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NIE MA .PROBLEMU GRANIC LECZ JE...<n' PROBLEM POKOJU

Przemówienie premiera
Józefa Cy_rankiewi,cza

L
Lódź,

Rok XVIII

01anife~tac.ia

gratulacyjna
z

o.ka-z.ii święta nairooowego
Stanów Zje--lno<::zonych Amery187 rc·oznicy proklamowak~ _ p:·z~'pa
niepocHegloś<:i
nia
da;ią.cego w dniu 4 bm., P'f'Zewodnicz.ący Rady Pan~twa AlekZawadzki wystosowal
sander
depeS>Zę gratulacyjną do p.re-zyStanów Zjedno<:2onych
denta
Ameryiti, .Johna F. Kennedy'ego.

or~anizuin

„Marsz na Waszyngton"
S?.eśdtt najwiękPrzywódcy
organizacji grupujących
szych
MUl"lynów, po odbytej we wt.orek w Nowym Jorku konferencji przy drzwiach zamkniętych,
oświadczyli, że w dniu 28 sierpZ06tan-łe
z.organizowa.tty
nia
protestacyjny do WamarS?l

iM'yngtonu.
wf'7.mie w
~y

pr?.e'l'idywari

Według

nim

udział około 300

oOS61>. (pajp)

Na

spotkaniu
z ludnością Berlina

i solidarności
n·a granicy Polski i NRD
••
przyjaźni

Komitetu •Okr ęgowego SED
Frankfurcie nad Odrn_
we
Politycznego
Biura
członek
· KC SED, Erich Mueckenberg
stan·.i
mężów
podejmował
Chruszczotrzech państw wa, Cyrankiewicza i Ulbrich
ka wą, z kolei delel{ata cje polska, radziecka i,· niemie<:ka · z premierem Cyrn'nkiewiczem, premierem Chrusz
K.uiminacyjny p·.rnkt uroczowem i przewodniczącym
czystości, wieczor.ny wiec, po
Rady Państwa NRD Walteprzedziły spotkania przywódrem ·Ulbrichtem na czele uda
ców z załogami fa.bryk J ludły, ·się na zwiedzenie ·znanych
nością wie)ską. Premie~a Jónowocze<>nych zakładów progościli
zefa Cyrankiewicza
dukcji półprzewodn;ków we
chłopi spółdzielni orodukcyjFra·nkfurcie nad Odrą.
nej trzec'e~o typu w miejs,coDoebb.:rn pod Frankwol~ci
furtem. Spół<lziefaiia ta pow-1
stała w roku 1953 na terenie
w 80 proc. znisz.czonym przez
wojnę 1 od 1957 roku pracuCO!"az głośniej omaw:ia się
je rentownie J>rzynosząc znacz
w Bonn sprawy rozwoju zan.e d·ocho<ly pań.stwu.
chodni-0niemieckich sił zbruiW odświętnie przystrojonej
nych, co stanowi jeszcz~ jedbarwami Polski i NRD, girNR:F'
że
no potwierdzenie,
landami oraz hasłami przyjest głównym filarem zachodpolsko - niemieckiej.
Jaznj
niego systemu militarnego w
wiosce, óostojnego gościa, k!ó
Eu-ropie. Po decyzji uzbrt;jP.remu towarzy-szył pierwny
nia jednostek pancernych w
zastępca przewodnfozącego Ra
;nowy model 40-tonowego czoł
d:J'. Min.estrów Willi Stoph, po gu oraz w dział-o pance!'ne
kierowserdecznie
WJtało
oryginalnei zachodnioniemiecnictwo spółdzielni. Premier
sic
toczą
konstrukcji
kie;
zapoznał się szczegółowo z do
dó
przygotowania
obecnje
ro?kiei:i s.półdzielców, zwieL:iftwaffe.
unowocześnienia
za-budowania. po
i.eh
dził
Zapowiada się też , reorganiowacyjnie
zel!'nan.Y
CZY'm
zację" · n.eoezelnt-go d~wództwa
przez mieszkań<:ów udał się
kier<Jn°ku
w
Bu.ndeswehry
do Fra<Qkfurtu na<! Odrą,.
stworzenia czegoś w rodzaju
pierwszy sekretM:Z
Tutaj
szta•bu generalnego.

Premier .Józef Cyrank iewiez przybył w irooę do
Frankfurtu nad Odrą, by obok N. S. Chrusaczowa.
manifestacji
potężnej
i W. Ulbrichta. wziąć udz ia.ł w
- przyjaźni i solidarności, ja.ka. odbyła. slię tutaj wiec~o
gra.nwy
na
fra.nklurekim
placu
rem :na. eentra.lnym
polsko - niemieckiej. Od uroczystego podpisą.n,ia. 6 listopada 19:;0 roku międz y Polską a NRD ukła.du o wytyczeniu ustalonej i istniejącej gra.ni.cy na. Octr<Ze i Nysie, p.r1,ygra.niczne tereny nie pa.miętały ta.k doni-osłeco
wydarzenia, jak środowa manifestacja..

