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3rolnicze ustawy uchwalił Sejm

Tra-dycjei bywają różne. 5
§Są tradycje, których korze·
: nie tkwiące w odległej prze !E
S szłości utrwalają i umacnia 5
E ją dzisiejszy byt narodu.~
§ Ale są i tradycje po.-Z'eŻy- §
: te zrodzone w innej <epo- ;:
§ ce historycznej, kt6re prze-§
S noszone w zastygłym ksztat;:
§cie do współczes.ności, stają
:: się przeszlrodą, halllllllcem ;:
§narodowego rozwoju.
§
~ Te r..1ogóln.iające rotŁważa·
§ nia n-a·sunęła waszemn spra §
!E wozdawcy wczorajsza dysku:;
§sja nad projektem ustawy·5
;: o ograniczenJu podzjal;u go- ;:
§ spodarstw rolnych.
kt6ra §
;: wysunęła
się
na
czoło;:
E obrad illby w ostatnim dniu,:
§v sesji.
§
§ Bo pnyjęta po W'SZ&eh-§
§ stronnej
dyskusji ustawa::
jal11vch po~ do '!"adośei. :! jest w swej istotnej treści;
skierowana przeciwko nie-§
Zalowali? !...
: dobrej tradycji. PrzeciwkQ.;:
C;mtraln.e
uroczyst!okł z.a- § tra-Oycji działów rodzinnych,§
kończenia
lódZ'kiego
roku §drobiących ziemię żywj-§
szkolnego odbyły sie w 111 §ci.elkę na. skraweczki .~ sklb-§
LO im. T. Kośduszlci w o· :;:ki •. Przeciwko tradyCJl ~t:;
1Jeoc1wśei sekretarza Kl.. PZPR =spadkowych, kła~ących się;:
- Hierafl.ima Rejnia·ka ł ku- Eci.ężkim l;>rze?1;iemem nA rolg
ratora KOS mgr Mie>ez.y.slawa ;: m·ku - zyw1c1~lu.
;:
~oźnia'kowskiego. We wszyst· § (Dan'szy ciał? na .tr. Z)

s

W sobotę 29 bm. zakończyło się dwrudzieste dwudniowe
posiedzenie' Sejmu, kt6re zam . knęłG jednocześnie sesję wloSe!Ilną.

•..tchwalił tego dnia:
nowelę do ustawy karnej $aroowej
oraz ustawy:
ft· o ograniczeniu podzlałU gospodarstw ro!nY'(:h',
e o zagospodarowaniu wsp6 lnot gruntowych,
e o zmianie ustawy o popieraniu melioracji wDdnycli
dla potrzeb rolnictwa.

Sejm

e

s

E

on ad 7-mi1fonowa: rzesza młodzieży s zkolnej
zakończyła w sobotę rok
szkolny 1962-63.

P

Od wczesnych godzin poran
nych na ulicach miast, miasteczek i wsi widać było grupy młodz.ieży w odświętnych
mundurkach szkolnych.
Po
raz ostatni w bieżącym roku
nauki zapełniły się młodzie
żą gmachy szkolne.
Na

S'tolika<:-h
na•..1czycie?!
„wyros ły" bukiety kwfa t6w.
S zczególnie serdecznie żegna
li się ze swym.i wychowawcami i kolegami absolwen.cJ
klas siódmych oraz maturzyś·
ci.
W bieżącym roku szkołę
pQ,listawową
ukończyło \ ~k.
570 tys. młodzieży, a ŚWla
dectwa dojrzałości otrzymało
ponad 100 tys. absolwent6w
techników
zawodowy·ch
!
s zk6ł
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Po
uroczystości
rozaania
świadectw, w wielu szkołach
odbyły się występy artystycz

„

~

kich innych
s:zflwłAch
nie mni.e>i uroczyście.
Odwiedziliśmy

Uczn,~1

od absolwent610
klas pierwu11ch; do ma:turzvstóto - S'ta<wi'li się tffl.mnie.
Dla Jednych
byl to dzień
przyJerm1111; który
świt:Wwali
W

f>OCZ'UciU

@brz.ę

spełni.one·

,

wrócić

do
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Na martrinesie
tyt?odnia
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Austen Butler. Od 1929 r. m-

.
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inyttng6w.
nie slaUkują. a samolotów ptaki się boj•, nad
winn.leamJ latać będzie w eha.rakłerze
stracha nuz 11a-nołnt.
_ JAKIE SĄ PERSPEKTYWY NASZE
GO LOTNICTWA? czy ZDANIEM PA·
NOW WYPRZE
ONO
KIEDYS
INNE
SRODIO: KOMUNIKACJI? czy NADEJDĄ
CZASY. KIEDY KAż.DY BĘDZIE
l'rIIAL swO.T SAMOLOT?
tyiko oz =~kt~a:~l&~~~~~
J Ili\ one niewĄtpllwle dute.
możemy
produkować wszystkie typy samolotów
paaa:żemkkh. ~ należy jut do LOT.
Nie wydaje nam się Jednak, by lotni·
ctwo mogło wypn.eć inne środki Joomu·

'W każdym razie - jak m6wią naj'bli1:sl - obydwaj fll'lżYnierow.ie światr poza sam0 }.<>taml nie w1d-zą, a sprawy ~otn.lciwa, jego dookO!!lalenia

lazł sfę na trMle samolotu pasderskle-

ji:!

wietrzne, po których wolno im &ię porusuć. ZdArzyło stę kledyll pewnemu

::.;llk:~~~~b=~ 'f~:

go. zameldqwat w przez radln I otrzy·
mal lnformaeję. gdzie ma sl.ę aklerować. Ale kledy powrócll „ze llJ>acet"U",
na lotnisku czekał Jm policjant z man·
datem karnym za przekroczenie prze.

ra:q tallszy ntt trMlyeyJny. ~
że najlepiej °'Płaca mę 1 atosow~ sawu.„lcl.
inol~w n& dU2ych obSZ&rach, ale Ju:t
zastąpiłyby one dzieslą&I ty· fi(>'"
~rstwach
5-hektarowych
pl.sów,
alęcY traltl>lltr-6w. JstnieJI\ prze· .l~I( ~ ~ opła.caina, A przy 100 hektą· • Natomiast iUrystyka lotnlcza ma zna·
cle-t )U'a.1e, w których naw.:. · . . il.fi 2.araz to można polle>.:yć, cznle więktue perspektywy. Lekkie sa•
żenłe. ti:pienie 11zkodnlk6w, a naw<: IJzWltt; ·, '...r, Witold zaeeyna. oblt.czać. a ~. moloty koonun11tacyjne,
~34H>sobowe.
sianie Odbywa si~ nle.naJ. wytj\czni<. Coneł.
sz Soltyk powiada:
nie wymagajl\Ce specjalnie dutych lot.
powietrza. w Jtall!ornłi 82 J>roc wseyi!it "" ;..;. JeśU jut mowa o zastosoWaniu sa- nls:k. ta.kle które kunsowalyby kilka ra.kłch upraw na"ll'Ozl się z ~i~trza, w molotów, ro mogę pani po'Wledzieć. ł.e ey w ctągu dnia t szybko łą.czyły młej
Nowej Zelandii w ogóle się lnll<'?.eJ nie ni&dawno zwrócił sJę oo nas przedeta- ~o~ł odlegle, powJedzmy np. Bla•
ni.wozi t ni.e tępi s:i.K°"1n1ków, USA do wtcieol AIL'l>trU. który chce kupić samo- lyst<>k z Rzeszo~ czy K~tn s
tych cel6w posiadają 5 tys. samolotów Jot sportowy do płoszenia ptaków. PtA· Opolem. ma,J11, u na11 og'l'Omną pn:yr&lnł<C"Zyeh. 'J,'rzeb& przy tYm wledl':ieć, .k l p<>WOdują w Au.-itrU ogromne szko- szto.4ć. W ZSRR lotnteewo pasderskle
że Mlll ~ „~„J·-~- .1--~~ M---:P ,.)!::.~P . lńuQt!QilL-_'W ,_Ul>. mkU .klJL::.~romu..do.wa.ne.-.ND.--~

'

s iada bez pr7,erWy w Jzble '
Gm:in,, &ll'l'awowa1 sereg stanow!sllc m11n4steriailnych l byt
zast~ tt"Zech
kolejircych pre
mierów Churchilla, Edena
i Ma.cmWana. Obecnie sprawuje poza tym funl«:Ję mini
stra odpowiedzialnego za spa-a
wy Atryki śrooikowej. Butle·

I

tego.

doświadcza-

na,jbairdziej

nego polityka konserwatywne
go uchodlZi 60-letn.i R!clta!rtd

Kennedy- w NRF

'

się

za

nl.katji.
zagz:'1~~. ~Y!Mn~lel~e
graniczenia dla sa.molotów prywatn~h.
Mają one wyznacwne truy·kanały po-

r>YBYSM:y 1111,tell 500 ~
tó"ll' ro~h .... marzy głoś·
n.o tnt.
Sołtyk ...,

kandy-

wchodzić

kttlserwatywnego.

strza Techniki za 1?62 r. otrzymał
iillŻ. T~deuw.
Ośrodka Konstruk.cj.i Lotn.f. czych p....,..,._ Wytwórni Spr.z.ęh Komunikacyj.
•
-„
nego w wars.zawie oraz Jego zesopół - za opr~~1e koat!ilbrukcji, realizację prototypu I przygotowanie do produkcJJ „P1 e<rwrszego pol'Skiego
odrzutowca, samolatu .SZ;k0 lno-tren.in·gowego „I-stk:"a • W zespole !aurea·
tów znajdujernY równi ez !11lZWi~o mgr inż. Witold.a. Sołtyka. Bracia.
lron;;truktorzy, w:s~łpraC'UJą. z.e sobą od 18 lat, choc:iaz młodszy - Witokl ukończył studia po WOJrue, na Politechnice Lódzk'iej.
Praca obydwu jest Zl?'e"Sztą Z'Wiązana z naszym miastem. Doe Taiieul!z
Sołtyk, kt6ry w 1934 r •. po Ukończeniu Pdlitechniki WarszaW!ilk:iej, roz- .
począł pracę w PaństWO:"YC~ Zakładach Lotniczych,
W marc;:i ·1945,
kiedy trwoały jeszcze działiama Wojenne, tran~ort.ową ,,Dakotą przy·
lec.iał z Lublina d-0 Lodzi! by na ~Yłacb poniem'ieckiej. fab'rykj sto.larsk1ej. w QWó-ch niewielkich
~on1.1es-ziczeruach,
rorgan1z-0wać Lotnicze
Warsztaty Doświadczalne. t,6d?Jk1e lata były okresem pełnym efektyw.
ne-j pracy l dos•kcmałych reZ'Ultatów. W ciągo-.i 5-letnieJ dziB:łalności 'pow<;tało kilkanaście prototyp6w samolotów,
z których p1erWs:zy był
„Szpak" - transportowiec, a 09tatni ~bowy ,żuraw". W 1949 r.,
do('. Tadeusz Sołtyk :powrócił do Warszawy, w ~ lata po nim prze-

i populiaryzac3i leżą im moonio na sercu.

się

du na
młodość
pir:zywódcy
Partii Pracy H. Wilsona.
który w nadchOO:zących wybOorach
staru.e w szranki z
aJdiu&lnym premierem
rządu

I

ra

'

popierają tradycyjne ośrod
ki konserw atywne. w tyan ko-

O lołnicłwie rozmawiamy · z mistrzami techniki 1962
doc .. inż. T. Sołtykiem I• mgr inż. W. Sołłykiem
„Zycli War9Zawyl' ! negroi:tę I l~I Młr.fadły wtnoer- „ mł!kln
Jet
doc.
Sol!tyk, kierownik
Wobec
:t.e mne llJMJSObY

nió&ł S'i~ mł-o?i;:zy brat.
,
_
_ •
_
Narruętnooc lotnictwo ~ejdzle tuż ehJ11la do tradycji rodu'Illlych.

r<>'2lpatrywaruu

!lldadą

dwa czynniki - dośw:lad
czende 1 wiek. Ten dJrugi bie

grę

ściół

a:•

aill,giels.k:iej..,

da1l=

SLADEM IKARA
Vf matu.~· w ~onlfursie

odejślCia od tygodni znaj
się w cen'i:n.lm uwagi o-

jego

pinil

(jp)
•

1

,

dqpiero ewentualnie :zirezygno
wać
ze stanowl&ka; kwestia

__ _

:Zyczvmy więc dobrego łt71f·
poczynk;u, ra:<Losnych waikacji:
mwcz.tJcie!om
i
mlodzteż11.
Spotiloamy się znóto za dwa
miesiące, ' a na rozi.e f,s.a·

tej

pragn ą łby ])Qnoć
wyciągnąć
partię
konserwaitywną
z pogłębiają~o
się
Jay:zysu; a potem

roku

łódzkich.

chocirl chwisię Macmillanowi '
bunt deputowanych
konserwatywnych
z tylnych

!>1'ZY

się tu wielkim
podobnie jak l w

BZkołM:h

brytyjskiego. I

law, chociarl:

ii1111111mnnm111111111111111111n11111nm111111ir

stała

przetyclem

I

na,Jpierw

~

zakoń~

~,Skaruiał lZ Prod'UJn()'ł
poca.tą ostrością SJ)ll'awę
ustąpterua
srre!a
rządu

staw.Il z

opanować

S
=

=

l{to i czy
po Macmillanie?
lo-w.> udalo

58

szkolnego
innych

„przeS'Pl!.li" rok ł będą 1111UsieU
wrześni-u

nr

Uroczysto.łć

go obo'Wią.Z!ku 1 dJumni z dob·
rych cenzur.
Inni; którzy

we

Szkołę

byk>

przy ul. Mlynarłlkiej. Kierownictwo Jej, nauczyciele, r•Jodz~ i .i<~lnĄ mlooziet
dołożyli wielu starań. by Wfi!ZYstko wypadlo tu jak najlepiej.

WGWI\

trud.

scz,m,ej
:

•

1W11U-Cryci<!'lł mo.t·
na było po.zn.a.ć po kwia·
tach. Otrzvmalf ićh rze·
czywiśeie m-rvóstwo w di:nvód
wdz ięczno!ci
za ca1'Yroczny

l6dztkich

I

1---------------

bba. powołała na stanowisko przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki wiceprezesa R&dy Mlni•rów Eugeniu!lll·a s~yra.
Na posiedzeniu obecni byli
członkowie Rady Państwa z
jej przew<Xil,iiczącym
Aleksandrem Zawa<l-zkim ł człon
kowi e rządu z prezesem Rady Ministrów Józefem Cyrankiewiczem. (Omówienie przebiegu obrad Sejmu zamieszczamy na stTonie 2).

a

Jle i zabawy. Młodtlel; w wesołym nastroju p<>Q:egnała się
ze szkołą. witając jednocześ·
Jlie zasłużone wakacje.

Nr 155 (5156)

30. VI. i poni~ek 1. VIL 1963 roku

(w
s:z:czególnośct
pootl!!tięcia
zmieNB.jące ' do obniżki podat-

przemysłu

m6wJć,

POCZEKAMY. WOBEC TEGO JESZ
TYM RAZEJ\I
NIEDYSKRETNE. CZV PANO·

CZE JEDNO PYTANIE.

TROCHĘ

WIE DUŻO LATAJĄ?

NA

się

racze;! samochoda-

WLASNYCB

chcla.l'by

pnzekarzać

Heathowi

funkcję
przyWódcy tozysów.
Mimo że z pe>lecenia rządu bry
tyjsJdego przypada Heathowi
n i ewd!zięczna ntisja obrony pozycji brytyj sJdoch w J>'!"Leta4'•
gach z EWG, któ!'e ukończyl:y
się t!askiiem, cieszy się Heath
doś~ dużą popu.J.anwśc.ią. Heath
dzięki ujmującej

powierzchow- '

nośc:i może J><>noć rywalizować

z Wilsonem w„. TV.

Sta.rszy o 3 lata od dwóch po
Lałn Maclood, prze- '
pa't'tii k<l'llsarwatyw
nej; jedl!la z C1ZOtowych jej figur, uchodzi. talkże za możliwe
go kandydata.. Jedl!lakże kolejne nde<JX>WOd7A!l'lja konserwatystów w wybO!rach uzupełniają
cych (chocl.tlby ostatnio w okręgu Leeds) zmnJeJS11Al~ą, zdaniem obserwatoców, jego szan-

przednich

wod.niczący

se.

się w.reszcie pod uwa
ka.ndydaturę
sekreta=
sp.rBIW
wewnętrznych ,
Henry

·Bierze

PROTOTY•

gę

PNll!IZę pani, do tego trzeba mleć
kondy-cję oblatywacza. Zwłaszcza. że pl·
loci zawsze chcą
zal>lyimąć l popisać
się przed konstruktorami. Lataliśmy kle
dyś tak ~ kilka minuł na plecach
glową na dół. Wolimy pracę konstruk·

Brooke'a, którego

zaletą

jak pisała zro śliwle prasa

torów.

ŻYC!'ZYMY WIĘC POWODZENIA W
TJ!J PRACY I DALSZVCH SUKCESOW.

. . . . . .~WOolCIECBOWS~

i
pobudzenia rorz:woju
w okręgach obję
tych depresją) . MaudUng jest
dosk<>natym mó-wcą i bl:,\l'ls:Dc:zY
dowcipem.
Za czlowleb. cieszącego się
najwięks>Zym
Zlllllfan1em Macmilla,na uchodzi lorrd. strażnik
Tajnej Piec:zęct, Edwall'd Heath
(47 lat). Przypu~ się, że w
ra.zie
ustąpien ia
Maommana
ków

Ml.il!dc posłada JJOml.skOi
takie właśDJe umoloQ' llliarminut.
A .JAKA JEST PRZYSZl.OSC RELIKOPTEROWT MOWILO SIĘ KIEDYS
WIELE O TYM, ZE W PRZYSZLOSCI
BĘDĄ STOSOWANE JAKO TAKSOWKI
POWIETRZNE?
..... To przesada. Smtgtowice ~ bard7.o
drogie, TrzYkrotnle droU!ze w eksploatacji · nH zwykle samoloty. Dlatego u7.ywa się kh głównie w ratownictwie•
także w rybolówstwie oraz jako dźwt·
gów - w miejscach trudno dastępn;v'Ch.
gdzie d.~ko Jest dotrzeć! innymi środ·
kami. .Jako tśrodek komunikacji łlłUZyć
JnOgl\ w bardzo malycll 1 bardzo boga·
tych krajach. Najbardziej rozpowszech•
nlooe są w Belgii. gdzie korzystaJI\ z
nich przemysłowcy mający maJoo czasu
·J duto pieniędzy.
NAD CZVM PRACUJĄ
OBECNDI:
MISTRZOWIE TECHNIKU
T1lt ~ ta.jemnJea: bo dopiero
ZMJZyn&my. Za wcześnle ,lesZC2le o tym

Posługujemy

•

pr2ez Ma'lld!J.nga budżet na rok
1963-64 i jego ex.pooe spotlcaly
si ę nawet z 31P'l"Obatą opozycji

llł>alnmkowo

-

ka.n~w·

może zapewnić mu S'Ze<rs:lą
popularność.
Przedstawiony

kłórego
łuJ• eo 10

mi,
A
P'AC'H?

kancler.z:i

1
n!.k
Harolda
Wileooa)
skait'bu,
Regi·
n ald
Maudllrng.
Jest (ll!I. przedstawicielem Liberaln.ego &krzyd!la partii kOlllSer
wa.tywnej i w
w;leństwUe
do innych
wywo- '
d'Zl się z dość skroo:nnych ster,

oo

z

-

anglikański.

Karu:lytda<tem nr 2 wyµa1e slę
47-letni (a więe rówleś· '

być

<

'
jest, •

kon '

serwatywna, że nigldy nie popełn.il większego btędu, i lorda ·
Hoone, selcretaxza. stanu do
s praw za.gra n!c:z.nych, k t óry po
doba &!ę Wielu skrajnym kon-1
serwatystom ze względu na
swoje· am,ty'krunun!styc:zne wypoowiedrl:I. (J. R .)

!
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20 posiidzenie Sejmu
Uchwalenie 4 usław
E. Szyr przewodniczq cym Komitetu

*
*

Nauki

Na
Sejm

w

wstępie
uchw.aili~

lago<lne

~.aflltkicje

\V

p-rzestępstw

5

PodkreśUllno :re
są instytuej ą

UrSltrOjU

od.powiadradącą

kolei Sejm J>l1'ZYStąpil d<>
debaty n.ad projektami 3 ustaw
dotyczących rol!Il.ictwa.
w in'Illie
niu I'!Ządu glos w sprawie tych
do·nLosJyoeh do~rumentów zaibTa.l
minister lt'olnwtwa Mieczysl.aw
Ja.gielski. (P1i:zemówJ.enie podajemy na str. 4.
Po jego :przemówieniu Sejm
uoelw:arlil ustawę o o~aruazen.iu
:pod<zialu gospodAJl.'Stw rolnych.
(Referent :poo. Pawel Wareh<Jll -

kom.

warun

Zahamowanie romrraibtu.a-

feld.

<l!zń.a

w

Ostatnia

wstawa1 -

W llObotę pned połuclrueln; w
dru,g>lm
•WoJ wizyty W Ber
UD.le,.
premier
ZS:aR
Nikita

muu

na

Przem6wienle wygloslt

aiżeby

ta -

skla<Uljąc Boli!llławo
l"Orące gratulażyczenia dalszych dlugi-ch

Drobnerowi

cje l
lat źycia. i dzialaln<>ki w najlepszym zdrowiu.
W czasie uroczystości obeai.I
byli: czlonlmwie Biura Politycz
Dell<> KC PZPR - prez.es Rady
Ministrów Józef Cyrankiewicz i
wicemarszal-ek Sejmu PRL ze-

(PZPR),

dy

Bole-

mówił

lloezrut

no-

Zamach bombowy
na granicy NRO

prnepis&w.

Mówcy

fa,kt,

że
leż.n.iona

p00klreitMILi

rowmet

rrea,lilzacja usta.rwy uza-

JtC KlPZR
przewadze

U1Stroju socja.!lstycznego, w warunkach którero k1aaa roboCm-

cza.

ludzie Jlll'MlY pr.a.
cru,fą dla siebie, dla dobra c:ale
go narodu.
W końcowrej c:zękl. .wojeco
Jtrzem6Wienia preiuter radlDedd
W15Zysey

"'
T. Ziwkow

m6wtJ. o roll Nlem.leek.łeJ Repu
bUkl. Demakratycm.eJ w walce

o

I

Tmk np. w
woj. J<r·a.kowskim nie WiP«"OWa-.
d,zono do pl.anu na b:r. 12. irnJWestycji korrnplekoowych z tEd dzLe
dztny tylk-0 ddateg0; że z.ail:xrakło zgody poiedYl!1tC2ycb. w!Mlci
cieli gOS!ll'Oda!mtw.
wych

llekl'ełarz
DMtępni&
o

Plerwwizy

lepszą.

UdaJe sre do Berllna·

p~ć

dla ealegro
~U niemieckiego,. ,O konłeez
D<OŚCi
zJednoczenla 'WYSilków
wszyslJkl.<$ krajl(iw ~
ny-eh dla ostą.gnlęcta wspólnego

celu zbudowaala
komunizma,

Dziś

eoaJN!rmę,

I isekretairz Komitetu Centralnego
Bułgarskiej
P.artii
\KmnJun:istyc:z;nej i l)!"em.lier,
~arii. Todor Ż!wdl:ow uJ'ia
sie :na czele delegaq!i 00~-1
.-iarskiej do Berlill'la na 01baho
dy związane z 70 rocznicą
urodzin WaMera Ulbrichita..

1

koronacja

od usprawlnieProwokatorzy z Berlina zania pracy pa-zeclslębiro<rstw melio
ch0<lnieao dokonali w roOO...
racyjnych
1 :z.aill'lteresowa.nych
tę
nowego zamachu bornJbobiur prO<j ek:to<WYch.
!
wel{o na granice pa1istwową
W ostMnim pUlillloole ~I
drzi.enneg-0
Sejm na wmosek pre
NRD w Berlinie, w t><>bliżu
W so'bote OObyiwaly Bie oszesa Rady Mm.lstrów poiwoł.al
Potsdamer Platz.
tatniti · 'Pl'Z,Vgatowenia do uwioeepremielra Eu.genlusz.a Szy.ra
roczystej kioron.aQJi no~
W wyniku zamachu uszk<>.. na stanowisko pmewooniozące.
papieża Parwla VI. CeremOl!lia
dzone zostały urządzenia i<r.:i ...go KomiJtetu Nawld i Techin.iki..
ta
odbędzie
w niedrLielę
Na za,koiicz.enie obrad Izba po
niczne, wystaw.one zostało na
wzięła
urcltwa1ę
o godzinie 18 na plaC'U ~ed
o zattThkln.ięc!Al
niebezpieczeństwo życie obyV sesji Sejmu.
Bazylika f!w. Piotra.
wateli .stolicy NRD i Berlina zachodniego. Komendant
miast.a Berlina. i:ienerał P-0ppe 1111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111m11111111111111111111111n1111111111n11111111m11r
podjął
niezbędne
krok.; dla
le>p,sz~o
zabezipieczenia gra··
n.jcy.
bfldtie

nowego

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

papieża

-

Zamordował rodziną
We wsi MarcYl>Qręba pow.
Wadowi ca
wydarzyła
się
wstrząsa iaca tr·ai<edia. M:esz.kaniec tei wsi 36-letm.i EugJniusz Głowach zamordow.al
&iek'erą 38-let.nią żone Rozalię, 8-letnic,go syna BnE(dana,
oraz 12-letnią oor-kę Halinę.
Po dokona.ni u zbrodni. Eugem.~z Glo·wach pope:~ni.ł samo
boJsLwo przez PoW1eszenie.

Dnia %7, VI. zmarł nasz naJuk-oohańszy brat i wujek

Zygmunt Kruk
Pogrzeb odb~dzie &ię 1 lipca
o godz. 18 na Cmentar.tu K<>mu.na.lnym na Dolach, o czym
zawiadamiają prz:v.laclól i znajomych zrozpa.czeni
SIOSTRA i SIOSTRZENIEC

ll•••••••mllt'lam mnllj
Dnia :rl czerwca 1963 ll'.okn

=

i

Tradycja ta nie jest tylprzyz.wyczajellliem. WyE rosła na. gruncie wiekowego
51 układu stoounków na :dbLE skiej wsi.
Utrwalała
iiE:
;§ p-rzez dzies.ięciolecia, kiedy
odzied'Zi·czony po ojcach kar5 łowaty skrawruc .ziemi st11.nowił dla chłopskiej !rodzi§ny
jedyną
podstawę
: nQd'Znej wegetacjł. Utrwala; la się przei:; lata. kiedy
5 ~hłopski •syn czy córka,
: amigrujący d-0 mi11.9ta. nie
5§ znajdowali tu możliwcxści
S oracy i a wan.su i aby wy§i Żyć musieli sięgać po ojcow
1§ ski s•padek.
-== Ni'e trzeba ch"""'a tracić
J~
! slów na przypominanie jak

'jE ko

=

JE

~.diametrnlnie

odwróciły s:ię

: te stosunki.
!!i Ale tradycja poz.ostała.
SA jej rezultatem jest dal5 szy
podział
gos.podarstw
§ chłopski·ch. W ciągu 10 lat
a.powstało ponad 400 tys. no§ wych „gaspodar.stw" (cudzyEE si~w jest chyba uzasad11.ionym faktem. Że są to <izial§ki o powierzchni od 0,5 do
§ 2 ha). Gospodarstwa takie
5 nie mogą się rozwijać, nie
=-- mo„aą być uprawiane w spo
i5 sób racjonalny, odpowiada~
~ jący
wymogom
. współczesnej agrote ch11.11ld. Wlęk5 szość ich właściciel! pracuEje zreszt11 dodatkowo w
E przemyśle (a może właśnie
§ praoea w roln.ictwie jest ich
:5 dodatkowym zajc:ciem). A
§ w konsekwencj.i ta ziemia
:=nie przynosi t&1ldch plonów,
jakie powinna, nie daje pra

Jad1w1w1•3l\a K0'w'1a1s11a
n =

zmair!a

wielolł'tnia :pracown!.ca
Spóldzielnl Pl'zc:v Krawieolrte.i
im. J. Lewa.ribln\'skiego w Lo1b11.

w

W2'

!Zmarłej tracimy 'W.OOT<>towarzyszkę :pracy i nie-

a.talow11J11\ kcrleot.ankę.
Pogrzeb o<l•będz.Le slę dllli.a
311 czerwca br., o godz. as, w
Kol~zlkach.
•
ZARZAD. RADA
KOLEŻANKI i
KQLEDZY
ZIC SPóLDZIELNI PRACY
IM. J. LEWA.RTOWSIOEGO
45-T
w U>DZI.
21

=

§

1

,rynek.
A tera:i: drura strona

~a~u.

