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Posłowie

dvskutowali nad kodeksem rodzinnvm

Pracowity dzień Sejmu
Lódź,

XIII Plenum
KC PZPR

!li

dniu 4 lipca. br. roo:obra.dy XID Plenum K1tmitetu Centralnego
Polskiej Zjednooz.o111ej Partii
Robotniczej z następującym
, porządkiem dziennym:
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1. O a.ktua.lnych problepracy
idoologicomej
ma.ch
referuje I sekrepa.rtii ta.rz KC PZPR, Władysła.w
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e

Gomułka..

przybył

i

niu raportu dowódcy kompa-

nii honorowej N. S. Chrusz-

W piątek po południu delegatki na SwiatQ'Wy Kongres
Kobiet zebrały się PD'nownie na po19.iedzeniu plena.rnym. W
czwartek i w piątek ra;no kobiety prowaidzily dyskusję w
6 komisja.eh.
Na piątkowym posiedzeniu
weprzedstawicielka Grecji

zwala kobiety, aby poświęci
o s.pra wiedliły się walce
wość

wojsk USA

o azyl w NRD

W czwartek wieczorem do
posterunku granicznego NRD
za chodnim zg ło
'VI BcrUnic
sie-rżant amerykański
garnfaonu zachodniober1ińskie
się

go Thomas Badey,
(P~
azyl.

prosząc

o

Rajgorętszy dzień

czerwca
28 bm. byl najg0<ręt
Piątek,
szym dniem cze.rwca. W calym
kraju no•towano tempera.<:wry po
nad 30 stopni w. cienau. . NajupaQ111iej było na po.iuctnm. W
Kraokowskiem termc·metry WS'ka
zywaly na•wet 3ii s~o.pni w cieni'l.l (W Lodzi 33 sl-O<pllJC). (PAP)

Znów kryzys
rząd owy w Syrii
Premier Syrii Sa.lah Bitair zamiel:'La w naJblii:ż.szyrn oz.asie
r.ządu.
dymi-sję swego
zglos<ić
Obserwatorzy politycrzni uważa
ją, że now~· ~abinet bez udzialu przechstaw1cieli partii Baas
zamierza. u twoT"Zyć minister obrony nairodowej gen. Har}rl.
z (!ru.giej sbrony również pr:zy
wódcy partii Ba:as zamJenzadl:\
podobno stworzyc nowy gaibinet baasistowsld.

--

społeczną.

W imieniu $wiatowej Rady
Pokoju powitał kongres Pierre Bicar, uczesltnik francuskiego ruchu pokoju, były bli>Jld współpracownik Fryderyka jouot-Curie.
Hucznymi okla·skami powitała sala przewodnkzącą I!'eKobiet Kubańs.kich,
deracji
Wilmę Espin De Castro. Mówiła ona o rewolucyjnej drodze Kuby.
równierl: PolPrzemawiała
ka, Olga Szwał'kiewicz . Opowiedi,iała ona o socjalistycznych przeobrażeniach w naszym kraj".i, które otwieraja
szerokie perspektywy przed
polS'kimi kobietami i dziećmi.
Mówczyni wyraziła zanieposwoich roda.czek w
kojenie
z odradzaniem się
zwią.zku
Niemczech
w
militaryzmu
zachodnich stanowiącego groź
nie tylko w
be dla pokoju
na całym
Niemczech, ale
świecie.

W imieniu Swiatowe; Federacji z:wiązków Zawodowych
120 milionów
zrzesz~Jących
pozdrowiła kopracuiących,
(PAP)
biety Marla Radowa.

Już

BtTzedWC!~<;.raJ

ze s,tollcy

Zwią'Z

wany samolot „TU-<114", który
udał się w powi.etrzny rejs nową trasa. Biegnie ona obecrue
nad A:er~·ką. Po drOdze samolot zatrzyrrna~ się w stolicy Republiki Gwinei - . Konakry.
Trasę między Moskwą a Hawa.ną „TU-114" poko!''a•l w cią
gu 21 godlzin i 50 rnmu~. (J?AP)

-

ftanada odmawia wiz
grupie młodzieży ZSRR
Ambasada Ka•nadY octmówila
udrzielenia wio: przect;sta<wi~elom
rad!zieckieJ, ktorych
Kc•rnunistyczmy Zwlą'Zek Mlod'Z~e
zaprooJ.l na swoj
ży Kanady
XVI Zja2>d do Toronto w początkaich lipca br. (PAP)
mlod'Zieży

-

Katastrofa tramwajowa
na ul. Limanowskiego
wczorao przed godz. rn na w.
Limanóws.kiego przy "Z>bH~gu .z
ul Grunwaldzką wy!koleifa się
p~yczepa

tra1mwatiu

Hnii

'?2ti"

prowadzonego pl'ZCIZ rn<>t~rmcze
Stanj.sJawa Apolinai;czyka,
zam. przy ul. Wc·j,sika Polskiego 157. Wypadek na:stąp:ł w
momencie gdy przyczepa tram
a ta
waju mijaila zwrotnicG,
na inne. tory.
ją
skierowała
Wóz wywrócH się pirzygnia~ając
i raniąc 14 osób. Niektóre z ofiar po ud>zleleniu im p1erwszei
pomocy zwolniono do domow.
W sz:pitalach i pogo.tO'Wiu I>rzebywa jedna•k nada•! ok. ltl eosob.
bada Kowypad1łrn
Przyczynę
men•da Ruchu Drogowego MO.
O sta•nic ulrowla O·liar powiado
mimy jutro, (jl
go

•

lessen1ą,

w sprzedażv

Tkaniny i dzianiny
laminowane pianką

Nowa t:rasa ,, Tu-114"
:h.-u RadJzieokiego odlecia1 do Ha

•

I

W.
towarzY'stwie
czow w
przed
przeszedł
Ulbrichta
frontem żołnierzy Narodowej
Armii Ludowej .
drogiemu
Dzieci wręczyły
gośdowj bukiety kwiatów.
N. S. Chruszczow i W. Ulbricht podeszli do zebranych
lotnisku przedstawicieli
na
ludzi pracy stolicy NRD. Na
lotnisku wznosi się burza owacji. rozlegają się okrzyki
ro.syjskim i nfojęzY'ku
w
mieckim: „Drużba ! - Freundschaft ! !Tura"!
Na~tcpnfo N. S. Chruszczow
przywitał slę z przywódcami
Socjalistycznej
Niemieckiej
czlon'kam i
Jedności.
Partii
rządu NRD, szefami ambasad
w
i rnisi1 akredytowanych
stolicy NRD.
W. Ul'brlcht i N. S. Chru·szna lotniS'ku wygłosili
czow
krótkie przemówien'ia.
W. Ul'brich t podkreślił, wiserdecznie dostojnego
tając
gościa rad:z:ieckiego, że w jego
mobie ludność NRD i Berlina wid7..i wybitnego bojownika s6cjalizmu i kornu'il'izmn .
wielkiego męża sta'Illl, który
w <rstaLni·cb latach niejednokrotnie wyrwał świat zna•d
przepaści wojny.
w
Podcza,s swej wizyty
zachodnim :prezyBerlinie
dent USA Kennedy uisiłował
w interesfo monopoli USA i
ich zachodnionlemieoki-ch sojuszników sz,czuć jedną cześć
narodu niemieckiego przeciw
.„Natomiast wasrn
drug·ie;
W.
powiedział
wizyta"
„jest wyrazem
Ulbricht
interezgodności narodowych
radziecsów .niemieckiego

(Korespondencja własna z · Warszawy)
Ministerstwie
Wczoraj w
odbyła
Przemysiu Leklkiego
się konferencja prasowa poprodukcji,
nowej
święcona
laminowanej
ko:[!fekcji
tj.
pianką poliuretanową. Konferencja, W której wzięli udział: minister przemysłu lek
kiego E. Stawiński i Wiceminb>ter z. Wojtkowski, dyrektorzy zjednoczeń branżowych
In·stytutu Włókiennictwa ora;
dziennikarze - połączona by„
ła z pierwszym, wielkim poodzieży laminowanej
kazem
wyrobów dziewiarskich i bie-:
Zademonstrowano
liźnianych.
129 modeli konfekcji różnego
typu, od płasz-czy męskich i
damS'kicb począwszy a na leciutkich lizeskach i szlafroczkach skończywszy. Wszystkie
modele odznaczały się wyso.ką jakośdą kroju i wykoń
czenia oraz modnym zestawieniem kolorów i wzmów.
Pro.wad-zący na.ra•dę Wiceminister Wojtko•wskl ud·zi<>lil zebTa
ny;m ol>s7.ernych informa.cji na
tematt aktual•nej pr-0<h1k<:'ji lan.a
m11nwt6w 01ra'Z c1d,oowja1dat
2a 1d.a1n.e miu pytania. Lamiin.aity,
?'d:znaczaJqce się wyso•kilmi "'•l:a

sc1wo&ciami

użybkow:r mi

(ciepło

chronnosć, lek.kość i tnvalość)
pojawuy. się na zagraniczinych

rynkach przed pairoma laty, zy
ilviększe
sol:>ie coraiz
&kuj<)c
wzięcie. Na &kalę przemysl-0wom.asową

'\vytwair7....a,ne

jedynie w
nych1 w

Stana•ch

są

jedna.le

Zjednoozo-

nieco m·ndejszych ro:z
Angliń.
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Saperzy radzieccy
usuwają miny wAlgierii
5 Pre mier
Bella i ra~
~

~
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Cwiczenia. okrętu podwodnego -na Bałtyku.
==rejsJe ćwi<'zebnym.
Na z.dj()ciu: okręi w
fot. Ukl ejewski
CAF -

biegly się dziś dwa
świę.ta
morskie
§
WoDzie1! Marynarki
;:
:jennej i Dzień Stocznio·ux:a.
§I jedno i drugie jest świężycie
których
ludzi
Etem
'!E:nierozerwaz'nie ziiJiązan.e je·s t
bu<l11jq
Jedni
morzeim.
§z
§sta.t·kl i okręty, dirud.zy znów
5 na jednostkadi PolS>foiej MaE rynarki Wojen1u?j wciąż do-

§ slwnalą swą

=: gotOUJ-Ość
Eje>den

z

sprawność

i§

i

bojową,

stanowią

trzonów

ofrronnych

:li 11.aszej P-O·nad 500-ki!o•metroEwej bałtyckiej grawicy.

ja/co
święta
Obydwa te
Sczęść Swięta Mo'l'Za sy•mboE liziują istotę przemian, ja./eie
dziedzinie zaszły
w tej
:=w Polsce Ludowej: staliśmy

E

Ei

§się

(gr)

§nawet zaliczanym
;: lówld światowej.

do

czo-51

5

choćby właśnie prze-~

§mysl okrętowy: wiellwść je-::
: go 1n·od:ukcji jest już ta·ka, §
pierwszej;::
do
wszedł
: że
°§dziesiątki światowe). Specy-~
§ ficzny to przemysł. Ludzie:;
nim za.trudnieni pracują:!
na 1 lądz ie, a przecież ciągle §
5 d'la morza; z myślą o mo-:
i o tych, którzy będq§
i: rzu
§ plytooć na tych nowo wyb u-:
:: dowanych w stocz.ni jednos-t-:
:: kach. Tną blachy, mo,ntują§
i: ty.'>iące ton że<J.astwa, z któ-!S
§ ruch s-lcl.a·ooją s'i!: lwdluby;,
: stat•ków, wyposażają je po5
: spuszczeniu na ux1dę.' Skom-§
§ pli•kowan-a to i trudna pra-S
S>toczni;::
Koope<rantami
:: ca.
§jest przy tym aż ponad 150E
Sza,/vladów przemysfxJwych z§
Polski, w tym 25 :z :S
§całej
;: cent'rum kraju, Ba, przecież E
obicia=-na
tkanina
: rwwet
E j es t potrzebna przy wyposa- :1
E żan•iit spu·szc::onej n.a wodę§
gj nowe-) jednost·lci plywającej„.:

:w

a

=
=

=:
E

33 spadochroniarzy

daje

§

Przed
pocrzęla.

sądem
się w

w Londynie roz
['01Zp1·awa

piątek

Niemieckie czołgi
dla Bundeswehry
co kO'!llisja
decy:iję
Podobną
ol>rnny Bu.ndesta,gu poW!Zięla w
budtżetowa
k0<rnisja
~l:Wa<rtelc
p a rlamerutu zachodni-0niemdeckie
go, która wypowiedziata się za
prod'U'kCil\ nowego „c:zolgu n ien1ieckieg-o".

ObecnJe

mlnis'~r

obrooy NRF
Od

m oże powjerzyć przemysłowi

powiec.lin.ie

zamówienia.

Komunikacyjny
korek w Paryżu
Padające desrzcrze ! s~ra<i•k pra
pa.ryskiego
metra
cownii<ów
spow-0d-owaly w Pall'yżu prrz-ed··
\\'crz.ornti niebyiwalle „kooki'!. n a
jezdnia.eh.
Wieczorem zniecle1'!l'liwienJ a1Utomobil.i<i.ci za<CZęli zapa1lać rę
sa.m-0chadów oślepia
:f'it>ktory
j qc p!'Zechod>niów, któ.ray w d,lu
gich kolejkach ozekali na przy
Au1csta•nk.:Ich autobtLSO'V\'Y<'h.
busy jeclnakże nie mol:'lY ruS-?.yć z m.iejsca.
Na w.ielu liniach metra pacią
gi kursowa•ly z częstotliwością
je<lnego sk!ad•u na go<IziJn~ . Do
piero otkolo godctiny 22 CZJasu
loka<lnego zat0<ry zaw.ęly :p-0wc·li
by wyAutomo.bi•!iści,
znikać.
dostać się z zall-0c:zonych .miejsc

naraża
chodnik!
wjeżdżarli n a
na nieba?Opiooze1istwo piejąc

sizl'ch.

-brytyjscy

„C-119" zestrzelony przez Anglików? pozostoia co Jemenie
ków spadochronowych stTacilo
w tym wypadku życie. Samolot
n ad ohsiza1rem, na
jOOnostki a1r1nii a.ni,gie!-

przelatywał

s·kiej pir.zeprowadiza•lY O&tre sLrze
l a·nie w sizczególnośiei z lno?;d;ziP
r zy, N ie m-0żn a ~r y1kh.1-C'ZYĆ i 7€

w,-str.zelojeden z pocis1ków
nych z ziemi tt>afH w "C-l'l 9·"
ka.ta\SU'Od:ę. (PA.Pi
POW'Jdu,Jąc

polieja11c1

~,Unita",

za,~110

wywa•ll SiG l>rn1alnie. Trzy kob ;ety od'Tlio,<;.ly r.ony.

Kulisy ,,afery Profumo''

Jeńcy

którym

Wecl1lug do.niesień rz Enni na
Sycylii, policja zaa.ta.te-0wała t a·m
które pro.
demo.nsbrncję k obie t,
t es.to•wa!y pt-zeci,wko zlej pra•.'Y
tram;portu orao: pr'Zeciwko pod
niesienlu cen bHeiów. Jak po-

napraw-de:~ Jlllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
pańsbwe m
ni~jedn-oJ;rotnieE

= '

Belgijskie" Ministemstwo Obrony o.glosUo w piątek kO'!llunikM,
w którym nie wykluc;za hipo·tf>zy zestrzelenia bel,gijS<h"ie.go samolotu wojskowego przez jec!-

-

Starcia w Enni
na Sycylii

;;:

:E mMsfoim,
Bo

Ben
d zieck i charge d'a f[aires, Kas ali uklad o dalpodpi
werin,
pomocy radzieckiej w
·szej
rozwią zy wa11iu wschodnich i
zachodnich granic Algier;i.
Minerzy radzieccy sprowadzili już materiały i sprzęt
ckoło 2 milionów
wartości
(PAP)
dolarów.

~
ped itd; do ([>erfeikcji doiprowad.zają znajo7n.ość ni~ tylko§
swych cz'ifnn.osci, ale 1. CZ1(1l-::
noś<:i kolegow, by moc ich;:
w lca żdej chwili zastąpić.§
niej<Jdnokrotme pod-:=
Zdają
czas alarmu i ćwiczeń egza-::
sioogo wy-§
min z pozioni.11
go,§!
s.::tkoler?:ia i . pogłębiają
spędza1ąc wiele god:m pel.~ ;:
nych napięcia i lconcen.~•rac;i:
na wodzie i pod§
ii wag! :;:
wodą.
Dziś; w Dni1l Marynarki Ei
Wojennej i Stoczniowca; obu§
~rupo· m ~udzi morza~§
titr;i
dz1ęlcu3emy za ich ii:usil:e·k. i;:
trud ort;z Stkł<l;.&my Jale naJ- §
;:
lepsze zyczema.

g

§

•
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Jak donosi Agencja TASS, pa
pie:G Paweł VI przesłał Nikicie
Chruszczowowi depoeszę, w któ
rej dziękuje szefowi rządu radzieckieg<>- za gra.tula.cje . z. o~a
zji swego wyboru. Pa.piez z:v.czy przy tym• narodowi rosyJ•
ooga.tego
wniesienia
skiemu
wkla.du w dziel<> postępu lttdz·
k<>śei i "prawie<lliwego pokoju
na. całym śwle-ci.e.

~

~
=

a

spowodował śmierć

PańRady
Alel<Sander Zawadzki opapie".i:a Pawla VI
trzymał od
telegram z podziękowaniem za
przekazane z oka~ji 'Yył><>r~ gra
tula<:je. W odpow1edz1 sweJ pa.
pie:.l Paweł VI zapewnia o swej
trosce o spraw(} pokoju między
narOO.ami.
Przew<>dniczący

stwa

3

T

Kto

do A. zawadzkie20
I n. S11 Chruszczofl1a

I

W Polsce bad.anla nad latminowallliem tkanin i dzianlnpian
ką poliu:retanową rozpoozęto w
Instytucie Wtókierunictwa w Ladri:i. Obec,n le, po okiresie prób
labooratooryjnych i teclrnlC?.nych
oprracowaino ii.ie tylko wa.rwrnki
toohn·OJiogiozne do lamfa10.wa.ni~
a.Je i wla„ny pank maó>zyn.awy.
D'Zietem pol~k.ic!;l jruy.n ieirów i
techni:ków są 1Jrzy pa·acującejuż
w :poczemyśle a.~regaty do Iami
nowal!1Lia., wylkona111e w :>lBkladach przem. bawetnńa~ego w
Bielawie o.raiz w Lodizi: w ZPDz
im. K-0no[l'l1iokJej i w :nn19,ty'1Jticie Wlókien.nictwa. Wśród kon
mrwktorów zna•jdu.ją się kd1zianie: w. Lu.StZCZyński, w. Darni- nulna i oclpowiedzialnikows•kl, z. Płornka, z. Rusą,- 3
n.a jest także stużba
czyński, Z. Wa\.w':?.a•s:zek, T. l\for- §
na szaro-stalowych o::
<fa•ka i S. Kroplwm<dkl.
które§
wojennych,
drogą §krętach
uzyskanej tą
Dzięki
prze-=:
banderą
przemysł :;: pod pofrką
mocy proouk.cyjnej,
M B l le
d
.
.
Wykona do końca n pólr«>c7..a a-§
a ty u.
mierza;ą wo y
br. 3.800 tys. metrów tkanin laminowanych oraz 1 milion sztuk :;: rynarze pe•łniq siuzibę prz y;:
wyrobów dziewia.rskich podkle-,;s slwmplikowanych aparatach:
poliuretMtową. : namiarowych; silnikach, s~e-:
jonych pianką
W roku przyszłym przewiduje 5 rze pr.zy wyrzwtniach tor-:
E
dalszy.eh 4
się ?.ai·n stalowanie
1ii111111111111111111111111111111111111111111111111mnir
(Darlszy ciąl'! .na sitr. 2)

W . nos.tki a1nmii amigielsikiej .
Ja.I< donos.iiiśmy, beJgi~sikl sa
produko-1
wa1ne są 'W' sika11i póttech·niczn.ej
molo•t wojskowy .,C-119" uległ
r-0.z
ich
sizybki
w ś·rodę katastrofie pod Senne
z -zaf'>!Żeniem na
Wój,
1al!le!r (NRł'), 33 belgijskich S•kO<.'Z
miao·ach w NRF i w
pozoslatych krajach

~

urzędni

Depesze Pawia VI

Na Dzień Marynarki
Wojennej i Stoczniowcal

I

zgłos,zenlem

kowi stanu cywilnego o zamiarze zawarcia małże ństwa.
a samym za.war ci em związku
malżeź1S'kiego powinien upły...
nąć co najmn !ej miesiąc.
W za!kresie obowią'Zku alimen.
tacyjnego proponowano wpro(DaJszy ciue na str. 2)

I

I

30 czerwca. 70

w Moskwie

Kongres

sił

między

do Berlina w :i:wią11k11 s J!ftYJ>aroc.znicą urod11in !sekretarza KC
So·ojaEstycz nej Pa.rtii Jedności, przewodniNiernieekiej
Ulbrichta z wizytit
czą.cego Rady Państwa Waltera
KC KPZR, przewodniczący Rady
I sekretarz
przyjaźni
wraz z małżonką .
Ministrów ZSRR, N. S. Cb ruszcz.1>w
Samolot lądorwał na fot nisku Schoenefeld. N. S. Chru- 11111111111111111111111111111111111111111111111111IU11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~
szc.z.1>wa. nie'llwykle serdecq;nie p1>witał Walter Ulbricht.
Na.stępnie orkiestra. 1tde grała. hymny pańshvo•we Związ
Niemieckiej Republiki Demokraku Radzieckiego
tycznej.
piątek

W

dającą

Walter
N. S. Chrusz,czow
Ulbricht podchodzą do kompanii honorowej. Po odebra-

Sprawy orga.nizacyjne.

poprosił

szereg słusz.
względnfające
nych uwag w dyskusji. 'l'ak
więc wprowal!zo110 za.sadę, że

W pierws.zym pm1kcie pominister
dziennego
rzadku
Marian
sprawiedliwości
rządu
imieniu
w
Rybicki
prze ds ta wił Sejmowi rządowy
i
rodzinnego
projekt kodeks·.i
projekt
oraz
opiekuńczego
wprowadzających
przepisów
ten kodeks.
Mówca wskazał na znaczenie projektowanej kodyfikaobchod zi
żywo
która
cji,
każdego obywatela i ,była
kiego narodu. Wizyta ta ma
przed.miotem szerokiej dysku
wydawielkiego
charakter
sji.
Stosunki
rzenia narodowego.
wprcwaRada Ministrów
nas ze są calkiem innego chazi_ł_a_d_o_p_.r_o_i_·e_k_t_u_z_m_i_a_n_y_u_(Dalszy ci ąe: n_a_s_tr_._2_l___d__

N.S. CH.RUSZCZO· wBER:LINIE

poozną się

Sierżant

Nr 154 (5155)

sobC)ta 29 czerwca 1963 rC)kU

Okrzy karni: „~Drużba!'' Freundschaft",
,,,
witano dostojne~o ~ośc1a
1 „~ fł ura. -

4 lipca br

2.

w piątek o g1>dz. 16 rozpoczęło się XX w obr.cnej
ka.dencji plena.me- ~siedq.e_nie Sejmu. Na obra.dy przyz jej przewoc!ni~ą
byli członkowie Ra.dy Panstwa
i ~łonk()Wie rządu
Aleksaindrem Zawa.dzkim
cym Józefem Cyrankiewi.
z prezesem Ra·dy Ministrów
cz em.

