

• * *
podaje CzecMsl<l'Waeka

nież

wierceń

Na wstępie posiedzenia Izba
wysłucha
pierwszego czyta-

pi~ciolatka wykonąna
dwa Iata

udadzą się do NRD
iii W związku z 70 rocznicą

•
•
•
•
.•
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Gazowa

i A. Nowotny

••

28 czerwca 1963 roku

CAF -

fot. Seko

\

. Wypowiedź rzecznika

ków

Komitetu

PZPR.

(PAP)

rząd~

•
-Dobra mina
Rzecznik 'l'2ądU :firancuskiego,
m.iil1Lster Ala.illl. Peyrefitte .zaip~·o
szony na o•biad przez d'Zlennika11zy - sprawozdawców pa~·Ja
mentarnyich .złoży>! przy tej oka•zji szer.eg oświad.czeń, ~ó
rych ceJ!am jest zatarcie WU'aże
nia, że de Gaulle współzawod
n iczy z Kennedym w „ walce
o Niemcy za-chodlnde".
W obronie de Gaune•a irzecz•
n1k postmĄ~ się tak dadeoko, że
za,pewnil be.z zmrużenia oka,
iż
zbi€"bn°ość
między
wyc<>.fan.iem pólnocnoaitlantY'Clkiej floty
fran.cus:kiej
s·p od dowództwa
NATO a wizytą Kennedy'e.go w
EuTo.pie -.jest zupełnie przyipad
kawa". Francja bowiem w wy
:paid•ku wojny gotowa jest zaan
garl:ować wszystkie swe si•ły w

w
Warszawie
powitali kie-

~tępcy

i

kierOIWlliCęo,t\ti'alnego

francuskieqo

dó

złej gry

ra.maoh pmymierza atlantyckiego, co nie = :enia fa~tu , że od
nosi się ona k1-ytycznie do funk
ejonowania NATO w chwili obecnej · i nie traci. rua•d2iei, ż!"
lmJrtY'kia jej" zostanie uwzgli:od•
nion.a. (PAP)

Plenum WCRZZ
Pałacu
Pracy · rozp.oezo:i?y
w czwartek. obrady XIJ: Ple
num Wszechzwiązkowej Central
nej Rady Związków zawodowych. Referat o za~h związ
ków w świetle uchwał czerwoo
wego plenum KC KPZR wygło
siła sekretarz WCRZZ, Tatiana.

W

się

Nikołajewa.

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

I

Poprawa warunków pracy ro-botników
tematem obrad plenum

z,viązku Włókniarzy

~y
a.dmin.i.stra.oja. pnr;emys rowa. wyk1ll!la.ła za.nądzenie mindstra. ora.z postulaty uchwały zwli~zków za.wodorwyeh w za.kr~ie poleJ1S1Zenfa warunków prac,robotników i ochrony
zd1r01wia. załóg fabTyoznych? Nad tymi Sl]>ra..wa.mi obradowało wezorajsize rozszerz·OOJ.e
plenum Za.rządu Gł. ZZPP:WOiS.

Na n·ara-dę, n ·a którą przywicemini'ster przemysłu
lekkiego mgr Wł. Kakietek,

był

Gizendze przywrócono
nietykalność poselską
W c21Warlek 27 bm. zakoń
sie soojoa IP<il'lamen.tu ikon
gijskiego.
Do ważnych p.osi;anOIW:ień tej
sesji należy decyzja Iz:by Reprezeintarutów o przyWróceniu
niet)"kailinaści
poselskiej Gizendze. Wbrew tej decyzj<i
rząd Koo.ga do tej chwi.Ji nie
. wypuścił Gizenigi na wolność.
czyła

Londyńskie

rozmollJV

Dea.naRusha
W LonodY'!lli.; rorzpoc:zęły się w

czwairtek

rO'zm-0-wy

sekJreta~L:a

· sta1nu USA, Dea.na RUJS•k a z bry
t y j s ki.n1 mini·s trem spra'\111 za1g:r..a
n hr·zny ch lo~ rdem Ho.1ne w ce1h.i

pir?.ygo·tow.ania

g1runtu

dla

ma-

od•być się w końcu tygod·nia spc·tkanla między p·rezy
den1tem Kenne.cty'm i :Pirenl.ie.rem
Maommap.em. {PAP)
··,
jącego

zaproszono dyrektorów zJednoczeń
i zakładów
pracy,
przedstawicieli Instytutu ~edycyny Pracy, WY'działu Zdro
wia Prez. Ra·dy Nar. m. Ło
dzi, Państw. Inspekcji San.Epi<l. i
społe·cznych
oraz
technicznyich
inspektorów
bhp. W plenum wzięli także
udział
przed-stawi ciele
CRZZ.
W szczegółowym
wiceprzewoclnkząca

referacie
ZG

ZZPPWOiS
I.
Sroczyńska
przedstawiła
aktualną
sytuację w dziedzinie bezpieczeń
stwa i hig.ieny pracy. Charakteryzuje się ona wyraźną
poprawą
warllll1ków
pracy
robotników osiągniętą w1;kutek
modernizacji przemysłu
oraz
nakładów inwestycyjnych i remontowych, przekraczających
w
roku
ub,
kwotę 4 miliardów zł. W wyniku modernizacji przebudowano hale produkcyjne, unowocześn.iono
park maszynowy i oświetlenie.
7ain>ta1owano ·.irządzenia klimatyzacyj.ne,
urządzono
pomie sz,ezenia higieniczno - sanitarnoe.mbulatoryjne itp. Osiągnię- cia ·te byłyby jeszcze pełniej

sze, gdyby nie brakor6bstwo
niektórych wykonawców. Zda
(Dailszy ciae; na str. 2)

Fala strajków
we Francji
26 czerwca t tys. prru:owników za!kladów bu.do~ maszyn
w depairtamencie Loary pneprowadzilo dwugodzmny strdti'k;
doma.ga.jąc się pop!l'a·wy wa.rb.n•
ków bytu i pracy.
Rówrtoc:ześme
rz
iniojatywy
Powszechnej Konfederacji Pracy (CGT)
i
cbr.ześcija:ński-ch
zwi<l"lków zaw. (CFTC) pracowni
cy państwowych przedtsiębiorstw
przeprowad!Z.j,li sa;ereg sflrajków;
p?'O-testuj ąc przeciwko pm;ekaza
ruu
pewnych zn.acjonadi<uowanych przeds.lębiOll"Stw w ręce
prywatne.
'.l:I

czerwca

trwa.?

też

stradik:

pracowników pairyskiego metra.
(PAP)

rydze
Ptwzczy Białowieskiej,
Sikąd od kilku ty1'(Cdni dcmoszą o ooiawieniu sie pierwszych JZrzybów prawdziwków. roSillą iuż także, ryidze.
Nie ;est ich co prawda wiele.
ale dobrze szukając można
uzbierać PO kilka porcii na
pa.tel.nię,, Le&nicy wróżą z te;!O WC-Ze.."'lllCLdlu.gą, i cieiplą, j~
W

sień.

PoliJozna rozbudoflJa Pomyślne

portu wKołobrzegu

VII czwartek odbyto się w Ko
lobrzegu p<Jd przewodnictwem
mln. Danikiego Kolegium Mini
poświę.:one

żeglugi,

sten;tw.a

rezulf afy

wiz-y•y polskiej

~

w 1'.0łobr~ - jak pod
przeła
kreślono w dySkU6Jl dowujacy obecn1e ok. 160 tys.
ton towal'ów w roku 1965 Z'Wiek
szy prwta.dunek do 210 tys.
tooi. W;>r-05ną również polowy
rybaekich Jrorobrze.oje~
ISkiej „Barki".
Kolegi.urn podjęło 4ecyzję zbu
w Kołobrzegu s-zkoly
4łowB.!J!fa
t!!zyprów rybołówstwa mors1tiego. (PAP)

AFRYCE WSCHODNIEJ

w

------

Kryzys rządowy wSyrii trwa
niena<l<ko n ieja sne
ulega jednak
wątpliwoŚlc:i., że krr"y2y5 w łonie
&yrY,jslCej pa!?'ta Baae, a tym
Kola
µm:l"l'l') w rządrzie trwa.
obserwatorów libańskich IS'twier
l<m.\e partii Baais
dza·ją, że w
dwie oendencje.
&~ieraJą się
:reprezentutendencję
Pięrwszą
„umia<!'kowaru" baasiści iz
ją
premierem ~i>ta<N!rn n.a czele.
Do diru.gięj tendencji zailiczani są „eks·1n:'emł.śct" kierowani
p!"Zez wieeprem!era i ministra
Al-Ha.fl&P'l'.a;W wewnętr.znyeh

w Syri-i

i

są

s-pr:zeczn.e. Nie

„Ekstremiści"

:za.

domagają

się

daileko idące.i
kontyn.uowamia
czystki w aa:mii i ad.nmiSlbracJi
państwowej .

Oni to usunęli z airnnii Ofl'ta~
!l'.lio lti~kudziesi'lCiu C>fic~ów,

ze 'llgodnych doniesień wynika, że wszehkie próby pojedna
nia prizeciwnyich stroinnictw nie
przyniosły do czwartku :rezu•l ta
tów m1Jmo
ra Bitaira.

Jn~i
(PAP)

premie-

»Ziet do morza«
Gdańsku

W

rozpoczął

się

w czwartek doroczny ogó~no

Moskwa - Leningrad

pok"lki „zlot do morza", zorganizowany przez miejSICOWY
aerdklub z okazji ..Dni Morza."
W zlocie bierze udział 18 zaló~ repreumtujących eet'<Jllcl,u{PAP)
by z calei Polski.

naiszybszv

w ś~iecie

Na linii M<>&kw& - Leningrad
połączenie
nowe
Kolejowe. Komfort.owy ekapres
1U'1,l(Cb.olJU-O'llO

(Dokończenie re st!:'. U
fa1kty ogran1rzają się też

Powrót-„Mazowsza''
ntemf.edde. (PAP)

m!esil~ym

Po b1isk.o

wieńCZQnym

u-

ipowa:im.ymi su!kcesarrni toU!!'11ee po Bcligii,
SzwajcClrii i Włoszech pOIWIJ.'Óci1
w czwartek do kra ju zespól
.. Mazowsze". Była to pieit"\'llSIZa
wizyta , nasrz;ych artystów z
Karollina we Wlłoszeah .
(iPAIP)

~

Skutki motorvzacJ I
w

11162 !!'oku nai

C1.1skieh

diroltac'tl :tran

wy<la.rrz~,tlo

się

172.400

w
~wych.
JLa:tastrot
ich wyimcu 10.11.1!2 osób zO&ta~o
2.abitych; a D.779 oomosło obrE :żenta.

pe<rÓ~ IZ rookiem
W!'ZlroSł& o
:r.a.bi~n

W

lloziba.

W61

775

- ---------csób.

Mgr HELENIE SPIEREWCE wyl'&Zy wspQłm:ucia. z
,powodu

:agonu

MAt'KI

w

ll'cleracie

wsk.aizywaino na

;k,łada.j~

na.Je żytą

i

w

dYl'J{lrusji

2wląrek mtędizy
ongalilizaeJą wia1r1mków

DYJl.EKCJA. RADA PEJtOl\UDAGOOIOZN,\.,

p.ncy. odtP<>wiednim prrzygotowa

i

Dlav VwW. Brytanii

TET

RODZIOIELSKI

IV LICEMŁODZUJ::Z
UM OGOLNOKSZTAŁ
EMILll
IM.
·łlĄCEGO
-·

~.

Prof. dir m-ed. .JOZ.EFOWI
SYSIE, kierownikowi KateZa.kła.du
dry i
AM i W AM w Łood'Di z powodu zgonu

Fi'fljolot;ii

wyntZ„

c~uoia.

OJCł.
głębokiego

współ

llkłMla.ją,

KATEPRACOWNICY
DRY I ZAKŁADU FIAKADEMII
ZJOLOGlil
:WOJI
l\łEDYC"ZNEJ
AKADEMIT
SKOWE.J
MJ!;DYCZNEJ W ŁODZI
PODZIĘKOWANIE

Pao1li dr EMILll PAN AOdtmłynat.o<row.f
SITJK,
rlzialu Wewnętrmego Szpitala. im. Pirogowa. w 'Łodzi,
prienło

za,

A-letnią,

pełną

troslkliwciR.i opiekę i pomoe,
pode'Jlas
d-a.w&ł
;illkiej
swej cięi:Jci~j ohoroby Mąż

.mój

S. t P.

ATAIAlY HORYNIEC

środę

W

orzy<byl eamOO.orem
Londyiruu !król Noirweg,ii
do
Olav V. który woomje udział

w uirooz~ach związanych
z JOO...roc:znicą „Ballliol Colle-

ge na Un1wersyltecie Oxfordzltim. KiróJ. Olaiv frl.udiO'Wał

n.a tym UJniweirsybecd,e w ła(JPAP)
tacll 19'>.A-26.