Rołni<ltwo

j

jest
miliardowym
hara- 5
oezem spłat rodz.innyoh. Ta 5
;pompa 1>są.ca ze wsi ŻYWll E
gotówkę
hamuje inwesty-§
cje 'l"o!nfoze, utrudnia bu-=
ldown1ctwo, stanowi
tamę§
dla szyl:Ykiego pr-OCeSU uno--5
wocześnie·nia wsi, .zwiększa;:
!Ilia wydajności i produ'kcjl 5
l!'Oll'lej. A sµłaty idą w!
olbrzymiei
większości
na 5
irzećZ
Iudz1, którzy przy 5
w)"datnej >pomocy materia!-!§
:nej państwa, a więc wysił-3
l!dem całego i;połeczeństwa, §
rz.dobyli w :m.lastach nowe E
!kwalifikacje, znaleili praoę Ei
:i pełną mcl'Żliwość awan·su §
społeczn-ego i ma>terialnego. 5
U~tawa jest z koniecz- !§
111-0śei skomplikowana. Ale Ei
mówiąc najprośeiej wprowa 5
dza ona zakaz
dzielenia
gr-.mtów
rolnych
poniżej Ei
,określ(Jtlego
minimum
l'
przejmowania ziemi przez
nierolników. W.prowadza za§
.sadę, że do \Spłat spadke>- 5
wych uprawnieni są wy-=
łą-cznje rolnicy oraz mało- .E
aetni uczniowie i •studenci. E:
Nie ulega wątpliwości, ,że§
na nową ustawę .poszczegol- =•
ni 1'udz.ie reagowac będą E
Tóżrde, w zarleiności od jej i:
•wpływu na kh osobiste i.n- iE
teresy.
Ale ~eni11ją~ ją iij
trzeba widzieć jej cel. ogól-:;
ny r>rzeciwstaw:ienie się
miadobrej tradycji, usunięde hamulców utrudniają- !I!
cyc'h wsi polsik.lej szybk.ie i5
.podnoszenie produkcji rol-fi
;nej.
§

e

ii

j;u,ż

W1SrU;:pn,...
md
wyrn.iil=i
cz.errwc-01Weg-0
slmlipu prorlu1kltów iroln yteh. N ie
wyikonalll.O w peł.ni pl.a111u $ku
pu żywica, i jaJ, przeilt!r'oc z.ono
n aitomiiast zadania. w sklupi.e
mJe1loo.
Do ~ planu skrupu
żywca
iza brakiłio
ok. 5 proc.

MinierjlS7le

m~ 5

takż,e

cocaa:

oo

zailOOorn.ycli

były

trrr.odty chlewnej, a
~ ik1l6:rycli
ro'llllicy

dostaiwiy ·

więcej

pr.zennaczają

d<>

dailislzego ch<JIW'U. N altomiast do

staJWy mlodego
go 1by\ly wyTłmle
walllrO.

bydła
nirż

rzeme-.

zapla.no--

Ogólem w I póŁrocrru br,
$le~ olk. 9 pro-c.
mięsa
m!llie·j ni,ż w tym samym dore
sie
zeszleg-0 ;rok!u. Jest to
:przede
wszystikillll
wytrui.k
zroini.ejszenia
się
po.g!lo.wia
świń w zw1ąc1ilru zie sla.hlsrz;ymi

E~ipt

z

zrywa stosunki

Portugalią

Blisko-wschodnia
Agencja
MEN podaje oficjalny komunikat rząrd'J. egipskie-go o zer
•Waniu stosunrków dyploma:tY'cznych z Portugalią.
Mini·ster spraw zagranicznych ZRA wyjaśnił na konferencji prasowej, że zerwa!llie stosunków dy>plomatycznych z Portugalią
posrtanoiwfone zos-tało w związku z
decyzją
konferencji
szefów
;państw afryko;ńskich w Addis
Abebie.
Rlz~d ZRA, jako pierwszy
rząd w
Afryce,
wyciągnał
wnfoskj
z
konferE!'llcji
w
Addis Abebie.

200-tonowy Marten
E
:c w Hucie .„Łabędy"

W1
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prze-

do Reichsta.gu

W Hucie

prwkazad<> elisploata-c,11 no
pclni zautoma~y-~o
wany 200-WI1owy Mart<E'tl - naj-J
wir,kszy piec stalowniczy y; sta

-

w sobotę
WQC?AlallY, w

„1-'l.będy"

cym but.n!ctw1es

Boba.tera Pra.cy, Order Szta.n.da.ru Pracy, odznaczenie dla.
bojowników
przeciwko
fa-szyzmowJ w la.ta.eh 1933-1945
ora.z odmaczeaie za udzia.l w
walkaeh zbrojnyeh nlemieekiej
klM:r robotniiCl!leO- w Ia.tach
1918-1923.

-

.Republikł

Weim.llil'sldeJ,
Kiedy famz;v7.1Jl
w Niemczech rozpoc~ł swe
terrOll'Ystyozne panowanie, Wal
ter Ulbricht na.leża.I d<> kierownJ.ctwa. podziemia. ;niemiec-.
kieJ pa.rtli komunistyemej. Po
uchwale i>ariii uda.I się Z&
granicę,
a.by stamtąd prowadzić
daJ.ej walkę przeciwko
ha.rba.rzyńs)demu
faszyzmowi.
Podczas Il wojny światowej
Walter Ulbricht przebywa.I w
ZSRR. Ja.ko ezlo;nek Komitetu
Na.1'14>do!Wego
„Freies
Deu~
chla.nd" pr{)IWad.zil b~red
nil\ walkę s niemieckim faszyzmem.
, Od chwili nt-numia NRD
był
on piel'WS?.Ym zastępclł
przewodniczą.ceiro Ra.dy Ministrów i w decydują.cy sposób
przyczynił
się
do ro7lk.witu
piel:'Wszego niemieckiego pań
stwa robotników i chWpów.
Po śmierci pierwszego prezyden.fa NRD, !Wilhelma l"ieeka,
W.aJter Ulbrilllił został wybra.ny przez Izbę Ludowi\ na prze
wodnfozą.cego nowo utwononttj Ra.dy PańMiwa, a tym sa.- I
mym na.jwyższego reprm:en.taa:i •

ta NRD.
Za dzta.łam~cS dla dobra kia
~
robotniczej
W a.lterowi
UlbricMowi zostały 1>1"ZY2ma.ne
najwyższe
odzna.czenfa -. Niemieckiej ltepubJi.kJ Demokratycznej, m. fn. Order- Karola
Marksa., ZJ.oity Order za Zasługi dla O,jcrzyzny, a w roku
1953 i 1958 honorowT iytuł

arlykulów rolny.eh
DY\!IPClolluJemy

5

obciążone i5

występował

Czerwcowe{ wyniki skupu

s:1,

ł ~~~w~~. ~ied~rnl.,.tr~:.ti

Ra.dy PaństJwa

NRD Walter Ulbricht l'.)['ZYj!tl w ~botę wieczO'l"em ipierw
szego sekretarza KC KPCz.
i prezydenta CSRS Antonina
Novotn.ego,
Warl.ter U1br.ioht 1XZY'lał w
sobotę
róW111.ież
pierwszego
se:kretana KC WSPR i premiera WRL Ja.n.C$11. Kat!ara.
'!'ego samego dnia zlQżyl
wizytę
Ulbrichtowi Etienne
Fajon, oz.łonek Biura Polity&ine.l?<J KC FPK. Eltienne
Fajon przekazal
Walterowi
UlbriohJto<l>.ti serdec'Zllle POzdro.
Wieni.a od Maurice Thoreza
J~quesa Duclooa.,

9'DC2IOW.

K.
uprnykla

stawę przytoczyli
śVvi.adlczące <> 6'luS1Ztfr>ści

zastępca. po:zewodPaństwa

shnv P<>dedwo1·ny, sekreta.rz Ra
dy Pań11twa Julian Hor-o<lec:k.i.

Pierwszy 861m-etaxz KC SEID,

przeWodnicz.ący

bollDłcom. Dzl~uję u
to, że·
ścle nas 1ra:k dobrze pnyjQll.
nas., przedsta'Wietdł narodu radzleckl.ero - powiedział Cllnl-

taik:I

K.aN..ś (ZSIL) 1
po.!)lerając

W.

M()!'a'\vsk!I. (be'l>p.),

Wał*er

PremłM' ChruslllCZOW l'l'&tułuJe
zalodze fa.bryil:t wyją.tit~ olłiuiilęć, żyezy nowych SUk.Cesów wszystkim robotnikom i ro

tempo prac mEiliora.cyj:nych. Dortych
czasowe prrzepisy urz;aJ.eżmd2.i) ąoe
moż'.l.i:wość
pcrzeprowadrzeni.a. iPNlC
meliorracY\lll1ych od ~ody wsrz.ystkirch rzad!nteresowanych !Nlt1ników hatmowa.ły postęp prac :me
lio;raoeyj.nych. Po.prawki =ierza
ją też do zachęceru!.a. ogółu OMO
pów clio u<l>z.!aru w pracach meliO'I".arcyjrnych 1 lro<nJSeI"W.ao,ii llJII'Zą
dzeń meliOMJCY'jnych.
Pos, pos_ Teresa LU!ka=Y1k

Zawadzki,

prezydenta CSRS
i premiera Węgier

do mikrof<00u
Nikita Chruszc:oow.
Wybucha sponta.nl.czna owacja,
rozlegają &l.ę olttzykil. powłtania.

U&taiwę

w

pr.z~ć

przyjął

Ulbńeh
zbił.żyt Idę

następnie

!Z

Domin.irkowskl (ZSL),
spmed 5 lrut rzmlerulom.o

spooób

pnm
Waltera U'l·

Ulbricht.
Po przem6wlenill . W.

uch..mla.ona

A.

~a.

brichta l towarzyszą.ce lm osoby' w fabryce Cldbył stę wl.elld
masowy wree.

l!'eferaitu; ll!tóry
ten temat przed9ł.alWi1 pos.
wyruJk.a

I sekretarz KC SED

Po ol>e,ln.entu fablrytd

Nikt~

mlętnościl\

clwlro imper.ia.Iistycznej woj.nie. Szcrell' razy był on prze-.
śla.dowany i al"0$ztowany z po
wodu swej a.ntymilita.rysty~
nej posta.wy. W r. 1918 uda.ło
mu się zbiec z więzieni.a.. Na..
tychmia.st przystq,pll do Związ
ku Sparrla.kosowców I stal się
wspóltwórcl\
Komunistynnej
Pa.rtii
Niemiec
(KPD)
w
Lill6ku. W r.oku 1923 Walter
Ulhrlcht zosia.I człlllllklMl i sekreitu7Aml KC KPD, a później
wYhra.no ro na edonka Bi=a
Politycznego.
W 1928 r. zostal wybrany per
sł~m

odw!edzil ~
obrablank Man&hn.

ChrUs:zlez(nr
fabrykę

POTRZEB ROLNICTWA..

:ralk:

wśród

niemiecki ch robotnikó w

prrzez Sejm w oobOltę; rum.en.la
przepi,s 'll.Sta/WY Z 1008 r. 0 PO·
PIERA.NIU MELIORACJI DLA

Wlelkiln Orderu Odrodzenia Pol
fiki, przyznanym mu u-chwalą
Rady Państwa w SO rocznicę uroozln , w uznaniu zasług pol·o:OOnych w dJugoletniej walec
w tSZeregach polskiego ruchu ro
botn!ezego 1 w pracy d1a sooja
Jistycznego rozwoju Po!Bki Ludowej.
~kora.ej! dokonaJ przewodnlezący Rady Państwa Aleksander

telelfoto

wizyty w NRD

N. Chruszc zow

(PZP.R)
i :J. SCh;neider (ZB.L).
Ws..1<aiz.aM <Mill, :te wl.a5ci'Wil.e rzia,.
gospod.alrowane wspólnoty groma<lzkie mogą nie tylk.10 pmy'°"y>n.ić slę do poprawy blll.alnsu
paszow~o
w IU!s:l.Y\ll1. klna~u.
lecz iróW'Il!le.ż odegrać wamą ro
lę ja'ko Sttlrola zes.PO<toweg'o dzl.a.
lania gos:podialraZego W\Si.

29 bm.
Belweden.e odbyła
•lę uroczystość odzn.a.c1:enia pos.
Bolesława
Drobnera Krzyżem

dzień

Drugi

w dyakus.Ji nad mtaw;\ zabie
racr.i gtoo !P'O'S· poe.: W. K.1'1uicee'k

Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski

.

CA.Jl". -...

wairurnlld. do pełnego
WY'k=Ysta!Il.i.a i z.ag>ospodalrow.a
nia tych gruirutów.

Krzyżem

w

dniu Jlrl"Zybyola c1o NRD premdera ZSRR,
tyell\CJID" tłumy mifll!ll!ikaó.eów Berllma pomdra.wia.ły N. S.
Chrusz.mxnva
i W. mbri.chta na lotn.isk,u_ Berlin ~ Schome•
-·
. .

stwarrzają

B. Orobner odznaczony

P..ady

W pf4tek',

lów spad>kowych jest kon.J.ecri:nośoią„ kltórrą dol:lme :roz;uimiej ą
sami c'Mopi.
Kctiejna UJChwal.oin& tl9tawa (lre
!erent poo, W. Clabad - ZSL)
nosi n=wę O ZAGOSPODA.RO
WANIU WSPOLNOT GRUN'l'O·
WYCH. US>ta.wa ~e l!lta-too prawny w.'lU;>61l!Ilot g!l'UJll.to-wych., które obejmuj11, Qgóklln
ponad :roi ba. Nowe ~

Ustawa ma n.a celu pr.zeal.v.>dzia-lanie roW.Ta.bnianiu gospoc!a.rstw, proces taki om•bia bo
wiem potencjał prod.'U.kcyjiny na
szego rolrniotwa.

Klhszko,

obecmym

nla. gospodarrstw w wyniku

PZPR).

IH>n

spll.arty !l'oclrzlinrpoo:oot.allą
:PO
kap.ltail.lsrtycnn.ynn i nie

ne

wię"Z!cnia.

niezącego

,

rui!I'odmvych.

lat po.zbawienia wolno.ścl, obec
szczególnych wypa.ct.kach
ka.ra wyno.sić b~ie mogla 15

wi

z.

(ZSIL);

(SD), X. Lulbieński
(bezp. - kolo ,,znak'')„ M. ~
rowska (ZSL)„ :r. Xnaip.l!k: (bel;p.
PAX) O'l"az J. Sa;ydbak (PZP.R).
Wsri.yrv;;y mów.cy populi!. ustawę, wstka'lltljąc,
:te u~ęd.na.a
ona pootula.ty zgt.aszane przez:
chłQIPóW :podiazas ostatniej kann
pa.ruii wy'b<l<ro:z,ej dio Sejmu i lt'ad

nie w

z

~

P.

Wier-zyńSki

stoisun.ku do

wynosił

dY9l=rji :z.aib!sa4i gllos poe.

J>O$.

uczestników afer dew.zowych i
pr2en;iytn!.czych. Najwyższy wy
mlai" ka.ry w stc-sunJ.cu do tego

rcxlzaj u

a.Iter
Ulbricht
urodził
się w Lipsku 30 czerwca 1893 roku w rodzinie
robotniczej,
Ja.ko
15-letni
uczeń
stola.rski, wstą.pil w
1908 roku do Związku R.obotniczej Młodzieży Soejallstycz..
nej. W roku 1910 został Ctdon
ltiem zwią.zku zawodowego, a
w roku 1912 Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD).
W chwili wybuchu I wojny
światowej Wa.lter Ulbricht na,leżal do gntpy lęv\rico.wych so-.
cj.aldemorkratów, skupiających
się wnkól Karola Uebknechta.
Ze wszystkich sil i z cruą. na.-

W

Techniki

aol>otni.ch obmad
ustawę o ZIDlanie ustawy
karnej skarbowej
(:elerent pos. J. Polsl..'i -PZPR),
Nowe pnepisy zmieniają niektó"e postanowienia tl-&tawy z
JOGO r. Przewidywa.ta ona zbyt

J.a:t

70 rocznic a urodzin
Walter a Ułbrichla

g~mw.

Obecm.ie obserwuje l!llę je<l.nark toox:Ien.cje 'W'22"0!Sbu. hodochl~ej.

Z oka,;ji 70 roczcle,o 1l'1"IM
dz.in Waltera Ul•briohta I s11\kreta.rza Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjali~yez,.o
nej Parfil Jednośd, pr.zewodnkzącego
Rady
Pań'Stwa
NRD, I sekretarz KC PZPR
Władysław
Gomułka
oraz
przewodni·czący
Rady
Pań·
rstwa PRL A. Zawadzki wystosowali do Jubilata depeszę
gtatule.cyjną z życzeniami w
jmieniu PZPR, swoim wła
IS'llym 1 narodu palskiego.

nainofl1ocześnleJsz9

most dro2oooy

211 bm. wsz.ed~ w slurtbę pd•
siklej komu.nilkacji najnowoe:oeś

nlejsrzy w kll'\a.Ju mQoSt dir<>gowy
na Wiśle w Chełmnie.
Budowę

mieslęęy

termill'l.em.

Na daJ-

my l'!OIZIWÓj hod'DIW'lri. zna.c2l!ly
-m;iilyw będlą miiały
równ.iE'i::
spadek can :nb6ri: i pasz, ;noto

wainy Olbean.iie na. wolnym cy.n
kru., dooitaitecm,e Z31!la.sy pas.z
treściwy'cll w harn<ldu wiej19kim
ora-z ~'k;t;yiwa 1PQmyśilmtej
szych ~bioców. Efekty jedlnak
w IPOOl:arci :P<l!P<J."a'WY :z;aopatrze.
nia lt'yin.ku w WiEIPJ."IZOwinę mo
:ilna będizie odczuć wy<a.źm,iej
d0rpoiero w prn:ysz;lYllll f'()ik;u.
Skup mięa w III kwart"tałe
br. będiZie lllillaey nit w tym
samym ClUMlie ub. rokiu, głóow
nie w rwyinirlru mniejseycii do
51.aw trrmdy oMeiwmej. Za.Dipatrzenle cyn'kiu ~nie uiztll1)€ł
ni<ll!l.e :z; rez&w
]'.llr'2'Rm;yl9ln.t
mięsnego ara.z. w drodiT.e .impo!'tu.
w CZeit1WCU nas!;ąpila 00..lma
PQIPM'Wa w r.4rupie mld,ac Ogó
ł em d<llSltait"CIZO«lo ok. 448 mln
lirtrów, czyili <> pon.ad 6 rnł.n
lirtrów w.ięcej
l!!Jirź: prned ro.kilan.
Jaj 'Łalk'llip>ion,o. iPOlllard. 270 mJin
szturrr, porliczas gey '.111an wyn<Ji"li,ł 318 mil.n.
Dobrze iPfiZebiegal wioisenn'Y
51krulP zilEmnialków.

mOSltu .zakoń=om.<'> s
pr.zed !Ul(p1a'!lo<Wainym

CSRS zqda OdCIJOłanla
dyplomaty brytyjskiego

Wiceminister sp-raw 7agraniel!
nych CSRS, Otto Klieka,
Jak
informuje Agencja CTK, przyjął 28 bm. charge d'affaires w.
Brytanii w CSRS, J. N, Huntera i za.żądał 01lwolania z cs:as
pierwszego sekret.ar.ta ambasa„
dy w. Brytanii, U. N. Hiller
Frya.

o. Klicka o§wladezyl, iź dzia·
prowadzona przez Hillera Frya w CSRS, który za,imowal się zbieraniem poufnyeb
informacji d·otyezą·c~·eh gospodarki
czechoslcwa.ckiej,
je11t
lalność

sprzeczna

re<;.zloroczmyimi rz:bi=a.mi i trud
no•5.ciami pasZJQIWY'Illi. w c:zęści

wli rlr.rody

Życzenia
z Polski

z

p-0wszeehnie

UZ"DA•

nymi n<>rmaml prawa mill>!lzy•
narodO'W<'g<> i nie da t1ię pogę.
dxić z misją dyplomaty.

Skupszczyna wybiera
prezydenta

Jugosławii

W \!lobCJtę nastąpiło otwar-o
cie pierW\Szej sesji Związko
wej Skupsz.czyny Jugosławii
w nowym ~kładzie. Deputowa
ni wybiorą prezydenta FLRJ.
,wiceprezydenta, swojego prze
wodniczącego

O!'az

omówią

szereg spraw.

Przewodniczą.cym S'Jntpszczy
ny wybrany 'został Edward
Kardelj dotychezasowy wiceprezydent Związkowej Rady
Wykonawczej.

-

_Dziesiąta próba
z „Minułemanem"
Z
poligonu
rakietowegD
Vandenberg w Kalifornii do:konano w piątek udanej pr6
by wyrzucenia mlędzy•konty
nentalnej ·rakiety amerykań-1
sk.ie; „Minuteman".
Była to dzie'siąta próba 'J:
tą
rakietą
przeprowad:ona
przez armię amerykańską s
bazy Vandenberg.

Londyn kolejnym etapem
europejskiej

podróży,

Po czterodniiowej wizycie w
Irlandii prezyd,><n.t K€!1lnedY

przybył

w sooote

tJołud
.OO~•'tany na
..t;10

niu do Londyin.u
lotnisku ;pr7~ werniera· ~Mac
millana.
Be~rednio

męża.wie

:p~.

obaj

stai!ll\l. udali s:ie helikopterem do podmie.iskieJ
r0zydenc.ii nrem'era w Birch
Grove, gdzie :J."O!Zp{)czna rozmowy,
Głównym tema.tern rozmów
becizie. lak &ie orzewiduje..

Kennedy'ego

sprawa rozp0czynaiacych sie
wkrótce moskiewskich rooowań na tern.at zakazu doświa.;f
czeń z broo.ia nurklearua ocaz
amerykański plan utwo.rz.en!a
wielo.stronnv-ch s:l nuklearnych NATO.
Rozmowy w Birch Grove
zakońw.:i sie w niedzielę, P'>
cz.vm prezydimt Kennedy or!.
Iatuie do Mediolanu, którT
iest następnym e.ta.pem jego
Dodróż..v;. :Pó EuroJl')ie.

Bylem „aniołem

stróżem"

Mówit\C! o ba.nldecle. włęk
ludzi myśli
jedynie o
ctziesl1'etkacll czy eetltacll r6:!·
nycb dań 1 napojów. Polic.la
myśli zaś o tym, jak zabe'Łpie•
czyć prezydenta, który znajdu•
Je się w gronie tysięcy 066b.
Oł>O np. z okazji bankietu w
Barkley C'lub najpierw opr~
wa.no staranny plan. Określono
w nim dokładnie, przez które
drzwi będzie przechodził pre•
zydent. Póżniej dokona.no WY·
boru samochodu dla. prezyden·
ta. Następnie zapadła decyzja
jakie śrOO.kl ostrożności muszą
być zast-O&Owane przy olmtawie
niu całej trasy prze.faz.du, w
końcu sprawdzOno korytarze ho
telowe, aby upewnić się czy
nie wyłonią się jakieś nieprzewidzia.ne niebezpieczeństwa. Do
plero
po sprawdzeniu tego
wszystkiego ustalono liczbę ochrony. Krużde takle przygoto·
wanie to dopiero początek pra
cy. Scisłe za.'>t<l&OWanie środ·
ków
ostrożności
następowało
na kilka dni bezpośrednio w
miejscu przeznacz.onym na ban
kiet.
lt<w,poczyna.ły
się
nowe
badania. Cały personel klubu
względnie hotelu, który w
jakikolwiek bądź sposób, beZP<>·
średnio lub pośrednio spotkać
się mlal z prezydentem w cza
sie bankietu sprawdzany był

noś~

E I 'T BYL DOWO
BIS'l"E,J OC'HJtO?'iY
~W' USA. OBJĄL 'I"
W OKXESlll

"

•

nie

DZielić „
o

wym

dzielić

CJLSZC"Zędnym budownichvie mi~kanio.o pl!"&Yeję, a'by mieS1Jk11111ia bu'dowane ·a1a nie
wiele się mówi i pisze. Dyskutują 11ad znanego im a.n-0<11imowego użytkę<\vnika., pro-

o- 'jeikt.ować i realizować w wersji najtańszej, w
Jest p0\9taci tak 11.wa.nych 'Wlllętrz jednoprzestrzennie nych. Są to takie mieszkama, w których wywtajemniczanych w arkana budowciotwa. drniela się· np. tylko pomiemcJ:en.ie sanitarne
Bywa więc i tak, że rozmówcy dopatrują się (łuienka i WC) i ewentu&lnie kuchnię. Pow post".ilacie osu:zęclnego budovm.ictwa mie- d?;i~ całej pozostałej p01Wien:ohni mieszkania
szkaniowe.go przede wszystkim tendencji do pozosta.wliono by przyl!Dłemu użytkO<WDJikO!Wi.
skrajnego zubożenia mieszkań. Słyszy się Mógłby Oli utyt.kować je w ta.klej postaci, w
i takie zdania: „Oszcz.edne mieszkania? Doj- jakiej je otrzymał, mógłby dzielili je sobie
dzie do te\ro, że będzi~y <:6'ZCZęcizać ll! stosownie do swej woli za pomocą najprościanach dZlałowych, drzw1acll i wa=ach ...
stszych środków (np. kotar, od.p owiednio u„
Spróbujemy tę sprawę rozpatrzyć rzec.rowo stawi0111ych mebli itp.), móglby wrł!S'Zme -..
i spokojnie, bez uprzedzeń.
insta.Ioiwać llW'Oim kOMtem trwa.lae pn:egrody (ściany i pnepi-i&) lub ~ó
na.jlepsze ro:riw1itsaoie
wyodrębnili ponoze' DWIE KONCEPCJE ~ZA: ~i •. 7 g-óme pomieszozenia. za- poonoą
tzw. mebl~
ioiamek.
PodstaW'O'Wym zagirdlrleni'elll ·maśdwego zaprojektowania mi~a. o nie'l"iellikiej po, J' Mt g'Old11H1 uwa;gł, łe W ClotycliczMllllWye1i
wierzcluri jest mozli'Wle Jalk nai;J1eoi;>sze „l"OZ- projflktaoh mieszkań, k ·t óre wykamnją, lrię
gospodarowanie" st~jącej do d!6'pOZ!Cji po- na.inii:nym Ol!liągn~łym do Ud poiry k - t tym

niełatwym

zaga~eniem

f:ich~y,

pracowujący sposoby Jego rozvnązaima.
to także częsty temat rozważań ludrz:i

wierzchni użytkoweJ. Fa'ktem Jest. z~ koszt
metra klwa~a~?wego tej
~1erzchn1
kształtuje Się nayn12ej w tych nueszkaniach,
które posiadają najmniejszą i[.ooć wyodręb
ni onych pomi~. W takim p!."Zypadktt
„nasycenie" miestikama ~ całego bud.Y'll:ku)
kosztownymi ełementami budynku -~ ścian
kami działowymi. drzwiami
we'Wlll.ętrznymi

1 metra kwMlntowego pqwier'llt'lbnł, l!llS'łoso

1

takie

W11110

właśn.ie

l'O!&W.i1t;zania

stm.enne.
!'iii·;·:

'#''"

O

WZGLĘDACH

jt'ldnop.ne-o ""."'

Sl'Of,ECZNYCB

:r~ podjęcie decyrjl: projektowaE mł&.
'Mkania jednoprzestrzenne czy „wie.1oloom61"kowe" wymaga wielkiej rozwagi. Nawa
Jednakże
wanm!d ~ f ~gu1a p<tityb mies:dmniowa wychOOzi z założenia,
użytkowe nrieszkańców, a ZW'łasl!lCU. !l'OdZ!ln że nties:2'.llamia w budownictlw:ie rad :narodowieloosobowych o . s'kładrJie :z:różn!eowłl!DYm wvch
maj~
otrzyniywać z „kwaterunku"
pc>d w,..ględem ple! i wiśu, nakazują do.ść przede .wszYIS'llkim obywatele o
najniższym
„~ęsty" podzia:ł pawi~chni miesz:P~a 3:a doe>hod'Z<!e. Jest więc 'Wiadome, że rodziny te
oddzielne, in:iechby na!Wet całkiem :meduże nie będą mogły sobie pozwolić :na konotowpootleszczenia. Poctmał tak! umoż.l.i1R'la odse- nie~ przyst()SawMJ.ie mieszlkań jed!nqprzeparowanie dzi~ od dorosłych, waT1)!1lki S'PO- stl:zea:m.J"Oh . dD S'WIOich potrzeb.
kojnej pracy i :nauki wres7JCe-~e zakł6:
conY odpoczynek:. Ale.. : ale wymag~ia użyt
Noiomia'!it u'sadę oszczędnefG. ~ecmoprze
kowni'ków mle"2ikań są w tym zakl't!!Sie :nie- irtn:e:nnego mieszkmtla - którego elastyczny
jednok:t'otnie ban:blo S?l'IZeCzne. 01'0 w ro- pod-zdał powstawia !rlę uiytkownikowl.
w
dzinac\1 składających Się imzewaii.:nie . z': osób miarę nYZWijaj!lcycli się jego potrzeb - motpracr.ijąeych, obserwuje się n11. ogół
dązność :na VI obecnie istniejących warunkach stosodo podziału mieszkania na więksZll ilość wać Pt"Zede WS'Zy!S'tkim w budownictwie SlJÓł
małych pomi~ Natomiam w rodzinach, dzielczJ'lm i w części budownictwa zakłado
w których matka nie <pracuje zawod<IWO, 'PO"'. wego. Pogląd taki wyrażony został m. in.
dział tak:!
stanOW'i utrudnienie, pan·iewai iprzet; Prof. dr J. Goryńskiego, podsekretarza
zwi~ maść pracy domowej or.aa; uitmdoia S'tami w Ministerstwie Gospoodarki K()llllunainadzór nad małymi dziećmi.
nej, na którego pracach w omawiamej dzieProjektanci, ])o06'tmkują.cy ~li J'OIJ" d'Zilrle oparty jest niniejszy arlY'k'llł.
'Wil\<Zllń i -~ słę jak'lll§ pogoUJili wy.
mienione wyżej spm~, ~11111nęli p~ t
łnł. llrl"Cli. WITOLD SZOLGINIA: 1 '
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objf)clem tak odpowiedzialnej prM!Y musi.alem najpierw zapozna~ się
rzed

P

z

za.daniami -

pisze U. E.

do~.

