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Dziś odbędzie się

uroczysta sesja
Rady Narodowei m. Łodzi
W dniu dzi"siejlS"Lym w sali obrad przy ul. Piotr<kowskiej 104, odbędz.ie się uroczysta sesja Rady Narodowej m. Łodzi - dla uczczeni a $więta Odrodzeni·a. W
czaisie
sesji
przemówienie
wygłoisi

przewod!niozący

Prez. RN m. Łodzi mgr
Edward Kaźmieroza•k. Wrę
czone także zastaną nagrody m. Łoodzi. Część antystycmią w)"Peh1ią występy artystriow o<peiry. i teatrów ł'?
dzkich.
S€isJa
I'oz•p·ocz:me
się 'Pl1.JJ.kbualnie o godz. 18.
O godz. J7, w sali ŁK
FJN 'Przy ul. PiatrkO'WISkiej
104 zogj'.a'll.ą v.'Tęozone odzmaczenia i:>aństwowe i Honorowa Odz'll.aka m. Łodzi
zaJsłużonym obywatelom
naszego mialSlta.

„Gumówki"

1

,.Gumówki"
podjęl.a ~wią.=.ia, o ogólnej wacl-Ości 1.624 tys. zł. Slkła
dadą się !Ila to wbawliąizalilia

jaJrościowe,

<XS1Z1Częd1nośdowe,

clotyiczące podnie15ie111ia proidU!k
cji ~ czyin,y spolec=e.
TaJk: l!J;P, wydział obuwła. po
Q'l!Imiejszyć

stan<JIW:il:
:hlość

~=~e

bra'ków póUa.bryka.tow zmn.iejszyć o' 2 t?nY il.Olść oopa.rllkó\v, S()rioiwn1a. -:- 2llilkwldowiać błędy lai!Qenmcze, oddział obuwia. prasowameg-o podnieść jaikJOść tego obuiw;a
o 3 :proc„ oodzia.ł konfekcji ,podrueść w III kwa.riale gatuinkowoiść wyirolbów o 1
P.ra<XllW!nicy dizia.łu techn-ole-gicz

=•

nego 2lOlbo<wiązaili .srię dOiloolflać

zmial!l tecłmologiczm.ych w ,pro
dlU!roji t21W. iwelli/l'l@toll1,ów. Pnzy
niesie to w 1Pl"'b0liczen.iu rocznYllll 500 ty1S. iz.l:. oowzę•ano
śCL Po.sitarnorw.i()f!lo ta,kże przyfWi.escyĆ fWIPr'OIWadlz.eu1Jie do pro
dUl'klcj~ 1!k:ai11IDY ~stępczej. na
kx>ibnierze - riaanruast m.vtrh, co

pateylll.iesie w cjągu roku 200
tys. l2Jl:. ~ttiośd„ Pira1001Wnicy dzi&łu teehniC'llllego 71Wli.ę
klSZą, pl.an 'Prod'tllkcj i - co przy
Zl!ie&ie dodJa!tikiowo 150 tys. z!::
Treścią
0oibowiią'Zań 1zafog1
zPB im. I>ywm74i KościUS2J~
skieJ - o ogol.Jnej ~1
154 iJrS. zł, jest rn. :in. wyfitona4ltie ponad .!Plam. ok. 34 tys.
metrów tkarni;n. 2ltl1Jn.iejszenie
ilości odpaJd!k<YW, a ~ !Za. tym
idzie - ~'.ll~c. ~ca
i pm€fnroczenie iJlooca. PI"Old'Uktj!i. rw I gańltmiku. .......__.__

Niezwyikle cerune

Dziś

r<A>UUI_...,.

wznowienie·

procesu Globkeg o
Po d~~

stą:pi

w

~ n.apiątek WZ'noWienie :pro-

cesu przeci-wlro &ekretalt'Zowi sta
nu w =ęclzi.e kall1clersk:lm Ade-

nauera; Glol:lkemu. Głos :r.M>leme
prokurat= a w 6'0IOOtę
ol:n"orul. egqosrzienie 'WY!t'Ok>u na-

ma. 23 'llaJca.
Lllc:mi 1ZB1Ch00nó. abserwatcmz.y
proces>U
pOOik!re§l.a.j ą, iż
6tąpllć

wod sąrl·O!Wy
r.z.ec20"1lll'O
1
~lędem

Ponze-l
byi!

pirow~y

ndena,ganme

p0c1

praiw.nym. (PAP)

budowniczych
me 'POldJjęl.a. załoig;i.
Za.kładów Cera.miki
nej w Andresp()lu.

Lódzkich
Bud()IWla.Jesit to
zobo<wJą;zanie dłuigo.fałowe i do
tyiczy WJ"lwinall'J.ia d.o ko-ńca br.
dodart1k-O'V<nej ilości cennej JProI. SpjTJICionow dużo uwagi w
dukcjli. której wairto<ić wyni·eswoim przemówieniu
poSWięcil
sta.wnym i l:>o•gatym tradyicj-Oiffi
sie 1.100.000 zł.
pmyjaźmi
polsko-iradziec1kiej.
Za."\PÓł 1PraJCoW1rJJi.kówi umylSJQ
Na zakończenie mówca złożył
~ry>ch Wojewódzlciego Przedsię
w tmienJ!u narodu rad-zlec.kieg.9
bi1l'l'&twa K()m1mika1Cji Samoi rządu rad>zieckiego oraz KC
chodowe.i w Lodzi - Oddział I
KPZR s.erdeczme
pou:lirowie·n.ia
przepraciuje w rairnach czy111JU
na1rodowi pc·lskiemu.
SIPOleo2miego 200 .roboczogodzin
W jmieniu pracujących ZS'.RR
p~zy
;porządkowairuilu miasta.
01'az młodzieży radJzieckiej !Przemawiali i serdeczne
życzenia
Rrzedisiębiocsbwo to do.sta'N!ZY
na'1'0dowli
polskiemu z okazji
ta1kże 5 .saimochooów w.raz z
19
11.'0CLn:icy
-Od.rodrzenfa
Polski
ta borem do 111.i•welacji tereinu
złożyli ślus.are Wl.
Nikonow i
pod pr.eyiszłe tai!1gow.i.silro pnzy
młoda włókniarka T. Molczan<:>:zJbiegu uH,cy TO<Watt"owej li. Obr.
wa.
sta.limg.radu. :Ar-aica ta, zolS/ta111,ie
wy1k01na111a
J)0'2la obowiązują
cym dniem ;pracy.
Cha.ra11>it.er !pO<I"ządL\rowy madą
ró\'.mież zOlbolW'iązanria Fa.bryki
Ma.szyn Spoż~zych. Za.loga
tych zaiklaidów wykona 1SJze1reg
Po kl!lkuidniowej wi2ycie opupra~ JlO<l'Z<lldikO<WY'Ch i tiechlnicz
ści~ Anllkairę zachJodnioniemieoki
nyich - <> w<Wtooci 60 t)'IS. z!,
mtnJ•siter do 51praiw pom<JCy gow Pairllru „iPromi€111iii9tych".
spoda=ej Schee!. OpublikowaLai= wialt'tość :wbo<wiąrzaiń ny w wyndlku roomów W'SIPÓlny
produlkcy\j/llYOh, OSl2lC zędnościo
komun.iikait stwierd.za,; że Niemcy zachodnie zwiększą SIWą 'POwycli ~ [l)Oraądik~ch pod.m-0c d[a
TUtrc:i i i J>Q.<Mcreśla
jętych 1Pt1ze'Z piracownilków Za
;,kO'lliecrzm.<:>ść da·lS'2::1"Ch i poważ
kładów Sprzętu Milll>oryzaeyjniej1srryeh inwesty'Cj>i
k31Pi>l:alu
nego nr 2 rwymosi 435 tys. zł.
pryw.a>tnego'i w ekonomikę Tur'
(id.)
cji. (PAP)

zwiększy
pomoc dla Turcji

NRF

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

Przedstawiciele władz wojewódzkich
jadą

'z

wizytą

W diruiu dizisiejSZJ'll'l 'Wyjeż
dża d'<> Sm10lefusika (IOłbwócl ISl!l'..O
leńl.<tti ~OUJje od 1961 r,
z ""-"<>iewóc!liJbwem lódziki,m) rlelepcja. .K!W PZPR, Prez. W.'!.~
w Lodzi i org&niiza.cJi mlodzie
żowYch, w cel.u cliaillsze.g<> pogłębienia. ikqn.taikJtiów i wyroi•
ny d.Olświad>cZeń rw pracy ipairtyijlile\i, adimiin,ilstracyij1I1ej i org,

mloc!JziE!Wwyich..

w czasie swego IPOibytu de~
Iegaioja weźmie ll"ÓW/n1eż 'l.lldZliial
...,., 01bchod.ach s.waęta 22 Lipca,
jakie są obecn:ie prz~tawy
wia1t1e nai z1em1 Sllll.Olen1S1k1ei.

z ostatniej chwili
Parulski - wicemistrzem

świata

do

(Sł.)

:ret<lv;e.~o

z

Pa1t"Utls1kim

5:2.

Wi-

cemistrz.Os.rnno W>"Wa·lcz:vt Pair_ulskL z\llryc1ęi;aJac
Frankegio a :Z.
Trzecie m.iei,soe =~ą.l Franke.
A <>to 0\9t.ll teC:zna kolejność i'lldYWlduaJJn-ego
tuirnieju flocetu
męż-c:zy"m1.:

1. Magn.an (F!"anc:ia)
Pan·ulski (Polska)
3. Franke (Pc·l&ka)
~. M'd·Ier {ZSRR)
5. Revenu {Francja)
6. Skrud!i·k (Polska)
7. Hoskyns (An.glia)
a. L. Kamuu (Węgry)

:?.

Syria; a zwłaszcza stolica tego kraju
Dama.s<>ek, byia w
czwartek,
16
bm., w;<lO'Wl1ią
k!rwawych WY<la;nzeń, pr<h:;y kolejnego 7-arnaci:iu stan.u . Według
lnf01rmacji, ktore na.płynęły do
godrziny 19.30, pr6ba ta nie powiodła się, a za.mach sta.nu zo-

Alglersko ·bułgarskie

porozumienie kulturalne
17 lipca pcdp'sa.no algierskobuli;a1rs k :e po.r~·zu:ii1en1~ ku1t~
ralne. Pororzun11·en.1e Lo JX7:ewi-

duie

T-Orzs~erzenie

\VS.polp~<::<'Y

kultwralnej między obu kraiam1
ctzie:lzl'!l!e
kultury. osw1aty,
.In.formacji i spo·rtu. (PAP)
w

XIX rocznicę Odrodzenia. Polsk.i, Egzekut.ywa K~~
mitetu Łódzkiego Polskiej
Zjedn~eJ . P~u
·Robotniczej i Prez;. RN m. Łod~, dz1ęku~ąc
za. ofiarny, codzienny wysiłek i wk~a.d pracy _w dz;e·
ło rozwoju 1iaszego miasta., przeka..zuJą wszystku~ m~e:
szkańcom
Lodzi gorące życzenia.
da.lBZY_C~
05lągmę?
i wiele za..dow@lenia. w pracy za.wodoweJ 1 sp-ołeczne_J,
spełnienia. za.mierzeń ora.z wszelkiej pomyśln·ości osob1„_
stej.

o.raz

uczucia

przyjażni,

Sala J>l"Zyję!a
p~emowieni-e
ambasadora dbug-0trwa.łYtrl11 okla
skami.
Po częśici oficjalnej akademii
nastąpiła część
artystyczna, na
ktorą ztożyły
się
utwory po.l·
sk1e i ra<J;zieckie.