Rząd

Republiki

Jemeń s k iej

0<1.1116wil p1r-z.ekwzania W. Brytabrytyj:Siki-ch wiziQżol 1 n.ier.ly

nii

tych do niewoli pr<ied tyigodn1em. Jedynie 2 cho1ryc11 żoJnie
rzy pnz-eka.za.no

·w1a.ct·zon1

anigiet

zo.sta!o
16 pozosta łych
sldtm.
ix-zewieziony.clt w gtąb kraju
cl.o miejs•cc.wości Taiz.

I

przeciwko cl.r Wa·rdowl,

znane-

n1u w 11 towar.zys·twie" 101ndyń
osteop.aicie i m.ala1t-..z.owi.
ski1m
Pr0+ku1ra.tura oskn.rżyJ.a go o to,·
ut:rzy\my\val się ,,calkc•\:t1 icie
ż-e
1ub C'Z<~Sciowo·' z p.rostytucj~ u-

prawia.ne,j pu-zez Kr·ys.tynę Keeler, je.I pr:zyjaci6llcę Marr yJin Ri
ce.-Davies i inne krybiety. .Jak
wi.n.d·on10 za:równo d1r Waird, ja·k
Keeler
Krystyna
modelka
i
"'~ł:nvil·i sil.i" ~v ostatm..ich cza-

sach w zwi[\7.Jl<U ze skandadiczną a.terą bylego ministra spraw
w-0js.kowy<'h Protumo.
Pi.erwSfly rn

Ś\Vj.adikiem

oS!karr-

ia b yl;i wl::isnle Keeler. P.ro
kchrntOT wypyjywał Keeler o
stosunków łączących
ch~l<rn·kter
ją z P1·c,fumo, Wardem i niektó
r ymi :Lnny:mi osobami. Krystyna Koeler oświa<lczyln, że istot
nje liniymnie obcowala z byly:m mi·nis trem woj.ny. podobn.ie jak z pewrryorni lnnyml męż
c:z;izmami.
chciała
rze-z;nań
Wecnu.g jej
ona zdobyć dość pienlęd2y na
oplacen.ie czynszu za mie<;ekanie w n.ieruchomości należącej
do loroa AS<tora. Natomiast, Jeśli chc<lzi o stosunki pomlęd~y
ni ą a Waroem, to Keeier stwier
dzila, :l.e wpraw•::i!zie widywała
go c-0dzienn.ie, ale ws.pólżyla z
n.im jatk „si-0s1.ra z l:>ratem".
R ozprawa trwa.
żen

Rozm owy Ruska
w Londynie
Selcreta.m: stanu USA" Dean.
Ru s k cod byt w pią.tek sz-ereg
rO<Zmów politycznycl1 z rnini-

stren1 spraw Z..1.·g:raniC"l.nych w„
Bryttinii lorde1n Ronie. 1nini-

strem

obrony

P.

ten1 arrarz lordem

nej piecizc;ci
hem.

T horneycro!-

straż:nikien1

Ed·waTdem

ta1

Heat-

Ta \.\rymia•na poglądó\V stanowiąca wstęp do r ozn1ów, jaik!e
mają się odbyć między prezy-

dentem .J. Kelllnedym a premie
rem W. Brytanii H. Ma<'millanem dotyczyla p1-z<!<!e ws'l'.ystkim a mery)<a i'lskiego p•rojektu
utworzeni.a tzw.

11

wiclc·slron nych

sll ntU'k•lea<l'nych NATO".

(PAP)

N. Patol'iczew
z

wizytą

u

P.

Jaroszewicza
.

piąteik

W

przewodni-

obecny

Komitetu Wyk'C>Il.aweze@o
Wzajemnej Pomocy GoPiotr
wicepremier
spodalrczej
.Jaroszewicz przyjąl przebywadą

czący

Rady

cego w

przewo<:l;niczące

Polsce

Komisji Hand.lu za@raruaznego RWPG, ministra haindlu
zagran;,cznego ZSRR - Nl!ko·l a-

go

ja Patoliczewa.
Pr.zedrrnio>tein

neJ

dtu:iJsz.ej,
byfy

r<J<:Omowy,

wymiany towa:rów

serdec:z

problemy
kra-

międlzy

jaJlni RWPG, przede w~tkJ.m
w świetle za1końc2onego ostatnio w Wamszawie kolejnego poKc.misji HandLu zasiedlzenia

gr.ain.icznego Rady.

100 km metra

N. S. Chruszczow WBerliriie
(Dokońcrenie ze str. 1)
rakteru niż te. które istniekapiją między państwami
talisty>cznymi. Na.sze st<l6unki
mocno •.igruntowane na
są
wspólnocie narodowych. społeczny~h i pcrkojowych intenarodów i
naszych
resów
państw".

W odpowiedzi na powitanie
wyraził
Nikita Chruszczow
zadowolenie. i2 przybył do
stolicy NRD, by razem z niemieckimi przyjaciól!lll.i uczcić
70-lecie Waltera Ulbrichta.
„My wszyscy - powiedział
Chruszczow - dobrze znamy
pierwnaszego przyjaciela.
szego sekretaTza KC NiemiecPartH
Socjalistycznej
kiej
przew<l'dniczącego

Jedności,

moskiewskiego
Dlugość linJ1 metra moS1kiew
&kiego przeklroc:zyl!a już 100 km.
Na setnym kilometr.ze C•twairta
zostaila no·w a stacja podrZiemna
DziękII postu„$cielko·ws1!:a.ja".
gtwainilu s.Ję nowo.c.-zes.ną techn!
li<nie m e tra moskiewskiego
ką,
wydlłużają się w sa:yl>kim tempie. Sredinio w clą.gu r o ku bu.duje się 18--2•0 kiłomettrów nowej trasy podizieannej.

Waltera UlRa.dy Państwa
briocMa, jak-0 jednego z wybitnych weteranów niemiecmiędzynaroooweg<>
kiego i
ruchu komunistycznego, niezmordowanego boj·ownika o
triumf idei marks.izmu-lenini,zmu, o sprawę , socjaHzmu
i pokoju. Pragniemy przekazać mu serdeczne pozdrowienia od Komunistycznej Parlii
Związiku Radzieckiego, od całego narodu radzieckiego, ży-

gwałceniu przez USA
swobody żeglugi oceanicznej

Przeciw

C!ZiWaa"tek irooipoazęla się w
milnl&hrów
koruferencja
Pa.ryżu
komuinlkacji 10 · krajów zachoa miainowldnioel1110<pej'S1ldch,
cie: Fra;niCJ.i, W. Brytarui, S:zwe
W

cji, N<llt"lll<-egil., HioJ.all1dii; NRF,
Bel,gii, DamL,. Grecji i W~och.
op,raoowa;nie
jest
oelem
Jej
1 podiJ ęcie
wspólnej potttytki
W>;\l)Ólnyoh kirOtk.ów u rrządu ~A

w

zwiąaJku

ty.m klra!)u
stawą

Pierwszy mózg
w

przeCen0-

ośrodiku

bad.aJWcZyrrn
PI'2Y
ol<Jrętowego

myslu

w

w iroku llleil ttzw. u-

żeglu,gi

l'2Y\S't'W

przemyśle okrętowym
Biurze K.cmstruk.cj i

tr a,J:n.ym

wprow..id:rotnłl

morskiej, na pod

stalW'ie ~&reJ władze aaner)1<.ań
skie tllZtlllU>Ują ool>ie praJW<> d<l
kontrok>wania diodwJrnentów por.ze
W0'1Xl'WY'Ch za.gr&1.ioz.nych towa-

ele'ktr:-onowy
w

z

1 w Gd.a.fisku ir011:
w piąt>Elk IPI'ace elek>tro
nowa rnaszyina cy:firowa „Elld-Ot
piierwsrzy moog elek:tiro803",
w p0>Lslklm okrętowml
nowy

:!qęto wych lllI'

poc:zęla

ctwie.

żeig'JJug<>~h

oobywadą

cyich rej•;y z A!merytki lub do

Amerylk.l.
Kratl·e zwchodnloouirqpejskie rue
jedno.klrotnie protestowały pm.epnzez U'SA
g;wail'.ceniu
ci'W\k;o
swo.body ż~1'1.gi i oibeenle zamierrzad ą wsopóln!e ponownie intel ~ie u
tel'Wend0ować w
1'2l!dU amlery\ltańslkiego. (iPAiP)

o tl'ffi» jaik:ie kOlrnyśc:l dalje
stosO<Wanlie eLelctronowej malSIZy

Jeszcze jedeµ

ny cy:ttrowe:J, t\IWi.adczy fakt, że
w clą,g>u 300 godr2ńn pracy :mózg

astronauta na „X-15"

elektroru>wy

ooldc.ze-

wy.kO!l'luje

p.rzeprowa.dizo,ne
które
n ia,
przez k on.stl'Ulkltorów tradycyijny;m SiPC.Soll<ml za(jęlyby 31l tys.

U Thant uda

g~.

we.
Po kM·k u,goorzlnnym pobyc!e w
Coa'ik: Jn"ez;Vdenit Kennedy odle-

tę

powitał

Chrusz.czowa

Już jesienią w sprzedaży
a.

-

Walkę

z

ch<>rdbami "8ka~n7-

jaik i zaitrucia<mi polka.nm<>snę m. m. po-

mi

wy<mi :POOW&dzi

bawebnlainyoh
llUIStrae;ją

ciowych

Mlecz. n.le

Dnia
z~a.x:ł

roku

1963

26. VL

Tl'lllSUWa żaclln.y>ch Wą.t
jest pastecy.zogidyż

p!iwOOct,
wa.ne. Ale m~E!ko dostairoza!l'le do
miasta Il. poblis-ltlch wsi ;pll'!Zez
częsito jest
pryw.aiUne,
ooobY

kwes.tiOl!lQWane pmee wtadrre sa-

S. t P.

FRANCISZEK
KRZYSZTOFIK
emeryt PKP
Pogmeb od·będ:z;ie się dnia.
29 bm. o gOOz. 17 z ka.plicy cmeota.ria na Doła.ob, o
ozym za.wi.adamia. przyja.ciqi
i znajomych
RODZINA

nitairne.
Stacja S811'l.-Epldean. Oll'M PIH
przeprowa<dri:Uy w tyim ll'<>kll ba
d'8>Illia jaik<l\Śici pootJriaW Z placówelk rzlbio.rowego żywiend.a. Z po
b<ranych dla próby l>lMlko 676
potraw, pol!OIW<: 1JtZl1l8!ll.O za dobre, 32 za.s>lUJżY'IY nawet na mia
no bardlzo oobrych, 82 u'2lll.an<}
za ndedostateczm.e, a 21 n.ile na-

oowaJy się w ogóle do spod:Ycia. W stQSUJ!llkJU di<> odpowted.ziałnyoh za ten stan zl'ożO!!lo
winiooki o uilcall'aill1e do kolegiów !kJamnĆ>-~ających.
W ul>ieglym rokU wladZe sa.-

b118klo '1.400
pobrały
pról> żywn<>ścl. przewa0rlle rre
sklen>ów (co sitanow;l swego rodzaju ireilroll'd w &kadi kradowel);
zaik:wes:tionowaino blislko llO procent tej Mości, a produce!lci.
pociqiglnięci 2osta<l.i oo od<J?OWie~aln.ości. Stacja sain.-Ep1d. W"f
stą:pila z W1111<>&k.Lem oo K~Ji
Rady N8Jl'OdO.we:l m.
2Jd;rowia
w u:zyskaml'1J
Lad.n o pomoc
uprawnień po7JWala~ących na ldl
ku.dniowe rzaimyika.nle, beZ rzgody Wydziału Ha.ndtu placówek,
w których stwierdlzi się brudy
l nieo<I.powlednie wairuniki produkcji arty<kułów konsum,pcYdnych. Z talklm wn!ookiem Stacja Sa<11.-:E1.1>lld. wystąpi oo Prezyddurrn R'N m . Lodl2a w ~!iż

nl1aime

27

czerwea br. po

ciężkllej
żywszy

chorobie
lat 63

długiej

zmart.

i
prze·

Haralambi Aneelewicz
Nabożeństwo

żałobne

odbę

dzie się w kośdele parafialnym św. Olgi, przy ul. Piramowicza 12, 30 czerwca br. o
godz. 15, po którym nas1ąpl

wyprowadzenie

zwłok

na cmen

ta.n Pcaw~laW\Dy przy ul.
Ogrodowej.
O bolesnej tej stracie- za,wia-

damia

przyjaciół

1 uiajomycll
ZONA

~-~~~~~~~-~-~~~·~·~~~__:5"::Y'ffi
Z DZIENNIK LODZKI nr ls4 (5155;

o;ia.sde.

(Kials.)

(Dokiończenie ze str. 1)
wa1d:Zlć pmepl& pmewidujący, :Ile
małżoinek utz.n:ainy za wyłącznie
wmnego irookltadu. ;pożycia, obo
w1ąrzain.y jest na ząd.arue dru.gde
go mwtoonJra, jeżeli ten nie mo
wtwsnyimi siJ.arnd Z89ew.nić
że
sobie ta1kiej &topy żYclowej, do
byil pnte<l
ja·kleil Ulpl'aiwnlo<nY
roowodem, dostarozyć mu potrzebnyich w tym celu środlków.
Radia M~nistrów stainęla jed<nak
na stanowisku, że ty1k<> w pew
nych wypaod1Jmch może zachodz!ć po>tr2le~ • za.sąd<Zenia tego

tkalnin

O<l'arz:

wełnopodobnych.

oozcz~oś
jeSit chocia:bby faikt. że

moO:liwo&ci

wy'P'l'Q<iu ko1W111i!lym
tkaniny 1aim:1nowanej

k.w;;dyun

n.a

1 m

kw.

OSl1XlZędrl:amy w JanipOre.le ćwierć
d!ziękd. zm:niejszeniu :zutradycyjnych,
życia ewrow.::ów
jaik Welna i ba-Wełna. e>=ęd
noścl te b~ą jesrz,c:z.e wlęlk5lze

diolJJa,ra

tu

r.

poc:z:vnadąc od 116

chemia UJruchami
dukcj ę piain.ki.

gidy pOOsJ<a
wlas.ną

pro-

Mówiąc o perspe'kitywiach; jak.le otW'.ieradą się pmed po!'SlkiwlJcemind.\Slter
laim!Jnaita.mt,
m.i

rodtzaju

11ałaty,

z

wanych

nych. P.lerWSM

bów

czy je

sipnzeda!ż

ga za

wyro-

wzory demonstrowano n.a w=o

ra.Js.zyrrn pokaa;i.e) odlb!l(IJzie

się

GastiroPrzedsiębl«'stw
nońiicZft~ wyja&n.lal, ti; b~;łk
zaplee1& ł pet'l!IOtlelu w ga.st,ro-

nomil,

uniemel'tllwla

w tym względzie natural
tenciencjom. K<>bieły zawierały zawsze i zawierają mal

romzerze-

telistwa w wieku znacznie

młocl
niż męf.czytni. Mężczyzna.,
który ukończył 18 lait, a nie o•
slągnął :?l lat będzie mógł zajednak tylmalień&two,
wrzeć

szym

ko

sądu.
Jeśld.

prasowym

Odd Hageni; l'eporter j edn.e(!O
ne na pokiaz
z drzberlndikóW nio<rwesklch t11trarzeezywłścte
l>yły
przenośni)
cN W1Z110k w 1957 r., ale nuano
to n.le mezyiginowa! ze swego
świetne,
o cót wtęe ehoddT 'Wtacliomo zawodu. Qp.raCOWal w tym ce~e, te odżywia.my •ie
lu specdawną metodę, w kit&.re:I
źle, że Jemy zbyt wiele tł\hw.czu
naimędlzlami pra.cy są dwa mag
l mtęaa. potrMV mącznych ltd.
netoifoiny 1 jego OO<lblsty taJ\ent.
Czy jednak Jest to tylko kwestia ,
w tych daliach Ha.genmvi przy
,~ych'' gustów? •••
na@"Odę Nervsena" wY
znano
rOOmia~ ącą , ,ruid leps-zego &P'l'a1wo
Nie trzełlA tłumaczyć, 1t wa:ooa,wocę prasowe~".
rzywa ł awoce oferowane w
ekiepa.cb ~ooyeb są na
nieświeże,

ogół

zwiędłe.

nlea.pe-

tyczne ł ,,zmęczone" W'lelok.rot•

nym Uczeniem,

nlem,

pnetaclowywa-

w

sprawdza.niem

pumt·

tacb ek.upu. hurt.owntach, punktach rozd'lllelczycb, a wrepcie
w llklepach, z k.tórycb znacma
cz~c

pozbawlorut. jesc za.piecza.

Poo:a. tym naMJe millsto nie
Jest w wuzywa. i owoce zaopa
trz<me l'l.ajlepiej, mtmo tt wokół
g-podantw
Wiele
istnieje
?'&rzyWlll.yicb prywatnych i upo-

I

•ecztlłonyicb.

Inna sprawa1 dlaczego w za•
gastronomicznych w JA>
tak dozjeść
brych llała.łek ,Jan:ynowydl, Jak
te, które zapt"e7'<'!'nł0Wala wc:!'A>kład&cb

dzi nie 11'.bOm&

„

Warzywa i
dYt'ekc,Ja PP
Owoce"? Przedstawiciel Zjed.no

ra.j

Kronika
wypadków
W RadmMnru na 1:d. N.aruto-

Wioza WpadU pod WY~ą
cy ją samochód jedą<:a na rower.r.e KalZ!mlera Kwl.a:tlkOIW8ika
clJo<znała
KiOO!eta.
(Raidlollnsko).
złarrnania

cza<S!1Jki i
klrrn

S7l.Pita•l a.

w

nogi orali; pęknięcia
w etainie b.aiOOJzo cięż

. "' .

zosta•l a

Pi11Zewietz,liona

do

kolon.li Zieleintn pO'llV. Pod
dęl>:tooe z nie \liStalloo.yich do>tych

wYbuchł pożM' w
zabm:Lo'Wl8niach Feldksa Mlślcte
wtciza. SpkJlnąl oom miesa.kaJ!ny,
oibara 1 stod1ola ora~ sterta &ło
my. Straty WJ"l1/0\SIZą 60 tys. 2'll.

czas pr.zyczyin

• * •
w &M-ait ponlóst

30 tys.
Tyllka .zaim.

Jan

pow.

RadomSko..

j6j!O S.Pło!'l~.

w

roln·llk

Pudkowie
z.aibudowainia

waruinBd

al'2e-

żadnych

istot-

to ipro:Jekt n.ie

tu

więzów pirai'>VIIIYCh łączą
pr.zyspooobiome,go z jego
i na nad.an.i.u
mu w nowej irodrziru.e p01zycji
nie rót.lnlącej s.!ę niic7.YITT1 od po

cych

I'O>Clriiną naW!ra.tną

I

orzetJląd

chórów 8'2lkolalyd\, wiellka aiko:ia srzJloollina aibemamentów tea
tra•Lnydl iltd. ISlbnieje rownlież
- i ło od dJ~ jul: czas.u
żywa wSil)C)ił\praca między
łód1Jk,i,mi ~ i Jódalklim
Muzeum Srzlt;uld.

W

druilu

wczomjszym.

w

z ]2..,Jeci-em tej wsipół
w Kuraitopodicms
konfell'enc:la.
rium
zbiilaJ111SOWaino wY!llifki
któirei
dotychczasoweg.o Wl51P<)l11dzi.ałania oraz muoono kilka projek1tów na iprzys2lło5ć.
W przeci~ tych ll!llf; 7JWiedmło Muzeum łódzkie pół młliO!lla uca;niów i u~c, prZy
ozym wizyty te nie ~aniczały się wyłąc2lll'ie tylko do

21Wią7Jlw

~~. odlb~a się

ZWiedzan~ W'Y\Sita/wy: oo~iPoJ,f<łdfill.iki
rówirl!ież.
ZOWaJlll()

oraz seamsie filmowe.

slucb,ają
Niemców zachodalich
jących g>o we F,ra.nJ!durcle nad
iż
narazić

Menem,
s1!!