Baugbm;&.--: - które zlecone zo
stały
tajnej policji. Problemy
osobistej ochrony głowy pań·
stwa amerykańskiego są niewiarogodnie wielorakie i zaj.
mują się nimi Hczne placówki.
Objąłem urząd w końcu 1948
roku, w chwili, kiedy prezy·
dent
Truman wybrany został
po raz drugi prezydentem USA.
Z tej okazji prezydent często
opuszczać
musial Biały Dom.
Udawal się często na różne ban
klety, uroczyste śniadania, obiady, kolacje, konocerty galowe, przedstawienia itd., itp. przysparzając nam pracy 1 klo
potów.
zarządzenia

dotyczące

ocbro--

piej przyklady.

np. zanim auto Pre-T.Y•
wyrusza
przewidzianą
do Kapitolu, obstawiona
jest nie tylko cala vasa, lecz
sprawdza się ka:Mą ewentualną
kryjówkę
znajdującą
się
przy
niej, wszystkie urząd?.enla ka•
nalizaeyjne. Nie tylko o każ·
dym óomu, lecz nawet o każ·
dym mieszkańcu policja wie
ws'ey11Jtk.o. Jeśli w wyniku tej
pracy dochodzi się do przekonania.;
że
k~
zasługuje
na
miano zaufanego, wówcus otn;ymuJe Oil pozwolenie na obserwowanie przejar.du prezyden
ta z okna, balkonu, względnie
z ~hu.
I

tak

denta
trasą

Ameryk.ańS<kie
środki
ostroż
ności są ~ dalere rCl't.budowa
ne, że nawtt na salach ban.kie

t<>wych i>elno jest agentów po·
licji, przy czym n le różnią się
O'lli niczym od za.proszonych

gości,

tak
-

u.

all>owlem obowiązuje ich
i innych przepisowy
uwizględniony
w za,pro·

jak

strój,
szeniu.

Ja róW'llież Baughman -

wsp<>mina
siedzi.alem

E.

kiedyś przy jednym ze stołów
1 :i>romieni.ałem z radości, że

moi ludzie z ochrony zachowu•
się ·Itienaga<nnie. Dumę moją
potwierdzila zresztą na-stępują
ca rozmowa, którą prowa<lzi·
Iem z jednym z mo'.eh sąsia
dów. ZwTócił się on do mnie
w zau!a·niu:
Nie wyobraża pan sobie
ilt1 jest tutaj agentów ta1nej policji. Niektórych znam nawet
ją

osobiście.

-

czy

chociaż
pytałem.

może

Rozmówca
w

mi pan I>O'kauć
ruch - za-

jednego z

mój s.kinąt gtową
jakiegoś człowieka,

kierUtnl<U

który s!oozial :i>rzY naszym sto-

W pruddzleti
bankietu spe·
cjalni agenci zajmują się spraw
dzaniem potraw i napojów. Każ
da potrawa, każdy napó.i bada·
he
są
w
najdrobniejszym
szczególe w laboratorium. Po
zakończeniu
tej pracy, przy
sporządzony€h
daniach aż do
momentu, kiedy podane one zo
staną na stół prezydenta, pozostaje stała warta. Rankiem w
dniu rozpoczęcia bankietu w
hotelach · zjawia się nowy oddział tajnej policji. Jesacze raz
dokładnie
spt·awdzona
zostaje
winda, a przy wejściu do pomieszczeń, w
których znajdują
się jej u=ądzenla, staje warta.
Inna z grup agentów przeszu·
kuje
dokladnie cały
hotel,
isprawdza ~y nie ukryto gdzieś
bomby zegarowej, jakiegoś ma
terialu radioaktywnego lub la·
twopalnego. z kolei następuje
kont.rol.a żyTa.ndoli.
Na godzinę przed przybyciem
prezydenta na bankiet następu
je ostBJtnie sprawdza.nie sal ban
kletowyeh. Jesze-Le raz przeszu
kuje się wszystkie ustępy, za·
gląda pod stoły. Teraz do pra·
cy przystępuje
nowy,
drugi
koa:don ochrony. osiemnastu lu
dzi zajmuje posterunki przy
drzwl.aeh wejściowych na ealę I
w obrębie wszystkich pom1esz·
C1lt'lń bankietowych.
Po osobistym sprawd!renlu na
miejS>CU czy wszys1ik.ie przewid-z:lane w :i>lanie śro<lJki osttroa:·
naści
zostaJy rz.achowane, s:zef
ochr<l'llY u.c:!a-je &ię do Białego
Domu, aby osohiście eskoo:tować :i>rezydenta.

ny prezydenta są w USA opra
cowane chyba staranniej ani·
żeli gdziekolwiek
na świecie.
Nie ma sensu przytaez.ać tu
każdego
z tyslą.ca szczegółów.
Niektóre z podejmowanych śl'Od
ków 06tr'Oll:nośc1 zilustrują najMI

:PtUd banldetem ~ególna
uwagę poświ<;ca się ró\\"lli<'ż za
pr0S2en·iam aby ktoś nlepowola·ny n ie :i>rzedostal się na ban
kiet na podstawie sfals:Wwanego za1proszenfa.

le.
Nie byt to
ochrony.

\1\rszakże

nikt z

,,Tchic Quane Dhuc
protestuje"
Ostami numer znanego tra4\
cuskiego, bogato ilustrow&·n&
go tygodndlrn „Par:s Match
zawiera kilka wstrząsających
zxijęć. W połowie XX wieku \V
centxum sto.ii.cy poludnlow~
go Wietnamu ~ Salgonie, n
ocząch tlumów
:i>lonie czlo•
wiek. z własnej, nieJ,J'I'Zymu
szonej woli.
Tchic Quarn.g Dbuc
taJc
b=mi narz'W"isko mnicha - zajechał na plac na czele :i>rocesji składającej się z 500 b.oJJ.

zów w swoim zielonym n0<wo•
czesnym „AU:Sti<nie". w żół
tym s:za.fratn°owym h.ab:cie. ze
rz.go1oną

glową

i zlożonymi rę"

kami ulcląk! na ziemi. Dw~
bonzowie wylali nil\ niego cały ka<rndster benzyny. Utamelt
sekundy 1 habit mnicha :i>loni.e.

Tchlc nri.e

drgnął.

Wokół

nieg<:> bOl!lClowie, również w
sza'.!;ranoW)l(:h habi1ach,
śpie
wają :i>ieśni żałobn.e.
Niektó:r.z.y własnym ciałem
broni(
strad:y poża.rnej dostępu de>
ich tow~yma. Pr.zez moment
jes-r.cze widać ja•k otiaira p~~
suwa paclo11ki różańca i spalone ciało osuwa się na ziemię.
Ttrwafo to zaledwie Ul
minut. Popioły zostały zeb<ra•
ne do żółtego ca!unu I w ni.,._
saanowitej
ciszy t!um udaj•
się do :są.siedniej pagody.
WstrząSta>jąoe to wy>dalI'Zeni
ma glęboką wy.mowę polityczru\· Buddyjski mnich S'płonąl
żywcem z własnej woli i ~
zgOO!zie z wlad:zannt swego za•
k<:>n'IJ na J>U.btl=nym placu w
Sal.gonie po to,
by pe>staW1ć
prezyidenta Poludnhiwego Wie~
n.aanu Dlerna w statn os·ka.rże
nla przed opinią światową.
Mnisi cak.artają
prezydenta
Diema o tyranię, Płonąca lud·;a
ka pochodnia rzuca też pew·
ne świa.tlo na tę tyrantę. Jest
dowodem rze<:zowym.
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!ianł tow~wego ka.ta.mara.nu rozwi-

'!le szybkość 35 km na. godz. W proJekcie jest także .rzOO'WY kat'l.nlaran
sa.źcrski 0
oś . 40 metrów
0
f!P
• • •
dług C'l •
• mocY silnikow 800 KM 1 szybk<>śei 45

I

di-zydla o 1:'0JZl>fętMat-19 m. 3lf . 'brs, -Wft6w. --7:,J&wfdic; trwa Ili·

°

...!....._u.

0
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CZLOWIEK

MOŻE

żYO

WIECZNIE?~,

(S.K.)

!Nłłjwd~ ' 'W ,.Char.M IDnłk
~ iwdMs
lłbudowałY osta.tnio
POLSKI SPEKTOMETB
sakłMJy ,.Fiat„ w Turynie.
NEUTRONOWY
O!dl!Oll\I Clll w łl!ZaSie 'prób
moc Kryst.allom.y spektometr neut!'lllMll2.5ll KM.. .Jem& ' Jn•i:ea.n_.ony do na.-- wy, skonstruowany w Instytucie BaIM?du Da.Jw(ęklneg-e • włoski.ob .ta.t- dań Jądrowych w PAN, należy do
~ han~eh - ł~ (90.000 urządzeń wysokiej kla.sy. Jeden z tych
..,." „). ~ w.ielk~ tego 12-oylind·r o- aparatów przeznaczonych do wnikliWegO • 1mlnilr.a. hriadai:yli mogił ~- wej a.n.a.iizy wią.zki neutronów, zaku=~ ~edlrlea1 "Ylindn - 900 mm, pila nieda.wno Międzynarod'pwa Agenmm, dłu~li - cja Energi.i Atomowej.
24 m, _.,..,..........., .Goo
10 m, cięzar 1
·~ ~· Pny normalnym 6bciąże- · '
ZAMIAST MLOTA
nt!l siln~ ruzY'\Va JHlllli:iej 160 graW katedrze t.echno.logii meeha.nfl07.·
mo'r pa.Ii~ na kOlllia mechaniczne- ne.f . Politechniki Warszawskie.i J>TO"
go
godzinę •pracy,
·
11
wadzi &Je ba.da.n.la nad nowym pro.....
, „, '"
"Vf." '- cese:m: wykorzystaniem sił tnagnePASAZERSKI SAMOLOT
.yCYLnych
do
kształlowanJa. metali.
NADD:lWIĘKOWY
' ._,
Jest
to
metoda bardzo
przyda.tFrancuscy i brytyjscy konstruktorzy na do kszta.ltowania metali szezególltdPz'wir3::t':.!lieg„ WSsapómln_! e tupro~~żerpsoki~egd: nif'
trudnych do obróbki.
Impuls
„
~
.~~
~ mapetyczny przy elektromagneCon~de, którego szybkość bedzie wy sach odoowicdniej wielkości - może
nosić 2.4~0 km/godzinę. Przelot na li- wytworzyć ciśnienie do 35 tys. kil~
nii !':a.TY'.~ - N„wy Jork ma trwa~ i:ramów 111a. em kw.
Impuls ta.kl
mnleJ n1z 3 godziny, tj. dwa razy kro uzyskuje s!e przez gwałtowne rozła
ce.i niż obecnie. Samolot Concorde dlu dowa.nie baterii kondensatorów, w
gi na 50 metrów utrzymywać będą w których stosowane ._ na.pię.u d-0
~e

W ~e lnżynfer61V XomttnłkacJI WoctneJ w a.tdm ~Iodo op-~ _...._,~ JOOO-ło,no
-~--a.
~.,,,,..noWCIO ~u - riałku o ciw6eh
kadłuba.eh; ~Y'Oh wspólnYDl po
kładem. OtrZYllU\ on sllnlk:I
mocy
rm;w1.
'
•
s
zoOO KM l
nie
!l'Zybko§ł! 2
km na irOOz. - o 10 Ian na godz.
wlększ2' niż statki jeifnoka.dłu~e.
7aprzeżone" w tak4 sa.tną Ilość ko·
~i mechanicznych. 400-tonowy wa-

po"lriełrm

Prze'Włdzia.no 100 mieJso pa.saJJersk!A:h ledwie milionowe ozdcl sekWldy; co
I pomles:PJCZenle na ładunek uiyteczny Jedna.le wysta.rcza dla. nad&ma mao ciętane 9 ton. K061Jt tego tmmofoiu tl'lrlałowt ksziattów odpowiadaJ1'CYcb
skaJkulowano na 15 młlloo.ów d0oli1<rów. końtM!wkom DIAl'DesD.

Zna,ny Padziookl
U<Yron:V;
łw6tt:•
nowej nauki - mecha.niki chemł07W zaltlMlzłe złót rud mełall nleł.e· neJ - skrytykował teorie o ogra.ni·
długowieczności
Ja.zn:veh Iosłytutu GeoIOlicznelZO re· eMnej
istot ży
alizowa.ny jest obecnie - Jak Infor- wych. Wedtug tej toor:d w zasadzie
muje
~,Pnegll~
Geoloele.my" - każda tywa Istota może tyć tylko
pierwszy eta.p genera!Mgo pia.nu 1>0· 5-6 razy dłużej ;niż wynosi okres
szukiwań rudy D!iklu na terenie Su- dojrzewainia
kości.
Oz.lowiek rośnie
dt'tów. Posznkiwa.nia ie opacte Sl\ na do 20-22 lat, a więc jego preklua.na.logiach geologicimych w budowie zyjny wiek mieści się w gra.nicach
Sowich
Gór I Masywu Oze!ki-ego, 100-130 lat. ProfeS'Olr Rilblnder uwa·
gdzie uezenl CSRS odkryli niedaW1J10 i.a, ie nie ma :fa.dnył'h &ra.nlo dla
życia.
Człowiek,
złoże rudy mfedzłowo-nikiowej. Plan dhtpścl
podobnlr.
po~ukiwa.ń
obejm.uje w plerw$ZYID jak ka.tda. Inna ŹyWa.
Istota, jest
etapie badania rrawimeiryczne I ma.- Jakby ez~śoilł l)<)tc-ku, do którego
gnetym;ne ora,z geoehemlm:ne Poszu- jedne substancje sie wlewa.i!ł. Inne
kiwania w ll'lebie I woda.eh Sowich zaś wypływa.ją. Na.Jciy przypusz·
Gór podwyższonych za.wa.rlośct lila· cza.li, że cpemia i r·izyka :!:)wego
dów niklu.
organi7.mu ootrafia z CllJ'!RSem zna.er
nil' przedlużyć okres przemiany ma·
s:unym
wiel.>~KrotniP.
GWARANTUJE PELN ł\ CZYSTOSC• krii, a tym
przedłużyć życie człowieka. PrzyroNAGRANIA
da
wymaga pisze
uczony,
by
Pierwsze na.grania. na gDrzowsklcj ws.z ystko umierało. Ale nie ustala
taśmie magnetofonowej będą wyko- się okresów życia. A okres ten monane już w lipcu br. Na.tomlgst d<> ?e być
dowillnie
długi. A wie.
kotica br. zakłady „Stilon" wyprodu- praktyrznle nauka Jest w stanie za·
lrnJą 30 mln metrów ta.~m:v. D7.l«:kl pewnić ozlowiekowl nleśmlerte'noś1~.
zastosowaniu nowej t.echnolog;ii pro·
(Wlk)

W
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„Zielone świ. atło'' dla produkcyjnej ·- inicJaływy wsi

Przemówienie min. 11. Ja2ielsk1e20 ro Seimie
Projckh•

ustaw

o ogra.nlgospodarstw
roln.vch, o zagosp.oda.rowaniu
wspólnot gruntowych oraz o
poplera.niu melioracji rolnych
omówił minister rolnictwa M'eczyslaw Jagielski, wyka.imjąc ich zna,czenie dla. dal.szego rcozWo.iu produkc.ii rolne.i, je.i unowoc-i;eśnia.nia i
c1.eniu

poclziału

łntensyfika.c,i<i.

Clla.rakteryZując

rozwój poJ.
e.kiego rolnictwa w ostatnich
laiach, mówca wska.zal na
czynnik:, które odegralv decydującą rolę w tym tiroccsie. Są to - ujawnianie i uruchamianie
wewnętrznych
rezerw produkcyjnych, wYPOsa.żanie gosoodarstw w nowoczesne środki produkcji oraz
rozbudowa zaplecza wlugow:!
v.o dla wsi. Dzięki temu postęp w
produkcji byl dość
szybJ5i. Jednakże nie moż-e
on zadowalać.
Skuteczność

P<X!zvnań

pań

spa.dek leli towarowej produk
cji .
To ostatnie zjawisko, nad.zwyczaj niepomyślne dla całej gospodarki nar·odowej, mu
simy rozpatrywać r(1wnież w
świetle naszych załcień o pod
noszen:iu poziomu żyda wszystkich ludzi pracy, a w tej
liczbie i chłopów. Drobne i
karłowate gospodarstwa chłop
skle, o niS'kiej towarowości
i niskich dochodaoh. nie mogą stanowić należytej podsta
wy egzystencji dla rodziny
chłopskiej, a na.dmiernie duża lfoiiba takich gospodarstw
stanowić musi poważny ,s.połeczny problem.

Wyjścia z tej sytuacjl właś
ciciele drobnych gospodarstw
szukają w dodatkowych pO'Za•
rolniczych zarobkach. Proces
industrializacji kraju stworzył
ku temu dogodne warunki.
Musimy jednak, pamiętać, że
postęp techniczny tak w prze
myśle.
jak i w rolnictwie,
wymaga od każdego człowie
ka pracy doskonalenia w zawodzie. Zmniejszać się musi
zapotrzebowanie na niekwali·
fikowanych pracowników ·i

llOllłattJe wykorsystaaa
więk.nenia
aireabl

41a pe
g"09JJ&oo

W ten
sposób dążymy do stworzenia warunków dla stopnio.
wero
uleim:ania 11trtJktur7

clantw malorolnycb,

.rolnictwa.
Osdly poslai:la'"oe ziemię ł
11:ain<teresowane z tytulu swej

pracy, będą mogły zrealizo,.
swe dążenie, ale nie w
sposób dowolny, a tyliko z.god
nie z wymogiem '.lpełnorolnie
.n.ia innych goopodarstw.
PodstawowY'm
czynnikiem
powodującym powstawanie no
rwych, ~akie często karłowa
tych, gospodarstw są. działy
spadkowe. Myśl o wyposaże
ni u w z.iemię każdego usta~
wowego
spadkobier·cy
jest
anachronizmem w
sytuacji,
kiedy;
pań!;J;wo
łoży
tak
znaczne środki na zabezpie'czenie każdemu pra.cy i chle
ba ...., . kiedy postęp produkcyjny wymaga nie rozdrabnia
nia, a przeciwnie - powięk
szania obszaru gospodarstwa
rolnego i gdy proces rozdrobnienia gospodarstw osiąg
nął
nie spotykany · gdzie
indziej rozmiar.
Z myślą o ochronie śred
niorolnego gospodarstwa rząd
wnosi o wprowadzenie ustawowego przepisu, że upra.w„
ni11111e do spadku 111. osoby,
kti>re pracują. w 11ospoda.ratwie •Pa.dkowym, albo tri
winny kQl'Zystaó • s.a.bftpieozenia, ja.kie może 1111ta.nowió
spa.dek,
ja.ko
niepełno,J.e.t.ni
ucząey się, ~lędnie nieadol~
.ui dą pra.oy.
.
.
W ten sposób uta.wa W,.łąoza • ud:lliału
w apadku
pełnoletnie osoby, zdolne do
.pracy, które nie trudJliĄ się
.z&'Ui'.odem Rolnim:ym, nie mają dosta.t-.nyeh kwa.lifikaoji
do prowa.d111enia fOSJ}oda.rstwa.
l'Oln:er;o, albo - mimo posiadarua tych kwalifikacji
nie podejmujĄ się prowa.d.ze-.
nia r~d~a apadk.-e:wać

&t wa w tym za.kresie jem ogranic.wna przez narastają·
cy
proces
1'07.drabn'anla
gospodarstw
przy
i
ltak już nadmiern1e dużej
liczbie gospodarstw drobnych
i karlowatych. Kraj nas.z pod
tym Względem stanowi swo:s
sezonową sił~ roboczą. Ciągły
ty wyjątek w Europie. Posiasezonowy przepływ i;>racownirlamy najniższa średnia wielków między rolnicbwem I
kooć
rolniczego
warsztatu przemysłem jest dezorganizupracy przy czym średr..ia ta
;ącym
czynnikiem dla ol:r.i
je.st coraz mniejsza. Oba.- tych działów.
nie prawie 40 P'.t'OC. ROSPORozdra.bnia:niu ii:ospoodarstw
dars·tw liczy nie więce1 niż.
towarzyszy szczególnie nieko2 ha,
•
.I
rzystne zjawiSko nabywania
W wielu krajacil soejalfstyeznycb, jak wiadomo, zakończony ziemi przez osoby zatrudnione poza rolnictwem, które
zoi;tal lub dobiega kilń<:a proces przeksztal-ca.nia drobnych nigdy samod:tielnych
l!OSIPO-g06poda.rstw chł0pt5kich w duże
da rstw nie posiadały. Nast~
przedsiębiorstwa
rolne, oparte
puje tu bardzo często ekstenna nowoczesnej technice. w kra
syfikacja gospodarki, poniejac_h Europy zacbodnJej postę
waż ludzie. czerpiący podsta
puJe proces llkwida.cji gOtSpowowy dochód z pracy poza
danstw dr<>bnych i powięk&Sza
lila przeciętnego obszaru gospo
roln1ctwelll, nie są w takim
danstwa rolnego. w całym sze- stopniu jak' chfopi zai·ntereregu krajów kapitalistyczny<:h sowani w intensyfikacji proobowiązuje
zasada
niedzielenia goop<><Iarstw rolnych, C<> dukcji. Można też wskazać
na szcrreg innych ujemnych·
w wielu wypadkacil zabezpiecz.one jest na dr<>dre ustawo- zjawisk, w~róid których najwej. Prócz tego wladze państwo bal"dziej rzuca się w oczy
1to.
we w,1>rowadzają w życie szereg
zabudowa
osiedli
lirooków ekon-omicznych i admi bezładna:
• Nowy projekt przewiduje,
wiejskich:.
nlstracyjnych, zmierzających do
likwidacji drobnych, a nawet
Ludzie odoh-Oldzący ocl rotnd- .ze w wypadku braku r:.doln
yoh de pracy sp!Mlkoblercó.w
iroonich rolni<:>:ych warsztatów ctwa i rzm.aódujący PO'Z& rum za.
pracy, zrywają<: · przy tym z u- trudnJente; korzystają u?ra.wnionyeh do clzieclziezelaik:
swięoonyml, jak by się wydaWiadomo z Wielaml:Uaroon1a gC1spodarstwa 1llf świetle
wafo kapital!śtycznymi zasadami wych świaic:!=eń w postaci splait
przepisów omawianej ustawy
dysponowania prywatną właisno re<lrzi<rtllych.. Podkre§J.lć . wypad.a
g-OSpoda.rstwo Pl'Zecbod!.i
kią ziemi.
głęboką n.iespc:awiedtlj.wość spona właaność państwa.
łeczną te1':0
:fadatu w wa.ninW krajach 11ocjali&tyeznych kach;
kiedy lrosrz.tem cailego SIP<>
Ustalając, że gospodarstwo
pr:i:el>udowa N>lnlctwa zmierza leczeństwa
ludzie, wych<>dtzący
priez planowy rozwój gospodar ze
może być dziedziczone w cawsi!. i stający do pracy J>O'Z8.
kl, do racjonalnego wykorzysta :rolnictwem, urz:yskują przygotołości i
dopu=z:ając podział
nla liił wytwórczych w intere- wanie oo . zaiwo<iu, nowe miejsce
jego w rain<tch określonych
•le mas pracujący-eh miast i pracy 1 prędzej czy pó:!mdej mie
normanti,
nowa ustawa ustawi;!. W krajach Europy zachod
tego
1 nie ponosząc z
la kolejność,' w jakiej preten
niej I pólno-cnej tak zwana „ra sikanie
tytułu ża.dJilych lub praw.te U.dcjonalizacja n>lni.ctwa" zmierza n;.x:h kosrztów. Spłatom rOdzin
dować mogą do objęcia godo
um·ocnienia
p-ozycji za- nym towairzysizy na,j.crz;ęśclej ob- spodarstwa lub jego
części
możny.eh, kapita:ll:stycznych elepro<Luh-cyj.n ych lnO!i:liwo poszczególni ll:J)ad!kobiercy ora:>:
mentów wsi kos:i:t.em drobnych niżenie
ścl goopod.3Jrstwa O<!'az d·otktliwe
zasady ~płat na rzecz tych
1osp<><l.ar5tw.
ob11lżenJe
stopy :i:yck>wej jego spadkobierców,
którzy
nie
W ciągu 10 lat (od rok11 posiooaCUI.
obejmą gospodarstwa spadkoObok niekorzystnej
tradycji
1950 do roku 1960)
ogólna
wego. Wysokośó spłat w są
liczba
gospodarstw
rol nych dzi-elenia g01Spodarstw, występu
dowym postępowaniu spadko
je w świadomości wsi po!Skiej
wzrosla w Polsce z 3.168.500 drugi,
wym określona będ11ie prze-,g
pozytywny nurt wyra:iado 3.584.100, czyli o 415.GOO jąey się w poglądzie, że go&po .sądy. które winny się kie(ok.
13 proc.).
Olbrzymią
da1-.stwa dzielić nie należy, że
rować myślą o koniecznym
większość
nowo powsta!ych dol>ry gospodarz winien dążyć utrzymaniu żywotności gospo
do
stałego
do!skonalenla
sw~o
r:ospodarst w stanowią gospodarstwa i nieobciążenia
go
wamztatu.
. diirstwa o ob szarze O,l ha ciężarem spłat.
w omresle od 195'1 r. podlJ eto illadmiernym
3 ha. L iczba tych gospodarstw
Do podziału (08pOOarstw ctośrooków,
zmlenz&jących
podnicsla się w omawianym S1Zereg
do ograni=enda podzlalu gospo- choozl niejednokrotnie na sim·
cza•le z l.l.96.700 do 1.599.900, daJrstw rolnych, ale w obecnej
tek zn01Szenia wspólwlaeności
czyli o 400 tys. (przeszło 33 sytuacji trudno urz.nać je rza wy Ol>ecnie Przedł<Y.Wny pr<>jekt r~
Opinia publiczna guJuje 1 tę sp-rawę. Ustala się,
proc.).
Wzro st ten nastąpił starczające.
WYP<>'Wia.cla się za wprO<Wad~ że gospodarstwo winien przegłównie kosztem ubytku lkzn iem w życie przepisów, które jąć Jeden ze współwłaścicieli,
by
gospodarstw należących by
w ba•rdziej skuteczny !liPO- za zgo<Ią pozostałych lub na
do ~rup najwiQk szych
pod s ób zapobiegły. procesowi roz- mocy oruczenla sąl!u.
w zglc;-dem eb;z2 rowym, r ów- drobnienia gospoda:rstw chłop
Pn:eplsy przejśei<>we I końC<>
noc z eśnie je dnak co jest skich. W tym ltierunku zmierza we wymieniają szereg przypadją
wnioski
zglasrzane
przez
dzia
ków,
w których uznaje się fak
najistotnzejsze
zaznaczył
laczy rad narodowych. Na zjao:
tyczny stan rzeczy, wyratnie
się pewien so ade~-c liczby godach chłopskich i na s.po-bka- Pi;-efe:rUjąc jednak spadkobierspodarstw średnich.
niach pose15ik:Lch po·w:srzechnie cow:, którzy l>ezpośroonio zwią
Rozpowszechniona
'J.
nas spC>tyka my si ę z krytycznymi zan1 są z rolnictwem
tradycja i prze s tarzałe obo- uwagami clllc•pów na temat dr.zie
Wprowadzając w ·życie nolenia g.ospooarstw i nabYWan.la
wiązujące przepisy stawiają
we
przepi.sy
ORra.niezające
ziemi przez osoby„ dla których
każde prawie gos podarstwo w
rozdrabnianie
go.s;podarstw
rolnictwo m<Yi.e być tYlko urząd przewiduje, obok środ·
obliczu nieuchronnego podzia boc:mym zajęciem.
ków
adminj,stracyjnych,
rów.
łu miedzy soadkob i c~ców w
Projekt ustawy o ogranicz-'
nież odpowiednią pomoc eko.
wypadku śmierci właściciela
niu podziału gospodarstw rol
nomiczną • . Przewiduj<!
się
cr;iz w zwi a zktt z innymi
nych przedłożany przez rząd
bankowa -omoc
kredytową
działami
rodzinnymi.
Ta
u "''zgli:dnia te opinie i oparty
dla spadkob:erców l?OSP-Odar·
pers pektywa zmniejsza zainjes t na założeniu, że ziemia
st.w ~oln:l'.ch. Będą mogli uteresowanie rolnika dla dJSkO
powinna znajd1>wa.ć się w rę
bi egac .sie o n.ia nabywcy
na.lenia jego wanztatu pracy,
ku tych, którzy za.wodowo
l?~J?O<larstw,
których
zdoiWielu chłopów zdaje sob:e
trudnią się rolnictwem i zanosc Pr~ukcyjna .mogłaby u.sprawę z konieczności u ~ rzy.
interes.owani s~ w należytym
lec . "'.l111'.1ejszeniu na skute·ll:
mania gospodarstwa w n!eje; wykorzysta;nlu.
obc1ązenia splatami rodzinnypomnrejszonym stanie. DziaWyraża to przepis artykumi. Przewiduiemy też POmOc
~Y rodzinne nie po z walają im
łu 2, który przewiduje , że w
kredyt<Jwa dla osób
które
Jed~ak na ulepsza nie ich gowyniku działów spadkowych
Wyjdą z goopodaT.stw~ ooadspoc.arstw. albowiem środki,
badź inny.eh form zbywania
kcwego i przysposabiać się
które mogliby orzezn a czyć na
ziemi winny powsta.wać tylbędą do pracy w innych zaten cel, mu s zą wydatkować
:'fOdach. Przy,gotowujemy takko gosiwdarstwa odpowia.!la.•
na splaty, których brzemi0
ze zmianę przepisow w s,praj~ce
określcntYm
norm11>m
jest wjęJ,sze niż · obciążanie
wle ~,podatkowan'a z tytJulu
ohi:zarowym. Rząd zamierza
wsi podatki e m gruntowym.
nab.ycia praw mająt!cnwych.
przy ustalaniu norm kieroZmnerzamy do tego, azeby w
W
tej
sytuacji
nara sta
wać sic zasadą ochrony przed
wypadku prze,imowanla ll'OS.sprze<czność m iqdzy dąż.cn i em
rozd:obnieniem
gosp odarstw
poda.rstwa nie podzlelonego j
konkretnymi
wys iłkami
.ś :e dn i or o lnych.
które mo!!a
nab.1·wa..ia.<iy .ie, P07.a niewielpaństwa,
7mierrnjącymi
do
stanowić samodzielne, żywot~
ka opłata manipuJacvjną. 11i~
powięk~zenia
prod ukcy jnych
ne jednostki produkcyjne w
był oooia.żony podatkiem. w
możliwości
gosp odars tw, a
wa runkach ob c cnc .~o post~pu
dopuszczanych przez usta WC?
warunkami wynikającymi z
tec-hniki w rolnictwie.
prz:y-pa<lkach
zbywania częś<:i
po'<tE;JYJjąccgo
rozdrobni e nia.
Kolejną. bardzo istotna zagosPOdarstwa bedi! obowiązy
Konsekwencją
zmmeJs~an:a
sadę zawiera przepis,
który
wać dotychcz'.1.sowe wvsok.ie
się przeciqtnego rozmiaru go
zezwala n.a pcnlział
g-ospostawki, jako czynnik przeciw.
spodarstwa je:<t niewys\'.trC?.ad:.>sstw drabnych, o obszarze
d"<:ia!ający rozdrabnianiu grun
jący wzrost towarowości namniejszym od u stalonej nortów.
s1e~o rol11ictwa. a w niektómy ale pa.cl waru'lk-icm.
Pr<>jekt u.tawy O ZAGOSPOrych kategoriach go spodarstw
że ziemia tych go,s11odal'S1tw
DAROWANIU WSPOLNOT GBUN

'l'OWY-Oll dla Jlllek'ł6cyc:h
wvJew6clztw
podobnle
jNQCae
llDM2el1ie
Jak projt'Jkto który
przed chwllil omówiłem. Wspól
DołF

gnmtewe

~uJĄ

h\(E·

nie ak. 200.000 ba uiy1ków rolnJdl> 9tU:l.OWt w DlelUór)"dl
pcnr1aa.cJl południowej 1 wscbo
dnłeJ cz~ .kra,tu po kiika pro
cen1 areału przydatnego do pro

dukcji rolniczej.

to grunq
s?JC7.ególnie tle wykorzystywane
I o bard:oo n!Sk:leJ obecnie pro
SĄ

dukltyw.nośd.