I

za 50

PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ

EGZEKUTYWA
KOMITETU LÓDZKIEGO

Nowi profesorowie
uczelni łódzkich

jakie żywią oni w stosunku do
na.rc<iu polskie.go. Ambasad•or B.
Ja,s:zczuik ornówi~ szeroko ws•zystkie dziedziny :rozwoju Polski
Lud.owej oraz '\'J'SZYS>tkie aspekty przyjaźni i współpracy mię
dzy Polską i ZSRR.

Na posiedzeniu w dn~·u 18
lipca 1963 r. Rada Państwa
· zatwier-dziła dokonany przez;,
z,,.roma,dzenie
ogólne
Polskie; Akademii Na·.ik wybór
na
członków
zagranicznych
PAN naistępującycb
profe;orów:
Gusta.vo Co·llmctti
profes·ora politechniki w
Turynie,
długoletniego
prezesa
Consiglio Nazicmale Delle Ricerche, Marstcme Morse
profesoira w
Instytute
for
Advance-d Study w Princeton
(St.any Zjed110czone). wicepreze;:.a
Międzynarodowej
Unii

mln.

dofarów

Matematycznej, Hansa Stub•
be prezesa Niemieckiej
Akademii Nauk Re:>l!lliczych w
Berlinie i dyrektora Instytutu Genetyki uniwersytetu w
Halle.
Ra.da. Państwa p!iwoł&ła na
st.a.nowis.ka. profesorów zwyeza.jnycb 9 osób i na sta.now;.
ska. profesorów
na.dzwycza.j.
uych 27 osó-b oraz nadała jednej osobie tytuł profes-0ra
z,wyczajnego, a 4 osob-Om tytuły
profes·or&w nadzwyczajnych w instytutach naukowobada·w czych.
Rada Państwa powołała na:
stanowi>EJka
sędz:i6w
sądów
wojewódz'kich 3 osoby oraz
sądów
powiatowych
27
osób,
M. in. Raida Państwa powołała na stain•o•wi'Ska profesorów zwycza•jnych:
gen. bryg. pr-of. na<lzw. Maria.o
na G:ulickiego w Wojskowej Akademij Medycznej -0raz
tplika pr<>f. nadzw. Andrzeja. Himmla.
w
Woj•skowej
Akademii Medy'C2mej.
Na stanowtisk,a
profesOT6w
nadzwyczajnych powołano m.
in.: Płka dra Augustyna. Dolatkowskiego w
Wojskowej
Akademii
Medycznej,
doc. Bogda.na. Jakuszewskiego
w Uni•wersy:tecie Łódzkim,
doc. Lecha Włodarskie,;o - w
Uniwersytecie Łódzkim.

R. Strzelecki przvJał
delegację porłyjnq
llfoshUJg

Fragment walą.cej sil) kon sitrukeji betonowej a..utoska.dy
zbudowanej dookoła międzyn ar~dowegJ)
portu
l<>tniczeg'!I
FIUMIOINO koro Rzymu, kt óra. uległa. zuiszc-zeniu ua. skutek wadliwej bud<>WY na nic osuszonych bagmwb. Za.równo
wą,.dliwa. budowa autostrady ja.k i samego fotniska, która
pochłonęła. olbrzymią s:umti 50 miliooów dolarów, wywołała. oburzenie włoskiej opl nil publicznej i jest obecnie
p ·r zedmiotem dochodzeń spe c,jailnej komisji parlamel!ltu.

18 bm. sekretarz
Komitetu
Centralnego Polskiej Z,ied.noczonej Partii
Robotnl<;zej Ryszard
Strzelecki
przyjął
przebywającą w Polsce na. zaproszenie KW PZPR delegacje
Moskiewskiego Komitetu KPZR
z I sekretarzem Nikołajem Jegoryczewem i przewodniczą
cym MoskieWlSkiej Rady Dele•
gatów Lud.u Pracującego, Wła•
dlm.irem Promyslowem.

Kennedy oczekuje sukcesu
Łódzki iUillkowrec
,
moskiewskich rozmow
W ozwa.riek
w
• oczekude
* •
Moskw1i11
ogłoszono
następujący komuni-

ka.t ofiojailny na. tema.i wy.
mia.ny
poglądów
między
przedsłiaiwieielami ZSRR, Sta...
nów Zji!Jdn.oozonych i
:@ry„
ła.n~i.i

.

:w:.

„W dniu 18 lipca Dllim.ister
spl'31W'.
za,gra.nfoznyoh
ZSRR
A. GrOlltlY.k<>, zastępca sekreta.na 9tainu. USA A. Ha.rri~
ma.n. mindster do sipraiw na.uki i techniki W. Brytanii
Lord Ha..il&ham oraz ioh cl<>·
radcy spotka.li się ponownie
w celu 011Dówienia. poszczeg6Jnyeh pOSta.nowień :POr<>Zl!m ·ien•ia w sprafWie za.kMu doświaidazeń
nukl1'&mych
w
ait.mosferze, w J'Ne&trzi!Olł komnicmej i pod wodą; kontynuowaJ.i oni także wym.ianę
poglądów
na iemiait innY.ch
za.ga.dnień

stanOIW'iących

pn:.edmiot wspólnego za.interesowania..
Następne
spotka.ntie &dbę
d'Zlie się w dniu 19 11pea.".

Nieudana próba
zamachu stanu w Syrii

ś'Wiarta.

WY'\Yalczyt ten tytul Francuv.
:Magnan, który w drugim bairażu w~r:a·t z 1'1rallllke 5:0 i w
ostaunim iPOie.dYJlk,u tuir:niej·U flQ

Smoleńska

W skład delegacji wchodzą
m. in.: sekreta.m KW PZPR
Wacław Fiba.kiewfoz,
Pt"Zew.
Prez. WRN - Fm.nciszek Gro
cha.Iski, z-ca. reda.kt&ra n-a.czel
nego „Gto.su RobotniC2lego" red. Wiesłaiw Bek, I sekrebarz
KJW ZMS - Jadwiga. Pilichow
ska., inskuklm" KC PZI'R Henryk.a .Kiitlińska., przew. ZW
ZMW Antoni Włooairoz,vk,
I s~a;m: KM PZPR w TomllSZOfWli.e Ma.:rowieckim - Ja.n
Redlieh i I sekretarz komitetu zaJkła.<i>OWego PZPR '()INY
ZPB im. Nowoiki w Piotrikow.ie Ma4'1ia. Turnia.k.
Delegacja będlzie przebyiwala 111a t<erenie 2liemi smoleń
skiej do dnia 26 liipca br.

Drz:!ś 'PO póŁnocy po stOC'Zeniu dodatkmvye'h pojed'YJ''kow w
mistrzostwach
S"lermierczych,

'\'\-y'oniony zos.ta·l misrtr:z

czenla

Ni1kwlim, se'kretaTz Mosikierwskiego KO<lllli1tetu
KPZR
A.
Birukow,
przew·odniczący
Pań~tlwowego Komitatu Łącz
noki Kulturalnej z Zagiranicą S. Romanowski, kiero•w.n ik
E·.t·ropej.sikiego WY'd<')iału MSZ
ZSRR, E. Gromow.
Otwaireia
aJ<ademii do'kon.al
sekreta1-z Moskiewskiego Komitetu KPZR, A. BilrU•kow.
Na®tępnie 1Przewoo·nJczący aka
demi! A. BiTUkow ud:z1elit gloSlll
przew-Odlniczącemu.
Ra.d:I'.
Zwiąrzku
Bady
Na.Jwy"ZSZe:J
ZSRR,
pr.zewc<inklząc-emu
ZG
'I'PRP, tow. Spiri®'.lowowi. . .
I. Spilrklonow omowil r-0zwo1
i osią,g·ni ęcia Polski LudoweJ w
okresie 19 J.a.t.
G'lóW1I1ym
os;ą:g-nięciem
na
ws pa.nfa~ej dlrodze, jaką pl"Zeb y l
na.re\<:! PoLsJci. LudoweJ w cią.gu
19 la~ :podikreslH I. Spiridonow - jest t.umc-cnienie państwa
demokiracji lud<:>wej, umocnienie
niepod!legl<Jści
i
suwerenności
Polski, staiy rozwój g-OSipodaą·ki
n.a.rodowej oraz
W'Zlrost stopy
życiowej
i poziomu kultuO'alnego lud:zi pracy Polski.

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

Życzenia z okazji XIX rocznicy i
Odrodzenia Polski
~
W

Posiedzenie Rady Państwa

Następnie
p!l".Zewodniczący
ure<!ZystoSci udzielil głosu an1basa.d.01rowi PRL w Związku Rad2ieckim Bolesławowi Jas-/'zu·
kowi. Sala dlug-0trwatymi <>klaska•mi powita.la ambasadora B.
Jaszczuka.
Mówca w imieniu
KC PZPR, TZądu PRL i na11Codu
polskiego pod'2:iękowa!
zebranym za gorące i serde=ne ży

18 lipca. br. w Pałacu Kultury
WszeehzwiąZ<kowej
Wystaiwy Osiągnięć Go&p-odarki Na..~owej ZSRR w
Moskwie odbyła &ię uroczysta a.ka.denna. centra.Ina ~;więeona
XIX rOO'Ln 1cy odrod'Zenia. Polski_.
.
Na a.kaidemię przybyły delegacje
mosJuewsk1ch . :r.akła..dów przemysJ-owych i instytucji orM
podmooktewskich kołchozów będących :respołowymi C'llłonka.mi Towarzystwa. Przyjaźni Radziecko-Polskiej,
prz~dsta.wiciele
świata. pracy, na.u ki, techniki, organi7iacji S'połecznych
~ll'l Polonia.
podm<H>kie wska.

Milionowe zobowiązania
·, Załoga lódJ2jk,jej

Nr 171 (517. 2)

Centralna
akademia
z okazji 19 rocznicy wyzwolenia Polski

Rośnie war łość lipcowego czynu

,,~ .

k
w r1os \wIe ,___:~~:v~~---------:~~-------

pi;\tek 19 lipca 1963 roku

w prezy.cllium r.troczystości
rzaJsiedli: sekreta1rz KC KPZR
W.
Titaw,
przewodnic~ący
Rady Związku Ra•dy Najwyż
szej ZSRR,
przewod:nkzący
Zarządu Gł&w.nego Towarzy.
stwa
Przyjaźni
Radzie~ko
Polskiej I. Spiridonow, marszałek Zwią:zlku Radziechciego,
wiceprze-wodniczący
ZG
TPR-P I. Kcmriew, wiceprze•Wodndczący ZG TPR-P, generakl'Wie st.
Popła>wski i I.