••
••
•...
li

Na wiecu tym przemawfałi
do mieszkańców Frankfurtu
W. Ulbricht, N. S. Chruszozow oraz .J. Cyrankiewicz.
(Skrót przemówienia J. Cyrankiewicza zarnie>zczamy oddzielnie).
Premiera Jówfa Cyrankiewicza powitał pierwszy zaRaprzewodniczącego
stępca
dy Ministrów NRD, członek
Biu~a Politycz,nego KC SED,
Willy Stoph. Obecny był arnbasa<lor nadzwyczajny i peł
nornoc.ny w Berlinie, Feliks
na :·an owski.
~~~~~~~~~~~

Tuta.i na wiec przyjaźni we
oświadczył
Frank[urcie
m. i<tl. premier - zapr06iliśc!e
zza Odry sporą liczbę moich
rodaków, żyjących i pracujących na ziemiach za Odrą
i zacie§niających na co dzif·ń
serdeczną i bratc-r.,ką ws0<'>ł
pracę ze swymi niemieckimi

Faktem o symbolicznym, a
.!(łęboko politycz
nym znaczeniu je-st dla obu
Jlarodów udLiał w tym ~pot
kan i-.1 naszL'.!(O w'p61nego przy
jaciela, przedstawiciela narodów radziPCkich j kierownika
pierwszego kraj11 socjalizmu.
t.owarzysza Chrn,.;zczowa. Z"3RR
pod przewodem leninowskiej
braćmi i sąsia.dami.
KomunisLyczm•.i Partii Związ
JV!.Yślę, że z dużą radością
ku Radzieckiego. pod kierow
propozyc!ę
mo2-cmy -przv1 ~c
Chruszczowa, swyniciwcm
tow: Chrusi!C'Z,1>Wa., wypowiepoprzez
inic.iatywami,
mi
d1i!aną w jego przemówieniu,
uporczywą walkę ·O reall?.ację
'· ażeby takie spotkania stu ly idei w3pólist.nienia przesię już stalą tradycją. Takie
ciw zimnej wojnie. o zakaz
ca!ą
koronujące
spotkania
o strefy
prób atomowych.
dobrze
w.spótpracę
roezną
bezatomowe, o niedopuszczesłużyć bQdą sprawie pokoju.
nie d-o rozpowszechnienia bro
sprawie J>t'zyjaźni między na- ni a tomowych, o rozbrojerrie
szymi narodami, sprawie bu- - toruje wraz z in,nymi pań
dowy socializm·.i w naszych stwa.mi
i
socjalistycznymi
krajach i umacnianiu jcdnog- w.>7.y.stkimi
dobrej
ludźmi
ci państw socjalistycznych.
woli ludzkości drogę do uratowa'llia jej od nuklearnej
kata.<itrofy, d'O utrwalenia po
]'.>Odkojt!·. Dlatego też kres!ił szef rządu polskie<>"'()
~ pełni popieramy prcrp'.;)..
Chl'UBZC'ZOZYCJę towarzys.za
Obecnie zaczęto publicznle
w
wa przedłożone wczoraj
smuć pla·ny na temat rozbuBerlin~e ?dnOlffiie zawarcia po
zachodnioniemicddej
dowy
7.a·orze
sprawie
w
rozumienia
„Bunwojennej
marynarki
stania· doświa<dczcń nukl'eardesmarine" i jej wyposażenia
nych w atmosferze, w przew nowoczeGny s·przęt, głów
strzeni kosmicznej j pod wonie ra.kietowy. Na cele te podą.
tr,zeba w ciągu 5 najbliższych
lat ciko!o 2 miliardów marek.
(Dalszy ciąg na str. 2)
Dwie trzecie ledno<tek „Bu!l<iesmarine" ma pływać r.a
Ba!t;.:ku, sta·nowląc tam „dru
gą

Pohldńłe l"railejł, a
Avignon i Mars li.a

ejl ..........~,;

Mrłaner.ll

-··~"'."" w fr&ń.t!USklch, którzy
.
tel'ilileln. burzli Y eh 8'1 obecn1e . zagl"0".1ah podj'l>Clem słwn<:entrowan~J ~cji, jeśli rząd nie 7,aaen-i&trawy
impor~u
do jesieni
Wiftl1 • a.z
owoeow i warzyw.

cią

Berlina..

CAF -

telefoto

f67 wiosek i osiedli kurdyjskich '
zbombardowały samoloty irackie
!!'mledstaiw:lcielstwo Kul!'dów

w

Par,yrźJu opu.blik-owało komuni,kat
kwa~ery kulł'd'Y\isk.iej_,
głOW111.ej

ł

Duże

straty wojsk
neodinhdiem owskich
Wed~g mfor.ma.eji rozgroś
Jl!i J>a1::1ot6w połUldniowowiet
:n~kich „Wyzwolenie", siły
w
pat:ioiyczne udaremniiły
ma,.u 'POila·d ..2. tY1S. Qperacji
karnyc~, z'!ibiJaJąc lub raniac
6.338 zol:meny ngodinhdieinowskch oraz 52 amerykań
akieh.
Ponad 1.200 ż-ołin.iet"Zy anni~
'!Xlłudn.icWoWietna~kiej zbie~bo <i-o oddziałĆ1W ;patriot:r<:7.(PAP)
ll3Ch..

IK.apon konkurso111y
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t>Owillien otrzymać bu•
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Ja.le
datow.a<ny z 30 ererwica.
wynika z kOllllunik.a-tu, &My kuirdyj.skie zes.trzetily ostatnio 3 samoloty. ill'.aok.ie i jeden syzyjS<l<.i
Bamer.ni., a taJci.e
w regiome
~h~1:a~n. S"11Illoloty w · okolicy
W osta1inńch d!wóch tyg•odMach
zacięte

trwa~y

wa1kl

pół

na

nocy kaiku., w wynilku których
wojska i<rac:k:ie poniosły ciężkie
stra,ty, które Ku1t·dowie ok·reśla
ją

Jku.;00,

··jeńców.

i

ran!tlych

l.3'W

7llr0

Straty Jruroyjsilde wy·M>S2ą lX
za.bitych i 'lfl3 raamych.
KoonutnJkat gl<>si, że 167 wiosek i osiedli zosta<lo zni1S:ZC20nych w wyiruilku l>o<mball'dowań
W czasie
l<lltn.ictwa. ii"acltieg.o .
tych nal<Otów zginęły 834 oso·
by, a 1.3-09 zostało ra·n.nych.
i. Obser<warorzy ZWll"acają uwa.gę,
z loom.un~ka~ 1>en i est p\erwdoniesieniem o u.clrLia•le
:;~k
~~-• SYryjskich W Wa<l>Ce Z
~u.

(pap)

D „Złot~ Kielnif Łodzi .

ko-n·leurs ;,O Zlc1.ą
K1~lnię Lodzi" <Wbiega

kcnca. N1e wszyscy sq
jedook jeszc~ z<iecyda.uxini
ja•k typować. I &a tych
nie urz.qdZimy wkrótce, wspól
n·ie ze Spółdzielni.ą Tu.ryst11czno-Wyrpoczynlvową „Turysta" O'f'az Kole•m Prz~od

wla;

ni.Jvów

PTT-K

3-gO<i.z,~n-ną

wyciecz,kę

mi<?ściei

którą

wi.,tę.pu

na

będzi<?

weJ.

Pl1ZY'bY'Wa. do Bonn
prez)'ldent de Gaulle na czele Ji.cznej delegacji rząoowej.
. Chocia,ż ofkia·l'llym celem
wizyty jest omówienie szco:egółó-w W1SpÓłpracy wynika'.1\cych z ratyfikowanego ostatnio traktatu Paryż - Bonn,
cbserwatorzy polit~zni uwaŻ'.lj ą ją jeclnog~ośnie za przec1 wwagi: <I<> za:koi1czon~j nieprezydenta
podróży
dawno
Keninedy'egQ i przeprowadoo
nych przez .niego w Bon<n roz
m?w. Jak wiadQll'Ilo, wy·n·ilki
wuyty Ke<.ntnecly'eg.o w Niemczech zachodnich ocenione zo
s:ały ia;ko kryty<ka linii polit:J'.<?'ZD~J de Gaulle'a i chęć
zbhze<n1 a <>Pi·nii zachO>dnioniemi~k!ch do pozycji amerykaook1ch.

Ihii6

Federacja

Rodezji i liasy
przestanie
w

(}SZ

= tok{1'/"0'W>ą

{)gloezony już przez rząd tymczasowy ukaz importu pomidorów i .moreli nie zadow.a.ła roJn:ików. ?.,&,powiadają oni podJ~
cte akcja w ska.li ogólD.OIU'ajo-

przybywa do Bonn

istnieć

llównl~ w dziedzinie prz~y~ti-.u się -sytua„ja,
•łłoweJ
pr.iyczyną
prawa
og.-..,.~enia

Jest projekt

C'«ego

straJk11

Ponad&<> ·górnicy kopalni rud ~

Lo~ryngH

zamierzaj'\

podjąć

p.rołe&tacyjną przedwko
akcJę
J>Co.leł<towanemu zamknięciu kil-

ku „nierentownych"

Próby

kopalii,

z rakietami

"Polaris"
We Wtorek U W}"br7,eży Fliorydy WY'S<f;rzel-0<?1<> z ameryk,at\- j
skiegio ok;rętu podwodnego .,,Lafayette" dwie rakiety „Pol.a<ris".
l>!iiszych !nf>ormac.Ji
żadnych
na ten l>ema<t n.ie p.odall'lo.

flotę,

Po

W osta.tnich dniach zaostrzy
la się sytuacja polityczna w
Argentynie. Tamtejsza prasa
pisze o możliwości zamachu
st.anu ze strony grup '\V'Ojskowych i cywilnych.
Według informacji dziennika „l\fundo", władze aresztookolo 100 podoficerów
wały
oraz grupę oficerów sil lądo. wych i lotnictwa.
Ponadto .władze podejmują
akcję przeciwko lewemu skrzy
peronistowskiego
ruchu
dłu
ocaz przedstawicielom partii i
organizacji postępowych.

I

„

Jf..

*

KP Argentyny opublispecjalne oświadczenie,
które stwierdza, że przygotowania do wyborów przebiegają w atmosferze prześlal'.!owa
nia sił demokratycznych i luKC

kował

I

nie

przyznać

ludnośei

prawo do samoo<ltreślenia.

Vf

środę konferencja się za
konczyła. Kom'lll!likat końco

wy 'Podaje óo w.ia.domości, że
z dn,;em 31 grudnia br. d-0Federacja Rotychcza>Sowa
dezji i Niasy przestanie istnieć. Przeka.zanie władzy federaLnej (datyichczas 2Jl'll.idowała się ona w rękaeh rasiRoy
z
rządu
stowskiego
Welensky'm na czel"e) odbę
dzie się za· pośrednictwem
&p-ecjalne:'.i komis.ii złożonei z
prz!':dstawJ.cieli Wiełkiej Brytann, b. Federacji i terytoria!
nyeh.

wolnych

Anglików i p<>kierowal ni„pod!eglym państwem.
Aden j.,,;t protekf!oratem bTv-

Cha1·1es Evers, b!:"a.t zam-ocd<>J>~ywoocy

mu•r2yńskie

Jż

Przedweui.-aj

(W!:O'fei<).

ma! teleron..

"- którym

rl'lCJ'."-'Y .

ISffiletrolł\.

Wli!llÓ.W<!e.

otrzya.non·l-

ji't'OfZi

l'll'J

cześct

ty}Akim w P-Ołudni·owej
Polwysptt Aral.11Skiego.

dowych. W wybi;>raeh nie moswobodnie brać udzialu
gą
partia komunistyc-,ma i peronistowska. Wszystko wskazuje na to, iż zbliżające się wy
bory nie będą niczym innym
(PAP)
jak far.są.

Na pl! d na

włoski eh

obrońców

pokoju

Policja rzym-:;ka zaatakowała 2 lipca gr.ipq obroilCów oo
koju, którzy zebrali się na,
prezydenta
trasie przejazdu
Kennedy'ego rozrzucając ulotki wzywające do powszechne~o i pełnego rozbr,ojenia.
dewśród
Znajdujący się
monstrantów laureat Mic;dzynarodowej Nagrody Leninowskiej „Za ut~·waleni0 pok,.,ju
mic;dzy narodami" prof. Andrea Gagero został znieważo
ny przez naczelJJika J>Olicii.

.'\f)OTtll

W środę, w drugim dr.'u MeM•1Zn.a1n:e1'ls!cch w
sk\vic, ust.ano\vic·ny zo-s-i..ct.t nO·wy r.elcord Swi.at.a. o...-z<.·z.epn1 "'Z1.'H. rac2!ecka. ozolina. uzysk;tla
sw:etny rezultat 59.78. czvli wynik o 2.1 cm leps7y od dotychmor)alu

cza.s•o\\7ego

r-ekoi~<lu,

Najlep·s'Zy

w

tym

roku

n.a S\\·:ec:e osiqgrnąl w

C?.ai>

biegu na

3.00-0 n1 z prze:,zkod::.uni bi.e~.tł<''G
ra·d.z!e·:::!k1, Osipow. Dystan·c; tc,n

p1:zeb'egl on w

nilej~-Cc

za.Jął

8.~4.4.

Dru>?ie

Jugoslo\l,rian:n

to nowy
Polr.ków

drugin1 dniu za;vOOó\V najlespisa! się Józef S·chm!·::il.
piej
któt·y zwyciężył w skoku ". d:•l
bard?:o dobrym rezultr,tem 7.79.
r.a..!ziecki
Dr-ugi byt st,oC'7.ek
BarkoW»kij 7,58.
s.pc.:J7.iewano
się
niż
Slab'.ej
v.1 ypa<i1l I{on1.a.r \V pi:::-hn.i~iu ku~-.

Rasiści grożą
go, Medg,,wa Eversa.. C>Swiad<.-.!yl

„.,.

Ad'El!lie
w
wylxa·ów )>-Od nadzor'.'m O:"<Z. Wybrany w ten sposob r~j\({ prz„.iąll:>y władze od
prr.epr<>wad7.enie-n1

3.38.6. Jest
S-;<pa,1 rekord .Tu.gc.3ta·wii. z

wa.nego

Adenu

si~

w~·powiedzial

Komitet

~kor d
Śtł'iata w Ot!iZ('ZCpie
padł w MoskMie

p0

1ronlcurS1J. W najbliższ.ych dniach
oglvsimy lis-tę nagród czeka
iących na naszych Czytel,nik>ów, lotMzy wezmq udz-ial
w k<mkwrsie o ;.ZW.ta Kieł(j.}

komilet bada.wC?y
S~jalny
ONZ oświadezył w śro.Uę, ,z„
W. Brytania powinna l><'zzwlt>ez

No w 1 r

i Niasy.

b~leitem

'/w.pmi

dJa Adenu

ZP

Rodezji

Federacji

O niepodległość

(PAP)

Od sześciu dni toczyły się
Victoria FaUs (Rodezja

przy-sz<łości

rR-

Aresztowania w Argentynie

Półn<>cna) ob-rady kooferencj·i,
które zadecydować miały o

Autokarami
do 10 demów
i\. i
l l

De Gaulle

llajsilniejszą

dzieckiej".
Zda.n; <.'In zacb od n i on iemieck ich ekspertów, należy m. in.
zbudować co naimniei g nnz
cz,vcieli 1600-tonowych. \"Y.UcsaiJonych w ra·kiety (170 osób
za,Jogi każdy, cena: po około
150 mln. marek). Zakłnda się
rów11>ież budowę 12 okrętów
podwod,nyeh po 700 t'>rr k:iż
dy (dotychczas. buduje się 2godnie z naloi.onym na NRF
mniejsze
ograniczeniertt
okręty podw•o<lne oo 450 ton).
Poza tym, p)an·.ije się budowę całei serii ścigaczy uzbro
jonych. w ra:kjety.

Demo·nsłracj~ rolników w~ Francji
Phri~ ~J>rzemMVią podmias gpolk~a s .lu.W.°'1

równocześnie

Forsowne zbrojenia w llRF

I

X.. S.

Odrą

Na. wstępie premier Cyrnnkiewicz w in~eniu PZPR,
wszystkich- stronnictw Fr<mtu .Jedno-ici Narodu i w
hnieuiu rządu przekazał J?OZdrowienia i wyra.zy przyjaźni dla. całego S<połeez enstwa NRD, }><l'tdrowien:ia dla
pr.iy Jazm
wszystkich Niemców p·ra gr~ąeych pGkoju i
między na..ro1lami o-raz z łoozył serde<izne zyczetiia Wa-1terowi lJlbrichto.wa :1 ok:uji jego jubilc»us.zu.

Nr 158 (5159)

cz.wartek 4 lipca 1963 roku

Depe§ za

Murzyni

"\\·e Frankfurcie nad

Na żag1owcu tym u'Clają się w rejs z Kalifornii do Singa;>uru amerykańs~y ab;;ol w cl1ci szkoły morskiej w Stanford (USA), by wz1iać udział w p·racach mi ędzynaroodowej
ekspe·cl:vcji dla ba>Ciań Oceanu Indyjskiego. Trasa rejsu wy-

lllieoje

W _ tysi~y

!11.iI. .,

Fot. ....,, . CAF

ReznHatem 18.02 zajał ''n
7,wycięży1
dopiero 5 m:e,i«.'e.
(D.olko1'lc~cme na .str. 6)

lą.

Przemówienie premiera J. tvronklewicza
t!Dokio·ńczenie 2'Je

Premier

,J"11tO P"Mielł
pokoju w Europie".
Pi-zelom, jaki alę dokonal w
polsko·niemleckich,
SW!:ruuka<cJ.l
przełom o olorzymieJ óonk»ło·
sci nie ty.lko w dziejach obu
na.rodów. ale i w dziej"4)11 EU·
ropy, ni" b:1<ll>y możuwy beZ
NiemiOOkieJ Repu·
powstania
t>Uki Demokratycznej, bez 20wyllko-~ej,

1)

Cy;a.nkiewi-ez prr:y.

następnie,

pomnial

w.

że

za. kilka

dni mija 1l rocznica hl5torycz·
zgorzeleckiego, w
n-ego aktu
którym „nądy PRL i NRD po·
$tanowilv wytyezyć granicę pol-

Poczdamie, ja.ko

w

prze-dtem

już

ustanowioną

&k<0-nlemiecką,

wieczystą grank:ę przyjaźni

flOCjaJiz.mu w obu kra..

ruęstwa

poi·

jach.

it hlsł.oeyc:mym
za.Ila.niem SOCJ&llstycznej wspól·
noty ?IAI'cdów, do której n.ale·
NBJ>, jest Diedo<żą, Pol6k& i
pw;zcze.nie do . nD'l!o·ej wojny
swiatowej, Jest uc:hr<onienie ludz
kości przed. katakJ.b:.mem atomoCyrank.lewtcz
premier
wym.
fltWierdzll, że Z tym baczniej•.
szą, uwagą, olHlerwujemy „poczy
które sta.ra,ją,
na.Dia iych sil.
się utrzymać i wzmóc stan na·
pięcia w Europie w imię swych
Pod!k:re§JAją.c.

10 komun i stów

rozstrzelano co Iraku
Terro1' w Iraku nie słab
nie. Każdy dzień przynosi
wia•ciomo-ści o nowych aresztowaniach i egzeku.cjach. Jak
wynika z. komunikatu gubernatora wojskowego póltllocnego Iraku, we wtetrek rano retz
strzelano 10 osób oskariionyeb
komunistyczną.

działalność

o

ZM><l'l'CZYC:h cielów".
W Niemczech zachodnl>ch nie

tyl.ke nie wyrwa.no ko17Je114 ta.k
J&k w N&D, militaryzmu i uowinizmu.

(PAP)

Irak zrgUJa

wej.

nlebezpiecmy
Jest 'IO nader
proceder. Rząidy krajów, które

Mongolią

swą

Pr~e

zerwal w

śrooę

3 bm. stosuinki

Tym większą, zaaługe dl& narodu niemieckiego i jego pokojowych perspektyw ma Niemle•
Demokratyczna
eka Republika
- ośwlad.czył premier Cyrankiewicz, podkreśłajll!c jej ~

pu.bliką
podij ęty

z

ONZ.

Minister spraw zagraniczn.ych
Moni:otsklej Repwbliki Luoowej

DugersUJren

rolę

prośbą

o

czego,

kojowa

włąore

ży w najżyw.otmeJ1Sz~h interesach ealego narodu nlemiedde-

dzlenn~
do :t>OM:ą<!Jku
n.ie
xvm sesji zg·romaiclrLenia ogól~
nego ONZ punktu - „o JX>1Lty-

ee

:pr-0wa<lrLo-nej
ludobójstwa
Przez rząd Ira.lcu wobec Ku.r·
dów" - który ze względu na
i na

1<wą .wagę

sytuscję

b!eżąicą

l'O'W!n!en być rocz.pa,trzon.y
tryhie pilnym. (pap)

staly
polityczną.
jej potencjału gospoda.rjak również to, że po.
polityka rządu NRD 1.,..
siłę

1

wzrost

list na. ręce
sek:ret.amza ONZ,

wy-słał

generalnego
U Thant.a z

za ;pokój

glą<lać.

Mongol&ką ReLudową. Władze ira.okie
%Wia;z;ku
tę <i ecyzj ę w
dema.r ebe ~u Mon,gcilii w

<iyplomaiyczne z

odpowiedzialność

wot>ec włamiyeb na.rodów, teak·
ta<k, jak rzą•
tują, powJ!Znie dy kr&J&w socJali5tycznych nie mogą, 6.lę t.emu biernie .Pl'ZY•

Ag~c.Ji hance
powo!ując się na radio
podaj e, że rząd iracki

Xm-espondent

Ba.gd.ad

natal'<CZY•
001'AZ
się
żądaniem bconi atomcr

wy&tępuje

wiej z

stosunki dyplomatyczne
z

w

pczectwnie,

lecz

przymierzu z agresywnymi siła·
mi świata kapit.aUstycznego od•
budowa.no tam Webrmaeht 1

go po obu stronach Laby.
go po obu sttrona.ch Laby••
że
.Jes~ r~ec:zą oczywi\;tą,

1 N1errueck1eJ

w

Rep-..i.bl1ce Fedenie .zagra·ża kontynuował premier Cyranra1nej

.ni'kt

Terror szaleje w

Iraku
,,.rea.Jr,cję na

spfM!k
zmlerza.j~y do obalenia rządu".

etawlp jako

rada

Iracka

gł>06iła

środę

w

o "wykryoiu
większym

Dnia. 3 lipea. 1963 r. imarł
mL8de w wl·eku la.t 71
S. t P.

Władysław

GRALAK

w ła.ścicleI klina. ,,]tekord" w Lodzi, długOiletni
ldnematogra.tii,
pr.i.c<>WJ!i.k
h<morowy arM>MJc ZanMłu
Okręg-u Zw. Za.w. Prac. KUItury i Sztuki, tnł<m.ek Towarzystw.a, }'rzyj.a.eiół Lodzi.
_Pogrzeb odbędzie się w
puy~k dnia. 5 lipca br. () eodz1n.1e 18 z k>aplioy cmenta.rza
rzym, kiat. na Dołach. o
smutnym tym obnędzie zabyły

wiadam·ia.

Raszld w

~a

nia.oh

DU\Ż,

pobliżu

Więźniów

poliłyeznych.

żeglugi 1łielkiej

lipca 1963 r. po

S. t P.

M<n"Sldm

odiby'la

się

w

wr~a

Wielkiej.

Dy<ploan

Ś'l'odę

dyplo-

żeglu

obl'!Zym&la

Kobylińs:ka-Walas

jedyna w ~ lrobietar<Jti.car
Ma!I'Y'l'J,alr1kll Haruilowej. D. Ke>byliriska·Walas :Wobyla. na egza-

minie pier'll.'SIZą lok.a.tę i wszelkie UlP!I'awnłen:ia. do :za1 ęcia sta-

docwódJCy nawet ll>!i\i-

nowi8ka

Wi~o

Tadeusz
WALASZCZYK

Wypr~adzeniie zwłok
tą.pi dnia 4. VH. br. o

Urraęd!llie

S:llc:zec:lńsldm

W

mów nowym k.a,t>1tanom

oi«:ź}dch clerpJezmM'ł na.jukoch9.!lsey
ojciec. te!ić i dziade!k.

i

(pap)

Kobieta kapitanem

m. Jn. Dainll!t&

2

Bagdadu.

Wladze trackl.e bardzo etaran·
nie n.PrzygooowaJy aię do tego
W środę powiesz()..
,,spll8ku".
trzech komuni·
nycll z>OStało
etów, we wl>orek. wyk.onano wy.
rok śmi«d na 11 l«mtunlstneb,
n& :?8 komuni·
23 czerwca Kore&JM)ndeni Reutera
stach.„
twle:r<dzfo że w samym obozie
B.aMlid intemOwano pona.d 1.000

gi

dttlgl.~

wojskowym

obozie

1!1t'OOZyst-06ć

RODZINA

rewoluc:yjn& orimo Wiadomość
spisku" w naJ·

sta.t'kA,!.. (pap)

nas

ro- -

<kinie 17,30 z kaiplfoy ementana. na za.newie, o czym
w
pofl'J'l\ŻODa
zaiw:ia.d.ami;i,
sm'll.tJEQ
ROOYLINA

K411. ZUZANNlE BENOWSKIEJ wyrazy eenlecznego
z .p owodu śmłer

ci

MATKI

........ ~... ~~
..........._..,
RAD.A. ZARZĄD 01u.z
KOLF.$ANKI I KOLEDZY

BIDUtkiem.

zawiadamiamy przyjacWl l mąJomyoh. że dnia
3 lipca 1963 r. po długfoh
i ci~kioh ci«Pienia.eb, opatrzona 8w. sakramenltami
lai 44
zmarła prr.eżyWSŻy
żiOaa.

najukooha.ńl!lu,

matu i sioelira.

webry

dl:Orldi
W)'lprowadzeni.'9
n&m awlok nast"11'1 5 lipca
br. o godz, 17 z lta.plłcy
cm~ rąm. boi. na Dołaob.
MĄŻ, SIOS"J'!RA.,

S. t P.

Zoli.a Szpyt
dnia

5 lipca br. o &"OOZ. 16.30 z
ka.plicy Sita.Tego Cmentana.
przy t.1. O~j, o czym
~.
zawiadamia.j11
zmilomydi
przyjaciół i

COB.KI I WNUKI
W CB&UiLILLZ-h'W

'

S.

łP.

Adam Kubiak
emeryt
W~nio

'""'1t*

'Il

domu nloby w Lodzi przy
u.1. I.obe>ll!JkłeJ 12 nasłą.pi
dni& ł lipoa br. o pdz;. 15
na SWr Cmentarz rąm.
w. w Ozol'~owi-e,
o smumym ty.m obr'r;ę

dzile

za.wiiada.miamy

Polrł'l\-

w Dieułulonym ?:Alu.
ZONA, OORiKA. SYNOWIE,

7.enł

SYNOWE,

zIE0

I WN'UCZJrrA

z.a

stoją
siły

gdyż
wzrastające

czenia,

tym

B°Jndespolltyot.nil: ambicje

i

Bonn.
Jakże więe

ciągną-ł

-

mów

cl 'P'Olitycy zachodni,
ea jak ostatnio prezydent Kennedy, którzy a;>robują swymi pn:emówieniami działanie
tego m€Chain.izmu. którzy nie
tylko nie wyciągają wniosków z faktu witamia ich
tram;paremtami o rewizionii;tycznych hasłach, lecz swymi wystąpieniami, 1lprzeczny
mi W ci<>daitku Z Włać!·DYmi
oświadczeniami,
niedaiwnymi
.zachęca.ją i ))Opierają niebezpieczne i nieodipowiedzialne
rządu

tendencje

bońmego,

polityk.ę

mo~ą nazywać swą
„straWg.ią pokoiju".

~ra'W!dz.iwa

strategia <poko-

ju musi dążyć do kons~ruk
tywnycll rozwiązań w opar-ciu o rea·ltny układ s.ił, a nle
opierać się na wojennych blo
kach, w których główną rolę edigey<twa NRF,
•ategia pokoju, w
.,.NMZ&
Odniesteniu do Europy, jest pro.:.
eta 1 Iogt.czna: nalety roŻWii\
~ć

nłemiecld.

problem

pn.ez