- satellta
TaJemnrczy
Z

ba-zy lotnta.eJ Vao.den.berg

Amerykanie wyetr'Zelili U bm.
kolej.nego tajemnl>c'Zego 11ztuunego s;atelitę. Lotnictwo amel'y
kańBkie podato Jedynie, 7.e satelita wszedł na orbitti J)'t'ZY urakiety

kombinowanej
„Tbor-Agena", (PAP)
życiu

Cenna moneta
Na auiklc.ii w Lucernie E1IP'f!Ze
damo zllotą monetę rzym.sk.ą
pochodzącą, z 300 roku n. e.
Za monete zapłacono 167 tysię
szwajcarsikioh,
fmn'ków
cy
czylri. okol;o 40 tyisl, dolarów.
Zdaniem eks1pertów. jest to
największa.

jaiką zaipła
num~=a~.

suma

oono za okiaz

CPAP)

Nowy slogan

lll!'Yka·ńskich

• chemi=nych w Wietnamie po
1u.ctnlowym.

lrJI

Dzierui.iiki zachodtn1onie.miec-------kie zachłysitują si ę wyin iikami
Ke1rnnep!'ezytlenita
wiiizyty
dy'ego w NRF i Bet'lne zachod<rnim podkreślaija:c, że ulegil 041 eałkowicie atmooforze
j<.ki e mu :zolSltafo
!Pf'Zyjęcia.,
JRlk poda.no wen(A). zgotowane, w .szc,zególtnośei w
2 lipea
raj do wia.domości Berlinie izachoidn·im.
pa.p~eź Pa.wel VI przyjmde na
Niemnie•j d1zie1n;niJki nie uk,ryiwa.ją obaw, że wynik~ wiaud~enojl p.rMydenta. Kenne-zyty prezydenrt.a nie zadoiwo.U- dy'ego.
ly ca~ko•wide oczekiwań ł pra
gn1eń B()lrnn., ponieważ Kenrnedy w pr.zewiidywanm op()lru
ze Btrolll!y JX>zootalench pań.sitw
aitlan,t yickich, nie ooecyidowal
nic kon,kJreitnego w sprawie
wielo.s.tran~.
utworzeinia
nych sił a.tomowych, piizyina.jZarosi~iego
o tem!P'O
mnii.ei jeśli chodzi
przygoto•wań, na ~tórym rzą
COJ."Qe71!1ie w
P!1EY!1Jllawaną
cikil"esie Dni Mom:a na®Fodę liSIZC1Z€igólrue
oowi bońskiemu
im. Marlusaa Zatruteraclką
izałeżalo. ob;e '5<brciny, stojac
skiei?o otrrzyma11! w br. Alina
celowośc i
na<la·l na gruncie
Cen.tJkiewWzoW.e .
Czesltalw
l
.stwo•rzenia takiej siły-, godzą
(IPAP)
'się obecnie 111.a ooroozemiie po
arga1n izacyjnyd1', uczyinań

Centkie wiczowie-lauretami
nagrody literaclliej
im. M.

wz,ględn1iająic
sytuację

jes:z,oze 38 p.ooc. ogólillej lic'Ziby
wypadików to l!'eau•1,ta.t n:ledibal<l020tru tech.n.!IClz:i.ego, zaś
28 ,poroc. tych wypaidlków powsta\ie wskutek nlewU!ścLwych
met<ld pracy i braiku opieki
n.ad robotnik.allni św1ezo pr.zyję
tymi do pracy ze str<liilY

berl.-1
o po

!

wdą:ż

niejasną

„D~ieci

wykOU'ZY"'tanie kwO't; porzostawia
wiele do zycrerua. Np. budżet
p!1Ze'llna~ony na poprawę kiimaty>ZacJ1 i wentylacJi wy!kony
stano -za<led wie w 84 proc.
PoJepszen;a dmna,ga sill także
jaikosć oozi.eżY robocwj, pnzystoSoOwarue jeJ do poł:m«> iro-

na do:ieci4cl1 Z..mojezco;y.zny.
otwairta <lizit!i w W.rurs<zaJWie wystawa pod nazwą „Dzieci zamofjszczyrzny oska.rża1ją", przyporrni·n a te a:brodlili e i os1mzega
pr2ed tyun oo niesie ze sobą
'ilasri:yzm i wojna.
Na wystawie rzoo:gani>2Jo'Wan.ej

IIm ade •m NRF

I

botndków taJ!c pod .vnJJJ.ędem O:
tu~!elll(!znym Jiaik i
i

chtro.nl!lY'm

estetyicumym.

Dużo mlejeea pcu\witoolll.O l!llM'•
wom ochrony zdrowta. robotników, działalności przemysłowej
slużby

zdroWia,

:przypOIIIlinad"'c

iz wzrost cheminil'acji przemyslu lekikie@> wy.maga. zwięlrnze:n.ia na•kiladów i staira:ń w cel'll
eliminowa.n•ia niebezpiecrz.eństwa
<!'la rnd1rowia.

Do spraw tych

naiwiąizal

w
MeodY'"

.Lnstytutu
cyny :Aracy dlr NO<ler, iill.J'oir.m'll

dysilmsji

dyir.

planach
o <llziałalności l
1'd'rowJa.
słufiJby
przeimyslowej
Wyisu.nąa on. wiele wa:lmych po
mu.tatów pod aod1resem adm.ln.istracj i przemY"Sl<>wej. rzntie:rzającyoh ej.o intensyftikaoj'i. bada,ń
lekla1rskich w :fh.brytk.ach, su.koole
no.a specjalistyc:2'11eg-0 JE!kair:zy w
d-ziedlZi.nie lew.nictwa prrzarnyslo
w.ego itp.
Dyskusję podS'Umował wicezaznaczamini'ster E:akietek
jąc. iż „kierownictwo resortu przywiązuje duią wagę
tu po.ruszooych"
do spraw
oraz deklarując pełne współ
dzialalil~e z •J.cbwałami i zaleceniami związku zaw1:>doweon
go. Ostro skrytylk:ował
przytoczone w dyt~kusji fakustawodawstwa
ty łamania
pracy przez niektórych kieprzed'S'.iębi()rstw,
rowników
przypominając, i. ż CYZnacza to
ta,kże łamanie zart.ądzeń mii;tistra 'Przemysłu lekki·ego zojąc

w 20

~·

samym czasioe klHrudzie-

Opll&llC!UIQąeych

w Jraku

USA

dodał

-

j(!$t wciąż wi<:iketza
senaitar llcziby dolal!'ÓW powiracad ą
łJd.
cych do !IJlł1SJZego kredu. To zaś
rodzi J>C>Wamy deficyt bilansu

I u pały

Nowe aresztowania I

--(PAP)

w To Ido
dzień

Na:j,gorętmy

w

tym

rolkru. zanotowano w środe w
Takio. Termometr wsk.a'Zywał
w cieniu 35,1 stiop;n1.a. Cels.j.us2'.a. Pod~hna temiPeratuira pą
nowail.a. na cal:vm p;raiwi.e japoń&kim wybrzeżu iPacytikiu.
O&taitnio !a.Ie tak si~111yoh -qpałów notciwano w Ja:poinil w
CZetr\WCU

194a roikiU.

h'aclk!ie władze oolicyj111e do-

kona ly szeiregu

air·e111Jto1wań

w

Bagdadzie. ,gdzie iak twierdzi
korm.1111.iikait - QJJIUlblikowany w
„Odikcyto tajsitoild.cy Lrairu -

n.a

aśrocik.1

kurrdY\i~j

partii

dem<llk:Nutycznej ",

• ... •

Jadą qoście, jadą •••

tym

<IE-I

senaitoo: Ftralllk Lau:sohe;
m01klrailla IZ Ohio, ośw:Ladczyl w
czwall"tek w W asiz;Yln,gton.ie, te
problle111 aimeryka.tiskich :reaE!ll'W
zlOita. ~ta\ie się iz ka.Wyro dJn.iem
co;r.ruz clężs2y. Ll,C'ziba ®Ja1rów

QPAP)

iKom'llll1.ikait ~ose:ony 1)11'2.ez
Iraku 27
władze vrojekawe
bm. głosi. że w re.jonie Hak.uroyjs1lde
wo.il!ilka
mailija
„zOSltały odiparte I J>Ot11ioLSJv cięż
('PAP)
<w_.;.,y_ri_.>:_,_=k=ie:.. straty".
._ _ _ _ _ _ _

sic:cioosohowa g!'u1pa tu<rY'5>tów
raclzi.eokicih. a w Jastaimi _,
··~tl -:::iNll:'W.. <~

w amerykańskim

donosii z Se- 1

i
UlElWIIl.y.cih desz;c7;0W W Polllldniowej Korei zginęfo w ciągu
186 ClGÓb. 62
ostalłmicll 8 dtni J;udzi p<izoo,tało bez
tysiące

złota
skarbcu

Cor.az mniej

pla~nic:zego..

.hUll'aganów

ti Węgier. Kilka J!)l"UP
t.ur)"Sltów z NRD i CSRS 7!Wiecl:zi.1o Szczooin - staire i nowe dzielnice. zamek i muzea.
W Krakowie bawild. turyści
z ZSRR. Wę~ier i C8RS QraZ
2 wyciec2lkli Pf)looii z USA.
PirzY'by.Ła terż 100„osiobowa wyfrancusciec21ka. studentów
kich. Cl ostatni zalbawia. w
K.raJko1wle kilka dll1i.

siłoiwacji

Skich i

l!'ad!ziookieh w obronie

Z:aimojs2crzY2'11Y· Pc<kaludności
:z.a,gospod.all"OWalili e
talkże

Zlł!ru>

tyeh

!Zlein !P'O

w;yTZWolenó.u.

Kronika

Ó!!!

'Wypadków
w późnych gooiz1-·
nach l!'a n•Oych, mlęd:zy Dobiechowicami a Wo~ą Mi!ktroW&ką,
45-letni :rolru•k Matr:ia111. Za!Woziń-slki {zam. Podwody pc;.w. Bel
motocylkl
)'.l!OOWa.:lząc
cha<tów)
WSK w s·ta•n.ie njetrzeźWYm i iz
u<lerrzyl
SZY'b>kośclą,
nadmierną
w P'!"Zy<lirorżaw drzewo. W WJl'llija
oira:z
kierowca
ku 'Zderzenia
<ląey 2 n.hm RK>man Sztauerowski, lat 32 (7.aim. Wola Mi,Jcrow
l!ika) poniec91i śmierć na mi ej·SoCu.
wmora~1

* *

* Skierru.eW Balcerowie pow.
wlce zma•rl nagle Edwaird MichaQ.a.k, lait fWI. w roku wmępne
że
go doch·odlz,e1nla ustalono,
zgoin na'51tąpH wskutek 'WYI•\cia
Co:yn
Hoścl a·l•kohol'll.
więltso:ej
prowa<lfzi
sµrawdzaijące
nośei
KP MO w Skierniewicach.
W

*
* rannych

*
godzlin.aeh

wy-

mieSIZlkanJu Genowefy Kruik {ul. Srettr:zyf1ska
li). P,t"Zy<by>la na miejsce straż
poiża1rna wyirąbala 4 m kw. da
eh.u. Zn.isizc-zeni u uległy m.-•yle.
Poża:r powsta.t od nie wyłąc-zo
l'A ~ ~~~J. , (ł)

buoM

;pożatr

w

,

(PAP)

Niecodzienna demonstracja
w stolicy Austrii
W ~wlą'lJku z wyiroklem sątl.'!J
przysięglych w Grae,. uniewin•
hitleroWS>kiego m o·r•
ruia.jącym
Fralilza MUKe•
dereę z Wld'IlA -

!!'a, odlbyla. się w Wiedn.i.u ttiecoidizlen.na demQIIls1'raicja.
g>I'U[la

100-CYSOIOOWa

ubra.ń

ia

młod'Zi<l'ł:f.'

sobie d'C>
przypięła
Mżółte taty" jaikie nosi-

katod!okiej

w połudnlusej Korei

administrację
bowiązujących
przemysłową do przestrzegania zaleceń wynikających z
ukł;;du 7Jbforo<wego i uchwał
związkowych.