_...__......_____, ___.....___, __

stal -

jak

<Jd':icjaLne źró
W rz..arodku",
Jak wyndka. z don.iesień a.gencyjnych jes.t to
kolejna fa1za
trwa1jąceg-0 c<i wielu tygodn,i w
Syrii os•brego kryzysu politycznego.
Ostatnje wyda.rze.nia są
wy.razem 21magań o władzę mię
dzy
pronaser-0wskimi.
koł<>•n:l
..,oj sk-0wyimi a :rządzącą pairt! ą
Baa-s.
Wf zwiazku
z wiadom-0ścla.mi
z Syirii ia.ctio Bagdad p.rzekaiza·
!o depeseę
prez;ndenta Iraku
Arefa. 7. gra.tulacjami dla genedła

-

11

poda.ją

zdU1.SZi0>ny

rała Ataisiego. Aref
równ:eż, ż.e .armia

Z~1p.ewnil €0
lira.eka go•to-

'":a jest do p1-zyj$(!!.a z pomc•::a

Syrii. Ni-e n1a na1-0·rniast j.es'Ziczc

:l,;":lnegio o1icjalnego k omuni•ka\u
o sta'llowisku Kairu wobec \>.•y·
darzen w Damaszii:u.-

;i,Keninedy

:ro!l'lIIlów m-0skiewakich -

wyjechał

sukcesu
prezy-

dent Jest
zadowolony z ich
prze.biegu 'l gl<>Sl wieliki naglówek: w drzienn.iku „Wash1ngton Post".
,,Nad.zieje na . Uiklad w sprawie za.k.a'2:u doświadczeń niepomieJ.'111.ie
Wt1lrastaJą'l wtóruje
,,New YO/rk Hera1d Ttibune".
1,Zd.aniem tutejsozo"Ch obserwatorów - pislze „Baltimore Sun"
w kOII'eS'POndencji z Mo~ :p<rolblem nie pole,ga na tym, czy
poro:zUJillienie zostanie zawarte,
ale jaką !Pll'ZYtlmie fOIIllllę''. Moskiews.lci
looirespc·n.dent ,„New
Yo:rk Tim.es", po·w<>łując się na
kola delegacji zachodnich,· pod.krreśla l!'Zec!Zowy charakter ne-

g-OCj acji.

Potężny

strajk
robotników budowlanych
we

Włoszech

Przeszło

milion włoskkh :robotników budowlanych :przystąpilo 18 bm.
do 24-gOO.Z!Jnneg-0
sbra•Jku1 d!omaJgając się zawarcia nowej ogólnokrajowej urno\vy zbi<xrowej. Robotnicy za.powiedziell, że w ...,Ypadku
nie
uwzględnienia ich
postulatów.
zorganizują
n.owy,
dłużs.zy
s.tra.jk. Pir:zewiduje się, że wal·
ka
będzie
ostra, ponieważ
wśród konkretnych żądań wyswniętY'Ch
przez
robotników
zn.ajd·uje się postU'lat
uw.an.ia
prawa związk6w
zawodowych
do ezystencji nie tylko w skali

do Holandii

18 bm. wYjechal do Hola.n<IU
członek Komitetu Nauk Prawnycll PAN, prof. Uniwersytetu
Lódzkiego - Józef Litwin,
Uczony polski weźmie udział
w posiedzeniu komisji Między
narodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, która. <>dbęodzie
się w Hadze.

.,

___, ______, ___.

O „Złotą Kielnię" Łodzi

~

Jutro wręczenie ~
nagród
Prz111Pominami11;

że.

jutro,

20 Inn. o godz. 12 w Klubie
Dziennikarza przy ul. PictrkcwsikAej 96 (lewa oficyna; r
pię.tro) Od!będzie się urocZ'!lste wręczenie premii pienięż
nych laureatom k<mkursu ;.O
Zlotą
Kielnię
Lodzi" oraz
·• nagród Cz.vtemMcom - ucze·
stnikom k<nlikursu.
Prosimy zainteres01.00;nych
o 1nmktualne przybycie.
ł Jaikkolwiek konkurs został
onegdaj zakończony; do redakcji nadal naplywają kupony od. C:n;.telni!lców z tere
nu U>dzi. Wezera} tup. wply
nęlo 45 kuponów, które, niestety, nie mogły
już
być
wzięte
pad
uwa.g.ę
przez
jury,
ani nagród.
uczestnU:zyć w Zo- ~ ,
sowanilu.

I

I

Bardzo nam z Ul-go powodu przykro, ale kiUookrotnie 1
przecie:!: informowaliśmy; że 1
,
ostatecznym terminem. 'TUUlsylania kuponów był dzień ,
15 lj,pca. Wyjąte·k !!'robili.śmy
tylko w stosun,ku do ktt:poogólno~rajowej,
poszc'2:e.gó!n~·ch
nćw, kt-Ore napływały przez
caly dzień 16 bm. i w stomiast i prow'.ncji, lecz również
sun.ku do 354 , które <Lostarw miej-s"'ach pra<:y robotn1ków.
czyla nam poczta ran.o 17
Wlaś•c'c'cle P'"Zed.siębia.rstw i>ubm. Kupony te, j(J)k wiadoctowlan;nch oś\\~adczyli, iż inJW>. uc=.cstniczyły w losowa-t
stulatu tego „n.ie mogą przrniu nagród.
bn I''.
lać". (PAP)
· - - -,

~"'

.........

~~-..„

....

„~~.t

młodm~i" ;·~

: „Dni

Projekt Kodeksu Rodzinnego

Wielki fe8f;yn . :
na Zdrowiu

na warsztacie Sejmowej Komisji

Kom~tet

MIA'>..1.ości"

ŁOdzki •

ZMS eyrganiz,u,je w 1iiedzie- ;
/.s:, 21. VIL b-r. wieiVki ·µestyn i
w Plll!'llcu 1Jwd,owyim Mf Zd-ro- 6

P01Uld!txl pl"Z®roowa-

nelCl:Z'na.

d.zony .zost<Lnie błys.ka:wiczny
konk:u.Ts dla pi,.o·sen.loa.1"Zy i ,
zeS1>0lów wokalnyeh ma wy-;
Jooncmiie pollS'~j piCISenki Z i
l
lat 1945 - 63.
1
7/rorvkiuTsu
do
Zgłoszenia
kierown//cy P1'0- •
przyjmują
grannOwi katDi.Mn;i rmWrlzieżo
wych, .,,StaJromie;s.kla." i ;,Pa•
lacyk" w piqtelk od. godz. ;
•
17 do 20.
Dla uczestnUeów z~j-zga A
du.li i konkursu piiosenkarskiego P1'~ ;i4 atra.k
cy;ne 11<L{11'ody i 111P0<17tinki 1
Zarzqd
przez.
ufundowane
Glówny 2'UJ. Z<Lw. Wlóknia-'
ny, Komit.d Łódzki ZMS i
;,Expres5u I~tro
1"edakcję
·
wanego".
Konfer<L1lls}e-kę i T«mkursy
prowadzić będzie amam.y QJk- '
Mieczysla.w ł
tM estradowy
I
, Stefański.

--..-...............

pnybrało

gros pas. Jodło
ogromne
na
którego
proje'kt'J,

wisikazał

zmaczenie
przepisy interesują i d:oityczą
ws·zysitkich obywateli. Mówca
przypomnfał, że nad projektem toczylia się szeroka dySlk•UlSja w różinych środowis
kach. Zadaoniem komisji poWilllno być możliwie najsze-rmateriasze rwyk<Jrzystanie
łów z tej dy1~1k:UJsj'i, która po-

wszyscy

Ci o
tu.

mieszkań

Nota rządu
greckiego

.....,,,..-

Rząd

:pairyskiej

gwiazda

sławy pi-o!Pmybył.a w
selllk.atlk.a J:>ailida
skĄd
czwairt>ek: d-o Wa=.awy,
piątek ra:no <k> Kauda.je &ię
świaitowej

w

ktÓ<rej
Airtystka.,
i na!Z'W'isko
:iimię

odrzucił

rautworzepropozycję
dziecką
nia strefy bezatomowej w basenie Morza Sródziemnego.

I

praiw-

brzmi
T<WpOc:znie
G:lg'liotti,
toU!Mlee po nasz;ym kIMdu kon-

dziwe
Yola·n de

stolicy Górnego Slą

ska. '?traea tournee wiedrzie o:
Katowic p-rzez Kraków, zakopane, Sopot, Poon.a.ń i Lódż do
WaJiszawy.

grecki

W tej samej nocie rząd greraoskarżenie
cki odrzucił
dzieckie, że zgodził się na zainstalowanie w Grecji baz dla
rakiet „Polaris". Nota grecka
amerykańskie
lLtrzymuje, że
które „odokręty wojenne,
wiedzaj ą" porty greckie, „nie
stanowiły dla nikogo groźby".
(PAP)

43 na.jłepsze pro.jekty
nagrodzone przez KBUiA
znamy Jut Jaureat6w tegoroeznyeh

nictwa, Urba.mstyki l Architektury,

O!Blągnięcl.a. projek.tiowe w dziedzl
i pl.a.n~ przestrzennego.

nle

48 zespo.ty; g>rupujące ok. 2M
najlepseych projektantów rz. całego lG"aju. M. in. w dziale planowania. przestrzennego na1girodę I stopnia przyznano zespo·l owi pod kierownictwem i'll!Ż. Jana Su~i za opracowanie p1anu
zagoo.poctairowania ;pr:zestrzenneGlogów
go trejonu Legnica. oraiz in~. tnż. Ka:zlimierzowi Wejchertowi i Hall1:rl.ie A.damozewskiej - za p1alll rzagoopodairowania pómconej dzielnilcy No·Vl'YlCh
Tych.
W dlziale aJrChitektwry i buruig.rodę ot.nzymaJ
downictwa
dnż. Wodeiecha
m. illl. zespół
WairPecyńskie,go za projekt
mawskierj Faibryki Pomp na Zeranlu;, zaś w dlzia.!e inżyni<~rli
zespół au~orski
budowlanej Janósrza HaUJptm.ana, za projekt
suchego dQlku w
konstruJkoji
Stoczrui rum. Komuny Patryskiej
w Gdyind.
Utrocrz.ysto-ść wręczenia nag.ród
KBUIA za rok 1003 oobędrl!e się
w piątek, ll6 bm. (iPAP)

Hiszpański
w

order
dyp lomaty

bo~skiego

dla

~

z

'11

lt"OC1J!l.icą ipnze-

'Wl!"otU faszystowskiego w HiGZpainrli, wlad!ze tranklstowskie naattach>e wo.jdałY bońskiemu
Gk<J<Wemu w Madirycie, JoachiKJrzyż
mowi Oster<>wi, Wielki
Or>dern ,,za zasmgi". oster jest
jed.nym o: licznych przyjaciół b.
milnistr& woj:ny Strau.sosa. (PAP)

Prote.st
przeciwko popieraniu
:reżimu Franco

l-'"łJffi &#

i

i

ZA w _

'!!J..l;ĄNt:iZltC!!!!:L t

M/S „Kolejarz", jest prototy.
oceanicznego o noTa wysoka
śnos>Ci 14.500 DWT.
ocena brytyjskiego towarzystwa.
po
nastąpiła
klasyfikacyjnego,
kilkudniowych próbach statku,
w czasie .których zdal egzamin

Demonstracfe w Karaczi

cję, wzywającą rząd

pakistań

-

Telstar za milkł
Dru·gi. sa.te1"ta k<>mumikacyj11'.'r
ty,pu TelsiaT po 2 miesiącac h i
10 dniach klrążenia po oTbicie
okoloziemsk·iej {)1'Zestal funkcjonować. Prz0d1;tawic1el Towa1rzystwa BeJ.i Sy&tem zakomu:nikowat, iż próby ponowne,go urua.paratu•ry Tels"1Ta
chomienia
dO'konane dirogą sygnałów radio
wych z naziemnej stacji w Andover (&tan Madne), nie powiodły się. Nie WY'klu.cza się jednak, iż pod=as na.stępnych okrążeń uda się utruchomić Telstatra, (PAP)

=----

Oświadczenie

B1rnrnńskiej

Rady Poko\u

„Popieramy w

całej

roz-

luidiności

ciągłości

wal'kę

Wietna>mU

południowego<>" Rada
Birmańska
swym ośwliadcze

podik.reśla

Pokoj-u w
ni'J opwblikowanym z oikazj'i 9 ro•cznicy podpisania układó·w genewski.eh.
Pokoj-u,
Birmańska Ra.da
protestuje
z.decydowa!ll:ie
Stanów
agresji
przeciwiko
Zjednoczonych w Wietnamie
południowym i doonaga się
wycofania
niezwłocznego
woj.sik amerykań
stamtąd
skich i tzw. doradców wojSlkCYWych, (PAP).

skrzydeł••

Ważne

k;arpi;t;ał.etm.

agregaty pomocsterowniieze i

główny,

urządzenia

ra.di·cmawigacyjne

roz\vija równ ież
15-16 węzłów i

in.

i

dużą.