USA nie zawaihaJ,lj\
na :zmlsozczen.ie swych
w raJZie ])Otr'2ebY
w obiron.ie'\ Illl.Bl!lt a!&

by

miast,

„wy&tąpolć

eh cdn !Oln.iemieclk:lch.
Dzlęnnilk

gict-ytiy

stw!erdrM

Kennedy w

te'Ż;

t•

czasie k:am-

pani l wyl>olrozej w troku 1960 po
wiedział bez osłonek na.rodoWi
ameryikańskiemu, iż „gO<tów je,,t
~·Wllć

na zn.JM.czenie m:LaSota

USA w oibronde Eu!ro.py", 1'o bar
d:zo prawdopodOlbn.e, iż me izosta~by prezydentem. (PAP)

Sejmu
lrod.eksu

~

:prodektem

p.rnep.isów

Projeiklt
wiraiz

z

wprowad.za.jących lmba od<!l!lłała.
do Kołmlsdi Wymiairu SpcraJWieddiwo.ścl.
W następ!l'lym IPUniklcie obrad

pOIS. F.raincisa.ek Srzczerlba:J. (PZPR)
KCJ'Mh!;ji
~aiworroainie
Spraw Wewnębn1'nych o :i:mzecno
l
Pa.i1sl1wa
Radę
prnez
żonym

ztożytł

rząd pirogekcle ustawy o zmlanie UJstaowy o radach nall'Od'o-

wych.
W gł<J&Owantu ~m pnyJ-11
ustaw<: wraz z wnieslOlllymi pe
prawkami.
z kOllei w lmienJJu &!{!!lllOwej
Komisji Oś'Wla>ty i Nauki orarz:
Komisji Planl\1 Gospoda~1
BUJdiżetu 1 Fln8>1\JSÓW pos. Jóaet
Tejc!JJma (PZPR) zlod:ył 9PI'aWI)
2Jdain.le o irząid.olwych pirojek;tach
u191Ja,w : o utwoor.zenlu Komditetu
Na'llk:i i Techniki 01-arz o zmiłlr
nie UJ9tawy o POllSlkiej Ak.Bdemli Naiuk.
Po dysk1J8'.ll Sejm ucbWaltł e-

PotróJnv Jubl leusz

posła B. Drobnera

poseł dr
czerW1Ca br.
obch~zlł
DI'obner
potrójny jubileusz - 80-lecla
urod7...in, 65-lecla pracy w ru55-lecia
chu rcrbotni-OZym i
(PAP)
pożycia małżeńskiego.
2.8

Bolesław

rwanńu

Kuratorium Okręgu Szk<71nego Łódzkiego nie zapoestemina o konieczności
młowychowania
tycznego
dzieży. ~ to 111\Vó.l WY•
rarz w wytlllilkJach talklich wie!kdclt imn:tterz kułituraJnych, jaik

recyt.atorskd..

'11ribufte"ł

,,Chi.:a,go

Pią>tlrowa

oznajmila, że prezydenit Kfll!nenie mlal praiwa zapewniad

dy

bierua "wainą ooopcją pellllą.
Polega orua. na c.MkQ'Wdtym ze-

więzów
z
wyiniikatj ącej
zycji
1crwi.
:Mim.. RyibWkd. W imle!l'liU nzą
du Wlńlóst o ir<:'2lpalbrzenie przez
Sejm projektu kodeksu WlI'.8/2: z
przepis.ami w,prowadlzającyimi.

W trosce o estetyczne
wychowanie młodzieży

lronlk.un;

krytykuie Kennedy'go

BBll'dalo ważne trJmlain;y W'fl!t'Owadz0"1J0 do mstytucji przyspo
&obienl.a., czyili adopcji. W'Pro'\Va
dzolno n0ową pootać pr.zysposo-

Sa.łatkt

,„

clhod!Zi o
IOOQlWoodJ\.\1

zezwoleniu

nych zmian w sto9t!Jnku clio sta
nu diC>tYJchaz.asowego.

sprawozdawcą

lcll przyprzygotowa(dosłownie t w

uprzednim

WIPl"OWaodJza

Niewidomy nailepszym

wita•

„zielooyeb

umiejętności

r~la.

po

kan:Uia

c

iSltotne posomsaenJe

nym

9kaza.nt na 11.ieśmłertelne ~llleba
bcl8ZCZ8Jki" z k&:PW!1$1\?

że łódzkie gospodynie M&
wiłY się tłumnie.
clnł
impreza, która potrwa
ol>lk:zon& jl!IM głównie na roz•

propagowalllle

a<le o tym

jący.m

potraw jar·
nle a.ortymentu
&kich z warzyw 1 tzw. dOdał
ków.
czy dale.I 'Więc muslmy by!!

rabarl>arU,

sobą

„Chlca20 Tribune"

ma.ltonilł:a
sytuacji maiter!.ai)nlej
niew~o.
stawę o utwonenłu Kcmłtela
zmieniać
nie
~ono
Nauki l Techniki oraz :ramena
przepisu, przewldują.cego pod·
ustawę PAN.
wyższenie granicy wieku mał·
Posl~ie za«cońozyfo się o
odia mężczyzn z 18
że6sklego
23. DaillSzy d'l8 obt"ad (111:14
g<>dlz.
do 21 lat. Zmła.na grani!Cy wte
o go.diz. D rano, (PAP)
ku malieósklego ~Ylko cl!la m<:ż
ezyzn odpowlacla bowiem :lstnfe - - - - - - - - - - - - - -

{których

laimlnowan:yoh

Udał się.

min" i

a'U.mentów,

pr11:yznać decyoować będtz.le sąd. SaMe zaś a,llmen~y po
W<>Jtkowaki rut'PC>w;\edzlał następ
winny być U9taJooe nie w wy
ną irewela.cję z tej diZ~ny na
&Clkości po>UrzebnEli dla wyirówlamtno:wane
ro;k n.wst~y. tj,
naniia da•W111>€1j BtO!PY życioiwej;
tkillnlny ela'™»we . Będą oo.e 2,5
dlla zaspOtk.oJenda u<;l!)rawie
ra.za odlpoiM'liej152e n.a ta1rc.ie i · lecrz
dl!wlionyich potmel> 1 tyliko w
zni8'1JC:Zenie od tkaJl'lln prodJU;lrogdy ll'OIZWó<l pocl1l,Ptizł"Pl!d!k.u,
naituiradS\.llrOWCów

brze zaopatrzone w duży wY·
bór świeżych, apetycznych warzyw 1 owocqw. Nic ret dziw·

pm.ez stalle badall'Lle Wody miej
Slkie.l, mleka CllI'ćlZ tywnoścl. w
resita=ac.Jaoh1 . barach, st~ow
kach i1JP. Mlekq z Okr. Spóldz.

na

szernze zastosoW8lllie dzianin na

<hlorycia wiEIIVlOhnle

pc>Wiedzleó, te kler-Stoiska były do-

Trzeba

Ostatnie 1aita przyniosły w Z.Odm zn.aemy spadek lklzby przypadków chorób zakaźnych, takich Jak dur bnusmy t l>lontca.
Nie zano<t;awano w ubiegłym ani w l>ieżĄCym roku, ant jedne•
go przypadku zaeborowa.nla na Heine-Medina. Obniżyła 1lę r6w·
met ilość wy:padków kokluszu. biegunek niemowlęcych, a ~
wirwloWego zapalooia wątroby m. in. dzięki z-.owa.nłu szc:ze.
naitomtaBt
Za.obserwow8'DJO
gó1nle u dzieci gamma""-glol>ulłny.
w pierwszym pólroc;llU br. pewien wzrost Jkzby za.chorowań
na czerwonkę. w por6wnaniU z tym samym okftosem ub. roku.

odrZJleży,

prodwklcji

wemy w

„nationa1
zmylenia śladów
socialist movement" (rr.ich na
rodowo-socjalistyc:zm.y) z poda•
niem londyńskiego adresu. W
tekście stwierdza się, że r-.ieh
t<>n zjednoczył się już w wielu kraj&ch i przywróci hitleCzyżby to
ryzm do życia.
były ipi erwsze owoce niedawnej wizyty prezydenta Ken:.
nedy'ego w tym mieście?
(PAP)

dzień

Pracowity

ekonwaniJCznyich. P<>względ~
zwata na a;Illnliejsizen.!.e zmycia

nego,

.o

'Wll&ślciwośc:i

ich

wY'Ch ('Piailllka zastępuje wait.olin~ a j<!St pr.zy tym o wiele lżeó
sza I „ClE!Plejsza") a[e i rze

ezora,1 dyre"Ja PP „Wa-1 o~ · ·zapro-'

masz

Mniej chorób zakaźnych
Lepsza kontrola nad jakością
środków spożywczych

Wd!2'.i.att'bka
mtodlz.ieżowe,
cięce l
damskie, maa:-y;nM'Jd. męslkie, gair
s~niki daanislklie,· li2eSdti i s.,;Ja.fro(wyrz.)
ki).

Udany kiermasz i co dalejl
-a
' nyw.a
V'f
1'7JOdkiewek,
szpłnaku itd.

Z oosiedzenia Komisji Zdrowia RN m. lodzi

W201ry 1
szczególS1Zeroiltienym uw:z:ględnieniem
go asortymen;tu WY!l'C>bów drzie·
jesioalJk:i
(pba&Zetre,
WJ.atrski,c,h
m~le 1 dll!lm&kde, dkrycia dizle

pod!ndeuO:ytlro-

i

wyirobów

tYoe:mien.la

g!cl

ki.a zademcmisvrowane
modele ko<nfek>cji ze

k1enruoeri:ych ptainką poliJUiretano
wą jest powa2'nym OG!ągnięciem
nie tyiLko w d:Liedztn:te · uesteslenia

wstępnej

Pod.c:zas

dy haindel a.aaikceptowaA wiszyst

wskutek czego produkcja tka•
nin Jamirtowanycb wzrośnie do
prawie H mJil metrów zaś w
(szero65 roku do 20 mln m
k~l 140 cm).
w:vrrot>6w włóLannJJnowarue

Bila dziennikarzy na kier
masz nqwalijell'., zorgani-

Sekretarz generalny ONZ, U
pnyjęty przez
Thant, będzie
pap!~ Paw1a vr. 11 lipca z okazji swej oficjalnej podlróży
po Wloszech. (PAP)

jeslendą.

U
(Dokończenie ze
lamiru>wanla1
clo
agregatów

2'0W&llY na ztelonym BynkU i
l!Ułł&tek
pol"czony z pokazetn
ogórikówt
z
przyrząd7.anyeb

z wfzytq do papleta

D1.1<bUna.

do

(PAPJ

nadburmistrz Berlina, człoKC
nek: Biura P.alitycznego
NaSED, Friedrich Ebert.
stępnie do zebranych przemówi? z balkonu ratusz.a N. S.
ChrllSzoww.
Wiec , pmed I'altul!ZE!m, a następnie dalszy przejarzd ulica.mi do Niedersohoenhausen,
gdzie znajduje ·się rezydencja
stanowiły
premiera ZSRR,
·pierwszego dnia
za·mlrn.l~cle
wizyty· N. S. Ch1"llSIZCZIOWa w
.
(PA·P)
Berlin.ie.

't·

się

hełllkopterem.

dalł

prow.okację.

Afiszami 7.e swastyką i h1tlerows'kimi hasłami zapowia„powrót hitlerowdającymi
oblepiono
ców do władzy"
dom generalnege> prokuratobudynki
ra . Hes.ii Bauera,
synagog~my zydowskiej i
gi. Odkryto łą~znie 15-20 takich afiszów podpisanych dla

w CZ819ie ucroczys.tościl p:rezyd ent Kennedy 1 bu<r:mlstrrz miasta Cort, Sean casey, 'WY'8'łooi
ld przemówJenla oke>liczności<>

i

chorągiewkami

rowską

ta Kennedy'ego.

kolorowymi chusteczkami. z
trwał
dwie godziny
górą
N. S.
przeja'Zld
triumfalny
Chr.uszczowa w towarzystwie
W. Ulbrichta przez miasto.
W. połowie drogi zatr:i;ymapi:zeid historycznym
no s'ię
9zerwonym Ratuszem berliń
skim, gdz.ie odbył się krótki
wiec z .rniesz:kańcarni stolicy.
Dziesiątki tysięcy lu<Wi zamew.lelki plac przed
legły
Przy nowyich oratuszem.
wacjach mllllifestant6w Niki-

.,,J •

(PAP)

nacloania,.
uroczystość
się
obywatelstwa
tego miasta.
Z Coirk, najWięk.sizego Po Dublll!lle miasta :llrJ,arulJZk1ego. pochodlzi l'O<llzilll.a :maJtk:i prezylden
był.a

mu hon<>rowego

prnrwszym szeregu wielkiej
ar~i bojowników o pakój i
SOCJalizm. W tej świętej walbędzie
ce naród radziecki
zawsze raz.em z wami. Mamy
wspólny cel - budowę socjalizmu i kamunizmu, walkę o
trwały pokój na świecie".
jaik:ie zgotowali
f'.rzyjęcie,
radzieckiemu pnzywódcy ntieszkańcy Berlina podczas jego slódmej z kolei w.i.zyty w
NRD, przeszło i')Od WZ1glę:iem
zainotereo>owaentuzjazmu i
nia wszyst.k.ie dotychczasowe
wizyty. (:ała. kiMkudzie&1!\tci<>k.ilometrowa trasa przejazdu
z lotn'i ska do mia,steczka rżą
Niedersclloenhausen
doweg-0
gęstym mrol)blęiona byłe,
wiem ludzi przyjaznie wymachujących

wych przemówień, jakie w
miały
ostatndch tygodniach
miejsce w różnych miastach
faszyNiemiec zach<>dnich,
stowskie elementy we Frankzorganifurcie nad Menem
~owały w czwartek neohitle-

z.:ledlnoaZoStanów
prezydent
nych, John Kennedy, pr.z;y>byl
w czwartek hetikopterem z Du
blina do miasta Cook:, gd!Zle od

w

kroczą

Jedności

P~·rtii

W atmosferze fali odweto-

:Reulłlera,

Jak d>O<MSi A:genc:ja

i swastyki

we Frankfurcie nad Menem

w Irlandii

czyć mu dobrego zdrowia i
nowyoh sukcesów w walce o
szczęśliwą socjalistyczną przy
szło.ść narodu niemieckiego".
„Masy praC".ijące NRD Ch~szczow
powiedział
słusznie m<>gą być dumne z
tego, że pod klerownktwem
Socjalistycznej
Niemieckiej

hasła

Hitlerows kie

Kennedy

Wan.o llOOkre&lić, że kierow

się łież dobrym zwYCza.jem,

te

poszczególne kl!My przyna.jmniej raz 111a rok zwiedza.ją,
muzeum.
Dużą wagę clo tej a.kcji pny
kier01WDiotwo &7lkół
wią,1,uje
nr 120 ł 164, liceów I i IV,
EltonomiclLnegu,
Technik6w
Haindloweiro, Eneil"gety(lQ'Jllego,
Z~ S:llkoly Rzemrnsl
Budowlanych itd. Są jedin.a.k
i ta.kie (jak np. Szkoła PodsłMNIO<wa nr 121), l®óre wcią,ż
Jesroze nie clleą, Zl"OtllUmieć,
Ja.kite lrorxyści d.aJe młodzieży
współpraca,

z Muzeum Sztuki.

Znamiet11J11e są siłowa kJUratQra m$' M. Woźntakowslltie
go. \który ina W>C'.ZOl!"aj!S2lej k-0111ferencjli. mzyipomndal, że ,;SP!l"a
wa wyohawania estetycmego
w szlroile jest rzeczą 1!1Jiexwyklej ~. 2!Włas7icza w oibecne:l chwil.i. kiedy lcladz!-e się
wiellki naicW\k na 2lWięk.slzende
tzw. spralWll10\ŚCii. S?Jkol.!y, równ0C2eśnie rzaś przy W\prowadzen1u l!lOwydl J)l"Ogtamów w zwią.'llkiu z ll'efoamą IS0kolna
rod7li się niei>erz;pieczeństwo, iż za,gOOinienie klułtuiry
esił:etyc1J11.ej

mO'i:e

zc&tać

ze-

nlctwa wie.tu srz:kół dooondaJą, oclmięte 111a p1Blf1 dalszy''.
Zli:iadzamy sie z tą wY'P<>zn&ozelllle wycleezeik do Muwiedzią i dlatel(o do tematu
z~~m Sztuki, przyczyniaJĄ.cych
s.., do kszba.łoonl~ w.ra.żllwoości P<J'\V:Y'ŻS'Zell'O nie omies'llkamy
stało ' powrócić w niedh.llillim cza.s•ie.
est.etyC2llleJ młodzieżY.

Mile

11

/graszki''

ooo

teia.trach teletDlztri·
W
nych wystawio1t0 Judi tvle ramo<t, że i<::h kierownM:t100 za.cz11naj ą samie wpadać w kompleks - te.raz przed premterq
repertua.ru
kaadej szituki z
hłst-Orycrne>go cxDbtf!.00 3łę ,:cusprauńe~liwlamakrytJ1Czne
11ie.
T a.1oq

prób<; 'llSIPTllWi.edii:wia·
nia za wsz~ ~ było tri
a-rot.oo wst~ do WCZOf"a.J•
Właściwie
lf1X?'kltakllu.
szef}ó
'Widz, sW.Chajqc wstwu ,,miebyl•••
powinien.
dzy wiersza.mi"
$1'0dz.i1
zamiknqć wlewizor. I
by się omyliil. R.zeCz w trlm1
Marivaux wc41le ni<!' poże
trzeibuje 'llsPMwiedlłuńeń.
tyle '!l100Dł te>j
Poświi:cam
$prawie, bo 6w sa'frWkrvtuczny ie.k objillwi~ się r6umież 10
lrenew1'
u•tiu4ki.
reź. JłSerii
prawdopodobnie 1D
Kan1c:kii
obawie, czy t:a!kie ·„sta~4!''
ch'WlJ'Cą widza, posta.nmoil zm.
Nie
bić z ;,Igraszek'' farsę.

wiem, czy coś na tvm ryrk4lo, .sitracila 11atormias<t de!iskatnoś~. lekllwść i dcwcj,,p sz 'U1ci
Marivaux, ia•k pięlcnile r>r#lożone; t>Tzez Boya. Retyaer
tu!Jcó
;,.p1"Z€1Szkadzal"
zresztą
mie!JS'O<l<mi, a1~torz11 raczej 1DI/•
-"Ub-telno·§cłq ł
kazywa.H się
&<tamli się grać taik, jak by sobie prawdca>odolmie aut.of' jtlSzczególnie celowa.'i w
czul.
tym Bohdana Majda i S.ta.m~law l.a.piń'&lci.

Prz.ea.stawienie

toczyło

war~Tvo. 'WCale nie

trqcilo

~

•ta.-

zia,ś widzowie ~
chvba moalł nauczu6 od
mirlrZ4
osf.eimnastowieczneao
n.as<troju. Co W8'Tcaz.uje, ~e 1'?P
lewizja bynajmniej nie muai
obawiać rię klasyki, chod-i o
•o, bv przebierać w ni.ei 11Cbz}
m1ej ętnie,
rzyzną;

Jtię

Sprawy cen

towarów

Społeczna

•

1

usłue:

kontrola -

Od kilku miesięcy prowadzimy na łamach
naszej gazety akcję pod hasłem „Ujawniamy
ukryte podwyżki cen". Bilansując akcję zwracamy się z prośbą o rozmowę do przewodnimin. Juczącego Państwowej Komisji Cen liusza Strumińskiego (w sprawie cen towarów
rynkowych) oraz do sekretarza Komitetu Drobnej Wytwórczości - wicemin. mgr inż. J ózefa Dobrzenieckiego (w sprawie cen usług).