W czwairlek, w godzina&
pora111Il.Yoh. do Gdym;i zaiwinąl
bal!ldery
,pa.sa.ż>er'ski
statelk
USA „Ar,genrbi111a". kitóry pa:Zywiózil 300 tuizystów, W 02a.sie
killkiu,gO<l!Zi111Jnego potby>bu 2JWiec1zi'1i Clllli 'l1rójrniaSfto i jego zaby11kii.
w
W SOJ>ocie przebywała

Sfk1e i lllCllji;cJa airchiwalne.
O.Sabiny dtzia•l wy.stawy obrapa;Myzantów podwaJ!kę

zuje

PollJodzle Ihuragany

nad

p!t'Zez

siechleńfazo-pacytfil<.acyjinej na Za
rzg.ramadlZol!lO a.u moiS1~nie
ten~yC'hlle doikulmenty famystow

ko<miis.ia Olb:rotnY
poSltanowila. że
Bu;ndesMrehra wyp.osaz;Olllia zos
'
.
talilie w WW. „<20łg EJUT<>pejski" k<ll!l:Sł.t"U!kcji zachOO!nioKoaiikurency.jny
niemiecikliej.
ęu.rope:iL~ ce<>lJ:t lronstrukcji
za;ibał ;prz~ kofr.ainCIUS!kiej
misje odr.lllll()()lllY.
KOl!Illisja obr<XDY za.tiwierd0!Ja ponadto() JXO.Ee:"am budowy
zaicthodn1oin.ierruiecildeigo pa.ncer"""''
nego d2li.aJa samuu.ieżme,go 90
()PA.Pl
mm.
-

óaClbiu

:rocznicę l!'oopoczęcia

hitlerowców maoowe:I akc,Ji wy

W Ś!r'<Jdę
BUJnde.sil;a®u

Ągleno.ia ~
u1u. :i;e wsarutek

dokona-

bestiailEllcl mO<l'd

ny

-li ·1·'
euroneJ'
l' ,) n

oskariają"