Statek

szybl<ość

ekspl.oatowany w długich rejsa,ch, m. in.
do Egiptu, B>razylli i Indii.
Piet"WSZY re.Is M/S „Kolejabędzie

prowadzić będzie
mańska Po duży

tytów, a
drii. (PAP)

n.astępnie

do Mur-

ladunek apa·
do Aleksan·

Strajk lotniczy
W czwartek o 6 rano pers-onel wież kontrolnych i !Służby
meteorologicznej na lotnisku roz
na
strąjk
48-godzinny
począł
terenie eal<lj Franc.ii. I•'rancus-kie
linie lotnicze musiały w związ
ku z tym s-kasować 46 lotów.

.,i

* :(. ·*

W czwartek odbyla. rię polska konferencja prasowa, w
pr;ewodniaqcy
czasie której
na,ę:zej deLegacji na fest'walu.
'" .• ,·m' n.. k it'tw·y i sztuki TJJd-?11sz 7°~r.sk'. a f1Jkże reżyP.eit.2iscy, Kawalerowicz
.
s.'-'rzy
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o:·az n a tra.sie

-

Ko-

t"b.'·-zeg w Rzewn'cy pow. Czlu.chow.
7e
'vspółipra.cujace
Prin?.dto
kon1~t€ten1 ailito'=-t -i:;:p'J ~~".":znym
1
!)U Ha rC€l\Ski~ BiurQ. Us•lU:ll Tu-

kwietnia, tyHw jeden dzień -jedzie do Pragi, Paryża i Berrazem,
lina. ;,Za pierwszym
zrozumiale - pi.'lcl Majaikowski
- spobloolerm się z n~j o!iższ11pisarza.mi".
m:i nam i mnie
był Bron.iewski.
Wśród nich
radzieckie•17111L poecie
Wręczył
swój tomi'k: „Dy.my nad miastem" z de·dykacją: „Włodzi
mierzowi Majakow·s•ldemu, rioe
cie re>wolucj-i, Władysław BroMajQJTwwski je~~
12 maja
z1U5w w Warszawie. Pi.sal poz
niej: ·„ Zna.lazłem się w Warsza·wie ogarnięte~ gm·ączk.4 wat
ki Polityczne•j: wybory. Lista
u11i€'W{bżn.iokomtrnis-t yczna 11a. .. Myśl o pt~ol.icznym wytTze•ba byk> poTzu.stąq;ieniu
cić„. Ograniczyłem się do spot
k<iń i rozmów z pisarzami róż
nych uqn~powań".
Pen-C~ub wydał oficjalne foia
damie. ;,Zjedliśmy i rozeszli ś
my s-ię - wspomina,l Maja•lww

przyjęło ustawę o strajkach
stał.o

więc

A

Francuskie
przewidywanfami.
Zgromadze!łie Na·rodowe po calcmocnej bUITTlJliwej d>ebacie pl'Zy=wairtek rano trządo
jęlo w
ustawy do~Y"C2ąCY
wy projekt
praw do s1!rajku
.ograniozenia
pra1!1Ywników sektora pańsitwo
wego i samorzą>d<J1Weg·o. Rządo
wa ;,maszynka do glosowania'~
zai~ra~a.. Za projek.tem glooovlakoalicji
ło 257 deputowanych
ga'UlliSt<>WSkie.j, a p1'2(!CiWkO 205
kOIIIl wnistye'l.deputowa;nyoh
nych. socjaUsitycznyoh, tradykalów, przedstawicieli pairtti MRI?.
Po za,twierdrz.en1u projektu w
zgroma.drzeniu Nal!'odowyrn przej
dizie on z kolei do Sen.atu francuskieg<> i oczekuje się, że na-

Tajemnicza eksplozja
w

wiecz01rem; w mieście Jersey City (stan New Jertademnicz,a ekssey) nast'11PHa
której uległa
plO<Zja, "'."'ku.tek
zn1is:zczeruu.

połowa

+,piętrowego

WecllU>ll
m1eswkalnego.
bto.k u
doniesień, 19 osób
pie:J:'WSO:Y"Ch
odni_<;:•slo rany. Na miej>sce ek.sp·\O"-Jl. pir:z_YbY'lo ponad 100 poliDo-tychC'.lantow 1 stra<\aków.
crzas me udalo się ustalić preyczy.ny WY'bUchu. (PAP)

-

powiczam swoje bazy n-0clegoKO.saTZyska k.
v.r.e "''~ wsiaich
Są·:leokl) ,
(Bes.kid
p,.wniczn€'j
K a.n1ienica
Sącza.

Rzeki

i.

k.

Naw-ego

w ba·cówce p od K'czor'1
or~:z w Jaiworka~h

k. Lo.pusiz.nej
i

N.a te:.'enie PojeS2czawn,:.~y.
a.u1tc-1;:.trrpoKas-zubs~-i:'ego

zi~rza

'''teze

O-cyplu
~.kiego,

?nale?..ć

mo.~ą

k.

Sla•rgal:'du

Yi:'.&~

no1c\'2>g;

obawiązujące'f
mocy
biei-ze
:Przed lllplywem 9 d.ni, tj. pt"zed
przerwą wa1kacyjną w pa·rlaimenp·rzea; rząd
ci.e. Projektowana
ustawa WY'!lla.ga., ja•k wiadc·mo,
5:<l•niowegio uprz.eclrzenia o sitra.Jku i podania jego czasu trwania, w przeciwnym tx:>wiem wypa<hl<u stra1ik jes.t ka<ralny.
Projel<Jt ustawy, ktory &tamowi powaiżny zamach na pirawa
:lirancuskich ludzi pracy, spotkał
ze IZdecydowanym potępie
się
społeczeństwa
niem ze strony
:francuskiego. Na znak protestu
odibyly się w ca-l ej Francji straj
ki ostrzegawcze. Cara :firancuska
kla.sa robotnic-t.a sta.nęla zwąr
tym murem :przeciw zam<.chowi
rządu. na jedy•ną broń, jaką dyw systei;p_onuJą lud"ZJie pracy
mie ka.p"italistycznym - na prawo do obro.ny swych postu.JaW
tow za pomocą strajków.
dn.i u pr:zedw>CtZoraj•szym '7..a<brrzy]1'\aJ:y się w ca.lej Ft'a.ncji pa>eią
gt, ustal dopływ prąidl\l i gazu.
Przez ca!y dzień nieozy>nina byla pO>C1Zta., przerz 2 god·ziny sta1y
metro i

ś>r<>dę

w

Gdań

1928

wydawnietwa

„Gotsi-

r.

pobytu w USA, Bardzo ciekago przeiklady jeogo utworów. An.a.tal SteTn wS>PQmino:
„Majakowski uwa,żnie wsluchi
wa-l się w przekłady, które mu
z1z.c1.jąc
Sla.bo
o<Lc.zytywaiem..
język polski czynił zdumiewająco trafne uw-0gi. Wręczayqc
mi na.pi-sany 1J'T"Zez ;iiebie wstęp
do zbioru., powiedział z uśmie
eh.em: „ ·t o ja,/w za>d-01ek pr.rypo·ls ko-radzieckiej poej.a.źni

wiły

zji"~

niew~ki".

francuskie Zgromadzenie Narodowe

dla

l{o~zalin

w

Mimo sprzeciwu społeczeństwa

Tragif'zne skutki
powodzi w Pakistanie

mo. nowe punkty nocJego·we (w
ceme 3-6 7'1) w WaTsza.wie Kl_U>b Wc·d.1'li<lków PTT-K (Wal
M1e.ct-ze5'7.ynski). Powań - (strzel
n,.oa n. Wartą). Al. S-ze1ągowska

nie czyni.ą.c sobie nawza
jem ni.c zlego (dobrego - t,a,k
że nic)". Spotkania z postępo
wymi poe·tami i pisarZQJmi wy
glądaly zupełnie in<Jczej. Majakowski in.tereowu>al się polo
żeniem polslciej klasy robotni
poezją,
cz.ej, młodą po·lslcą
opowiadał o radzieckiej tlteraturze, o swych wrażeniach z

siei -

Majaikowski na. posiedzeniu redakcji
zdat''

trampingu

rza"

ski do prowadzenia „niezależ
nej polityki zagranicznej, wyinteresy narodowe
rażającej
kraju". (PAP).

W.

powym statldem d<> uprawiania

silnik
nioeze,

Karaczi odczwartek demonstracje przeciwko udziało
wi Pakistanu w blokach wojskowych SEATO i CENTO. Demonstracje zorganizowane zostały przez członków krajowego komitetu robotniczego. Demonstranci uchwalili rezolu-

io>sna 1927 ro•ku: Anatol
St.e-rn przygo·towuje tom
Majakowskiego.
poezji
Przekłady: Tuwima, Broniewskiego, Slobodni.ka, Słonimskie
go, wt.a.me. I wtedy, na zjProsze
nie lew1cowe3 OT(lanizacji pisarzy „Blok" oraz po·lskiego
Peon-Clubu do Warszawy przyjeżdża Majako·wski. Je•st tu 17

Jalk wynika ze staty>słyki OIPUblikowa.nej przez zachodnoo.niemiecki uirząd lotn.iczy, w lotnictwie cywi1ny.m NRF zarejsbrowano w ciągu pierwsrzych sześciu miesięcy br. 2®5 k.at.astrot.
Wypadkom ulegto m. in. 120
motoirowych i lH
samc·lotów
S1Zybowiców. Smierć poniosło 14
JOltnilków, IO pasażerów oirarz jeden spad·ochro•nial!'Z. 38 osób z<>sitalo rannych. (PAP)

kon:struktorów, którzy zaprojektowali statek, zakla.dów przew
mysl·owycil kooperujących
dostawa.eh urządzeń okrętowych
jak i dla. szczecińskich stocztej
ni<YW.ców ..,., budowniczych
jednostki.