zawarcie traktatu pokojowego,,
Jedn~nie
uregułuje
który
zachodniego.
Ber'lim.
llpl'&Wę

sercem Polska
popiera propozycje, Jakie w 1eJ
ll!Pl'aWie 1 w sprawie paktu •
n1„agresji ni.tędzy NATO 1 pań·
Dl.tego

st.wami

całym

Układu

W&rl!IZ&WBkiego,

'W'CZOra,I ~
warzysz Chnlls~.

złożył

rzlłd

r-

to-

..,

dr6c

l'>oszukuJĄC
prę:tenta.,

pC>&ll!;I

od-

~

pl.aa un.Grzeni& &trefy bezatośrodkowej.
mowej w Europw
PNJipozyeJa ta ~ aię. za..
równo z poparciem

państw

zaebodnl.ch.
wrogHi.

Najbardziej
llt&wienłe

so-

na.-

'WlllZ~h

pro
rozbrojenknvye11 i Ja·
po;zycjt
pol"ll!iumienia w
klegok>0lwlek
spcaWie DiemłecłdeJ. uJawnlaJll
połityey

Wbrew

ezeniom

MARL'i.

73.

ten

Tych zjawisk
z.dławić.
głos
nie wolno nam lek-ce-wa.żyć i
my kh n.ie lekceważymy. Nie
możemy umniejszać ich roa-

d~

WROlQ°SKA-WEININGER
Msza św. iałobm odprawiona. zostanie dnia 5 liipea
br. o flOdz. 9 w kościele 8w.
Teresy,

ła4

us-iłuje

sce w KO'lonii,

nu. nie

niasz naijukochańny m4t, oJcleo i dlładek ~

Dnia 2 Iłpoa 1963 r. zmarłe. ukoohana ma.tka i bal>b.

Pozrr,eb ocłbęmie się

ją tuż swoją uświęconą tradycj~ w podżegani·.i do niei rE!'Wizjonfamu. A
nawiści
j~li majdzie sie ktoś, kro
&ię ważył podnieść trz.eźwy
głos, rozwydrzony tłum szowi'lli'S'tów pięścią i próbą lynczu, talk jak to miało miej-

i

ZE SPÓŁD'LIELNI INW'A-l•msi„8•YN··„.1„s.Y.N„o.w.A„„„
LIDÓW IM HANKl"'SADnia 2 lipca. 1963 r. zmMI
·w-ŁODZI.
'WlClKIEJ

krucjaty

tej

do

.oraz z heroklm
poparciem oplnli publlczneJ w

S.+ P.

WSl)Ółe'nlei&

wciągll'ięda

swych sojuszników z. NATO,
w której ooraz. większ.ą rolę sami odgrywaiią.
W związku z tym mówca
przypomniał doroezp.e zjazdy
stainowią
tZ'W. ziomkostw
swoisty akompaniament
ce
do wizyty prezydenta Ken„uważał
który
nedy'ego,
.za sruszne i celowe wygło
sić w Berlinie prz.eqn6wienie,
które w żadnym wypadku
nie może służyć &pra.<Wie ~
koju",
Premier Cyran'kiewkz stwier
dzil daki. że zjazdy te ma-

e,Jallsłyeznyeh

żalem

MSZ&

Bu~des

wehrę, jeśli ubiegają s1ę z
takim ferworem o pra·wo crostępu do broni awmowej . to cel ich mooo być tylko iepn:yg-otowanie agresji.
den:
Co więcej, zmierzają oni do

państwa.eh

głębokim

Z

to rozbu-

mimo

gorączkowo

dowują

bońscy

Więc

ieś:ti

kiewicz przywódcy

wobee

Kennedy studiuje

propozycje Chruszczowa

tzw. wl,.,klSt.ron.nych sil nUklearnyc.h, · które mqgą mleć i mają
tylko jeden sens: prowadzą, do
rozszerzenia zasięgu ztnojeń nu·
klearnych i do dania broni a.i>o-

mowej w
wetowców.
Koła

r~

Kennedy omaze swymi czodoradcami propozycje
premiera Chruszczowa w spra
o
wie podpisania układu
częściowym zakazie prób Ją
drowych i jednoczesnego zawarcia ukła<du o nieal?:!"esji
między pań·stwami NATO a
do
należącymi
pańs~wami
Prez)"dent

kierownicze

NRF m&Jl\

w poliStały
m.if)dzynarodoweJ.
<;zymś w
się sprawdzianem rodza..tu papierka Jakmwsowego.
poważną

jedną,

zasługę

tyce

zna„Gdy mówią n i e czy się, że chodzi o rzecz. d'<>brą dl.a pokoju świaita. Gdy
znaczy się,
mówią tak chodzi o rzecz. bardzo złą.
A gdy rozpływa:ią się w enświat powinien
t·Jzjażmie ·na baczności. A
się
mieć
przede wszystkim naród niemiecki" •

Hi9torię kształtują dziś copotę;tne siły, których celem jest pokój

Układu

- stwierW&ród tych sił
za.szczytne i ogromnie ważne
miejsce zajmuje Niemiecka
Republika Demokratyczna.
Wiemy, że i w NRF istnieją obok wpływowych środo
wisk dziś rządzących i wpły
Bonn
wającyoh llQ 'politykę
milita·rystów ,i odwetowtakże głębokie nurty
ców Od
przemia111.
;pokojowych
ich ra,,"'tląicej roli także zalebę
się
ikiształtować
ja:k
ży,
sil!orn zimnowbrew
dzie
wojennym proces normalizacji stosu11ków w Europie.
My daliśmy szereg dowopodkreślił ·premier
dów m~ca.

że

Cvran'k.iewiez -

jooteśmy

dążenia

d1>tyczą.cą

do
bi-1

osta·tecz.nego zam'knięcia
lansu II wo}ny światowej

PT~ez

zawa_rcie traktatu
wyrzeezeni<a
ko3oweget,

po-

Ilię

ormulują:c;

1/X.e'Cl.I 10
prOIPOZ1/-

13e1'l1·nie, nowe
Fcje
w sprawie
na

za."[Y1'zesta·
z bro-niq ją
Chru.szczó1JJ

doświa<lczeń
premier
drową,

11.ia

us-unąl jed114 z naj~:eJ
uych obW!l«:Ji, j4Joinni poslu•
giwaly się. Stany Zjedncczone i Anglia 'WO<bec tra1Totattt.
o zaikazie e~mentćw.
pro1>0zvcii
11.0WyCh
Sens
ZSRR siprowadza się do tego;
U.by zaiJoa,zem objęte doświad
·'ID
przevrowadzlllTle
czenia
przestrzeni
w
atmosferze,
To
kosmicznej i pod wodą.
znaczy, że na razf.e wylączo
ne bylyby z zaktwu dctwladktó1'11Ch
podziemne,
czenia
mozdan<ieom
wy.krywa<lllie,
carstw =hod.nich, wy:mc.galo
specjailne.go systemu ionspel«:ji
na miej<SlCU i od wiebu mwsię
prudimiOJtem pr~
b!f(,o
cy
w!ekłych prze>targów.
W SZ1JS1Jki-e doświadcze>n.i~ C
1 podziemne1
również
wi.ęc
można dzisiaj wykrywać P'l'ZY
po~ środl<6w narodowych;
J<Zbmt. dysponujq poszczególne 1".l'll:stn.va. Tego zdania byli
u.czeni a:m<l!171J'kań.scy
1 ang1elscy. Tego .2'da•nia byl

'.6wnu;iz
r~

I .M41i-U? to
radziecki.
dhprak.tyk,a:

portw'ierdzila
świadczenia

J>Odzi,eimne;

prze-

Cbrusuzow, że n.le z poczueta
Przestrzegamy św.iał
.PTZ&d niebezp.ieczelbltwewn płyn'l"Ym z u'Zlbrojeol.a Niernłec 7A•
cbodnicb. Minęły be·~1·e
~..... --~~

słab~i

czasy, gdy Imperializm nlemleświat.owy
impe<liallzm
Ck:i i

mogły dyktować narOdom swą
straży pokoju
woI.ę, Dziś na
stoJą J>Ołężlle l!:iły ZWią,zku Rawspólnoty
dz:iooklego .i całej
n~N>dów tK1Cjallsty<CZDy4:h, SłuszUłbrichC; mówił t.ow.
nie
nie m& problemu naszych ani
waszycil gra.nic, ale jest P<l'Oblem ;pokoju, Polityka milił.ary·
&tów bolisklch starlrowł pM.encJaJny elem-eirlł prowokatjl, Dla·
tego musimy po obydwu strona.eh Odry· czujnie Obser'wować
ten proces.
Tu, na wsebód Gcl Łaby, na.J·
większy rezon.ane wywołuje sło
wo „pokój" - powi0dzlal premier Cyranklewi.ez. - Tam, na.
zachód od La.by - clIOć głębo
ko wierzymy, że luci pracuJąey
uzei tam pragnie pokoju mogl\ przede
się
wnękznlać
wszye>tklnl w obecnych warun•
kach te siły, w których na,isil·
rezonans budzą słowa
nJe,lszy
woJownl.czych pogró1.ek. Słowa
na niemlOOkiej
wypowledziMle
ziemi SĄ wa:tkle, właśnie prz.ei:

ten dwojaki rezonans.

Re7>onans płynącego z ziemi
niemieckiej słowa „pokój" be·
dzle tym sUnlejszy, Im silnleJ·

sza

gołosłoWnym ~
za.eb<Odnich mętów eta·
Jak
widać również -

będzie

Niemiecka.

Repubłi·

ka. Demokratyczna.

Przyjaźń między Polski\ 1 NRD
jedność z calym .obozem sosbnowlą ważny wkład
w l!lpr'awę pook:oju w Europie, w
lJłnaWę pokojowego rozwiązania

I

- z ich strony ani konstrukt:vwnego podejścia do problemu niemieeklego, ani nawet
próby pneelwstawienl& n~
propozyejom jakiegokolwiek a.l:

cjalizmu

probleznu niemieckiego. Brooni·
my WS<pólnych ideałów i gotowi J«1teśmy, tald.e i my, l>o!aey, oddać wszystkie nasze slly
dla ich zwycięstwa - stwlerd.7.łł
w zakońezerun suit rzą.du pol·

ternatywnego roozwlązania - poCYll'anwi<Odzlal dal&J premier

kiewtez. - Zlmlut tego Stany
prób\tJą narzucić
Zjednoczone
eoJusznlkom konc~ję
ewym

.

sklego,

Powrzeb
l!!!J
St3DIS' ł awa MIł OS ta na

P2lPR, }X>Sła na Sejm I sekretarta KP PZPR w Srodzie, Bu·
d<ownie:zego PolSkl Ludowej, . od~_,.
zna.c:winego .,.~erem SH&lldarU
Pracy I klasy.
trumną.; ·

Za

rodziny

obok

zmarłego ~powa.ll przedsta·
wiclele KC l'ZPR, władz wojew6dzkicb, gr«>no starych clz.ia.·
;&aezy K'PP, towarzyszy walki i
pracy zmarł<igo, grupa p.oslów
przedstawielkop<>ls·kiej,
włclekl zakla4ów Jlł'aeY z Poznan,la oraz górników z zag1ęKi-'"'-· Iego i wlekńyei ęcz·
bi
a
na rzesza mieszkatioców $.rody,

zi&mi

"""""""r:

BUl>APJil!llZT
llekMtan
generMlly ONZ od'WM-

Burze nad
Szieść

osólb

TurcJa
życie

straciło

na

gwałtO!wnych bwrz, jakie
przeciągnęły osta~nio nad TurKay-seri znis'Zokręgu
cją.
douległo okol<> stu
mostw. Trzy wioski 2!08t.ały 2lł

skuitek

w
c:zemu

We:llb'l'&ny.ml. wodMni. W
Konya trzy ooe>by zgiploruna. Wooy ull'l!i.os!y
set.kd sa.twk bydła. (pap)

lane

ok:ręgu

n~ly

od

głoeR referat pt. ,.&on-

kUłturaJM . i P9"
takty
ClCl m.
kó.J". P<octkrelilll
tn.. te rozwój ~n. kÓ'llł' kn1*'1ra.111ych stWa·
rza Jll()!tllwość umocnłe

umacniania
· t

jedlności

W

za,rząd:zie

Prez.ydimn KC
KPZR o1'az piel"W'Sze-

lt"' gekre<tarza KC Nikity C'h ruszcwwa w

~•'Ili•

.

w

Bonn

d'<iano,

a1tne1~ Alim&.'llei.'.

że

Zailrolpanem
nowej gór-

skie.! kolejki. W myśl ułożeń,
to wyciąg kmesebkowy
będlz.ie
z

Wyżnej

Hali Got'yc:zJkowe,j

n.a

Kasprowy Wierch, przy czym w
d!rugirn etapie ma być zbudo-

wany da'iszy odcinek do rejonu
Kuźnic. Pirze:iaoo na. trasie dlu-

1.&oo rn, przy różnicy :?<>ziomów 650 m trwać będzie ok.

gośel

13 minut. 100 podwójnych k:mepnew<YLić
selek: będrz:!e moglo
pon.ad llOO osób W ~
ny.~)

.8'<Xfmi·

ula.n.ta.

dla

1'21~ Leo-

De.

u--a

-·fowy
około
""'
.-~
spotkać się :z przed-

oowąip.,M

że

imopelocje na miej'10U

są 11ie21będ,ne i że - o il.e 11i.e
można dziś przeprowadza<! 10
tajemnipy eksrpe'rvme'f"'tów to

atmosferze, w kosmosie czy
jeś./.i chodz~
teź pod wodią podziemne
e~11
o
Ale
istnieje pewne r1JZ11lw.
dysJcu~ja 114 temat inspelocji
114 miej.scu pokazal.a, że me
o .t;o chodz;ło moca1'8'fl!Dom za-.
chodnim. Nie kon.trme uklocłu
mialy o-ne tta cel:u; cle mot~i.a 'P1'Z'1/ jej
11ość
okazji; -na teirytoriluim ZSRR
dzia14l-oości wygodnej dla nU?•
k:tórvch toflW'iadćw. J4Jkż,e iMI
cze} można wyt~umaczyć; że
kied.11 ZSRR zgod.zil a1e na żq•
daną przez Zachód symbolic214
114 liczbę inspeil«:j1 - rozpoc~to do&l.ownie targowat sill!
o i'ch liczbę? WidocZM byk>,
Ul sprawa ta riala się Jedy..
nie pretekstem dio ut1'U4nia~
nia rokowań.
Ten prete1o3't dziriaJ oo,pacn.
Prorpozycj~ Chf'UIZCZOID4-; nazdrowego
przyklad
1!0Wiqce

ATENY
250 'Przywódców i
akt:YWistów :r:Wiązkcr
'
Wych utwon:Y10
ner
wą orga<DJzację robot
lliczą w Grecji pod
,,Narodetw~
nazwĄ
Antyia.szY'St<ow:;ka Ra· da Robotników".

BRUKSELA
Pii)

Jl44 VoUJl N>•.

konsultacja.eh w

zwil\Zku z dymisją rżą·
belgijskiego kr&I
du
Baudouin przyjął w śro
dę pr.emłera Lefevre od
tn&wlajll<C zgody na Je·

~~

_,;.

-

f>O'l.V'<1Ż•

zawęzily

nie ma1"gines zachodnich manewrów. I $?1'MDUy iecLnocze•
11,ie; że liipcowa konferencja
w Mos·lawie, je§H isbatnie mooar.s·tiwa zachodnie, jaik za.poostatnio, gotowe sq
wiadały
gzrulcM drogi porommiienia1
dobrym
rozpocznie SU: pod
~
Szan.se
znaikiem.
troleta.1'!4 o :mleazl.e do.twkidczeń z bro-nią jqdrowq .s cf.ri•
sicr.J r~lne i blis~e.

Marian Raszkowski
w Algierze
Do Algieru przyibył 3 bm.. Marla.n Nas'Jllrowiski „ wi~stel'

spraiw za.gr.ani<!7'nych PRL. Wet
ml~ fm Udtz.laJł

ZWU\JZ3nych z

urcczystośc:lach.

w

pierwszą I'ClC2niAJ.gierl.J., obniep<od·Ieg.tO<ŚCl

cą

crho<llzoną

5 lipca.

Tyim samym samolotem P.MY•
rządowa delegacja radzleoka z Wice:m.!.nJ.st!'em spr.a w zaLapi n1m1
ZSRR
girainńc:!m.yeh
oraiz delegac;!a partyjna., zaoPToBiuro- Politycz;ne
szona przeri:
F.LN z pr:zew-0dtll iozącym delegaOJi Musacha1nowem. (pa.p.)

procesu

Zapocołedź

spiskowców w Jemenie
O'Sądzenia 12 osób, <:1Skat'żonych o spisek przeciw Reriublice Jemeńskiej,

Hroniha

=wypadków
· W

:aa-

pow.
Rzęr-zęcrzYcach9
wczwaj, w
wyl:)U<:hł
południowych groźny

<lloonsko,

gOOiiinaich

ll'Otall'. kt6TY stJrawu 4 budynki
mies<Zlka.line z obo1rami pod Jedny·m dachem oraa: 3 stodoty 1
szO>Pll·

8klej Parili socJalfsty- i:o ustąpienie. Król po
'W'e leclł premierowi konty
pastanOWD
c:zneJ
wieczorem, te nuowanle wysiłków w
wtorek
ta'P'Owie- eoe.SaJ.tBcl wstrzymają IS'l.ę ('.ełU
malezi>Cnfa wyjkamclerz Cld gł""'u }>O'dczas gło· śda z obe<?ny<Ołl. t.ru4-

a:l.!Qie<UA

M

wie s.ta,l na stamow'sleu,

dla

Paootwowych Ko-

lei Linowych w
pQWStade projekt

zachodstawicielarni
sfer
nioniemieckicll
gospoda·rez.yeh w eeh
ADEN
.z
beytY.f- przedY19kutowania
:ińa pokoju na. ~
16 iolnierzy
llldeh wzięty.eh do nie- nimi spraw związaKIJOW.
1ney. n:ircb z wymianą to'WIOl4 w wYOłku
denw 11& gra.nicy Mień· warową NRiF z. kTaz<J6tało jami Europy 1V!Sehodmówcy ttko-.l~eńslciej
Wmyr;cy
· ·
3 li!Xl&
'.!'t"ZemawiaillCY na od- zprzewterionych
Ta.Iz do Adenu. Jeń· rue;i.
bywa·jącym się w Ki- cy el zostali uwolnieni
jowie Plenum KC K.P deoeyzją prezydenta Je•
lłZYlW
Ukrainy zaaprobowa- JDeQll Sat!Ala.
Kmnftet Centralny Wio
li wlityczną działal
ność

prawadzane w ubieglym ckre-u,11/cruwame przez
były
sie,
in~ pań.3twa i n-ie zdarzyło
się, aby pmn.ylono je z wrtrztl
sami sejsmiczninni.
imo w Zachćd 1lll>01'd1I

Sa<llal za.2ądał zwołania spe-o
cjal10ego trybunału ludowega

kole!ka linowa

z kilku stolic

w1a owego ruc h u k omunistycz.n ero.
Ś

=

Prezydent Jemenu Abdallah

Nowa górska

.
I k
Da1e
opisem

~y·~um.:=wy~§§
ctziłl~~--~ _ , ""n

Harrimaaiem

i

BaUem

szefem r.irzędJu rozbrojenia i
kontroli zbrojeń, Fosterem.
Wszyscy oni mieli spotkać
sję z prezy<lentem pcmown.l«t
w środę wieczorem.

byita

„lllllllll!lllllllllłnllłlllllllllllllllllllllllllllRlllllHllHllllllHlllłlłlllllllłllllłllllllllllllllllllfllllllllllłllllllllłllllllll!Hlllllllllllllllłllllllllllllll

We wtorek

W środę rano Kennedy
studiował propo-zycj~ Chrusz
czO'Wa przez godmnę wra'Z; z
ministrem obrony Macnama~
podsekretarzami .łltantl.
rą,

kom prom is u,

chęci . pooada111ia brani atomowe1, zaprzestania polityki ,,.._ _ __
w Srodzłe Wlkp. odbyt się
odwętu i zimnej wojny.
_Każdy rozurnte - mów:lł to 3 bm. pogneb Sta.n.ISla.wa MtIOIM;ana - zaat~y czlonka KC
tue P<> raz pierwszy dzff tc>w.

bońecy.

doniosłe".

ll1ożliwości kompromisu

gotowi ułożyć stoounki z całym 111arodem niemieckim, a
więc i z NRF, oczywiście na
bazie pełnego uz.nania t>odtej
el<ementów
stawowych
bezwzględne
normalizacji go uzna111ia granic na Odrze
i Nysie. Popieramy też platformę normalizacji stosunków
w Europie, a w S'Zczectólności między obu ipaństwa~i nie
mieckimi, iaką WY'sunął toswoim
warzysz Ul'bri<eht w
dn.i·u 30
w
przemówieniu
u=ania
doty<:zącą
cze~ca,
y.ryruk&w:. n wojny światowej
l sybuac11. jaka ukształtował:9; się w NiemczM:h i El'J1'0p1e -

za

Chnmz~

pana

mówienie

Na tematy dnia

postęp społeczmy

dził

Warszawskiego.

Domu,
Białego
Rzecznik
Salinger, <l<Św1adczył w śro
dę, że ,,.prezydent uważa prze

raz mocniej nowe

i

środę

wiał w
łowym

niemieckich od·

e-zyn~

.

WY'SOkość strat i por~
bada specja.J~
J>Ożaru

konusia. W aikcli brał'O uda
12 iednostelc stra-i:y,

* * •

Chcąc u·njknąć 7'de~enia z .b,.
nym pojarzdem, pr.zy zbiegu Ił.
RZ>gowskiej i Pl. Niepod!eg).o.- ~
nr ied.
kierowca saimochoou
IB 0937, Tadeusz Kawacki (urn.
ul. Dolin.a 17) skr~il na cho-dn!Jt;

Halinę
rooiąic
u~. Lęc<2:YCka 22)

Za.li!ch.

i BoleKaczor.ka (zam. Al. !Gośctuszki 113). Ol>o:le dozn.aU b.
przeCięźkkh 01>rateń cla.ta i
(:zaim.

&lawa

wieziooo ich do
Bairlidkieso.

szpitala im..

"' * •

Na U1l. Armil czerwon~~ l!lageruusiz Luczak c:zam. lll. Wododągowa

<=.

wł.

sku~ek

na

23),

jarzidY

nie->

~lllOchode'm>#
Włady&!awę

ostrożnej
potrącił

Glówna

P'f"ew:lezlono

do

z:ól!ko

17).

Ko-blet~

Szpitala im.

Bairlldkiego.

• * •

A.t11i01n4ego-

Okręgowa

87)

Bieńka

(!Zllll'D.

11'1.

zatrzymano WC7,o..

gdy prowadzlt na ul. Tumotec.-ykl b~ą.c w
s-zyńs<ldej
raj

~ę~~d~· -

-·1

Na wczasach w Spa~e

·M

o',ma by powiedz' ć. żę
spr· dziianajlepgzym
aruilonem dzia!ainia
wego mechanizmu jes skil~
obu
powa lada. · Stojący
jej stronach - klienci i
dawcy. odczuwają na
nej skórze każde zacięci
chanizmm. KloPOty klie
znamy z wla.snych dOIŚIWi
Na podsLawie rozm
czeń.
z kieroW111ikami lódZlkich sklepów 151pożyiwczych postairam
się prze<lsta)IVić w sip<lsób sy:n
tetyczny, UJ)Toszczony i · mie.iscami J:>rzej askira~vi-O!ly .,...., klo-.
poty spT:Zedawców,

Spale, na
osób. St.a·
re lasy iglaste, malownicze brzegi Pilicy, rozlegle łąki twour.ządzona. jest plaża.
1'7!1\ Ut'-OZDlaio!lODy krajobraz. Nad Pilicą
przystań, kilkadziesiąt kajaków czeka na. amatostrzeżona.
rów sportów wodnych.
W

w
ośrodku Funduszu wczasów Praicowniez:l'Clt
~wutygodniowym turnusie przebywa ok. 450

umym

Na zdjęciu: na. plaży

i

pt'Zystanł

nad Pilicą.
fot. Czaa-nog&rski

CAF -

'
~~-----------------..---------Łódzka MO w walce

-

alkoholizmem
Rozmawiamy z mir.

J.

Uranłówkq

połeczeństwo 111a ogół niewiele wie o udzia'ie milicji w walce z alkoholizmem i jej możliwreciach
w tym zakresie. Milicja dzfała dyskretnie, coraz
sprawniej i coraz wnikliwiej. Uważa.my za stosowne
poinformować iia>zych Czytelni1ków o różnych formach
trudnei pracy MO w wake z alkoholizmem. Na·szym inro'.matorem je&i mjr . .Julian Urantówka, naczelnik \Vydlll1ałiu Kooneniy Miejskie.i MO.
- Pa.111iie majorze, ci> sta.nO<Wli. na.jistoitniejny problem
dla organów MO w wa.lee z a.lkoholfamem?
_ Łamanie art. 1 § 2 u.sta•wy ·O zwalczaniu alkoholizmu który zabranfa sprzedaży i µodawanfa napojów alkoholowych oso•bom nietrzeźwym. Rezultatem przekraczania tego zakazll -przez kierowników wieb lokali gastronomicznych i sklepów .sprzedających alkohol jest
wzrO<Slt awantur pijackich i ohuliga.ńskich. W roku 1961
za·notowano kh 4.114 a w roku ubiegłyim - 6.056.
- c:>Jy może pain określić dokładnie priiyczyny tego
,
zJawiti.ka?
- Pierwsza to lekcewa·Żenie zakazu przez personel f>Odeją·cy i sprzedający al'k·ohol ('Przede wszys'tkjim kelnerzy i ekspedienci). Druga, to istniecnie okoro 600 'Punktóiw
nielegalnej sprzedaiży alko0holu i t.rzecia - niepełne wykarno-administracyjne
kolegia
przez
korzv>stywanie
art. Z7 ustawy antyalkoholowej, który głosi: kto w stanie nietrzeźwości zakłóca porządek publicmy albo wywoluje zgorszenie w mlejló'C".l publicznym lub w zaklad7-ie praocy, :podlega karze a·resztu do 3 mie~c;cy lub ka-rze grzywny do 4,500 zł.
- Co czyni milicja, żeby usunąć wymieinto.ne pi:-zez
:pa.na źródła zła?
- Zob-0wiązaliśmy dzielnicowych d<> przeprowadwnja.
r~7.mów z kierownikami lokali J!;astronomicznyeh i skleP?W z alkoholem celem ostrzeżenia, że w razie łama
ma zakazu będziemy kierować sprawy do sądu. Poza
tym przeprowadzono kontrolę godzin otwarda lok~
i skle-pów. Stwierdziliśmy. że w wielu wypadkach -0twarte są dłużej, bo ... brakuje im abr<Ytów do wyko.nania
.planów.
· _ Mała. dvgresja.: ~y alkohol ciągle jest artykułem
D'I" 1 w wyk 0111ywaniu pia.nu obrotów?
- Podobno nie. Zatkłady SI'\ z tego wyłączone. Ale
dyrekcja ma pewien plan i jeżeli jego wykonanie jest
zmusza poszczególne zakła·dy do „intenza.grożone sywniejs•zego" działania. Bo dyrekcja ma jednak jatytułu obl.'otów a•lkoholem i jest zaintez
kieś •premie
'
re5owana w: obfitości jego zbytu.
- Ja.kie inne formy kontroli pmesł.rzegaatia. zakazu
sprizedaiży stoouje milicja.?
- Przeprowadzamy kontrole w zwkładach ga1Stronomicznych i w sklepa;::h. W tym roku - od stycznia