Zamojszczyzny

niezillc=nych !!lbfrodnt
Wś!'6d
hitiero.wskich, da najclęt..szych
n""leży

trzeble sipol001Jnej kc.n'broli s t a - , - - - - - - - - - - - - - -

CzołłA
~~~~t.a:o~czfu~~~~!~~r~~
3
~~f~n~ ~ł t;~~· :e::ń 1u:i!: "

I

wystawa w Warszawie

Interesująca

w iWiielkiej · Btry,ta1n.ii
e.ra,z; we Wloo<vech, a także
koosekwen'tną w 1;prawach kon
cepcj.i „at\ila.n tJyck:!iich" oidlmoiwę
Kenine•dy'ego
Misją.
Fra.rucji.
w W. Bryfan.id i Wlo1szech ma
być e>bean.i.e j ed')'lnie srtiw<Jmen.ie baroziej S!P«'ZYi a.jącego klf
ma~u clJla kOD>Cepcji wielootroin
nych sil a1;()1rnoWych NATO.

Wśród nicl.icmych przykła•
dów racjonalnego pla.n.awania
UTlopów wyiróżnfają się śląs
przemysłowe,
zakłady
kie
Tu:taj ur'lopy są przydzielane pracown'i:k'Oln na ogół w
ten sposób, aby nie zakłócało
normalnego toku .p rodukcji i nie powodowa«> więk
szy-eh ,,spiętrzeiń" w śląskim
węźle kolejowym.
miejlscowości
r6'imycb
Z
nadchodzą SY'l!'llały, Żę przeciwdziała rozłoże.niu urlopów
nie uregulowana do końca
zll!sa.da wypłaty -zalkzek urlopo wych. Ich WY?Sokość uzaczy
le;Żniona jest od tego,
rozpoczyna się
wypoczynek
np. od 20 dnia miesiąca czy
(dotyczy to
nie.co później
jed.no<mek budżetowyoh). Tak
czy inaczej zaLkzlka nie dochodz:i do 100 proc„ podczas
gdy pi.-zy wyjeździe 1-go otrzymuje się całość należnego iego dnia wynagrodzenia. Wyda:ie się, ie już czas. a.b y Komitet Pracy i Pła·c generamie
ro21S'trzygną.ł ten problem.

w

złoży wizytę papieżowi

ts'tWa

warunclio poprawy
Również p!MIO'Wle
praey.

mJesięcy.

Prezydent USA

pa.dków więcej niż w analogicz
nym okresie roku ub. Ml.ma te
go., że ma.sa:yny są lepled eaou<rrządt7.enJa mi
beelpiectLallle
crnronnyuni niż przed I.ruty, wciąż

rzaJących

NRF

w

wizycie Kennedy' ego

zachodnioniemieck _ch dziennikarzy

wyplląków
llo.łcli
pil wzrost
przy pracy, zaś w I kwartale
br. zanotowano o 1,9 proc. wy

k6w

pów zaczy.n<S się 1 loo 15 li~
ca.
Nie ustrzegło się od tego
Min. Komunikacj~
na wet.~
jako n<Sjktórego organa baroziej zainteresowa'Ile - są
mot<>rem aikcji, populall"yzU•
jącej l"O'L'poczynam.ie urlopów
d!niiach letnich
w r6'imyeh

we ws;zysittldch zawlięk<szych
ipracy
mia·sit i ośrodków przemysfowych kraju, większ'().ŚĆ urloNiemal

kładach

Optymizm i obawy

!Il em załóg, zaipol!JlWlliliem lch 2.

pi+elmonych.

problem zaliczek

m wplY'W

przepl;iami bnp, a wypadlka.mi
prrzy pracy. W roku ub. nastą·

pośred,nictl

uregulować

Wllka.zuje na to, ie te~e
Wszystko. nillflłety,
wyjan,dy w góry, na.d moirre, my do innyoh mie~
przez
„drogą
wości letnisikowyob będą pnysłowioiwą
teDIJU sa.mi winni,
mękti"· W duiej m ,ie-rze będ-ziemy
bowięm a.pefo o rozkłada.nie llrl(ljJlów na róme dni
odnOSZI\
(a. wlięc nie tylko na. 1 ozy 15)
miesiąoo.
lJ.a,rcJzo ma.ły skutek.

trujących środ•ków

11 Sęd:ziwy fiłooof przyiporni·n a,
li że Czerwony :K.l"T.Yż w oią.gu
fi! rOik-u bada~ subs0tanqje che111 m1®ne s,to1s·e>wa.ne w Wlel!na-

przel)'1'oDelega;eja pols'ke.
również · r,CIZmowy
wa·dzHa
dal"zeg>o roz1Woju
dotyiczące
a
Po1's.ką
handlu między
uzgodmfono wstęp
Ugan·dą,
nie war-mki umowy handlowej. Pr~prowad:rone rozmopowykazały i'51tnienie
wy
ważnego rynku zbytu na polskie towary w tym rejonie
Afryki, a szczególnie w · zakresie sprzętu i narzędz:i rolniczych. ma·s zyn i urządzeń
dla fabryk przetwórstwa rola.Ttykułów
no - spożywczego,
konfekcji,
i
włókienniczych
gospodarstwa doartykułów
oraz kompletnych
mowego
obiektów jak cukrownie. fabrY'ki obuwia, fabryki rowe(PAP)
rów iitd.

wymi SJ:ynaml, prędkość docho
dzi (Io 160 km na godz.

czania warunków sanitarnohigienicz;nych prz~z. dyr1*cje
falbryk. Np. w ZPB w Beł
chatowie lokal szatni p,rze-.
przy
znaczono na biura, a
niedostępne
uczyniooo
tym
TObotinilków urząd-zenia
dla
ką'J)ielowe znajdujące się oPlenum
bok owego biura.
nll!piętnowalo bierność sa,monądu robotniczego i ra•dy zakład.<>-wej w tych zakładach,
które nie potrafiły przeciwstawić się tego rodzaju praktykom.
Szereg postulatów 'Wysunę
ło też plenum pod adresem
kieroWlllictwa resortu. pewołując się na uchwałę 'Podję
roku ulb. szczegółowo
tą w
precyz·..ijącą zobowiązania a·dmini>tra.cji przemysłowej w
zakTe;:ie ochrony zdrowia robotników i n-0rmalizaicji warunków pracy. Nawiązując do
nowych zddbYC'!:Y techniki, uuilecili
pl en urn
cze!ltnicy
kroefektywności
zbadanie
sie<n bezczółenJrnwych (pracujących cicho) i wzięcie tego
po·d uwagę przy opracowywaniu dalszych planów modernizacjd przemytsłu. Podkre6l<lt!W także :kon'ieczność szerszego niż dotychczas uwzględ
modern1niania. w pracach
zacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i We<n•tyilacji.

Czas

qpwb~<>Wa

,,Nation."

zruanegio brytyjslkie.go
Bertranda Russella,
lll!I który .Protestuje przectwlko sto
1111 sowamu pi= żołnierzy ame-

Po

Plenum Związku Włókniarzy

Ekspres M<J5kwa - Leningrad
należy do na,16zyb8zych na świe
cie. Przewyhna. on pod tym
względem znane linie a.merykań
zacllodnioskle, anglelslde i

U lo list
li fil·l<J<2>0fa,

Niekonieczny »szczyt«

mie poludn'lowym Olt'ćl!l ich
na 'L'doowie Juodizi i
li zwierząt. C'ZerWOlllY Kirzyż oUmowa przewiduje eksport 11 s.ka1cta :ru.ąd amery,1t;a.ńSiki o
dóbr inwestycyj- B stosowa!Q•ie m. in. arsizeID 1ku,
z Pólski
arty)<ułów żywnościo- 1"'I dw•1.11nitrofeltn.y i cyjanku wę
nych,
oraz kons-.impcyj.nych - gla. {PAP)
wych
artytkułów przemysłowych. PQ
stronie importu przewi,dziane
są dostawy surowców rolniczych (nasiona ole:i~te, kawa,
bawełna) oraz -suirowców minera0l111.ych.

pnebywa. tę trasę z przeciętna,
azybko6ci.\ 120 kilometrów na

Miejs.ca.mi, zwłaszcza.
g· ~ę.
na odchlkach z tzw. beuityko-

Plsrno

•

st.osunki handlowe z kra.ja.mi Afryki ve-ą rezultaty
...bijl.ją s.ię. Jednym z pneja.wów tego
pobytu w Afryce wschodniej pi~saej na tym ter&nie naszej nądO'Wej delegaoji handlowej. W wynik•
przedstawiciela,mó
ja.kie pnep-rowa.dwno z
rozmów,
Ta.nga.niki, podpis11111a została umowa ha,ndlowa
rządu
uprzywilejoiwania
za.wierająca. kla.u~ulę najwięksizego
we wsz~kfob sp,r awach d'otyczącyob wymi.any handlowej ora.z w dzied.z inie żeg)Jugi morskiej.
Nasze

Dwie tendencje w partii Baas

(A) Napfy;wająpe s~ywnle
• Wll8di<:>motei. o :roowoju sytuacji

List protestacvinv
Bertranda Russela

delega~ji

ro;lnldowie portU loolobneskiego.
Pon

Czy trzeba rozpociynac urlopy 1i15 dnia miesiąca?

w getcie hitlerowsklln') i'lld-

ność

ta.mi

żydo'Wl'>ka

i

IZ

p:rotes.tud ącynni

trallllSIPall'ert.prrzeci w:ko

un°iewinnJieniu MuTera :przeszla.
cen1:tra•b nymi u.licami stoillcY Austrii. (PAP)

- roku
Zakoficzenle

kulturalno-oświatowego

w łódzkich klubach ZMS
Dobiegł końca. kolejny rok
kultura.!no~ośiwia..towej
Pfa.llY
w kluba.eh ZMS. Większo&ć
spo11a.\} 20 U;:t.niejącycb w Lo·
dzi, m~.że się p-0e1ZC2ycie p(M

wa.inymi osią.gnięcia.mi.

Nie-

które spośród nich zy:skałY'
sol>ie uznanie taikże w środo
wiskach stars"Zego społeczeń
stwa. „Pod żurawiem", „Pod
kominkiem" goozc,zą nien:a·dko ,okolicznych mieszkańców
czy
prelekcji
słuchających
uczes'tnk7.ącvch w innego rodzaju przed!si!lwzięciach klubowych.
W minfonym roiku, który
upływał pod znakiem Fest!walu Kuliura.luego Młodzieży
poPracuj~j Mia.sł i Wsi,
ze»powstało wiele nowych
łów artysty.cznych, rozwin;E:to d2iałalność oświatową poprze-z: organizowanie całych
cyklów prelekcji o szerokim
wachlarzu zagadl!lień.
Znacznie ożywila się dzia„Bakałarz"
klubu
łalność
Klubu
także
pr?.y UŁ, a
Przyjaźni

Pol·;;ko-Kubań;;kiej

Chemi czTechnikum
wy„
SIJl0.>Ób
nie
tu w szystkich wy•
mienić
pla.cówek
5ię
różnia.jących
Wczora; w klubie ZMS przy
ZPB im. J. MarchJews;kiego
na.grodzono na.jleps>ze kluby i
zespoły dypłoma.m~ na.danymi
prze-z KC ZMS, kierownicy i
książko
ak·tywJści otrzymali
we nagrody, a W'SZY'SCY bawili się świetnie podc·zas wiez
prowadzonego
czorku
udzia łem niektórych zespołów
i SQUs,tów hl.u,b.awyeh.
przy
nym

UPl

1.

Jak realizuje się posful~fy ~mie"Szkańców Widzewa
z~łaszane do „czerwonych skrzynek"'"

w walce
posesjami
remonty

*
*

z

* Kto zajm:ie

hałasem

się bezpańskimi
A hodowle królików rozwijają się * Rementy,
tiedy zostaną usunięte usterki w blokach?
por..wzał

to

Gruby plik list&w. W ka.idym za.wairta jest odpoiwiedź
na pytMtie: ja.k rea.li'J;OW3dlo ska.rgii i p0$tula.ty mieszkańców Widzewa., zg~&®za.ne do ,,ozerwonyoh skrzynek"
- w rama.eh a.keji Z'O•rga.nizoiwanej pnez nas.zą redakcję.
Pooobnie, jaik i w Sródmieśoiu - g0<9pooda.m:e Widllletwa
(Wydiz. Gosp. Kom. i Mie111zk. orwz MZBM) uMdeli:li na.nym czytelnikom wyjaśnień na piśmie o sposobie załatiwi~ia porusza.nych prze.z nich spracw. Za.tmyma.jmy
się n.a kilku ist.otmiejmyeh.
ałaśliwie

graiją.ce

H

głOIŚni

ki na posesji przy ul.
Wysokiej 11 - za wiada.:
mia MZBM - po interwenci1
w ŁZPP i u kierowni•ka
ucichły w
ogóle". Ucichły?
Skocmy oberek w wykonaniu kapeli Dzieraanowskliego,
jaki przywitał mnie z głośni
ków piekarni - przy ul. Wysokiej 11 za.przecz!ł. <_>Pt!mistycznemu
wyJasm_e:ruu
MZBM. Lokatorzy iposesJI, z
którymi rozmawiałem•. skai:żą
się nadal, że pracoWlllcY p1ekarni niejednokrotm!ie otwierają groś·niki „na cały regul~ tor". W
którąś
niedzielę:
zapomniano nawet wyłączyc
a paraturę. I nieszczęśliwi lokatOTzy by'li 7JI11Uszeni wysłu-

li

członków

kolegiów

karno-adminislracyinych
Wczoraj w sali pasiedzeń Ra.dy Narodowej m. lAldzi odl>yla ~ę
ególnolódzka n.ara.da członków kolegiów
ka.rno•a.dminlstracyjinych
z udziałem przed&ta.wi.cleli sądownictwa, proku..-atury i milicji.
o zadaniacil kolegiów karno-adminlstr.acyjnych w świetle aiktaa!l·
nych wytycznych ministra spraw wewnętrznych i ~ydiU!lll RN