Jak donoszą z
były się tam w

IB
W

23 5 katastrof lotniczych
ciągu 6 miesięcy

oraz odt•wórcy głównych ról w
„Czarnych ll'krzydlach" Beata
Tyszkiewkz i Kazinnierz Qpadoniesień z KaraWedług
pytaliński, odpowiQJdQJli na
czi, w wyniku powodzi sponia dzie-nni•karzy.
ulewnymi deszwodowanych
Zaciekawienie wzlnldził proczami we wschodnim Pakista„Urzędu"
.e1krani.za.cji
je•kt
oceniają
Wsz~cy
skrzydeł".
nie, utonęło około 80 osób a
Brezy. BeGJta Tyszikiewicz, któnasz filim k<rrJ;kursowy bardzo
znalazło
tysięcy
przeszło 600
ra je>st w ZSRR bardzo p<J'P1L'])OZytywnie; poOJkreśla.jąc jego
się bez dachu nad głową.
rozd.atwala
lama., pracowicie
watory termarl;yoezne i formalne.
(PAP)
a.t ttogra,fy.
w
R. Sobolew stwieTdiza
;,Sowiets,koj Rossiji", że t w ó r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - com dos1konale uda.W się ukazać wa•Lk,ę po</$kiej k;/asy robo>tn-i>czej z dwoma wrogami
ródzimym i za.granicznyr1
_Allltootopowi1C2e U/Zyskali est~ il"Y9tY'CZilyC'h udoS>tępill·ilo auto&to-

Frenkel

RODZEŃSTWO

zarówno dla

sokieg-0 uznania,

PAP,
S>pecja.tny wyslan'Tl!i,k
red. R<nnual>d Zalus•ka, donosi
.z Mos>kwy:
dzienn-Vk.ach
nie•których
W
moskiews-kich pojawiły się już
pieTwsze recenzje z „Czarnych

Popzeb odlbędae !lię w
pią,tek 19 lipca.. br. o god'll.
18 na, Cmentarzu Komuna.ilnym.
ŻONA

z tzw.
Jest to

z "Czarnyeh

1963 roku
zmllll'ł po dłtlgmh i cn~kioh
cie!'Płeinłaeh, pneż,--y Ja.t
61 mój J11ieodża.ł01WMJ.y mąż
I
inQl!l'lhrM

'

otrzymał najwyż
t.owarzystwa Lloyd
klasę
Maltańskim.
Krzyżem
niewątpliwie dowód wy-

tek „Kolejarz"
szą

Pierw!ize recenzje

11ł liipoa

Stanlsłam

Jak podaje „Tygodnik M<1rskl"
nowo zbudowany w Stoczni im.
Warskiego w Szczecinie sta-

A.

Majaliowsl"i w Polsce

w

Najwyższą klasę Lloyda
otrzymał polski statek

Kronika moskiewskiel{o festiwn lu

Na ulicach Nowego Jorku,
demonśrodę
odbyła sie w
stracja przeciwko przedłuże
amerykańsko
układu o
niu
bazach wojenhiS1Zl!)8.ńskieh
nych. Rozrzucone ulotki zwracają uwagę !Ul. fakt, że Franco - jak kiedyś Batista i
Trujillo - uirzymuje się u
władzy, korzystając z poparcia USA. CPAP).

Dnia

nagTód Komitetu Budowwybitne
za
przyznanych
ar>ehitekturY
budownictwa..

mał

między

maijątkCJl·W~h

:il0111kanti oraz przepisy dotyczące roowodu. (PAP).

WZJbogaciła wfadOlll'l.OŚ
ocenie społecznej projek-

z
Pas. J odłOW!ski w..--'kazał
kolei na szereg zagadnień wią
żących się z projektem, które komisja pCYWi'Ilna specjalswojej
nie uw.zględ11l'ić w
prawa
zakresie
pracy. W
są to m. in.
małźeńis:kie·go
51Prawa wieku zawairda mał-

w

Dalida roz,oczyna
tournee po Polsce

żeństwa i czasokresu od m°'"
zamiaru
zgłoszenia
mentu
małżeńzwiązku
zav: arcia
udzielechwili
skiego do
nia ślub~, ;problem zakazu
zawiera1I11a małżeństwa przez
ubezwłasn-owolnione,
ooCJlby
zaiwarcie małżeństwa za graSzczegółowe.go rozitd.
nicą
pafrzenia wymagają również
przepisy dotyczące stosunków

ważnie

ulicę, aby
która przypowitać
jech&ła do ll1ia8ta., gdzie wychowała l!ilę i l"02ą)OC'Z(lła eamodzlelne życie, CPAP)

certem w

Pi.rawa

Zabierając

W!Oiki

bohaterkę,

t<>Wlic.

powołano
·Jodłowskiego

UW.

cy m.lalSit& ·wyszli na

Ozolowa

generalprze•pisów

Walentynę

bletę-k<QcSD1onautę,
Tierieszkową.

es11rady,

i

Jerzego
pos.
dziekana Wydziału

ootatni.ch dniacll odświętny wygląd. Powitało ono pierwszą koDoslownie

kode<k!su

w.prowadzających

_____ ....._...............

Ja.rosła.W

sp·ra.1woZJd:a1wcę

Na
nego

VI. Tierieszkowa
w rodzinnym mieście
Miasto

jubileuszowe seminaX
rium akustyki odbywa się
w Pozna-niu z udziałem ok.
80 naukowców polskich oraz
spooja.J!stów z Wielkiej Bryta.:nii, Francji i Belgii.
Wśród 70 referatów, które
sebędą przedstawione na.
minarium, poczes,n e mie.isce
zajmuje walka. z bała.sem i
innymi za.kłócenia.mi ciszy,
rozwojem cywywołanymi
wilizacji technicznej, Semido końca.
narium p<1trwa.
lipca. (PAP).

W cmwa.riek Sejmowa Komisja. Wymia.ru Spra.wiedli·
wo.ici ro-z.p a.trzy la. wstępnie projekt kodeksu r<1-dzinnego i opiekuńczego ora.z p,n:episów wprowa.ilza.jących ten
kodeks. W p.o siedzeniu, któremu przewodniczył pos. Jerzy Jodłowski (SD) uoze6tniczyli przedsta.wiciele Ministersbwa. Spra.wiedliw<IŚCi, Geinera.lnej Prokura.tury, NIK,
pracy
a także sejmowych komisji: O\iwia.ty i nauki,
i spraw socjalnych, spraw wewnętrznych ora.z zdrowia.
i kultu.ry fizycw.e·j.

~
wiu. Początek o godz. 15.
W P1'0{11'amie wystęPll zeS>PQł'ćW arlys.tyc=ych;. Z'{}a- I
du. j -„19ad'U;la wt. „Co 1oie<sz o
Polsce Ludowei;J", z<Llxtwa ta-

•

W 70 rocznice urodzi n

seminarium ikustykl
w Poznaniu

Sprawiedliwości

Wymiaru

Z okazji trad:ycyj11.1Mh ;,Dni;

Juhileuszo1ł' e

aurtK>busy,

taik'sówka1r7.e

odmawiali przez gcdzinę o>bslugi pasa.żerów. Plrrzez 2 godrziny
nadawa.nie swych
wstrzymata
Fran{'e
A.gencja
wiadomo'!\ICi
P~esse.. Nie pracowaJy fabry•ki;
me dz1a.!aly radio i telewizja.

toniki partyzantów
w Gwinei Portugalskiej
Wecllug rofo.vmacii na.p.!ywaaą
do Konak.ry z Gwinei
cych
Portugalskiej, walka pa1rtyzancka w tej koloni! nabiera cora"l
roomachu. Ty1ko w
więk!>zego
c1ą.gu C•S>ta.tnich czterech d·n.i par
tyzanci os-brzelali 18 cięża.rówek
żołnierzy saia.zapreewożących
rowskich. Ki>lkudtziesięciu żołnie
rzy zostaio rzabitych i rannych.
Part.y<zanci ·z.dobyli. wi'łf<..Z'l ilość
!:>roni i amUjnicji.
Hime (centralna
W okręgu
część k1raj·U) pa.rtyzanei. •·oz,b1I~
dużą gru.pę wojs•ka. N1edobltk1
od>d•zia lu żołnierzy "'yeofaty się
pod c.sfoną dwóch saomochodow,
pancel'nych. (PAP)

....---

Tydzień Muzy~i Polskiej
w Czecho'i.łowac;;
z c·l<a7ii ś.wiqta Odrc·d·ze n;a
Polek!, Radio Cze·choo;lowacdniach!
w
o;·~anizu.ic
k'e
M·uyki
~ 0 -28 bm. Tydzień
Polskie.i-.

P

odczas po•byfu w Wars?a
często
wie Maja.koWski
si. ęgal po note>s. coś w

nim z.a.pisywał. Procował wl-0ś
nie, nad poemaitem „Do·brze!"..
not.owal myśli, zwrvtu, prziichodzące na.gl.e do gwwy. W
„Dobrze!" wkaruje
Mos>kwie
się w 1927 r. Pie·rwsze fragmr-niy te•go ,.POPmatu Paździer
nikowego" w kilka miesięqf
później dr11lcuie Bro11iews1/d na
l.a•mach .. Dźwigni".
Rok 1930 - tragi.czna śmierć
poety. Ukazują się nowe przekla·dy na język polski. W JO
znajdą ,ęię one
późni-e>j
lat
11ou.,11mt U'
tvra.z x wie'loma
zbio·rze wy-danym w Kijnwie Lwowie. 49 utworów. 13 tl11maczy . 'Ważyk, Tuwim, Broniewski, Jastrun, Putrament;
Sienwal.d, Pasterna.k, Przybnś,
Slobodnik, Paredd ... W przedmowie Jerzy Borejsza pisz„:
·,,Zbio·re>m wierszy ge·nialneoo
poe•ty nas:tej eipo·ld poeci Polski na ziemi radzieckiej klnd.~
kamień wrmiefn1f pod. gmach
nowej polskiej poezji".
A tymc.zasem, w okupown11P-j
Potsce, Artur Sandau,er, 11krywa,iąc się w le~ie, w sam.ot~
ności. z pamięci, bez orvginalu, bez pai:rieru i olówka „Dobrze!",
t1'11maczy poem.QJI
jak sa•m stu:;er;.sz11.kając dza - wybawienia od mroku
pl-Od•u i mrozu". W o<Mzt.elnym tomiku wyc!VJdZi on w
L<J<Jzi W 1945 r.
W 100-tysięczn ym na·kladzie
ukaz,uje się pod redakcją Adama Waży.ka tom „Wiersze i
poematy". W Polsce Lu·dowej
utwory Maja.foowsldego osiąg
nęły nakład pól miliÓna egzem
pla-rzy. Teatr im. Wyspiań8kie
wystau..-i.a
go w Katowicach
w 1·eżyserii Wł.
„Dobrze"
Przychodzi
Krasn01.viecki.ego,
k-Olej - w Lodzi, Warszawie;
innych miastach - na. . „Laź
nię" i „Plt~s·Tvwę". Ma·JQJkowsldemu poświęcają 11.;-iersze Jastntn i Pasternak. I na zawsze
polskie.i Poezji
w slwrb ni.cy
pozostanie wiersz Wla'liysldwa
Broniewskieno pt. „14 kwietnia" napisany . W 1930 r. n.a
wieść o śmierci Mafo•ko wskiego:
;,Niecha;j na.m słowo ja•k rad
tkanki serca r>-rz.cpali.
ChW'.Łl.a temu, co padl
MY idziemy dalej".