Rozmawiamy z mlri. J.
- Czy zda.niem pa.na, po-dej
mowa.nie ta.kich akcji przez
prasę jesi celowe i skutecz..
De ?
ustalmy
poezątek
_ Na
przedmiot, o którym mówimy.
Pod tajną podrwyżką cen ro.
zumiemv:
'
e Wycofyv.,anie z produkcji
a.rtykulów cielSIZą.cych , się . popytem, wz.glę<ln.ie ogranic~ie
tej prod'\lkCJi., a . w zam1~
konsumenit~~
„wpychanie"
bąnz
a.rtykulów dro,żs;zych dotyx:hczas prod'Ukowanyc~ w
mniejszych ilościach bą,dz nowo produkowanych.
Po.garszarue jako3':i arty
kulów bez obn.iżarrlia ich ceny.
Po:ZWy>kłe O\SIZU.S:twa
•
ruz
bioe.nrue cen wyż.szych
ustalono, kiepsikie VJIY'kOOYWanie uis.lug, iti:>.
dlri n;e
Tego rodzaju wypa
1
mają nic wspólnego z po · ką cen, s.tanowią jectin.ak złavvis.lio ekonomiczme,odil. to ~M
w:Ls.ko wybitnie szk iwe, .
re trzeba zwalczać W Jaik
najois.trzejszy sp<Jl.SÓb.
Wszys1Jkiie te proceder! uilat
przerls1ęb1~rbowi•em
wiają
.s.twom wykonywal!lie plan.-0w
trooki
nałeżytej
bez
0 koszo/
pro<lukcji, .stwairzają zadraz'"""~'7"
~-.
polityczne, prz,.dnienia
p aństwu same tylko szko y.
Stąd też wszelkie a.keje =i.e
rzająiee do poprawy .s.~tuacJ.1
- a a'o ta.k1cl1 należy rowm.'l€Z

e

!'ty

1

1
c-ewasza - są pożyteczne
lowe
--.Jakie jest p!>dloże e!toutaJ'onych podwyzek
n(lml·c~e
-·
cen?
- Istnieją tawarY czy u.sługi, których brakuiew~a ~ya~~·
W\\"·czas meuczc 1 · . ,.,rz"'u~
si~·b1-0rsiwa wyk-0·rzy.st11Ją sytuację „klient szuka ,towa<I"U"
1 chcą na tym zarobie. Oczywi::icie. stos.owa,nie ~akiego pro
c-ederu ie.st utruuruOl!loe lu):>
wręcz memożliwe w 6 ytuaqi
to·war szuka klienta". Gdzie
towarów j€1St dc6C, tam takie
d '1:ol5oO
sprawy gasną.
waoo
A za.t€m lepsze
nie asortymentu do . potrzeb
towia
nasYcerne
k U. lepsze. "'·
, · ·
ry:-i
rem, jest głoWillym srodlk1em
ekon<Jmicznym do zwalczania
tych niepożą.danych ZJ3':'>%k.
Wielkie znaczem-e ma sc1sle
obo'Wi.ąz~1jącej
przestrzeganie
zasa.dy: „wwru; pr.od~uie się
w asort)"menc1e zamowi()jflym
przez harudel".
- Czy w tej wa.lee można
I należy poslu!!'iwać się rów„pozaekonośrodkami
nie-.i:
micm:rmi"?
dobrym
z
- Ow.s.zem,

. ,,

Przeciwdzjał~~ 1·-.1

=•

towarów tańszych. W ruektórych branżach, ja.k na przypaipiera.sy, wyroby cukład
brak
k1ernt.cze, telewizory droższych.
a.rtykulów
jest
M<Xi:n.a by to zjawisko nazwać

,,Tramp

,,

.I.••

~"

~tajonej podwyżce cen za.j.nm-

organa cenowe, zaś kon
trolą stoś.o.wama cen _ PIH
ł ·
i . w asciwe k<;mórki przed.siębioe:•stw. U~zam jednak, że
~aj~~zym mstn.ime:-.tem wal
1 Y aby kootrola rad roboti QI'ganiza.ci; partyjniczych
nych w przed:s:iębio.rstwach.
Ją się

Każda bowiem próba z.miany . ~ymentu rodzi się w
Jakims przeds1ęb1<Jr.stwie produkcy.)ny.m, Nie Je.st natur.alną sytuacJa, · kiedy na przykład pracownicy na'!"zeka.ją na
aeortyproceder „podmian''
mentu, a salllJ w swo1·m zakl:a.dzie t.oleru.ją te zmiany.
ten co
Mówląc wprost ,,s~ed'zi wewnąitrz'\ .ten ' wie
naJlepiiej, wi>ed.zą sąis:iedizi, jak
·
kto s1edizi.
- Na.si czytelnicy sygnall~~ali nam zjawisko· istnienia
roznych, nieraz bardzo ro-zb~eżnycb cen na. identyczne
n1ema1 artykuły, na przykład
długQpisy, różniące się tylko
marką, kosztują 15 i 25 złotych.
- Ten sam tow.ar może być
Prodiukowia.ny na tereni.e kiJku.nastu rad narodowych i rzecz ja.sina - jeg-0 ko.szt byWa różny. Stąd t.eż różn:ica cen
co~ .•·-aJizan ·1 i·~ot ZJ·a
P!"Zy d 0
=
~ =•"'- · • ~ 1
·
Wi..sikiem. meuchronnym.
•
b
T
rze a jedn~ po_dikreślic, że
nie mamy w Po.Jsce izoilowanych „!"Y'Thków wojewód•zkich" .
T{)IWa1ry p·rodukowa.ne w Lod:zi
trafia.ją do najdalszych zakątLod
kr
k·
~i, s.pr-zew
d ow · aJu.,
ctóre zoowary,
awane są
staJy WYoProdukowane w ' przed
siębio1rstwach na t~e całej
Polski.
Aby za1pobiec n.admie·rnym
rozpiętościom cen PKC przysl:ąpiła do opraco1'.'laillia katalogów cen ma.k.symaby>eh dla
przeszło 3-0 branż. Za.staną one
WJ<lane do końca bieżącego ro
ku (część już za.stała wydana).
Oczywiście, nie Zapobiegnie to
wszelkim ro-zb1eż;:10śc;om, będą mo-gly Jednak wy.stę,pować
..'le<nia w dól", c•>
tylko .,-""h'
vuv
jest chyba d}a klienta pożąda

f

- Czy obowiązują.cy system
cennikowy gwara.ntu,ie w pelni właściwą wycenę usług?
- Trudno na to pyta.me odJednozmaczme
powiedzioeć
ta.k czy me! Zgodnie z uchwa
nr 55 z
Mirustrów
t 1 Rady
1961 r. o.raz iJrunyrni akta•mi
normatY\~ymi., wysokość cea
za po6zczególne rod2aje usJLtg
ustalana j€St przez Wo·JewódzK
k
·1e omisje Cen - przy CZY'll.
nym ws.póludziale związków
zawod&Wych.
z-~ dy decen
-~
t Wp-Pńwadze·n1·e
·ralizacji w ustalaruu cen n.a
oraz
ludności
dla
usługi
udziału czynrnika .społecznego
w pra.cach z tym zv,;'iązanych,
powi.nny zagwaa·ant.ować pro.widłowość spo·rzą<lzaJnych ka~kulacjj kosztów 1 wywkoś.::t
Przyjęty syste:n wyd.a.je
cen.
się zatem być słuszny.
Na.tomiast bardzie.i wnikliwej analizy wymagają z pewnością przedkładane przez wy
kona.wców do WKC kalkulaW nie,iednym
cje kosztów.
przypadku mogą one bowiem
obejmować zbyt wysoko ocenione koszty zużycia materiałów lub ro-bocizny, jak też
zbyt wy·soki narzut kosztów
ogólnych, co w kon...oiekweńcji
moie przecież zadecydować o
usta.leniu zbyt wysokiej wy.nikowej ceny u&lugi.
0 •0 0

- Czy istnieją możliwości
obniżenia cen niektorycb ro-

dzajów usług, bądź też wproratalnej
systemu
wadzenia

sprzedaży usług?
- N1ewą, tpliwie,

w nioeiktórych roc:Lzaja·c.h us.ług istnieją
możliwości obmżki cen. Dotyczy to szczególnie tych ro·c:Lzajów, gdzie vv1prowa.dzenie mechanizacji i unnych elementów posrę,pu technicznego mo,
że przyczynić się do d<l.śc
znaczneg.o zmmeiszem.a ko&ztów robociizny, ja.k również zu
życi.a materiałów.
być
powinno
Rezultatem
oczywiście Qclipo-~edn\e,,,,. e,konomkmie uza.sadruoine obmzerne ceny. Można tu , mówić
takich
przede wszystkim 0
u.s.ługach, iak: szewstwo, n.aprawa apa.ratów ra':l·owych 1
telewizyjnych, sprzętu domowego, pral111ctwo białe i choemi.czne czyszczenie odzieży.

Należy po<ltkreślić, że wszelkie obniżki cen na u.s.lu,g1 .sa,
,
je<lina.kkprfzy ttym sc.i.sl·e zwńąz:·t
nie.
n·e z ·on <.re ną sytu.a.CJ<i w
„opJa.cają
państw\!
_ Czy
branżach i rotxi.>zcze!l'ólnych
się" utajone podwyj:k.i cen?
_ Nie. EwentuaL'ie wµływy dzajach z kształtowaniem siq
z t.ego tytulu .są minimalne, _ popytu i podaży.
Jeśli chodzi o ratalną Sll)rz•en.ie dorównują w żadnym wy
padlku strat.om, wynika.jącyim daż usług, to opra.cowane zoprojekty,
o<ipowiedrne
z ooła.bienia wal.ki o obniżkę stały
dotyczące w pierwszym rzePrzede
prod'\llkcjL
kosztów
uiSług,
W1SJzy.stkim jednak wz.ględy po- d'zie takich rodzajów
remontowo - budowlane,
lityczne przemaW!ają, za tępie ja.k:
be·zprzewo<loiwa,
gazyfikacja
n.iem tego procedeM.L
· Na mar.giin'BSle Jes=7...e jedm.a wykonywanie mebli na mdyu.waga. Wa.rto P<><lkreślić, że widualne zamówienia. Prnjeiknie za.wsze braik jes.t w PO;!s{!e ty te zostaną, ro1zpatrzone w

nkrP..sie, gdy pozwoli
na
ogólna sytuacja

na to
rynk1J

uslu,g.
- Jak można ocemc stan
kontroli faktycznych cen, pobieranych za usługi, i jakie sil,
możliwości usprawnienia systemu kontroli w ramach obowiązu ,iących przepisów?
_ D.-. kontroli zakładów u.s.lu

gowych, a w szczegćlnośc1 wy
ookosc1 cen. pobieranych przez
me za PD.szczególne usługi.
zobowiązane są oipow1edir1·e
jednostki nadrzęd'Ile w ram ac h poszcrego·1 nyc h• orgamza
cj1 gv...'lP-Odarczych, iak również o.rga.na wykonawcze prezydiów rad na.rodowych. Trz·eba przyznać, że o·rgana zobow1ąza1ne cl<J tej ko·ntroli rue
zawsze, mestety, przywiązują
do niej do.stateczną wagę.
Duże znaczenie pos-:ada ro·zWÓJ. różnv<eh f = kontro.Ji
"
społecznej. Opracowany został
projekt uchwały Rady Mimstrów i CRZZ, upoiważnia1ący
Państwową lnsp·ekcję Handlową do przeprowadzan ia komtroli również w przechs.~ębior
u<SJ.ugostwa-ch 1 zakładach
wych. Pro.j-ekt ten przew1.ctuje powo.Ja.n.ie o~·ganów komtro.U społecznej, pozostających
pod orgaruzacyjną opieką i
nadzorrem msitancji związków
zawod·owych ora·z w&p.óld.ziała
jących z v..1la.śdwyrr11 komórka
rad naro.ctomi prezydiów
wy.eh, a także .organami PIH.

PodzesP<>}ów Radiowych „Omig" w Warszawie p~o
Dom. in. doskonale miniatuMwe aparaty radiowe.
tychoCzas produkowany aparat radiowy „Mig<>" posiada wymiazastęp
bateryjki
(bez
ry 103 x 62 x 38 mrn i ciężar 200 gramów
czej). z J>unktu widzenia wymogów miniaturyzacji nie ustę
puje najlepszym prooul<tom zao;ranJ.cznym. nawet Ja)>Onii, celli•onego od dawna na całym świecie producenta miniaturowego sprzętu elekf·rotechnicznego. ,.!11igo" jest wykonany przy
zasto:sowaniu techniki obwooów drukowanych, i wyp.osażony w
tranzystory zasilane miniaturową bateryjką. Zapewnia odbiór
programu na fala-eh śre<lnich - na głośnik, bądź przy użyciu
slu_chaw:
f!krywanej w matż-Owinie usznej miniaturowej ki. Wbudowana kierunk<>wa antena ferrytowa P'(>prawla 3akośc
tworzywa
z
obudQWę
odblon• „Migo", posiada estetyczną
zaklaAly

dukują

sztucznego.

Od n półr-oc7.a 1963 weh<Nlzi do produkcji seryjnej Ulepszony
aparat „Mlgo" p<>d nazwą •. Tramp": poza drobnymi zmiana.mi
dłu
zAwnętrznej obudowy p-0sia<lać będzie dwa zakresy fal gich i śre<lnkh. „Tra.mp" montowany będzie już prawie cał
kowicie na dQSkQnalych częściach krajow~'ch.
CAF -

List był - mówiąc , delikatnie nieco dziwny. Ostatecznie <>d
nauczyciela chern.ii, za jakie~?
S
;;; chciał w oczach adresatki uchodz1c
§nadawca, można wymagać poprawne§ go posługiwania s.ię językiem o.jczy;: stym. Błędy nie były jednak . iedy§ nym powodem, które sprawiły'. Z". Jatdzi"'.ion:i.•
: dwiga B. zrazu tylko
: do~ć szybko nabrała przekonania, iz
§sprawa należy do rzęct.l brzydko pa~ chnących„.
nk
§ „Pan.i Szanowna. Droga :g:uzy 0 §pisał nieznany nadawca, wyrażając
;ochotę nawiązania szerszej korespon§ dencji i osobistej znajomości - ofia-

:

rowuję

Ci mój adres oraz pomoc dla

~Ciebie i Twojej mamusi".
~ Pozornie deklaracja ta zasługuje na
;: uznanie. życzliwych ludzi, ofiarowu§ jących pomoc, nie jest dziś tak łat:; wo znaleźć. A tu „życzliwiec" znaj§duje się sam. nie każe się szukać.
.
· ki
tk
d
.
: Wprawdzie a resa a ~pie . rue po: trzebuje. ale ma pod Łodz1ą starą
niespodziea
cudownie,
: matkę. Tak
troszczy
§wanie odnaleziony kuzyn
;:: się 0 jej los, chce pisać „drogiej ku;::_ zynce 0 i'eJ' kłopo.tach, troskach i ra;; dościach'', pragme nieść jej pomoc.
_
~ Ale kuzyn jest ty!k<J „nauczycie: Iem chemii", jest człowiekiem, któ§remu nie powodzi się zbyt dobrze.
: Ma więc dobre chęci, nie ma nato: miast dost~. tecznych środk6w. aby
§swe „rodzinne zobowiązania" w Spo: sób zadowalający wykonać. T w tym
§właśnie tkwi źródło niespodziewane§eo listu. „Droga k"J.zynka" może mu
szanowna,
: w tym pomóc, bo „pani
J~d_wiga B.''.. od lat mieszka w Wiel;: k1eJ Brytaru1„.

S

pomocnik monArkadiusz S. tera Urzqdu Telefonów MiejscaWych w Łodzi, nie działa oa
ślepo. W toku dochodzenia ustalono,
że nie była mu obca. treść dotychczasowej korespondenejd (?!) pro.waJa.dwigą B., a. jej
między
dzonej
mieszkającą w Pa.bia11ieacb matką staruszką. Traf chciał. że Arkadiusz
S. nosi to samo nazwisko co matka
Jadwigi B. W lot więc chwyta okazję i w ten oto sposób „grono kuzy-

uzyskać

w

sos
J

łódzk 1ich
alarmują: w

zasposób spada frekwencja, w tym
szczególn.ie widowni robatniczej. Stan ten trwa juź przeszło pół roku (nie jest Wi!)C
związany z corocznym letnim, przedurlopowym spadki'em liczby widzów).
Zakłady pracy, które kupowały da.wnie.i P·O kilkaset
pne<lstabiletów na kaMe
wienie, dziś ltupuJ·"' ich no„.
"
"'
kilkanalicie. Weźmy na przykład ZPB im. Marchlewsklehl b'
d' d
SJę
c u 1ące
go, s 1<ą mą
klubem
prowadzonym
dobrze
ożywioną
przyfabrycznvm i
eatry

straszający

Zakre&em kontroLl w Tu<;ługach dla ludności objęte zo· staną m1ęc:Lzy mnym1 następuJ·ące .sin.ra.wy: J·akość i termino
,.,.
wyt:wnywanych uJSll:ug.
wo-ść
pobieranych cen z
zg-0dmo.ść
ob1Yw1ązującymI cenniikami na
miejscowości,
danej
. terenie
k 1
d
'dl
6, ,
zan)a ·a
spo•rzą
c
prawi 'owo
zwłaszcza!
kulacji kosr.tów gdy ceny
w przypadkach,
usług u1s.talwe są na poclstat
.
.
wie wo•1neJ umowy 5 NJiil.
Projektowany system konjak z
trnli, uwzględnia.ją<:y,
+ego mida~, W szerokim za)ue. dzialalnościdą kJ!t':1ralną. Pkołd
awn1ei w za asfe' t>lę "c"zykń'.ikii'. '·.spol~zhe::: · czas · gdy
dach tych kupowano po 200
·go, za!J.e?,.płeczy . w więks?.ym
niż d<0tyohoza& sit0>Pl'lU!h· mtere- _q0 590 biJ,etów ,.na poszczególne przedstawienia. dziś kupusv odibiórców u1;:łU:g,' a: w konje się po kilkadziesiąt. a nasek.wen,cj 1 może też w konkret
Podobnie
kilkanaście.
wet
dor>rowanych przypa.dkach
dzić d<J rewizji faktycznie po- jest zresztą i w innych faim.
brykach: im: Dubois.
b1·erainych _ce.n .
Dzierży11skiego, im. Dywiz~i
Do roli czyn.n'f{a sp0>łecz,noeK0~cit1•zkowskiej itd.
ź:vcie
więc
si.ę
Skró<'iło
g-0 w lm:i-trnli zakl8clów lll'<ługowych Komitet Dro-bnej W')·- ~·tuk na sce.11ie. P<>il<'zas, „dy
"
Ja.ko centralny
twórczości w poprzednich lata.eh nil'któorga n ko·ordynacJ1 w d zied·z1re 1>sia.gały liczbę 20() priednie us.Jug ·- przyw iąznj.e cl.użą wa.gę . w pra.kty>ee oczywiś- stawień, tlz;ś najatrakcy.iniej60-70.
efo
dochoo.zą
de wiele będzi-e zależeć od sze
aktywności organizacji związ- „Uczciwą dziewczynę" oglą
dan<> np. (Tea.tr Nowy) '.?20
kowiej i 11nn:o-<:h o~gamza,cji ma
r~. zy, „Intrygę i miłość" IPosowyc.h, które pow1n.ny być
180 razy. Wyinicjat0cram1 i organi.za.tocami wszechny) bitnie re-zrywkowa ;,Idiotka"
lmn.kretnych po-czynań w om&
z ledwością dooiąl!:nęła do 70
wiany:m zak,r.eisie.
przerl.stawień, „J,ada.cznica z
Rozmawiał:
zasadami" do 110 (ale na Malej Sali, gdzie mieści się 200
JULIAN BRYSZ

ponad 70

zł

za jednego dola-

da, ale

Prosił

miał szczerą wolę ;ą poznać!§
przysłanie

lekarstw? Nie, to:=
wykaz§
tylko przesłał
::
dla„. orientacji!
te nie przekonały::
Oświadczenia
sta.nie §
S.
prokuratury. Arkadiusz
wkrótce przed sądem p01l urzutem:::
§
·
oszustwa.
wątl}liwości.§
sprawa nie budzi
Wystarczy choć raz przeczytać::
list Arkadiusza S., aby nabrać::
przekonania, że jedynym celem au-§
tora była perspektywa czerpania ma-§
terialnych korzyści z tego <lo-śi: gru-::
bym.i nićmi szytego oszustwa. Wpra- §
Wdzie istn.ieją podejrzenia, że k•ka-:
diusz S. cierpi na schorzenfa, które§
sprawiają, że nie zawsze ma pełne;:
rozeznanie czynów, których dokonuje.§
enł
ale nie zmienia to meritum prob!e-::
m·J.. I niezależnie od wyników czeka-::
jącego a·Jtora niefortunneg? list~~
procesu, są w owej sprawJe luki.;
W wyniku kroków poczynionych które nie pozwalają uważać jej za;::
B„ pewnego zamkniętą.
przez siostrę Jadwigi
wy-;:
przypominamy śledztwo dnia do mieszkania pana Arkadiusza
S. zastukał funkcjonariusz państwo- kazało. że · Arkadiusz. S. znał treść_:
Jadwigi B. z jej=:
wy. Nie był to jednak oczekiwan.y korespondencji
przedstawiciel poczty z przekazem matką. List wysła.ny z Anglii do Pa-~
od „drogiej kuzynki". Pismo sygno- bia.11 ic z zapyta.11ien1 0 samO'Z.wańcze-:;::
wane było przez„. urząd prokurator- go kuzyna nie d&tarł do adresatki. ~
F a kt Y t e są co nai' mru·e;. n1'epo1ro
1 „ - ;::
ski.
Woboo niezbitych do-wt>dów, Arka- jąc:e . I wydaje się, warto byloby po-~
co:;
wyjaśnienie.
diusz S. nie wyparł się autorstwa kusić się 0 ich
powinno§
listu. Owszem, pisał, ale„. „nie miał szczególnie zainteresować
za. prawidło-:
odnowiedzialnych
ludzi
okuzyn
pod
zamiaru podszywać się
nie §i
wą działalność poczty, Dopóki
żadnych
czerpać z tego
stwo, ani
zostaną one wyjaśnione. dopóty ist-:
jak twierdzi
Ot korzyści".
że Arka-§
adres otrzymał od „nie znanego mu nie.ie niebezpieczeństwo,
kolegi" i na prośbę tego kolegi na- diusz S. nie będzie jedynym cudow-:
pisał list. Że pisał „droga kuzynko"? nie odnalezionym kuzynem zagrani-§
cznycb korespondentów. c.o ani sła-;::
Ależ on mą taki zwyczaj i w stosunku do wszystkich kobfat używa wy, ani dobrego imienia nam nie ·~
~
ti;go. zwrotu!. że ofiarował pomoc ko- . przysporzy.
JANUSZ KRAJEWSKI ; •
b10c1e, którei nie zna? Tak, to prawra ... "

rady"
„dobre
te
wzbudziły u Jadwigi B. dość
istotne wątpliwości. Nie tylko
więc nie przysyła lekarstw, ani oczelist
ale pisze
kiwany<:h funtów,
z prośbą o zainteresowanie się sprawą do rzeczywistych kuzynów w ł,odzi. Dr-Jgi taki list pisze d':l swej
adresatki
matki. Ten list nigdy do
nie dota.rł (!?).
szystkie

o

pomyłka. On

• „ powsze d ni· T em1"d V
D. z1en

Xuzyn
.

-

korespon d

nów" Jadwigi B. niespodziewanie popałającego miłością
większa się o
do„. angielskich funtów pomocnika
montera· z Łodzi.
L'
ist Arkadim:za S. nie jest wprawnim
dzie długi, ale µajwięcej . w
miejsca zajmują nie wyrazy rodzinnej miłości czy szacunku do węzłów
0 "e
na.zwy ró.· z oboo bnmi """
krwi, loo
Żllonkieh środków fa.rma.eeutyeznych,
bo ,,na. leka.rstwo nie ma. oclenia,
a. braki są dużP. Mamusia. może więc
jednak
Żeby
sprzedać leka.rstw,a ..•"
„m.:musi nikt nie oszukał". troskliwy kuzyn podejmuje się pośrednietwa i w tym cel'\l pisze: „ofiarowuję
Ci, Droga Kuzynko, mój adres".
Gdyby zaś „szanowna pan.i" m!ala
ochotę przesłać pieniądze. to „najlepiej uczynić to za pośrednktwem
Banku. PK?" - · :a.dzl . Arkadiusz S„
„oficJalme mozna tam
d-0daiąc, ze

fot.

Sokołowski

Melpomena ołaczoca
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;:

zapałek

umownie ukrytą obniżką cen.
JedU1a.k takie zjawisko też Jest
bo·Wlem
Trzeba
.szkodliwe.
d.ać kon.swnentom taki a.wrly
ment, na Jaki oni zgłaszają
popyt.