wszczęto 13 dochodzeń karnych przeciwko
do maja ke1nerom, którzy 'Podwwali alkohol osobc;m nietrzeźwym
i 4 dochodzenia przed wko eksipedientom, którzy &przed<rwa:i alkohol w <lni zakazu sprzedacży. (w sklepie
.po raz czwarty złapaliśmy
ul. Obr.
przy
zakazu).
na Stalingradu uczynk!'J.
ek·spedienta

S

ł

ł'

•
"

i

łamania

w. maju, na naradzie kierowników zakładów ga·sitrO'lło(zwołanej
J'DHZnych i dyrektorów barów i kawiarń
przez WY'dział Handlu) prze3trzegJiśmy zainteresowanych 'Przed skutkami przekroczeinia zaka·zu. A skutki
są~a~ne. Art. 25 ustawy prze•widu.ie ka.·rY do 2 lat
.1 10_ ty:;. zł gnyWny. Niezależnie od tego
a_i~
k!erawruk W Ydz1ału Handlu oświadczył że będzie zwalruac ·z pracy. "."jnnych lekceważenia za'kazu.
- C-zy są,. JUZ l>OZytywne rmultaty tyeh ostrzeżeń?
- Tak. Pierwsze dod~·tnie objawy już są. Wiele lokari
zamyka ~fety 'W .g?dzmach popołudniowych uniemożliw.iają.c klie~t~ µici~ 1?-a stojąco bez zakąski, inne jak
nrp. „Arka•d:a. - naiwięlt.5zy rozsa·dnik zła - w:prowad-ziła na wmoseJ<::. Ko_mendy Dzielnicowej MO Bałuty
obowiązkCJIWY stroi w.ieczorowy p0 godz.' 20. Ch·J.lif?aneria, która ga•rnęła sic; <!- 0 lokalu wieczorem, -straciła
:na skutek tego za·rządzenia bazę. A co za tym idzie
notujemy od ra<:U ~adek :e>zbo.iów d!okonywa1nych na
ooabach nietrzeiwych. Był· o ich Pn:1wie 80 proc„ obecnie
spadek wyraża się W 41 ,proc. Mniej Pija.nych wychodzi
z lokali.
ca:y może pa.n Ulja.wniii
_; Skoro ju.Z pa.dly Ji01Jby, ilość interwencji milicji w lo~a~~ch? I które z nich
.
zy&kały nieaawną ma.rkę „mebn •
- 1224 rarzy i111terwenfowało pogotowie !'>'IO w ubie~
gl'ym roku na skutek wez·wan d? . bka.li „,rozrY'Wkowych". w tym 825 razy miało m1e1sce zaik~ocenie porzad'ku J:>rzeŻ. osoby Jlietrzeźwe. 157 wybryki chuligańskie. 117· kradzież mienia (wszystko w 10!'a1ach). 72
komipletne opilstw.o i 17 'kradzie7.' z rc;iz:ibo,iem_. Wszystk~. to się dzia·ło w godzina•ch 20-2. _N.a3cz~sc!el w. Arka.d11! Ca·sanovie, Halce, Obywa.te1's~1.e1, .s1nue, Tivoli,
Gorrua,ku. Rzgowskiej, Komecie i LJhP'uc1e. .
- Lok:11le to jeden r·ozd~ał wa.lki z alkohi>li.zmem. Interesllje nMi drugi - po)tąt.uy, nielega.hry handel 311.kor·
holem.„
_ W 1001 roku zl'i'kwidowaliśmy 245 tego typr.i ~enn_.
W 1962 - 258. W I kwartaile tego roku już 97. Pome":'~Z
kary araszt-.i cz:i: grzywny są mało .skuteczne, wystąpi1;śmy do władz fmansowych z ·wnioskiem o za·st01Sawame
iJ>(>datku w stoo;i_nku do tej •swoiste.i działa'lnoś.ci gos.p~darczej. Wysła!Ismy w tym roku 108 wniosków. Dwie
dzielnice wymierzyły PO~atek w 8 przypa<lkach na sumę
81 tys. złotych. Truodmący s:ię nielegalnym ha.ndlem
wódką jak: M. S. (ul. Rey;'olucji 1905 r.), J Z. (Kiliń~kiego 17), E. L. (Przetworcza 24). M. B. (Ni•ska 6/8)
otrz;l'maU wymiary podatkowe w "l'.!Y5okości od p-0nad

y jazd towaru ro przed
Do &klepu śre-d
przychodzi
ielkości .
15-20 transportów,
czym innym, Wystarzbiegly się w czasie
ty - a to rzecz na„. Kierownik lata wteOParzo:ny. waży i myli s · z oośpiechu. liczy i pot
S1Pł:vwa na myśl, że pewo źle dodał i źle sprawdził.
że wszystko odbyZważmy,
wa się w traikcie nol'lllla!lnej
pracy skJepu: ' killku kOl!l.WOjentów roztrąca klientów, ekspedientka kczyczy, że nie u:niesie 24~kJl•io~aimowei?o woca
cukru (a takie wł.a.śnie przysy'ladą). dzieci plączą się pod
nogami itp.
!simie.ie zasada, że towac
zamówiony trzelba .przyjąć, reklamacje można składać po-

więcej działania

potów -

z

pominięciem

cu-

dzych. Wiele z nich udałoby
się rozwiązać, gdyby wszys•tkie trzy ogniwa hand!law~
mechanil'llll.u przyjęły wspólny frOnt działania. A więc:
Maga.zyny. Obeooie jest
•
to kłopot hurtowni nr 1 i dyrekcji WPHS, Detał patrzy
jedynie z boku, transport psio
czy. że nie przy,gotowują towarów tak jak trzeł>a, A wia
domo. że dopóki magazynów
nie będzie. d01póty nie uda
sie wysyłać całości dostaJwy
dla jednego sklepu - jeGlllym
wozem. Magazyny są zatłoczo
nie sposób
ne. rozrzucone zg.romadzić towarów dla jedRozterki sklepowego
nego sklepu na jednym miej- ZaC".i::yina się od tego, źe
scu. Trzeba osobne samochojest.em skaza.ny na to co do.sdy wysyłać PO wino, po mąkę.
tanę. Mogę zama·wiać dziesięć
po he't'baJtę.„ Z tych to porazy z rzędu jakiś artyk•.ił i
wodów .8 wozów dzien!Ilie jeź
dziesięć razy akwizytor napitem. Gdybyż ntGżna. mieć za- dzi zupełnie :niepotrzebnie. Z
sze na moim zamówieniu;
do orygmlufanie choćby
tego powodu tracimy złotów
„brak" . .Jeżeli chod.zi o towary,
nych opakoWań fa.bryeznych!
1ti i... nerwy. Pieniądze na
których okresowo nie ma na
Ale zdarzyło mi się, że Kuma,gazynów są, nie
budowę
sprawa jest zr02lll- .iaiwSlki.e Zakłady SpooywC"~e.
a·ynk.u lokalizacji, Hurt ma
ma M-yituje
Najhat'dziej
miała..
w paczce e<lzie wilJ'lil1o być 100 . swoje propozycje, na które
jednak brak czegoś· co powaniliowego
cukiru
nie chce pÓjść miasto. Zuq:ielsztuk
win.no i mo2:e być np. barszprzysJały 90, zamiast 50 szt.
nie tak, iakby chodziło o odczu w proszku, piepxzu zfolodziel!11e interesy.
kisielów przysłały 45. lemowego, pewnych rodzajów :m.iip,
mady w proszku zamia.st i50,
od pół ro• TranspO.rt budyni. kalkao owsianego itp.
k,u trwają kłótnie hurtu z
140. Gdy<byż można
~tuk od
itd. · Potem wysłuchuję
hu:rtoWz
toreb
liczyć na mOc
PTHW nr 1. Hurt odpowiaklientów: „Jak to. diwa miena 2000 k:g CUlkru da za prace transiportu, za
:ni siące .iuż pytam o ten ~i
1000 k:g było w torbach po.rkcm.wojen.tów, a mimo to roznie ma.„ '"
b&-szcz i wciąż
wanych, gdybyż m~ liczyć
mowy się toczą jak między
Iry·1rui.ie rÓW!Il·ież nienadąża.nie
na: to, że nie wepchną czło dwoma wrogami. jeden chce
za sezoinem. Cala zimę „biWteikowj arly.krułów. których
drugiego. cała
przechytrzyć
fein się" o .przetwory wa•rzywoikres ~a.nc,ji kończy się za sprawa dotyczy stawek p.rzeiilO-OWocowe. z dy~·ekcji w
dnt! Poniewa•ż nie moż
wozowych, a przeworzy dokoteren jeździli. aby ie wprost pa.rę
na - trzeba sp1-awdzać. Przy
nuje się raptem na 50 WQZaoh.
od producenta ścią~nąć. Teraz · stadach WO'i:ów sto•jącycli. przed
Zestawia;jąc to z 2.5 mi[ia.r- w lecie - mogę nimi· wyprarw<lziwa
tQ
jest
&klepem,
dowym 0 broltem. WPHS. moż
~e
Tylko
sklep,
ładować
udiręka„.
się dziwić tym ,,udrom na
na
klient już ich nie chce„:
a.k mnie.i W!lęeej można.•
U<l"Y".
by zrela.ctioinować podz
detalistów
Kontakty
nie orpuszcza
-: Niepewność *
stawowe klo.poty J>T7,e•
hu11tem, Z jednei stirony demme z chwclą zło.lenia zakienJIWln.ika sk~u
CJę~ego
tal nie chciał dać etatów dla
mówienia i poitwieQ·dzenia go spozywezego. Ogóilnfo mówlą.e
akwizytorów, chociaż leży to
!Przez hurt. P<J1Wtiuienem to i
w momencie
'J)ł)WsiQ.ja one
to dOl!;tać · - a.Ie to ni•e lP.IOO.zet.lmiięcia detalisty z hurtowO'ZY, ~ .dosta,n_ę. M<>że się
nikiem i łransportoweem,
Z<!~·rzyc, ze trans;port się ozOSJta:nę bez mąki i
poż.ni Wsp.61ne Interesy
cukru, choć ich pehH> w hur~c. że ~onwojent dostarczy - rozbfetne działania
~ sk1rzy>n,k1 a•t.ra1kcyjneg0 airtyHuirtowinicy i tra.nspo1rtowcy
k~łu do inll'lego sik.lep.u i nanie neiru.ią trudności detal•ispisze, .i.ż. mó.i był zamk111ięty.
2lkoda, że tyah kolorów
nie odmaiwia.ia podstaw
tów,
Oczyw1sc1e jak się żyje do:nie m~ą państwo zob:ze z konfW'Oje:ntem to taik 11"'.•rzekaniom. Uważają natobaczyć„. ,...,. mówią od
miast. że sytuacja w ja•k:iej
nie zrobi. On nie decyduje 0
czasu do czasu widzom 9pra~najduie się łód2lki hurt sP<Jrozdziale masy towarowej _
.e;dy
telewirzyj>ni,
w-0zdawcy
czyli
zywczy i transport ską<l.ze ! Ale w pratktyee l>eWba'I'•W y relacjonowanego wido:.nię
w_cale
3-est
~
....,
.
nr1.1.·
.
P.XHW
··
n yc1:1 dro.bnyclt Jll'l:esun!ę-C po·-'·
-wiśka:"· mają· wyjąllk0iwc jakieś
waru.nikuj-e
lepsza. i On\J.· to
~ra;f1 do>ko.na.ć, Nie wispom:nę
walory_
!!''ł-
P
WIS<pól
we
:111~oc1ąginięcia
h
1
1~:- p t;\"POwych „<'hwytach p0
padobnie
, ,, ~$tnię~ą , zresztą,
s-:rtuac.ię
etę
Na·
det;a;lem.
z
~Y
to
kiooyP<l5a'".
n.IJ;e.1
Jak w filmie. zagorza·l i zwo„Hurt(all't.
pisailiśmy
iu.ż
Jak
miam nin. 2 k,ir atraikcvj111ei
monochroma1tycznej,
lennicy
detał-klient" z 2. bm.) wpły
czekolady proponuje pienią
czarno-bialei konwencji obrawa przede \VSZys.tikim to, że
dze„,
7.Al telewizyjnego. lcióirym stan
huri nie moa w1pły·wu na pro-obecny odoowia<la. Są Ol!li
ż„
_S~klamalbym . twi<ordzą.e,
ducenta, nie ma. do&tatoozn~e
w
jedynie
wsz;i:scy konwo.1enct
chyba iednak w mll'liej1"20ości.
dobrych maga.zy.n<iw, nie ma
;"'m•.an za ćwiartkę, drobny pre
I lmimo dużych przeszkód
wysit-~rc~a.jącej li.cfl:by a.kwizenc1k n~· lmlenmy, parę ZloQ.
iechnicznyoo. prace wynalazwłaśc·iwego
ma
nli:e
zy~row,
z~~· wp:same P?iniejszej goców na.d wprowadzeniem kotransll-0>1'~'11. Korzystanie z uy Od„azdu, n1ezl>yt su„ową
loru na ekra.n telewiZY'jiny pos~?ntr?lę przywiezi<mycb artykustu.g P'NIW. n.r 1 nastręcza
tęopują uparcie naprzód. Zajow . itp. - zrobią oo do nich
podobno
wiele kłopotów nalezy. Ale Od niektóry·ch tylmu.ią sie tym i nasrze instyobu stro;nom i „usługodaw
1:'0 za porno-cą tych metod mo- com"
'buty naukowe.
i „usrlugobiorcom".
przywóz
wyes-zekwować:
zna
Bł-ęd.em byloby sproiwadzeCzy można więc uznc;ć ati~
ar~ykulów w terminie i w zgomenty wszystikich strOl!lt? Po- :nie ca.lei SPraiwy do s.tarań 0
dzie z zamówieniem, szybki ich
zaspokojenie potrzeb iedynie
WYladunek, wsta.wienie towaru
radzić, by kaiWa z nich borozrywkowych. Kolorową ten~ miejsce, 7.djęcie wora - cięż
ry.kala się z wtasnvmi Jdopokiego ~ak niesZC>:ęście, z wagi„.
interesują się w rówlewizją
tami _na wła&ną rękę i.„ szkoKonwoJent zna. finezyjne sp<>SO
jeśli nie w większym stop
n?'m,
by obrzydzenia życia ,,sklepo- de kiheruta? Wydaje się, że 111ie.
mu, ró?.me dziedziny n8JU!k.i i
"YVY da.je się, że i deta.J, i hurt,
wen_iu" i bardziej się opłaca żyć
techniki, dla których badartie
J tra.n.sport ma.ją, tendencję do
z nim w zgOdzie, niż tracić ner
barWl11ej strony ·zjawisk staje
wy na Utal"CZkl .••
wyolbrzymfa,nfa własnych klo&ie niezwykle wa-żlnym nairzę_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ ___...
dziem poznawczym.
0to niedaiwno jeden ze S2lPi
11 tys. zł do p001wd 16.000 zł. Ja'k tQ wdrziała trudno po- ·i·
sodadzą
finanscrnre
wiedzieć. W k.aJŻdym razie wła<l·ze
taJi srzwed21kich zainaiu.gu1N>bie radę ze ściąg·nięciem należności. Na razie han.dlarze
wał barwna transmis.ie telenas nową fol'mę
nie wierzyli w zapowiadaną przez
wizy.irui z operacji mózgu. Nie
kar. Myśleli, że straszymy. Ale my nie strasz;i,'Dl.y. Nie
dia nwbliczności. ale dla .wuzależy nam na ka-ra·niu tych ludzi. Zależy nam na tym,
PY specjalistów, k;tórzy ty:lilro
żeby przestali uprawiać proceder, który '!>rzy1n,.osi niew ten spooob mogą bardziej
obliczaJne straty społeczne.
I'i=ie 'l)rZyjrzeć sie technice
- Poiiosta.ła. na,m tl"11ooia sprawa. - niskie ka.ry steoperacyj!l'!ei WY'bvbnego zna:wsowane P.l"llez kolegia w ramach a.rt. 27 usta.wy a.lkohoey neutroohin.!Jrgii. Bez telewi!owej.„
· zj:i byłoby to dla całei ~- I tin zmienia się na korzyść u~tawy. W rzeszłym
py niemo2lliwe. bez koloiru na
:rn.ieisiącu Wydział Spraw Wewnęhrz>nych zo:rgani.z.ował
ek!!'ani_e - mało t>rzydatne.
na1 radę iprzewodniczących kolegiów, na której postanoTaik1oh :przykł.adów ;poza me;vio0no_ poc!Jnieść kary do' górnej granicy. Do tej pory
dycy!la mO!Żina znail.-eić więcej,
sredni·a (ina ponad 6 tyis. a'Wantur wynikających z opHs:t;wa w 1962 r.) wyinosi!a poniżej 1000 zl, pod.czas gdy
elewizja kolorowa wciąti;
. ,g~na granica jest 4,5 tys. zł.
Jeszcze znajduje się na
- Czy nie mo0na st-0$9waii w tyoh WY'Pa'4ł1k81)h 1M'7.Y"'
eta!Pie poszukiwa!l konśl)i.es'Wliego trybu post~aoia., jaik to było do n·ie'lll'.encj0111ałnych rozwiązań tech·
dawna?
rocznych i dlatego zale2mie od
- Z· tak'.iirn wruook.i-em Wkrótce wyste1>uje:my. Zgodnie
potrzeb reałiz0\"i'ai!1e są iróżPrez ustawa o orzecznictwie ka•rpo-a<lmiinistracyjnym
ne jej systemy, Dzielą się
zydi•Jm Rady mcie podjąć uchw<rłę o pl'zyśpiesumym
one z ~bsza na dwie grupy
trybie .postępowania· w o0rzeczn.ictwi·e karno-administraposzczególnych
Przesyiła1111a
stosawać przez 6 miesięcy
cyjnym. Ten tryib można
barw kolejno tym samym "tow roku. Chc~y n.im objąć także tych, którzy już byli
rem transmisyjnym lub rówkarruni za podobne wykroczenia. Ten S)"Stem daje barinocześnie kilkon;ia torami, 0dw dobre s'kutki w okre'Ś'lOlllYCh śrocrow'i•skach pijacko?Y'dwa S'POO<>by mają wady
awanturniczych.
il zalety.
Oto najprostszy z nlch: w k&
...
z,:b
_MO
funkcja.
jet'!na
jesf'.oz.e
nas
Initeresuje
_
mene mn1:ie tarcza z kolór'>sza.n•ie na. przymusowe _l007.~1e a.lko~?liik~w oriw druWymi filtrami, druga ta.ka. saga. _ ochl"Ollla młoddeży, ktora rozpiJa. Slę w naszych
ma obraea. Ilię synchronicznie
.. .
. .• ·
pnes~awnyoh kawia.miia.oh.
Jl>l'Zed ekranem kineskopu. Je·
_ w ubiegłym roku zdos11rsmy do kom1s11 S'J>Oden promień elektronowy przelecz.no-lekarskich 1241 wniosków o przymusowe leczenie
no& więc informacje o jasności
osób podejrzanych o nałóg alkoholm'.''Y· (w 1961 - 115!1),
każdego punktu obrazu i o .i<>·
go barwie, ale ogranlezona jest
.Teżeli chodzi o !kawiarnie. to DO'W1em tylko tyle, ze
w tym Układzie wielkość klnezm.ia·n a dyrekcji zwpowiada zmiany funkcji ka.wiarni.
skopu. Jednak dla potrzeb oaw·yd.ział Bamd1u co prawda zan:>rop~10wa'1: -ostatnio, żedawczyeh moci:e on niekiedy wy
by do kawiarń rn•ucić tanie wino owocowe( !.„), a'l e ko5tarciać.
misja porządku publicznei:to ·s 'kutecznie zaoponowała.
W syi;;temie kolejrn.yoh pól
'V"spó~praca jalką na•wiazujeimy z nowym dyrektorem
ba'l"W!lych pracuje tc>i lllajdoska!wiarni ipozwoli :nam na opracowimie nawych form
konal&Za z obecnych kamer
skutecznej walki z .niebezpieczeńi;twem ad~oholizowania
telewizji kolorowej, zbudowas.ię młodzieży.
:na w 1962 r. przez japońs<ką
TARNOWSKA
Jł.Jo<zma.wiała:
i'Wme „ Y.aou :Electric". _ Kaiekła.

T

"' *
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Tego nie ma

w jego interesie. Z drugiej narzeka na wady w ich pracy, które m. in. są wynikiem
przeciążenia robotą. W ludzi
robi to. co winno robić 40.
Warszawska dyrekcja hurtu
chce więc problem rozwiązać
radykalnie: zmniejsz~·ć o poło
wę ilość sklepów objętych ak wi zycj ą... Hurt narzeka na
konserwatyzm detalu. a jednocześnie prawie nic nie !'<>"
bi. aiby dany ki~ownilc sklepu wiedział co jest w tym
hurcie. Ani wzor<lOWni towarów nie ma, ani rzetelne.i m-:
formacji, Cale bo,gaotwo hm:-•
licz•
uboga
tu prezentuje
Pa. akwizytorów. SklepÓW patronackich. które mają pefilic
role ,.wizytÓ'Wiki" hurtu jeM;
na
zaledwie kilkanaście 1000 punktów gpożywczych.
hurt. Tak"'
• Producent za<d-ziw.iajaca rozbieżność
że
interesów: producent po 8 godzinacli pracy przy wytwarzauiitl drogich a<rtyk:ułów sta.je sie klientem, który narzeka, że za malo w sklepach
artvkulów fa111ich.
Wyda~e się, że 1>1'ZY całYm
wysitk;u i niewątpliwej 1JOl)ra
wie pracy 16dzkiego hurtu i
detalu, e.a.ly apa:rat łoozkiei:-o
handlu jest .ieszc11~ 7.a. ba.r•
dzo ZURZĘDNICZALY. Detaliści, hurtO'Wllicy i transpMtowcy tra.ktują, siebie na;wza•
.iem jak vefentów. (To ja.k
traktują klientów?). Ponieważ
na do•ilaitek nie mamy nadmia.„u pewnych t&waTÓ<W __.
handlowego mecltasła.l.wści
nizmu wYCr.JO<dzii, tym oo;r...
dziej ja..<;>kra.wo. Trzeba. oeli
tym palllJiętać i konie ezn i e uelastycznić oo.fe dział-a
n.ie. Kto się za to weźmie a.le tak naprawde z „ha.nd:loWYm d'rygiem"???

I. DRYLL

na żadnej

po fecie

Kolor, którego nie· ma
S

za-

0

gorącym

-

~

T

z.

·~···~··,·····~··~~~~~-··~'''''---·-..-·~····._...~·--·······'

mera i€St całkowicie stranzy~
torowaina i ma wymiary zaledwie llxl2x25 cm. Natomiast oo stronic odbiorcze.i
udoskonalenie tra,i1sm1s.ii wymaga ti;zecb odrębnvch kin e !'ikooów - J:>T"Oie-ktorów. r7utując,vch trz~, bar'ł;y skladowe na wspólny ·f>lu·an,' h"f>'U
booowv
lub też
kinowego
bardzo skomplikov,;anych kines•kopÓw tróiobrazow~·('h. w
których na ekJ"anie za.krytvm
:<;;iatką każdy barwny obraz
tra.fia do wJasnesio układu
dziure k w lei .-ia ke.
Nad tym osfai\;nim układem.
mimo skomplikow;inia tc :-hniczne.g0 na i bardziej do produkcii przemy,s.low~'i doina·
h'rn. praicuia obecnie i polscy
uczeni w labO'!'atoriach In s tvt.utu Tele- i Radiotechnic~neIrO. Instytu~u Laczności i inn.vch jeszcze placówek naukowvch . MaJą. oni te-ż w ie.i
dziedzi·nie pewne osią.gnięcja,
zarówno w przygo!01Waniu urządzień nadawczych dla kobudowv
telewizji.
lorowej
specja.J.n~h przyrządów pC'llnia
rowycb. iak i wµracach k-0111iecz
nych dla po<lięc;a w prZ%7ło.<ki produkcji odbi0!'.'!1i,k ów. W
1001 r. Inst:vtut Laczno.~ci b:vt
miejscem pierWb-zeito naszc'.S!o
ek-siperymentu z k()llorowym obrazem telev.'1.zvinvm.
ozwój telewizii kolorowej dla celów przemv5ilowvch i badawczych
dop·rowadził do niezwY'kle inek.siperyment-lw
i>er-esujących
z Pl'?-ciwarza.niem fal znaidudługościami
poza
jąeycb sie
świa.tła widzia.Iniego. Dr. V. K.
Zworvkin (jroen z twórców
telewizji. Amerykaniill pochodzenia lr-0-syjskicito) opracował ostatnio w la·boratorirnn
Instytutu Roc'ke.f'enera urzadzenie kolorowe>J:(o miforo;;.kopiu· telewizyjnego pracuiace•!\'o
u:ltraffo1etofal
w ·Paśmie
w:vch.
Barwmy obraz pow.staje w
tym urzad7.;eniu Wli•kutek nieabsorbo'rNania
.iednako~vego
promieni ulitrafioletowych t>TZC!
<'hodz'.'cych przez 1>reparat, co
ula.t.wia obs>er-wo\\•arnie różnych
form biologiczn,y ch. UmcriJiiwia
t0
!'"P· obserwacie rozwoju
komoreik rakowatych, które w
zwvkłYm świetle •widzialnym
~Zybcie; ulegałv obumieraniu.
barwny
T~ ul'trafioletowv
mrk.roskop telewizvjny staie
i::i.c wiec cen.nvm 'na.rzedzi'em
·
,.
diamostycznvm dla lekarzv.
W tei sytuacji roZW'Oiu t€cti
nilkr telei.vizyj'll.ei anaehroniz~
mem staiilie s;e chyba wkrótce stereotY'pc .ve nowied7..enie
li'IOrawoz<laweów: ..Szkoda. że
t:vch kolorów nie mo,gą państwn zob2czyć„."
Mo.ll!a ! Na.wet te. które w
rzeczvwll.."li:ości dla naszvch o.J. B.
<"ZU .nie i•tnieia„.
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W nnilepszej rodzinie

zdarza

•

Moje dziecko nie zdało!
~ PIERWSZE . GNĘBICl!

NIE

Pozostawienie dziecka na drugi rok w tej samej
klasie jest ostatecznością. Zdaniem wielu pedago•
gów praktyków i naukowców nie przynosi żadnych
rezultatów, jest m. iJL „karą" dla samej il tak przeW ubiegłym roku nie otrzyma.Io
pełnionej szkoły.
promocji prawie 400 tys. uczniów szkół podstawowych. W zakończonym właśnie roku drugoroczność
poważnie zmalała, niemniej pozostaje problem i dla
t;zkolnictwa i dla rodziny „repetenta". Uczniów, któ•
l'lli!" wprawdzie otrzymali promocje, lecz mają trudności z określonym przedmiotem jest tysiące.