K. Z.

„Profe sor

pływa

f llutek"-

do Swinoujścia

udręki mies-i:·
kancow l wczas<>wiczów z WYna której leży
RP:!'. Uzua.m,
~ w_inoujś<:ie. Nie trzeba już cze
ac na. mie.i«>C<l na promie. by
J>rz_epra.wlć siP, na drugą stronę
Swu1y. WPszty b·owiem do E'klS·
Pl<>atacjl dwie jedn<1"tkl. -: .11'11na d-0 przewozu pasa7.erow i
'.'uz_na1n",
pr·on1
towarów druga. tylko dla pasazerow S_ko_ńczyly się

;,Pr-0fes-or Filutek".
P·l>mieśdf 10
,,Uzn'1m" m·oż-ł"'
cie-żal'ÓW<'I{

Jul>

15

snmr:wh·O·~lów

oo·n b-owy·ch. Dla pa:i;aż1•r6-.v' ·w,·d7.i.e!on·o o·~·o'!:>ne p•omi-es?·f'..,f':ni"
eo zw·j ~k-:zył·'l '."':'>'~Q '1 v p "''1··i·7~ .
.,Prfl„.
Novv:v tr:lmw:: I W·O·iny
ma . ;1 7, Z(')I} 111\.nj..c>-c. SI<·

Fi!Utf'li"

ieczek ten Jellt bardio szybki.

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

co Mlelł
Miasto stroi
P.ra..oownicy

J. Antosiewiie:I

J. l"rY'C

J.

'"""'"""""'""'"""'........................... ~

j

„Hydrobudowa''

wykonała zobowiązania

..luż

jutro

drugą »nitką«

popłynie

woda

dla Lodzi•
3-6 lat
Lodzi z zaopa.trzeni•em w wodę dla. mieszkań
ców i przemysłu. Dzięki bOwium wykorui.n!iiu woowią
zań, podjętych dła uczczenia święta. 22 Lipca, przez
załogę wairszaiwskliego pri;edsiębiOTstrwla.
„llyd!tiobudO<Wa
I" (kieroiwnictwo g;rupy
robót nr 7), zakończony zo„tll.ł pierwszy et.ap budo.wy
~Ugiej .,niibki" roroeią.giu Pi
lica Lódź.
Ukońw;ono w całości budo
wę całego rurociągu i pOło
"'.ę _stacji f.iiltrów, chlMO<Wmkow itp., zaik,l()ńC00DJo mont3:ż . .pomp w ujęciu wody na
Pl~J.Cy. Już tera.z ilość wody,
którą otirl:yima Lódź, zwięk
szy_ się ~wuk:rotnie, a PC> zakonezen1u moo:i.tadlu pozo.s•tałYch
•Uł?.ąd7Jeń
i
budowy
ws,z ysilklch
zbi-0>m1~ków ilo6ć ia będzie trzykirotmfo
Większa. n.ii obootniie,
Na

kło.p<>ty

Mimo 01Późnieó w doota.-!
W:ie pomp i urządze1'i, dzięki ofiarn-OŚci
iaikioo ludzi
_ ła~t: kierown~k budo.wy mgr
mz. Edmund Laskowski, kil•
rOWnlk budowv rurooągu Alek:.sa.nde.r W end-erdaum i
sta.cj.i filtrów RySflla.nd Plieka.rski, a W\l'e&Wie betoniarz
- Leon Kucha.rslkli, zhrojar.i:
- Pfo1'r DŻilO!Wli~, kierO•WCa
cią.giniika Lueja.n
Bobe,
kierownik rOZl'uchu mg-r
inż.
Miecizyslaiw
B•adziatk
ora.z przy wydatnej pomocy
gTup eksiploa.tacyjnych przed
siębi· or!llbwia.
W od o<Cdą,gów i
Kanalizacji Okręgu Lód7Jkie;;o pod kierunkiem dyrek.iora.
mgr inż. Tadeusza
K01Wa.lskiego, dzięki pr~ow11 ik<mi grupy robót monta:l>C>"Wych
Elektrobud'll<Wy
w
LDdzi, i aktywnej pomocy Pre
zydium RN m. Lodzi, moż
liwa. była rea.Uza-cja z~bo
wią,7Jań.
Pri;yśpieszył.y
oone
mae0ni.e I .pri;ybliżyly o kilka. miesięcy osta.tccznc za.'.rnńczenie caJej budoiwy. kt ··
re nastą.pi przy końcu listopada br., jeśli Warszaiwska.
Fabryi&a Pomp dotrzyma tym
razem przyjętych tennninów.
Obecnie, nowy rurociąg został już przepłu!kany i t.rwaJą ostatl"C'lllle pr6by zdatn<l<ict
WIOdy. Przewiduje Ilię. iż 7'A>·
staną one zaikońezone w sob<>
tę i wówezas łodzianie otrzyIna.ją wodę z nowego rurociągu.

W każdym

Pr-zer-wy w

razie

skończą

dopływie

się

wooy do
rnl<!$Zkań,
spowodowane np.
&Wianami poprzedniego jedyne
Il:<> rurociągu. Na te.rl!11ie mia
"'ta J>rzystll!Piono już do budo-

i

:'l~l'llroeiągów

i

tranz;i:~wych,

sprawn1eJ rozi ~"'1ć wodę do mieszkań
ad:óW pra.cy. (jp)

pr..W

I>OZwolą

Goca.MńSkt

M.

Harasimowicz

K.

Róża

St.

Tłoczek

w.

K. . Tra.utb.

Przedsiębi~-w.a

Tunk1

Ludzie wielkiej budowy
1

K'iillka. dJni 00mu pisaliśmy o ło wyik.01I1ać elewację. Podjęła
gLgairutyicz,nycll l!'012lmia:ra eh no~ się tej praicy bryigada. Tłlocri:
wo bu.dowa111Jej hali pr-od<uik.cyj ka, krtóra. wyikonala wi <ll!>tatnej „Ell•ty" Za1kla.d u 'I\ra.n.s- nim miesd.ą;cu pO!ll.ad 3 tys. m
f oomato.rów i .Aip·ara.tu.ry Tralk k!w. elewiacj·i.
cyij1r1ej im. Bojowl!liików PiPR
N a. zIDO<nJtowain.ie z konstru1k
pr-zy uil.. All ek\s.amd:row.słk.ie j.
ej.i staJ..owej ścial!ll.i:i o poiwjerz
eh.ni 350 m kiw. potrzeba oik.
D.ziiś
rprz.edlstaiwi.amy
l uidzi
tej wiellki.ej bu.dowy,
którzy 2 tyigodin.i. Bryigad<a spawaczy
swą of.i.a.inną pracą pr:zy.c1Zyin.iJi
Gooa.Hńskiego zame1d'O'Wała wy
się do ukończenia, na 5 miekona111ie robót w rekoaxiowym
.sięcy przed terminem, na1jważ
termiinie 4 dni. Oczywniście .nje
niejsczych
robót
budiowlano- sposób byfoby myśleć o podob
mo1ntaoowy>eh w hali IIJt" 1.
nym Sll.llkicesiie
bez wyisokich
kwailifiikaeji czll()<!lkÓW bll'y1gaSą wśród nich i tacy, k·tórzy z buld'°'wą zwią1zaH się od c!Jy, bez kh pełnego poświęce
samego po1cząitku. Przyiszli tu nia.
bezpośredni.o
po ukońc1wniu
Jeśli już mowa o pOŚlw:ięcehnn.ej, Wli.e]1"iej itruwestyicji ló<l'z
kiej EC-II. Doświadczoina k a - - - - - - - - - - - - - - - - dra !ach<JIWlców z ',11,'la.T.szaws.kiel
go „Betotn-Staibu" i „Mostosta - - - - - - - - - - - - - " '
J.iu", z kait'°'wiickiej „Elektrobu
•
dowy" i łódaJkiego P!'IZedsię'6
hi-Ol['s!lwa Lnstalacji PirzernylSILo~
6

nilll to m.
żyć

towa Turskiego. Na121wa1no iich
tu „wLlil{.ami'.'. Są bowietn nie
zwyikle
od11xn:mi
deS>21cz,
śniElg, mróz, czy też potwoony
upał zawsze pra.cują na.po
wietrz;u. Wyk!on·u.ją jedną 2111aj
cięższyich robót, jaiką jest zaladU111.eik i wyładunek oca.z dosta.rczenie do stan.awi&k roboczych cięi({ich elementów.
Ob.raz bY'~by ni.epelny gdywszysjlkie &Ulkcesy przy
pisaJi jedJ11n.ie bryigadom głów
negio
wy1lronawcy
„Beto1n...StaJ1U". Na tak wa:!mej bi1
do·w±e przem)'\S'lowej bez odipo
W1iec!Jn1ie.j W151Pólpr-a1cy poowyko
na,wców n.ie moiże być m.o<wy
o sulkcesa•ch. Dlaitego też trze
ba wspomn.ieć o brygadach J.
Aniosiewicza, J. Fryca, K. Ró
ży i J. Nadejczyka z Przed\Się
btorsllwa Lnstala1cji Przemy;slv
wych. D-Ość powiedizi.eć, że bry
gad.a J. Antosiewicza zamiast
w 6 tyigod111.i, w ciągu tygodnia zmontowała stację przygotowawczą oleju tra.nsfo.nnato.ro•wego. Nie m'niejszymi suk
cesami mo•gą .s.1ę. też pos21czycić bryga.dy Z. Mi.reckiego, L.
Kaszyńskiego i Z. Miszteli z
,.Elektrobudowy" 011."az brygady moin.berów .J. Marchwickiego i St. Płuszezewskiego z
„Mosito<stalu".

• * •

Ludzie
wielkiej
budiQIWY.
Br2lffii 1lo trochę 1Paitetyczn.ie,
ale berz; rpme~ady moiina powie
d-ziieć, że z tą budową zwią:za
na joe<Slt hiistoria wielu bryigad,
które tu się zaha1rl:.owa1y, tu
zdo•byly WY'SQ!k1e kwa•litfi!kaeje,
tu uid10wod1n.i~y swą
ofi.a['ną
pracą.
re za!Wl'>ze w każdej
chwiihl moona na nich liiczyć.
Kietiowinilk budo1wy J. Gozdek
mówi lkró1Jko: ludzi „Beton-Sta~u" cechuje przed·() wszy
etki.m
zldyis<ey;pl:i1111Cl'waq1ie.„ i
wymi c•nia
bryigaidy S. Tło
O'.f,ka., K. Tr·a.iutha., W. Płu
ca, .J. Błaszczyka., J. liloca
Mikolaje'Lyka,
Gocalińskiego
Raidzii.k;iewicza, Harasimowicza
Tuiiskiego oraz mistrzów: S
Pwwlad<& i S. Kokotka z „Be1X>n-8tailiu".
Na wylSlOlkości 33 metrów, w
glów1nej in.aiwti.e ha.Jli, trzeba by

Z sali sodowej

z.