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

§

pudełko

Rozmawiamy z wicemin. J. Dobrzenieckim

Strumińskim

skutkiem.

podstawą działania

,, Mrgo

§I
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n1

teatrów

osób), „Dro-ga do Rzymu" 60.
·111rnjną
przed
Wprawdzie
dobre nawet sztuk.• koilczyły
swó; żywot po kilk'.lna.;tu,
czy nawet kilku spektaklach.
Nie trzeba jednak !J!"'!YUOmiteatr był
nać, że wówczas
rozrywką elitai:-ną, że bil.ny
były drogie i tysiące robatników w ogóle ni~31 w życiu
wit eatru zawodowego :'\je
działo.

podsta.wowych
z
Jednym
celów nas,,;ej p<>lityki kulturalnej bvło właśnie urfostepnienle tych .,elitarnych doznań" no"tven1u wid7.owi. nowcmn .odbi<>rcy. Do · . n iC'go
teatr, do niego
zwrócił się
swe o~zedstawie
adresował
nia. Włożono wiele wy;;Jk:t
i wiele pieniędzy, by Z'lo0yć
wiclza masowei:u, by wytworzy ć w nim nawyk i 11otrzebę chodzenia do teal-ru.
Czy po 18 lat2eh można pozwolić, by osiagnicte wyniki
marne? C7y też
poszły na
moze lepiej odpow'.·:>~l:>:ieć na
tak
pytanie, dlaczego s:e
doic je i szukać środków zaradczych?
óżne były formy popuM2lpome:1y.
laryzacji
naPoważne obow1nz ki
na rady la.kład{)we.
łożono
Te przez lat niemało k·1powały bilety i nast'lpnie rozda wały je swym pracownikom. Okazało się, i·]dnak. że
a'e hud z ą
darmowe bilety
„szanuje
n.ie
że
zaufania,
się" sztuki, na kt5rą można
iść nic nis płacąc. Porzucono więc tę formę i og~anicl.o
no się do dopłat do biletów.
teraz robot;1ik
Ale dlatego
musi chcieć je kupić. A że
by zechciał, mus.i 'l.'l:iedzieci,
eo mu prt>ponują. Zdarza się,
że ktoś wchodzi do Opary i
ze zdziwi en.iem mówi: Eee.
Po
śpi;:ować?
to tu będą
czym pośpiesznie ooa;;zcza lokal. Pewna moj~i znajoma
przyszła na „Wesele", bo myi
to tańce
że będą
ślała,
śpiew. Jednym słowem, rady
zakładowe, szczegół n ie pracownicy ko, w niedostatecznym
stopniu propagują teatr. nie
wy,jaśniają jaka to sztuka i
o czym traktuje. Nie zachę
obeirzenia
cają wreszcie do
poszczególnych sztuk. ·Gdyby
zainicjować dziś dys!<usję na
temat: „kto win.ien" - znaleźliby się na pewno oskarży
ciele i teatr<łw. i zakładów
pracy, i samych widzów. Nie
recepty
oczywiście
mamy
całkowicie gwarantującej zate~traiwidowni
pełnienie
11 ych. Niejerlno-kro-tn i~ rro·p onowaliśmy jednak róż11 e fortea.t1'11
my po•pula.ryzacji
zbliżenia. r;o do widza. ma.~o
wego, pisaliśmy o potrzebie
za.p<>z.nawania nabvwcy hill'tu z walor-ami sztuki, o powidza. do
trzebie ~bliżenia
aktora,.

R

Ostati:.i'o notowany spadPk
poważnym
jest
frekwenc11
dla
.;ilarmcwym
syfnałem
W: a;iz kulturalnych, pracowmko-y ko. samych wre.;zde
teatrow. Na sye-nał tE>n trzeba podjąć akcje ratowniczą.
T. WO JCT.ECTJOW!'>i Ki\

~~~~~~~~-
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csrn)S

3!!1 lat
w drukarstwie

Na,iważniejszym

punktem we zora.jszej sesji DP..N Sródmiieś
refen.t i dyskusja. J)06w ięoona. :llagadnieniom
handl6wym. W sesji udział wzięli m. in. kierownik Wydziału Handlu RN m. Lodzi, mgr Kruczkowski i wieeprzew. RN E. Wróbył

blewski.

W
mo.

śródmieściu.
skupiły się

jak wiado-

wiele

nie tylko in-

W/0

wego

żywienia.

jll!Ł

o

za.kładów

sklepach

feriach.„
D!ateg<>

- A w!ęc to juz 35 lat przy
linotypie?
pytamy
p.
Edwarda Ba.r~ewfoza, Im ł
iypistę drukarni RSW „Prapracującego

p.rzy

ską".

- Po przyjeźdz.ie do Łodzi
pa.n najpierw
w
druka.rni
dziełowe.i,
ozyli
przy' skła.da.niu ksiązek?
- Tak. pracowa lem
przy
pracował

wydawnictwach naukowo-tech-

nicznych oraz dzrełach marksistowsko-leninawskich.
-

Praca przy
wydawnictwach naukowych,
specjalistyC'llnych, jest bardzo trudna
i wymaga dużego skupienia.
Prawdopodobnie dlatego obecni«> robi pa.n tak mało błę

dów. CAy w
wił~rzy

pMl

kar11kiego?
- Wierzę,
miałem
sr.częście,

zwi~kn :r,., tym
w chochlika drt1że
ja
dotychcza~

tylko

jakoś

chochlik mnie omi-

jał.

- Widać, omija. on d~bryelt
linotypistów. Na zakońM.enie,
poprosimy o kilka cyfr, które na. pewno będ~, lmponują
ec. Ile zna.ków sltła.da pan na
godzinę?

- Około 10 tysięcy.
- A więe dziennie
70
tys... czyli rocanie ok. 41 mln
znaków. Kto zechce, niech
pomnoży to jet11ze-ze pnez 33

Ja.t. Cyfra. astron<>mk>1na.
ozymy

więc

dzielni.cach

ży

serduznie daluraey.
Rozm .• T. W.

szych sukcesów w

Radni nie omieszka.li przydokuczliwym bra0
ku na.po.jów chło.dzą-cych, niewyloorzystywa.niu chl-Odni w
w sk:liepa.cJJ. antysa.nita.rnyclt
wanmkacb w niektórych re-

zbioro-

pomnieć

je&t

n.a pery-

i
konieczności
zlikwidowa.nfa
t>ijalni
piwa
przy Pio.t.Itk-0-wSlk.iej. Ostrzegali

staw-aCjacb

o ile w innych
najdotkliwszym

brakiem 1est złe zaopatr7Jenie
sklepów o tyle w śródmieściu
problem ten wy.siteyujoP. rzadziej. Dysku.sja .ied:na:k wy-

&kła.

danin na.s,zych gazet.
- 35 lat w
drukarstwi•,
zaś przy
linotypie
28.
Przedtem byłem zecerem rę
cznym •. bo od tego zaczyna!
każdy drukarz.
- Jest pa.n linotypistą
przodown!k!em. Ja.k ie posiada pan od:maczenia?
- 10-krotnie
zd<i-bywany
tytuł najlepszego
linotypisty
w kraju, Z~oty Krzyż Zasłu
gi, Medal X-lecia. Srebrn'l i
Złotą
Odznakę
Przodownika
Pracy.
- Gdzie za.c7.yna.ł pan pracę P·O wo;inie?
- W Gdyni. Zaczęł-o się od
kompletowania rn:;szyn drukarskich, przywoziliśmy je z
płonących
jes.z;cze
drukarni
w GdańS'ku.
- A co składał pan
na
pierwsze.i z tych m11szyn?
- Wydawnictwo
Marynarki Wojennej - „Gazetę Mor-

też,

kaza.ła. że występuje również.
Na bral~ sklepów spożywczych
narzekają mies.zkańcy Uiektó

Radni

Bałut

wymoE!om n<l'Woczesnego han-

dlu. Ma.le niechlujne sldep!ki,
kramy i &tragany trzeba było
kowtem wielu wYSliłków i nie
małyah sum zmienić w sklepy

I

I

nowocześniejsze . Mimo dużych
osią.gn.ięć
w te.i dziedzinie

(wiele sklepów przy Piot!"1tow

skiei stało sie lokalami handlowymi z prawdziwego zdarzenia). radni do.szli do wn.iosku. że Piotrkowska to jeszcze

nie cafa dziełnica . i że należy
większy ieszcze nacisk kłaść
na zmooern.irowal!lie nie tylko sklepów ale również i zakładów

zbiorowe$!'„ żywieni·a.
których zaplecza pozostawiają

Głównym
tematem
obrad
wc.zoirajs7.ej sesji DRN Bałuty
była ocena dwulet.niej pracy
(1961-1962) K.D MO w za.kresie utrzymania p0rz!\<l·ku i
bezpieczeństwa publiczniego w
tej dzielnicy.
W obszernym
referacie
przedstawionym
przez komendanta KD MO
Batuty. Stefana Kozłowskiego,
znafaz!y się szczegół.owe dane
statyisityczne ilustrujące walke
Mo z orzes.tępczośoią .irospodaI'czą. kryminalną ()l!"aZ z wybrykami i na.padami chuligań
skimi. Na<lal do O()IWażnei gn1
py przestępstw naJeża na Bałutach

nadużycia

eatr
Nowy
'Wl/Stawil
swego czasu srtukę znakomitego pisarza szwajcarskiego F. Durrenmatta
„Wizyta starszej pani" - scen!cznq historię o niesamowitej milionerce Klarze Zachanasslan i jej okrutnych poczynaniach.
Dr Matylda von Zahnd
z
kó?'nedii „Fizycy" tego aame(lO aut-OTa, to jak gdyby daleka powinowata pani Zacha?!MBian. Daleka albowiem
jej ko>mpT,.eiksy 1 fobie aq
w
swoich skutkach znacznie groźniej.sze.
Pani
Zahanautan
jest niebezpieczna tylko dla
osobistych wrogów, natomiast
wyrafinowarw s~~lacje
dr
Zahnd grożą
zag/ia..c14
calej
Zud;,kości.

Diinenmatt w jednym ze
swych wywiadów wyjajn.ial,
źe w „Fizykach" chodztlo mu
o wykazanw, ja.kie nies.p odzumki
w11nfknqć
mogą
z
przypadku. „Chcialem zestawić
i-u wyaarzenw, których bohat.f!r zadaje sobie wiek _ trudu,
aby uniknąć kiatastrof11 ja/dej
sie
obawia,
a
tymczasem
wszystko co robi, aby uniknqć
tej katasitrofy, czimi jCl nieodrvracalnq"...
stwle-rdza
autor. Nas
jednak
frapuje
przede wszystkim inne, <Wm1nu.1r]Ce tu zagadnt.mie: probl.em odpowiedzia.lnoAci nauki.
a rtu:zej uczonych wobec ludzkości.

Bohater uroki dr M~.
gen.lalny fiZ1Jk, którego wynaZazek zmłerl.ić może Awiat w

rzeczvwtMośrl koń:czy się klę
ską.
Zle
mcce
zatrLumfuj4

nad naulvq i zdobycze jej wy/wrzystają dla własnych celów. Cz71li trr.ac.ze}: pesymistyczny, cierpki w swej iaty·rycznej ironii jest kofz.cowy
wydźwięk „Fizyków",
wbrew
nadziejom
ludzTooścf., iż uda
jej się uniknąć o:tomó'IJJ.eJ zaglady ..•
OsobUw4 tę
traglfarse
o
trzech ucz01tych, którzy, ucieluijqc
przed
szaleństwem
tego śwl0>ta, zamkni:ll sie w
domu, gd:tlie ludzie 11ormalnt
udają
waria.t6w, a oblakani
ludzi normalnych,
wystawfl
Teatr Powszechny to s)J()sób
napraiwde
interemjący.
Powaźna w tym zasługa ku!turalnego i
pelnego inwenrjf
reżysera Józefa Gru4y, który
trafn.ie uwypukilil
zasadniczy
sem sztuki, rutdajqc właściwy
rytm dramatyczny pcnz-czeoólnym scenom tego dziwne{}(>
.,teatrc w teatr~".
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kroków

celem

zlikwidowania braków. o któ-·
rych byla mowa w dyskusji.
(al)

ocenili

pracę

prawie w 9() p<roc. W ubie?,lym
rok.u zlikwidowano na Bału
t.ach 54 meliny pijackie oraz
dwie bimbrowinie. Poważnej po
mccy udzielają KD MO człon

kO<Wie ORMO. których ;est na
terenie Balu t pQ!l'l ad 1250.

J. Kr.

Wczo1ra.j na sesji DRN-Baluty sekreta= Prez. DRN:
E. Kosma.Ja, udekoTowal o<ltzn.a
czenla.mi
państwowymi
trzy
pa.ry ma .JżeńS'kie , które obchodziły
50-lecie swego IJ-Ożycia.
Są to: Aniela i Antoni R.osiakowie, Stefania i
Stanisław
Paw
. enta .o·raiz Józefa i Stanisław Plp1a.
Radni zgotowali
d!ugo1etnlnn
pairom
ma!żeń
skim serdecmią owatCj ę, śpie-

Nazw1a iest-alei

jeszcze~nie
Pasaż

W niedzielę (30 bm.) o godzinie 12 w Muzeum Sztuki (Więc
kowskiego . 36)
odbędzie
się
ostatni odczyt z cyklu „Polskie
malarstw-o hlstorycu1e". Prelegent T. Kiepa. Wstęp na odczyt
wolny.

Miro·slaw Szonert;
1ccmsekwentny tv swoim
działaniu.

a

w

przekonywający
z wiellvą

wiedziach,
odtworzył

z

Alejami
ojuż

'f!l"Zymal

Na wc:zo
rajszej
ses.ii
DRN Sródmieście
po·s tanowiono nazwać
go Alejq ZHP.
Pię./cnie,
tylTvo
szlwd.a, że aleja ta
i·S·tnieje
właściwie

WlJ,

bez

UYJIPOprawdą

postać

dr M(jbiusa
Sugestywnie s.ekundowaU mu
Bohdan Sobiesillik
(Ein.~tein)
oraz Tadeusz Sabara (Newton). Jednakże wszyscy oni
trzej. byli może mniej wiaTygodni w
scenie,
w której
ukazali się
bez chara•kteryzacji ..•
osobna wzimia11Jka na·leżala
by się Ewie
Zdzieszyiis·kie·j .
Interesująco odtworzona przez
nią
postać
niesamowitej dr
von Zahnd
d<Ywod;zi,
Jakie
mog4 być artyJJtyczne osląg
niecia
tej
utalentowanej
akt01"ki char0>kterystycznej, jeśli obsadzi sle ją właściwie.
W pozostałych rolach wystąpili J. Kamas (kultur<ilnie
podany komentarz) A. Gamska (dobra w s-'tylu prulożo
n.a pielęgniarek) A. Mileu•sk.a
(tragiczna
Monika). jak zawsze 3oczyst11 w typie A. Fogiel
(inlfpe•lvtor
policji),
T.
Ko1udarski (pielęgni.arz)
Br.
Bukowsld
(misjonarz),
A.
Knast (jego żon.a) i mni.
Koncpecją
scenograficznq
Jana Kosińsokiego było zamknięcie spe'ktak;lu jak gdyby

Wielk iej
izolowanej od
arenie cvrkow.ej, przy
czym symbolkzna lcrata, zamykająca przedstawienie, daje
niezwykle
dramatyczny
efekt końcowy.

tv

świata

M.

JAGOSZĘWSKJ

O

Olejniczak

Zamiast kwiatów

na Dom Im. szustroC1Jei
z okaa:ji lmienm kierown!C!llki
szkoły p. Alicji Sobczak 1 z oka
zji 2lakońc2enia roku Sl:Zlkol!nego
dzieci ze S7Jkoły Pc•ds:tawowej
nr 85 (ul. Suwa1l51ka 16) zamiast
kwiat.ów uożyły 340 z! na budowę Domu lim. prof. szu.strowej.

Jak
przewldtUją
synopty-cy,
w Lod2i będ!Zle zachmUJI"Ze
nie niewielkie lub umiairkowane, ze sk:lo.nnoroią do burz 1
prrelotnych o•padów. Temperatu
ra maksyrna•lna ole. 30 st. c.,
wiatiry
sla•b e 1 umia1rkowane.
południowo-zachodnie i poludln.io
we.

dziś

się zwariować
pi.osenki różne, tzn. ~e. śred
nie i dobre".
swym krótkim t s.kromnym żywocie bylem śwlad
klem wielu dyskU<Sji: o miodzie-I
ży,
o szkodliwości boksu, o
przerywaniu ciąży, o tym, czy
Brzechwa pisać BŻ<l>Chwa, o kodeksie karnym i
rodzinnym,
le-cz Bóg ml świadkiem, że dyslm.sja o piooence pobija wszelkie rekordy ••• Zdrowego rozsąd
ku.
I pomyśleć, że toczy się ona
w okresie os7.Czędnotlci papierowych. A mO'.ie to I debr:re. Publlkacjatfil na temat pi<>Senlcl
już w teJ ehwili moona by wytapetować autostradę z Lódzi d·o
Warszawy. GdYiłY tych OS7JCZęd
ności
nie było, zapewne całą

W

I

moglibyśmy

nimi

na

włosku".

st.ulec-ia•.•
(j.p)

roku

ubieglym inte..-wew lmienlu mles>zTokarzewski<eg<> i
Róży Luksemburg <> p.rzyśpJe
s-zenie oświetlenia v.:yże;i. wymie nionych uLlc.
W listopadzie MPI oficja.lnie pe.wiadornilo Prezydium DRN - Bału
ty, że WstZYsttko bęcl2ie ukoń
czone do 22 gru.ctn la. Termin
ten joonak nie został dotrzymany.
Obecnie
pr.z.edsiębiOII'stWO
obloouje podl11czen.!e instalacji
ośwlet.leniowej
na UJ!. Tokarzewskiego i Róży
Luksemburg do sieci miejskiej do
l~

lipca.

WpraWd'Zle przysłowie mówi,
że do 3 razy sz-tuka. ale mlejnadzieje, tż trzec~o
mmu me będ•Z.ie.

mr

-

~Czytelnicy niszą

Co

ter-!

!

_

robić?

We wmeśndu ub. roiku oddalam do oozys"'cz.enJa do prywa.t nej pralni chemicznej przy
u!, Więckowskiego 57 swknię
ba.Iową.
Wsl"ut·ek
wypadku
suknia uległa · znls?.c:Zeniu. Zażądlalann więc wyptacenia odszkodowa.nia w wysokości 1,5
tys, złotych.
Ale kiedy w ustal<>nyrn z
wtaścJ.::lf"lem
pralni termlrue
zgtOISilam się P-0 pieruąd:ze,
nie otirzyma lam ltCh.
Pnyszlam wJ,ęc ponownie. Lącznie
bylann
pralni 8 ra~y. ale
bez skutku. Nie ootn.ios.ta też
rezulta.tu in~erwencja w Cechu
R-zemiosl Wlók!enniC2ych.
Os.ta.tnl raz byla.m w pra·lni 11 bm. Zestalam przyjęta
bardzo a,ro.gancko. P<>tiraiktowa
:io mnie jako niepe>p<rawnego
mtruza, ktÓII'y zaklóc.a spokó.j
po·rządnyim ludziom. Omal nie
wyproszono mnJe za dJr.zwL
PrOIS'Zę więc o radę. oo mam
robić da•lej? plsze o·b. H.P.
Rada jest tylko jedna. Skierować sprawę na drogę sądo

l

®P080DA

kulę ziemską
opasać.

„wisiała
cóż?.„ Lato

niowallśmy
kańców ul.

pasażu?

W imieniu „Szpilek" K. T.
A swoją drogą
rzeczywlśeie
Toeplitz oświadcza publi-cznie,
ciekawe, dla<:zego na przykład
że
kocha Koterbeką. „Swiat"
na temat kultury muzycznej w
cały gl~m Waldorffa twierdzi
ogóle, tak mało się u na5 móo p. Marli coś wręcz pr:reclw·
wi,
p!sze, dyskutuje i robl. W
n ego.
szk„>la.ch do dnia dzisiejszego
Dysk111Sję podsumowuje
Kar111
nie ma nawet lelcc)I muzyki Kord piszą.c dociekliwie t odsą tylko lekcje śpiewu. No cóż?
kryw.czo: „Pytanie, czy polskie
Więc śpiewajmy: „sto lat, sto
piosenki są zie, czy dobre, nie ' lat". Ale zwariować sle nie dajprowa.1hl do ni-czego, J>Onieważ
my,
ja.k wszędzie n.a świecie, mamy
KA..ft.OL BADZIAK

po-

Du 2 x sztuka
W

Rekontry

d jakiegoś cza.su dzieje się
w naszym kraju rzecz wi<llce osobliwa. Pojawi! się nowy
problem narodowy, problem bodajże najpoważniejszy w tysiąc
letniej historii naszego państwa.
Jest nim PIOSENKA. Tak, tak,
to nie żarty, los nasz znalazł
się w
rękach,
albo raczej zawisł na strunach gloo·owycb Bo
:!:eny i Sławy. Teraz już tylko
od Łazuki zależy, czy nie pójdziemy z majdańcem na sant-Or.
Wszystkie pisma jak jeden
mąż stanęły w szranl<I dysku-sji
i polemiki na temat
polskiej
piosenki. „Kultura"
„Problem pol&kiej pl<><Senki". „Gł-OS
IWbotniezy" ,,Jak wlat>Clwle
jest z polską piosenką?". „Trybuna Ludu" ,,Dobra i zła,
ale dla wszystkich".

Wllgotn.o.śó

wyjaśniaią

Nowe władze KO ZMS Górna

Nie daf my

f

st. C. Rzoozywistość przeszła ł
jedni!Jk najśmielsze &czekiwania. Ok. godz. 13 Stacja
Klimatologiczna UL w Rudzie Pa.bi1i.nicklej za.notowała. bowiem ponad 33 st. C
w cieniu, ze stała, tendencją

instytucie -

~ylko

(al.)

Przy nodzl.a•l e I ookretal!"Za KL
ZMS T. Czecbowi= o•d·bY•l o s.ię
plenum KD :Z,MS Górna, IJ-06wię
cone ocen :e Tuchu ws.póbza woonictwa pratCy w tej dziel·nicy.
S-zczegó!owo omówiono Por<>blemy związane 2 pows.tawanlem
nowych
bryigad
ws.pólzawodnictwa Poracy w zaktadacl1 na
terenle Górnej.
'
Na plenuan wybrano talkże nowe wła<ltze KD ZMS Górna. w
zwiąZ>ku z po·w ola·n iem I s.eklretatrza KO ZMS, Stanisława Matuszki, na selcreta<r·za KL ZMS,
plenum zwotnHo go 2 zajmowa
n ego
dotychie:Zas
ma111ow!sika
I sekretarza KD oraz ze Sltanow!s•k a
cz!Oi!1Jlra sekreta.rJa.t u i
plerwm. Jedno.c2eśnle na I sekretairza KD ZMS Górna wybra!l10 dotych=atSowego sel~re
ta,rza KD ZMS, Stanisława Góreckiego.
Na
sekretatrza
KD
ZMS powolano Aleksandrę Piotrowską oraz dokcoptowano do
sk!a.<lu seloretariaitu t plenum
Jerzeg·o Majera,
I sekretarza
KZ ZM.5 z ZPB Im. Dzierżyńskiego.
(j. kr.)

w Lodzi
Na
we7'waj
syll-Olltycy
PIHM przep0wiadaJi temperaturę maksymalni\ ok. 20

burza

wiadomo·
co lepsze:
bez nazczy nazwa

Foto: L.

upał"

„Nad

No

parzą,ci'lwwaniu
jeszcze
trwają.

Nie

tradycyj-

wietrza. osła,gnęla 44%, podczas gdy no.l!"malnie t>rzY takiej temperaturze powinna
wynosić
zaledwie o.k. 320/n.
Barometr „spadał" i wszystko wskazywało na to, Iż

do po{,owy. Roboty
przy jej

więc,
pasaż

cześć

Na uljęci'U: momerut <1elcoracjl państwa Anieli i Antoniego Rosiaków.
J. kr.
Foto: L. Olejruczak

zwyżkową.

nazwę.

(Wykrywalność

Ostatni odczyt
I

iączą-

Kościusziki

z roku na rok zmniei.sza się

ligańskich.

ma

Piotrkowską

cy
15.1

na Ich

wa(JątC

n:e „Sto lat".

l·-------------

ilość
orzestepstw gosąx>dar
cż:vch. Wzrasta taikże ich wykrvwalncść.
W ubiegłym roku na Salu-

~ ~,

gMś6 popi~u. znaUłzl na to
pytanie w/.aściu;q oopou:redź:
„ W 11sunę liłmy su: na.pr~Od.
ale lud.zlwść pozostala w tyle. Poprzez nas grozi jej zag!ada. Musimy cofać s~ wraz
ze swoją wi<?d.zq" - zawyrclwwal i ze swymi tó'ł.Varzyszami
zaml~nąl slę w
klinice
dla
psychicz1iie chOTyc~.
Aliści (o
tragiczna
łroltio
losu,
a raczej przypadku!)
wrbew sziachetnym inte-Mjom
dr Mobiusa niebezpieczny jego wynalazek dostanie aię w
ręce kobiety
sza!on.ej.
Tak
więc
jego
bunt
przeciwko

od1>owied.nkh

iwepodarcze

„FIZYCY" w Te .trze Powszechnym
1

.

(szczególnie w buidiownic:twie).
Niemniej iednak. dzięki profila'ktyce stOS-OWanei przez KD
MO. m. in. kontrolom zaikdadów. Sl){)tk.aniom z zalogami
-

Bałuty

Specjalną uchwałą DR.N zobowiązała
posrz:c.zególne wydziały Prezy<lilum do podjeda

rolni 19.61. w 1,1bieglym roku
na Balutach za<not.owarn.o o ponad 100 m;niej wvbr.yków chu-

zestaw wystawy zaczyi'l.a się
od prac 2 po<l1ttawowych korn-

,'nil

miesi.eey).

MO.
Einergiczna akcia fun'kciO'Dariu.szy
K.D MO
przeciwko
ob.u:U!!anom t>rzyno""l ooża<la:n<;?
rezUil.taty. W pryrówn.aniu do

W LDK czynna jest wystawb
prac
d'Zleci
plastyków-;,;matorów, którzy WS;pólpracują z t>;
k!lllll!l"a.lną
plącówk;ą,
Auto;r;nni
prae są mloo'Zi artyści w wieku oo 8 do 14 lat. V•Y"tawę tę
wano 2obac:iyć 2 dwóch w7,.glę
dow; m6Wi ona o metocfac!l pedagog1c-znych Alicji Bobowsdciej
i o 06'iągnięclacb arty9t~·~nych
jej mtod2lutkich wychowanków.

"'

ge. że rem~en·ly w sklepach
f.rwają
stanowczo za długo
(trwa.ią. one czasami do dwóch

za.notowano ponad 1100
przestępstw
kryminalnych. w
tym ponaid 64 proc. w:vkrytych. Zano!O\lV'ano taicie 4 zabói'-ltwa.
Sp.rawoów wykryła

m„ łych twórców

______ ______

„Sto lat" na sesji DRN

tach

ll'gstawa

poo:,vcji, a poprzez ćwlcz'>nla tematrozne 1 kO'mpozycje kolorów
nawlązu·je do kompozycji 2 natttry PI"ZY!<-"lnile zestawy odzieży, cora.mi:ka pel.na dziecinnego.
nie5faJwowanego
wd:zlę:Cu.
a
pr.zroe
wszystktm
rnalATstwo
św.ladcZą dobrze o wyrob!onym
smJ>·kU
artyi<tycznym mlo.dycil
twór'l"W·
(A)

przed zbyt pochopnym likwidowam:iem gablm gac.mażeryj
nyc:h
w sklepach
spożyw
czych, z chwilą kiedy zaopatrzenie w dania garmażeryjne
jest słabe. a liczba sklepów
s.pecjaJ.istycznych garmaże
ryjnych jest je.°'Zeze niedcstrate<:zna.
Radni zwrócili również uwa

KDMO

rych odcinków Gdaóskiej. Że

romskiego, Worcella. Najważ
niej.szy problem w śródmiej
skim handlu stanowi konieczno6ć przeprowadzenia modemi
zatji sieci ha.ndlowej.
Lódź oosiadala przed wojną
ponad 16 tys. pla.oówek handlowych nie odpowiadających
w przytłaczającej więk&zo6ci

Wy<lzial
powinien

uspałecznionych.

mówiąc ·
spożywczych,

zagęszczenie

których

Prrem:irsŁu

ZWTócić
uwaige na potrzebę
Podniesienia estetycznego wyglądu również i sklepów nie-

Nie

znacznie Większe. niż

do Z:yczelllli.a.

Handlu i

stytucje. zakla<ly produkcyjne. obiek,ty kultur.a1no-rozryWkowe. a.le prawie pOłowa lód.z
kiego handlu detalicznego artyku!a.rni.
przemysłowymi
i
okDł-0

__________,

to nie tylko Piotrkowska

Sródmieście
cie

sa„,

,

Handel w centrum zoinferesowania radnych

w

wą.

~~lfb
1 A1c;i ~hJos:i a

I/

I

HOSIHOlfllZ..IA
na ekranie
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SAMOCHODYMOTOCYKLE

~

MOTOCYKL „WFM" oraz
rower wyczynowy „,Ba-1•

i Już w październiku i