m. lAldzi - mówił meeprzeww;>dniczący Prezydium RN ,,.,. EliWBl'd
W:róbłewsld.

w

cią,g<u 12 la·t ~ dstinJl,enda
irorz.w!inęty
wsiz.ecbs t.rolllną dlzla.ta[nio6ć pro<fliLaJktyCfZJl1ą w
J"1~eresie
spolkoju 1 be>;piec:z.eń

koleg:!A

stwa

pu•bliC21ne©J.

Zaost.rrz.ono

r<:U)'resje luurne za wy.kJroczenia

o dużym
społecznej.

st01Pniu s'l)lcodliwości
Wytkonywanie OII'2.ec:ronY'Ch kar jest srz;ybs:ze i peł
niejsze. Zwiększono ilco3ć sesji
wyJaoo>O<Wych tzw. pokazowych
n.a teren.ie
O?..aJ<lłJdów
pracy.
s~ó!Jny
ir=wój
tej f01I11ny
pracy przypada na ll"O'k 1962. . .
w poszUJkivwiniu s-kutec2meiszych rorm pracy p.rofila·kty'!"nej wy-ród:ruBa sie d,zielnica G0trn.a, opracowując tzw. m.a,py wy
k.rQC2eń ,
na. i(>O&tawle badań
srodowisk1 w których" ist'll.ieje
s~ególne
naisiile:nie
czynów
:prze&tępc:zycll.

represyijnych

Ze śr<ldków parz.a

pirzeprowadwlllo

spotkania i. ltl02lm0wY z obwiinio

IS23t'ołY

nY1ffii1 rzawl>a<llaiml.aino

o

zachiowywaruu sie uaz.ndów
Kolegia ba.rd!oo powa·żmie

złym

111!>.

odcląó:yty w
powstałych w

pracy

dzia!la!IJność,

u<bieglyun
iroku,
spolec=ych koomsji po<jed<naJW<·«yich.
Na
nairadlziie
postanow:l-0<no
u,spraiwm.ić dziaM·lność kolegiów,
zaidbać o jes.zc,ze le.PSZe
teo:retyc.zne pi-zyigotowarue ieh c:zlo"1ków.
Część
druga narady
mla.l~
cha.ra.kle<r s-z,k-0Len.iowy. Nac:zelnl•k
WyidJzla•lu I FII"okuiratury
Wotj. dla m. Lo<rzi - prok. Lu-

wyigito•sH wyld.ad o

ezak

zada-

niach P'!'Zewod>njczących s.kl<ldów or.zeka,jących w r.ea•U?.acji
wytyC'ZJilych, a dr Slndlewski z
Un.ilwersytetu Lódzkiego - o za
sadach oopowied;zialno1lci k.a!l"nio-adim~'D!ils11racyjnej,

• - ·· (al.) ,

W lipcu nowy 1OO-tysięczny
nakład Kodeksu Drogowego
Od ~o

czuu

·po111rmlul!lę

nowego „Kodeksu Drogowego",
nie mogę go znaleźć w żad
nej łód2lkiej księgami - pisze
ob. W.L.
ale

Oo

się

dJzleje

1Z

lcoodek:s.amll?

D!.aczeigo nie ma ich w kis.ieg.am.iach? - rz.a!Py-tu~e i<lJlly nasz
czy>teln~k. Flmecieri: jest to publlikaJCrja niezlbędn.a <Ida karhdeg>o
kierowcy, któ:ry nie chce wctwdzić W kOldrzję Z ,PraepisaanJ. i
dba o bellpiec:z.eńsitw o ja:zdy.
Jak wyjaśn:!A n.am Dytrekicja

spr:zeda4;y

28

nowy

-

100-tysięczny

z którego Z..ódź otrzytylko 6 tys. egzeniplar111y. czy pir:zy,p.adkiem nie za
nakład,

ma

2lllÓW

mało <lila !kihlrudziesięciu

tysięcy

k!eniorwców?

Ra.d.io
PIĄTEK,

Kslą>i11ti"

kodeksów
tr.aifiilio ódo Lod<z.i niewiele, bo rzaledwie ti tys. sztuk i rooesrzly
się „w m.l,g". Ale że za,potrzel>owa<nie jest ogromne, w początkach hpca ma ukazać się w

;,Domll

•

L

CZERW.CA

n.filc wieczorny. 20.211 Wiad'()l!Iloścl
Sil>Ołl'1>owe. 20.30 Kaszu,bs:k!e melo<lie ludowe. 2.0.45
,.,ze Wl&i 1 o
wsi".
.211.0.0 N<l'lla.tndik ku~tu:ral<ny.
8.00 Wla<lio<moścJ.. 8.05 Murz.ylka i
.aktua1ności. 8.30 Muzyka. poran- 2'1..10 „iROlll1l1IOWY o wychoW!alniu".

na.

a.oo

~Mairyn.ał1'.Z

Slbrzela bram„ObrarzJki
Wlejskie" kaS'1:U<bskle tańee.
9.30 Sp1ewa ,.ŚLąsk".
9.4'0
Dla
J>l"ZedszkO!i a'l.ld. sd:.-;mua.. pt. ;.Ta
ny, tainy". 10.00 .,Nowmy 1 111<>Win
lrA IDUZYC7Jne". 10.20 Suity <>nk'ie8 rowe.
11.00 ,,POlrtTety literackie''. U.54i Ko+mun.tka<t o stanie
WOO . H .57 Syignał C!ZaS•U i hej.n.a.i.
12.05 Wiad'Olll<>śoei. lrl.15 'Drla hrur
monijek U•stlnY'Ch. 12.JO Rald<lo.rek la,ma. lr.!.ł5 Na swojs-ką nutę.
13.00 Suity ork. kompozyt. polsk:·oh. 13.10 Ko<IJCert rO!Zirywikc<Wy.
13.30
FeJieto.n muzyazmy.
14.00
„Polo.n.ez Og.iń!łkieg<o" ope>w.
14.:W R.ad.iJo,rek:l.a.rna. H.30 Konoer<t
rozrywkowy.
15.00
Wiadomości.
is.os Program dnia . 15.10 E. Tikockt: IV Sym.ronJa F-Ou.-. 15.4<>
Chw11ia. mwzylki. 15.45 Koncert Chó
ru Raz.gł. W:roolawskiej PR. 16.05
„Od. baj.ki do b,a,jtki". 16.36 Pro~a~ ml<>d.Zleżawy „Ew.a i Ksiezye • 11.00 Wla.cto.rności. 17.06 „w
S<>.Jm~ 1 o Sejm.le". 17.15 Kwltura ;p1•lnie Poszu1ki:wama. 17.30 RePootat z Opery Leśnej. 18.00 Uno
wersytet ~d~owy. 18.10 ,.Salon
"".Y1=e2Jwień . - <>de. 1. 16 30 Ra
d1~ ku11'S n.a:wki ję-~yka ·:i.osYilo>k . ęgo. IS.4S Ra<liareJk!ama 18 55

•

-

.telieton.

9.()()

* * •
-rezydiu.m DRN

pouczy

właściciela posesji o cią>łący-ch na nim obowiąiJkach, a ~Y to nie pomoże, zostaną wycią.gnięte w
sitoounku do właściciela wnio-

lllki lk:ar.ne". Pouczen.ie widocz::n.ie nie pomogło, b1'Wiem
będąc na ?nie,jocu stwierd?Ji~
łem. iż nadal 'Stan sanitarn<>porządkowy te; posesji pozostawia wiele do ży<:zenia. Nie
ma tu a.n i d-0zorcy, ani urn,iatacza. Brak ubikacji. Wszę
dzie brudlll'l. PrzeW'O'dniczący
komitetu domowego Wł. Stiercha twierdzi. że. dom jest wła
sc1 wae bezpań'Ski.
Właściciel
widocz.nie machnął na swą
·Włamość iręką. a MZBM 'l"Lie
rnoże
przejąć
własności pry·
wa•tne'j.
Sprawa fa nie została więc
za•łat'Wiooa.
Jedmak,
zanim
dom zo&tanie
rozebrany 'Pięć rodz'i'Il nie może mie'Sz..
kać w
warunkach
urągają
cych przepi'S<onl sanitarno-p:r
rządkowym.
Czekamy więc na
energiczne
zaięcie
sie
tą
sprawą równłeż przez Dzielnicową Stację
San.Epid.

* * *

ro»zczeń

stwierdziła

ob. Ma.rity Brodziak
z ul. Miedzianej
nr 11,
w
której m!€'S'Zka1niu remont :wstał wykooainy wyjątk<YWID niedba~e. MZBM wyjaś:nia tylko, re spisany protokół usterek
przesłany
został
do
MPRB-5
które zobowtlązane
jest w ' okresie gwarancyjnym je '.l)ljll!:widować.
22 lipca br. minde jurż rok
od chwili oddania do utytku
ipr:zez ŁPBM nr 3 bl<>ku przy
ul. Szipita11llej nr 7a., a do
tej pory l~katorzy nie mogą
się doczekać na u=nięcie wielu
ustere'k
budawlanych.
MZJBM r.Wl tu co mooe. Inter
we<nmJe
bez
;przerwy
u
wyikonawcy, który obiecał, że
.ozę.ść
usterek 'zlikwiduje w
:najbli7Jszym eza·s:ie. Na•tomiaist
począW1sz;y
od września bt".
pozostałe U'Sterki ja!k okratowanie· suszanri,
przebijanie
o;>od!óg będą syistematycm.ie
usuwane . .Oby!
Ale co mają l"Obl ć lokatorzy ja'k: to miało miejsce
w blok.i C przy ul. Józefa 7
gdy zdarzy się .niespodziewruna awaria w hydroforze .
(groZiila ona zal:;n!el'h ni wnic
j mies<i:kańl? Trze'ba było natychmia~t dmitać się do piwnicy, aiby zabez-pieozyć
hydro:for. NJe zdążono powiadomić admiinistracji. A tymczasem M.ZBM uwa;ża, że była to samowola zupel!nie nieu~rawiedliwiona.
więc lepiej było · aiby
<Stał

Czyżby

dom zo-

PROGRAM II
Wiadomości.

Fe'lieton
ek-011<>m:1c2>ny. 8.50 Flmerwia. 1.3.00
MeJ'()l(jie arlen<tail!Ile.
13.2'> „P.allli
Bova.ry". - ooc. 3. 13 .40 Rrog1·.am
<lin,ia. 13.45 (ł,,) JJ:n.foomacije dnia.
13.50 (L) „Aktu.aJ!noś'Ci lód-z,kie".
14.00 (L) Mueyka ukraińska. 14.35
(.LJ. UweJOt.wra cLo QJ>eretki „Wiedeń
s.lt1e kob1e~ki".
14.45
„Blęk1ta1a
sztad'.eta". 15.~0 KOiilcert polo;ikich
c•11k1es·tT. 15.3() Dla dziieci ooc. paw.
pt. „Gelsomo•no". 1'5.55 Chwila mu
-zyk.f. 16.00 Wiad·Omości. 16.()S P-0etycild kO'nce1'1: życzeń. 16 35 'Dra"1s
kirypcje fruiteplainowe pie'.śni Chop! na. 17.00 (L) Radioreklarrna 17.1-0
(L) ~mówienie pr_~r. 17.i5 (<L)
Kale;idooikop mel<J•du na iróżnych
inistrumen.t ach. 17 .:tt> (L) „Aik:tuaJności lód;z,kie". 17.45 (L) „co· d:ziś
na obiad - aud. 18.00 (L) .,Prrze.d
ko<ncertem w Fi.lha"·mc<ndi". 18.30
(L) MuzY'ka pqpu·Iarn.a. 18.45 „W
dewi12iowyim loręgu". 19.00 Wiad<>mości. 19 .-05 M uizyika i
a:ktuail n ości.
19.30 KO'IlJCert symfonie.z.ny.
20.12
DY'Slkusja
literacka.
210.32 D.
.. P1ę-c
mi·nu·t
0
wyichov:rani.~:,. c. ko01•cert.u. 21.07
z kr.a.ju i 2e
~~ncen; popula.rny. 19 .:w .w świata. ~.1.34 Wia•d<Jm·ości sporto~~...-i&.ł!~ :we. :.U .37 Or>kie&S<tiry il'Ol'llr;yWlko·we,
8.35

są

białych,

1"ÓW

rf!WM'dych .

Która

do-

z

brych

gos.podyń

·lou·p uje
warzywa ja·k przysłowiowego
k;o1.a w warku? -

Zadna. Nic
4zi:wnego,

więc
że

ni.e

lou-pu j qcych

brak.
JQJ/wŚĆ

'l.Va-

rzyw

pad:rwsi'

jeszcze

szero•ka

;,,p-ropa·
gam:fowo
re·
ld4mowa''
prowa<lzona
P'f'zez
.s<Qimych
S'J)rze.qik,cja

d.au,ww,

wy-

ch tooU! j ącyc h
wTlli.eboglosy
(i
.trzeba. przyznać
dość skutecznie)
Stwój towar.
(al.)
Foto: L. Olejnicz.ak

-

©POfJODA
I

Dziś w
LodJZ>i
J>QC'l:ą<blrowo
zachmwrzenie nlewtel<lde i um1a1rkowal!le, w gOOrz:inach :pót
niejmYoh m0,ż>liwy sbo.J'llliowy
W2lr.ost ząchmurzeni.a,.
aó: do
w,..stą,plenia
d<rol:mych
opadów. Temiperatwra mi·nimalna
11 et. c„ maksymalna ok. 20
st. c. W:ia:llt-y sł.albe i um.!a•rkowallle z kierunków potudniow0-2aehod'ltich.

KRASKOWSKI

Melpomena łódzka

Mo-

żna je dO<tJkmąć,
wyważyć w rę
ce,
wybMć ...

zalany?
J.

M

Ba.luclcim
Rvn
leu
kalafiory.
Stosy
k4lafio·

sl:U5m_ość

rawd:ziwą plaga na Widzewie są r07;wij;łją·ce się
bez przeszkód różnego
ll"Qdzaj·.i
hodowle
pta-ctwa,
kr6!ilków,
lfai>w
d·11r.1ycp
W tych dniaołi il"O'Zpoczynazwierząt. Zwłasrzicrza w
lecie,
ją się urlopy lętrue zespołów
podJcza:s
U1Pałów,
lokatorzy
artystyoz.nyich i technicznych
posesji są naraieni na wdyteatrów łódzkich. W związku
chanie nieprzyjemnyoh zapaz tym Teafir ;Ja.racza nieczynchow. Jaik wynika z wyjaś
ny będzie w lipcu, Opeiretka
<nień MZBM iwielolkrotne
od
1~26
sierpnia,
Opera
wezwanfa poprzez ADM do ' przez lipiec i połowę sierp..
likwidacji hodowli nie odnon.i•, natomia·st Teatr Poiwszeszą skutku (jalk np. w prz)'chny i Nmvy zamknięte btidą
padku
lokat-O:rów
posesji
·W sierpniu.
przy ul. Zbocze 12 ~ Dżuili
PracoW\IlJl"kom naszych tei $Ju1Sarczyk). Obeenie ADll/1'
a<trów, którym zawdzięczamy
wytstąpi -0 pomoc do Dzielnityle przyjemnych wzruszeń
cowej Stacji San. Epid.. Zdaestetycz.nvch. życ.zymy miłe
rzają tSię jednalk i takie wy.go, dclbrze zashtżo:nego wypo'Pa•cJiki, że nawet„. pra·oowmi'k
czynku!
(m)
ADM 1 z Widze.w'8., Jerzy G.,
zarożył u sie!bie w domu hodowlę
królików.
Dyrekcją
iMZBM muisiała wydać poleceruie, aiby do dnia 15 li J;>Ca