:l':adne prirep«.sy n.te dail ą obec

n.le gw.an:aru);)i l:ntc:l~rom podniesieni.a prod<uilre'ji„ że wysil:lk:l
ich 1 n.aklady nie zootaną mm.air
n<YWane WSlruWk nier.aeO<>!l&lnej

eksploatacji. ze wspólnoty gro
pr.aactyai:nde ko
nie poniosząc nad
tytiau :taOOych
kosztów.
·

~
:rnor1;e
r.eystać :każdy,
częściej z
tego

Spo1ec:2l!le użytkowa.nie

n.ot

gll'U'l'.llt:O'Wych

wspói-

U'Ważamy

~

rza

wlaścdwy
sposób
ltOS'POda=WanLa.; gid.~ w wi~
llZośc:l wyipadlków są to użytki

zie~.

Istnieją

jonacil

klraju1

Uldrzia.l:

one w tych :regic!rzle Jlll.ewiellk:l

g09podarrstw

państwo

wyich U1lt'udnia realliza.C'.i ę planu
:nasiennego i :reprodukcję l<:wallillka1ów 7lbożowych i te grum.
ty wspólnot naileży wykor.eysty
wać 41.a tego celu, a pOIZ& tym
poózial w~l!llot dop:rowadrLil!by
4o niera.c;J onaJ.nego
dzi.elelria
&pQl'!Ilego obszaTu na bairdo:<> ma
le„ kilkuaa:owe d:llliaJkl.

PrCl'jekt ustawy pa:7.eWllduje ~
bowląorek ?Zagospodirurowarua ka4:
dej V/SPÓlin.oey w roranie spólki
utwo=>neii
przea:
W:yllkowni-

ków.
:Rlząd.·

llll!lieiv.a do ~

niepodrzl1einOOc:l Wl&pólnot, obowi...-vz.'ku :Ich zag~wania,
:i;apewnlenla praiwa do W'Sl!>ólno
ty taiktyczinym :Ich u±ytkownlkom.
·
PrzechOO.ząc ·do omówienia
trzecie&:o z · kolei projektu ustawY
O
M:f.LIORACJACH,
mln. Jagielski powiedział;
Inwestycje melioracyjne sta
ły się u nas jednym 1 J>O<l·
stawowych czynników unowo
c:i:eśnien.ia
vcodukcji rolllle:I.
Od miliarda zl prze=aczonych na meliorację w 1958 r.,
doszłiśmy do po.nad 2.5 mld.
zł w ront bieżącym,
Przy tak dużym .iaikresie
melioracji istJqieje potrzeba
lWJWinięoia
przeplrow ustawy o popieraniu me!forac.li.
Wypada mianowicie stworzy(:
lepsze warunki dla real!zaic;ii
w
bardzo zrór!mcowanych warunkach
gospodar··
czyeh PVSU'!'Zet!ólnych regkr

nów kraju.

.

Zadania w dziedzinie
pracy ideologiczne.{

Pnemówienie ft. ~~ Drnmrnw~

na plenum KC I\PZR
MOSKWA. (PAP) Jak wJ&..
domo, w dn:Woh 18-21 czerw-

ca 1963 r, oóbyfo si~ pJ.enum
KC KPZR, poświęcone zadaniom w dziedzinie 1deolo2icznej pracy partii. W opublikowanym obecnie przemówieniu wYgł01SZOl!lym na Dlenum,
Nikita Chroszczo'W stwiierdz&
na w.stepie:
W 2'1Wią:z.:ku z tym, te P'ZYwódcy Komunastycmei Partii
Ohin do oetatec=.OOC:i ziwstrzyli rozbieżnośei. z Komurus·
tyczm,ą
Partią
Związku
Radziecikiego i całym miedZYna
rodowYm ruchem łromunistycz
nym, UIZlil.all10 za niezbędne;
aby cz.lonkowie Komitetu Cen
traJnego,
nas.z
kierowniczy
aktyw partyjny
i
radziecki
wied:Zlieli o tych krokach, ;akie podjęli l)I'ZyWódcy KP
Ohin w celu zaootrz~a mosunków miedzy Komunistycr•
ną Partia Chin z jednei stro
ny, a Kcmunistycz.ną Partią
Związku Radzieckiego, ~łYm
międzynarod-0wYm

ruooem

komunistycznym - z: drugiej.
PrezydJium KC KPZR 'POleciło towanys1.0im Susłowowi,
AndrOIPOWOwi i
Ponomariewow:i s:zc:zególowo po.informować
o
istocie rozbież.nośel
między
KC KomUJnist:rCZ1nej
Partii Ch;n z jednej &trony;
a • Komunistyczną
Partia
Związku Radziecikie.i:to i
innymi bratnimi partiami z
drugiej, przedstawić stan01Wis
ko naszej partii w sprawach
dalszego zespolenia między
narodowego ruchu kom'Uln.istycznego na zbliżającym s•e
sooitka!lliu przedstawicieli K'::
KPZR
z
przeclstawiC!lelami
KC KP Chi:n.
W da.Jszej cz~ mzemówienia Ohruszcrow t>Odkieś
li? z naci.sk:iem., że nie może
być mowy o polk:ojowym wspól
istnietlliu między ideolof{]a komunistyczną, a ideologią
burżuazyjną. Kto wypowiada się za
poklojowym
wspóMstnieniem
w
dzied'Ziinie. id-OO!l~H. too
świadomie lub nieświadomie
wkracza na dl'oi!ę zdrady sr>c:.iailizanu. na droge zo::lirady
sprawY komlll!l:izmu.
Wakzy
l:iśmy oświadczy} Chroozczow i nadal będziemy
walczyć z ca:vm nieprzejednaniem nie tyi!ko z rozk;ladową
ideolo.!tia
burluazyjną,
lee.z i z jei a.t?entura w naszym Śirodowisku ja.ko z agen
tura naszych wrogów kl.asowyeh".
_ Po WIS'ltaza:niu, że KPZR to
kolektywny wódz i organa.za·
tor narodu radzieakiego mów
ca P<Xl!kreślH, że wrogow:e
do.br.ze znając
siłe
KPZR
wszystkie swe wYSiŁk:! koncentrują na tym. alby spróbować zniszczyć partię. Nis
oznacza to bynaimniel żąda
nia fizyczn~
eksterminacji
jej czło.nków. Chodzi im o to.
by z PCII'ti~ W)"I'Wać id~. rewolucyjna ideologię marksistoWIS:ko-leni.nowska. .Jednoczą
ca i ZeeJ>alaią,ca wszystkich
komunistów. ·
·
" KPZR 0deeydow.a.nie stoi
na rewolucyj'l'lyc:h, ma!l'ISlki.stowsko-len'nowskich
'POZYcjach. „Tych zaś, którzy staczają slię na ipozycje nas:>:ych
wrogów klaoowych - stwierdzil Ch.ruszx:zow - którzy usiłują wcią...<mąć oewne chwiej
ne jednostki w ba.$llo wrogiej nam ideologii impeirial'zmu, zaswsze potępiaH.śmY i po
tęplamy iako ludzi cz;'erpl:i~
cych natchnien'e z obcych
źródeł, iako tych, którzy wtó
rują
głQOOm
ruisizych wrogów".

· Do czego sprowadza.ja sit?
zasadniczo PQ\Sta.nowienia IX'Ojektu 'OOta:wy?
PiEII'WSzym
zaaadnJ!eniem
jest umożliwienie radom narodowym
zobow.il\'l:YW"a.nia
rolników do świadczeń
na
rzem: melio.ra.cji pneprowadzanyeh na Ich 1:TUnta.ch (robocizna, trall'l8Port, dostarczenie maiteriałów miejscowego
Pochodzen'a). Ma to rta oelu
złagodzenie trudnOOc:i w pozyskaniu
siły
roboczei
w
niektórych
rejonach
kraju.
Przedsiębiorstwa melioracyj:ne
z braku miejse<>wej slly roboczej mu.sza często sprowadzać robotników z odległych
miejscowo.§ci, oo .podnosi koszt
melioracji. Pow82leehny udział
rolników w budowie urządzeń
melioracyjnych przyczyni się
do
lepszego
POOZaillOWa.ni.a
tych urzą<lzeń.
Projekt ustawY przewi(j;u,Je
z kolei mOŻliwość podjęcia 1
pra.c meliora.<iyJnych z urzę
du; na mocy uchwalv Prezydium PRN. Te,go rodzaju
decyzja byłaby podejmowana
•W przYPadkach wyjątkowych.
Nast~ girupa proJektowanyich przepisów d'Otyczy możli
Woś><;i. przejęcia :pmez państwo
ca.iosci lub części gruntów d.ane
go goo.]X>daJrstwa poło.żo!Ilych na
terenach ł>agiennych lub dużych. ekstensywnle
użytkowa
nych k<>mp.leklSach ląkow'O-pa
stwlsko wych„ pr-.<1e>Vidlz1a1nych 00
melioracja.
Ro!nLków posdadających ldllka,
a
nawet kitliku•nM>tohektarowe
d'Zia~ki na taiki.ch kon:rplell:sa.ch ·
Ska2runy !!'la zat?lade impernie stać n.a ponoorzenie poważ
ializm wciąż .ie.szc.ze tlile tranych k-O<SIZtów 1 dlatego wr;>;rost
proouk-cji po melioracji jest
Ci na-dziei na zaham~>wanie
zbyt powolny.
rozwoju socjalizmu, na zatruc·e świadomości n<1rndów
W zakończeniu min. Jagielslq powiedział:
jadem niewiar.V w siły koUsta.wy, o których zatwiermunizmu. WzYWając do pe>koiowego
ws.pólistnienia
dzenie zwraca. się rz;\d, mają
..,.,
na celu stwGrzcnie "arundziedzinie ideoloJ(i nasi wroków. w których produlrnyjna
gowie usilujn podważy(: i oin'cjatywa W!li i tro~ka. o
sła.bić
wplvw partii wiśró:I
doskonalenie rolniczych warludu, oczernić ideolo1( ę marsztatów pracy nie będzie staU;:sistowsko-leninowską,
oolawała w sprzeczności z systebić jej wplyw na intcli.:i:encj>;
mem zwvczajów i przepisów,
twórczą oraz na cały narród.
wywodzaeych się z okresów
Mówca wez·.val do zdecydo·
wanej walki przeciwko temu,
dawno minionych i nie odpowiadających wymogom dzisiej
co przeszkadza marszowi nainej rzeczywjstości tak w senprzód. co .ie.'ilt wvmierzone
sie sp0!ecznym, .iak też ekoprzeciwko Partii i iei c;firmunaomicznym I
technic7ny111.
iacej, I optym'stycznej id€<0loNowe przepisy o dyspc.nowagii oraz zaaoelował,· r,y piP.niu ziem'ą; o zagospodi.rowalęgn.owano i ochra·niano to
niu wspólnot !l"runtowych I
co .i.est nowe, co iest rewon melioracjach p0budzać bę
lucyJne, to wszystko, co zesdą
f111westycyjną
inle,fatywę
pala n<iród.
rolnikó.w poprawiając warunObecnie - kontynuował Niki gospodarowania. ·o raL stwakita Chru.szc:zow - toczy "h
rzając
moi:liwolici
barrlzi".i
na aren·<" mic;-<lzypor{;(Jowej
spra.wnej rcai1izaeji S'l·ll'l"Cgu
o<;tra walka kl~sowa. Nie zna
:tak indywiclua.Jn.veh. .iak
ona
r.rranic
na;rodo·wv-ch,
.spolec:>:nycll zamierzeń pronie
zna
wieziiw
ookr"dukc.vinvch w roln~ctwie.
. wieńistwa. ani rodzJny, CQ

„

;l

dodał

prawd,a -

mó•.JlC& -

ll!iekltĆNney'
towarZYSze maj~
również w tej &DIC&wie Odrębną <>Pbrlę.
Zutępu;a oni
czę.sto klasowe podejście do

ocenY

zia!W!Sk:

podejściem

spolecz.nYC'h

n.arodowYID. raso-

wYm.

W zw:ll\7lru z t;rm I t1ekr~
ta.rz KC KPZR oświadczył~

;,leninowską
zasadę
pokojowego wapólistlnienia uwaumy za genera1nY kierunek
naszej 'POlityiki za~anic.z:nej i
iwnsekwEntnie ~ realizuje..;

my".

Swoją pracą nad lmloa:ti&i1
niem poteJti sił socjal.izmu.
swoją walka o ookój - clą~
111ął Ch·rl!SZCZOW osiąg.:ię-!
liśmy

to,

USA

zaczęli

że

mężowie

dobrze

st.anu
WY'?lla-

wl.a.ć
słowa;
współistnienie
pokojowe. Pokoju nie da się
„wym,odlić".
WyWalczyliśmy
JtO własną praci;i. Obroniliś

sprawę

pokoju drog,ą
pokojowego WSJ;Jółi6t
nieni.a państw o różnych w;.
trojacll soołec:znych.
NasteDillie Chruszczow DO"
W1edz.iał:
,,prezydent
USA
Kennedy wyciąginąl sluS2ll'lY
my

p0Jityk:i

wniosek. że należy dokonać
przewartościowania
wartości,
że należy uwzględnić i trzeba liczyć się z potę~a sił
socjalizmu,
trzeba
zmienić
st°'9Ulllik!i ze Z wiąz.ki em Radzi eckim itp. Widzicie.
jak
tera.z staiw.ia B!J(l'awę prezydent Stanów ZjednQczonych?
Nie znaczy to oczvwi.ście towarzysze - nie trzeba i!iię łu
dzić że zaświtała już jutrzenka
zwiastująca
nowe
stoounk:i między zw:ązkiem
Radzieckim, a Stanami Zied1noczonymi. Nie!
Ale nader
wymowne jest tQ, że wszystko to mówi o naszym kraju
prezydent USA, przywódca obozu imperialistycznego, Te
jego sl:-0wa nie podnosza na
duchu jego sojuszników".
„Obecnie - o.świadczył N.
S. Chruszcza.w - mtY.i:na dojilć
do
w:nio.sku, że imperialiścl
tf.acą coraz bardziej wiarę w
s\ve. siły. trącą nadziei~

dro<:lz.e
nić

tok

że

w

wojny mogliby zm'ewydarzeń,

zatrzymać

budownictw.o
komurustyczne
w· naszyin kraju i budowę
sQC'jaJizmu w innych krajach,
mhamować

wa.Ucę

RC•stępo

wych Bił przeciwko imperializmowi i kolonializmowi.
Mówca oświadczył da,ej, że
pokojowe współistnienie pań
stw nie oznacza osłabienia
wałki klasowej na a.rcn;e m!~
dzynarodowcj.
A p01:ieważ
toczy się walka klas'lwa pokojowe wspólistniC'Ilitl w
dziedzin:e ideologii jest nie·
możliwe. Ci zaś p:>rlkre.ś
lil Chruszczow - któ1·zy negują
zasadę
poik•Jje;weiio
wapólistnienla państw o odmiennym ust.roju sPOł~ym.
zasadę
pokQjowei rywa1izacji, wykazują tym sC1mvm.
że nie wierzą w rewolucyjną
siłę klasy robotni.czci, w potężną sile idei marlcs1m1u-lenini1JlJl!U.
Sukcesy w
budO\~rnictwi'?
komunistycznym to wcielanie

w

życie

marksizmu·l!."n·ni~

mu.

Po przytoczeniu aanych
świadczących o sukcesólc.h roz
woju ,i:to~;iodarki radiieckiei
N. Chruszczow wska~l. że
trzeba jeszcze bardzt> dużo
pracować, aby stworzyć warunki dla przej.ścia do komunizmu. Nie można bawić się
w komun·zm: rozwojem spoleozeństwa rzrtdza odpc-wiednie prawa. Ci zaś, którzy
wyobrażają sobie, że można
ignorować prawa rozwoju, z05
tana ukarani przez samo ży
cie.
Sukcesy w dziedzinie b~
dowy komunizmu wykazuią,
że
ZSRR znajduje sie na
właściwej drodze. Jeżeli dziś
j('szcze cze~oś brakuje, to
trzeba zrozumieć dlacze,!!'o się
tak, dzie.ie. trzeba widz i eć ni~
tylko
dzień dzisiej sz:f , ale
także zdawać sobie so:r:iwe z:
tego co było wczorai i .,,\'iedz'eć co na.sta.pi jutro. Kr?.i
szybko l P€Wnie z1aża ku
wyznaczonemu celowi i c-el
ten zostanie osią.1rnictv. Niedaleki jest cza.s. gdy ZSRR
nic tylko do&ci1!11ie. a1e takt„
·w.yprzedzi StanY Ziedn<1ezonf!
w dz.edzinie wszys'1:k1ch rodzajów produkcji pn:emysloWei.
Udart",,.,,niliśmy rarhub; imPl't"iali•tów. -Te uda im si'!l
Dokonać ZSRR w ci1·<>dz~ zbro;
ne.i agre-sji
kontVlIUO'IJl'ał
Chru.szczc·w - wala isi.;: teraz
w Jt!'UZY ich nad<ieif'. że ud"l s'c pokonać Zw'a7.ek Ra,,~spńl'zavvoCnic1v.rie
go~noda.rc-..zvm. Teraz na>' wr-:1

d--:iec!{i we

(Da.l.s:zy ci ą.g

n.a .str. 5)

przemysł sfocznio~·y wśród

Polski

pierwszych

dziesięciu połę~ światowych

światowy Kongres Kobiet zakończył obrady

Wodowanie drobnicowca MIS „Staszic"
zainaugurowało uro,czysłości „Dnia Stoczniowca"
30 czerwca na Całym W:'1'"
obchodzony jest „Dzień
Stoczn.iowca".
Z tej okazji
jui: 29 om. we wszystkich
&toczniach zorganizowano aka
de:mie oraz wiele imprez okoIiczno.ściowych. W dniach po]!lr7.edzających
ś-.vięto
stoczniowców przekazano lio eks<ploatacji kilka jednostek. a
:r: pochylni spłynęły kadłuby
nowy<ih statków.
W tym roku gospodarzem
centralnych
uroczystości
są
stoczniowcy
&zczeci1'i:ocy.
W
'!-Obotę gościli oni członka Biura Polity<iznego KC PZPR przewodniczącego Komisji Pla
nowania Stefana
Jędry
choW'Skiego,
miniitra
przemY'słu ciężkiego Zygmu.nta
Ostrowskiego.
Centralne uroezystoici zainaugurowało
przed p0łud
niem
wodowanie w stoczni
szczecińs.kiej dr-0bnicowca M/S
„Staszic".
Po południu w haU sportowej w -Sz.czecinie
odbyła
gie centralna akademia.
Serdeezne pozdrowienia i
ii-atulacje
w
imieniu KC
PZPR
i
rządu
przekazał
~toczniowcom
Stefan Jędry
chowrki.
brzeż.t1

Pierwsze

ńyplomy

dla obsolwen~ów
Technikum
Adm!nistracyjneqn
wczoraj, 29 bm.
WRN odbylo

da.nie

aię

świadectw

w

~JDM:bu
uroczyate r<>Z-

za-

uczniom

e-=eJ"<> Tecltnikum Admlnlstra

Terenowej.
Uczniaml
tęj
szkoły '"' prMJOwn!<ly
admlnistra.cjl, rad narodowych i innyeb organów
wtadzy t e r cji

weJ.
S«kola, która
dz! przy ul.

zajmuję się

mieści się

w Lo

Kopclńsklero

dokształcaniem

5'

ucz-

niów - praO<YWników rad naro
dowych z całej Polski. W br.
pi-erwsze dyplomy otrzymało 39
01Sób. M. in dyplomy otrzym.ali
p.ra.coWJ:ttcy Nd naroełowych :&

Lublina i

lódzki'\łll'.O

Rzeszowa.

z

woj.

dyplomy otrzym.alo 18
17 osób, ~
z innych wo,iewócbtw.
Sekretarz Pr~. WRN T. Gę
bicki i dyrektor 11;-u<oły, J, Waniek w SwYch przemóWientach
osól>, z Łod7;4 -

podkreślili, że spodziewaj~ 11ię,
j.i; w naJl>liższym czasie praci>w

nf.cy łl<lmlnbtracjł terenowej bę
dą

masowo korzystali z mootUwości. doks2ltałcania alę w jedy
neJ 11?.kole tego typu w Potisce.
Szkoła

przyjmuje

kandyda-

t.ów po 7 klal!ach nk<>ly I>Od11tawoweJ do u· !Sierpnia br.

-

Jw.

[(ronika --~
wypadków
W~aij

Olko.Io god"Z. 11 ebra!t.

pot.a ma ZO•sta.ta wezwana

n.auł.

97, g.drzie niebe'llpioec;m.ie
zarysowail:y W:ę ścia~y w budyn
ku pa.rtero'Wym. Za.l>ezpieczono
budynell: i teren wo·kól niego.
Pra"'~<>t>O<lot>n:e 5 irod"Zi·n zosta
rue 'WY'kwa•tei-o·V\·aqiych. (j. kr.)
ZiJi<>r.>ką

Ze

-

.~portu

Mówiąc o S'akcesach stoczniowców podkreślił on m.in.,
że w 15-letniej historii przemysłu
okrętowego
zbudowa110 ponad 630 statków
morskich o łącznej nośności 1,8
ml.n. DWT. PrzemY'sł ten zajął
miejsee
w
pierwszej
dziesiątce

światowych

potęi

stoczniowych.

krętowego,

wyraztty 11god• 'Ila
zmianę
dotychez&a<>weg.o 11ya.temu planowania w st.oeznla.ch i
na wprowadzenie tytułem eksperymentu planowania w opar
ciu .o mlernlJ<i pracoc~i,
a nie wartości. prodllkcj! global
nej. Dotychczas.owy system zna
cznie utrudniał pracę stoczn.iow

eom.

o

dorobku i przyszłych udaprzemylSlu
okrętowego
m6wil minister przemysłu cięż
kiego Zygmunt OstrowskL
Od początku rokU &tioczniowcy
nia-eh

Przemysł okr~towy

ma wiel
znaczenie
eksportowe.
Średnio 60 proc. budowanych
statków zakupują
od
nas
armatnrzy zagranicz11i,
kie

Mówea
pol.nformowa.1
etocz»l..,...,ów, l!:e władze biorąc pod
uwagę
postulaty przemywłU o-

przekazali do
eskploataejl 1;;
istatków o nośności 87 tys. DWT.
SZ>CZególnle uroezystyin momentem n.a akademll było wrę
czenie wysokich odznaczeń pań
stwowych
pnioctuJącym
IS1>oc'l:-

niowcom.

Spięcia w stosunkach
francusko• amerykańskich
Oświadczenie

rzecznika rzą
du !rancu.skiego, Ala.illa Peyre!itte. poddające w wą.tpl:
wość wolę StaQ'lów Zj ednoczo
nych dotrz:vmania :robowią
ań atlantyckich w
sprawje
„obrO!llY" Eur0py zachodniej,
wywołało gwałtowne reakcje
amerykańskich męż&w stanu
i ipra.sy.
Przywódca Wiek=oścd; ~
naw Mike Man.sfield, stwi-eir _
dz~
„%
,itlębokim
ubolewaniem", że !nmcu:ski minister
:informacji mówił wyraź.nńe "'
imieniu prezydent.a de Gaulle'a. Qświadczenie rzeczn'.ka
.enat.or ok!reślil mianem „nie
'l!Zasadnionego oszczerstwa".

Bundesmarins otrzyma
łodzie

rakietowe

Bóńska mary.n.air'ka wojeruna
ma ze>stać 'WY:P<llSaŻOlla w ultraszybkie lodzie ra:k.iietowe.
Zai:>OWli€dzial to w piątek w
Kilonii inspektor Bundesmarine, wiceadmirai Karl Adolf
?.en.ker.

l

..,New York Post", przyp<r
mina

wYstą.opienie

Stanów

Ziedinoezoinych u bodru Francji w dwóch wojnach świa
towych, zaznacza, że w Monachi um przed.sta.w ic.Ele Fran
cji nie dotrzymali zolbowiązań
wyplywających z pootainowień
trakitatu 1ączącei:io ja z Czechosłowacja.