budowę szkół

W L6d2lkim Zarządzie Kó-

lek Rolniczych odby'la si.ę
<Ynegdai narada aktywu rolnego Wielkiej Lc<lzl. Omówiono akcję żniwną i szereg j,nnych spraw. 1ntere.<>u.ią
cych
.a.ktu.a11Inie
rolników.
W:iele uwagi poświęcono też
m. in. sprawie świadczeń rol
ników
na
rzecz
budowy
szkól P<Jllllni!ków Tysiąc
lecia. Pon.iewa.ż w okresie
do 30 czerwca br. rolnicy
u,ploasowal.i się na ostatnim
miejscu w ewiadczenia.ch na
fLtn<lusz budow.y. szkól, wiele gorzkich slów padlo po<l
adresem opieszalców.
Zgloszo1110 również Jd~ika
k-Oi11krebnych wniosków. Mię
dzy ilrnyimi Wojciech Gra
czyk, przewodniczący kóJl<;a
rolniczeg0 Stoki, wezwał tnne gromady «o naśladowa
nia mies2lk1ańców Stoków,
ktorzy dla uczczenia Swięta
Odrod.zem.ia uregufowaili wszy

niewielkie,
oktresami
umia1rkowane,
po
poludniu
sla.b e
skłonności do bUJI'Zy.
Temperatura maksymalna ok.
30 stapni c. Wiatry 511.albe, o
kjermllkach zmiennych. Jutro
zachmurzenie
niewielkie lub
umiall'kowane, na<lal b. ciepło.
(kl)

.rzenie

!~

!~

.Poczta w dni ach
· 21 i 22 bm
21 lil.X'a. br. w godz. !>-11
czynne będą nastę1>ającc pła
cówki pocztow<i: Armii Czet'
wone,j 34, Piotrkowska. 311,
Zgierska
4-8,
Pabia·niclta.
204, Rzgows'.·a 155. Aleksa.ndro·w ska. 145 . (Kocha.nówka)
i Piotrkowska 13:>. Ponadto
całą
dp.bę
czynna
~zie
Poczta. Główna przy ul. TU·
wima. 38. Przy,imować się tu
będzie przesyłki Us-towe, telegramy, zamówienia na telief<1niczne rO'ZdDOWY mraz
dokO<llYwa.ć wypłat oszczedn!IŚciowych PKO. W
gC>dz. ł
od 9 '1 wyda.wan„
czasopisma i przesyłki fa;(owe
posiada.e=m
skry_tek,
przegródek oraz poste-restan
t.e.

i

22 lipca
czynna
b«:dzie
przez ca.Ją dC>bę tylko Poczta Główna. Paczki żywnościowe i eks;>resowe dostarczone zostan• do a.dresatów
"
jednorazowo w dniu 21 bm„
inne przesyłki i listy dopiero 23 bm.

l

-------:

'

Dom

ii

Foto: L. Olejl!li<eza,;t

Maszyna do sadzenia las6w
białO<l'UJscy
sik-on- .
Sipecja.Uśd
stru·oiwali automatyczną masrzynę do sa•dJzenia dmzew. Jest to
u.rrządlzenie
typu
kasetowego.
Każ.<:la kaseta. mieści 500 sadzonek. Maszyna..,aU!tomat pmy pomocy specjalnego lemiesza żJobi

ski, prezes kóMka rolniczeg0 Widzew ztorżyl w imieniu
widzewiian zooowiąza.nie ure
gulowa1nia
świadczeń
na
rzecz SFBS do 22 liipca br.
Na lączny wnio.sek 5 kóle.k
rolniczych zebra1r1i jednomysł
nie l){)d.jęli wbowiąza•nie. by
na cze.ść 2Q rocznicy p~ta
111ia odrodz.onego Wojska Pol~
skiego. zapłacić całoroczne

brourz.dę,

srzero.kośei

35-40 om,

a

odlpe>wiednde u1rządzenie wywwaJa rz kasety sadlzankę i uimoesrzc:za ją w ziemi na żądarnej glę
b<>kOO.Ci. Nowa mamyna wykonuje jednocz$nie dwie operacje: UpTawla.
g.lebę
i
sadlzi
dmewka.

!

!---------------~~a~~~h~~l~~
w~~i
p.rzekiracza'1nym terminie d-0
30 września

WczOTa,j„ za.notowaino w Ledizi 32 stopnie C. Dziś 11.achimu

J. Kr.

na.letności, łącznie z.e
budowę szkól
Tysiąclecia.
Mfohał Mfoh.a.1-

Wicmor.ad :iia•kończ.ył się IP'l"OtCes
przeci•wko oska1rżon:fm o zabojstwo 16-letniego z. Bie.drzia1ka T. Jalkut>owskiem"-1 i jeg-o ma1ce
J. Ja,kubowskiej.
Po izaimkl!l.i-ęciU P'J"M!Wod·U sądo
wego, głos iza1l:>rat prc'1<.u1ratoir,Je
'I"'-Y Osiooki.,- Jrtóry podlkiresliaJ ąc
w sv.,7m [llI'Zemówientu ndezwyklłe bie5'ti.au.stwo p.rrzy d·okonani:u
zaJbójlS'bwa na niew.innY'JTl 16-detnim chlo,pcu.,· d.om.agał się dlLa
g!ówn.eg<> oskatrżonego Tadeusza
J a>kl.llbawsk:i ego rn lait wi ęzien1a,
izaś dl.a j-ego mat.ki., Jótz.efy JakubO<WSkiej - 7 lait wię-zierua.
Obrońcy domaga.li &ię 2lmiany
kwaliJfik.acji pr.aiwnej ozyll1J1.l w
stc<S1Urn1k>u do OSlk. T. Jalkru100wsk>iego i un.i.ewinnienia osk. J"a~
kUtboWISkiej.
Sąd W<>;iewOOrzik:i dla m. L<>dlZi. skarzait: T. Ja1kubowskiego
na 12 l:a>t więrziienia, a J. Jalkubow,sik;ą na 5 lat więzienia.
Koimipletowi <mreka1j ącemu pirrze
wodniczylla sędiz:iia s. W. Krysty
na WilSlzniewska.
j, kr.

@POOODA

Wl)"Sillkom ludrz:i wiielkiej budowy, 20 liipca br. oddana Z01Sta111.ie do ekJSiploaJtacj1
haila nil:" l w „Elc1e".

stkie

zabójstwo
Biedziaka

oirroonii.-

crego d1J6łownie dwoją się,
by zdążyć
przed
Swiętem
Odrodzenia z wykon.a.niem
kwiatO<Wej delrora.eji miasta..
Piękne,
bairwne fragmenty
ziełemi
otrzyma pasaż przy
ul. Piotrkowskiej 155 przed
nowym Urzędem Sta.nu Cywilnego, Rondo Titowa oraz
Plac Ba.rliokiiego. Tu ustawfone już zostały pierwsze
g.a.ZO\Ily, przypom1n.a.jące nieco duże skrzyinkii, które wyp.ełllli się ziemią., a nastęł>ni-e

szaty

obsieje traiwą i obsadzj kwia
ta.mi.
~
K. ;

Dzi.ęk:i

.<;ik ladkami. na

lZ I 5 lat '°lezlenln
~a

na

w

byśmy

R o In I c

wyich.

przyikła1d m&e sluró'Ą•nież bry1gada tra111&por

się świąteczne

Lódzkiego

!

br.

W ci!k,"iU '1 godzin ipa:-zy pomocy tej :ma.szyny możn.a :poosadrzie mtody las na. powienzchni
4 ha, którą to pra<eę "11\'Ykonuoe
norm.amie 4(1 lud'Zi.

R .y by · w Rudzie
zostały zatrute

f,t,ierdzą t·acho1ł cy

z

Puław

- Żeby na.m
niej mi·eszkalo, już od ezte
reeh l.a.t dbamy o czystość
i porzą,dek w 11aiszej posesji .przy ul. Prz3rbys1re1Ws.kie-·
go 111 - mówi członek komcifotu d1>mowego p, Karoli
n.a Augustynia.k.
I ruczywiście. Podworko
jest czyścil.ut.Jcie, a wszędzie
mnóstwo pięknych kwiatów.
Rosna one w skrzyn..ka,ob na.
balkonach, na podwc1rzu. na
raba.tka.eh,
111a tra.wnika.eh
przed domem.
Troohę
sadzonek
dał
MZBM, pozostałą część kupił komitet domowy, z fundusq;ów uzysk.a.nycb 7..a wypożyczan.ie
t.rz~rma.ł

pra·l~i.

którą

o-

jak1>

nagrode, DD
akcji wlą.ezyla sie również
Przychod>11ia
Obwodowa,
mieszczą.oo. si~ na. pa.rterze.
Tylko jeden lokator n-ozosta.
Je rłuchy na. wezwa.nia jeden spośród 33. Jeg<> balkonu lllie zdobi ani jeden,
choćby na-.ima.rniejszy kWiaNo cóż, przymusu ;ie