Co s tym fantem zrobić? Ja.k pomóc dziecku w
nasie wakacji? Jak ustosunkować się do tego „ma.lego trzęsienia. ziemi"? - O fachową poradę zwró·
eiliśmy się do mgr Ireny Kryczyńskiej, pracownika
Instytutu Pedagogiki w Warszawie.

Dziecko pO'llosta<Wfone na dru
gi rok, choćby nawet udaważe wszystko ma w nosie,
na pewno jest; wewnętrznie
zgryzione, cierpi jego ambicja. W dodatku straciłO swoją
••panią", swoje środowisko.
Łajanie może je tylko zniechęcić do dalszej nauki, przysytuacji.
pogorszenie
nieść
rodzice muszą więc
Rouądni
dziecku stworzyć taki klimat,
by nie !:z.Uło filę przegrane,
ło,

perspektywę
widz.iało
wyjścia z impasu.

lecz

_ Kłótnie -ze szkołą ni<: nie
natomia'St bardzo przy
sz>ezera rol'Allowa nie
tylko z W)"Chowa.wcą lecz re
.nauczycielami,
wszystkimi
z nauczycielem wf
również
który może zauważyć fizyczne trledomoiti dziecka, rówdadzą,
da się

nież

z

i

stałóW'ki

dziecko

(jak

je)

jeśli z nich korzysta.
SZUKĄNIB

PRZYC'.ZYN

Międzynarodowy
Dzień Spółdzielczości

41

1ódJ2lki€ kobiety, jeśh chod!Zii o

W najbliższą ruedzi.ed1';l 9-mi
liooowa rzesz;a spóbdlzie1ców
obchodzić będ'Z.ie diorooziny, 41 .z; rzędu Międlzyina
rodowy Dzień Spóld:7lielcwocL
Nie rza.bra·l~n.ie wśród n.ich -

w Pol.sce

rzec.z jaisna ą>ólldizieków

blilSlko 150 ty&
Lodzi.

Rocz:nii.ca, bądź ok<l'1icznośdo
święto jes<t za:zwy.czaj Olka
zją do pocts.umO<Wamia dortychczaisowego dor-01tl{U i epojirze-

we

nia w ru!Jjbli.ższ.ą przys.Zilooć.
A trreba przyiz;nać, że cliorobeik
lód7lkich spó:td!zielców, .zirzeszonyich w LZ.SR, Okręgowym•
Zw. $pólldzlielin·i Iinwa!liidórw i
w PSS jest ni€11nały.
wań<>ść

Roczna

produktów.

przez spółdziel
ców sięga 2,5 ml<1 zloty<'.h, obro
ty w handlu zaś wynOISZl\ 2.285
mld złotych. eo &tanmvi 84 proc.
obrotów handlu usp-ołooznlone
go w ogóle. Z roku na rok
zwiększa się też udział w produkcji nA eksport. W l>ieź. roku łódzkie spółdzielnie wyektS·
portują swych towarów za blisko 200 mln złotych. Min'lo lt
z usługami w Lodzi nie je§t
jeszeze n,'lJleplej, wypa>d.a pod·
uwartość
krdlić, :!Jo!!! roczna.
dla ludno·
świadczonych
ISług,
6ci, tSlęga już 150 mln złotych.

wytwarzanych

rw

planach na na.jbl:ifrlszą
prz;ysUość p!'2l€'WidJurj e się dal
małych po&zą koncea"JJtrncJę
roZl!"2l\J.canyich po całym mieś
cie :za,kładów w sH111.€ ;i prę7;ne
jedno.s1tlk:i.

orgai11ii.zacyijn.ie

Po-

a:vviołi to na ści.s.lą specjal.iJzację, profiloma111ie prodUJk.cji, a
co za tym dd:z;ie obruiżlkę kosztów wła.sinych, wz:ro.s.t 'UISoluig
i lei:xs.z;ą ich jaik.OOć.

Trzeba również wspomnieć o
du:i:ym udziale spółdzielców lA
dzi w rozwoju miasta. nie tył
ko w odniesieniu do g<OC5podar·
ki. Dwie szkoły Tysiąclecia. wy

bud.i>wano

już

z funduszów spól

od<lana zoistanie do użytku w 1964 roku.
Oprócz osobistego udziału w :sze
regu pra.c społecznych, spół
dzielcy Lodzi wyasygnowali nA
rozryvJ1kowego
budowę • parku
ł,5 mln złotych.
~o ró\Wllież. ma.ją do zadzieJ.czośei,

.spółdzielczości

wdzięczenia

w Łodzi

Uroczystości

m.OOJLiiwości

za·truidin.ieniia.

wspomnieć, że

Dość

80 proc. pra.cow

ników spółdzielczości handlowej stainowią właśnie kobiety. A bież. rok pr.zcl>i.ega. w
hasłem

ogóle pod
kobiet w

lódi~iej

aiktyw.i>za<:j1
.sipóld:ziel-

* * *

Z okazji MDS

sobotę

W
odbędzie się

DA;fl>liżz>f•ą

IM>CZllą

łączone

C!>l:ych

festyny, po-

wesołe

ISię

występami

z

zespołów

spó~dziel

muzycznych

i

15portmvyeh.

o dotycbczasowych

plan.a.eh
Jtięciach i
l!Zlość przedstawi-ciele

zd <1611\g
na przyposroze-

gólnych zwiąmtów mówić będą
na specjalnym spotkaniu z kle
rownlctwem KL PZPR i Prezydium RN m. Łodzi. (bn)

Pa.cjenc:l f praoown.tcr P<Wadni Przeciwalkoholowej Lódź·Po
le81e dzięku,Ją gorą.oo Miej:skie
mu Komitetowi · Przeciwalkoholowemu za zorganizowanie wycieczki do Krakowa w dnlaeh
od 29 do 30 czerwca. br.

• * •

Dzieci - wyichow&nk~ żłol>
ka Rejonowego nr lZ (ul. Zbocze 2a) dzllękują seroecznie dy
rekeji i radzie zakładowej Za·
Maszyn Jedwabnlezycb
kładów
(ul. ZerolllS>ltiego 95) za wypow a.tiu 7
aut.okaru
życzenie
ezerw>ca. Umożliwiło to zorgani

awainrur zupełnie się nie opla.ca. Brzekonal się o tym 32-letn.i Kazimierz FHipczaik (zam. wl.
RzgOW.slka 1'7a). kitóry za a.wan
twromainie sie w sta111ie nietrzeźwym w miejlSCU zamieszWywofywainie

Planowa robota
Sl)bie

któ-re wymienia. instaJaeję ga.zo.wą na
Przed
Włókienniooej.
ulicy
trzema tygodnia.mi wykopali
ata.re przewody, odolęll mieMka.ńoom dopływ ga.zu i cieka.ją tera.z na. noiwe prz.ewody.
Ludzie „wychodzą z si.iebie".
Nie ma.ją na czym goitować,
po.i.bawienii są ciepłej wody do

zowanie wycieczki do ZOO oraz
do p<>dlódzltlch okolic. Pooob·

nej pomocy zakłady wtzielały
dzieciom już kilkaikrotnle.
LIST

PIEBiwszy

ze

Dzieci

nr

149

Se'koły

P<>dstalwowej

Westerplaitte,
koloill.lach w
woj. kieleckie za.wiaObr.

im.

na

przeb~jąoe

Paiwłowie

KOLO'Nll

Z

cloimily na&,

pcroszą,c

o pirzelk.a-

zanie roidlzlcOl!Il, iż ozu·j ą
skona.l e, są zdTowe, a

doop!S'Ur.le.
noŚiC'ią

Ozynimy

zadość

z

się

do

poigoda

przyjem-

prośbie.

aresztu za awantury

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

zbiera

I SAMOPOCZUCIE
Bardzo istotną s;prawą jest
drugorocznezorganirowanie
mc.1 dziecku wakacfi. Powtarzamie całego programu nie
jest wskazane, gdyż i tak na
stąpi w szkole. Natamia'st gdy
zastwierdzili
nauczyciele
dawnione luki w materiale z
przedmiotu, można
jakiegoś
się cofnąć do programu klas
poprzednich, oczywiście nie
dzie•cka. Zależprzemęczając

ff hil!hu zdaniach -

I

to

możli

we_ na z;bliżenje się dziecka
do jego przyszły0h kolegów
z klasy, do której będzie ub awy na neutral
częszczało. Za1
nym gruncie podwórka czy ogródka jor'<ianowS'kiego pozwo
lą mu potem unil~nąć uczr.icia
obcości i za.ienowania.
Dzieci stroniące od czytania
trzeba koniecznie zainteresować lekturą, a rozczytanvm
z wyjątkiem godzin nocnydi°
lnie bronić dootę-pu do iksiążki.
PEDAGOGllKA DOMOWA
Pewnej i rpełnej recepty na
WY'brnięcie z kłopotu .. druw rodzinie" nie
goroczności
mo:iina ustaUć. Kaiżdy wypadek trzeba rozpatrvwać indywidualnie. Jednak - wszystkim
r<;>dzicam radzimy pÓjść do
b1bUoteki i sięITTJąć po książ
ki z :zakresu pedagogl:ki.
ffiENA

Mały

pacjent

zanim

usią

dz:ie na fotelu dentystycznym
w amhulatarium stomatolo,gl.cznym AM, umyje dokład
pod kierun'lclem
!nie ząbki
przyzwypielęgniarki. Jeśli
czai się 001 do dbania o swe
mlecme ząbki, będzie miał
zdrowe, lśniące ZlllbY stałe.
Placówka AM ma charakter
naukowo-dyda'ktyczny, a nie
usługowy, stąd tylko niewielu małych łodzian ma moż-

Słowem ponądku domo-

mycia, golenia. if.p.

wyWTócenie
wego do 'óey noga.mi. I dzi-

wią się wsrz~y niezwykłemu

systemowi robót, w myśl którego najpierw się wynu<l1ł
sta.rą insta.Iaeję a pil!tem czeka na nowe -rury camdast zgro
mad"llić najpierw noiwe rury i
d·o piero wyrzucić stwre. Najgorsze zaś to, że nikt z wy-

kania ska.zainy zootal przez
kat"11o-aidministirakolegh11lll
cyjne Lódź-Gó.ana., na 1 mi.esiąc aoresztu.
POlgoda OOII"az piękmiejsza,
ludzie opailaj a się, pływa.i a.
na wycieczki, a tu
jeżidża
przy.iidizie miesiąc od&ed:z.i.eć.
I oo za kailikUilacja? l
jp.

u kogo

zgaśnie

światło~

Z J>OW<Xiu robóit elkspl}oaitacyj111yoh 5 bm. naistą,pi przerwa w dootamie eneI1p;ii elek-

tryczne; dla niże.i wymienionych ulic: T<J<karskiej., Goplań
s:kie.i od Żtla."awie.i do La,giewnicltie.i. Dollilej od Żull"aiwiej

ł

D..ZIENNIK. J,;ODZlU..nr

Spod

~Y

C.5159)

świeiNn.e ; i-~~t1/.W~

Illi.

Obolk

posesjli przy ul l".I~
kOIW\S<lmej 143 byt kiedyś dom.
Rozeibra1110 go i reraz po2l0Slta.ł
tu gruz, ~esiki lit.p, sfowem
roobióroe.
po
,;paimią,tik;i"

gMDI,
isam.

został
ny

~~Ytlla.jmniie,j ogrodzodwojga złego

protem. z

leipiej oglądać płot niż k;u1>4:
gruzu i to nia repre-zenta.cyjnej uli-cy.

J

głodu

i

rękaimi

że

i brzuchem. Ten
kiedyś powie·

to

powinno

być

karalne. Wcale nie. no.o.tal na
g'X'Odę.

A

robił

tak:
Tu moje dziecko zaczęto Wier
nie naśladować miota.nie się
Laztllki i P•D<'ltęldwało śpiewa

I

jąc

-

nc.

eo ro jest interpretacja?

zapytała

ucronnica klasy

sp.o15ób
To jest pewien
przekazywania
czegoś, obja§nlania. tekstu, fal<.
tu. MO'.ie być np. intel'l>reta·
cja piooenki czyli wykonanie
jej w sposób charakterystycz
-

coś okropnego
Dżlnle-Boyu. A

jakiegoś

Dżimie

wie'r

Kto

Mme

pierwszą nagrodę
pretii.cJę'l-

-

wyjaśniania,

-

o

pot.em za
powiedziało, 1,e zgtogi się na
następny festiwal do Opola •.•

czy

Inłerprełacia
-

ny dla

©POGODA

z

o którym

dziala.ś,

Nieco dalej przy I>ifotirilro•wsk:iej 169 ;po ana.Iogfo·znef roz-

biór0e Jlie wywimiiony · giruz

Umrzeć można

i

pragnienia. żadne interwencje u handlowych władz nie
odnoszą skUtku.
{a1'

Pamiątki

klad<Qc raczej llUZCisk "lllL g(JJlnę ko•lorystyczn,ą.
Przechod.zq,c mne ewoT!ucje, zasllidniczo nie naleźal do źadnej grupy arbystycznej. Stama;l się
być wierny sobie i wl,asnyim śro<tko•m wt!°'UX1'lania wizii artystyczn.yc<h, zaczeiripniętyoh z realnego świaita.
Wystawa jeigo prac iwl.<zdczy, źe atrl1fS1IJa rezygnowail z inteie<kt:ual11-ych sp.ei!fulacii i zibiA natrętnyoh d.eiformacji. Przyjemne, sz/,aicheJt:ne w
tonie &ą telŻ jego Tou>iaty ; martwe 1W!t'ury,
·i71Jteresu.jąoe kompozycje, których i111Stpiracią jest
uroczy prymit'!JIW s2'fluki ludowej ('l'llP· ;,Wieczerza. Pańsk.a") oraz olejne pejzaże, w t:e>nden·
ej.ach do pla.:rk:l.ego roz;l>udowywania. przeistrzen1.
Rze'telny 'IJXl;f"szta,t. maT,a;rski · - komrzr.m1roltvw-

qzesyrz.enma. -·

powodzeniem. Schoamfiteatralnie ku basenowi stopnie są bardzo na
slonecznione. .Test się izdzie
kiosk
O dziwo! opalać.
czynny. Oferuje wprawdzie
niewiele bo tylko herbatniki
i oranżadę. Kanapki dopiero
po 12. Z zaopatrzeniem w
pieczywo są kłopoty. Piekarnia prywatna, z której korzystano, zamknięta na okres
urlopów, a państwowa na
składania
żąda
Szpitalnej
zamówień na dzień naprzód.
Przed kasą basenu - przy
kolejka. DomiKilińskiego
nuje młodzież. Na ba1;enie
rojno. Nie samym słońc'"m
jednak c-złowiek żyje. MHDSródmieścle, prowadzący tu
kiosk wychodzi widocznie z
takiego założenia, bo kiosk
zamknięty od dwóch tygod-

Łowicza

Malarstwo Emila l<rchy

114_sz~U1k.al

dużym
dzące

Wczora1 przyjecl!ala do tt:>wyciecl!ika
40-ooobowa
dzi
dzieci z podl:owidkich wsi. Są
to uc:zerll!lice i UC2lniowie od
3 do 7 klas s21kól podsrt;awo..
wycti. którzy p.rzebywa!ją obeonie w ramach, aikcji MnieoOOzowegQ lata" na biwaiku
,,Pod basztą" w Loowiczu. Stąd
wyirU!SU'!ają na wvd€CZki organizr;waine p<rzez łowiclką KoW•ielu z
mendę Hufca ZHiP
nich po raz pi~y zobaczyło <iurże miasto, tote.ż wrażeń
z Lodzi, gdzie uczestnicy wycieczki zwiedzail.i m in. muzea i no1,1,-e osiedla· mi€S!2Jk:abędzie moc,
lllioiwe -

.

U.~.-

dlatego o 11 na basenie LKS
nie było wczoraj wielu chęt
nych do kąpieli? Drewniany

senie. Dlatego w dni szczytów - sprowadza się sa·t urator z ulicy.
Na basenie
ruch znacznie
sen jest maly,

„Reklama„

niewielDziś zaohmurrenie
odWTóoo,ną
tę
~ie.i,
La.giew111ickiej.
do
umie nio innego Krzyż.owej, żwrawie.i od Dol- kie. W ciągu O:nia umiarlkowa
ne. Temperatura mak.syma,J na
w od.p oiwiedzl na
nej do Stefarna. Żabiej, La,giew około 26 st. C. Wiatry sła:be pyta.nie: kiedy? jak tylko:
111ickiej oo Tok.a['S1ki·ei do Ste- przewaiżnia. ipółnocne.
jak 'będą ruey, jo się założy. fa.na, Chopina od Stefana dio
Jutro rzaohmur=ie umiarko..
Ża:bie.i. Stefana OO. Bla.oh&Jak będ:i\M
waine - ciepło.
skiej do Ohopina.
(d)

J!)mill Kreha; Jetóreigo oleje ł .aikwa:rek cglą
t!aimy w tej ohwi:!i na wy.11tawie w SalortA.e
BWA, na-leży oo $tairs~j gerwl1"aicji pil,a&t1J1ków.
Pu11Jk:teim wyjścia. jego t>wórczośd byl.y temde>ncje, gloszome przez Ak.ad.eimię Kr(J)kowJ!'k.q tuź
po pie·rwszej wofnie światowej. Artysta pogiębWl potem swoje d.oMviaid!czenie w czasie studiów w Pllll'yżu, a przede ws1'l!stlkimi dzięki
kontaktom ze speicyfiką starego f'IULULrstwa 1wlwdow4, co
s2'twloą
lende>rs.'k.iego oraz pohsik<J,
w pewn€'j mieil"ze zaważyło na c1uzrQJkterze je;i.ość leczyć tu zęby.
A może by inne ambula- go pal,ety.
Twórczość Krchy wyrosla ?Ml glebie posiilm~
dla
stomatologiczne
torla
dzieci w lecznictwie otwar- presjoniz7!'11U, niem-niej artysta - w oidr6źnieniu
oo przyjaci>6l sv.>0jej pierwszej mLodoŚ'ci podobną nie daije się oczarować form1Ulwnni jego koU>zastosowały
tym
j rowej ma.git. Tr{llkbuje r=zej marginesowo prometodę?

---------,,.----(K_M_)

najdroższy.

W oknie wystawowym
radiowo-telewizyjnego
fonru
'?~iT przy Tuwlma. 38 poJ&Wllla. Bię taka <>to reklama
sprzedaiwa.uych tu a.pa.ra.t6w:
„~i-O j ~elleWiZja tym się
Slław:i, że informuje, uczy i
·b awi". A na drzwiach wiGdących do s.aJ0111u zwra.oo. uwagę niewielka., ale Jak:W wYnaip>isem:
z
moiwna kairtka
,,Alkumrulwiiol!"ów 01raz IJ.aite;rii
„K~liiber",
od<bio~ik6'vv:
do
,,Czrur" i „Szairotka." nie m.a".

robotę nie
powiedzieć

zęby

jest tu

dorosłych, pozbawionych
zniżek wynosi aż 8 zl. Może

SOLIŃSKA

konuj!\(lych

Myjcie

Wstęp

Dla

ZDROWIE, SPRAWNOSO

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

Miesiąc

jeśli

wykorzystać.

w Z.ódzklej

uroczysty wieczór
z udziałem artystów scen łódz
kf.ch i warszawskich. W nledzle
lę zaś w Parku Ludowym i w
Helenowie już od godz. 16 rozFilharmonii

trzecia

Niezłe zasługi
przedsiębiorstwo,

ma lu·kJ w prow ogóle, nie
chciało się uczyć. Ta druga
przyczyna nigdy nie jest bez
„ale" ! Ba.rdzo często u jej
podstaw leżą wady organiznieraz nie zauważone
mu
przez samych rodziców i przez
przepełnfonych ·
nauczycielj
klas. Dlatego wizyta u dobre
go lekarza jest niezbędna. To
nie przesada. Badania jednej
z lekarek wykazały, że o ile
wśród ogółu dzieci szkolnych
na różne schorzenia cierpi owykoło 16 proc. o tyle w
odrębnionej Y.rupie drugorocz
nych, aż 84 proc.! Często
przyczyną niesz.częścia są wa
dy wzrO'ku. słuchu, tziw. zaburzenia w ana[i7Je wzrokowosłuchowej, wa·dy postawy. leworęczność ib. itd. Odwiedzenie w bardziej skomplik-0wainych ;pnypadkach 'Pora-dni
psychologicznej ;e<Slt więc jak
na•jbardziej wskazane.
czy

gramie,

Rodzice mUJSzą wiedzieć na:
czym 'kCJlllkretnie dziecko ·się

kierownicziką świetlicy

ootknęfo: <::r.Y

me ad W's:ka-zań lekarza I ob
serwaoji. włiIBnych, musi mieć
ono dostateczną ilość snu, regula<rne godziny -pasibku. leprzeciwnie,
czy
żakowania,
Dzieciom
ruchowych.
zajęć
mającym trudności w rozwią
zywaniu zadań matematycznych, trzeba stwarzać okazję .
do samodzielnego logioznego
myślenia. Sprzyja teimu zwykłe gotowa.nie, m·odeJ.owanie,
lepienie z gliny.
Okres wakacj.i trzeba też

piosenkarza.,.

o, właśnie o to mi cho-

dzi. Już wiem co będzie moim
powolMliem życiowym. Nie bę
tylko tnter•
plelęgnial'ką
taka .. tSzkola;
Jest
preta-cjl\,
gdzie uczą intepre.tacJl'l
- co ty z tą interpretacją?
Skąd ()f ona nagle wtkiwila w
glowie?
- z telewlz.11. Widzlalam w
kronice takiego piosenkarza z
festiwalu w Opolu. który za
wyginanie przy śpiewaniu dostał nagrodę. żebyś ty widzi&
la mamo co on wyrabia z no

dę

To

w

Ustalania •ię
ml.all."<:
pogOdy, Un'lllSi się

pię](ne'J

w powietrzu C<;>raz wi<:eej
kurzu, a o obowil\ZkU sypolewan la
stematycznego
chodników 1 ulic
WOOl\
nikt nie pa.mięta.

owo
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wej „Orbisu", drugti. do info•rmacji na. Dworcu Kaliskim. Za ska.rby niie można.
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informa.t&rzy
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przy
(z)

-

DtaczegO

uUcy'l
_ wcroraj poJewalHf"'Y· A
znowu nakurzył,
klloś
Jak
nioob i>eraz l!l4m 1>0lewa:

....-~

·~~~~„.'"

l!llhllhlinlilrnmtllillnmllmdiftlftiłlllllilihlliilllillhmillilrnillmmllhimllhllftllhiillihlillilillhll, 1J,.U.ZENS'l'WO ~etM

I Potróina szansa wvtrania I~ł~~t:
i
-

il

=

5i

:=

wych wygranych pieniężnycla
j Specjalnych premii na końc Ó w k"1 b an d eroI' moz• "sz wygrać nagrodę

1

,,TRABANT

....
ii

i
5

ii

5
E

e

I

....
PoSŻUKIWANI 111111 IJnleUJażnlenl_e_JD

W związku z zaginięciem pieczątki firmowej,
BZPMot. „Behamot" niniejszym anuluje
wszystkie pieczątki firmowe nie zawierające
w swej treści numerów telefonów względnie
5
0
numerów konta bankowego. W miejsce anulowanych pieczątek wprowadza się pieczątki
;;_: W!rgody, centru·m
firmowe o treści: „Biuro Zbytu Przemysłu
Motoryzacyjnego „Beha.mot" Przed.$iębior
~ ~h1.18' T~w~ę ;:, ~~:
8382 g INŻYNIERA lub technika z co najmniej trzy- słw& Państwowe Warszawa, uL Miodowa
<ilzin.te 17
§ POKOro sul:>loka~ego letnim stażem pracy, ze znajomością techno- nr 5" z pochyłym oznaczeniem firmowym
2760-k
pOS'7Jllkuje młode ma.tteń l<>gii przęd:mi.lnictwa i tkactwa 7Jgrzebnego „Beham<>t".
:=
= stv:o na okres 2 lait. (specjalność produkcja dywanów i chodnl:= Oferty "&995" Biuro Ogło ków
żakardowych) na samodzielne stanowi5 szeń Piotrkowska 96
:= DWA dute pokoje, kuch- sko kierownika zakładu w Lubaszu k(Czarnkowa - zatrudnimy natychmiast. Mieszkanie służbowe komfortowe na miejscu za- ll Korespondencyjne Liceum Ogólnokształ~
i§ piętJra. Wairunki m ornó- pewnione. Warunki pracy l płacy do omó- cące dla Pracujących w Łodzi ul. Kopernika z
wienia. Oferty wraz z życiorysami kierować: - tel. 307-24 ogłasza zapisy kandydatów z
2.08..f4Izie1.o:nej Czarnkowskie Zakłady Przemysłu Tereno-;, Lodzi i powiatu łódzkiego na rok szkolny
_====- LuiisK.,oTel.koloGóry - dwa polroje ku- wego w Czarnkowie uL T. Kościunki 75 woj.
1963f64 do kla~ VIII. IX. X. XI. Informacii
chnia zamienię na nuesri:
2614-k udziela i podania przyjmuje sekretariat likancte w Lodzi. Wlado- poznańskie.
mość Stan15'taw Klimczak, CZTERECH sprzedawców sklepowych ze ceum codziennie w godzinach od 17 do 20.
~
- Lubsko, Wa=aiwsk.a 3'3
2753-k
.
znajomością branży motoryzacyjnej i śred
1
nim wykształceniem - poszukuje P. P. nr 2 111mmmmmmnm11111111111111nmmmmmnnmmmn11111111111111
= ć.o.) 104 m kw. zamienię „Motozbyt" w Lodzi, ul. Piotrkowska 125.
§==-- na dwa p()ko\{e, kuchnię
2658-k
kawalerkę (na~'z; c.o. i
TOKARZY: kobiety na tokarki rewolwerowe
i mężozyzn na tokarki pociągowe, ślusarzy
na obróbkę ·ręczną, spawacza elektrycznego
- zatrudnią natychmiast Łódzkie Zakłady
Metalowe w Łodzi ul. Targowa 9a. Zgłosze
przyjmuje dział kadr w godz. 8-14
nia
zamie2657-k

~ienia.
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okresie od I lipca do 2.4 sierpnia
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Łódzka Spółdzielnia Wydawnicza. Zgłosze-

Pi-01>rkowsk.a SM!
46 m
POKOS', kuchnia
kw„ wy.gody, ś.ródntleście

nia
ci