Kryzys syry iski
info~ji

z

W sobotc wiecaorem zakoń

czył sie w Mo.siewie Swia.towY Kongres Kobiet - najbardziej reprezentatywne ZRfO-

madzenie w dotychczas.owej
historii wsipćłtpracy między
narodowej kobiet.
W 01Sta tnim dniu m.eśdo
óniowyoh obrad uchV1•alono
apel kongresu do k')biet i
ma.tek oraz pro~am dzjalalności Swiatowei Demokr,iltyc.z
nej Federacji Kobiet.

wiceprzewodnkrzącymi
,WY'brano
Leonorę
Andrea

PNymi

Andreen (Szwecja) i Dolores
irbarruri (Hiszpanfa) Kongres
federacji wyfbrał także jedenaś
cie
Wicepr:zewodnic.zacych
Ol"az 14-oaobowe Biuro SDFK.
W obl'a<lach k-Olll.Rl"esu uczeatniczyły
prz.edstawJcielki
181 ocagnizacji kobiecych z
których 53 naJeża do _SDFK.
Z kołei przedstawicielki ko..
mis.ii powołanych przez ko.nJUes

odczytały

BPra~ia

z prac tych komiftji
stawiły

ł przeddotyczące

zalecenia
walki kobiet o prawa w SPO·
leczeństwie i rodzinie, o p<>kój, rozbrojenie i nlezawł
slość narodową.. a tatkże walki o zapewnienie dzieciom i
młodzieży
zdrQWia, wycho-

of.i-

cjaJ.n,ycli kól syryjlSikich. kryzys SYTYisk:i zbliża 5 ·e ku
rozwią.zaniu. Obie strony lM>'zl'Y na ustępgtwa.
Narodowa rada r~woluc.ii
cofnęła
.z.arzadz.ania wyda.ne
w nieobeon.OO<Ci J?enerala Hatir!, w szcze.iió1n-O!Ści w &Pl'aWT.ie usuniecia z armii zwolenników ministra obror,y. Ge
neral Hariri wycota;t żądanl~
rozwiązania obeonei<o rządu i
za.stapienia Ilf.O neutralnym ga
binetem.

jącą

większość

członkiń

po..

szcze.itólnych komisji.
Komisja walki o pokój,
rozbrojeon.ie i przyiazn m1ędzy narodaTni wypowiedziała
się za ogłoszeniem raku 1965
„rakiem współpracy międzynarodowej" oraz za prowadze
niem akcji, które pozwoliłyby
przyjpieszyć. podp.isanie układu o zakazie P'I"Ób jądrowych.
Apel uchwalona przytłacza_
jąca w1~kszoecia ll!l06Ów. Przeciwko
ll'looowały
dcl.~.acje
Chińskiej
Republ:k!
Lucio..

--------------~--~------~--~~~~~~.........:::::.::.:::.::::__::;::::

Przemówienie Ił. Chruszczowa
CD<*ońozenie

:ice

*·

CJ

„'11.ł>i~u"

rzecz:rw'sto.ści.

Wielkim i skom,pliko-warnym
JIOW!fe llk<mcenl!rowa4i swe
problemem olbrzymiej wagi
główne wYSilki
na
walce
politycznej
nazwał
Ndkita
ideoloRicznet wzeciw1t.o kra•
CMu.szcww
:zdemaskowirunie
jom socjalizmu. Ideoloi;o\ll"ie
kultu Stal':n.a, oraz przezwyimperializmu :łiudzą Die. że
ciężenie
szkoo 1l[•wych
na~
uda
im
się
osłabić
nas
s!:~bw tego lwlllu. Pa,flti& nie
od wewnątrz przy i::onwcy
ne~uje znaczenia i roli przywr{)2iej ideologlid,
wódc&w. Jest jednak przeci·wko tak.im
wodzom. kt0rzy
Polemizując z tw:ierdzeniiem
stawiają sie pooad ruu:odem.
propagandy :imJ:>ecialtisiycznei.
PO!lla<;l :partia. którzy uważa
jakoby w miarę podno.s.zen:a
J<I. ..z są ni ernail :i'.e l'l'JelSllaini
się dobrobytu i rozwoju kulprzez Boga, że naród - t•
tury ludzie radziieocy mieli
mas.a. która musi tylko słu~
występować prz~w.ko kierow
chać i olclaBkiwać. To wtaś
niatwu Pa.rillid. Ni.ki.ta C~
ni.e bylo cecha chairak!t.eryscww oświadczył, że „rachuby
tyczną S!iaJri.na. Komitet Cenimperialistów
na
dywersję
tralny KPZR uw.ati!ał za rzecz
ideologiC21!14 Z!llkoń-c:zą się fiae
konieczną
powJedzieć prawde
kie111".
o kulcie
Stałillla i J.l~ić
P:ecrw&r3
wszystko. aby s:e to już nitteekretarz
KC
dy nrie powtórzyło.
KPZR J)Odkr6Ślil bastepni e,
;te na.wet wi"ogoWTie zmru.s:ze.w . kolejnej części P«"zemóni s~ uznać sU!kcesy Kraj.i
w1ema. N. Ch.ru.szcrow O!Jwia1
Rad w dziedzinie go.spodarki,
czyl, . ze .Parlfa troszczy się
o wc1elerue w życi.e loeni~iw
kult!jrY :i nauki, w opal[!S)Waśk!ich wskazań
dotyezących
nlu lrosrnoeu. W zw'".ią:z'lru z
tym mówca przYlioczyl opiPartyjności i ludowości litenię
ratury i 6Ztlwki. Absolullnie
dziennd.k<Jxza amerykań
skiego Harry Shwa.rt.za.. któblędtne są tw.ierdzen.ia iż zary móWiąc o pr·ZYSzło.ści Kra!Jada. ipa.rtyjinOOc."i w literatu.I'"Le
i .wtlllce
pa.z'l!lUri.ruue r.zeloornoo
ju Rad oowiade:z:Yl, że w :n.ajblil!.szyoh latach Związek Rafaicja.tyw~ inteligenej;i twórczej ..
dziedti nabierze ce.eh komun ·;;tycznego Bpoleczeństwa ob
Literatura. sztuka j praea
litości. a w roku 1970 lub
są
w świecie ka.pitaJ.1Btycz:niec<> późniiej czerwona flanym na utrzym.wiu moo0p0l!:a. radziooka pow·iew.ać będzie
li - stwierdz:l mów<:a - tylhyc .mo.ze, w dlllnJnY'!11 osako ci, którzy niE :z.n'l!lją obyn1ot:!11en~u nad baza ra(JZiecką
czajów ś11riata buriuazyjnego.
na Xs1ęzycu. z uProbutą przy
mo-i<ą wierzyć w
to, jakoby
jęli uc.ze.s.tn.icy plenurrn uwaw sPOleczeń.stwie ka;pitaliistyc:z
IN. Chr~1szczow.a, :le z ptillkLu
nyrn
islniala
swoboda
tw<lrw1.dzcm1~ nielc.tórych
prz&:lcro.•ci i wolnci.<ió pra.w. Każ<ly
&taw1c.elJ sz.Luki slowa te moż
artylrnl w 2uzetach kap:tali.sna
byk1br,
uimać za „latycznych traktuje się z punkk1ermv~.e rreczyw.isto.5ci ra
dizteC'kteJ. Cht"'l;PIZCZ<J1w w 01&- tu widzenia polityki, interes.ów swojej klasy.
trych sl.owach P<>lępi! pewNie roe.umieją ·te,!l'O lub n1e
nych pisarzy i PraooWliliików
chcą zrozumieć zamacz}"'ł
sztu·~i. któ;:zy, .iak się wyCh.rus:z.c:z.ow - niekt6r:r.y nasi
i:aził „chcą opluć Własny nal'ter::i'Ci i wydawcy. Ch.ca oni
iród. pracę swegio i:iarodu
widocznie
pracę
chca czerpać ze śmietni!{~ i 0dec1lo.gic?JnĄ upodobnić
do „air-ki Noei malować n.:szyd1 ludzi w
go", w t·en sposób ażeby w
na_iciemniejszych ba.rwach".
tej a.rce były okazy wszystChruszczow podkreśli!, ż-e
kich ideo1ogicr.nyoh k<ierunp'sarz czy artysta, który stoi
kó-w i odc:en.i. Tak .iednak me
na
pozycjach
pa,rtyinooc1,
będz'e.
przed.sta•wia w s;Posób zgodny
I sekret.a;1•z KC KPZR poctz prawdą zaró\.VlnO pozytyw•
lt.reś.Jił. że partia kierówala
ne jak i neg:::.tywne zjaw.i•s.ka
i będzie na<lal kierował. praw iyciu spoleczPó.~lwa 1 czycą
i<leologiczn::i. Każdy pin'
z punkLu widzenia asarz ; dz"ala"z szluki powifirmaci'i życia. PaJ:lia wz.ynien wych<Jdzić z włożenia.
Wala i będzie wzywać do deże
j.ego działalnwM
muW>:
m.ae~'<J'.vania
prób rn!:.dJ enn;i
wzmaC'lliać. a nie osfalblać oo
oczu. była i będzie przecivma
zycje komw)izmu. Wtedy bę-

to

d/de llławiel IWej łw6rozcścl,
WY2a0e wyma11uii•a, a ISIP<>łeczeństw-0 nie będzie mus.iało
występować
z krytyk~
utworów ideowo niedojna·
łych.

Mówc& wskazal, ~ w ·parli.i
!i.s!Jnieje
kolegialne
kieriownictwo t .2ie J)a.Jr"bia ni.gidy nie
zg<Jd.zi, się na talki stalll i::reczy, by jedn.a. tyliko osioba. mo·
gla oceniać actyistycZl'Ul, wac·

tość,

kJeruneic

ide<>'V';iy J>Ol'>Z•

różne

strooy św'ata ona, - 9le wyv.'O:zimy z sobą uczucia przvja.i:ni, braterstwa i w-zaiemne~o
zrozumienia.
Zrowmiałyśmv
sie nawzajem i szanujemy s .e
aie na wzajem".
Z ubolewaniem mówiła Iba
rruri o stanowisku del.-:gatek
chińsk'ch.
.,Chcemy widzieć
je razem z nami - ~-w-arlczyla. - Mam nadzicie. iż zro:iumielą swó1 błąd i pójdą z
nami".

&ie w

powiedziała

wej f Albanii. Deleiracie Ko-rea.ńsk.iei Republiki LudmvoDemokratycznej i Demokraty
cznej
Republiki
Wietnamu
wstrzymaly się od głosu.
11.rzed.s.taw'.clelka Chińskiej
Republiki Ludowei wystą.pila
z kolei z oświadczeniem. w
Słowo końcowe
WY.llfosiła
którym
wYiaśni!a
motywy
Eugenie Cotton.
ele>sowania swojej delegacji.
Wśród dlugotrwa1vch owacii
Potem przemawiała Dolo•
Swiatowy Kongres Komet zare11
Ibarruri.
,.R.Oizje"-...dża::'::m=.Y_ _:.:k..:.o..:.ń..:.cz.:::i;:.:·1:_0_b_r_a_d~y-,- - - - - -

pożaru

.Tragiczne skutki

W sobo«l rano odbyły sle
wybory do kierown'.czych ocga.nów DFK. Przewodnic:zą
C<ł
:tederacii zooitala ponownie Eu,gełllie Cotton. Hol1iOl"o-

wania i m-OIŻliwo6ci kształ
cenia ll'ie. Zalecenia te prz:r
jęte 7.06taly P<> wyczerpują
cej dysku.sii przez przytlacza-

zażegnany
Według

Apel do kobiet świata ,
.
Program działalności SDFK
Nowe władze Federacji

d1•apacza chmur
KJ.Ika.dtz;les.i ąit

ir:w~ych dal wydooyto
w piąitek po polJudniu z gfu"nych pięter J>IO<lląOEl!(o j~
z piątiku n.a &0bOll:ę w IWCY dlra

m

slę

tym oddechem jak prze<:hodzi-

ly one powolutku nad

Dramatyc-zn.e sceny r01Z~aly
już
n.a początku pożaru,

się

gdy

lud-z.ie
ogarnięci
paniką
rzuc!M się do wi•ndy, która f>'l'Ze
l.adowain.a, UII"W<WL sie :raniąc

podw-yźszył
lilObot~

w-yroki u
w gastronomii

gru.p~

nego

Y

tra.

nowy wyll"Ok na
pr.aicO'Wil.ilków s~
saanoo.bs.lrugowego

za~

b.

wie'le o-sób.
Widlzia.no; jailc

się W'Y'Skoczylo z
Nieszczęśliwy 9-lemi

u:raitowa:ny

czyik„

p;rzez

<>b-

15

pię
chł<Jip
straża

ków, zobacxyl jak matk.a wyz :r.,irt sznw i ~a

b.a:ru

pu.acJła

;.Plrah.a"· ~e SUJl"QIW<i!zy od
oAleC"ZA!lrli& Sądu WojewódrzJciego

na bruk.

Strait.aicy w:aille>wedi wi~ć
osób rcn!bidad11c 9cia111y d'Zielące
„Se!"I"adoi'' od sągiedrtiego hotelu.
Zgromadlzcxny Uu.m był r6w-

dila m. st. Wairszawy.
W mer.mln.i u.b. rOJlru Sąd Wo
jewód2lki, któ.ry u<Znal Of!Jk.arrżo
nych wllllnymi uprawiania spe-

kulacji oa:arz n!edopelnleni.a obo
wlązk6w &łurbbowych, S'k.azał dy
rektOlra baJru Stan.is.Lawa Rogow
skiego n.a ł lat!: wje-z.ienla i 50

czyzn.a

=Y

d,zi.e

świadkiem

niei:

n.iezwy~

Pewien m!6dy Iflęż
"'1roczyl z balkon„ dr.:-&-

wyczynu.

chmul!'

pacz.a

tys. g!!'Zywny. :z.a6 po1Zosta.lyeh
n-ieuc=iwych pracO'Wll!ków. któ
czewpaiU n!elegal•ni!l zyski z
fa.lisrze>wa.n.ia potła"aw n.a kairy od
S 1ait do 10 mleslęcy WiGrZienJ!a
i <JldpO'wiedJ~ grzywny.

niego

na

budynł<u.

obie n.og1.,·

ds.eh

sąsi('.d

Zlama'! wprawane urrarował

się.

POl!ar

i.Berr.od,olra"

był

11.a.1-

w!ęksrz.ym w R,io de Ja<n•!hr~ od
czasu pożaru hotelu "Vogue"

Ol>eonie

Sąd Na.jwyżsrzy zinie
kwaOOkację pira1wną doikona
pr-z.e.'lltępsbw.
w:n.ad ąe, iż
oskiłrlenl
dokooali ~.airni~a

mali.eństwo

j ąwsrzy

Nadwyl!:-

Sąidrde

p1-zepaś

Nle wszy&tk"m jednak usie
praejść
=i:śUw:e.
Sześć
01Sób n.a oczach 11lumu
spa<lll.o z wysokOIŚCi ponOS12:ąc
śmierć na miejscu.

cią.
dało

Sąd Najwyższy

W

jedynie po

do

trzymając

sto!l'Ilia •

szym

umlm:!ę

wąs.kim
~ym
sąsd«lniego
!Yudyńl!:u;
się s-z.n\llt'a rnuconego
pr2ez st.raża.ków. Zgro.m.adzolfly
na. dole tlum ś:led"Zil z zapair-

sie

pacz.a chnlur ,0 serradcwr'~ w Rio
de Jamie~ro. ogół.em w wyn.llku
po.żairu jpO'Ilioslo śmierć 17 osób,
w tym I które spadlły na uldJcę;
UJSRuj ąc wydJOstae si e z pl011Tiie
ni. 38 O!IÓ b ooruosło ra.nY'I w
tym H pooia.da
op&!!'Z<!l!IJ.a. ID

nadużycia

osób"

tych przez płomienie na ~ lllę
budynk-u moglo wydostać

tl"ze

na

w roku

l~.

nych

mienia. spoleczm.ego w wrgan.irLo
wa.n.ej grupie pmestępczej. W
św1€tde tego or:-zecz,enia Sąd Nad
wy2sz,y elwizatl St.anis-1.awe. Ro-

gows'kiego na 12 Ja.t więzienia
i W ty<s. 2lł grzywny, Romama
Klepaclkl~o 11.a u Jait i 40 tys.,
zł

~y.

Piąlek

rekordOCl1YCh

2lł

odl~toOOi

8nY'W

Krakowa.

ny; Teooorzj ę Garowicica, n.a 10
lat 1 4<0 tys. !>lt orao: ~ę Haczyń91G\ n.a 10 la•t więzien,ia i
~
tys. !Zlł 81f"ZY'W'ny. P'or.zostali
oskarżeni Skarz.ani !l:OStaill n.a ka

ry od 6 do 2. lat więz!.en!a i od
poiwiedn!o wyżsiz.e &'t""LYwny.

Szkolenle kosmonautów
... w
lł

dżungli

kloemolnau~ów

upałófl1

Za:kopa.ne znaidu~e aie w
poo.ad 100 km od
Jeżelti
jest dobra
widoczność. to z Wawelu, l'Ub
KoPCa Kościuszki m'O'i:na zobaczyc masyw Tatr. Nie-wiele jest ta.kich dni w roku,
przeważnie zresztą w z'mi<".
W piątek widoczność byla
wyjątkowo dobra, skoro
w
godzimich
POPQJ.udniCHVYCh,
mimo uoaJu. bez wicksze::o
trudu mażna było dostr-uc
Tatry.
Fala
upałów
nawi~ziła
także Kielecczyznę. 2S czerwca w Kielcaeh i w inn~
<rejonach województwa termometry wskazywały plus 42
st. C. W sobotę rano było w
Kielcach również bardzo upal
;nie.
W p.ią<tek
wieczorem,
po
niezwykle ciepły!JI dniu, nad
Pomorz!ITTl zachodnim i Szcze
cinem
przeszła
ewałtowna
·b urza.
Na Pomorzu od wYłndowa
nia atmos:ferycznego urinęly
2 osoby.
Piątkowy upal wYWiódł tvsięczne
rze«ie mieszkańców
vroj. byd~ook·ego nad jeziora.
rzeki, stawy. a naw!'t sadzawki. Niestety, dzień ten
bvl ,szczególnie tra11:iczn1•. Wod.Y pochlonely 7 ofiar
wy-

AliJCJ<: JairmuStZkie-

wlcz n.a 11 lat i 30 tys.

dniem

amery!!a.ń-

P:.iich o,i>u.&cilo 1Pro:ed kiliicu dn.l.a-

mi Stany ZJednoo:wne, uda~ąc
czególo,ym
dzieł
Meratury
się oo Panamy :& zad.I.niem. po$,pra.wie
part.i i
i
na!f"odU, znama
w ~ngtl.. · Ja;it 1>o
8prawilE! komun.iamu pow!inna o tyle ż~
kor:U.eame, te ląctowail'"'
sl·użyć cal.a pra.ca ideologi.cm.a,
po zatkońc!iooym Jocie k06'!1Uco:ka<Ul.y utwór li;1;€ra:trurv i sZJtunyirn może :n.ie z.a.wsze wypaść
ki. Z.wracadąc się do lu:lizi doktatclJn,ie w pn,ew1drLLanym rechwiejJOIYICh, Chin.uzcizoor ~ jonie.
Kosmooaual (1 eztonków uWi.edzi..al: n.ie odrywajcie sit:
lo,gi „Marcu:ry'! cru: I in•:h
od nall'JOdu i partii. Jeżelil jes1
kain.clyd.altów n.a lt06mona.utów)
w wae duch 1'€Wol·U1Cyj10,y, joeśli
ap~li potjedyńct.o dwa dni
j4!1!11t w waa :isklra nienawi&ci
8i:stYID le.sie tro.piikallnym. ćwi
oo WII'lOgów i wia.ra we v.~1a.s.ny cz.ac &!ę zwła=a w polowaniu
na.ród, w joe.go &illy - lłtailcie n.. zwierzęta w celu zdobywania pażywienta.
•
pod
wielk.im
si'ltatnda.rern
Następnie
kosmoDelUCI udal5.
~u - leninil1'llllll.
się w
reJOl!l
rzelci
Che.rlgxes,
Kolejny fc~t praemó~e
posba.WiOOA! Im zadanie
wien ia
N :Ctlta
Clhl'1.IWJCZIOW
polegało na p1ll.edarelu Ili<: przez:
J>OOwięcał za.gadnioenlom, któdżuin,g'l<: dJO oklreś!onego z góry
re, jaic p<JOWiedJzial, n„ p!.erwrruejsca. Astrorumt0111 towarzyszy!.! iróeni lnst.rukll;or.ey, jednaGcmy l"7llllt oikA ni.e maj~
t-e bez p.rawa udfŁiel.anla iAl jaśr~ ~u z P!"acą
kiejlko.J.w~eik: pomocy.
Jąc2J11ie młodzież.
ideolog ie~ Cllq(lrz:l mi8illOW'ic !eo iP<JdgbawPWe zal!lap'y pla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - -

w

belipo-1

7=

i=u-~~y~
Dalsze szczegóły kontaktów
:S~:µr:~~~:i~~s: londyńskiego high life'u z półświatkiem

prawy k'et"Owani.a g<l!~darke,
na.rodoW<j i poleJ).<fle.nia plan<l
waini.a. Mówiąc o rozwoju goapoda.rki rohnej
Chrw~zczow
wska.za~. 7.e za<lainie -zape.wnie
nia obfYtoścl a.t·ŁykuU>w żyw

nościowiych na.leży
rmw~y
wać pr,zez p00noszen1ie P<J<ZiOrnu kultu1ry ro1n.k·bwa i Plf"O-

waid1ze.nie ba.t'Clziej i1nt€Jnsy>wnej
gOl'ilP<Jd,al['lki rolnej. Ch11"1u.s:z~zow
podkireAlit rówinież k<'ioniec7,noś6
ro21Wija.nia przede w~zysl:Jkim
przeniysl;11 ch-emkznego, który
daJe
n a.jc<n:e'1.\!lze
mo-l!l iiwości
m.s.!>Oikoje.nia potrzeb czbowiEka w .dz,i.edJ?J;inie ()d,zież.y, obuwia,, meibli i l.n:nY'Ch a.rt)ikulów acspotda.t'stwa. domo.weg.i.
W zailtończenłu N. Ch<!"UillZc.zow powiedizia:!: ,.broń ideoJogiicziną
muisi być zawsze
uli:'·zymywaina. wi r;ita1n •e n.ajwyż
&?..ej F1prav.~n.o·ści, być za WlWJe w
sl:ail'lie got.0W10.5ci.
Bro.ni.ą
t::i
kzeba. bić Wt>ol(a, kMJJ!"Y UISH•u
je prowil.d~:ć <Ut\Vel:iS.Y~ll).i\ l'O-

batlę",

Od piątku przed sądem lon
dyf.1kim trwa - jak już do
- proces przeciwko
dr Wardowi jednemu z uczest
llików
skanda.Ucznej
afery
byłego ministra spraw woj~
sh.owych
Profumo.
Warda
oskarżono o
ciągnięcie
zysków z nierząf.u uprawlanego p1·zez osławion<i modelkę
Keeler i jej przyj a ciólki z
nosiliśmy

londyńskiego

ków opłacić mle!zkanie, ale
:ie podjął się tego jedEn z;
jej "'pły wow jCh przyjaciół lord Astor.
Na
sobotnim
posiedzeniu

sądu zeznawała :Rice-Davie~.
Okazało s.ię, że utrzvmywała

ona intymne st0'8·"1ll.ki m. il'l.
z lordem Astorem. ·
Proces trwa.

pół.światka.

Na pierwszy ogień stanęły
w
charakterze
świadków
przed sądem 21-letnia Kry.rtyn a
Keeler
i
18-letnia
Marilyn Rice-Davies. Keeler
st~ier~,ziła m. i'll., że „pod
op1eką
Warda utrzymywała
fotymoe stosunki z Profumo
i
innymi mę:i:czyznami,
a
olrzymyw::me zar0<bki p1·~pzna
czala na pomoe swej matce.
z . d a l szych .Je1
· ·
zeznań wy-1
m k!o natomiast, że ""'Pl"a wdzie mo.i:ła. i; tychże zarob-

@PODODA
Jallc
J>l':!ev;-'d'UJll
i;'.Yl'l-<:>Ptc"C:'.
1,00-zi b<:C:z'.e „achinu~
nie umia.rkowane, tylko w n.ocy i xano r>rzcJścic-wo "-:ekn:e.
Temperatura min:malna ok. 15
sl<>pni c. ni.:11ksym.'l·lna 23 at. c.
Wwrtwy PO·N.:itkowo umiarkowane :r. k!erunoków
:z.c.~hoo.n!ch,
J>U~.nie-J ~J..~b-e. 2.mienn<>.
Orientac~·Jna prognc-1a na jutro: 7..<lchrnwrnen ie niew!el·k;e 1
t!Jll1ia·11<owa.n€, n;eco c ieplej.
dlziś w

lliiroorm

LODZKI nr - 155- CS15G)S

„

Działo się to za panowania
Zygmu nta Augus ta
Polcaz

siły

DO
TAKI TYTUŁ DALI PRZYGOTO WANEMU
DRUKU ALBUMOW I AUTENTYC ZNYCH ANEGDOT
Z ZYCIA ARTYSTÓW BOGDAN KUJAWA, AUTOR
TEliSTOW I JULIAN ZEBROWSK I, TWORCA RYSTJNKOW I KARYKAT UR. ZE „SZTUKI W... SZLAFROKU" WYBIERMY KILKA ANEGDOT, DO KTóRYCH
ARTYSPRZEŻYCIA
DOSTARCZYŁY
M/\.TEll.JAłJU
TOW ZWIĄZANYCH Z WDZIĄ.