br. lkieroW'Il'i:k ADM 1, ob.
Osowski doipHnował HkwidaN.a wczorajszej narad.zie zorga
cji tej hOdoWlli.
nizowanej przez Kurarori'um t
Wojewódzką
Poradnię
Higieny
Sz;kolnej omówi<>no najważniej
·tera.z kHka słów o resze
pro>blemy,
związane z wymontach i usterkach w
cbowa.niem młodzieży w Donowym
budownictwie.
rna.eh Dzieck.a. Sytuacja ulegnie
Tem. te<malt jest n~ejQk-0 •• że
pewnej poprawie w roku p.-zy·
laz'lly"
i czę<st.o
porus.zanY S"lllym, gdyż oddany zostanie do
UŻytku nowoczesny ośrodek na
przez mieszkańców nie tylko
100 miej;S>C przy ul. SiemiradzWi·dzewa. Ale na Widzewie
kiego. Poo:w<>li to na wygospozwraca
szcze.gólnie
uwagę
darowa.nie
jednego budynku dla
fe'kt, że przedJS'iębiorstwa redziewcząt stal"li.zy.ch, z którymi
montowe nie k'wapią się do
'"' trudno.ści wycllowawc-.te. Na
usuwania usterek w rem<mogól o wychowankach !>-Omów
.towa1nyeh mieszkaniach. I tak
Dziecka nauczyciele mają dobre
zdanie.
Personel wychowawczy
!11.p. powoła·na przez MZBM
domow W!!pólpraeuje ściśle z
n.auczydelami ukól. Np.: Szltołi< nr 139 z Domem
im. Koś
cluszlti, a S2lkol.a nr 123 z
Do~ tm. Klllńsldego.
Aby poprawić wyźywien.fe w
zakła.dach, wystąpiono z wnio212.06 Sluch. ip'f:. 1•,Akwstr!Jwm". 212.30
skami
o przeszkolenie peMoneMui:zylkA :ro'2lryWk-O<Wa. .23.50 O.Staitlu I wznw<mienie go a.b solwenni.e wl:adoanciś:ci.
tkami s7Jkół g-o&poda.rezych oraz

P

Instytucje

-

wyjaśniaią

W

zwią2>1cu

"Ze

zaipchanie

1!!8catigaml M

wpustu
udiC"ZJniego
nr 12 P<M:Y w!.
żeLatZnej, Flrrzed<Siębio.-stwo Wo
dccią~ów j
K.anaHrzacji zallcomu.nlilrowalo n.am,
że od
16
bm. wpust dzie.1la. już ncmmaan.ie.
J>!'Zed P<>9E1sją

Jectn.ooześnie

J)!med1silębiOlt'-

stwo

;pirzypoanina. rz.a naszym
pośredlrrictwem,
że w
podobnyc<h wypadlk.ach wyista'!"czy za
dzwonić pod numer 3ll2.-00, a
wpuiśt
już

2~~rue

lll•astępnego

_K_r_y-ty-k-.i-i_d_o_c-in_k_i_,

Trudno

wytrzymać

~

naszej redakcji zwródła
się We2araj o pomoc p. Pola?
Ra.uehwel<I, w związku z ha- ł
lasami,. Ja.kte ~prawla wenty. 11
lator zal.nsta.lowa.ny w •ą.aledz· ~I'
twl-e ich sklepu i mleszkania
przy ul. Rewo.Jueji 19D5 r. nr 8.
Wentylator zainstalował l!l<>bie ~
punkt usługowy nr 7 Spół·
diielDi Praey im. M. Fornals!<iej. I t.o bez porozumienia?
się z a.dmipistrawrem domu. ł
Do

Byliśmy na. miejacu, spraw·~

dzallśmy.

Trzeba dzwonić
pod 382-00

na urlopie

OOYlS\7.ICZOOY

dnia po:za ko-

lej"1ością. 'Sk>latda:nie pilS!ffi
dań n1e jest pOl\!m:ebne.

_ . . . , , _........ ...,........_

i po

...,°"

....

Istotnie - wentylator pra•cuJe z ogromnym hałasem i choć z przerwami, w
ci~
dnia pomieszczenie sklei
powe aż huczy od tego urządzenia. Prezes Spóldzi<llnl Im.
Forna.lsldcj K. Sybllski twier~
<lzi, że musi zapewnić odp<>·
wiednie warunki praicy pras<>WaC7ikom. które mdleją z upa
łu. Niemniej jednali: w~al 011~
polecenie, aby w p.orozumie·
niu z administratorem d-0mu
zbadać mmliw>tNić
przeniesie· ;
nla wentylatora. w Inne miej- ł
s-ce, które by zapewniało spokój mieszkańcom domu. Spra 'I'
wa ta wymaga l!lzybkiego roz- ;
, wiązania, bowiem z jednej )
strony trząb.a zapew.nłć odp.o·
wiednle warunki praso•waczk·()m, z drugiej zaś nił! m'llgą
n• tym cierpieć Bogu dueba
Winni loka.t.orzy.
Wobec powtarzania się podobnych wypadków lek·eeważe
nla sp.ttkoja mlesz.kańców apell,1,iemy do instytucji o wię
cej N)zwa.ęi. WalkA z hałasem
~ ito w a.lk.a. o zdr.owie.

„

i

(J. Itr.)

- ~>
Nowy Dom Dziecka m-w:m;1w4tra

A

* * •

TELEWIZJA

:1.1.20 Koncer<t żyic:zeń. 22..15 ,MistI'IZOWSkie kla·wia<tuiry". .212..45 Me 17.54 Lód'2ikie Wi.a<domoślei dnia.
lodie tal!leozne. 23.00 Ostaitm.ie Wia 18.00 ,,.Na da·J.ekich dr~aoh'~
00.nwści.
prOil\I"am dila. d!Ziect (W).

8.30

komisja

t fJ.lfJ. wizja.

PRoGRAM I

kę"

pomoże?

dział

I nie tyl'k-0 w tej pos~ji, i
nie tylko z powodu głośni
ików. Bo oto nasi Czytelnicy
w listach
do
„czerwonych
skrzynek" zwracali uwagę na
ikcmiecz<ność pouczania przez
admini'Strację domów właści
cieli
pojavclów.
mechanicz:nych, aby nie używaU klaksonów i nie włączali
silników
na
wyisokie
obroty.
MZBM obiecuje, że
będzie
przy każdej okaz.ji, tj. na
6potkaniach z mieszkań·cami

Narada

.Ale t:tr.1

Łó!Cli Widzew
Wydz.
Gosp.
Kom. i Mies.zk. wyjaś
ni·a, że :przeprowadzona
w
dniu 22. VI. łrnntrola &twierdziła
wielkie zaniedbanie pose
sji pr.zy u1. Często-0howskiej 13.
Właściciel
posesji ob. Jan
Hejn.iak,
po
zawiadomieniu
go, że bUJdYl!lek podlega rozbiórce do 1965 roku, przestał
się nim interesować. Od stycznia 1963 r. nie polbiera ocl
lokatorów
świadczeń.
Wy-

kłócony.

inicjatywy w Górnej

sprawę•

IIP

chać całego programu
P-0l5'kiego RaclJia. Teraz, co prawda, głośniki są przeważ.nie
ści•szane, ale ·p osesja jest cia&na i
wystarczy
otworzyć
·Okno, aiby mieć S'pdkój za-

Najwięcej

tę

A~lcU>lenł

dnia

18.20 „Po:tski haJnidel ei:aeraniCl1l?lY"
;p.ro,gira;m

pu'b!Jcystyczny

(W).

tB.55 P\ro,gir.am tygodln<ia (L).
19•10 „Wiel'Ok:r0<pek"·
sa<tytl'~ny

19.30
19.W

20.00
20.30
2-0.lXI
21.15

2.2.15

(•W ).

Nareszcie

remont w barze
przy ul. Armii Ludowej
Kiedy

zost·alll.ie
wresz-cie
„'DratmlP" - m.agaizym. tuiryzamknięty bar mleczny znajstyczno-łtlraóozma.wcz.y
(G).
dujący się przy zbiegu uli„
„Dobralll>OC" (W).
Armii Ludowej i Składowe!'
Dzienni•k telewirz.yjny (Wall'dopytywali się na'Oi CzyS'.<a•wa i Gd•al'l&k).
telnicy. Wszyscy też zgodnie
Ciek.awoo•tki
ma~ematyc7.llle
stwierdzali, że wnętrze jego
(Wir<>claw).
bard.ziej przypomina Wli!gotPegM: - „Na festiwail.u plosenik'1 w Opolu" (WJ.
ną i zaniedlbaną jaskinię. niż
TV Teatr PopUJla,rny: ,.liglram: 1 miejsce, w którym spożywa
lci tra.fu i mi·lości" - Mallisię posiłki.
vau x. Retiyseria - Iiren.eus:z
Do tego sameg-0 wnioslku
Ka·nidki, Scen.Q€1rafla - Jedoszła komi•sja sanitarna i na
rzy Ma•sło'IN-ski, Real. TV jej wniO'Sek ba•r .zamknięto,
MieC'Ly!Sław
Mia•lysz.
Op.rac.
1 Lipca za.ś rozpocz:nie się w
mu:zyC<Lne - St.an!$la•w GertenkO!l'n.. Wykonawcy: Wa<nnim rE!'J)l-ont. W
cz-asie
reda ChwiallkoWS<ka,
Bobda"1a
mont'.! bar,
który
uzy.skał
:Majda,· Stanisl'WW Lapińsiki ,
dodatkowe pomieszczenie, zo,
Knzyg,zto.f Ch.amlec, Ryis:ui:rd.
stanie gruntownie z modern iDembińs:k.i,
Andnej Heroer
(L ogólnopols·ki).
zowany.
Pon•ow>ne
otwarcie
Wia<l.omo.ści.
d.zienn~kia
TV
przewi•duje sie na 'PO·Czątek
IV: kwai:ta.t..i ~.
'w~

zaopatrzenie st.ołówek w sprzęt
i;;rnech.anlzowany. Kon.!eezne Jest
tnż uzupelnlenie brakującego wy

KMacia<nie nie nadąża· ~
za „i:rnien1lllowy1m" per
py>tem.

ją

pos.ażenla.,
ze
l!lzczególnym
uwzględnlenlem
mebli, d~tcso

wanyeh do W2if()Stu dzieci. Nalciy też polepszyć oświetlenie,
gdyż
w wielu wypadkach jeet
ono nleCostateczne, eo wpływa
nlekorzysU!.le na wzrok dzieci.
•

Już

(J\,aa.)

70 psów

znalazło opiekę

w schronisku
dla zwierząt
Jak bairdzo potimeba by·l o Lodrz.i
schroniska dla zwierząt,
świadczy :fia<k't,
że
od. pO'lowy

maja d·o chwili obecnej w sclllro
nisku tym mn.a•la:z.lo opjekt: 1C
zaigtn.10111ych psów. Pies 14 dni
czeka na sw~o właściciela., potem może go kto6 l!labyć. Do
~ej pory spt'Zedano lub odda.no
wl<liścic!elom
10 psów.
w tej
chwili. 215 areka na. swych panów.
Pmeszło 20, n.a 'IMnloosek
lekairza

weterynarii, · uśP1ono

z

powcdu różny•ch ch-0.róp.
Nlelctórzy l<>·d•zillrue umie82C2'a
j11 w schron.isku swych czworc·nożnych
pupilów n.a Okres
urJo.pu. Do t~ po.ry z hotelu kc
:r.zystailo ju<i. kH'ka pslail:ów. Od
l lipca :ra.re:i.erwoWFll!lO JUŻ kHkanaście miejsc.
(Kt1s.)

zamiast kwlatóflJ
z okazji Imienin kierownika
Szkoły
Podstawowej nr ł't,
PIOTRA. ZALĘS·KlEGO - zamiaLSt kwiatów, uczennl.ce I
uczniowie klasy Vl'b złożyli su
mę złotych lOG na budowę Domu im. prof. J. Szu.st:rt>w..,j.

W kilku zdan1ach
w

-

w

•

Klubie TPP-R (Ul. Narut<>Wl·eza 28) odbędzie się dziś,
o g•n:tz. 18, wl1!C'Zór pi-OSenki r i.clzieckiej, po11zJi, ple5ni I humoru. Wystąpią Iaureael n OiJól·
nopolski-eg.o Konkursu Pi·O\'lenkarzy Amate>rów,
Wykonawcó'v
Piosenek Radzie-111<.lch oraz artyi\
ci s.cen łódzkieh.
Cl

o

* * *

Klub Ludowy organizuje
o godz. 19 w sali MDK (ul,
Monius?1ki 4a) uroczl15t-ość za.l•ończenia
N>kll 5zkolnego w
Szkole im. Pereca. Po częSci
o.fleja.lnej - zespól dzi<>C!ęcy za.
prezentuje bajkę E. s~.elburg
zarembiny "za siellmfom.a. gódziś

rami".

• * *

o Dziś w LDK (ul. Traugutta
nr 18) o godz. 18, od.czyt red.
W. B&ka pt. „Przeglą·d wydarzeń
rrlę.dzvn.nr·e>'.lowyeh". Po prelek-cjl „Pol•~ka Kr·onil<a Filmowa"•

PZIĘ~fil~ -LÓD_~ nr 153 (515~ ł

•
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SPORT •

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

TJ/LNO

I

SOBOTI;

Nieste ty, tylko w wbotę od-,wane przez ŁOZLA i AZS. Po-ldzone w czwartek 4 li]:}ca br.
będą się propagandowe zawo- dane przez nas konkurencje na na tym samym stadionie przy
dy

lekkoatletyczne,
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WAZNE TELEFONY
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niedzielę, zostaną

organizo-
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Pogot.
Pogot.
Nocna
ska
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h""""'""'
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jugos!. dozw. od lat 16
g. 17, 19.
ENERGETYK (Al. Politechniki, róg Felsztyń
skieg<J) „Karmazynowy
pirat" prod. USA dmzw.
oo lat 12 g. 17, 19.

0

w.

·y;o · fs":s·

0

„DZIENNIKA"

-ł:r POWIEśC

Kazimierz Kwaśniewski

(31)

•• DZIENNIKA"
Jeden
chłopca

z

i

-&

POWIE.SC

Dziś półfinały

'

Milicyjne
•
Ratunkowe
119
pomo.c lekarm. Lodzi
ł44-U
Straż Pożarna
08
Kom. Miejska MO
292-22