~~~. o:7<fui
~m~
Piottlkowska 915
1

Łódź,

Piotrkowska 117,

dział księgowoś-

2755-k

MAGISTRA bakteriologii do s:amodzielnej
i=
- zapracy w pracowni
b a k terlołogicznej
.
Tm1m11111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111n111111if ~K~ t4a~·1!;ę ~~~ trudni Szpital im. dr. J. Korczaka w Łochtl,
goda:. uL Armii Czerwonej 15. Zgłoszenia przyjkach. Tel. :M9-l7
69?l1_g ~uje sekcja kadr na miejscu od godz ~ ~~
1~
WnOCLAW (centrum) dwa
.
I>Qkoje, kuchnia., Łamen
SAMOCHODY·
ka, ga-z: (wszystkie wy>go INŻYNIERA budownictwa lądowego na staOGŁOSZENIA
MOTOCYKLE
d)I') zamienię na pokój,
nowisko 'kierownika działu wykonawstwa,
kuchnię w Lodzi. Oferty
techników budowlanych i
Qgtos'Zeń, inżynierów lub
BiUTO
„OCTAVIĘ" nową kupię. ,.7()07"
KUPNO
NIERUCHOMOSCI
7007 g techników sanitarnych oraz murarzy tynka832Jl g PiotrkO!Wska •
Tel. 563-00
rzy, cieśli, stolarzy maszynowych, operato'=
· ,,MZ-ES" 250 (1002 r.) ·
WTRYSKARKĘ
Konstantynów
pozwm.ą 1 spl'IZ€<laln\
PLAC l:>udc>wlany i plac .
LEKARSKIE
2 bu<lynkiem
go&poda4'- pionową kuplę. Telet.on ul L~ 30 tel l.2.a
rów na sprzęt średni i lekki z uprawnienia517 2
7 1
~ !_ g SAMOCHOD • „swena", Dr KUDREWICZ specja- mi, operatora na żuraw „Październik", elek~
ogrod-z.cvie przy
czym weneryic:z...
chorób
li'51ta.
&t.ain.
lun,
14.ooo
pr.zebiąg
obznajmionego z instalacją żurawi
!Ullglraniczny
tryka
„WERNIKS"
ul. TUJry:styozne1 „ s,prize&-10, wieżowych, betoniarzy, płytkarzy do ukłaskórnych
dam. Ofert;!'. ,,8a34 B•u•o do galJan.t,.erli metalowej lderulny pilnie sprzedam. nych,
6
pg~oszeń- Pwtrkowsk":.__9_ kupię. Tel. 21()()-64 po go- WiadolllQść Lódź, u~. No- 14-16, u.Uca 22 Lipca 4
6994 g wotki 2J4 (garaż <>d godrzi- KOROSSKA-Henry)!:a-1e:. dania terrakoty i płytek lastriko, monterów
DOMEK jednorod'Zi.nny - d'Zmie 20
j
j
instalacji c. o. i wod.-kan. oraz robotników
83·32 i
ny 1'3)
trzy pokioje, kucbnia - karz ginekolog Pl"LY mu e
&pr-zedam. Mie&zkanie na MAszyNĘ do wyirobu p ler
zatrudni natychmiast Łódzru.mwmę, StlrrLeleckie.,"'O 26 n.ików kupię. Piotr Ma- SAMOCHOD nKW w do pon.ledz.La.nó, czw.all"tki 17- budowlanych 8672 g kie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiespirozedam. 18, Zielona 16
l" do tecki, POllll'lAń , ~aihdlz brym sta.n.ie
dojaaid. „13'! lub
spec:Jailista go-Wschód w Łodzi, ul. Towarowa '15/'19.
Oglądać Rewolucji 1005 r. Dr NITECKI
"8M3 g ka 101., tel. 838-10
koDc&
chorób skórnych, wene- Zgłoszenia przyjmuje dział kadr pokój nr 8,
~:tei.~:l_?
GOSPODARSTWO il~
t.ain.io spme- ryczn}"Ch 1&-18 Kiliń9lde- w godz. 8-14.
„SYRENĘ"
rz.iem.Ja psrennc-buraczaina
2681-k
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;;--sę ~i spirned.aim.
Dąl:>ro„H" na Biernat,
<>la:ac1
Broru&awa
wę.
~nov.~_ 5 _ _ 838l g
wtLLĘ j.edal.o.rod'Zln.n.ą - na
Ju•l!anowie, WS"Ly.s~kie wy
gody sponzeclam. TelefOln
530-'00 (prócz nied:ziel)
·-_
_ _ ·DOM dWUII"Cdzinny, nowy z Oiglrodem w LodJz1.
Ruda ul. 3 :Maila. 218 m. 4
I p. 21a!mlenię za doplana p<>ltóJ, l!Juch.nda, I
ł4
lu'b II p. w śród<m.ieściu

oo'MEK murowa<ny·- -

;po

kój :r; kuchnią na Cho:i:nach
6910 g
93 ro 36 P.r.zędzal
ni.ana spmedam.
=o:,;.;.;.._ _ ___ •_ _ _ . - DOMEK, dwie morgi zie
mi sprzedam całość lub
część. Lódź, Ruda Jesio6936 g
Cirowa. 7~
l>OMEK jednoroc1Jz1nny n'tiesrzikanie wolne s!)IIlZedam. Wiadomoś~ ul. Elbląska 6, pr.zystainek „Cho
_21137_t
~~lee'\
10 ha ziemi, zaobuoowania co.ootr: Lodzi) wyicla;ier
2awJę rolnikowi lub o~=-:!lk:owi Albrechrowa,
ce, Jaigiellońska. 34
__

..

WBOCt.Aw-=.-v,;m:~

.I>1ęci~ową

fart.ową;

rz,amleruę na WiMę Lódź.
Oferty „91311 '? BO Piotr93111 g
kowsk& 96

sREB Ro ZŁ oM

dam. Slera'kO'W'Sik.iego 100,
t<:l::__2110-36 _8<;>drL:._ 7-::-15_ _
w ideM.n.ym
„MIKRUS"
stanie s~ &tani&ław Wolski, Piiotrlkow9174 g
sik.a 137
SAMOCHOD cięta!'oiwy 3/4
stan
tony „Chevrolet",
n.ARS CHRISTIANA!.!
ideal!ny sprzedam. Ogl.ąLód t
dać Mickiewicza 14, Jasklepy:
8345 g
sak
111 • Jaracza nr 1
.,...,,.~
•~
17 MOTOC"""'T. ,,M~-„.-~::~
UL LutomieMka u
idealny 8\ł)ll'.Ze<iam. Wiado
eodzlennie
mooć Lódź, 22. U.pca 7·8
w god.zl.naeb t-18
,,OI~ma>ia"
SAMOOHOD
1148 K
górna ISIPI':liedam luib rza.m1en; ę na motocyijct. A•lek
sa.ndróW, B1elań5ik.a 6
MoTOCYKL-sHi..-i'oo doQSPRZEDAŻ
tarty do StPI'ZE>dan.ia. Wia.
do.mość Lódż NO<W0'111<1 HO
68113 g
ka,p:ronóWlkę m. 6 blok C'!
MASZYNĘ
„Idea·! " na chodJz1e &prze _ _ _ _ _
dam. Lódź Wółczańslka 7
m. z. tel. '.:im.1-13
·
14
. iPO
TELEWIZOR
posrz;ulkude
'"""
Cena 3.3110 PANIENKA
spnzeoom. ,,T~l.a"
c<llli
83.2S g """'u GulblO:lc&toirskiego. :zł. Tel. 463-.33
Oferty ,,7<>35" Biuiro Ogio
- -HYDROFOR :na 750 litrów sz.;:ń, Piotrkowska 96
kompletny, mato u.żywa- LUKSUSOWĄ- kaiWa.Ierlkę
w Wairsza.wie zamien~ę
ny orarz: schody 1astir1ko1
we sp~~ ; ; • <łl<l-62 n.a I>Od01bną w Lodrz.i. Ofe:ty „83.23" Biwro C)811o
ul. T.aivrza
ow=ek szen Plctt1kowska 96
PIES SZikocki
(COlie) a-miesięczny - do MIESZKANIE wydzielane
leu.p i
kwaterunku
sprzedania. Piotrków Try sp~
bull1J8>Lski, Wy60!k.a 9 m. 7 maq:żeńs.two. Oferty n7336"
..&3ei:1.._g Biuiro Ogłoszeń .Piotraow
~
8.1:;J5__~
SUCZKĘ (brodacz mooa- ~!ca 96
chijski) 7 -miesJ.ęczną z me POKOJ bez wygód w dom
Jeżów ku W)•l.ą=Y'm z kwaite
edam
'k
try ą spir:z W~holińs'ki run.ku z O@lr<>dern 650 m
~~------ ~w. (l/4) spn:ooaim
~5.000 zr. Oferty. „8347"
SIATKI o@rodzeniowe
b · my :fua:tki 1 słupki po Bmiro Ogłosrzeń, Piotir>kow
&M7 g
;J_mracza łl ska 96
l~~
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DOSKONALENIA ZAWODOWEGO §
§
Łódź, ul. Łąkowa 4. teL 289-05.
2119-t ~
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KURSY CEROWANIA ARTYSTYCZ- .~
PON'czoce ,1
REPASAcn
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SZYCIA RĘKAWICZEK, WYROBU ,~
GALANTERII z TWORZY'W SZTUCZ- 1
NYCH, DZIEWIARSTWA MASZ'YNm ,•
,I
WEGO HAFTU MASZYNOWEGO
,•
•
•
'
ZAKŁAD

,a

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ,•
Łódź, uL Łt\kowa 4
2115-t ~
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ZAKŁAD