~~~·~~O::i

telewizor•

17 do 22.
8164 G
SAMO-CHOD
,,Mercedes"
V-17-0 sp.rzedam,
Rz.gow;;.ka 149.
8165 G
SAMOCHODY:
„Wa.Ttburg'~
nowy,
;·,W&rszawę"'
spr-zedwn. PiO<brkowsika 123-5, tel. 438-'78
fub 328-78.
8010 G
iiAGAZoWKĘ--;;ciiew=o:.
!et" bairdJzo dobry stan
sp.rzeiClam. Laóown.OOć
S'ZO<tt,
do 3 ton.
Jan
JaS7JC'Zecln.,
Klrólowej
dw!gi
3-26,
tel.
34-4&1

„SZMARAGD 902"

-

ltewelacyjne transmisje

5

I

I=
§

(dzwonić

,,Szmaragd

90~2''

Do nabycia we wszystkich salonach i sklepach ZURiT oraz
sklepach

branży

całego

radiotechnicznej na terenie

.

liI

kraju.

wPłaeisz

Wpłaty przyjmują

wszystkie

oddziały

~

NIBRUCHOMOSCl
PLAC budOWllanY 1622 m
kw. ogrod:wn.y W\!'az z
buduacem
~m
w
Rud!'Lle. TeL. 346-.36, godo:.
7-.19.
9197 G
DOMl!IK j~Y S:.
i<ZboWY' sprzedam. Zgierz
ul. :SOjowniltów o Wolnoość t DemoOOrac;Ję nir 10,
tel. llh'J(HI~ od g<lidlz. 16,
91 92 G
Glowacld.
DZIALKJil ogrod.n1m.ą 1300
m kw, w RUd!zie Palb. spz-zedam. Tel, 444-45 od
goc1rz. l'I.
91711 G
..-..:
J._. ___„_,_=y
·
DO
.-~
"""'""'"'"'-"'"''
sprzedam. Okiręgowa OO
m. 5 (ChOdny),
8117•1 G
6 HA rzlemi z zaibudiowa.:
nUlmi sprzecLarn.. :Riom.an

Pa>biś,

wieś

pocm:&

Da•li!ków„

Z..ódź.

Dol:>rzaiń.
pOIW.
8Ui8 G

ha

GOSPODARSTWO
9
ziemi,.
O@I'ód,
budyniki
mUJrOwa111e,. dom 7-irzibowy
sprnedam.. Pól>tocra k1m od
stacji.
WiadlOlmość wieś
,,...

7

_

•

Syp"""'
pow.
....,wicz,
6656„G
Toloczlro.
DOM mUII'O'Wa.Dy z ogrodzonyun morgowym płacem sprzed;ml.
D<>jaa.d
tra.mw.aijem ,,41"
'i1ek .,Dąb:rowa",
J::nitw:<·
macje w lc:Lo.*u,
11669 "et

P\l'EYsta-1

6,

~C>ci~wl.ce._ _ _ ~!I-T
3 HA
ziern:t.. 140 wt
dr.zew
owooowych
s,przecl.am. l.ódź. ul. Augu
stów 20, Ludwik BY.laik.
DOM d.rewnlM!y pięt:ro
wy, ot!l'I'ód, pól morgi!, ko
lo
Aleksarulrrowa.
s~am.
Tel,
255--10
gooc'lz. 10-15,
664.6 G

-

organizuje

______, ,___,__________
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LEKARSKIE,

Pll.ZETAR.G

Komenda Milicji .obywa~elskiej m. Ł1'dzi, ul. Sienkiewicza
ogła~za przetarg rueograniczony na sprzedaż samochodów
CYkh:
1. Warszawa
nr podw. 12342 wg ceny wywoławczej
2·
"
„ „ 44348 „ „
3
• Motocykl M-72
•
59671 „
::
• ~,~unakk::
"
50809 „
"•
„ „ una
338000 n
6•
• „Junakct
„„
1- p
„ „Junak-t .,. „ 10883
5745 „
„

„

„

„
„„
„

„

„

„

„
„„

24.000
30.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000

z)

zł
zł

zł

zJ
zJ
zł

4

dziecięce

WOZKI

space-

ro we 1 g~ęOOkie
poleca
sbra r~e at'lg :rz~~rowadzooy zostanie zgodnie z zarząd2leniem mini- z.
Jairewicz
Lódź,
Obr.
23

omun acJl z dnia

111111111111111111111111111111

EGZAMINÓW CZELADNICZYCH
-;, MISTRZOWSKICH

• VIII. l900 ?",

2705-k

oraz kwalifikacyjne dla robotnik\Sw
we wszystkich zawodach organizuje

DOSKONALE~::1'~~WODOW
EG -t =;
ul.
4, tel. 289-05.
Łódź,

21 190

Łąkowa

s ____________, ______..,.

iPRACOWllCY POSiUłllWAlll]
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KURSY CEROWANIA ARTYSTYCZNEGO,
REPASACJI
poięczocR,
SZ~CIA
RĘKAWICZEK, ' WYROBU
GALANTERII z TWORZYW SZTUCZNYCH, DZIEWIARSTWA MASZYNO:;
WEGO, HAFTU MASZYNOWEGO

TOKARZY: kobiety na tokarki rewolwerowe i mężczy2111 na tokarkd pociągowe, ślusarzy
na obróbkę ręczną, spawacza elektryczn&go
or s~Si>ec:Jallsta zatrudnią natychmiast Łódzkie Zakłady
ChO'l'Ób skórnych., wene- Metalowe w Łodzi, ul .Targowa 9a. Zgłoszerycznych
K1Uń16-111.
nia przyjmuje dział kadr w godz. 8-14.
ZAKŁAD
sldego l:t2
'147t g
2657-k
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
KO ROSS KA Henryk.a lekarz gtnekolog przyjmu· KIEROWNIKA
INWESTYCJI z
Łódż, ul. Łąkowa 4
le (>Olliedzlafld.; C2Watik:I
5-letnią
11 t
2 517-18, Zielona te
praktyką
w przemyśle z wykształceniem 1
średnim,
EKONOMISTĘ
do
działu
inwesty.,..,
___
,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _.
Dr
Jadwiga
AMFORO.

i

t

i Kursy- prz!!otowu jące I

== ==

specjalista ch<>!rób . weneryaznych1
ekórnych
8-10,
14-116; ulica 22 L~ 4

WICZ weneryczne, skórrzetarg. ~d?ędzie ;ię w dniu 10 lipca br. o godz. :ro w Domu ne
15.30-18.30;
PróchnlKultury MilicJanta w Łodzi, ul. Nawrot nr 27.
ka Jl,
8085 G
Dr
BORECKI
&pecja.lista
~omenda MO m. Łodzi posiada również do sprzedaty akcesoria
mp ?~lowe marki „Jawa" oraz samochOdowe marki „Skoda 1200". chocrób kobiecych T.rau0
gutta 9. Przyjęcia 16-18
nr
Y. or2:Z akcesoria oglądać można w Łodzi pr:iy ul. PKWN
;oław~z~o~~ach_ .od 12-15. Wadium w wysokości 10% ceny wyROZNE
nr konta 908 _ 1~~:~4 ~omenda MO m. Łodzi NBP IV 0/M w Łodzi

p

i ekspozytury Powszechnej KC)SJ'

lllllłlllłllłlllllłllllllllllłllłlllllłlllllłllllllłlllllllllłlllllllllllłlllllllll!lf

KURSY RADIOTECHNICZNE

Dr":iWi>nEWtcz

nr 2W29
i moto-

książeczkę

KIEROWCÓW z I i· II kat. prawa jazdy - i
zatrudni natychmiast !l'rzedsięblorstwo In-stalacji PrzemyslowYch w Łodzi. Zgłoszenia
prziyjmuje Baza Tra.nsportu Łódź, Brukowa
nr 20 w godz. 7-15.
2526-k

-

.

na

PRZY AKWIZYCJI dobrowolnych ubezpie..i
czeń z:atrt:r'.nimy zaraz osoby zamieszkałe
na Stokach, Radogoszczu, w Grabieńcu, Te~
filowie, Rogach i Złoti.ie. Wynagrodzenie
prowizyjne. Praca może być wykonywana
jako dodatkowa obok podstawowego zaj~
cia. Informacje i zgłoszenia tylko w godzi_.
nach 9-10, pokój nr 11 Oddział PZU dla
m. Łodzi, Al. Kościuszki nr 57.
2664-k

-

!br .

zł

~

pięllrze
lub kupi wolny
SPAWACZY ACETYLENOWYCH
drzielod kWa'f>errnnka
nica śródmieście. Oferty
I ELEKTRYCZNYCH
Ogłoszeń,
Biuro
„8'178",
Piot!'.kowska 86.
oraz
MLOD~ffia,łżet\stwo stuPALACZY
KOTŁOWYCH
denckie poszukuje poikoju w Lodzi na okres I iro
ku, Zalplact z góry. Wlktorla Kowaok.a„ Dą>browa
Gómlcza, Kotłąta<ja 7.
ZAKŁAD
_ _ _ _ _ _ _ _ __
GARAż s·kladany kupię.
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
1
DOM
jednorodrz!nny
w
wewn.
69
Te-1.
2184-00
Pa1biaillka.ch
pokój,
gom. 8-15.
SPRZEDAŻ
85lY1 G
ul. Łąkowa 4
kuchnia„
wo1ne,
d i w a l - - - - - - - - - - LETNISKO (trzy pokoje),
2118 _t
mleszkama nie wyikoń- PIANINO
m=ki Foer- ogród w Warcie na liczone, plac 8.900 m kw. ster sp1r2edam. Tel. 244-92 piec„ sieripl.eń, wr.resleń.
pLl.nie s~.
Pa- od godz. 18,
8462 G Wia>domość w. Wiśruewblainjce,• uil. 20 Styczni.a KONSTRUKC~
stalową ski.. Wall'ta.; Skalrżyńs:ltie138 (Dojal2ld do óużego
k:IBlmi
cl
go 10.
0067 G
skrętu),
8707 GIS2l
·; :ru:ry
ągn1one
PANA kultunrJnego. spo- - - - - - - - - - trzycałowe sprzedam ; kojnego
przyjmę
n.a
DOMEK j,_,·-~-•-jDojaiZd tramwajem „41'
"""'"'""~"''Y w P?"ZY&tainek
~.Dąbrowa" mieS2lk.a111ie.
Na~chętn.Jej
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
S7.0Zec:lnie
zamiemę na jrn:tormacje w klOSlku.
spoza
Oferty
Lodrzi.
„5599u.
mles'llkanie trzyipo.k.Oljowe!SIATKI
or g a n i z U j e
Oglc.;zeń, §
ogro.drz.eniow
Blu.ro
6699 G
w
L<:lid.zl. Swi-er.=ewo,
Wiadomość, a.my, :tu-•·1 i -u,...,.
-• ~:;i P:otrkow!llka 98.
S?JCZeCln,
u:J.. Gron.owa 4.
8995 G .poJeoa wam:zta.t Ja~acza LETNIKOM -wynajmę ład §
.. 41
86&1 g ny pokój bllslro
mOtt'ZS.
Grottgera
9.
n.oMEK 1JrzY'l:Zbo·wY pod- FORTEPIAN klrótki tainio GdYt).la.
stopnia I i IL
2J65i1 K
p1wruC2J011y,
murowany s~ ua. Koopentlka GO<rezyilroWSka.
ritzy poikoje; kuchrua,
sprzedam za 160.-000 rzt. 27 m . 211 • """""• 18-W
InJ!0trmacje
l\ofalrci,na
15
' "'~
•
wy·gody, bez
zamieW programie budowa
1 naprawa
radio=
odbiorników
lamipowych
i tra-nzystom, la.
9013 G POLECAM
nowoczesne nię na pokój,c.o. kuchnię
.„ - ·
szkła
ośWie1jleniowe;
cerowych.
GOSPODARSTWO
3 ny
zatwierdzone.
Szu- stare budowructW>O Vl<'Yl!lO
moogi
(ziemi.a pszenma) kam wytwórey
z'Wiestza- dy l pokój kucłmia lub
Za.pisy Łódź, ul. Łąkowa 4, tel. 289-05
bloki.
kaiwaaerka
la<11;1e ~·budowania; śWia ków. Sopot, ,,Nlkllog.&l" - duża
E
_
2114_t
tło, w OlkoUcy Z.a8ku - M. CalSSklo sa.
26112 'K'. Ole~ ,,alł,t"b :tnu~
· Piotr ;ws•ka.
iillłlllllllllllllllllllllłlłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllf
tti;mzied>am, (Nada;fe &ię ne PIANINO
zagranl=rie Ogi
I
ogrodnictwo). Wiadoanaść kmzYź<>we
_
sprzedaan
Lódt, N-0wot.kl. :ł&-'7, Pa- n!ed:rogo. Protrk°"1811m 86
1
wllGro\Wlk.a.
82l!M G m. 33.
2140 G
Dr NITECKI. specjalista
chorób skóm}'lCh.j weneryoC2tlych
16-lS,,
Kl11ński.ego ~
74Z3 g

PLAC 1000 m kw. przy
autostradzie sprzedam.
Piotrlkowska s, n p., pra
wa O<ficyina., GlQWacki, go
do:ilna oo 1'2„
•
6~6 G
PLAC
W
Grotn.IJk.ach
og:rod:zony o.kolo 1000 m
kw. - ~. O,g:lądać
w
n.ledlzielę,
Grotnlikl.,
Matmrulildtowska ::i.o.
8939 G

dziś

Oszczędności.

samot.n.a pani - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'ed'llOl'Odtzlnny STARSZA

6 lub 9 tys.