Kom. Ruebu DroPALMIARNIA czynna 11; IZ,· 13„ 14; 151 16,
gowego
516·62 od g. 10 do 16 (prócz 17, 18, 19, 20, 21
DYŻURY APTEK
Pryw. Pogot. Dzlee. 300-00 poniedziałków}.
GDYNIA-STUDYJNE (Tu.
.
Pryw. Pogot. Lek. 555-55
wima 2) „By~ albo nie Gdam~ka .2'1, Pa.biantc333_33
być" prod. USA dm:w. ka 218, Głowna 50, KoWYSTAWY
00 1 t 16 g 10 12 3-0 15 perm.ka 2.6, Piotrkowska
a
• '
· • • 67, Plac KoŚ<:!ielny 8, JaKLUB
DZIENNIKARZA 17 .30, 20.
• racza 32 PiotrkoWSlka 2l!5.
TEATRY
(Piotrkowska 96) Wysta HALKA (KraWiecka 3-;i)
• -TEATR NOWY ('Wlęckow wa
rzeźby
Wacława
„Szerszeti" prod. radz.
DYZURY Szp'!TALI
skiego 15)
godz, 19.15 Kondika.
dozw. od lat 12 g. 16,
.
Niepokój pi;;red. podró- HALA SPOR'.IOWA (Wor 18. 2'0.
I Klmlka AM
ul.
~ą".
cella 21). '~ystawa ry- MLODA GWARDIA (Zie- Curi~-Sk~-O<lowskiej 15 MALA SALA (Zachodnia sunków d2iecięcych łona 2) „Serce i szpa- pr·zyJmuie rodzace i cho
93) g. 20 „Ladaczni.ca z czynna w godz. 10-17
da" (panorama)
proi;. r~ gin ekologicznie z dziel
zasadami"
fra.nc. dozw. od lat 1-. n ;cy Górna - z 11 l 12
TEATR JARACZA (JaraK I N A
g. JO. 12.30. 15 .. 17.30. 20 Rejo.n owej Poradni .. K"
cza 27) n ieczynny.
KINA PREMIEROWE
I MAJA (KlllńRki~go 178) z dzielnicy Widzew oraz
TEATR 7.15 (Traugutta 1) BAl,TYK (Narutowtc7..a 201 ,.O d~óc~ . ta!~1ch co z dzielnicy Polesie z po
- niec:zynny
Kapitan
Fraeasse" ukradli ks1ęzyc
(pano- radni .. K" przy ul. For'!:EA'rR
POWSZECHNY 'c'panorama)
prod.
fr. rama) prod. i;><>!. d<>zw, na isklej 25
16
(Obr. Stah ng.radu nr 21) dozw. od ' lat 16 g. 10, ~of:'!t (~ag~
• „~n ~ 1 Szpital Im. dr H, Jorg. 19.15 „Fizycy".
12.30, 15, 17 3-0. 20.
rama pro · dana - ul. Pr„yr-O<lnicza
TEATR
ROZ'\iAITOSCI POLONIA
°cPiotrkowska radz. dozw. od lat 14 g. 7-9, przyjmuje rodzące i
(Moniuszki 4a) n.!ec:zyn- 67) i.Nieletni świadek" 18 • 26 ·
chore ginekologiczn.ie z
ny
prod. ang.' dozw. od lat ODRA (Pz-zęd:zainlana 68) ·dz!eln!cy Sródmieśc!e oOPERETKA (Piotrkowska 16 g. 10. 12.30, 15; „Smar „Klub kawalerów" p r . raz z dzielnJcy Polesie z
243) g. 19.15 „Can-Can" kula" prod. pol. d<>zw. poi. do.zw, od lat 16 g. Rejonowej Poradni „K"
(dozwolone od lat 18).
od lat 16 g 17.30, 20.
16.45, 19.
przy ul. Wólczańskiej 18.
OPERA nieczynna.
WISLA
(TuWlma nr 1) OKA (Tuwima 34) „Snie- Szpital im. dr H. Wolf
ARLEKIN (Wólczańska 5) „Utracony
raj" prod. gi w żalob!e" pr. USA, - ul. Lagiewnicka 34-36,
nieczynny.
węg. doow. od Ja·t
18 dozw. od lat 12, g. Hi.30 przyjmuje rocl:zące l cho
PINOKIO (Kopernika 16) g. 10, 12.30, 15. 17.30. 20. 17.45, 20.
re ginekologiczn\e z dziel
g, l2 (W ZOO} „Gwiz- WOLNOSC
(Przybyszew- POPULARNE
(Ogrodo- nicy Bałuty z 10 Rejodala wilk".
skle~ 16) „Sprawa Niwa 18) „Kozacy" prod. nowej
Poradni „K"
z
TEA',l'R ZIEMI LODZKIBJ ny B" prod.
franc. radz., dozw. od lat 14, dz ielnicy Widzew oraz 2
(Kopernika 8} nlec:zyn- doow. od lat 18 g. 10, g. 17, 19.
dzielnicy Polesie z Rejony
12.30, 15, 17.30. 20.
POKOJ
(Kazimierza n;r 6) naw.ej Po•radn! •. K" przy
STYLOWY- LETNIE CK1- „Wozy jadą na zachód" ul. Kasp·r zaka 1 Sreorzyń
KONCERTY
llńskiego 123)
„D"„iew- (panoTama) prod. USA skjej 75.
FILHARMONIA
(Narut o- czyna w hotelu" prod. dozw. od l<i>t 12. g. 16,
Chirurgia Południe
wicza 20) g. 19.30 - XL USA g. 20.4 5 Ckino =~~ l8, 20.
Szpital im. dr Pirogowa.
Koncert
symfoniczny. ne. tylko w <in! pog
REKORD <Rzgowska nr 2) ul. Wólcza1iska 195
ZAKOŃCZENIE
SEZO- ne).
„Prawda" prod. franc.
Chirurgia Pólnoc-Sz J?i
KONCERTOWEGO ·rATRY-LETNIE .CSlenlde- d.ozw. od lat 18 g. 15,
Nu
tal im.19. Pasteura, u.J. W1196Z---Q3. Orkiestra sym- w lcza 40/, " s wiatla na 17 .30' 2.0 .
gury
f o nk'zna PFL.
Dyry- mordercę
pr. franc. ROMA (Rz'(owska n.r 84)
Laryngologia: Szp. Im.
gent - Stefan Ma.rczyk. g. 20 ·45
(kino czynne ,.W 80 dni dookoła świa dr Pirogowa,
ul. WólSoUsta - Jerzy Gad.z!- tylko w dni pogód.ne). ta"
(panorama)
pro.ct. cznńska 195.
szews ki
laureat VI
KATEGORD
USA
dozw.
od
lat
12
g.
Okulistyka:
Szpital
!m.
Międzynarodowego Kon
&INA 1
9. 12.30, 16. 19.30.
dr Jor:schera; ul. Miliokursu
Pianistyc=ego KINO LOK (Traugutta 18) SOJUSZ (Pla-to·w.co•wa 6) nowa 14.
im. Fr. Ch0$>ina W Wair „zabawna buzia" prod. „Gangsterzy
i
filan- Chirurgia · I laryngologia
~;,~~RAM:
USA dm:w. od lat 16 g.
tropi" prod. po!. doow. dziecięca: Szpital im. Kor
15.15. 17.30. 20.00.
od lat 14, g. 17, 19.
cza ka. ul. Armil CzerwoI.iszt Preludia;
l\>IUZA
(Pabianicka 173) S"' T
kl
k
nei 15,
Fra.nek - '\'l'ariacjesym
Mam tu swój dom" „r (Ba1UC
Ryne
5)
WIECZOROWA POMOC
fonlczme,
prod. po!. dO<ZW. od lat „Wszyscy na .seenę" pr. LEKARSKA udziela w dni
Gershwin Ameryikag
USA,
d<l!Zw.
<Jd
la<t
16,
powszednie pomocy do18
16 18 20
nin w Pail'yżu.
STYL~wY cKiuń~klego 123) g. 15.45, 18, ~O.tli.
rosłym . I dzlectom
aimKanelarze Sn
Ake" TATRY (Sienkiewicza 40) bulato•rlum w god-zmach
MUZEA . ".
. ·" :tl " ._„,.
..-· " ·, U.t „Jacek w kosmosie", od 18 do 21 ora'L przyt1\fUZ~ ··· śzTUKt !"Więc
~z~O ~
„Porwanie", „Król Ml- muje w tym czasie zglo
kowskiego 36)
czynne
g.
· •
'
· ·
das", „Luks", g.
16. s zenia na wlz.yty domowe wtorkt-· I ezwaTtki WLO-KNIARZ (Próchnika 17· · ,;czarne skrzydła" w e zatatwlane przez noc
g. 11-11}; środy, piątki
16) „Co za radość zyć" (P~·norama) prod.
po!. ną. pomoc lekarską od
i soboty 9-15, w nle(pan0<rama}
prod.
wł.
dozw. od lat 16 g. 18, gc.:l.z. 20 do 6.
dziele 10-16. Wystawa dozw. od lat 12 g. 10, 20.15.
Sródmieśeie ul. Piotr
•. Szkice olejne Jana Ma
12.3-0, 15, 17.30„ 2<1.
kowska 102, tel. 271-80.
tejki" - c:i:y-ni;ta W go- ZACHĘTA
(Zgierska 2łl) KINA Ili KATEGORII
Bałuty ul. Zuli Padzinach
otwarcia mu- „Jch dzień pows7Aldni" LĄCZNOSC (Józefów 43) canow skiej 3, tel. 541-96.
zeum
pro-d. pol. „ do.z w. od „Piękna Luretta" pro d. Widzew ul. SzpitalMUZEUM HISTORD RU- l a~ 18, g. 10, 12.30, 15, NRD. dozw. od lat 16, n~ 6. tel. 271-53.
CHU REWOLUCY.JNEGO
17.30, 2().
g. 19.
Górna
ul. Lecznl(Gdańs·ka 13) n ieczynSTUDIO (L
b
7 9) C7.a 6. tel. 427-70.
ne.
KINA II KATEGORII
. . u;;ium Y
Polesie - Al. I Maja 24
MUZEUM HISTORII WLO
,.Truc1c1elka
(pano•ra- tel. 382-98.
KIENNICTWA - (Piotr ADRIA (Piotrkowska 150) ma) pr. fra.nc. , dozw. Nocna p.omoe lekarska
kowska 282) Wystawa „DziewC?.yna z dobrego cd lat 18, g. 17.15, 19.30. (NPL) dla m. Lodzi z
,.1000 lat włók iennictwa" domu" proo. pal. dozw. CZAJKA (P~~nowa nr !8) siedzib"! w Stacji Pogoto
c:zyn„a codziennie (prócz od lat 16 g. 15.45, 18, „Stolcrotka
pr. fra•n c., wia
Ra>tunkowego
dla
poniedziałków) w godz.
:>.0.15.
.
~'ozw. od lat 18, g. 17 • m. Lodzi
przy ul. Sientl-18.
DKM (Na•wrot 2.7) „Kroi .9.
kiew!cza nr 137 udziela
SALE WYSTAWOWE cui. str7..elców" pr. c:ze„kiej, MEWA (Rzgowska .n.r 94~ pomocy w domu chore\\Tlęckowskiego 36) Dodozw. od lat 12, g. 18, . „T~~~· mama, corka 1 go dla dc·roslych l dzieci
rocz~a
wystawa
prac\ 2<J.
zlęc • · I>•· radz., d=';'·,~ g laszających zachorowauczn!ów PLST czynna DWORCOWE (Dw. Kall- od lat 14, g. 16, 18, ~O. nie po gad.zinach przycod2ie.nnie g. 11-18.
ski) „Kiedy nastaje la POLESIE (FornalRkieJ 37) j ęć
przychoonl rejonozoo - czynne g. 9-19. to", .,Cebulek''. g. 10, „Czternaście dni" prod. wych.
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PIĘl{NA WALKA
I oze
„
f.I a ka Z zy mc„yk·1em
„
.

.,DZIENNIKA"

„DZIEWCZYNA Z KAMOCKA,
PROSZĘ PAN A„."
Na korcie odbywała się długa wymiana
piłek. Trybuny były ciche, od pilik.i tej najwyraźniej wiele zależało, chociaż Małgorzata,
sie-dząc tu już od dwu g-0dz.i.n
nie mogla
wciąż jeszcze zrozumieć, o co chodzi grają
cym, kto wygrywa i dlaczego ... Przegrywali
ci, którzy wyda.wali się jej o wiele żywsi.
szybsi i sprawniejsi. W tej chwili. trwał
trzeci pojedynek tego dnia. Przestała udawać, że intereS".lje się grą. Trzymając lornetkę przy oczach przesuwała nią powoli.
rząd po rzędzie, wzdłuż znajdującej się naprzeciw trybuny. gdzie głowa przy .!(łowie,
siedziało ponad tysiąc 9sób. A prawie każda
z nich miała na oczach
ciemne dkulary.
gdyż ~lońce padało w oC7:V widzów.
Znakomite! powiedział
Zawadzki
głośno. Kilkaset dłoni 7.lnżyło sie do okla·~
ków. Rzędy .E[!Ó\1.• lttdzkich przes taly się poruszać miarowo w lewo i w prawo.

4 DZIFNNIK -LODZKI

pr

l53(rri54~

Rc1ZpOczęly się W1CZ0<raJ na stadionie Rud'Z!kieg0 Klu1bu Spo1rt<Jwego 1-ru:lywi.ctual:ne
mistrzostwa
bokserskie Lodzi.
Mimo zglos-z,enia Stańcz~kow
skiego, Kul:>ackiego„ Stawowskie
go i Drow.żala nie biorą oni udzia•lu w zawodach. Pierwsi trzej
po doznanych ko·ntuzjach nle mo
gli sta·nąć na rin.gu, a Droż.,dżal
nie prnyjechal z Warszawy.
Rozegra.no wcz0<raj 13 spotkań
eliminacyjnych. Kilka z nich sta
Io .na niezłym poziomie i były
interesujące.
Na wy•różnienie zasługuje przede ws:zystklm wadka
Józefiaka
z Szymczykiem (W1ctzew). BOikser Gwarrxlii znoa.jduje
się w dol:>rej
formie i wykaz;>!
zdecydowaną przewagę nad ruty
nowanym i opanowa:nym technicznie Szymczykiem.
Dol:>rą
walkę stoczył Misiak z
Kucharskim (Orze!). Byly zawcd
ni.k Stali z Kut.na ml.me> ambicji
nie potra;til na<Wiązać równ<>'rzęd
nej wałki z gwaTdzi&tą.
Piękną wa1lkę rooegral Pacho•lski z ez. LaW&kim. Bo·kser Widzewa był ag·resywniejszy . i dy,sponował
silniejszymi. ciosa.mi,
wówczas gdy Pacholsikl usiłował
punkty zdobywać walorami tech
ni=nymi.

WYNIKI

w. musza J. Lawskl (Wid.zew)
przeg.ral
z Szałamachą
(LKS),
Kardas (Gwardia) wygrał z Hanem (Oz-ze!), Cichaoki (RKS) wy
gra·l z JaUJkOWS•k im (LKS) 1 w ostatnjej wa·lce tej wagi Cz. Lawski (Wid.zew) '\\'.YPUJruktowal Pacholskiego (Gwail'dioa).
Waga kogucia - Pi!a;rsJ<l (Orzeł)
poko·nal Pa.n.tHa (Gwa•rdia), Radzikowski (LKS) wypunktował Ja