-7 , og asza prze arg meogramczo- §

~~Zg~~w~~fe ny na wykonanie barwnej elewacji budyn- -

DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

t
g ków Muzeum, ul. Więckowskiego 36 w Ło- §
,t
organ I z u j e
dzi. Termin zakończenia robót ustala się na _::
,t
POMOC don;i.owa potrzeb d
1
zi.eń 30 września 1963 r. W przetargu mogą 5
ru;. naitycham.ast n.a stałe
lub dochod'Ząca. Referen- wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe, §
11
cje J?Ożą~ane. Zg'!oezema spółdzielcze i prywatne. Oferty w z·a lako- §
i•
stopnia I I U.
wanych kopertach należy składać do dnia
K"1J)C11W!kiego 93-7
11
. =
k
d .
d
POSZUKUJĘ fa.chowca2l!la 14. VII
. 1963 r. .o go z1:i;v: 15 ~ se retar1a: 5 W programie budowa i naprawa radi~ 11
Jącego !l'eceptury barwni- .
ków 1 ich przygotc>wywa cie Muz.eum, gdzie równ1ez mozna otrzymac := odbiorników lampowych i tra·n rysto1
rowych.
nie do fi.łmdJI:uiku -s=e- ślepe kosztorysy. Otwarcie ofert nastąpi w 5
1
=
d 13 z t
gólnie białycn po!krywaiją dniu 15 VII b
. . as r~ega:n;r so- § Zapisy: l.ódź, ul. Ląkowa 4, łeL 289-05 ~
• r. o go z.
.
.
cych. _wa11UJI!kl atrulkta
żu oo .omówienia. wl.ado b1e pra_w<> wyboru oferenta Jak rowmez od-,=:
2114-t
m°''Ć kierować: G~óowetzew stąptenia od przetargu bez podania przy- :=
s·ka Byrjgoszcz, ul. J;,ele1
2690-k lllRJHRl1illlllllllllllllllfnlfllllflfllllllflł11llJlllHHlllllJlllllfllflllfllf
1
'
czyn.
wei:i. 19-1 tel. ł29-M
7019

choowski

I( URSY

RADIOJECff NICZNE

=

I

-

ROMA ~ka N" ~? pemiika. 26,

Piotrkowska

t.aryngolor,rta:

~ :ań!t_~~a,
~~~zi~ęg~9
~'fł1J'd~••#Il' ,l/f~l~IV'
l:UO, 15, ;~~!~, ~=~t_
1ł g. 10. d~ad~
lat
•
J

S'z:J>,

Im.

ul. Wó.1„
Okullfltyka: S'z:I>ital tm.
dr Jonschera.; uL Millonowa 14.
Chirurgia t laryngologia
dziecięca: Sz.pital lm. K<ni
czaka., ut. Arml4 C7.e:t'woneJ 15.

DYŻURY SZPrrA.LI
Szpital 1m. dr a. Wolt
34-36,
l.aglewnleka
Ul.
przyjmuje kobiety rodQ:ą
8lnekolog1czCf' i ch01re
„Naatępey tronów" pr. tD'"1 nCeł>Ulek"1 C. ro,
nie z d'Zielnicy Bałuty,
wlOEllkiej, d<XZW. od lat li.., 12, 13, Ił. 15; 16.
KINA PREMIEBOWE
Lódt ~ Wt'Z dzielnicy
17, 18, 19, 20. 21
18, g, 15, 17.30, lliO.
<mew Z pondiU ,.K ', ul.
GDYNIA-STUDYJNE nieBAZ.TYK CNllł'\ltowlcza 20)
ZbOCLi! 18, :z: dzleln.lcy WIECZOROWA POMOC
Fraea&se" MUZA (Pabi41114cka 1'11!) czynne :
„Kapitan
Lódź • Sródmieście :r; po LEKARSKA udZleta w dn.1
fr. ,,'rysfąe oezu doktol'a HALKA CK!ratwieok.a Hl
Prod.
~~iu:rairna)
radin1 „K'! ul. Kopc:1ń- P<>~e pomocy dolK'Od. NRF, ,K.anclarze Sp. Ake."
12 30 15odl"la30t 16 g. 10, MabUIMI„
rosłym t dzieciom w am•
sk1ego :i:.
aing. dozw. od lM
dozw. od lat 16, g. 15.45,
• ~. , 20,
· ,
Szpital fm. Curłe-Skto- bulatoirium w godzl.nacb
18 g, 16, 18, :IO
(PiotrkO'Wl!lka, Ul, 20.15.
POLONIA
dowakiej, UL Curie-Sklo- od 18 do 21 oraz przyj•
„Nleletnt śwU!.dek" STYL_OWY ~ ltz:I) MLODA GWARDIA (Zie67)
pr.z:y;jmuje muje w tym czasie zglo
15,
dowSldeJ
GQsposfa do
pr. !ona 2)
Prod. a<n.g. <i<>'ZW. Od lat „Allbł do8konałe
16 g. 15, „smarkula" pr, ang. dozw. od lat u · g. 'Wnystildeg:;" p.r
USA KlNA m KATEGOBU kobiety l'Od:zące 1 chore s:zen.!a na wizyty domowe zabltwiane przez noo
zdz!elniey
ginekolog1cm.le
ł.1)
(Józefów
l.ĄCZNOSC
10,
g.
'
dO'Zw. od lat 12
16, 18, 20
dO'Zw. od lait 16 g.
J>Ol.
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z drzie!ni
Lódt-Góma.
nleczyaie
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g. l'l-19, środy, piątki
i soboitY l>-15, w nieWl/'lltawa
d:ziele 10-16.
SzkWe olejne .J&na Ma
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Spółdzielnia Pracy DziewiarskieJ „Wzór" w
WSPOLNIKA z upraiw.n~e Łodzi, ul. w.tęckowskiqę 22 ogłasza przetarg
nia.mi do lokalu :r:remieśl na wykonanie robót elewacyjnych budynków
centrum ruc:zego w
o wymia.i:zę l,037 ...m2. W teonj,nie .tj.o .30
Ofehy " „7-0l'Jdl"
1>r:z.yj.mę.
Bitw<> Og1omel\ Piotllk<>W września 1963 r. Bliższych informacji udziela
7029 g gł. mechanik sp-ni, tel. 200-32. Termin skłaSika 96
7 dni od daty ogłoszenia.
LETNISKO w R.oeańcWte dania ofert do Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 1963
(doja!2JCI tramwajem)
w:1rna.jęcla. Tel. 000-15
r., godz. 10. W przetargu mogą brać udział
ZaJll'l.
Stanlsłaiw
KAJL
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcxe i
Kościel
z.diuńsk:a. Wola,
na 411 .z.gubił legiJtymacj <: prywatne. Zastrzegamy sobie prawo wyboru
0045 g oferenta <>raz prawo unieważnienia przetarnr 243
szkolną
2745-k
gu bęz podania powodu.
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Mila

Tysiąc
t:.ato -

uroczystość

urlopy -

spoirt.
Wy- będą Lódż w mistrzostwach Polkol<>nie, Im- ski.
Szermiei:-zom orga,ni-zujemy
wy-Scigi,
zgrupowanie w Borach TUchoJski<cn, Gimnastycy będą trenować
w
Ski-erniewkaclt.
C2terdziestu
To jedno Slowo e!ektryzu~e rolo piywaków wyie.:izie do Czerwleńd:zież.
ska,
'!1rzeba długo i m=otnie praco- - A dla.czego nic pan nie mówać, żeby wpisać się na listę re- wi o pitkarzach 1
kordrListy klasy saikolnego klubu,
- Po dluż.s.zej dyskusJi po.s<tano
czy też miasta, nie mówiąc ju-t o wiliśmy
piłkar.zo.rn
(j unio"·om
i
:rekordach pa11stwowych, Euro!PY Il1-ł·od·zieilc-01n)
zoTganizJować
zgru
i <rek<miach olimpijskich.
powan.ie
w oś-r<><lku sportoowym
Na ternait wykO<rZystania se'OOnu Startu :przy uu Teresy. PrzewiTren~o:em
letniego i :przygotc wania najląp du,jemy 100 miejsc.
szych naszych zawc•dników do calości bęct<zie mgr Lubnau.
sia!I'tu jesienią rozmawiamy z za
- Ilu zawooników i oczywiśde
stępcą :przew<>dlnic:zącego LKKFiT
zawooniezek w sumie skori:ysta z
:&omanem Balcerzakiem.
tych obozów trening()Wycil?

Ci.eczki ol>ozy
prezy zaiwody Rekordy.

0

- Wchoo,ząc do LKKFiT rzauwa
żył pa.n chyba liczną groma.ję za
woc!n1ków szykujących się do wy
ja2ldu na zgrupowa,nie. Tym razem pożegnalismy leklkoatletów,
.aile zgrupowań jest cale mnóstwb.
Pr06łmy uprzeJmle o
P'odanie b-aroziej s2lCZególoowych danydl.

my doskon.a.•ły zespół z Piotrkowa. Imprezy oobyvvać się będą
na kilku sta•(lionach. Startować
będą
tylko nadlepsi, to znaczy
ci, któ,rzy wy.każą się dol>rymi
rezu-Ltatarrni na za.wodach .kontro!
nych. Spartaki<B<ię orgaonizuJemy
z uwa.gą na wyczy,n sport-01Wy.
Cho<l~l.i nam o to, żeby Lódż n10
gla wykarz.ae się dobry.mi wyrukami i w 1964 r. dobrze wy;startować w Warszawie na Sipan:iakiad:zie centralnej,
Zyoezymy zaw<ldnlkom t tre
nerom pięknej pogody, dobrych
rezultatów i do miłego spotkania
na spartakiadzie m. Lodzi _ 22
września.

- L'.czymy, że zbierze się prze
szlo ty,;;iąc. Jest to lic-z:ba poważ
na,

zważyws'Zy,

że każdeinu zaza,pewnić zal<wa
wyżywienie, no i C(!ZY
dobrą, taci10wą :po.moc tre

wodnikowi trzeba
terowanie,
wiście

Kierowni'k klubu „Włókniarz"
Czesław Gołąb-owski jest optymistą jeżeli chodzi o wynik
sobotniego meczu piłkarskiego
o wejście do II ligi. Przeciwnikiem Włókniarza będzie dr-.rżyna Warszawianki,
która rozl!'fOmiła
ostatnio
8 :O
zespół
Warmii.
- W jakim składzie wystąpi łódzka drużyna?
- Najprawdopodobniej trenerzy J. Wiszniowski i T. Bła.szczyk zde{!yd·.iją się posłać w bój
drużynę
w
składzie:
Bujak
(Ma.;ichrzyk), 'S!a.rzewski, Kłos,
Laszkiewicz, Za.lega., Here,ziński, Szymczak, Pilarski, Jaksz,
Koc, Wojnowski (Ga.rkut).
- Jeżeli wygracie z Wa:-szawianką, to wysuniecie się chyba na czoło tabeli?
p.

I
I

Sprzyjający klimat

nerską.
ZmobilizowaJismy wszyst
kie is,tnieją.:e siły urenersko-mw dniu wy1·azdu
lekikoatletów drodze) p-rzychylna ocena wyni.struktorskie, N·e ma.zna Jednak
.
'
k
o.gat&cać z tren~rów samej LO•:lrzi. I z .Łodzi na obóz tre:nmgowy do k,ów p-rzez pi'as~ i fre we-nc)a
- Lekkoatleci ryjechali do Wie Pnzecież w m~c:e też ro 0wijać Wieruszowa rozma,·unal.€m z _ kil~ ,publiczności.
ruswwa.
Ogółem
trenować
na się
będzie,
w letnim
okresie ku trenerami i dzialaiczam·1 teJ
dwóch tum'llsach będzie l.'l-0 za- sport.
dyS<Cypliny sportu.
Doszliśmy .·. Przecież reknrdy nie mogą pawodników. Bokserzy wyjadą do
Re·kord rod.n
- Sądzimy, że miodzie-.< sporto w.~pólnie do zasa<Lniczego, na· dać codziennie.
'I-omaszowa. Wyślemy tylko 10 - wa
d0o1>rze wyk,orzysta wszystkie szym zdaniem, wnw&ku.
się z solidnej, czasami _kWca lat
oto jest tych., ktÓ<I1Zy <repl'e-zentotwać zgrupowania
i je.sienią
padnie
wwaj.ącej,
pefoeJ
poSW"1-ęce111a
wicie re!>•oo:dów Lodzi.
Otóż żeby mógl się pad.nieść
pracy.
poziom
lelokoa.tlety<ki
łódzkiej
- Ska.ro
mo·wa o rekoll'dach,
"
b ny JeS'
· t Je'J
· · .,..,„V~"'"
-""""'"'-"'ni·
'·'
t'""
należy
obiektywnie
stw1m<izić, to
iż po,,rze
W l e>1WGOa
""'yce naJ';nio.knieJ·,,,..~
lk.a
po·:i:n.iósl się znacznie poziom s,por kltmat.
szym efelctem jest sama w.a
·
te-wy czolowych drużyn piłki koN
b
·
· · ·
Na oko nie do&trzegamy przeszy1wwej (mc;s:kicl1 1 żen~kich}, w
ie znaczy to lf1Ul>JmnteJ ze- cieź, 'czy sprinte-r biegnie se~kę
ten!s:e stolowym, doskonale spi- byśmy mieli w tym cieiplym w ctasie 10,8 czy też w row~
sują się na;;i kolar--.oe, za<iowole- lclimacie poić zawodników, tre- ne
sekund. Zachwycamy się
11
ni jesteśmy z pięsciaorzy. Nie :po nerów i dziaUi<:zy pta;s1'm mie- lotem
ószczepu. Emuzjazm nasz
ltolarz łódzkiego Orkanu - Jó- zostają
w tyle ciężarowcy t ho- ki.em.
d
· qd t
'Zef Sta.N>ń wrócił wczoraj z Au- keiści.
z pewnym za,;trzeże 11iem Co rozumiemy pod okreśie- wzrasta jeszcze bar zieJ . li e
strii. Brał on udział w wysci;;u c11,cę mówic
o
piłce
nożnej.
niem
_
klimat?
wzrok.owe
efekl-y
poparte
zodook<>la Wiednia. Dystans wyn-0
- Prooimy bardzo,
sta,ią wyn·i·kiem godnY'm ..ronotosił 100 km. Wyścig r(Jzegrany był
w konkureu.cji międzynar<>-dow.ej.
..
,. .
.
Wice•preze-s
ŁOZLA i jedno- wania.
Staroń pojechał wyśmlenieie z<Io·
-:- Ot<Y.< pocl1wa,1c. me-zn.a. mlo-, c::esn;e trener le!vkoat/etów ŁKS
. .
·
·
p1lka.rsk1e. Ju·;
. :,,,
t
.
_ .
.
_.
Czy w Lodzi )€St odpoW1edni
bywając pierwsze miej~e i wie- odzieżowe zespoly
niec laurowy mistrza. Wieclnia. nio.rzy -. to c;,ila nasza na-:tzieja., a pr __ ;d ;~a,,y mi~tr~ . •1 tekord- 1: klima.t spo·rtowy. by nasi le kko- Sądumy, z.e p,o z.orgamzowa-1 sta w b•.• gach d.ugu;_h! Tadeus. \ tl ci mo,gli uzyskiwać
c<J'Taz
Drugie miej~e zajął reprezenta::it
~:Sz~ wyniki i wyjść nareszWęgier, trzecie kolarz CSRS, a niu t;ir>u o~zów i k_uraów LKKFiT, NoW(!k, tak to okres/u:
~g~lne ~n'llsum().
n& czwartym był zawOOnik ZSRR szyk_UJe JaK1es
- Na klimat moim zda~iem cie z impasu?
Lebiediew.
w_ame tych wys1lko~"'·. <;~y zorga; sk-Lc·d.a się wlaściwa opieka. n.ad
ni:oowana zostanie ,l-2Gie111ą Jakas
- .
.
.
wielka impreza. sportowa?
zawodn~kam·1 przede wszystkim
Może sezon 1963 r. będzi.e o- · Bę.ctzie n:ą sp<»rtal<iada m1.a- w ich_ wl/.:snych klubach, od-Obra k·resem przełomowym . Wydaje
W ·wyścigu unc-znym w Grudzią :ta Lo·:io:i. Nas:z.a spa,rtaki,ad.a zo- Ol'Qt:mi::ac;a imJJrez p1·zy odposię,
że
syt1uu:ję lekilwatletów
dzu zwydężył Turaj (Orkan LMź). stanie zoą;anizowana 22 września. wie".lniej konferansjerce (trener
Trzecie miejsce zająl Staro1i li. 1 Na popis gimnastyczny za.prosi- Cywiński
jes-t t ,u
na dobrej d0·skonale zro.::umial ŁKKFiT. Z
uz-ncniem podkreślić trzeba przy
chylny :>tosunck do tej dyscy-pliny sportu przewodniczqc-eg.J
.I.
•
•
w Zatk.-€'go i jego "'&stęvcy R

J. Staroń (Orkan łó~ż)
m asfrzem W1'edn1'a

1

•
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zwierciadle nauki".

8.3,53.·15„Swiat
w
Chwiia

./:r POWIESC „DZIENNIKA"

-!;r

•• DZIENNIKA"

czyina za.jl"Zala: wod:a w niebie1!'kim
umywa !ka
na żelaemych, b1a.łych

d1zbanie,
nogach,

- DobrZ€„.
Poda la rybaczce pieniąidlz.e.
_ Tylko wraeać mUSt ,P'1unienlka ipn;:d jede;iastą„. powiedziała goo!'l!lo<lyni, odWTacaja,.c s;{} w progu. Pio tem .idziemy sipać
i )JISY epulS:ziczam. Ja,klby pa.'merł;a me nocowała, a rze•czy zostały, to liczę ta:k .samo, bio
po:-:ój zajęty.
- Do1b1-ze.
Kobieta Wlj,.,.Z'la. Dzioeiwc7.yina, zdjęła bluzkę
i stojąc pół nago przyjl!"zafa się rob1e w lustrze. Po•tem odsu111eła par.awamik l ~oezęła
;:,ię myć . Kiedy byla już got~~a, po<loe:„zla
do plecaka i za,częła wY'kladac Jego za.wa;rto.ść na lóŻlk(). PrzyJr.zaJ.a się trzem !tit.mm
suki€1!1.kom W)"l:oorała jed:ną i WY"'l:O::la z po<koju, narzu~iwmy na si€1l:>ie blookę i wciąg

gdzię się będę?

_

Ta!ITI... RyibaC"llka W\"1kaza1a para•;.vamk w rzil:ocist.e, wyiblallde pa,lmy, nad Jct_ocymi biegł natI)is: Porl Hamburg 1900. Dz1oe<W-

nąw.s-zy ~nie.
ż,elazkioe:n1 i za.brała się do praplęciu minu1taeh włożyła ciepłą
suik)en'kę i ,pr..zyj,l'zała się w lustrze.

Wrócila z

.s-0wa.nia. Po
jeszcz·e
SzY'bko

przeczesala

korótką,

cza:riną

ozun:>rynę

i sięgn.ęla do0 ki€.;;z~i po=icomyich na ł.cTiZe
śle

.:ip<lod<nii po w iz)"tó w:kę.
Jan Ro•gals1ki... powi,e(l•ziala cicho Ba•rdzo dob.-ze„. Raz jesroze s.ooj:rzała w
lusterko i za,nudfa refren piooonki o ma.lowa:n•ej la•li„. '.Urobifa ki<l:\-ta .szybkich, t.aneczny>ch krokÓWI.
Zoba~ZYOllV„..
. W~nę.l:a
wi,zytówkę
do kies.Wiki
sukienJkL.
Potem

POWIESC
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w

,,.-:r~"n~k

loso\va.-

świata

woszczepie

padł w

Mosk ie

. . . .. . . . .

bylo gla<llkie jak .st&ł.

Staorająoe

.,,Ję

utrzymać i!'Ów,nowagę na wpaoda.i ąicym w n.ieu1;:'1;a,n111e poślizigi roweirrze wo<lmym, Mał-go
rzafa pa t.rz;~!a rowno•czcinie w dól, próbując
z<>baozv-ć, co &ię di:i:;ej.e na dni•<:, bliis1kil"Yl i
oświetlonym pro.mieniami sł·ońca. Ale •0•1ver
nibił fale woikół
siebie i
niewiele mo•gła
d'CJ<Sł.rrec.

Jechali wzdł.uż p!a.7.y. na której mimo poJ!l<O•lUJdm,ia, roiło się od lud.zi.
Widzi pani! zawolał jadacy z tY"łu
Za•wad:z.ki. - 'I'o wca.le ni-e je&{; taik1e t!"u.dine,
ja.k s.ię wyda.je ri: daloe1ka
- Za,ra1z .sipadnę i od i:a,zu u10<ne !
W tym momencie rowe1r przechyil1~ się niebeizpiec.zniie. Dzi.e<wczyina pi.sinęła.
Nie u.ton.ie p:«ni.„ By~bym mar.~-vm leka,rzęm, gdybym p(lzwo~i,l: zd,,-owy<n-~ •. shcznym
pannom umierać w mojej 01becnosc:-„
.
Chv<l:>a że będą chciały um1erac z m11ości do paon~ i ... - N:ie dokońcZ'yla. Oboejr.za-

13:36, Lipsn1s€1n -

sen1 -

11f.311.

Polaka WYJ>r'Z€o::lz'.l jeszc--,.e W~·
gie,· Nagy - 18.30.
Bar.a-za dob,·e wyniki pad!~· w
rzucie m:o1ten1. Trzy p:erwsze
n1iejsca
ZSRR:

zajGli
reprezentaniei
Kc·n<!raczew
6'j,G9
6-6,00 i

Bakc-:.·t~inuwem

pt·z.t::r.l

Kllm•om - s.;.sa.
B'.eg na 2<JQ m

§radę ro-zegra-

-!-r POWIESC „DZIENNIKA"

na zegarek. •Wyszła nucąc ckho.
Rybaczika si-e<l.ziafa w tym sa.mym miej1s.cu,
w którym ją robaczyfa po ra,z pierwszy. N:e
umi<J<Sila glo·wy, ao!e powie<l<Ziała:
Zame.!diu.je się pani-e•nka jutro.„
jeżeli
pain,ie·-łrn chce d'lu.żej zc.;;tać„.
- De.brze. Zobaczę jesr1JCze ...
Szybkim, S/P'fę:Ży.5'tym kT'O'kiem dziewczyl!la
nw;z,v'la ku ful!"Lce. Sziła s:zyibko. bo wycloa1waJ:o si-ę jej, że do hotelu Imroe,rial m1Usi być
laod1ny kaiwa~oeik dll"oigi stąd. N'ie m:ylila .się.

„

(Dok(J1iczenic z,c st.r. 1l
Ka\l'a3iew
(ZSRR) 18.56 prze:t
swoimi rooakami W.ffanau;;-ka-

grat A1n.erykan111
przed
Ozolinem

mGżczyzn
GueJ:t~d

"'~-

:?-0.9

(ZSRR>
21.0.
w tie.sic b:cgu na 800 m -za iąl Angt:k Williams w c-zas'e 1.19,9 rn-z€.:l PllP~er·ws7..e

m~ejsoee

lakie1n Ma.c'a:g:e.m l..}1.1. \V b'etr:umfo\\,'l

gu na '100 m ppt.
Haas (NRl"l 51,4
kie111

Gi.erajewskim

pczect

Po!a-

.):!.!!.

E;c~

gló\\'ny memo.rialu ~,!rn1ko;oyl si~
2\i..'"}„cięst\\·em
Fra•ncuza B:i·~~y.
który U'Zysk~l b;::.r.:Jzo dab''Y cz3;

0

sp.ojirzała

Mo1rze

ru'Tldzie

Nowy rekord

af

PARYZ. no IV cta.p

DOW bOr
' -

-&

pferv.rszej

Zwy<'ięzców Puch~ru
bę<izic Zodob~·wca pucharu G:<'cji, który d-oty~h<."'Zas n~~ jeE.t

de I' Ave n i r

I

POWIESć

w

Sc·sn-0·v1liec

Pucharu

Lewandowskie•!

0

z

ZURICH. W pierwso:ej
rtmdzie klubowego Pucharu Ewropy, mistrz Polski G::irnik Zabrze S•potka s'ę z V1enną <Austria).
Przeciwnikiem Zagl~b'a

w~·sdg·u kolars•kieTELEWIZJA
go Tour de l'Aven;r na 12:1,5-km
Lód•zkie wiad,omości dnia
trasie, pro-wa<iza.cej z Capvem,):\potkan_ia z _pl"Zyrodą'.' (W)
les-Bains do Luchon. Zwycię-/vl
K!l•ka slow o :praig.ramue TV
Hiszpan
Mcr.nene
w ·cza,;;..
(W)
3:26,()l (Z bonifika-tą), Dru-gi by!
„Nie tylko d1a pań" - ma
W Zinnowitz roz~rywany jest
Kap1tonow (ZSRR) 3:27.47 (o: bogaizyn (W)
między.nar,odowy turniej ten.i-. mf1katą) przed Fran.~uzem ZimKonoert
w wyk. solistów sowy, w którym startują rów- i merma nem 3:219.07. Nasi reprewęgierskich: Ka,rola Agai . . p
zen.tan.ci i tym ra·zem nie o<!e0 1a•cv.
se<pran koloratu•rowy, Laslo mez
&'"a-li żadnej roli. Nojleps'ZY z
Karpeir - g1ta-ra (W)
W spotkaniach 1/8 finału e:ry l n!ch Scibiorek utjąl dopiero 40
„Dobranoc" (W)
pojedyi1czej kobiet Dowbór-Le- 'I miejs-ce - 3 :a~.11. Ka<•zmarczyk
Dzienn}k telewizyjny (W)
wandawska (Polska) sootkała
byl 5-6, K<>walsl<i 60.
„Most" - magazyn poi.siko- się z za wodniczką NRD Lo<nPo czterech et.apach p·-zodowniemieoki (W)
ni.kiem jest Fra.nett.z ZimmeYPKF (W)
der i -przegrała 3 :6 ' 6 :4 • 3 :6 • a
man w lącznym czas;c 14:12,08
„Za.gad•kowa S'ZlPj·l•ka" - film Białkow 11 a ' 0 olska) ule•gła zap1'Zed Hisizpanem Sauguardy fab. prod. a~g. o,d lat 16 (W) wodniczce czechosŁowackiej KQ
14:13.25 i &.zwajcarem Mau.rerem
W1adorn. d'Z1ennika TV (W} re!>'ovej 1:6, 0:6.
- 14:13,411.

biały kubełek.

Pokój byl durży. Na joEdinoej sc1ame wisial
wielki obraz pmedstawi·ający żaglowi-ee w
wailce z cierrmo<niebiel<iką btu·zą na morzlL
-dJrugis.j ściany patrzył na te. zm<igar.Ua ia-:
kiś święty. l!l.ieruchomy w swei h!•E-r~tycznei
pozie tr.zymająicy prostą iak w!ócz;n1a bl1ę.
P~cllku byl stół na.k.ryity białym obruse.m,
który ryibaCZJlm z,djęJ.a
'ń-1:hcodząc i
Z!Qozyfa
stai!'al11l!1ie.
W ll'Qg.tt łóżko, w1eikie, _nakry•t-e
ruebieflką kapą, ;z trzema poodu.:• f;am1 ufoozonymi w inakrocltmaloną ,piramidę. Na s.tol_1ku 1pod olklnem było lUiStro w sN~brinych, c1ęz
kioh ;ramach.
. Dohr:ze.•• =- :powieó1ziała dz1e'\vczyina. -

w

N1" epowodzena·e

1:a~ia;;,·:i_7
k~~kr~ii;1~0.;!. ś~'.~o
D. c . opery , 22..37 Muo:yka ta2

I

(36)

Pueba rze Europy

Tour

0

Kwaśniewski

Górnik Zabrze - Vienna
(Austria) w Klubowym

60.64

l

0

Panstw. Rosyjski Chór Ludowy, JO.OO Koncert solistów. 10.3-0 „Po-I
13 .00 Kcmcert :ro:zrywkO'\\•y, 14.0-0 !J'l'e>mea bu.rz" - fra•gm, 1.1.00 Mu-117.54
•• Odpraiwa"· - <>[>QW. 14.2-0 _Ra·dio- zyka rosyj·ska. 11.57 sygn_al czasu 118.00
<reklaima. 14.34! (L) Kc·n·~ert ro:z- i hejnat. 12.0'5 W1a jomosci. 12.15 18.:ł5
ryw>k'Owy. 15.00 Wiadomosci. 15.05 Mu•zyJ;:a lu<iowa. 12.45 (L) MagoaProgram dnia. 15.10 „Poo\ęp w zyn dla wsi. 13.00 .,w stonecznej 118.5-0
gospo<Laxs:twie domowym".
15.~\J H.1szipanii". 13.25 Kwadrans wa•l-1
J, s. Bach: Preludi111m i Fu,ga ców.
13,40 Pro.g-rem dni.a, 13.45 • 19.20
lll!" 2 c-moll. l5.!/J5 Melo~e ro·zryw:' (L}
Ir.f0.:·!'1,2c;e
dnla. 13.3-0 (L)
ikowe... 15.35_ Co .si.~ wam w _teł l Aktua,'.n.)."'-'l łódzkie. 14.0-5 (L)_ „ca
audyCJi naJba<rd!zieJ podoba. 16.0o j le·ndar'.uom kulłlury muzyc:vnej" Z zycia Z\l<iązku
R.a<i·ziecitiego. , au•j, 14.:Jó (L) serenady tan~c-zne. 19.50
lli.35 Pr~am ~!odrziezc-wy, 17.001 l·!.45.
Muzy.ka dla wszystkich. 20.00
Wtad<l'mosci. 17,05 Z :plecak:em po 1.5.30 Au·d dia d:zi~ci z cyklu: „z 20.30
kraju. 17.25 Koincert. :pcpolu<lmo- p!o>e,nką ·i ta11<::em
po kraju".
wy. 18.00 Rą>oo:"taż literacki, 13.20 [6,00 Wia·jamości. 16.()5 z twórczo :>Jl.OO
Pu<blicY'$tY!ka zagranłczna.
18.30 ~ci klac:iyków wiedeńsikich. 17.00 21.10
:Murz:yika r02Jrywkowa. 18.4'5 Rad!io- (L) R.a-:lic-reklama . 17.15 (L) Omó:ooklama. 19.00
Koncert ż~·czen . wienie progrnmów. 17.20 (L} Pi<J- 22.06
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(n)

nia r.~zgrywek te!?o~oc?..ny-~h pucharów. l{tóre odbylo się w &r-odę w Zurichu.

U/ I. Z }

m-ości. 12..15 ,,Rolniczy kwadrans". muzyki,
8.5-0 Lęc-zyckie mel,o•die j neczna . 23.5-0 Ostatnie wiadomości.
12.30 Rad10Tekla0ma. 12.45 s:p;ewa ludowe. 9.00 Muzyka rc.ZJrywkowa.
.

myić

rzucił

1

0

Tak więc dwa mecze pod rząd
gramy u siebie.
- Czy treningi odbywają sit:
systematycznie i czy wszyscy
sumiennie ćwiczą?
- Od dziś
drużyna będzie
„skoszarowana" w hali sportowej. Znaleźliśmy się pod opielc.rńczymi
skrzydłami entuzjasty sportu piłkarskiego
dyr.
Józeofa.
Milanowskiego.
Obóz
trwać będzie do meczu, a kto
wie może termin pobytu naszego w hali przedłużymy jeszcze do spotkania z Lublinianką. Co tu dużo mówić mamy
wyjątkową szansę zakwalifikowania się do II ligi i nie. chc0my opuścić żadnej okazji. Nie
zopominajmy jeszcze i o tym,
źe zgłoszony jest protest. Jeże
li PZPN załatwi sprawę przychylnie, to zainkasujemy dodat
kowo dwa punkty i wówezas,
jak to -~ię mówi jedną nogą b0dz1emy w II lidze
- Nie zapytałem o najważniej
sze. O której godzinie i gdzie
gracie z Warszawianką?
- Sobotni mecz z Wars?.awianką rozeg-ramy o go-dz. 18.:łll
na stadionie LKS przy Al. Unii.

znany. Taki Jes.t

SILVESTER

I

a.oo WiadomOOci. S.05 Muzyka
i aktualności, 8.W Muzyka po:ranna. 8.5-0 Po,g·n;,nka 1llozoli.c·zna. 9.00 Mozailca :polskicl1 mclo<li.i. 1-0.00 „Na szturm faso:ystowskiej stolicy". 10.25 Chwila muzyki. 10.:W P<lll'aJI1I>Y koncort.
11.00
,,Mowa niczyja". opow. u.zo
1

'A

- Na środku gra Ha.chorek.
Na skrz:ydle jest groźny Brzo..
zowski. Asem zespoli; jest rów
nr ez szybkostrzelny Dziewia tkiewicz. Na stoperze gra byly
zawodnik Legii
Słaboozewski.
Ostatnie spotkanie Warszawian
ki z Warmia obserwowali nasi
trenerzy. Nie są oni pesymistami. Jeżeli drużyna będzie w
dobrym nastroju i potrafi umie
.iętnie
zagrać
taktycznie
to
mecz powinien zakończy6 się
naszym
zwycięstwem.
Będz'.c
to ostatnie spotkanie pierwszej
ru..ri.dy. W następną
niedzic!G
to Jest 13 bm. spotkamy się na
własnym terenie z Lublinianką.

.
. Podczas
międzynarodowe-go
mit~yngu lekkoatletycznego w
Zunchu uzyska:no szereg bart
(l
'-!
&zcerza~.
· 1dzo dobr"ch wyników. Bieg na
W.
200 m wyerał Dalecouor (Fran.
·
·
.
.
Pami ta7m
że w s 1'takia- cja) ~0.7. W biega na 400 m
2tl.!IO Dzienru,k
w1eczorny. „0.26 l~enkl. ,,lc<>17llP<>rzyte>rów .. rado:'ieckich. d .
ę t~ty,lk'k/Af tl.ifit~źhe
.Szw.aJcar Laen~ u~yskał 46,2;
Wi<i"1,~mości ,,portowe1 ·20
..' ,3().· 'Tarice 17.30 (L) Aktualnoś<>i 16-cizkie. 17.45. Zre' ;::"1'".
·
.
Liv~atlet są w. yprze:dzaiąc Fra'ncuza Bocco
lu•:ic•we. 2°'45 Kwadrans. dia po- (L) „Ló<lż - Fa,sty" - ręp, 18,IXI wyro-·
cen~e.
.
.om
46,5. W rzucie dys·kiem zwy
waznych. !/JJ.0'5_ Kwa'!;ran,& )~olysa- (L) „Melood'ia, rytm i pios:ęn.ka" 1.tr;e.b,a ,JWQr„yc przy;emny . kh-. 'Ciężył Silva ter (USA)
nek. 21.20 W1eczor i'ozrywkowo-,- au.i. ·t'8.20'(L} •;,siynor'li wirluozi mat, a rezultaty, P"fZY oi:'f,i»Wted ·a
skoku. 3 t
y 60 ·61('I'rr.1·
tan«zny. ~-OO Mj.kro·sluchowni•ko. muzyki r-0erywkowej„. 18.46 Chwi- I n-ich w-ien:tach, 11ie każą n.a s<-e)
y-czce
a,ng
a12'2.38 D. c. \\ieczo.ru ro'Zl_rywko- la mUJZyki . 18.50 Umwei·sytet Ra- bie dliugo czekać. ·
4
wan
'
wo-tanecznego. 2"l.O-O Os ta tme wia- <liowy. 19.00 Wiad<>mości, 1.9.00 Mu- 1I
domości,
zyka i aikhlalności. 19.3() Elkon•o- '
m'.C"zny problem tygodn:a,
19.45
PROGRAM n
Melodie taneczne. 20,12 G. Verdi:

Ra.d.io

Kazimierz

- Trzeba przede wszystkim
wygrać, a ponadto nie wiemy
.iaki będz·ie wynik meczu w
Olsztynie między Lublinianką,
a 'Warmią. A to ba,rdzo ważne.
- Czy zna pan skład druży
ny przeciwnika'!

I

„

SPORT •

bedzie ztoarszawlankq

(Qłókniarz C11alczyć

w Helenowie byliśmy
Ś\•tiad,ka<ni miłej Ut'OC:ZY\Stości. Kie
rownictwo klubu Spolem w 05'0bach : M. Dąbrowskiego ,i R. Szul
ea ;powita'lo kolany z mistrzostw
CRZZ. Loci.zianie 7.<:lol>yli :pierwsrze miejsce, od~wsząc piękny s\llk
ces.
Jednocześnie nastąpUo w Helenowie :pożegnanie cdjeżdż.ających
zawodników Spolem do FLnl.an<lii.
Kolarz0<m dobrych wyników ży
c:zyl prezes klubu
dyr. St.etan
Błaszczyk, Do FinJandii na wyści
gi t0<rowe i srzosowe wyjecha.li
Kudra 1 LMocha oraz trener Teofil salyga.
W Finlandii lodrzianie gościć bę
dą ~Io 13 bm. H powtócą do k!raJU 1 woomą_ ~do:1ał w dluog>odystan
s,owym wy~c1gu . o
m1s.trzostwo
Polski w Katowicach,_ a 16 i 17
bm. - w Lodzi w m1st.rz.ostwaoh
torowych Polls>ki.
WCZ<l'!'aij

J. NIECIECKI

SPORT •

z wiarą we własne !iły

zawotlników na obozach treningowych w·Helenowie

O wielkiei akcji ŁKKFiT mówi Roman Balcerzak

SPORT •

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

28,48.2,

wyp:·zedzil

en

7..2ie.c1.~v~e

o_ <lwje d·z'.es;ąte seku1:.c!y ct·:u.mego
na
me>Cie
Iwano~.~· a
(ZSRR). Trzeci był An:(lik HvlTIBn

29,2:1.4.

pr1e:I

Je~.L1no.~\,e1~1

W.Z6.2 .
Rzut dyskiem
Danek (CSUS) - 5,;,4u,
I<Hka

s!;:ano

do·br.v...,h
również

w~·gral

\\·.vników

w
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Ja sif',., s1kręcając

przy
któ:-y

„DZIENNIKA"

t~·m

o<l::-udv•WQ kie,,de. Straci]a
ró11no•wagę. zachwiała sie raz ies.wz~ i r~
we!" U>"U<ną.ł s~ę &ood niej cH1Hi1m śl'>o;:ie-m,
a pot.em przcwrócH na lx'•'-::. Ale t~~o -Mał~"l
rzata j·uri: nie wi•działa. Woda zamknęla s:ę
na.a nią z plu1S1kiem.
rnwrucę

rO'\lo'eru.

p,:;.ch~-lił

Za.wad:~ki za tl"zy;maJ r<>v1:e<r
pakzył na wcdę. Dz1cwczv•na

H.o•zejrzal się
do mioejsca, ~
wróco,:iy rower
ni wody dzięict
czyny nie było

i śmiejac s:ę,
nie w1-ply11::;i.la.
zm8„•"1~czyl llr.'Wi,
Pcd "~'clrnl
który·m .się za.n.urzyta„ "przr.ou•t.:-zi'm~·wRl <Z;ę na pnwi~rzch
p•u•;,tY':11 o.lY'Wa·lmm. Ale dziew
a.ni siadu.

Za"'":v:l:z.ki rDzejir-za ł się je.~zcze ra:~ i ,~~{o
czy! do tyłu, wypychaj<i,c p:-ze,d sieob:e rower.
Woda ~' d01e b,·ła p•;?'~.i~:;,,•fa, ale nie t~k
płytka. Ja k . Mn /'.;ę v.-~·da"·alo, gdy p~tn;\•l!
oa .mą z Erory. W tym mi•ei.'·Cll był() <;.1 ;:nłn
pieci~1 metrów. Do•plynął rk> dona i ro3ejrza~
&i~. W żółta1woz:i<.o·lo.:iym bla.„1.;:u do·c·era,jące,e:o
tu przez wo•dę slońca, nie dc.s.t:-ze·gl n;cZf.!S(O .
Dno było równe, pias-zczy•stoe. Ob.l>K, n'.edaleko, stała .sipoko,j1nie pośroc"frn n'.eruch-cmej
Wody kofoon'.a prZ€1'>,~o·czystych, malntkich med•u.z, Zawadi~ki O'dl:>il .się od dna i wyp!ym1l
na powierzchnię.
Za.r.-ier>pnąl
powidrza w
zmę.cwne
płuca, i rozejrrnl
s.ię.
<Jocioe:-:iia<:
nczy, zalane kro"'llauni .s.1oonej wody,
ktora
s'ka1pywała z brwi.
0

(Dalszy eiag nastaoil

c tr 1 293-110 ł c:r:y
wm;"Stldml drzlatami. Telefony bezpośrednie: Redaktor naczelny 325-64. z-ca redaktora naC7elne~ ttoległum, Redakcja I Attmlnfstracja - Lódt. _PlotrJ_tows~a j~ 22:'1~ a 3~-47. Dzla, woj~ t „Pano.rama" 341-Hl. Dział
spo...-towy ZOB-95. Dział kult. I Dzial listów . 343-80. N'l'U .~03-04. (g. 10-12).
go 3m-26. Sek:retaJI"Z odpow. 204-75. Dział ekonom. 223·0~. Dz>ał me do 15 30 sobata do 13.30. wszelklch informacji w sprawie warunków prenumeraty udzielają placowki .,Ruchu - I poczty. WyReclakql& ttoc.na 279-'16. Biu.ro Ogłoszeń 311-50. 293-00. wePwr·an.:.,.,,w30e. cz
•• ~~ Lód11:b": RSW „Prasa"• t.ódź. ·Piotrlrnwska 96. Rękopisów nie zamówio·nych redakcja nie zwraca.
daje: Wydawnictwo
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