.Pier wsze polsk ie okręty
po morzu

i tężyzny

pływa1ą i

obcyc/1

łupią

obej
Wiele razy doradcy za.chodu broń kawal<i- dy taki okręt ma
R.!duje się serce wizwra,cali rom inflanckim, i na mować 60-200 lasztów,
Aliści gdy byli już blisko domu. nastąpiła
do-kiem mężów wale<.-z- uwagę króla
JA TU PRZYSZEDŁEM ZAROBHJ!
z.asię
h
niepraw·osd lenni· wojenne dla Rzeczpos· na najwi<:kszy<::
jako sii:
Z karety, poi!lzdu nych. a silnych. Na o- na
katastrofa.
armat.
30
być
ma
Każprzerabiać.
ków a sąsiadów Polski. p.olitej
uczcie u króla
~t.atni<P.j
st;rego i rozklekotan ego. wylecia~a
rzekło kiedyś znakomitedręczył
monarcha!
kłopot
łagodny
.
Osobliwy
Ale
kasztel.an zakre<:zymski poWJadał zawsza: „tak .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nie
go reżysera Emila Chaberskieg o, który goś podlega. Zatopiony w myślach pasażer
pop'.sysi ~
silą swoi ą
malo pamiętają naszych·
Pucciniea-o zdążył cofnąć nóg i wraz z podłogą wylądo
operę
Łodzi
wystawiał w
najwięks,~ego
cim1ie
wał
tak
w
;:iadał
eło
Piękne
chlopa na dłoni niczem dobrodziejst
„Madame Butterfly". Do premiery pozostał wał na drodze. I na btocie. bo 1deszcz
la
mało troozczą sie o
n i emo\\· tę kołys.a l. A po
w tym dniu od rana i droga by a rozmi~k'a.
tydzień, a on wciąż jeszcze nie
tylko
jeszcze
Przebrała
naszą".
skę
tem na podwo,rcu rmA kareta mknęła co lrn11 wyskoczy. Pan I~or,
~fi
jednak miarka kró- wyszło
mógł poradzić sobie z.„ dzieckiem. Wciąż nie
hukanego konia chwy- się
ratując się przed upadkiem. musiał z-ac1;ić
cierpliwoś-ci,
lewskiej
chłopca. który mógłby zaznaleźć
było
można
cm-szy za leb I uszy,
ksią
Pan naSIZ Zygmunt „wierne I poddane
gdy ł~awalerowie Mie·
„Madame Butterfly". Spo- biec. A równocześnie wolał sw1!rn potężpym
dotrzyma! póki maszta czowl
Zygmunt August grać rolę dziecka młodocianych
w Inflantach po- August, gdy państwo żę".
„artystów". g!o~E-rn na woźnicq. żeby zatrzyma! konie. Ale
lerz u"l<ly nań nie wlowszystkich
śród
i
zabili
polskiego
sła
poczem dziki ru- arcybiskupa ryskiego u- swoje objeżdżał i do przyjąwS<Zy z upodoba- których przyprowad zono na próby, żaden nie turkot kół l stukot kopyt koi'!skich . potogożyl,
mak szedl pokorn;e. bo
pruskieg·o jako niem ofia•rę księcia PfU dawał się nakłonić do wystąpienia na scenie. w~ny s·z umem Porvwistego wiat1·11 zaehs?a!y
księcia
więzili. Wiedząc, że ina
mu leb i uszy spuchły.
czej kawalerów n:le po lennika swego l brata skiego, urzędnikowi dwo Malcy bali się oślepiających świateł i mu- w~zelkie wołanie. Tym bardziej. że okna ka•
Na to chcąc się tak kona
jak od strony
poka<U?. ć
zajechal u ru Maciejowi Strub!czo zyki, plakali ze strachu przed ucharakti:r y- rety były zamkniete.
silą
swą
ż2
m-0rza, król kazał (i<Jtr, ciotec-lnego
I tak wraz z pedzacvmi końmi błotnińą
Jan Ta.rlo unlós.l w gó O<:!hotnlczą
Mistrza Zako- wi, geografowi, szla<:h· zowan:vmi postaciami.
dawnego
i
tworzyć
(o
chlopa i
pc·tężnego
rę
Dopiero pare dni przed premiera Chaberski droi(ę przemierzał dq0 rodzinnego dornu w
admirała mianowal, któ
nJu Alberta w Królew- c~cowi polskiemu. roo z iemię go p~asnąl. rym
orzy ~ły odtwórca wielu s!ynkarecie
wskazyironio')
bowiem
Wszystko
Sierulgą.
z'
Tomasz
jest
odetchnął
r-::>zka"Za!
jego dem z Inflant
uderzen:em
potem
a
nogL że
J>Ole-ci! cu zobaczy! dzieło
Jemu
pinek.·
wało, że czteroletni Marek. syn jednej z ak- nycb arii. T rnu<:ial dobrze nacig.e;nać
pi ęśCi drz\\i ż elazne do
wszelkie okręty chwy- memleckie o sztuce wo ją w oj<!2ystej wysta- torek, uratuje syt-.iację. Dziecko było bystre. by nadążyć za ognistvmi rumakami.
komnaty królewskiej roz tać,
które dowozllyby z lennej. które zapragną! wić mowie, zamierzając
!!anki~m
przed
stanoli
Kiedy w końcu
wypadek bar~·ton
bil.
rozgarnięte. a na wszelki
Wówczas Al- drukiem oglooić. I rze Zdzisław Klimek, odtwarzający w tej ooerze I otworzono drzwi karety. oczom zebra:iych
posiadać.
bert, wezwąwszy śwla czyw!ście ukazaly s1ę rolę Komula, wziął na początku próby dziec- na g!lnku ukazał <;ię obraz oelen rozoacz:v.
postać zdy~zana
domych pome<:nlków po te „Księgt o rycerskich ko na widownię, żeby je n.ieoo oswoić z te- Z karety wygramoliła ~ie
Podbieeli drmownicy I
i utytłana błotem.
trzykrotnym przerabia- rzeczach, a sprawach atrem.
foieNajpierw „we-pchnął" w dzieeko czekolade. wzięli przyszła slawe Pod rece. Młody
niu księgi swoje ukoń wojennych. z pilnością
przebr8ł. ale na koncert eo~czyl i k.rólowl ta•kowe zebrane, a porządJkiem µotem opowiedział mu 'treść ooery, zapcznał wak umył się,
z wykO'llawca mi głównych Partii. vn:pomniał
pokornle zlożyl ja.ko dobrym spisane".
nawet o Puccinim . A wszystko oo to. 7eby
•J•ill
tłumu
l
szlachty
j
Wobec wielkiej liczbyoboone
chłopca I uniknać w czasiP. ci•
zabawić
jakoś
gawiedzi, c:ały rynek zapełniającej, .Jego Mość
przedstawie nia przykry<'h niespodzian ek. lakie
Król a.ktu l>asowa.nia na rycerzy dokonal. Król
były z jego po-przednik ami.
Przed drugim aktem. kiedy synek „Madabrał z rąk mlecznika mlecz państwa i klę.:zą
me" powinien się już znaleźć na s<'enie. Klicych przed soeą szlachetnych mężó'f trzykrot
błdga;ą
mek w ostrożnych słowach. żeby go tylko nie
nym uderzeniem pasował, przy wymawianiu za
Oj, rozzuchwalil i się ty króla a ten :lm p!!Le -przestraszyć, powiedział do eh łoP<'a:
raum słów: „Znieś to uderzenie, ale
każdym
~ ~
baczyl.
,
gda.ńsu:zanie jak nigdy.
Jesteś bardzo grzeezny, Mareczku . wezprzytomni
. !,?
:ia.dnego wi~eJ". Potem wszyscy
Ostatnio za zwyklą burr
mę cię teraz na scenę, tam się będziemy daatole
przy
tam
i
z l:>lahej - - - - - udali się na dwór królewski
uUczną,
dę
lej bawić.
przyczyny 11 marynapo kr'ólewsku zastawionym dq 1utej biesiady
A na to dziecko, nie kryj:l,c zdziwienia:
rzy ścięli I czeladzi z
tym
zasiedli.
tej
w
polskiej,
- Bawić się? Ja tu - proszę pana - Pl"ZY!loty
li=bfe dwóch chłe<peów
szedłem zarobić!
Pszonka
ledwie 14 wiosen mają„.Czy można wątpić, że tak ustawiony „ar'łi
ą';J 1lh1
cych. Do okrucieństwa nie dotrzymał" ty-sta" doskonale wywiązał się ze swojej roli?.„
przydali ui;ąga'llie, bo
/>:;!~~
glowy śiciętych na pale
pola
GDY BAS NACIĄGAŁ." NOGI
powbljali 1 . w wieńce
Zgodnie z prawem,
r ód
różane postroili. Na1
1
dudę
zwyeui.jną:
Kalino·
b
Kajetan.
Jmc'i
po
h
powszechnyc
które
gdańszczan
n.a
pomstuje
taskl"zyipka, którynl
as Opery
świetny
Kiedy Igor Mikulin,
wi<:z z Pszczolczyna za neczn.icy
jooynltów zabrania, gdyż
I zemsty s.lę do.maga .
oool:>Uptacą,
wokalisstudia
pytuje jakle obowiązki
każdy szlachcic jest o- Łódzkiej, kończył przed laty
w tańcu WyslaJ: więc kr6! bisku
kO'llcerdo
sie
szykował
ma spełniać ka.rozmarz, wie cl., którzy
Warszawie.
w
i krew tyczne
brońcą kraju
ko
z
ego
Kaim.le.owski
pa
jednćl,k
ma
przodlk.ują,
albowiem w spór wielki
dla Rzeczyp.ospoli· tu, który mi•ł zainaugurować jego karierę
ma
powieten
aby
misja,,
utrak
czasów
pewnych
któ
11ąsladaml,
w~ z
tej a nie dla prywaty artystyczną. Ale rodzina uznała, że koncert
że
rzy 11wego karezmarza tować mt11ZY'kę, a1b y się dział gdańs=an.orn, Ko
się kcmiecznie odbyć
król Zyg· tak ods'więtny ""'Winien
przelewać,
.. Królowie polscy i
,..v
w~·noszą, a któren bul 00 niego gdzie indziej
munt August wyjątkoich
sobie
ma
n.ie odd3!lala, albO'\\>iem rona nie
przeto nana ·
Wezwano
majątku.
rodowym
w
ta.,1 jest i nicpoń.
Dopiero potem debez muzyki, wóz za sąsiady. aJe im rorz- wo zgodził się by nicNa pytanie to można szynksmrurowidł.a,
wy- Igora i zapr~ono licz.n e e-rono gości. Na sta- obfity obiad I odpoczął.nie we fraku, ale z.
jaki BrZ<><Stowski
poddanym
jako
uje
z
ka.
taniec
bez
Wprawdzie
nal]>ibiutował.
by cały traktat
więk"'Zeg-0 splendorJ, posłano po
dla
zaś,
cję
niejakierękę
na
zwał
wy!apać
winnych
swym
Ale my na kilku bez dziewki nie stoi.
bryczkę, wielkim powodzenie m„.
sać.
go Stanilsława Pszonkę kandydata n~ artyste nie zwykłą
ma z roli i na gard'1e pokarać.
· t
· ·
" 'ielk:eJ wagi ulaniach Ka·rczmarz
i z Babina I do pojooyn lecz - jak farna g ł 061· - e k wrnaz
się
zlc:k.ło
Miasto
św.
carsą,y
na1s
dawać czynsz na
dopuśpoprzestanie my. I tak Marei.
KLOSZ NA •.• KOLACJĘ
n i nie ma oo·by chcialo biskupa Ka.rn- ku publicznego
okazały: staronajbardziej
i
lecz
wprawdz.ie,
karczmairz powinien być wać kolejnej
Pszonkiedy
Cóż
ci!.
da
przekupić,
kowskiego
ani
strózy
czujny
zawsze trzeźwy,
świe<:ką karetę.
st.chórzyw.
widać
ka,
zlotych
tys.
15
Wlnawer, stryJeczny bra.t sławne.
mu
jąc
Józef
ale
Aktor
robe<::Zny
1 bacz.ny, bo ró2.ne w żadonej
łody T"O!' z nociągu na sta..
W . dł
nie staBrun<>na, słynął z chroniezne!IO braku pie•
I:'~
polslkiclt, o co :lch ten szy, d-0 walki Brzoowwó
"
.
"'
zna·j- być na usługi gości,
m
głowach
więc
różnych
ysia
eo
przez
nąl
prai
z po'lyczek l zaliczek•
energiczny
mąż
UtrzymY\Vał się
mleć w pogotowiu ja
strojny w nowo gprawI<m:l'. frak. na kt ry amędzy.
dują się fantazje: znaj
funduszami
g<>Sp<>d.arowania
poo wzglę<Jem
dla lum! i obrokl wy obywatel oskarży! ski dopomina! się, by cji
oc~e
Tu
..
pieniędzy
pożał-0wała
nie
duja, się tanecznicy. są dlo
rodzina
li·
niewinnego
za
go
nie
czas. Raz się zdarzyl<J, że u
Ka.rczma.rk.a publiwmie. Gdy się
karetą. Ruszyli. A ponie- stale WYJ>rzedzal
z
furman
napastnicy i ztodo:ieje, dla koni.
już
kiW-ał
wy.
w Lojednak
Król
przejazdem
znać.
bur
bawią-c
,
akt<>ra,
go
przekupstwo
o
l
u<la.
lekkomyśln<i
aby
Kal"C'Zmarz ma być lud.2 za.s.ię winna ba<!2yć, nie grabia i stany gdańskie! rok zawiesił do czasu waż pociąg przybył z opóźnieniem. woźnica <lz!, nieSJJ:<>dziewanie zat.rzymala się na parę goki. każdemu u]>r'Zejmy żlobku na kred/zie
młooedowieźć
nie
tylko
kolacją
byle
Jej
tu
koni
dzin . r?"dzrna z prowinCJI. Jak
aże inst~gator J!l~ &> nie żałował
;::yklo1~K_cdho ~krzr~~ii
i dogod'lly, Wszelki ha wyrzynała i dwu k:refi!O Śpiewaka Da 'czas do domu, .gdzie !!Oście l'!'ZYJąc? Wstyd! Ale skąd wzia,ć na kolację piekumentn1e WY ·n1.
..- -...-·~
..,~"-"
mu.si wcześnie u- sek za jedna pija~e.mu
l~s
.,
nie znaczyŁa, a i - - - - - - - - - - - - - - - - - narzfl(lzia ka chlopu
iuż czekali. Wehikuł mknął więc szparko, niądze?
·•m!er-Lać,
pi·w a w konewki z gó
Wina~ver popedził d-0 teatralnego kasjera, ale
leczące usuwać. Kalt'C'Ltrzęsąc nierniłosiornie na wyboistej drodze.
Jerzy Stefko
opr.
1000-lecia
Ę"
„PANORAM
p'.enila.
nle
ry
ten am nawet słyszeć nie chdal 0 paru choćby
maorz ma mieć rnU2ykę
I nie dziwnego, skoro petent
złotych zaliczki.
ma . tu już i tak nadmiernie o!x:lążone konto.
„DZIENNIK A• -!:r POWIESC
POWIESC
-!:r
A"
„DZIENNIK
POW!ESC
-łr
A"
milczeniem lawinę blaga!·
DZIENNIK
•.
Wił)<!
Kao;.i<ir . zbywa
-!:r POWIESC ,,DZIENNIK A" -łr POWIESC
n;veh pr(>śb, a w końcu, nie mogąc sle uwolnić
Od natręta, zamyka biurl<·o na klucz i wycbooz1.
którzy na jego widok unieśll ręce próbLljąc
Gdy P-O dlv:i..sze,j chwili wraca, oczom je~o
Wzrok jej przesunął się po eleganckiej
Przedstawi . sil) następujący l\i<lolc: lamp" n&
K;-zlmle,z Kwaśniewski
zatrzymać nadjeżdżający wóz.
To jest „Mercedes" , nit!?
karooerii auta. biurku pozbawiona jest pięknego kl(ISza, a Wl·
- „Mercedes" .
nawer si1'dzi w kąd~ na )>Od!ooze i pllłcze.
Zahamował l wychylił ruę.
kle-rowcy,
twany
do
powrócił
jej
Wzrok
- Na Bngat - wola kasjer. - Co się st.alo1
"PO·
.
najmoonie,„
pana
szepcze Wlnawer przez
Przepraszam
- Zadzwonię!
- Stiukiem klosz Chyba źle łzy,
'Wiedział jeden z mężczyzn. Uśmieehnął się do niej jeszcze raz.
- Co będzic1 - martwi się kujer. .- Dwa·
Wóz ruszył i stanął.
i na ostatnim dosłownie kiloobliczyłem
- Do widzenia! lem się do
Rozłnżył dzie~eiJ\ lat tu pracuję, przyz~·c7..ai
metrze zabrakło mi benzyny„, Jak pani ma na imię? Żebym wiedział,
Bez ni·ego nie umiem pracować. A
Ten tego klosza.
•..
ręce i uśmiechnął się p-rzepraszająco. przesiedzieć
kto do mnie dzwoni.
noc
całą
Tr7.eba
dzisia: bilans.
pan był gotów pożyczyć mi trochę, ale nie
- Dziew<:zyna z Kamocka, proszę ti)ina!
- Odku1>ilbym ~ mówi Wlnawer wdąż przes
ma nic w bańce, a brak nam szlachu, żeby Izy - a.le wie pan, nie mam pieniędzy.
- Będę pamiętał.
Wtedy kasjer 'vyciąga 20 złotych, OStr7.ega, te
przete<:zyć„.
Samochód ruszył. Stojąc na skraju szosy.
P-Otrącl przy wypłacie I każe zapłakanemu akt.araz jeszcze spojrzała na wizytówkę.
rowi szukać takiego samego kl<>6za.
Och, oczywiśde!
TVinawer poszool „na ml~t<J" i 'PO uptywle
JAN ROGALSKI
Inżyn:er Rogalski wyskoczył z wozu i po
pól godziny zjawił sie z takim samym kloszem,
.inżynier
chwili wszyscy trzej przelewali benzynę z jak stłuczouy, Powiedzial, t.e zaplacil t6.7ft zł
Zwolnr'f
Już jesteśmy na mi~jscu...
zapasowego karnistra do stojącego na prze- I oddał kMierowl resztę. R<>Z'itall się w jak naj•
nieeo i wskazał oczyma dalekie morze. wileJ>Szej zitodzie.
dzie wozu.
dziesiąty
PaRozdział
zalesionym.!
.•. Prawda wyszła na jaw dopiero za pare dnL
dwoma
docz.ne pomiędzy
- Sam nie wiem. jak to sdę mogło stać? ... Okazało się, że Wlnawer w-ca.Je nie zbił klosza.
i.eszcz!
-pla~y
do
i
centrum.
Do
górkami.
.
wozu
pierwszego
kierowca
nadal
bfo.dał
Zdją! go tyllco z lampy I s-cbowal na korytarzu
.,PROSIMY O RĄCZKI,
trzy kilometry, ale Zdro1e zaczyna.Ją &ę juz
w k<>Szu od śmieci, skąd go potem, wraeaj~
- Albo źle obliczyłem, albo nie zatankowa!"
DOKTORZE
PANIE
...
i
tuta
z rzekomy-eh za.ku.pów - zabral. W każdym ra•
li mi pełnego baku ...
-·To Ja już chyba wysiądę„. Wolę tutaJ .•;
z\.e pożyczone pieniądze wystarczyły (Jako, że
Rogalskł
Nie ma o czym mówi~... Kiedy smukła sylwet'ka z plecakiem na
rzeez działa si~ przoo w„jną) na przyzwoitą koZahamował. Wóz zatrzymał się przed grupmachnął ręką, czekając aż tamten skończy
lację dla rodzmy z prowincji...
ramionach zmalała w lusterku i zni'knęia
ką domków rybackich.
przelewać.
wresz<:ie za zakrętem, inżynier- Jan Rogalski
- A nie lepiej bliżej m-0rza?
szerokim, obitym
- Może i lepiej, ale V.l będzie tanlei.
rozparł się wygodnie na
- Czy panO'Wie może. też do 7..drnj6w? - zaRoześmiał się.
szarą ·skórą siedzeniu „Mercedesa " 1 nucac
peehowy kierowca. ocierając szmatą
pytał
cicho oparł luźno ręce na kierownicy. Prozat!usz.czon e ręce l prostując ~ię.
- Taka ładna dziewczyna fa'k w.ni. powadził niemal automatycz nie, myśląc o tym,
winna mieć wszystko, co zechce.
powiedział drugi meł.czy:rna,
Tok„. czy dziewczyna zadzwoni, czy nie ...
- Będę miała. Może pan być spekoJnyT
na którego Rogalslki do tej pory nie zwra„Merceręką,.
kierownicę.
mu
srebrzystą
machnę.la
i
wozu
Pogłaskał
z
Wyskoczyła
cał większej uwaITT. Był to człowi.ek mniel
czarodziejsk i
wywierał
des" wiele mógł,
- Dziękuję bardzo!
Wię<'ej trzydziestol etni, przystojny. o barach
wpływ na spory odłam płci pięknej. Chwi- Nie ma za co!
sportowca i dość przenikliwy ch niebieskich
wyjął z niel?O
Się.stnał szybko po portfel
lami Rogalski miewał niejasne ucz"Jcie, że
<>Czach. - Przynajmni ej ja ... Do hotelu „Imto „Mercedes" był znajomym tych dziewwizytówkę.
,
perial".
czyn, a nie on, człowiek, który go prowa- Jeżeli będzie pani nudno samej, proszę
„Tmperiah" I - Rogalski
do
także
ja
I
dził. Ale w końC'"J nie miało to większe!!O
rnnle poszukać„. Tam je9t moje nazwisko ...
uśmiechnął się uprzejmie.
Dziewczyny nie kładły . się do
znaczenia.
- dodał trochę niepotrzebn ie. - Będę miesz- I ja! - Tamten ożywił się. - W takim
łóżka z samochodam i, lecz z właścicielami
kał w „Imperialu" .
rallfe, mam zaszczyt zaprosić p11n6w, jeżeli
powtórzyła. Trzy·
samochodów .„
'W „Imperialu" .„ po przyjeździe nie b~dziecie mieli nic 1ePJesz<'ze jeden zakręt I za-rai: otworzy slę
mając wizytówkę w zębach, zakla;Ia!a 0~1
S7ego do robotv, na mały cO<'ktail o trzeciej
Nacisnął pedał, ale
panorama na·cl,morska.
rekami ple-cak. Zwolniła jedną dłon .1 spoJw ra·maoh podzlqkowa nia za moto-dobro czynnatychmias t zwolnił.
na ła na wi ~ytówkę. Potem przechyliła ko11ą.śćl
Przed nim, przy krawężniku szO!ly stały
.
kieteryjnie główkę.
.(Dalszy; . .ci u; na&'ta pi)
- Zawsze się nudzę, kiedy się nie bawię.„ ~-d!!~ ayta. ~..& pn.r. !!ic4 dwa.i mężczyźni„

'o woiowa niu
dz
cyny
z krakow skiej

fi ról

pasował
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* Zmiany
w pracy- komis~ 'li Spot~anla
oficerami WP * Dyplomy uznania
I

Mnłv· kacik iezvkowv

Kuleszyna i Kuleszowa
na

Odpowiadamy

list7:

P. Zb. Ntmr&k,
Od nazwisk męskich ukońoronych na a ~t>. l'!adyna,
Grzymała, Kulesza, dawniej tworzyło się nazwiska żeń
skie:
dla żon z kof!cówkl -ina, -Ylla (Hadynina,

Gn:ymalina, Kuleszyna);
dla t:Qrek z końc6wk,
-anka (Ha<iynjanka, Grzymalanka., Kule11zanka).

W późniejszych czasach wystąpiła tendencja do tworzeonia także od nazwisk kończących 1ię na a foi-m żeń
skich: dla żon - z końcówką -owa (Hadynowa Grzymałowa, Kulesuiwa), dla córęik z końcówką' -ówna
(Hadyn6wna, GrzyniaJ6wna, Kuleszówna), Obecnie obie
formy, starsza J noWsza, uważane są za równouprawnione.
Włdcicielkl nazwlsk tego typu mogą więc wybrać
jedną z dwóch możliwości. Którą
zależy to zwykle
nie tylko od ich gustu, ale od tradycji pan·.ijącej w r<><łzinie czy od zwy-c-.zajów środowi-ska. Wyboru nie ma
tylko córka Skar!j (i wmysikie 1'r111e PO$fa.daczk1 nazwfak zakończonych 'W tormfe męskiej na ga, nq>, Mitręga, Dołęga), o ile bowiem jej matka może nazywać
się SkarżY'!)a albo Skargowa, o tyle Qila mU$1 na-z:ywać się Skarżanka.
O powyższej zasa·dzje de-cydują
w-z.ględy eufe.mistyczne („przyzwoitościowe").

Mówiłam o dwóch 'mo7:1lwościach, ale pi:-ze<istawleielld płci pi~knej majlł także prawo do trzeciej: do
achowa11ia m~iej formy nazwiska. Po drugie.j wojnie, dzięk1 zmienionej pozycji zawodowej i społecz.nej
kobiety w PC)J.gce, zwy-czai ten jest1 dość często gpotykany, jakko!'WJek, obok zwolenniC'Z:ek, ma także zagonu1.łe przeciwniczki i i>rzeciwników. UżywanJu męskich
foi-m nazwisk przez żony f córki sprzyjają zarządzenia
administracyjne:
w nowych dowodach osobistych, w
świadectwach ślubu i urodzenia wpiS'Uje e.lę kobletom
wyłącznie formę męską nazwiska (oprócz, OCZyWlście,
Mzwisk zakończonych na -ski, -cki, dzki, np. Zakrzewski, Zawadzk1, Nowicki, w których forma żeńska jest
aa równych prawach z męską ł - w dowodach - na1w!sk typu przymiotnikowego, np. Lewy, Biały, Borowy,
ed których nazwisko kobiety wpisuje się: Biała, Borowa, Lewa. Lódzki Urząd Stanu Cywilnego nie uwzględ
nia nawet w tak.Ich nazwjskacll, jak powyższe, formy
żeńskiej). Sprawi'; nazwisk mam zamiar omawiać dokład
niej w „kącikach" powakacyjnych.

Na
szłym

P.

pozOl!>tałe

Pańskie

pytania ~wiem

w

przy.

tygodniu.
Szafrański.

W!ękiszość wyrażen, uwałanycłl przeg Pana słusznie

n niewłaściwe, należy do pospolitych błędów języko
wych łod'Z.ian. Za.gadnieniU temu chcę 'POŚWięciĆ oddzielny „Kącik". Dzisiaj rozprawmy Slię chociaż z ,;proszę panią". Użycie przypadka czwartego biernika,
jest prawidłowe w zdaniach: „Pros-zę pan.fa, o podanie
nazwiska", „Proszę panią od dawna o dokładniejsze
gprawdze_nie tych wy]f:azów". W •J.tartym zwrocie towa_l'zys-kim, który w rzeczywistości nie oznacza prośby
(11p. „P:oszę pani, uwaga, samochód!"
„Pr()Szę pani,
czy l):'loze mi t>ani pokazać 'eszcze tamten materiał?"
„Proszę pan1, czy jutro b~le k1asó'\l'i'1ka?'') mówimy
natomiast „pronę pani".
Formy dopełnlacza „pani" używ11my także w połą
czeniu z przeczeniem, np. „Nie rCJ1Zumiem panl". „Nie
poznałem

pani".

Jeden z czytelników wi'Cłztaf w której~ z restauracii następujący napis: „Szatnia obowiązuje pań l panów". Pyta, czy zdanie. Jest poprawnie zredagowane.
!"ie. Powinn.o one b.rzm1ec: „.Szatnia obowiązuje panie
l Panów" lub „Szatnia obowuµkowa dla pań f pa'!lów",

II. BODALSKA

Póbór zakończony

Na kon!erenejl prasowej, kt6
się wc2lOll."aj w Ur:zę
dzie
Spraw
Wewn~h
Prez. RN m. Lo<izi poinformowa.nio dozi.en.nika.rzy o przebieiru i zakóńc2eni.u poboru do
wojsika, kt.óry trwal w n;1&eym
mieście w dni.aieh o<ł 16 lrlwietnia do 30 czerwca.
Obejm.01Wal on tym ra.zem
2 roczruiJki mlod:zieży, w zvuiiąz
ku z wejściem w życie :r.noweli:rowa.nej u.st!lJWy o poMl'sze<:hnym obowiąizku woj&kmvym
obniżając.ej m. ~ wiek poborowy do lat 19.
Oto premiery najb1iższe:o
Poważne zmiany zaszły rówtygodnia:
nież w
pracy dzielnicowych I
Od 2. vrr. w Wolno8ol oglą~
miejskiej komisji poborowych.
dać b~dziemy franou.s;kl draPrzede
wszystkim
zwrlioono
mat
kryminalny pt. „SWIAswzeg61n'4 uwagę n.a skrupulat·
TŁA NA MORDERCĘ" (reż.
ność badań lekarskieh. Obnlio·
no mianowide 1 ,normę" dla le·
G. Franju). Akcja t~o, peł~
karzy, która dawniej wyn<ll!lila
&1 poborowych d:denn!e. Obec·
nie jeden lekarz mo-~e zbada!! I
za.kwalllikować najwytej łO,
Komisje
bardw wniikiliowie
badalr zaJnteres.owa.rua i kwalifikacje po.borowych i w miarę ro.o0no6ci kioer:oiwa2y ich do
takicl! rodiza·jów broni, lrtóre
nie tylko były ~oone z ich
zaiin.tere.sowa.ni&llll, ale i pozwaualy na kontyin.uo•wa.n.ie lub
zdobywanie wykis.ztq,łcw1a zaJak już dOOOISiliśmy, Teatr
wodowego podczas &lwi:o;ti woj
Poezji „Metato.ra", Technikum
Efwwej.
Chemie.mego odni61!2 powaii:ny
Tegococzny po.bór przebie- 91.1.kces na OgóLnopo!.sklm Fega! w niezwylk.le uroczystej
stLwalu Teatrów Poezji w Bia
atmo.s.ferze. Jak wiadomD b<>lymatoku. Obecnie Prezydium
wiem w br. prnyipa.cla ZO roozRady
Narodowej w
Lodzi
nica powstania Ludowego Woj
przy~ało mu dodatkową naska Polskle&'o. Dlatego też
Jrodę w WYSokoścl 30(10 zł za
organ;iT.oOWa.no w
po111zczególzajęcie I miejsca w wojewód'z
nych
dzie:'Ln.!cach
s;pot!kainla
kich
eli.mina.cja.ch Festiwalu
przedpoboirowych
ł
poboco. Teatrów
Poezji
w
Lodzi.
wiych z oifice.rami Wł?, wetera~
Wręcoonle nagrody O<lbyl.o się
nami wailik rewolucyjnych 1 wczoraj podc:zal!I uroczyato6ci
imrtyzmcki.ch. , Mlooz'eż żywo
zaJtończenia roku szkolnego.
i.not.ere.sowala &ię przeżyciami
A.

ra odlbyla

Wystawa w Muzeum Historii Ruchu
Rewolucyjnego

Dawna łódź w fotograf ii
W Muzeum Hi.sitorli Ruchu
otwarto wczoraj wysta.wę: „Dawna Ló~ż
w
fotorralil".
W otwarci.u
ucresbniczyli m. i.n. przedi,s.1awiciele wladz miej!Slk1ch z prze
Rewolucyjne&~

Na lódzkif·h ekranach

Nagroda Prez.
RN m. Łodzi

dla Teatru PoezJI
„Metafora"

Woi. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

nego
napięcia i zaskakują
cych sytuacji, fili:iu . rozgrywa się w średruowiecznym
zamczysku, w którym grasuje tajemniczy morderca.
Polonia. wyświetla jeszcze
w ciągu całego tygodnia na
2 ostatnich seansach „SMARĘULĘ",
zaś na wcześni.ej
szych dramat sensacyiny
produkcji
angielskiej
pt.
NIELETNI SWIADEK" (reż.
Lee-Thompson). Film trzyma w napięciu,
mimo że
morderca znany jest od początku.
Dla nas dodatkową
ciekawostką może być fakt,
że główny bohater jest Polakiem.
Od 2. VII. na ekran Wisły
wchodzą
zapowiadane przez
nas już dwukrotnle „SONATY" historyczny dramat
społeczny, film produkcji hiszpańsko - meksykańskiej.
W
Bałtyku w dalszym ciągu
kostiumowy film przygodowy
prod"J.kcji !rancuskej pt. „KA
PITAN FRACASSE".
Również od 2. VII., w Zachęcie zobaczymy na dwóch
pierwszych seansach, barwną
baśń ludową produkcji czechosłowackiej pt. „o CHŁOPIE CO OKPIŁ
SMTERC"
(reż. M. FrJcz). We WłókniallU wznowiona .zostanie •łyna „PRZYGODA" reż. Antonio
lego, film krótko wyświet111ny w Łodzi, który cleszyl

J,

Li!!i Obrony l(raju ~

Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-WybMozy Ll&'i Obrony KraJu,
któq obradował
wczoraj w sali RN' m. Lodzi
był pierwszym od cza.su ZJaz..
du Kra.joweio. otwierającego
nowy etap w praev &e.J. or„..,
,,.
•
nizacji.
Ponad 100 delegatów z mia&a i województwa oraiz pmed
stawiciele ogni·W terenowych
radziłi nad upowszechnieiuem
nowych farm pracy. Wśród
nich niewq,1lpliwie .sipra.wą niezmiernie wa.żmĄ joot dalszy
rozwój odd!zialów samooobl"Olly,
Dru.gą niezmiernie i-9toin.ą
jest pra.ca
mlodzieży p.rzygotowu.jącej się do
slu.żby :wo,j.sikowej. •W<Jjs'ko PD
trzebuje cocaiz więcej ltlldzi
kwa1ifiik01wa.nych: lą.czn,ościow
ców, kierowców, mechaników.
Przygotowani.em ich clio rego
C elu za,;mui·e s1·„ m. in. LOK.
,
"
Lódzk;r. orga.niza.«lj& może się
po-szczycić w
tej dziedzinie
nlema.łyml oslą.gn!ęclaml. Ko-

sprawą

wśród

nleczny jest jedn.ak dalszy
rozwój d2li.alalnoocl pro.paganOOWll!j i s:ako.Len.iowej.
Na WCl!:orajszy zjazd pnybyll m. łn. prezes ZG LOK - gen.
Franciszek Kslt::i'.a.rczyk, attache
lotniczy ambasady CSRS w Pol-,
llCe - płk, Dole-lal, wlceprzewodnlczl\()y Prez. WRN - FAward
Majek, M:ll:retllrz KW PZPR Jan SzczebleWBkl i przedstawiciel dowództwa Sląiokiero Okrę·
f!p1::'~ower;o - ren. Leonid
Zjazd dokona? wybocu
wyich władz Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lodzi. (jp)

no-I

1.1edy obniża

się

się wielkim powodzeniem.
At!lakcyjnie
przedstawiają
slę pozycje kin letnich. Tatry

wyświetlać będą włoską

komedię

satyryc7.ną,

którą

znają bywalcy Festiwalu Festiwali

„ROZWÓD PO
·
G
rez. P.
e-rmi),
Stylowy
zaś francuskowłoski dramat sensa~viny pt,
„PODPISANO:
ARSEN LUPIN" (reż. Y. Robei-t-s). W
rolach głównych: Robert Lamoureaux i Alida Valli.
(Wj
WŁOSKU"

(

•
op łaty za wypozyczony

fipr}f!.tnat'
'UrgStgCZftf.I?
~

W ocf.powledzl na namą notatkę pt, „zamlast kupować",
.w której pisaJ.lśmy o dość wygórowa.nych cenach !l.a wypo.życza.nie sp.nętu turystycznego i
spo,rtowego m. ln, lodzi gumo~h
MHD
Art. Użytku
Kulturalnego
po.in.formował<>

nas; ~ ceny są ustalonńe -zgod-j
nie z cenn.!klem
Pa Slf.wowe
Komisji Cen. Jednakże przy ·wy
pożyczaniu sprzętu turystyc:znego 1 sportowego na okres druzszy niż 10 dni, opiaty są. obni·
żane 0 20 proc.