(:Ęł.KS).

Krajewski (Gwaroia) pokO>!l?l R-2'.e
żnickiego
(Orzel)
i Kubis (Widzew) pokon.al Michalskiego (Oz-ze!).
Waga Jekkop6łśrednia
Kielich (Gwa.rdia) wypunktował Fabicha (Oz-zeł), a Tomczyk (Or.ze!)

Dąb zaprotestował
Lódzki S.tart mia! pełne prawa
wystą,pić do PZPN o przeniesienie swego meczu ze
botę,

SJavią

na so
po-

ponieważ
rezultat tego
nie będzie miał znacze-

jedynku

nia dla grupy

spadkowiczów

I:l1 ligi, " ~ , ucz~t, . 'teg-o i

pil roztropnie.

z

postą.-:

wczoraj
.p,trn<mal~y , JJJ.~.ąmllJ(:.lę, 2:e katowicki Dąb zl..Zyl w PZPN protest przeciw rezultatowi swego
ostatniego meczu z Unią Racibórz.
Właśnie

Katowiczanie maj~ pretensję d·O
głównego i
obu arbitrów bocznych o sposób J)4:'zepl"()wadzenia tych zawodów. Zdaniem Siąza•ków - sędziowie narUJSzyli przepisy przy ferowaniu
swych werdyktów.
Nie sposób przewidzie~ epilogu
tego protestu, ale w każdym razie nakazuje on łodzianom zgi;o:
mad7..enie
dostatecznej
llose1
punktów dla ubezpieczenia si<:
przed jakąkolwiek niespodzianką
narodzoną przy zielonym stoliku.
W tyeh warunka.eh niedzielny
mecz ze Slavlą nab~era <'.ałkiem
nowego charakteru. ~to. Jak kto.
ale Start nie mo7,e sobie pozwolić ·na ulgową taryfę w tym spot
kanlu.

·sędziego

-& POWIEśC

zawodników
odebrał piłki od
na linii serwu. Zamach ra-

I znowu: wszystkie .!(łowy w lewo. sekunda nieruchomości, wszystkie .!(łowy w prawo.
Twarze w pryzmacie lornetki: kobieta. kobieta, chłopiec, dwaj mężczyźni w ciemnych
okularach...
Nie... nie on... grubas ociera
chustką czoło. unosi okulary •.• też nie •••
Brawa.
Czterdzieści piętnaście ... Na wysokim
krześle sędzia pochyla się i
robi znak w
zapisie.
. •
Znowu serwis. Ziętek, siedzący po dru.!(1e1
stronie dziewczyny, oderwał na chwilę oczy
od kortu i zerknął na nią z r.ikosa. Głowa
jej wędrowała powoli. Szczupła. opalona. 1uz
dlań, trzymała spokojnie lornetkę... ..KH;dy
ona
zdążyła sie opalić? ... "
'l?omyslał
i dotknął własnych ramion, które. p1ę":łY ~o
troszeczkę po wczorajszym wyleg1warnu się
na plaży. Od czasu. kiedy skończ~ł szkole
oficero.ką, nie bywał prawie na słoncu. Wydawało mu się,
że został ofkerem przed
dziesiątkami lat ... Siedem lat? Nie. ooiem.
Wrócił spoirzeniem do .!(ry. Wysoki lob.
Głowy na trybunach uniosły się... Weźmie,
nie weźmie?... Zdążył. Odbita piłka powę
drowała z powrotem wyisoko nad siatka.
Małgorzata
odjęła lornetke od twarzy i
przymknęła na chwilę powieki. Znowu brawa.
Czterdzieści: trzydzieści... Pawiedział
sędzia.
_
_ .
.
Korzystajac z hałasu, pochyliła się lekko
ku Ziętkowi. Zawadzki. siedzący 'PO jej lewej r<'ce. nie mógł słyszeć.
•
W głowie mi się kręci ... On.1 wszv•c„v
maja ok11lary ... A ja nic nie nam1,..tam. 1'.'1e
wiem już nawet, jak wy,!(lądał... Zapomma-

Dru.k, Zakl, ~raf,

łodzi

do Wiednia

29 bm. w Wiedniu ma się odw międzynarodowej obu•
dzie wyścig kola·rski
ulicami
.miasta.
Do
wyścigu
t.ego PZKot:.;
zgłosił Staronia
z
łbdZ!kiego
Orkanu i Paw'laka z Legii.
Kierownikiem te; nielicznej
ekipy jest łodzianin Mieczysław Ulik.

wy~ral

z

Paszczewsklm

(Gwa;r-

dia).
Waga

półśrednia Misiak wy
punktował
Kucharskiego (Orzell
i Józefiak
(GwaTdia)
pe<ko·na~

SlzymczY'ka (Widzew).
Dziś
o godz. 18 na s<tadionde
RKS damy ciąg mistrzostw. Finały rozegrane zosta:ną w sobotę.

Zwycięzcy

R,s.w,

„DZIENNIKA"

Człowie<k wY'Chodzący z impre- Teehnikum Ekonomfoznym. nr 3.
zy sp0<rtowej na ogól wie„ ja.kiom Spośród 8'21kól podstawowych naj
się
ona za•kończyła rE!'Zllltatem. lepszą była Szkoła nT 164 przed
Sz.kolą nir 6 i Szkołą nr 91. W y Inaczej ma się sprawa ze ~a: różni·ono nauczycieli: A. Bogusza
i J. Jasitiską z XIX LO, Krystyta·kiadą 1SZJk<>Uną. :
nę Samojko I p. Kotulskieg 0 ze
Dopiero specja•lne pooledzen!e Szkoły P-O<lstawowej nr 16ł.
komis.i i ocen!a.jącej rezul<ta·ty roe'4
.n.ej blisko :rywa,!Jizacjl.; wyfoniło TABELA WSPOLZAWODNJCTWA
SPARTAKIADOWEGO: .
trium:fa.torów.
Nagrodę kuira<to:ra I puchaa: prze
Szkoły i><>dstawowe:
chod>11i dla szkól średnich zdobyto XIX LO przed XXJD LO i
t. Nr 164 - 823 pkt., 2. Nr
762 pkt., 3. Nr 91 - 697 pkt.• 4..
Nr 161 - 690 pkt., 5. Nr 147
575 pkt.
0

ŁKS-MKT

„

6:1

Szkoły licealne:
Mecz <> drużynowe mistrzo1. XIX LO - 883 pkt., 2. xxnt
stwo Łodzi w tenisie rozegraLO - 880 pkt., 3. XXI LO - 661
ny między MKT, a ŁKS zapkt., ł. XXII LO - 639 pkt., 5.
kończył
się
zdecydowanym
zwycięstwem
tenisistów ŁKS XXV- LO - 518 pkt., 6. IV LO 455 pkt„ 1. xm LO - łOO pkt.
6:1.

(ŁKS)

Mozolewski
Rosińskim

9:7 i

wygrał

Technika:

z

6:0. Z Augu-

Niespodzianka była porażka
Stoleckiego (ŁKS) z RO'Siń-s·kim
2:6, 5:7. W drugiej .!(rze po.iedyńczej Stolecki
pokonał k1gustyniaka 6:2, 6:1.

Pięciu łódzkich
,

.

w wysc1gu im.

-ł:r POWIE.SC „DZIENNIKA"

l:iędzie koniec singla.
nie zostaniemy ..•
Uśmiechnęła się z wdzięcznością.
już

Na

grę

Jeden z zawodników podbiel(ł do siatki
i krótko, s•.JCho zasme·czował w biały trójkąt
kortu.
·
Wielkie brawa. Pośród których zaledwie
slychać było spokojny .!(łos sędzie.!(o:
- Gem, set i mecz dla pana Szcześn'iakal
Przeciwnicy podali sobie ręce. Ludzie na
try'bunach zaczęli wstawać.
- La.dy!!. .• Woda ..• Oranżada. cukierki. papierosy ... !
. - Siostra jest trochę zmęczona .•• - ~wie
dział Ziętek do Zawadzkie.!(o. Jeżeli nie
pogniewa s·ię pan, nie zostaniemy już na
finałach debla ..•
Ależ oczywiście! Zaczęli przeci•kać
się ku wyikiu. Mnie też, przyz.na111 szczerze, nie bardzo to interesowało. W tenisa.
to my w ojczyźn~e .!(rać nie umiemy!.:; Panna Małgorzata. Jak zauważyłem. także nie
bardzo 1. się przejmowała... Prawda, proszę
pani? Widziałem. że więcej panla intere.rnią
suknie na trybunach, niż to, co się dzieje
na korcie.
Suknie? .•• Małgorzata zatrzymała się
na chwilkę z no.!(ą na stopniu ctrewnianych
schodków prowadzących z trybuny w dół.
A tak! To chyba fatwo z.!(adn~~ · ·· Roześmiała się. Kiedy tyle kobiet spotyka
narożni.ka

„Pra.sa·~ - ~6dź, ul, Zwir~ti 171

pucharu

kolarzy

płk. Skopenki

Rada Wojewódzka
LZS
w konkurencji międzynarodowej z
Lodzi w 3-etapowym wyścigu udziałem kolarzy NRD, ZSRR;
im. plk. Skopenki reprezento- CSRS.
wana będzie przez 5 swoich
Trasa prowadzi z Sandomi~
najlepszych kolarzy:
Dylika, rza przez Kielce - Radom do
Pawłowskiego. Chmielewskiego, Sandomierza.
Kałuziaka i Sobajdę.
Dziś w Sandomierzu początek
Wyścig rozegrany zostanie w wyścigu.

głową.

Zaraz

6

ŁOZTS

nął ją natychmi~. st. Żl~ s:ię czujesz?
Małgorzat.a bez słowa kiwnęła pota·kująco

-

Finał

K
c

W grze pojedyńczeJ kobiet.
wicemi•strzyn.i Pols'ki Dowborówna - Le.wandowska p(')ko-nała
Na za•kończenle sezonu. łódzkie
reprezentantkę MKT
Szambe- g·o tenisa stolowego. odbędzie s•ię
dzisiaj, 241 om. o godz. 18.W w
lan · 6:0, 6:1.
saoli AZS ul. Lumum.b:v 2.'Z, :f:i.nało
Grę
podwójna panów wy- wy mecz o puchail' LOZTS, w któ
rym Sta1rt zmierzy sie z be.naa1111in
grała
para ŁKS St.olecki
Mozolewski Augustyniak - kiem I lii!!i - AZS. Po 2!awodach
zwycięskiej dTUżyn.ie wręczony zo
Rosifo;ki 6:0. '7:5.
sta.n ie puchair, a najlepszym. 2eW ł(rze , mieszanej ~Ę:S . zd_o- S<Połom okr~ łó<l:zkiego mistrzoim
poszezegó!inych klas byl punkty walkowerem.
dyplomy .
'trzeba· nadmienić, że MKT
Fi,na~ puchairu Z..OZTS ~l!l'O'Wllt
grał w
osłabionym
składzie
bez T. Nowickiego, kotóry bie- da się cieka.w ie ze "WZględu na
udzia~ SUipla, Ozerwińskies:o, Ga..,.,.
rze udział w turnieju w Wim- c-zyń!'lkiego, Cisowskiej, Tyl.mana.,.
bledonie •
Kry.g!era i Gra.lińskiego.

łam ... Nie mogę na n}cb patrze~. Widzę tylko okulary i głowy Jak na hustawce.,.
Ciiicho... Odpocznij chwilę... Ziętek
mimowolnie położył dłoń na jej dłoni i cof-

podwójną

R

szkolnej spartakiady

1. T. Ekonomiczne nr 3 6R~
Moz.olewski wygrał
w wad7Al lekkiej Prz:ędrelewski stvniakiem
pkt.,
2. T. Energetyczne - 480
w·
trzech
setach
6:1,
7:9,
6:2.
(Tęcza) wygiral z Kobzą (Wio:zew),
pkt., 3. T. Chemkzne - 300 pkt.
godzińSlkiego

sta•nął

K-6

mistrzostw bokserskich

Staroń wyjeżdża

być,

kietą.

Jt07.dział dziesiąty

s

"'"'
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nie naraz, wszystkie
muszą robaozyć jak
z tei?o, co inne mają na sobie.
jesteśmy .••

najwięcej
Takie już

Na szczęście, przyjech-ali pozno i wóz iełi
zaparkowany był na skraju długiego. kilk"1rzędowego parkingu.
Jeżeli

państwo pozwola. to ja tylko
po pa'Pierosy do kiosku ..•
Zawadzki szybko odszedł w stronę t1omalowanej jak clown budki „Ruchu".
Nigdy .!(o nie znajdziemy... nowieClziała cicho Mał.!(orzata , osuwa.iac sie na siedzenie obok zapalającego silnik Ziet.ka. ,..To byłby cud. Był wtedy w kurtce i okuJarach. które zakrywają pół twarzy i noruszał się szybko... Nie po:z.nam .!(o może. jeżeli bedzie ubrany jak inni ludzie i będzie
chodził normalnie, .. ?
Zobaczymy... Nie możes~ sie .iuż zniechęcać. On może b:y:ć o tvsiąc kilometrów
„d nas, ale może być już bardzo. bardro
blisko.
Małgorzata chciała odpowie.dzieć, ale szybko wcia~nęla powietrze i nie odezwała sie.
bo w tej samej chwili. kiedy Zietek u.milkł.
pojawiła się obok niej głowa doktora Zawadzkiego.
.Tuż! zawoła·ł trochę zdys.z any. Na
szczęście. mieli tu .,Wawele". W Zdrojach
nie można dostać. Mają przyjść j-1tro .••
Ruszyli. ale na skręcie ulicy w miejscu,
itdzie łaczyła sie ona z szt:rokim pasem warsza ws-ki ej autostrady. musieli Przy.stanąć, że
by prze'll'Uścić: n;jpierw jedno auto. które
w:viecha!o spoza zakreiu. potem drugie, a
potem trzecie.
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skoczę

i'api~: druk, mat, 50 g,

(Dalszy cią.!( nastaoi)

g
u

n
l'

z
X

Cl

K

n