,

maJego poikoOGtOSZENIA DROBNE
~~~ Wi~„ u'i° poszu·lrulje
SU;l:l'loka.t orsJkiego na
ju
1_11.1..----------------„.1&1..
Elblą&ka
przysta.nek

ni

jeszcze
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LOKALE
DOMEK:

jeśli

wleczo.rem).

SKUTER-;:-WiaJta" - spr.re.
Lódtź, ul. Pit'Oil.etaOOm.
riacka 24, tel. 47!Hll.
SAMOCHOD
·„Sy;renę"
377-59,
sprzedam.
Tel,
8&16 G
Główna 41.
SAMOCHOD tt.Moskwicz''
dobTym
st.aalle
w
4<IO
s>pt"Z;edam. Jaa:iacza 69 od
874'0
G
13.
i,·,Sy.rena"
SAMOCHOD
100 sP<!'ZOO.am. Wiadomość,
Ko!l'll&tytucyj.na 44a m. 54.
91ir7 G

zapewni Ci

e

samochodu osobowego

-

z pojazdów kosmicznych

I=

możesz stać się właścicielem

StaJl.ngir adu 37a.

9034 G

Cl'fl.1J'd . „.

organizuje

cji na planowanie i realizację z praktyką
w przemyśle,• z wykształceniem średnim i
znajomością maszynop.:sania, INŻYNIERA
na stanowisko gł. konstruktora, KALKULATORA i METALURGÓW z 4-letnią praktyką - zatrudnią Zakłady Sprzętu Motoryza::i
cyjnego nr 2 w Łodzi, ul. Liściasta 17. Warunki płacy do omówienia na miejscu. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr od godz. 8 do 15.
2537-k
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ZŁOTO
również

-

ZŁOM 5
§
§

bez cech probierczych kupuje ==-„V ~ R 1 TA „
8
§=ul. Piotrkowska 263
2220-k
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WA2NE TELEFONY

Pogot. Milicyjne
Ol
K.ONCEBTY
codrzlenrue g, M-18.
rad!z,; d02W. od lat 14, POLESIE (F<i<rnaJ.sklej 37)
Chirurgia Południe ~
19
Pocot. Ratunkowe
08
FILllARMONIA
(Nanrto- ZOO C2ynne g, . _ ·
·~ IJl~l~1JV.1 g. 17, 19.
„Nigdy
w
niedzielę" S2'pltal im. N. Barlickle-Noena pomoc lekar~ *>) g,symfanlczny.
19.30 - XL P~~~o JS c;;~
Z~ll.' J "
• . POKOJ
(Kao:!Jmle!'2a rur 6) · pr. tranc., dozw. od la·t go, ul. Kopcińskiego 22..
aka m. Łodzi
ł44-4ł
"'otleert
„wozy jadą na zadlód"
18, g. 17, 19.
Chirurgia Póln~ -S~i
Strat Połuna
08
ZA.KOŃCZENIE SEZO- i;>ooiedrl:!alk:ów).
(panorama) prod, USA ENERGETYK
(Al.
Po.li- tal
im.
Sterli.nga,
uJ..
Kom, Mle,IAka MO
lllZ-U NtJ
KONCERTOWEGO
WYSTAWY
dozw. od lait 12 g. 16. t.echn1k.!, róg Fels2.tyń- Sterhnga 1-3.
1962--63. Orkiestra sym- KLUB
Kom. ltuebu DroI>ZIENNJXARZA
18, 20.
skief!'O)
„Karmazynowy Laryngologia: SZp. mi~
gowego
n6-6! foI11c2'na PFL
DY1rY(Plot?!koWS<ka 96) Wyst.a
REKORD (Rzgo't9'Ska nr 2)
pirat" prod. USA dozw. N. Barlickiego; ul. KopPryw. Pogot. Dziec. 300-00 gent - Stet.an Ms!rezylk
wa
n:etby
Wacława
SEANSE NOCNE
strzeloeów" pif'. C1Zesildej,
„Prawda" prod. fr.aaic.
oo lat 12 g, 17, 19.
cińskiego 22 ,
Pąw, Poe°*- Lek. 555 _5$ So&ta _ Jer.zy
Koh.dJka,
BAITYK
,,Rozwód
:PO
dozw. od lat 12, g. 18,
doo:w. od lat 18 g. 15,
Okullstytta: Szpital ~
*33-33
sz~ laureait VI HALA SPOR'J:OWA ('W()(['
włosku
pr. wlos. g. 22
20.
17.30, 20.
z
Międtzl'!ll.Girod.owego KOlll pella 21) Wystawa ry- WOLNOSC „Sonaty" pr. DWORCOWE (Dw Kall- ROMA (RzgoW'Slka rur 84)
DY URY APTEK
N._ Ba.rlickiego, ul. Kopo
'l'EATRY
kursu
Pll8lllistycznego sunków 'dzleclęcyich his~. g, 2'2.15
ski) „Kiedy nasiaJe la
„W 80 dni dookola świa L:lmaru)wsklego 1, Więc clnskleg·o 22.
-'a
im. Fr. Chopi.na w Wall' czynna w godz. 10-1'1 WISLA
„Dziewczyna. w
to"• „Cebulek",
g. 10. ta"
(pano.rama)
t:>rod. kowskiego 21, Plotrkow- Chirurgia I 1aryngo1
'l'EATft NOWY (Więckow szawJe.
hotelu" pr. USA g. 22.15
lli 12, 13, 14. 15, 16,
USA dozw. od lat 12 g. ska
3-07,
Gdańs1ka
90, dziecięca: S'Zt>ltal Im. Koski.ego 15) g. 16 „Ten,
PROGRAM:
g l N A
Wl..OKNIARZ
„Kapitan
17, 18, 19, 20, 21
9. 12.30, J.6. ie.ab.
Anni!
Czerwonej
8, nopnicklej, Sp0ma Sff-50,
który dotrzymuje llło- Liszt - Preludia„
. KINA PREMIEBOWB
Fra.easse"
(panoirama), GDYNIA-STUDYJNE (Tu- SOJUSZ
(Pla.towcowa 6) Srebrz~ska 67,
Lagiew- WIECZOROFVA POMOC
W&" (plr:2'Jedst. eamiknię- Fr&nCk: W~Je sym BAl..TY K (N
t wicza
pr.
fra.ru:.
g.
22.15.
w!.ma
2)
„By•
albo
nie
„Gangsterzy
t
fllan- nicka 120, Pl. Pokoju 3. LEKARSICĄ udziela w dni
201
te).
'
Gefun.io:1me,.
Kapitan uu ~raoeasse"
KINA I ltATEGORD
być" prod, USA dorzw. tropi" prod. pol. doo:w.
poWSIZe<lnle pomocy doMALA SALA (Zaichodnta
r:ihWln Attlecyka- (panorama)
p.rod.
fr. KINO LDK (Traugutta 18) c<l lat 16 g, 10; 12.30. 15,
od ls·t 16, g, 17, 19.
DYŻURY SZPITALI
rosłym I dzieciom w am83) g, 20 „Ladaocznioea z
'
W Pairyżu.
doow. od lat 16 g, 10,
„Zabawna buzia" prod.
17.30, 20.
SWIT (Bałucki Rynek 5)
l Klinika AM al. bulato.:rium w godzinach
za11adamt•'.
12.30, 15, 17 3-0, 20.
USA doo:w. od lat 16 g. HALKA ~Wiecka 3-5)
„WS:tySCly na ~enę" pr. Curle-SklodowskleJ 15 - od 18 do 21 oraz p.nyjTEATB IAR.ACZA (Jara- MUZ
MUZEA
POLONlA
'cPl<>trkowska
15.15, 17.30, 20.00.
„szerszeń
prod. r~.
U'SA, doa.w. od la~ 16, przyjmuje rodZaoe 1 cho muje w tym czasae oZgło
cza %1) ndeczynny.
k o = SZTUltl <Więc 67) „Nieletni
świadek" MUZA (Pa,blarJcka 173) dmw. od lait 12 g, 16, g, 15.45, 18, 20.15.
re ginekologlcznle z dziel s~enl.a na wl'Zyty dot!noTEATR 7 15 T
tł.a 1)
ego 36)
czynne prod ang do<z.w 00 lat
„Tysląic oczu &>k;tora 18. ::i.o.
TATRY (SlenkleWicza 40) n:cy Górna z 11 t 12 we zatatwlane P'l'Ze'Z noc
•
<
hl!;~
we
~orki
l
CZWartki
g.'
,
o,
;
„Smar
Mabuse"
Jlll'()d.
NRF, MLODA GWARDIA ·(Zie„Jacek
w kosmosie", ReJ<mowej Poradni ,,K" ną pomoc lekarską Od
16
10
3
15
~i 19 ·15 ,,.Ko tki, ko·
19, środy, plątk:i
kula" prod poi dQZW
dO!Zw. od lat 16, g. 15.45
lona 2) „serce l szpa,,Porwanie", „Król Ml- z ctrzlelrucy Wid-zew oraz godz. 20 do łl.
etkl",
ro oty 9-1$, w nie- · 00 lat 16 • 17 ~ 2<I
• 18, 2().15.
'
da" (pa,nOll'ama)
prod.
das", „Luks",
g.
16. z dzieLnJcy Polesie z po
Sl'ódmieśc!e - ul. Pl~
lrEATR
POWSZECHNY
dz!~ l~Ul. Wystawa WlSLA (Tu!.:ima:
,;So- STYLOWY (Kilińskiego 123)
fr~. dozw, od la·t 12, 1'1; „Czal'l)e skrzydła" radni „K" l>I"ZY ul. Fo.r- kowska 102, teL Zll-80.
(Obr. StaJ!inglradu nr 2:1)
„sz. ce olej·n>e Jana Ma
naty" pr hl
dazw
„Kanciarze
sp.
Akc"
g. IO. 12.30, 15. 17.30, 20
(painoraana) prod.
pol. Miskiej 25
Bałuty - ul. Zull Paoo
g. 19.15 „Klub Płckwłoe~lfi"
czyn.na w go<>d lat 16 g~O 12 30 '
prod. ang. d-O'ZW. od Liit 1 MAJA (Kilińskiego 178)
doo:w. od lat 16 g. 18,
szplt.al Im. dr R. Jot- canowsk1ej 3, tel. 541-96.
ka".
z naich
otwaa"Cia mu1'5, 17 .30
18 g. 15.45. 18. 2().15.
„o dwócb takich eo 20.15.
dana ul. Przyrodnicza
Widzew ul. Szpital.
tl.'EATR
ROZMAttOSCI
ZeUilll
WOLNOSC
.(J>rzvbyszew- WLOKNIARZ IPróchlllLka
ukradli księżyc" Cpano- KINA W KATEGORll 7-9, przyjmuje rodzące I n.a 6. tel. 271-53.
(Monium.i u) nieczyn- MUZEUM RisTORD RU- skiego 16) „Sprawa Ni16)
„Przygoda"
prod.
rama) prod. pol. doo:w. LĄC2'.NOSC (Józefów 43) chore ginekologlcznie z
Górna
ul. Leczni•
ny
CHU REWOLUCYJNEGO
ny
B"
p.r<>d
franc
wlookiej, doo:w od 1aJt
od lat 9 g. 16; „Don Kl
„Piękna Luretta" prod. dzielnicy Sródmieśc:le o- cza 6. tel. 427-70.
OPERETKA (Piotrkowska
(Gdańsk.a 13) n.lecozyn- doo:w. od lat '18 g. 10; 18, g, 10, 13,
19.
clwt" (panorama) prod,
NRD, dozw. od lat 16, raz z dzielnicy Polesie 2
Polesie - Al. 1 Maja 2.ł
243) g, 19.16 "Can-Can"
ne.
12.30, 15, 17.30. 2'0,
ZACHĘTA
(Zgierska 26)
radz. d=w. od lat 14 g.
g, 19.
Rejonowej P0<radlni „K'' tel. 382-98.
(dozwolone Od lat 18). MUZEUM RJSTORll Wl.O STYLOWY - LETNIE oo- „Ich dzień powszedni"
18, 20.
STUDIO (Lumumby 7-9) przy ut. W~lczańsk!ej 18.
N'ooena pomooe lflkM"Sk&
OPERA nlecz .
KIENNICTWA (Piotr llńskiego 123)
„Dzlew·
prod.
pól.; dO!ZW. od ODRA (.P.I"Zęcl!za•lnla'lla 00)
„Trueicielka"
(panoraSzpital tm. dr e. Wolf {NPL)
dla
m. Lodzi z
ARLEKIN wr1na.
kowsk.a 282)
Wystawa
czyna w hotelu" prod.
lE.<t 18, g, 10, 12.30. 15,
„Najemny
morderea''.
ma) pr. franc., dozw. ul. Łagiewnicka 34-36, siedzibą w Stacji Pogoto
ntoczynni
lcza&ika S) . „1000 lat wlóklennlctwa" USA g, 20.45 tklno czyn 17.30, 2'0.
(pa.noraana) pr, wtosokieJ
C•d lat 18, g. 17.15, 19.30. przyjmuje rodzące 1 cho wia
Ra.t unkowego
dl&
PINOKIO
czynna codziennie (pr6<:z ne tyllro w dni pogodKINA a KATEGORll
dozw. Od 1at l~ g. 16.30, CZAJKA (Pl".>nowa nr 18) re ginekologlcznle z dziel m. Lodzi prz:v ul. S!en19 ·
lf. 12 ew WO)
l6)
poniedzialków) w godz.
ne).
„St.okrotka" pr. f!'a•nc., nicy Bałuty z 10 Rejo- klewic= rur 1'.n
ud<Ziela.
dała wUk"
"Gwlz·
11-18.
·rATRY-LETNtE ' (Sienki
(Piotrkowska 150) OKA (Tuwima 34) „Snledozw. od lat 18, g. 17, nowej
Poradni •• K"
2 pomocy w domu chore•
'
SALE WYSTAWOWE (Ul.
'11.iC'UI 40) "Swlatla · f!"
z e~yna z dobrego
gł w fałoble" pr, USA, 19.
d2lelnicy Wid!zew ora'I! 2 ';(o d.Ja dorosłych i dzieci
~TR ZIEMI LODZKIEJ Więckowskiego 36) t>o- morderoeę" 1>r fr na d-omu prod. pol. doow. dozw. od lat 12, g, 15.30 MFWA (Rzgowska t'b1" Hl dzielnicy Polesie 'Z Rejo- z"las-zaJących zachorowaopern!ka 8) niec:rzyn- roczna wystawa prac g . 20 ,45
ane.
od lat 16 g. 15.45, 18,
17.45, 20.
·
„Tata, mama, córka i nowej p 0 .radnl ,.K" przy nle po godzlnach
PTZY•
n.,
ucmiów PI.ST c:z;ynna. tylko w dni ........~~)e D;;>~;5 • (N ,...;... ""'
,...ó POPULARNE
(Ogrodo- zięć'', pr. radz., doo:w. ul. K.aspnaka t Srebrzyń leć
przychodni
rejonorwa
• .,....„
ar.v...~. ••1
l
W& 18) .,Kl, ~Y" prod,
od lat 14.. il.. 16, U. 211. skiej 75.
" 'Ych.

„.

•
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Godzi.:
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29. VI. 63 R.

-

17.54 Lódzkie wi;id-0mości dnla. 18.00 „DlR każdego coś mi!<'go" (W). 18.45 Film krótk,J1netrażowy „Kto silnieisrzy" (L).
19.0() Wszechnka TV: „Kostium" (W). !9.30 „W1eczorrw rozmowy (W) !9.50 „Dobranoc" (W). 20.00 Dziennik telew. (W-wa
< Gdarisk). 20.!0 Wi!l1am Szekspir CW). 21.30 „M9dame Sans
Gene". KomedLa Antnniego Marianowicza 1 Janusza Minkiewicza wg. sztuki Sardou. (W). 2J.OO Wiad-0m0Sc.l dzien·
nika TV (W).
NIEDZIELA _. 30, - VI, 63 lt,

„

Kurs Rolniczy „Czynniki przyśpie;zająice owoco\":anle" (WJ. 10.25 PR z ER W A. 13.23 Program dnia CL).
film fab. prod. radz. (dolJ.25 „Mitość powraca wiosną" zwolony od lat 12) (W). 14.2.; „Bryz.a•• (Gdarisk). 15.00 „NiP.
dzielna Biesiada" (Lóciż og.). 13.45 „Teatrzyk domowy" (W1l6.JO Poranek muzyczny z udziałem solistów• (Poz.nari). 16.55
„Dr Kiidaro" - I odc. filmu prod. USA (dozw. od lat 14)
teleturniej (W).
(W). 17.45 „Od Szcz€>Cina do Elbląga'• 18 4,; „studio pod gwiazdami" - koncert piosene!t (W). 19.30
„K,vsdrans recenzenta" (W). 19.50 „Dobranoc" IW). 20.00
Dziennik telewizyjny (W). 20.30 „Sportowa Niedziela" (W).
21.00 „Podpalacze" - film kryminalno-sensacyjny prod, ang,
(d-0zw, od lat 16) (W). 21.57 Wiodomości sportowe (W).
9.3-0

TV

Lódzh~e· -v.i2domo~1 dnia. 10.00 „co zobaczymy?" (W). 18.1&
Kino Krótkich Filmów CW). 18.45 „Eureka" (W). 19.20 „Takty i nietakty" - program pub!. (Lódż og.). 19.50 „Dobrano<-"
(W). 20.00 Dziennik telewizyjny (W) . ~0.30 Teatr TV: „Latn
w Nohant" - sztuka Jarostawa IwaszkiewiCZ!3. 22.00 Wiadomosci dzienni.ka TV (W). 22.05 „Lupu - Cupu" (L),
WTOREK -

.
l!

z·1elona Góra, a nie Wrocław
terenem

17.54 Lódzkie wiadomości dnia. 18.00 Na da1eklch drogach
18.20 „Akcja Slęza" CWl 18.35 „Proponujemy" - program pub! (Kat.). 18.50 wsz-eclrn1ca TV „o drog,ach, szosach
i autostradach'' (Kr.). 19.20 „Filipinki'' - progr.;m roz.rywJ;owy młodzieżowy TV Szcze<:ii\skiej ze studia w Lodzi.
19.50 „Dobranoc" (W). 20.00 Dziennik TV (W). 20.30 „Taiernni<'.a oszusta" - film z sei.ii „Przygody Sherloka Holm-esa"
(W). 21.GO Magazyn publicystyczno-młodzieżowy (W). 21.30
Koncert utworów muzyki klasrcz.nei (W). 22.00 „1'ubuś Fatalista" - Denlsa Diderota - lll odcinek (W). 22.36 Wiado·
mo±ci dziennika TV (W).
(W).

11ur:.m:1m
llll11t11111nD

4. VII. 63 R.

PIĄTEK

-

5. VII. 63 lt,

6.

CZERWCA

8.()5 Mu-zyka
Muzyka poran8.50 ,,Rozmowy na tema.t y
na.
prawne". 9.00 Franco is Couperin:
Koncert w stylu teatralnym . 9.20
(L) Koncert pc-ra•nny. 10.10 Mówi
Techn;.ka. 10.20 Tema-tyka n1-0r&k~ w muzyce. U.OO Muzyka dla
11.50 Aud. z cyl<lu
wszystkich.
„Rod:zice a dzi<Jeko". ll.56 Komunikat o stanie wód. 11 .57 Sygnał
czasu i hejnał 12.05 Wia·d<imo·ści.
12.15 „Ro·lniczy kwadJrans". 12.3n
13.00 Biało·rus•kie
Ha<loo.reklama.
melodie ludowe. 13.20 (L) Koncert
rozrywkowy. 14.00 „za.gadka J.it.eracka". 14.30 Koncert symfoniczny. 15 .00 Wiadc•mości. 15.05 Pro„Sportowicy
15.JO
dnia.
gram
wiejscy na start". 15.25 Mój pro!!ram na a·ntenie. 16.()5 Z życia
Zwia,zku Rad-zieckiego. 16.35 Program młodzieżowy „Ambicje i
17.05
sta·rty''. 17.00 Wiado.mosci.
Radiowy pe>radMk językowy. 17.20
Utwo~y
17.40
Muzyka lu<lowa.
18.00 „Na1c!ekawszy
sk1-zypcowe.
proces". 18.20 Ko·resipo:1denoeja z
zagranicy. la.30 Kwad.ra•ns walców

~

\TU. 63 R.

ł7.20 Progr>•m dnia CL). J7.22 „w środku Polski" (L). l't.54
I,ódzkie wladomoS.CI dnia, 18.00 „Mlode talenty" - program
z Bukaresztu. 13.30 „Miasto na fa·!ach" - film prod. rad-z.
IW). 19.25 „Gawęc!y wilków morskich" (Gd.). 19.45 ;•?,o·i:;;noc" (W) 2u.oo Dziennik telew1zy1ny (WJ. 20.30 „Pe!!'·Z
21.15 Sprawozdanie z lVPstrzo&tw Eure>py w g1';1nast;rce mę_
czyzn (Belgrad). 22.45 WiadomoSc_i dzienml<a. rv (WJ. 22.oO
23.50 Konlec
„znane i lubiane" - p1osenk1 film.owe (W).
programu.

(\i:

________ ___________________
,
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POWIE$C

.. DZIENNIKA"

-&

POWIEśC

Kazimie1z Kwaśr.lewski

(32)

„DZIENNIKA"

-&

POWIEśC

•• DZIENNIKA"

ramię.

W każdym z tych samochodów ~.edzi?-ł
tylko jeden człowic}:. prowacl.zac swoi. woz
w kierunku niewid z'alnego stad za wdno·
kręgiem mona. a racze.i w strone rozrzuconej nad brzegiem wielkiej ~ępy drzew
i stojących pomiedzy ni mi domow 07:nacz-0nyrh na manie wspólna l!-aZ":'fl: Zdro1.e.
Ale ani Malr;(orzata. am Zietek. am ~oz
party na tvlnym siedzeniu auta i zapa!aiący
w tel chwili papiPro~a pan Zawadzki. me
wiedzieli. i.e we wsz~·stkich trzech autach
na dnie waliz li?i'ł Pod bielizną płaskie. automatyczne pistolety.
Auta przelecia.ły i zniknelY za następna
serpentyną. Ziętek ruszył powoli. skrecił na
autostrnde i pojechał t.a nimi. Był zmec7.0ny •Jpalem i jechał wolnic,i niż zwykle. Gdyby nio to. być może. wyprzedziłby ~szyst
kie trzy jadące przed nim wozy. Wowczas,
najprawdopodobniej ktoś, kto miał z:t:nać
tfd nocy, nie zginąłby. bo kapitan był" prz:vzwoitym kierowca i m~jąc miejsce w w~
zie brał aut.ostop-0wiczow. Ale nawet na1śledczej nie jest
czu.jniejszy oficr.r służby

warg.
wyschniętych
językiem
Dotknęła
Furtka była otwarta. Zbiegła z nasypu .;zosy
i weszta w obejście. Ani na padwórku. ani
w otwart:vch drz.wiach domku nikol!o nie
było widać. Dziewczyna oodcszła do studni.
niej plecak i wsunawszy
obok
połozyła
skrzypiący żuraw, cze-kala przez chwile. aż
Zmącona oowoda wleje się do wiadra.
nie dawała odbicia .
na dnie
wier7!chnia
wvciąl!nela
Dziewczyna wyprostowała się.