W'Odniczący'M

Prezyditlllft RN
m. Lodzi mrr Edwardem
K•imierczaklem.
Na wy.stawie ekspoaiowa.ne
są zdjęcia J)-O<:hodzące ze zbi.l
rów
lóctzk1ego
Arcb1w1.un,
Muzeum i prywatnyth. Pokazują one dawną Lodź :i: jej
charakteryst:vcznym1 dorr:ltami
tkaczy l bałuckimi zaułkami,
sta.re ulice Piotrkowską,
Kiliń.si.'l{.iego (zwa.ną ulicą Wi~
dzewską) 1 in.
Na wystaw.e
obok z.djęć sta.rego m1a.s.ta,

da,wnych
parków,
domków
Cechu Tkack1eg<J. wyśc:gu ko
larskiego na bicyklach w HeJenówku mo:i.na zob~czyć 1m-

ponu1ąc& panoramę (izisieisie~

Lodzi. Utrwalony na fotog;a!i;
.XIX-w:ecznej Locl~•.
s.oonki rodzajowe z począt
ków naazego wicku. da \llTlfl
ksztalty fabryk i domów. bu~
d·ziły wzru~a i wspomnie•
nia wśród o.gląda.jące; wystawę staorszej generacj: lodziain.
Je.<>t
ona
i.nteresuiąe;;i
nie
tylko dla tych, którzy w pamięci za.cho·vv1ują obraz dawnej Lodzi, a.le i dla mlodzlewygląd

dzięki t:djęetoo.I Mfl•
porównać dzień dzisiejszy
uaszego mia.st& & Je10 prze•

zy, ldón,
że

szłotlcią.

Wy.sita.wa jest czynna w nor~
malnych god,zionach otwarcia.
muzeum. Po zamkniłlCiU stałej
ekspozycji (za dwa.
tc'zy
miesiące), zo-91.ame o.na przek.szta.łcona w wy'Sta.wę objazde
wą..

hL

Gdz1·e snodzimy
Ilf
Ił

d • ( ?
n Ie z 1e ę.
•

•
W Parku im. MiekieW1eu.
na. Julianowie (dojazd tramwajami nr 4, 11) impreza
artystyczna
zorganizowana·
przez
Referat
Dzielnkowy
Kultury i Komjtet Odbudowy
Stolicy _ z udziałem e.kt<>:
rów Teatru Powszechnego
Nowego w godz. od 16-18.1
Od 18 d'o 2?. - gra zespól mu.
zyczny „B&jka".
w Parku ł Maj&
Ruda
(dojazd
tramwajami
linii
podmiejskich,
kier. Tuszyn,
Skrajna, Rzgów) LOK od
godz. 11 do Hi organizuje eliminacje do 7.t\Wodćw ccntralnych w wieloboj·.i mor~kim.
Od 16 do 18 _ regaty żei:la r
skie, pokaz jazdy na nartach
wodnych i pracy
ków, od 18 program 11rtystyczny J zgaduj-1.gadula na te•
maty morskie.
W G•otiti'k•nh (doi'~za l"K:Pl
•
~~
..
- od godz. 11 Konkur~· Ksi!\
żki Technicznei z udziałem
kt ·
ł' d k' h
t ·
a orow scen
z JC •
rdi 0
i zespół muzyczny (do ~o z.
19).

płetwonur-

°

~--„----,„~-'"""-------'°'
(j. kr.)
11111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111nmmm1111111111m11111111111u 1 1111111m1mmmnmm111111111m11111l1111111u11111111111111111111111mm111111111111111rn11111111111111111n111111111111111r11111m11111111111111mu111111111111111111m111111111111młhl
\VUNE 'l'EL!:FoNY
(GdańS!ra !'> nieczyn- ·rA'rrtY-LE'TNJ:E (Slenk1eMFWA (Rzgowska nr 94) nowej Poradni ;,K" przy Okulistyka: Sz!'lital tm.
PoJGt. Milieyjne
.i
ne.
Wlcza 40) „Swlatla na
„Zm~y jak pies" g. ul. Kasprzaka i SNlbl'Zfń d·r JonS<!hera, ul. Mi!io~ll'ot. .B.atllllkowe .,. MUZEUM
IDSTORit WJ.O mordercę"
pr. franc. ~'fi.TJ.
11„ u. „Tata, mama, sklej 75.
nowa B.
l\'ocna pomoc lekar·
IUENNICTWA - (Piotr g, 20.d5 (!dno czynne
''71 1119~1E1J'4
J
I
I'J e6rlca
f zlęt!", pr. rad?.„
'
LarynJo~la1 Szp. tm.
ska m •. lA>llzl
fł.C-U
kow9ka 1.82). Wystawa tytko w dnl po.godne)
•
&/tlfi•
tli
•
dozw
od
lat
14,
g,
13,
1.
T.
N.
BarlickiegQ; ul. Kol)81
St:rd Pozarn.a
„1000

'd' •

1at wtólderulictwa" 1. 1. - jak Wyżej.
·
C'lynna oodlzierm.ie (.p.róe7.
poniedtLidkóW) w i:o<Jz,
KINA I KATEGORII
JO'We!:'O
51C-G2
11-18.
KINO l.DK (Traugutta 18)
J"ryw. Pogot. Dziec, 300-oo;SALE WYSTAWO~ (ull. uZabawn• buzi&" prod.
pryw. P<>g<>t. Lek. 555·55 Więckoi,vsk:Jego 36) Do- USA dozw. od lat 16 g.
~33-33 roczna wystawa prac 15.15, 17.3-0, 20. 1. 7. UC'Łnlów PLST czynna „Następcy tronów" pr.
TEATRY
CO<lzienrue g. 11-18.
W!C..,,kiej, d=w. od l.M
·
zoo
- C"i:"n.ne_ g.cz'~na
9-1!. MUZĄ
18, g. 15,(P"bian"~ka
17.30, 20.
TEATR NOWY (Wlęokow PALMIABNI,A
173)
1915 D
'"'
~
""'
a.kiego .15) g.
·. " Y Od g, 10 do 16 (poróc:z „Tysiąc oozu doktora
ploma.ci". 1, 1. rueczyn- P<>n1edZi.a.lków).
Mabuse"
prod.
NRF,
ny.
dozw. od lat 16, g, 15.45,
lKALA SALA
wYSTAWY
18, 26.15.
93) f, 1 201 „Dz
- KLUB
l>'ZIENNIKARZA 1. 7. - jak wyżej.
ka", · • n:eczyn~Y·
CPiollr'kJowska 96) Wysta STYLOWY CK!llńskiego 123)
TEATR JARACZA C ara- '";:a rzeźby
Wacławą „Kanciarze Sp, Akc."
tta I)_
pl8rodg,'
.. dl,o8z.."::o.od15. lat
k
q~u
~·
"
~
g, IR.15 „Kobietki. <>
cena 211). 'Wystawa ry- 1. 7. „Alibi doskonale"
bietki",
su.noków d'Zi-ecięcych J>P. ang„ do'l.w. od la·t
l. 7. - n.iec'l.ynny.
crzynn.a w g~. 10-17. 18, .g , 16, 18, 2'J.
TEATR
POWSZECHNY
WLOKNIARZ IPróchntka
(Obr. Stalingtt-a>Clu nr 2.1)
KINĄ,
16) „Przygoda" prod.
g. 19.15 „Fizy.:y".
KINA PREl\IIJilROWB
wloskiej, dazw. od la~
1. T. - nieczynny.
GA?. TYK C'N~towtC?.a l!Ol 13, g, 10, 13, !6, 19.
'l'EATR
ROZMAtTOSCt „Kapitan
Fraea.sse" 1. 7. - ja•k wyżej.
(Moll.Ju8'7.lci 4al ń.ieczyn- (panorama)
prod.
fr. ZACHĘTA. . (Zgieraka ~)
ny
ctozw. od lat 16 g, lO, „Ich dz1en powszedni"
OPER.l!lTKA, (Piotrkowska 12.30, 15, 17 30, 20.
prod. pol., do:zw, od
243) 11:. 19.!5 „Can-Can" 1. 7. - jaik wyżej.
lat 18. g. IO, l2.30, 15,
(dO:!:Wolone od lat 18). POLONIA
(Piotrkowska 17.30, 20.
l, 7. - nleo.yn,ny,
87) „Nieletni 'wladek" 1. 7, - jak wyżej,
. OPERA nieczynna
pt-od. ang. dozw. od lat
KLVA II KATĘG-ORYI
ARLEKIN (Wolc:z.;,"ń.ska ft) 16,
g. 10, 12..30, 15;
nieczynny.
„Smarkul.a"
pr. pot„ l\DRIA (P!otrko·wska 150)
PINOK..10 cKo;:>ern1ka 16) dozw. 'od lat 16, lf· 17.~0, „Dziewczyna z dobrego
li: l2 (W ZOOl ~Gwla20. l. 7. „Nieletni św•a.~ domu" ;)rod. 1>01. doozw,
dala willi"; g, 17.30 „Ty dek" g, 15; „smarkula
Od lat 16 g 15 45 18
grys Pietrek"· 1. 7. g. 17,30, w..
20.15. 1. 7 · „lcSlątę i
nie..--zynny.
WISl"A (Tuw:ma 1) „So- alttor.e<!'l.ka'; p<r. US~'\,
f,'EATR ZIEMI LOI>ZKJEJ naty" pr. h!S'Zp„ doozw. doozw. Od lat 16, g. 15.3-0,
CK-Opernika 81 rueczyn- Od lat 16, g. IO, 12.30, 18, 2.0.30,
n;y
13, 17.:JO, 2-0.
DKM <Nawrot 2'7) „Król
MUZEA
1. 1. - jak wyżej.
strzelców" pr. czesklej,
WOLNOSC
cPrzybysozew- do'Zw. od lat 12. g. 18.
MUZEUM SZTUK.I
sklego 16) „Sprawa Ni- 20. l. 'f. - nieczynne.
kowsoki-ego 36)
czynne ny B" proct.
franc. DWORCOWE row Kallwe wtorki I czwartki dozw. Od lat 18 i:. 10. ski) „ICiPdy nas'taje la
g. ll-19, śroody,
piąikl 12.30, 15, 17.30. 20.
to", „Cebulek", g, 10.
15
.•.
1. 7. - l'-llk
g. 15.
11. 12, 13. H. 15, 16.
n,,~,
17.3-0, 2G.
17, 16, 19. 20. :n
„Szki<'e olejne Jarn1 Mo 'i'l'YLOWY. LETNIE (f{i· i.. 1. - ja.k wy>.tj.
tei.ki" - C'J.YtM.a w go12-3) „Dziew- GllVNIA·STllOV,JNlt (TU·
otvno,rcia mu- czyna w hotelu" prOd, wlma 2) „By' albo nie
VSA f!, 20.45 lk1no C'l.Yn
być" prod. USA do-zw.
JłUZEUM msTonu RU- ne tvlko w dnt !Xll!od- od lat 16 g, 10, U.IQ, 15.
CHtl BEWO&UCYJNEGO. ne), .l! 7! "" j~k -wy.tej, .P,30. ;/.G,

Kom. Miejska MO
Kom. Ruehu Dro-

292·22

(~h=za

T~R27) 7.~~eczCf~.a~riu.

Ht.~Ki~aP.O"'"""'WA (W~-

(Więc-

~«l~~L~;- ·„~ ~~~;

~~~~~~h

wyżej.

llńsit!ego

al~.4g5

15; 17, 19. 1. 1. - nie- Szp,ital Im. dr ,JL Watr clńs.kiego 22.
czynne.
ul.
Laglewni.oka
3ł·3ł, Chlr11rrl• I laryni;lllogla
POLESIE (FOlrruL!slde:I 37) przyjmuje kobiety rodllą dziecięca: Szoltal im- Ko1, T. - n.lec2yn~e.
17.~0; M. 1. T. „Praw· Bajki g. Ił, ,,Nii:;dy w cP i chore gi·nekoJ.o,gicz- nopnlcldej, Si>orna 36-50,
HALKA (Krawiecka s-5) da" g, 15, 17.3~, 20.
niedzielę" prod. greck„ nie z dziel•nicy Battuty, ADRESY
GODZ(NY
„swawolne
ll:ae?.ątko" ROMA (Rzgowska nr 114) aoozw. O<i lat 18. g, .15: 'Z dzielnicy Lód~ • Wi· PRZYJĘC SWJĄTECZNE.J
1
g. 12; „szerszeii" prod.
„w 80 dni dookoła gwla 17, 19. 1. 1. jak wyzei <i-zew 2 pO'!'ad•nl „Ę", ul. NOCNF..J POMOCY PIEradrz„ dozw. od la•t 12, ta" (panorama) prod. (be-z pocranoku) g. 17. 19. Zbo=e l8, z cnie!n.icy 1LF.GNJARSKIEJ:
g. 16, !&, 20. 1. 7. „Kan USA dozw. od lat 12 g, ENERGETYK (Al. Pol!· l'.,óclż - $ródmleikie z PC• Świąteczna pomoc Jtł„
9, 12.30, 16. 19.39.
techn.i"'
r~b Felsztyrt- rndn'
K"· ul. Ko~i·ń
01·arze Sp. Akc." ~rod.
·
k
~
. L
"
""" - tean al'S a
dni ust.a1 woln"W od
a•n.g., doizw. od li.'llt 18, 5 ,~·JU's' z- j(.aPilcl twywżej.
skiego) "
rmazynowy ~kiego 32.
~~wo
prac:r
g, 16, 18 , :w.
,..
a o cow8 8) pirat" prod. USA dozw. Szr>l"'-l Im, C'urle·SkJ.o- dokonuje zahle"ÓW
dla
MLODA GWARDIA (Zie- - Bajki - go<llZ!na 14. c·d laot 1a, ,tl. 15, 17, 19. <ioW1;kiej, ul. curie-Sklo- cloroslvch
.., ira
1
!ona 2) „Serce I szpa. „Ga!!~llkrzy
I
filan· 1. 7. - nieczynne.
dowskiej 15, J>M:Yimuje !>!necie zab!egowYM
ł
w
da" (p.an()ra.ma)
prod. tr<>pi prod. poi. doow.
kobiety
i chore domu Ch01'ego w goom•
franc. dm.w. od IM 12, od la~ 16, ~· 17;, 18'. 1. 7.
DY:ZURY APTEK:
<!'inekol~<"Znie z <l!z'elnlcy nach od 7 do 19.
g, 10, 12.30. 15. 17.30, 20 '?Ca~iy &erca
prod. Tu>\")ma 1~„ Plotrklow- Lódź ~ Górnej, z dz!el"i- Sr6dmle~cle - ul. P!Mr1. 1. - ja.k wyżej.
ta<:IJz„ darz.w. od la.t 14 • <;ka 67, Piotrk(YW'Ska 221;, cy · Lódź - Wid17.ew PO· kow<;k.11 102, tel. i71-&0.
I MAJA
178)
ld
5) Zgierska 146. NOW-O'tki 12. rnd·nia „K",
ul. 87.piul. Snycep.
„o dwóch takich «I
' c
, "„
Róży Lulksembu=g 3, Dąo tal na 8, z d-zlelnicy
'łka l-3. tet 538-79.
ukradli ll;&ir,iyc" (panona ~eni!t I> ~· rowskiego 2•-b, Piotrlrow mleAicie porad'flia Sroq„K", Widzew ul. SZSl'ltalra11111) prod. po!. dozw.
5 • ~~v. ~Hi
• •ka 1211.
ul._ Piotrkmvs1>8; 107 i po- na 1. tel. 271-53.
1 ·40 • • k · i j
Od lat 9 g, 16: „Don ICI
r:ionia „K", Piotrkowska Górna
ul.
~f.
1' 7'
chot" (panorama) prod.
~ 7' - Ja• wy e'
,
2J(W.
CU? c, tel. ł2'7-79.
4
radz. d<w.w. od lat l4 I!. TA l'RY (SienkieWlcza ,~> Ll.ma.ncwgkJego !; "l~c !izpital im, dr M. Ma- Polesie - Al. 1 Maja U
18, 20.
1. 7. „A J<!Jill „Ja<:e~
':' kosmosie_• kowsk1eiro :1 • :t;>iotrkow- durow!(Jza, ul. M. Fornal- tel. 382-08.
to rnil<>ść" (panoram.a) „P.o,i;V1anle • „ „H;ról l\l•· <-ka 307,
Gdans'ka 9-0, skiej 37, pr;:yjmuje kobie WIECZOROWA POMOC
por. radz„ dcaw. od IM du ' „Luks ' ~· 11 • 12 · Armli
Czerwonej
!· ty ro.a-zące i ch01re gine- LEKARSR.A udziela w dnł
13 · 14 · .15 • 16;, 11 · „C?~'lr· S~ebrzy~ska
16, g. 15.45, 18, 20.15.
67, La~ew- ko'c.gicznie z dzielnicy Po- pows-zednle pomooey doODRA (Przęd-za.!nlana 68) n• skrzydla
(panora- niclca l!lO, Pl. PokOJU 3. le•ie; z doz!elnicy LódY.- rosłym J dzieciom w am„Jeralna sp-0rtt1." g. 12.30 ;na> fr· ~~· ~ol w.
Wid'lew 12 poradnia „K" bulate>rlum w god'Zin.a<>ll
„Najemny
morderca"
.at 1 ' g.
'
· · 1· ,;
przy ul. S·zp'talnej 6, z od 18 do 21 oraz pl"7.yj•
(J>lłnorama) pr. wloskiej „:;icek 1~ k~~:S':n'
DYŻURl' SZPlTALI
<l'Z•elnlcy Lódż - Sród- muje w tym czule ~gł~
d.o.zw. od lat 16, g, H, d °,~wa~ e k' „ "gr
" I Klinika AM _
ul.
m!eście poradnia „K" ~zenta na wl'Zyty domo17 Curi„·Skłocłowsklej li - przy ul. P6lnocnej
16.3-0, 19. 1. 7, jak wy~'
wc>j 16d'Om•;
59.
WP. zalatw1ane prz<02 noc
ż-cj (bez p()ranku) g. pr.
ną pomoo lekarską od
1„ u d!w. od lat przyjmuje rod.wce I cho Chłruritia PolU~nle
16.30, ~ 9 ·
S
I
18 g, 18, :IO.
re g!neko!ogicznle z dziel Szpitnl im. dr P1r?gowa. soel.z. 29. do li.
OJ{A ('Iuwlma 34) " n e'
n;cy Górna - z 11 t 12 ul. Wólmań.skA l9a
Sr6dnueścle - ul. Pl'Jt'r
gł w żaloble" .JYr. USA, KINA. m KATEGORII ReJo·nowej Poradni „K" Chirurgia P61q.e.e - S7pl 1Cr>W'Sk'a 162, tel. 271-80.
dozw. od lat I.., g. lS .30
z dzielnicy Widzew oraz tal im. Ble!ańskle!IQ, ul
Bałuty - ul. Zuli Pll17.45, 20.
LĄCZNOSC CJóze~ów 43 l z dzie1n1cy Polesie z po Kniazlewle1.:a 1-5.
~anowskiel 3, tel, 541-96.
l. 7. - nleozynne.
„Piękna Lurfltt.a prod. ra<lnl „K" przy ul. For- Larvngol„gla: S'Zp. !rn Widzew - ul. lizpit.alPOPULARNE
(Ogrooo- NRD, dozw. od lat 15. ~alsklęj 25
dr Pirogowa, Ul. Wól· Hl 8. tel. 271-J!.
wa 18) „Kozacy" p.ro<i. g. 15, l7. 19 .
Szpital Im.. dr R. ,Tor- l'.'Zańska 195.
G6rfta
ul Lee-zruradz„ dozw. od lat 14. 1. T. - nieczynne.
<lana - ul. Przyrodnicza Okullstykat Szp.\tal Im C?.a 6. tel. cn7-TO.
c. 17, ID.
STUDIO (Lumumby 'f-9) 7-9, przyjmuje rod-zące ! d-r Jon~ehera, ul. Mili<'>· Polesie - Al. 1 Ma.ja Jl
1. 7. niecr>.ynne.
„Trucicielka"
(panora- chore ginekolog!cznle z new~ 14.
tel, 3~2-98.
POKOJ
(Kaz!mierza n.r G) ma) pr. tranc.. dmw. '.'lz'.elnlcy Sr6dmJetcle eI
pomoc lekaNk"'
„Km t syrenka" g, l 1; od lat 18, g, 15, !T.15. r11z z dzielnicy
dziMieca: Szpital Im. KOI INPLI dla m. Lcdzl z
,.Wozy jadą na 7,a,chód" 19.00. 1. 1. „Owczy p~" Rt'Jonowej Pc:>rJ>dnl „K" <'7.nka. ul. Armii Cozer-uro· sie<lzJbą w Staci! Pogoto
Cpano·ratna) prod. USA (pa'101raom:i) JW. 11·an<'„ pny ul. W-Slcz3ńskiej IR nej 15.
wia
R3tunkowego
dla
dozw. od lat 12 f!., 16. dozw. oo lat lG, g. 11.1;; ·
Im. dr R. Wolf
'f
"'· f,od?.:I
pny ut. Sieni. 7. ja.le wy:iej (bff 19.30.
- ul. f4i&'l<'Wt1lcka U-36. 1· •
klew!<)'Za n.r 137 udziela
pora n.ku).
CZ .... JKA (Pl.qnowa nr 181 l•rzyjmuJ<> rodztice 1 chn Chirurgia
- Pomocy w domu choreltEKORn
nr 2)
'Zll.Jl'IC" g:. H; re glnt>kologlczn\e 'l d?.iel S-zpHal Im. dr
!<O dl3
I clz'.eat
„Dzie'61 cyrku" doo:w .
'pr.
nicy Saluty z 10 Rejo- ra. ul. Mil!onowa 14. .
zachorowaod Ja~ Il godizima 11; d,ozw. O<:l Jarl; in, g. 15, nowej
Poradni „K" z Chirurgia Pólnoc - S7.pi nlf' po godzinach przy.
„Prawda" prt'ld. tra.nc. 17, 18, ~ :i. li:::-~Yn- 17.ielnicy WidoZew orH w tal !.m. Biega11sk:iego, ul. ieć pi-zychodnl rejono. <iOl.W, ~._I.at lł &.
... ,V,,
c'JI PoJ.esie ; Rejo- Kniaziewlc-za H.
wrch.

dzi~

rodozące

(K1l1ńskiego

S~·1i\~!·1u

u'::Ys.fY

R~ek

f·

Bałuty

1

5 o:/

"t't "

';a

Polesi~ „

Sz1>łtal

CR7.r.>'()Wqk~

„Odwał.!IY
„stokro~lia"

f1~anc„
I

Chirur~la.

laryngole~IA NOć.lna

Połndnle
Jon~<'h<'-

doro~lYC'h
7.gl.asozaJących
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na ms

Szombierki - Real
w Konstantynowie •••
Na pn:edmeczu międrLymJ.aSlto'We
Lug 1 spotlcania Lódź woj. b: in. któr e 00.będ:Z!e slę dzisliaj
w Konstantynowie, ujnymy fin.a-

Nieoczekiwa.na

porażka

•

z

c

Kielicha

sińskim (RKS). Byl to półfinał. mistrzostw Polski. które rME"La.wski Jutro, a nie lak po- grane zostana w Polowie lipca
przednio planowano we śro w War.sriawie.
clzi.
J. NIECIECKI
wagacll dę spotka się w ośrodku Gwarpo&Z.CZególnych
W
sk'o Zakłady Przemysłu Wełnia
' chociaż dii przy ul. Głównej 17 o godz.
faworyci
zwyciężyli
nego.
nie obeszło si'ę bez niespodzia- 18 w meczu finałowym z Karda.rem.
nek.
Podobał nam się RadzikowW AGA JtOGUCIA - Ra.dzi!'k.i z LKS, który zdobył jak kowski (LKS) J)Ok<mal stosun·
najbardziej za.służenie tytuł mis kiem _głosów 4:1. a naszym zd3.trza Łodzi w wadze koguciej. n·em jednogłośnie i to zdecyd:'l we W•roclawiu ~ro,z,poczęty się
kolaorslkie CRZZ.
Do najcieka wszych i na.ilad- waną :przewaga punktów Pi- mistrzostwa
w zawodach prócz kol.aa:ZY poI
9-11 lipca n.a ko.rtacn w Pairniej.szych walk za.liczyć trzeba larski ego (Orzeł). Bok.ser LKS sJcich udrz.iał biorą zaw9(1nicy z
ku Pon ia tows.kiego ze>rganizowana dobrym po.z'omie t-=chnicz- pozostawił iak najlepsze wra- Włoch - UISKO, Fral!lcji - FSGT
ny zos tan ie międzynarodowy turFi'l'.llandiil. - TUL.
nym stojący p0jedynek Horo- żenie. Radzikowski walczył od- oraz
n iej tenisov,ry z ud:l:ialem 4 za- na··'-e, która ta•- -'a.b o wypad"a
r
Sta.
'---·
k"
~k
wczo'!"aj rozegrano wyśc:!C dni
deokie_go z Sekiem, oraz walkę ważnie i umieiętnie rozkładal
•
Il\. " "
~""
w o<lnlków i jednej zawodniczki z p ocząu·owo ·1eroWil.1C•wv
żynowy na 100 km.
1ko=Y15tać ostat w Bydgoozczy, a przyda.tby się Misiaka z Józefiakiem.
w:y
enalo
zami
~u
rundy.
wszystkie
na
siły
Chin.
zv,rycięstwo od.nieślt
Wspaniałe
Nie.s.podzianka była porażka
ni mecz lig-owy ze Slavią na ró1.vmi eż jeszcze jeden punkt.
WAGA p"JORKOW A - Ho- wychowankowie
trenera Teofila
Przed dwoma laty grac-ze Chln wypróbowainie
- Czyli dzisiaj o godzinie 18 Kielicha w walce z Tomczy- rodeoki (Gwardia) p-0konal Sę Salygi
kilku wroolniokolar-ze ze spotem (Lódź).
roob,-li w S0;pocie mistrzostwo n:ych juniorów, aJe w między- przeciwko Slavii wystl\Pi stara kiem. Gwardzista po powroci~
ka (Gwardia) . Zapowiadal0 się,
Otóż Kudra, Jan Cht1ej, w. La
Po:ski w deblu. Fakt ten świad
. z Japon'i nie może wr0cić do że będzie to bratobójcza walka. tocha i Za.miejski zajęli pierwsze
.
czy. że tenls iśct, którzy przyjeż cza.s.1.a zaszły okolic21nośc1, k·tó- gwardia Startu?
- RaczeJ tego nalezy oczeki- dawnej formy i boksuje kie1)- aJe ohai pie.<lciarze dys.ponu.iąc miejsce
tytuł miwobywając
zmUiS.iły go do od.stą:Pierua
du.ją do Polski rep-:-ezentują wy- re
·1
t
K' 1' h
\ k
soki poziom sporrtc·wy.
dobra technika przy ~labych strza CRZZ. L-Od2ianie uzys·k alt
-0d tego zamiaru. Oto co na te- wać.
..,, 2.19,06,
Włochy
2)
on
- A jakie macie plany na
dzisiejszego meczu mówi
wkazali C'ZaS 2.17.411,
ciosach
sfosunkowo
z tenisista.ml Chin grać booą: ma.t
3) ZS Górnik - 2,19,43.
zbyt
walczył
i
speszony
nie
przyszl.ość?
najbli:i'..sza,
p1J:li;M"\S.kiej
sekcji
kierownik
Zwvboksu.
pięknego
lekcie
T. Nowicki, Białanowi.cz. Kubaty,
- Wyjazd nad Balaton. Po- ostrożnie. Trener Kasznia i kie deżvl iednoe:ln.i;Pie Hor Y.lecki.
Sta'!'tu, p. Płoń.Sik.i.
a w ~r«!e pojedy1iczej kobiet
Jirt:t
WAGA LEKKA Prze-jielew- O proteście Dębu głośno w byt na Węg·rzecb potrwa 15 dm. rownik sekcii boksersk' ei Gwar
Dowbór ,.- Lewandowska.
= okres przezna.czam?' na dii powin!lli Przeanali;wwać stan ski (Tęcza) przegral z Krajewcałym kraju. Kto mO!ż:e P"Ze- Ten
SP<>tkanie
(Gwardia).
skim
Moze ~ obecny Kielicha.
wk\zieć, jał'.{.i obrót przyjmie ta czy,n.ny o.ct.poczynek..
Wyniki walk w p.os:zczeg61- nrz-erwane za.stało w 03tatniei
k ierow- pośrecl!nictwem PZPN uda s:.ę
Rozum.iem
sprawa.
n1ctwo klubu katowioltiego, któ nawiązać kontakty z tamtej1SJZy nych wa,!(ach były na.stępują- rundzie ze wzglP.<lu na przewa,
gę Kraiewskiee:o.
re chc1atoby utrzymać swoią mi ~potami i rozegrać jeden. ce:
WAGA LEKKOPóLSRF.DNI-\
W.A.ft.o,. MUSZA - Ol. Lawdrużynę w Il Ji.d·ze, ale nie ma- dwa mecze towa;rzy&k.ie. Po pomy zamia.ru padać oftarą jego wrocie znad Balatonu niewiele ski (Widzew) wvgraJ w trze- - T<>m<'z:vk (Orzeł) wv;>unktozab1egów. O wy?róbowa1niu w po,z<lb-tanie już czasu do wz.no- dm starciu. 7dobywajac zdecy- wa.ł Kielicha (Gwardia). B!>dowaną przewagę nad Korlrn- kser Orla walczył kons<?'kwentdzi.stejszym meczu mlodizieży w wienia rozgrywek ligowych.
WROCLAW. N.a stadiooie ollmn'e i odwamie szedl do zwv·
nie mo:lJe
szerszym zakres.ie
cięstwa trafiając celnie · Kiel~: pijskim we WirocLawlu, w spotka
Początkowo wytY'I>OWMlo 5 lódz- więc być mowy. Tym nie mnieJ
piłkarskim d1ru,g1eJ ligi Sląsk
niu
przeciw
umiał
nie
który
cha,
k !ch juniorów na centralne zgru- zdecydu.jemy się chyba na wy
E>ta-wić się swemu ambitnemu wroctaw zremisował z Unll.ą Ra•
powanie w Oś:rodku Przygotowań stawienie przynajmniej jednego
cibór:z 1:1 (l:O).
przeciwnikowi.
Po juniora.
Olimpijskich w Wairszawle.
Tak . wi<:O do ekJStraklasy a.wan
W AGA P0LśREDNIA - Mlkontrolnych,
próbach
ostatnich
kierO'Wdążeniiem
Zresrztą
sownly zes,_po.ly szc.mbierek i Unii
nf.l
pokonał
(Gwudia)
siak
wlad'Ze wa,=aws-kie izrezygnowały
występowa
prawo
to
Jlfl"Ze<z:
oo
wp.!ynął
protest
jeden
JeSJret.e
jednak z ud'7Jiału w obOIZie Ko- nictwa i ll!:espolu Je9t wywarrnia w tym zespole w rorz.~w punk.ty
(Gwardia). Rabi;'1~sK. w Gdańsiku, w spot•
Józefiaka
i WOS!Zkows·k iego. cie na widown.i lepszego wraże- do PZPN. Złożyli go prnedstawi- kach o awaru. do II ligi.
i: t r-~ewit\skiego
Nie była to walka pro·w adzo- ka.niu -piłka;rskim 0 mistrzostwo
aby końcowy cl~le Wlók1nia1rza łód2k.iegio, lewePowoła ły natomia&t na ich miej- nia. Pra.gniemy
zawodudrhiału
prawo
st1onując
_
h
:.
j u ligi, tamtejsza Polonu. przegra
temoPie
zwolniooym
w
na
s-.:e Wojtysia.ka. Do Wars7..aJWY wy a ord . roz.gr~e k 1
baJrwacl1
W"':( nlka parjewskiego w
. ,gawyc
k
nie trzeba było żadnego z pięś ta z Szombierkami 0:4 (0:1).
jedzie wi ęe czwórika LKS: Jalc- pa~n
wejście do
o
mec=ch
w
Warmii
Szczegó1rue
na.ilep1eJ.
Jak
KRA.KóW. Mecz o mlstrz.ostwo
ciarzy zachecać do wvm'any
c l1a, S22dkowski., Grzybowski i
na tym na.s.zej jede- II Hg!.
zależy
ciosów. Misiak wykazał lep&Z!I n ligi p.ilka.rskiej między crac0Wojtysiak.
Macierrzystym klub-em Pajewkondycję i c7ęśdei trafiał. BY- vią a Rakowem (Ozęstochowal za
skiego jes.t Vict-0iria w Barrtos-zyz · ładniejszych \kończył .soię zwycięstwem Sakowa
la tO jedna
cach. W drużyni e tego klubu Pa5:2 (4:0).
walk.
jewskli UC'Zestniczyl w roizgrywkach o mistrzostwo III ligi w
,
~
WAGA LEKKOSREDNIA rund71e jesiefhllej. Następnie pocorzen ' l)()kona1 w
wolano go do 'W'O'.iS1ka. Gdyby c·h o
trzecim .st.arciu Ostrowskiego
dzllo o klub wo·jskowy, PajewSlk.i w propa,gandowych zawodach (Orzeł). Slorn'ńskl o klfi.se prze
zorgani:zow.awy:;.tt;o.pe>wać w jego barr- Iekkoa-tletycznych
ub. czwarte•k w wówcza-s; że ten rtadian jest mógtby
Jes.zcze w
Ś •
'k
ee·
uzysikano wv·szał S'vea
wach bez wszeBdch ograniczet\. ny.eh n.a stadionietAZS wyników.
WIQ
a.
eo .n rn:z .- !Wlll
''· '
treneróu>, jak najbardziej neutralnym te- Ale Warmia, to klub K:e>lejarskl , WC!lla<ra·'' kHk,a n.ie<z:ł""'h
PZPN inform-0wano
IA>jkleoREDNIA
WAGA
,_
Legia ma Pajewski więo n1e ma -prawa
iż finaly mistrzostw. Pdlski ju- renem, albowiem
PO bar
pokona·!
((:>:wa.r_dia)
Wi<'Z
pawin.as
ciesizyć
Najba.rdiziej
zostan4 we własne boisko„.
uczestniczyć w tym samym cykłu nien wyn:iik na 100 m łi:'Zech s.p.rin dzo zazarteJ walce Me<mera (01Ji-0rów r-0zegrane
Wro<:latviu. Nagl8 przełaź-ono ]e
'I
·
mlan.owlc:le Wagnera rzt"ł).
O nic innego nie chodzi; jak ro2grywek: w ban-wach tnnego klu terów a
W
Schron'isko TurystycQ:ne
Pel-·
WAGA PÓf,CTF.ŻKA do Zielonej Góry. Nie dla wszy o zachowywanie obyczajów od hu.Wydaje się, it Wlóknfa=, po- (MKS), Kowaols}tiego (AZS) i Mek
•
S u Jeiowa
k oło
,
'\V
k
l
11,1.
po
u-zyskali
którzy
(AZS),
sy
stkich, z wyjątkiem aut-01·ów tej dziesiąików la-t .stosowanych w wołując się na ten punkt regu·· warto jednocześnie nadmi enić, że w a
w Podklasztorzu
WY!".:":cil
( loknianl
kla&ztoru
decyzji, jest to rzecz bez zna- sporpie. żary leżą w znacznej laminu, opiera zglos'Z011Y protest wynik Wagnera jest nowym re- trzecim starciu przez oodd a n ie (W zab·.idowaniacb
c.:e11ia.
Zielonej Góry, na moonych pod:stawach. PZPN ko.roem mlodzj•ków okręgu lód!z- nrzPz l'<?kundanta Jakub~zyka pocysterskiego). Dojazd autobuod
odLegwści
<RKS) . Bvła to parodia walki sem PKS lub kolejką wąskoNajmniej zaufania ta d.ecyzja nie oznacza. to jedna•k, iż . nie potwie>rd'7lil co pra"Wda ka.rtę zglo kiego.
wzbudza wśród wszys t•kich tych. są związane &rganizacyj'711ie z s'Zenia Pajev."Skiego dLa wa.rmii,
2-00 m wygra~ K01Walski (AZS) bokse~•kiej i .n'e n~.leżalo 7.a- torową z Piotrkowa Trybunal•
nie ()!2:!la.c:za to jed:na,k, że zys.kal 22,l.
wodm_kom. te1 w_a1?1 \ITEl<;Z~ć skiego do st. Sulejów - P1Uca.
z tym okręgiem,
k t órzy wied.~ą, że jednym
miejscowa
że
medab rn1strzow'!'lnch. chociaz- Od stacji kolej•ki wąskotorowej
finalistów jest Pro- publicznaść będzie w równym
c::t-~rech
mistrz jNniorów stopniu do-pingawal4 Promień,
m1en Zary,
B~h~iilz~~ ~ ~aFe-z Pl~1 b:V z tego w~e:1ędn, 7.e sędzia i przystanku autobusowego ok.
zielonogórskiego. jale Poloni.ę Bytom, czy LKS,
województw>a
Wynik ten "est l~Y ~ 6 eko:i.~ nn!!OWY. mumał. ai dwa razy 1,5 km pies~o do Podklaszto. zarl:ięcac boksernw do wal'ld. rza.
r
du LOOzi. J
dobry zwyczaj jeże-li oczywiście d-Ocenia się
ls(niał dotąd
Miejsc noclegowych 40 w sa„
JózefoW AGA CIĘŻKA .
organizowania podobnych roz- wartość t;a,kiego dopingu, poDta zawodoniJków i bry<l.Zystów W rzurne mlo<tern ~ leg') 2WYCI<: wicz (Gward'a) walczył odważ
h p łn
·
grywek na terenie neutralnym. swwę sędziów it>p.
niestowarzys.z-0.r1yeh; którrzy P-O"ZO- żyit Stiry>kowski (MKS) 53,51.
e e wyp~
z-biorowyc .
lach
nie. Gwardz1·s~a pn·kazał "'-k<
sażenie schroniska.
uu
v
·•
W roku ubiegłym PZPN ooZarząd
sta.ją w lipcu w lA<lrLl,
wcześniejsze
na
Zgłoszenia
Traf'al
.
wydaniu
dobrym
w
parr,
powi.edzieć,
turo.lej
by
orrgani2uje
można
Okręgu
Znów
Wagner
u.zyslGl:ł
wylild.k
DO'bry
stąpil od tej zasady wyznaczaNowością turnjeju będ-zie moż (MKS) w 1;koku w dal 6.441, a w
Widawskie.Ero . zamówienie noclegów przyjmu•
celnie i sil.nie
jąc decydujący o mittrZ-Owsldm że wygrywa nafleipszy, ale okow każdej konikurrencji
występowania
J,cobi et 1 zwyclę:żyta który w ostatnim starciu był je kier. schroniska ob. Misiurzawsze liw-0śl'.;
mają
tytule mecz między Legią War- li>cznośei walki
ln.nym parrtnerem. Kindela (AZS) 5.:M.
z
turnieju
ooril
tel. 58, oraz.
l"czony, a oótem odesłany zos- ska, Sulejów _
na stadi.onie niemały 1vpływ 11;ll._ końcowy Pierwszy turniej odbęctzie się
ŁKS,
s,awa, 4
ORT Oddziału PTT-K w PiotrTrzeba crzę9clej organt'Z<>wać te- tal ~o r~au.
X-lecia w stolicy. Pewien, nie wynik rywalizacji sport-owej, o w pon iedizlaiek, 1 Up.ca o gpdziNa1leus1. boksE>rzv Lodzi przv 1 kowie Trybunalskim. Pl. Zam„
poc.z.ucia humO'Mt czym zdaje się w PZPN zapom nle 17.3-0 na tarrasach pawilonu go rodza.ju zawcdy lek.koabletyczpozbawiony
ne.
MKT w Pairku Poniatowsklego.
gotowywac sie teraz będą do: kowy 4 tel. 24-53.
wyjaśniał nam niano.
oficiel PZPN

listó\v turnieju

drużyn

ud!zi:kich".

Rozegrany ZOISta1 ~raj finał mistrzostw boksa'Sk.ich Lo-

O gcxlz. 16 grać będą Szomb-ierki - Rei>l. Stawką tego spotkan 'a jest puchar ufundowany dla
z" ycię-z..cy p:-zez Kons tantyn-0w-

--

-

Kolarze Społem (Łódź)
mistrzami CRZZ

Ostrożność

-

cnotą

Startu

0

~o~Ć. J~~:C

z:.:a~tnid:~~=

0

Jl

Tylko czwórka

łódzkich

(Racill

iuniorów

na zgrupowaniu w OPO

OOłókniarz też zaprotesto(l)ał

-

Dobry slarl
lekkoatletów
na boisku AZS

Nowa gafa PZPN

Słomiński

Dokąd

Jechac

na

f eczn y

wypoczynek

Uwaga,

.I

brydżyści

* * *

•
ObMOwisko Turysty~e
Dojazd do
Pilicą.
Spały autobusem PKS, lub pokursującym 1 t,odt.i
(L) ;,Kobleita; klo- i ciągiem
ł6<tljjde, 1'7.ł5
NIEDZIELA; ~O CZERWCA
biety" - !rep, 18.00 (L) „Calen- w okresie letnim w dni przedi świąteczne. M!ejsc:
świąteczne
t"Ul·rium kultury muzycznej" PROGRAM I
domkach
w
a.ud. 18 . ~ Antoo.1 Rejeha: Kwilll· noclegowych 30
9.00 Wiad-omości. 9.05 ,..Falla 56".
18.4~
tet na instnunenty dęte.
dw-.iosobowych.
campingowych
Koruiert
Antonlo Vivaldi:
9.2<1
Pełne wyposażenie obozowiska.
Ciebie". WyllrorWllWICy: Or'k'le- llOa ll'WJ!'yw'lrowa, llf.00 Wiadomoś Elkonoml.c7my problem tygoct.ai.a,
słuchac.rom
G-<:lur op. 10 rur 6 na tlet i oa:kie-. me1od:ia, 1 piosenlką
stra Państwowej FiJ.ha;rimonii ci. 17 .05 Melodie P01PulaJrne. 17 .3-0 19,00 Wiadomości. 19.05 Muzy'~a l Na miejscu wypożyczalnia.
st.rę. 9.au Radi-0wy Magazyn Woj- p.olskim". 14.00 (L) Wynilk.i „Ku.leu
aktllalności. lll.30 AUdy<:ja h:a.t-0·
Rob-erdyrr.
p-Od
Poonalll.ia
rz:
&red~kól
UIC'lllliów
dl.a
Audycja
skowy. !O.OO Basń Mairii Kon·o.p- tecrz:kl". 14.02 (L) Konoert rorMYW
kajaków.
(L) Kon.cert Ż)'C'L.eO
19.55
ry>ez;na.
udrz:ialem
z
a.n-0wskiego
t
Sa.
ta
ośw'.adXYwa.
Audycja
18.00
!rlcll.
napogodnym
w
„
(L)
14.30
kowy.
Kon
10.2.0
jagody".
„Na
nicklej pt.
Czynne od 15. VI. do 30 IX.
solistów (Poznań).
18.10 AUdycja literaOka. 18.30 Mu- 20.30 (L) „Ro"Zmowa o podróż~
15.00 Dla dzieci słuch.
cert życzeń. 11.40 „IY.liwy marza". stroju".
wcześniej ·ne
na
Zgłoszenia
zyk.a powatim:a, 16.45 Radiorekla- p.r7..e!l PoJskę A I B" - n odc
ll.J7 !;ygnal czasu i heJn.ał. 12.05 pt. „Swm~opas". 15.-łZ Chw.Lla mu 16.SS ,,Dr Kildairo" - I odc. filmu prod. USA; dw;w. od ma. 18.55 „Pięć minut o wycho- 20.45 <Ll Wieczcxrn.a
serenada, zamówienia noclegów przyjmu.
W 1.ad<>mc....ct. 12..1-0 Felieton z cy- zykl. 15.45 (L) ;.,Baśnie rz: tysiąca
(W).
14
lart;
21.~
je ORT Oddziału w Tomaszowaniu". 19.00 Muzyka taneczna. 21.00 Z kraju i ze świata.
kiu: „Plamy na mapie". 12.20 Pio i dirug>iej n.o.cy" - a.ud. 16.15 (L)
29.26 Krcmlika S"i)OrtOW!l. 21.40 Spiewaj a
16.'.J-O Kon- 17.45 ,,Od Szczecina do Elbląga" 21l.oo Dziennik wieczocmy.
wyrożnlon.e na kon>tursie Mu:zyka rozrywk()IWa.
sen.ki
ul. Armii
wie Mazowieckim
- teletuTniej (W).
l!J0.39 Mu- piosen1<arze polscy. 22.00 Audyeja Ludowej 10 tel. 576.
Wiadomości sportowe.
ocgani'ZOwanym prnez Rozgto:Sin.Ję cert chopi.nows.ki. 17.06 Felieton
Niedzielny kier- na tema~y międzyln.arodiO'We. 17.15 18.f5 ;.,Studio pod gwiarzd.amt'• - zyk,a ludowa. 20.43 „Ze wsi i o literacka. 22.30 Woli~g Ama12 . .i-O
G<lan&ką.
koncert pioeenek. ".Draruim!- wsi", 2:1.00 Koncert z
masz mUIZYC'".lny. 13.30 H.ozmowy z Kwadrrans piosenek:. 17.30 Odtwona.gran deusz Moz.arrt: Sonat, fortePlam-oObozowisko Turystyczne w
sja z kaiwlanti (W).
poola.mi. 13.4-0 Gra PCl!ska Kapela rzenie publiamego koncertu mu
Wielkiej Orltiestcy Sym!pniC?mei wa Es-dur. 2i.48 Za.p ramMnY d<:>
Ra.wce knło Skierniewic. Do.Dzierżan.owskie,go, rzyki popu1airnej 1 r-011JrYWkowej. 19.30 „Kwadlrams rece112enta·~ (W) Polskiego Radia. 21.25 Au<lycj~ tańca. 2Z.50 osta>tmie wiaclo.moSci.
l'"ei.Ll<.sa
p.cl.
jazd PKP do stacji Rawka na
14.lJ „Zielony ma.ga:zyn.". 14.30 „w 18.4-0 Utwory wioloncrrelowe. 19.00 19,56 Dob:fanoc '"Kubuś Puchatek" poel:Y>oka. %1..40 D. c.
koncertu
Jeziora.naoh"' odc. 15.00 Audycja Sluchowl&ko. 19.30 K0<11Cert w wyje.
TELEWIZJA
linii Warszawa - Koluszki od
(W).
symtonic:meg,o. 22.rn M11z:v.ka t.aEteracka. 15.30 Arie opere.we. 16.00 roorywk. ork. bl.ałoruskiich. 20.00 20.00 Dzienn.Jlk: TV (W).
pieszo
kolejowej 3 km.
st.
neoz:n.a, n.oo Osbartmie wiadomooci..
Tygodniowy Rewia pl-06enek. 20.30 M'll'Zy>ka ta
16.05
w,adom :>ścL
1'1.M Lódlzk:ie w"ladomoścl dnia.
drogą znakowaną. MiC'j.sc oocp:·zeglą<i wydalrzeń międlzynairodo- neczna. 21.00 Dzientni!k wiecrz.orrny. 2A!.30 Spoirtow~ niedu.iel.a (W).
18.00 „Co zobaczymy" - program
PBOGlt.AM n
lego~'ych 36 w domkach camwych. 16.ZO Słu<,howisok-0 wg. Kin- 21.2'.l Wiadomości sii>e>rtowe. :!J,25 2:1.00 ;.~I.aere"
fifum kir:l'llnld1a dzieci (W).
czteroo>obopingowych trzy-i
tanecz.nych.
melodii
ga pt. „Na zagubionym kUJI'sie". Kwadl;an.s
na,lno--sensacyjoy i>rod.. an,g.
8.30 WiaicLomo&cl. 8.35 ~,Fada 56". 18.15 Kino krótkich tilmów (W).
17.12 Muzyka talleczn.a. 18.00 Wy- '.bl.40 Gra pozruińs.ka 15-!ka Radio
wycb. Pełne wy1>0sażenie obodorzw. od lat 16 (W),
8.50 Arie operowe. 9.20 Muzyka
2%.00 Ogóll'loipolskie wiado- :?J2. OO Wl aóotmości l!ll>Olt't<>we (W).
nikl 'l'oto-Lotka. 18.05 Muzyka ta- wa.
maga7.ytl
,.Eureka"
18.4'5
zowiska.
po!'C>'ZlrYW'kowa. 10. OO Koncert 1™!'1<>pularn.o-na'llkowy (W).
neczn.i., 19.05 „ze.'>pól Dziewiątka". mości sportowe. 211..30 (L) Loka•ldii :rOZJrywkowydl• 10.30 ,.W JeCzynne od 1. VI. 63 r.
19.:l.'i Dobry w leczo.r s.rel>rny ek.ra ne wiad-OJno.ści SJ:>OO'towe. 22.30 Ze
proniel.'>ktY"
i
„Takty
11),211
kaK<Jll1IOOr"t
H.00
odic.
ziorranach"
BB.
30. lX.
n ie, 20.00 „ Tydz:eń w kra.j'tl i na śVl.;ata opery. 213.00 Zapra&Zaimy PON.IEDZIALEK1 1 Ll!PCA
gram pu.blicy,ytyczny (Lódź
Humpea:Engeilbert
11.~
merallllly.
I
PROGRAM
wcześni"!hze.
na
Zgłoszenia
2:3.50 °'9tatnie Wiadoświecie'\ 20.26 Wiadom-0ści !.porto do ta.ńca.
- ogólnopolski).
Sz.eksi>lrowskla.
d.inck: I Suita
~amówienia noc'N!ÓW przyjm1iwe. 20.30 „Matysiakow;e" odc. mo§c!..
8,0lj Wiacloanoścl, 8.06 Mu:zY'kla 1 tl .57 Sy~ona.ł C'llllS>U i llejmil. 1'.0j 19.~ „Dobra.noc" (W).
:n.oo Niedziel•ne wieczory murzy.cz
w SkierniePTT-K
Oddział
,Je
aklA!ia:IITTości. 8.30 Muzyka para.in- Wwdomości. 12.15 Murz.y'kJa ludo- z-0.00 Dzien.rulk telewizyjny (W).
in:LEWJZJA
ne. :.l:!.00 Gra Orkie&tra Taneezna
wicach, Brama Parkowa. tel.
dla wa. 1~.45 (l..) „Trus:ka.wk•()l\l\'e żni
na. 8,50 Porady prakty>cmie
PR. 22. 4-0 „ Wielki Gatsby" :111-aigm.
Teatr TV: „Lato w Nohant" 18-72, skrytka poc>.towa 32.
„NaUl©W'CY 20.30 Sl'Ztl.tka
23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10 9.311 ~ Xull"!I :Rolndczr. nOey!I.· kobiet. 9.00 MoeaJ,ka melodid ('OZ- wa" :rep. 12.55 (L)
Jairoslawa Iwaszkienliki przyśJ:>il!SZll1 ące ow<X»- ryW'kowych, 9.20 Muzyka . ro:oryw- !'Ol!nikom". 13.00 S'.lluichall'l1Y meOrkiestry symfoniczne w reperJózef
Reżyseria
"\'.'ką.a.
literacka.
walllie", z cykJ.u W ~e kowa. 10.10 Audytja pśwlatowa. lodil. t:i.25 Audycja
Ob.ozowiskri Turystyczne
tuarze rozrywkowym.
sceno!(orał!a
Sl.otwi.ński.
10.20 Muzy<ka baJetoWa, 10 .50 Mu- 13.4-0 Progir'arn dni.a. 13 .46 (L) ln1 pasiece" (W).
Xymena Za·n.uiewsk<1. Pia- f,ow1czu, ul Gifańs.l<a 30. M;ei ·
Aktual(L)
13.50
dnia.
formacje
KomuJl.56
wszytk:ioh.
dla
zyka
10.16 PraerWa.
PROGRAM n
M.a1rta S>osiń~ka.
n.i,słil<A
nocl<"gow:vch 14 w dwuo~obo·
ni-kat o sbam.1e w6cl . 1.1.57 Sygnal nośct lódzlkie. 14.05 (l"l Mm.ailka
Obsada: Gustaw Ho.l·oubek, wych ~omkach csmr:>ingow~'""·
8.35 ;,Radio- 13 ..23 PrQ€ralffi dllta Cli).
8.30 Wiadom-OŚCJ.
hejl!l<1l. 12.06 Wladomoś- muzyczna. 14.l!O (L) Feliet<J'tl tycriasiu i
Górecka,
GO!IX1°on
AntonJ•na
:problemy". 8.5-0 (L) Omówienie 13."5 ,,Mlbość poWll'SCa wi09rl4'„
rozirywkoW'R. ~odnla. H .35 (L) D . c. moaiaók!
ci. 12.15 Mucyka
Józef LOtysz, Ka~arrzyna La- Obozo~tsko wy-po~ażone tylk!>
:film :fab. prod. rad!z. dotZW. 12.3-0 Radi0<rek1a.ma. 12.45
programów Radia i TV. 8.5ó (L)
„Nn muzycznej. 14.+5 Ut'Wory &krrzypZdrz.islaw M:rożewsk! w • !6zka i koce bez bielizny
nie\~ska,
od lat 12 (W}.
Kóncert życzeń. 10.00 (L) Propo•-c1elowej.
swojsG<ą nme''. 13.00 Konoe<rt p.o- cowe, 15.00 3'0 m.lrn.tt z oT'kleistrą
Eugenia Hermai?l, MaTia Wamag.azyn :motr'- pularny. 14.00 AudY'Cla li1>eracka. Polskiego Ra<lia. 15.30 Aud.
gram tygodnia. 10.35 (L) Audycja 14.25 .. Bryza" dla
chowia.k, Henryk BoukolowM. TX.
C?'.ynne od 1. VI. sh"i. (GdańSk).
lileracka. 11.00 Pi-Osen.ki i gitara.
ski, Stanlslaw za=yk, Jó14.30 Koncert poJsl<i>rh melodii. dr.leci. 15.57 ChwiU\ muzyki. 1~.1)1)
wcześniej s ze
Z~ło~?'.enia na
„Zespól Dziewiątka". 11.<IO 15.00 ,,N!edrz.ielna B1"'5lład&'5 (Ł, - 1;,.00 Wiadomości. 15.()5 Brogira.m Wiaó<>mo&ct. 16.05 Mu-zyk11 tran~l.20
'l-et Kcmie<'Zny, Elżbieta za- ~arnówienia n;;dee:ći-v PrźYim:1ogólno-poJSki). ,,.
Sluchamy mUJZyki lUIC!owl!'j. 11.57
gór.o;ka (W) .
dnia. 15.10 „U :przyjaciół" - .aud . cu&ka . 17.00 (L) Radlorelda.ma.
...,
Sygnał ezasu i hejnal. 12.05 Wla- 15.45 Prog.ra.m d1la d!zleci: 11oTe&- 15~ Weeken.cl. ze
sltld11>>C7..ami. 17.10 (L) Omówtem.ie prog1rnmów. :!'l.00 Wiadom-0śe:!. d"Zlenn!llta TV ie ORT Oddziału PTT-R:
'Rvriplf' v......c ... :..... _1„·
Łnw;r7u
tr-Ly'k domowy" (W).
domości. 12.10 Poranelt sym.fonicz
(W).
16.05 Audyola 11.teradkia. 1~.35 Mlo- 1'7.U; (L) Grą lóct1.ld respól gltany. 13.15 „DyliżaJilisem po Warr- l~.10 Porranek murzyamy ~ pro- da;le7~ alktualmości. 16.ł-O Mw.y- irr.y191tów. 17.30 (L)
tel. 777.
.A«<iLuail'l'.l()ścl 22.06 ~LU!!>U-(!U'P'U" (L).
(Oralffi a; cy11Gu: .,MueykA dla
!IZnwle'! felieton. 13.30 .,M-Of;ikwa z
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