żuraw i napiła sie wrprost z wiadra. przeje ostrożnie.
chvlając
Ubrana była tylko w wełniana blu7ke.
włożoną na gole ciało i kiedy woda z wiadra
prysnęła je; na piersi. "'°-z<lrygneła ~ie. Od.<tawiła wiadro ostrożnie na krawęr;z. ocempowroc.i!a na
browania. wzi<'ła plecak
skraj szosy. Chciała usia§ć . żehY _wyjać- z
zewnr>trznei kieszeni plecaka o~tatma bułl<e
z tych, które pr?.Y![otowała sobie do. n?dróŻY. Ale z dala dostrze:tła czarny. nt$k1 saw którym
niochód. iadacy w kierunku.
chciała pojechać.
Zerwała sie i stanehl

na ;kraiu szosy z
Była tak ładna. śniada i
uniesiona ręka.
harnowłm<a, że musiała zwracać uwagę nawet z odległości.
zwróciła uwait.~ . człowie~a
Najwyraźniej
zblizaiacee? s~e
kierownica
siedzącP!to za
auta. Zahamował gwałtownie. Wychylił s1e
z okna:
- Dokąd?

flPI-~

n111::;•11n
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Kaba.recik reklamc<wy. 19.05
„Wędrówki muzyczr.e po kraju"
20.00 Dzierlni.k wi€czorhy.
8Ud.
20.26 Wi«don110.ści s.p.ortowe. 20.30
Koncert muzyki popularnej, 21.00
18.45

.,Dzwony k-oirne\vi.lskie" -

operet-

ka. 20.30 Gra Orkiestra Taneczna
ZZ.55 Chwila
Sląsh'iej.
muzyki. z.i.oo Ostatnie wia•d-omoś
ci. 23,10 Do tańca gra Orkiestra
Ta.neczna „Deu tschlandsen<l-er",

Rozgłośni

PROGRAM II

8,30 Wia<lomości. 8.35 Muzyka
poranna. 9.45 R.a,::liowy kurs nauki
j ęrtyka ro.syj skiego. IO .OO Muzy•ka
rozrywkowa. 10.40 „Legenda o
Mazono". !1 .00 Poranny
pięknej
ll.30 Tako.ncert chopinowski.
deus;z Sze!i.gowski: Suita z ba,Je11.57
d2iev.1czyna".
i
tu „Pa·w
Sygnał czasu ! hejnał. 12.05 WiaPoonajmy na.sze
12.15
domości.
12.35
luod-0we.
tarice
i
pieśni
12.50 (L)
Melodie rozrywkowe.
„Los k.obiety" felieton. 13 .(}0 Mu-

-&

w stanie przewidzieć przyszłości. jeśli nie
posiada żadnych informacji.
A Ziętek nie miał pojęcia o bm. że o
kilka kilometrów w przedzie. idzie wolno
śliczna dziewczyna w
obok szosy młoda.
dżinsach i z plecakiem przerzuconym przez

1m~lll1ll
IJJJU1u11Ulll

lłłlltlłt

PROGRAM l
Wiadomości.
8.3()
aktualności.

17.o4 Lódz.kie wla<!omości dnia. 18.00 Film z serii „Przygody dziwnego psa Huckl.,,be·rry" .(W). 18.30 Pro_gr,. Publicyst.
et.). 10.00 P!·ogram tygodnia CL). 19.U Młod;e zyc1or:vsy cvn.
19.50 „Dobranoc" (W). 20.00 Dziennik telew1zyJny ('W). 20.30
wszechnica TV: „S·.viat romańS>k1: Fran>Cja" cz. I (W}.
SOBOTA -

lłluu'"uud

IUUh11llfllll

8.QO

s

MP juniorów

1m;o::nr.

"'"•'"'"

SOBOTA, 29

17.54 Loozkie \vi2dom-0ścl dnia. 1s.oo „Spotkania z przyroda" (W). 18.35 Kilka slów o programie TV (W). 18.50
wyk .
Koncert w
19.20
cW).
„Nie tylko dla pań"
(WJ.
„Dobranoc·•
J.9.50
CW).
węgierskich
solistów
20.00 Transmisja ze spotkania ludnoSci Frankfurtu z pr~
miP.rem N. Chruszczowem (Frank.). 21.00 Dziennik TV (W,.
21.30 PKF (W) . 21.4-0 „:.>'lgadJrnwa szpilka" - . film fab. prod.
arrg. od lat 16 (W), 22.3& Wi.ndomości dziennika TV (Vvl.

finałów

Co wplynęlo na zmia.nę poc'1:ąt
kowego projektu rozegrania tina!ów mistrzostw Pols•ki juniorów \Ve Wroola,vi.u. nie wia<i-0mo. W każdym raizie PZPN zakluby,
wiadomi! zainteresowane
finałowy
postanowi! turniej
że
przenieść do Zielone) Góry, zacho
terustalony
uprzednio
wując
min 3-7 lipca br.
Do Zielonej Góry wyje<lzie e1dpa mlodych piłkarzy LKS, obroriców tytulu mistrza Polski. Ekspe
dy,Ja składać się będzie z 17 za-
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CZW ARTEK -

Tysiąclecia

Tt1rnieje

j
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17.24 Lódzkie ·ovi.adomości dnla. 17.30 Spotkanie ludu Ber·
lina z premierem N. Chruszczowem (B). 19.30 „Klaks-On"
(W). 19.:;o „Dobranoc" CW). 20 .00 Dziennik telewizyjny (WJ.
program z okazji 10W.Jo „Zsprasz.amy na jubileusz" lecla Pańs::wowego z.,,,spolu Pieśnl i Tarica „Śląsk" (K.at.)
2l.OO PKF (W). 21.10 „Fanebiquz" - film prod. framc. od lat
16 (W). 22.37 wiadomości dziennika TV (W).
SRODA -

w. pótciężka - Pawlak (WtókWczoraj rozpoczą! slę w Sa.nJa.kubczyk (RKS)
nia1-z) w. ciężka - ,Józefowic-z (Gwar- domier:zu trzye1:apowy wyścJ,g ko
W!dawski (Widzew).
dia) szlakiem walk płk. Skozawc<inlków w fina- fa.rski
· Najwięcej
le posiada Gwa.rdia - 9. a potem pen.ki.
zwycięży! Palika
·-~ wid l ·
Ol"zeł - 5, RKS - 3, Widzew - 2
ua me
.o.rnuY
i Tęcza o·raz Wlókniarz po 1. Do
klaGyfikacji te.i wlą·czyliśmy Kar (LZS Kraków) przed Sunniriskim
dasa jako półfinalistę i dlatego (LZS Opo-le) i Gawliczkiem (LZS
/
Katowice).
suma wynosi n.ie 20 a 21. .
Kierownik zawo<low p. M1ec-zy
Kolairz CSKA Moskwa Klewcow
slaw Tyl powinien być zadowo•lo
. .
.
miol'gan1zacJ1
z dobrej
ny
J •. NIECIECKI 1zaiąl G m1eisce.
sti-zo.s.tw.

Trener koordynaitor mi:(l" Lubnau n.ie jes.t Zbyt zadowolony z przeprowadzoneg0 sparrin
gu kandydatów do reprezentac.ii Lodzi i województwa na
mecze turniejowe Spartakiady
1000-lecia. Nie stawiło sie kilku wyznaczonych zawodników
(dwóch z PTC. jeden z Włókniarza Pab. i jeden z Czarnych
Kutno). Przeszkodziło to w jasnym zorientowaniu się· iacy. zawodnicy po\\'1.nni we.iść w skła·d
łódzkiego.
woj.
reprezentacji
Skomplet.owamie drużyny. która·
w niedziele zmierzy s~ę z Lublinem. o<lbyło się więc częś
ciowo na ślep0.
Lublin
Mecz Lódź woj.
odbedzie się w Korn;tantynowie
30 bm. o _godz. 17.
Omunla·k ,
.Ta?ocl'la;
W skład reprezentacji nasz.ego
wodnlkćw:
Szadkowski, Wojtysiak, Gerszon, woj. powołano n>Rsteoują<::ych
Pomorski, Paluch, Pietrzy•k . Kacz piłkarzy: Guzicki (Włók. Pab.)
Poma'l'ek, Szulc, Maciejewski.
SzkuPlacek.
wa!S>ki, Krakowiak. Grzyb•kowski, Grzegolowski.
Górny
Rendecki,
Po.jedzie dlarek.
Szurgot.
Przybylski,
z PTC. Nowak<łw.s>ki
również D.awk'..czyriski o ile wy- wszyscy
jazd ten nie będzie kolidowol z (Emiedenl. Mlyn.~TCZyk (Włók.
egzaminami na wyższą ucz<!.nię. Pab.). A<lamsiki (Krośniewfan.kal
Kedra (Czarni Kut.no). Włodar
stanowić
Kierownictwo, eki,py
ski (Górnik .lJę.czyca) Wa$'l'-'w-będą Urbania·k I Nowicki, a drużyną opiekować się będzie trener siki (Cza-rni Radomsko) i Mszyca (Concordia).
Rączko.

I
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PONIEDZIALEK

na wyjątkowo niskim po-zlo
mie sportowym. Do finału za<kwalifi·kowal się PrzęcLzclewski (Tęcza)
zwyciężając Skąpca (LKS) i Krajewski (Gwaedia) wy ..:irywając z
Kubisiem CWidJzew). który po otrzy
maniu trzech n.apomnie1\ odesłany
zoS>tal przez sę·dziego rin.gowego
kpt. świętowskiego do rogu.
Misiak
w wa<lze półśredniej
(Gwardia) wypun.ktowal Pieczy1\skiego (LKS).
w wadze Jekk-ośredniej StonnJ1\ski (Orze!) wygra! z Pręc1kowskim
(LKS).
Dziś 0 godz. 18 na boisku RKS
r<YZegra.ne zosta.:ią spotk~~i! :fina!owe. Walczyc będą nast_,puJa
ce pa,ry:
Cz. l'..awski (Wiw. musza dzew) - Korkosmsld (RKS), spot
kanie pólfmalowe,
w. kogu.c1a - Pilarski (Orze!) Radzi,kowsk1 (RKS)
w. piórk-0wa - Horodecki (Gwair
dia) - Sęk (Gwa.rdia)
w. lekka - Przęctzelewskl (Tę
cza) - KrajewS>ki (Gwardia)
Kielich
w. lekkopólśre<lnia
(Gwardia) - Tomczak (Orze!)
w. pólśre•:lnia - Jozefiak (Gwar
.
dia) - Misiak (Gwardia)
Ostrows·ki
w. lekkośrednia Slomiriski (Orze!)
(Orze!) w. średnia - Lojkiewicz (Gwair
___co_i,z_e_1_i_ _ _ __
dla) - Męcner
stały

Wczoraj doko11c-zono pólfi.nałowe
miindywidual11y<:11
•·potkania
strzostw boksers•kich Lod-zi. Ogó!em od·bYlo się 8 wa·lk. T1-teba obiektywnie stwier·dz1ć, że po-zic•m
spotkań by! tym razem znacznie
od wal·k stOC"tonych w
niższy
czwaa·tek. Być może, że pięściarze
ooczuwali wyjątkowy ża.r jaki pa
nawal w c-tas.ie pojedynków rorzgrywanych na ringu.
W wadze muszcj Karoas (Gwa.r
Cichackiego
wypunktował
d!a)
(RKS). Gwardzista wygrał jedn-0głośnie. W drugim pojec!ynku tej
wagi Korkosiński (RKS) pokc·nał
(LKS). W wadze tej
Szałamachę
n.ie zost<mie rozegrany finRl, gdyż
Jest jeszcze zaltwallfikowany do
dalszych s.potka11 z elimmaql Cz.
Lawski (Widzew). Ta•k więc dziś
w f!na·lach walczyć będ!z1e Lawski
z Korkos1ńskun (RKS), a zwycięz
ca tego spotkania rozegra fi.na! z
Karda.sem w środę 3 lipca w sali
o:f-rOOka 1"portowego GwardJi1 przy
ul. Głównej 17
W wadze piórk-owcj Horodecki
(Gwairdia) wygrał z Olkowiczem
(Budowla.ni). Znamy Horodeckiegó
wszyst!Ge dobre i zie cechy. Wczo
raj walczy! on la.dnie, a-le zbyt du
żo inkasował ciosów. zapominając
o ga,rdzie. W tej samej wadze Sęk
(Gwa'l"dia) wypunktowal Micha.Iowicza (Widzew).
W wadze lekkiej oba spotkania

POWIEśC

„DZIENNIKA"

Odpowiedziała

Do

-

na
Zdrojów„.

li~eracka.
13.10 Audyeja
zyka.
13 .40 Program dnia. 13.45 (L) InformacjE dnia. 13.50 (L) Aktua·l·
11.05 (L) Piosen·ki
łódzkie.
noś.ci
wl.asnej kompozycji spiewa Gil·
l>ert Becaud. 14.20 (L) Mu-zyka ta
14.45 Aud. dla dZi€Ci
nec-z.na.
„Błękitna s:ztad"eta". 15 .00 Muzyka staro\yłoska. 1~.3-0 Dla. d7)0('.i,
aud. pt . „Już jedziemy na wakacje". 16.00 Wiadomosci. 16 . 05 (L)
Omówienie pm.gramów i repertua,ru teatrów. 16 . 15 (L) Muzyka
tanec?.na. 16.40 (L) Tysiąc taktów
murzyki ro'l.rywkowej. 17.00 CL)
Ra·dic>rek lama. 17.15 CL) Grają zes.oo!y instrument.alne Powiatowego Dc·mu Kultwry w Brzez}nach.
ló•dzkie.
Aktualności
17.30 (L)
17.45 (L) Mozaika muzyczna. 18.30
(L) Felieton tygodnia. rn_ 45 „Bu·duję sta1 ek mój", d.c. rn. 50 Fel!eton Maircele!!o Jocs,ta. 19.00 WiadomoSci. · 19.05 Mu:zyka i aktua·lno;ki. 19.:ro „Matysi'akowle" odc.
2-0.00 „Nowości muzyki ro2rywkow-ej"'. 20 . ~ Kc·nceirt rozr,ywkov.ry,
2.J.27
2.1.00 Z k.raju i ze świata.
Kron\.ka 1"pe>rtowa. 21.40 Gra zespół: Jerzego_ Mi>liana. 22.00 Zespól
Dziewiatka. :n.30 Muzyka tanecz2,'l.50 Osla<t.nie wiadomości.
na.
24.'00 Muizyka taneczna,

-&

uśmiech

""';'"li

IUu1mutUU

POWIEśC

„DZIENNIKA"

uśmiechem.

niu, nie wsiądzie obok niego, W tej samej
chwili mina! go jeden samochód osobowy,
potem drugi. iii kiedy miał iuż ruszać . do~trzegł w lu~terku trzeci zbliżaiacy się wóz.
Wóz był odkryty i siedziały w nim trzy
osoby: z przodu mężczyzna i kobieta. mło
da i chyha ladna. chociaż nie dostrzc>(ł jej
twarzy. Z tyłu był jeden pasażer.
Przez chwile jechali w milc7.enju . Dziewczyna rozglądała się ciekilwie. Po raz nic>rw:;zy w życiu siedziała we wnętrzu „Merce-

desa".

zapytała wskazują·c
- To patefof!?.„
palcem .
- Tak„. Z daleka?
Z daleka.
Na dbge>?
Nie wit~m.
Bez planu?
Spojrzda na mego i r.oze&mia-.
Bez„. Pokłóciłam sJe z matką.
ła się beztrosko. Ale C'O t:am. Wakacje.
- To pani jeszcze w szkole?
- ,Już nie. Zaczełam pracować. Na poczZnowu się
cie. To znaczy, pracowałam. roześmiała.
- Przestała pani?
- Przestałam.

Dlaczego?
rami011.ami. Były to śliczJle
miona .

·w.

N,ieprzyjemny

zerzvt

Do n1epr-zyjemnego zgrzytu domlo wczoraj na meczu fina!O'Wym
o puchar LOZTS zoo:ganizowanego na zaikc·riczenie sewnu mię
dzy Start.em a AZS. Kierownictwo drużyny a•kademików dorę
czyło sęd.ziom karty bada·nia zawodników w nieco opóźnionym
terminle i gdy formaJnośc; stało
się zadość drożyna Startu oomówHa rozegrania n1eczu .
Dyscy'Pliny
Gier i
Wydział
LOZTS roe.patmy tę sprawc; i zde
cv•duje która z drużyn mia.la . rację.

4 lipca mecz
p_ucharowy
Start-ŁKS
'" ub. rok-u zapoczątkowano
przechodni
rozgrywki o puchar
'o:bę'gi.l roozklego PZPN między
LKS i Startem. z wielu µ.owc.jów
przesuwano termin meczu, który
w bieżącym ro·ku powinien się
odbyć w maju. Glównie chodziło
o to, że porzycja zarówno LKS
Jak i Startu nie byla d·ość pewna . Unikano więc abso•rbowania
ich doda·tkowym meczem. stawką
którego jest zreStZtą nie tylko
!>aun pucha.r, lecz w pe'vnym sens.ie równi&ż i tytuł najlepszej p:tka.rskiej je:lenastki Lc<Cl:zi.
Dzisiaj.- gdy chmury na horyi
-zon<;ie bytu ligowego Sl.artu
LKS przeszły nie powodując bu.rzy, w!adtze okrę~owe pośtanowi
ly wyznaczyć spotkanie tych ctru
na czwart€lt, 4 lip.ca br.
Żyn
Mec-z odbędzie się na st~dionie
LKS. Początek o godz. 18.30.
W ub. roku spotkanie pu.charowe ŁKS - Sta.rt za.kc·ńczylo się
wyru.klem remisowym I:!.
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Dlaczego?„. Niech pan spróbuje ooprana poczcie w Kamocku . to sie pan
dowie.
- W Kamocku .•• A co jest złęgo na poczcie w Kamocku?
- Nudno. proszę pana. Cholernie nud-no!
I. jak gdyby uznawszy, że rozmowa o Kamocku nie wymaga już dodatkowej wym!anv
wvchyli!a się przez okno. Patrzac
myśli,
z ciekawością na mijane domki. czyste. świe
równiuteńkimi
ogrodzone
żo malowane
-

Zmrużyła oczy i Qdgarnęla włosy z C7.0ła.
Wiedziała z absolutna pewnością. co myśli
ten mężczyzna patrząc na nia w tej chwili.
Wiedziała także, co jej odpowie.
- Niech pani siada. bardzo proszę„.
Uchylił drzwiczki i czekał, póki dziewczyna, umieściwszy plecak na tylnym siedze-

-

Wzruszyła

-&

W sobote gra natomiast w
Warszawie reprezentacja mlodzieżowa Lodzi z reprezentacją
Warszawy. Wyjazd drużyny z
Lodzi nastąpi dzisiaj o godz.
12.30. a mecz rozpocznie się o
godz. 17.
Reprezentacja Lodzi -wystąpi
w składzie: Kopacki (Strawiak),
Dajner.t. Lefik. Westfal. BinieKaźmię1-ski,
wkz. Ziętkowski.
Maciejew'Slki.
Kostrzewiński.
Walczyk. Karasiński, Powalski i
Kaczmarek.
,,..----.

ra-

cować

płotkami.

Zdroje na pewno bcdą ciekawsze„. powiedzia!, żeby nie tirzerywać rozmowv.
Równocześnie my~lał: ,.Nie bcdzie z nia dużo kłopotu„. Trzeba tvlko nie zaVv"Tarać soPowtórzył
bie głowy trelami-mo.relami„. w ·· myśli „trelami-mc-relami.„ trelami-morezdaje ·się,
ladna,
bardzo
By!a
lami.„"
żeby
bardzo choiała,
się
>(łupia i zdaje
je; n.ie bYło nudno. Dansing. plaża. iak!ś
bar 1 trcchę Pienied7v. wyclan:vch na byle
co.„ Pare god7.in zachodu Ciekawe. ciy w
tym hotel-..! „Imperial" wolno brać dziewA równocześ
czyny na noc do pokoju?.„ nie :oowiecl.ział:
- Pani do znajomych?
- Nie. Nie mam tu znajomych.
- Zupemie sama?
- Jak ten Paluszek!
Odwróciła sic od ok11a i urios·zae dłoń.
ukazała mu z:trabny, śniady palec.
- A lubi Pani być sama?
Chciała coś nowiedzif'>ć.
- Nie zawsze„. ale mincli właśnie· wielkR. wsparta na dwu
słupkach tahlice. która obwiPszczala:
ZDROJE WIT AJ Ą W AS!
(Dalszy cial! nastaPil

Lódź Piotrkowska 96. Centrala 293--00 ląc.zy z wszystkimi działami. Telefony bezpc·średnle: Redakto·r naczelny 325-64. z-ca reda.J,tora naczelne·
· .
.
.
Re-daguje kolegium . Red.al<cJa 00 t 7fdm~~I!ira~~~n;;-n. 223_05 . Dział miejski 228-32. 337-47. Dzial woj . I „Panwama" 341'-10. Dzlal s.po•rtowy 208-95. Dzia! kult. l Dz1al llst_ó w 343-80. NTU 303-04, (g. 10-12).
prenumerat_y u:ctzielaJą placówki „Ruchu" 1 poczty. Wy.
_
,
_
3
los~eń
odpow.
go 307-26. Sekreta•r-t
11 50 293 00 wewn. 30 , czynne do 15.30, sobota d-0 1~;30. w.szelk1ch mformacJ1 w spr~Wie warunków
0
Redakcja nocna 27 9-76. BIU~O g daje: Wydawnictwo Prasowe „Prasa Lód·zka". RSW „Prasa , Ló<lz, P10trkowska 96. Rękopi„ow nle zamow10nych redakcJa me zwraca.
~~~~~~~~~-..~~~~~~~-!
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