Wcz()raj roannawiał!iśmy te- dlor<'lb ryb w Puławach, na
lef-0n.i=nie z doc. dl" Kocyrow temait . P_rzyczy.n gwałtoowinego
Skim z zaikładu bada~ wyg1męc1a rY'b w ką,pielis!ku
w Rudzie Pahianiak>iej.
Na podstawi·e analiz, prze--· -~
~
iprowaooon.ych w zak.ładz'ie
&twieOO.zono. że bezp.OOxedJ!Jią
przy<e:zyną
pomoru ryb, bylo
PIĄ'l'l!Jg, n LIPCA
,„Wiellkopolskie swaty". 18.46 Ra.-IAud. :z cykll1U: ;,Sm.amie; oowoo:z
~
~ałtowne za.trucie. Nic nie
dioreklama. 18.5'1 „Pięć minurt;. o s1ę". 1.9.00 Wiadooności. 19.05 MuwsJrnz'L.IJie na.i;(Jlmias•t na to. by
PBoQ°RAM t
wychoiwan1u". 19.00 KoniceM: orlde- zyka i aktua~n<>SC'.I. 19.30 „Echa
.
stry i chótl'U
PR w Kiraik<>Wie. eUJropej&kich
feS1tiwaili murzyctz·
ryby dotkm..ięte były jaką;ś
;
Foto: L. 01Pjniczak
a.oo W!!ad0!11'0®c:i.., 8.05 Murz.y>ka 19 .30 Do tańca iza,praszadą o!I'kiePraska Wi<>snA
1963".
charobą.
1 ak:tuaJ.nOSCI. 8 · 30 Piosernka d<nia„ stry NRD. w.oo D.zieninrl!k wieozC<l'- nych 2<>.il7 PrO!f:ile mdast. 211.01 Z k!raju
Szczególowe
wyrniki
8 ·35 Muizyika \POfrainina. 8.50 Z mojej ny. 20.216
a;naliz
Wiad<Jtmości
sportowe. i ze ŚW13Jta.
211.211
Wiad·ormości
:i;ki·. 9.oo, __Feliet;o.n muizyCLny. 20.30 Muzyka lud0twa. 20.46 „Ze spo1'towe. 21L.48 Melodie tarnecrzme. zakład w Puławach przesłał
·
Waa;ziamr,.... mel<Xldd. 9.4-0 Op. wsi i o wsi". 211.00 Notatnik il<Ul- 22.05. ~chow:isko pt. „Ro:zimowy
wczorai do Od<lziallu Lódzkielieleny Kruik .,J~Gc 'Ilraiwmia na tu1oo.l·ny. 2>1.10 RolZm<>WY 0 wychO- i m1lozenie", :la.45 Muizyk.a popugo Poilskie.e:o ZwiąZku Wę<l!kar
Matko, karm niemowlę p1el'siq.
'1:N!ikt0trne iecba~ • 10.-00 Slownd- waniu. 21„2<0 „'I1rzy po trzy !ZAi- UIJma.. 2>3.05 Tańczymy w „ytmie
skiego, na prośbę którergo wy~ mureyczm,y. 10.1/JO Z Oil>& !P<Jl- sporu Dziewią11ka". 2>2..00 Koncert 0trkies.tr. 2'1.50 O&taitn.ie wia.d<lllllokona•no badania. Jaik sie d<>1
111.00 ~Toa..t za Romea soli.istów. 21Z.30 Murzyka taneoznA· ści.
Pokal'm twój jest na1zdl'owszy,
wliadUJ.iemy PZW na pO<C[stalli>r UJLię" :Or.a,gnnElllt.
11.3-0 Orlde;i,:„f rOlm;"WJc-o·w e. .Ll .~ K0<mu1n iwie
arz~zenia
naukow<eóW
PROG.BAM II
TELEWIZJA
pozbawiony zal'azków
1
eo:zasu0 &ta nie wód. 111.5'7 Sygmał 8.30 Wiad<>mOS>Ci. 8 .•'l>5 Fe!lietern.
ski€t"U·ie sPrawę do proknrato12.ns .J~emaq, 12.05 Wia<lomc.sci. ekonomic2my. 8.50 Ko-ncert soll- 17.36 Pir-ogram dnla (L)
ra.
Kas.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll llllł lllll li lllll llllllll !11!1111111
~ <>ry J~o fiyideryka stów. 9.'15 Gra 01Pk. „l<>l smycz· 17.3'7
Prog1ram pulblicystymny
12·30 Raictiioireklama. 12.45
• .Na
ków". 9.45 Melodie
„BlaS<ki i cienie raC')ona.JirzaPQl>U!a~Sltą14 n.u.tę". 13.00 Koru:ert 10.3il Z życia Zwią.zkuro'lił"ywkowe.
Radrz.iecldecji" (L)
Brick". !1Ji.~ ·QO
-Listy do Li11i gu, 1.1.00 Murz.:1"ka biuJ.garska. 11.57 18.00 „Wy1praiwy
te'l.ewirzyjnyoh
M\lrZYlk.a: r00 ~<ld<llrekLama. H.30 SY'gnai azasu i hejna1!. 12.os W1aPl'iZ:yjaciół"
,p 1·ogram d <la
domości i ~wa.. 15.00 W.ia- domooci.
12.15 Mu1zyika ludowa.
&leci nie wyij<?'Żdrżających na
15 .(17 PrQgtiaon
~Cie "'!>Ort.owe. 12.45 Korespondencja z 7..a,g.„a1nicy.
wakacje (W)
Sebas111arn. Bach <lin.iia. 15.:1-0 Jan 13.00 Melod•i e fi.lm0<we. 13.2·5 „Pa- 18.:?.0 Pro,g:ra1m satycyczny n•W.lelo
Na ul. Łagiewnickiej przeprowadzane są rokańcy przebywają pieszo, zostanie skrócona.
FU@!L rur 9 E-Quir-;, ~Lu.d;"1m 1 n i Bova1ry" cdJC. 112.. 13.4-0 Pro1gram
k!ropek" (W)
boty kanalizacyjne, co spowodowało przerwę
Taneazn.e
o.p.rac<>rwal to.miu. 15.H d.n.i a. 13.415 (L) Infot'macje dnia. Hl.4'0 Br:c·~ ·am tygodnd.a (W)
Zakończenie
robót na pierwszym odcinku,
ny-eh urt;~ów. 15.<IQ ~óe popu1la•- 13.~0 (L)
komunikacyjną na odcinku robót. W związku
Ak:tuauno.Sci
lódrzJkie. 19.10 Reklama ('W)
który wynosi 500 m, przewiduje się do konca
1ru a CJł!P!l)el:a Pol<;'k:Joneert chó 14.05 (L) Pi eŚlnl komiporz.y.torów ['O· 19.15 Ws7..echn.iea TV: ,,.Swiat roz tym mieszkańcy Marysina III zwrócili się za
lipca br.
w Kraik:Olwie. Hi.~ Un~o Radia sy.j.s.k.ic-h. 14.2Q (L) Muizyka :ti,lJTn<>mańS!ki" (II) p1·<J1~ram rz cynaszym pośrednictwem z wnioskami o popraKontynuowanie robót na następn~'m odcinku
gainga .Arrnadeusrza Moza "Y Wol~ wa. 14.4'5 „S>t:a1ro.po1skie śpiewy".
klu -.O®n<wa dziejów .kultu
wę
waru.nków
komunikacyjnych tej dzielnicy.
będzie przebiegało przy zachowaniu ciąglości
Plr<>giraan młoorziieżawy. ~ JG.3~ 15.00 Rytmy taneczne. 15 .30 Dla
l!'Y" (\\"1
Z
wyjaśnień
Zjednoczenia
Przedsiębiorstw
ruchu tramwajów po jednym tot'zc, co zan1ec i pi06e!l1k.a. 17.00 Wiadom Ta- dz"1eci odc. 5 ;pow. pt. ,.,Moje ska<r· 19.5-0 Dol>ra.n0<e (W)
Gospodarki Komunalnej dowiadujemy się, że
15.50 Melodie 20.(){) D;-ien.nik telewizyjny (W)
17.05 Felieton a1~ua1lny. 1'7.15 ~~i~ by w kosmosie„.
pewni podróżnym dogodniejsze niż dotych.16.00
Wiadomości. 20.3{) Lód2,kie wia·drnme>śc•i dnia
~ 1.r;a pi'lin.ie pc·szuk~wa 1 na. 17.4'5 z hi„7,pań>'<kie.
ukończony już jest odcinek robót na przeczas warunki komunikacyjne.
wyb i LnylC'h airty- 20.•0 F'ilm f<11b. P.'"Od. WIORkiej (od
z~.°'r""-OIŚ<Ci ws.pó!c1esn ycll ko·m11>o'. lfi.3J z n :i.,_qrań
strzeni okolo 250 m i przystąpiono do popraUruchomienie specjalnych autobusów na czas
lat Hl) „Dwa pokc·'.enia„ (L)
t~ torow radziet'k.ich. 18.0-0 Rect>l<!i- ,;t,",w. lli.00 (L) R.1.ct1orekJ,i,111a. 17.10
wiania
torów,
które
na
skutek
gtębokich
wyko
trwanifl robót bylo niestety niemożliwe, gd yż
<'';, 1E:ryk
Ba.ńc?..a w R.adiowej En- ((L) 0111ó\\ ienie prc·Jl'aimów. 17.15 22 2..3 Film ~rótkomet.ra.ż o wy (L) j pów
uległ y poważnemu zdeformowaniu. Po do
lU>dowa.
17.~0 (' l 23.00 Sprciwrnzd.a.n1e f!lmov..r.e 7. n11
tabor autobusowy, którym dysponuje MPK
1~,~~ 0 Pe.ctii Akł.ua1n ·o &C'i. 18.10 .,Bi# L) Mu7.yka
prowadzeniu terów do wlaś~iwego sianu odló·::1e>:kie.
17.45 <~l
wys tarcza zaledwie do obsłużenia istniejących
strzoshv świat.a v.r sze1-m1 e :·18.:it n.a L>ial:>lej
Górze" fra~m ~<;tua!.n.ośct
<?dem
chu•dych
krów'' aud.
cinek komunikn~y!n7
zostanie przedlużony,
ce.
F "naly ;florel1.1 .kobie\
już linii.
(S)
W.ą~.;i~
Maci:>eewskJ. ia 00
·
(L) KQnicert mu:z.Y'ki.
l.B.v
'Gidań·SI~
a tJ'ffi samym pdleglo~ć, którą obecnie miesz-

-

Ra.d.io

•

I.

tfl.[fl.Wizja.

!:!:
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Siadem
naszych

I

i
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Przed wyjazdem do Be Igi i Kasprzyk pod opieką Pietrzykowskieeo

Jurniej tenisowy

o'Puchar
PierwszY"1l
g!eg'> drua

Bałtyku
spotka.niem

a po mistrzost wach Polski

dru-

w

skończono~ć.

Program jest 2Jbyt diniem
obfity i tym s.amym nuzący.
skich

cziwa.rtek
który
był
Naj.więcej miejsca
przerwy'
w
pięściar~ dach zajęły
sprawy
mistrzostwach
Polski, niowe.

w

obTa•

szkolę.1

~~ż~ra~.f,.,,~~:żnad~~~~~~~·ać na odbył s.ię walny. zjazd .spra- Wiele czasu zajęła ocena \1~
Mimo wszystko mistr-zem Polski l·emat, czy nie wa•rto w pr-zyszło wozdawc~y Polskiego . Związku działu dr-J.żyny polskiej w ~-i
Waeheeki nie zosta.t oddając w ści organó;zować c·sobno mistrzostw Bokserskiego. Delegaci
wszy- strzostwach Europy. om6w10-tym re-ku
pałeczkę
S<Ztafetową za prowa<J,1,eniem motorów. Wów- stkich
okręgów
omówili do- no niedostateczne pr-z:ygotowa~
swemu najgiroźniejs.zemu rywalo- c.-zas i wie-~i:j zgłosi się zawodni: tychcza.sową
działalność
za- ru·e
ni·~kto'rych
zawodm"k6Wkow 1 będ:zae mozn..a w ba1r1dz1eJ
wi Zając.owi ze Szczeeina.
rozpropagować rządu.
Mistrzostwa kola1rskie Polski na wlaściwy sp·osób
startujących
w
Mos~ie„
suwają wiele refleksji. Wyda.j e się tę <Jyscyplinę sportu.
zwracając uwagc na komeczże
PZKoJa.rski po\\ri nien poważ
Słów kilka o stron le orga.nizanos· ć odmłodzenia zespołu.
nie zastanowić się ns<i dokona- cyj nej. Trzeba dać pełną satysniem podzjaJu na mistr-.lostwa se- fakcję dziaJ.aczom Społem z dyr.
Szeroką
dyskusję
wy~ołal
niorów i juniorów.
Org.a•nizowa- Stefanem
na czele
komisi"i
dyscypllnar-i
nie ra7.em tych zawodów usuwa ora.z kierc·wniko\vi sek.c.ii kotar~I
~
d
~
nei
PZB, o wystąpien.i.e
w cień junlc rów, a -0rg.a.nizato- skiej R-0manowi szulcmvi i ws2y()',
r01Tn n.a&t.ręcza wiele n iepo·ł>r-z e b- stkim pozos·talym dzia.łacz<>m tewładz sportowych o darowa..il
go
klubu
za
wielki
wkład
pracy,
nych
kłopotów
progl'a•mowych.
nie kary dożywotniej dy~kWa-4
Zawody przeciągają si<: w nieOrganizacyjnie wypadliśmy dolifikacji
zawodni'kOIWi
BET$
brze, ale sędziom łódzkim braOft!JiZf:#
Marianowi Ka1>przykowi. Zgo_.
WAŻNE TELEFONY
kuje
jes7,cze
wiele
<lo
de-skon.adnie
z tynl
wnioskiem, Ka•
DYŻURY SZPITALI
lo,§ci. Trzeba przede ws'lys.tki.m
Vv d•t·u.gleJ rundzie eliminacji sprzyk
byłby
warunkowl'W
Pogot. Milicyjne
ustalić za,wczasu m i nutowy pro07
floretu kobiet na jed•neJ z plansz na J"ed- ~~k dopuszczony dd>
Szpital
Im.
dr
IL
Wolf
gram ziaw-0dów i trzymać się tegc·
walczyły
dwie
Pog-0t. Ratunkowe
zaiwodniczki
o
~~
•v
09
{
ul.
Lagiewnicka
34·36, pro·gramu z zega.rkiem w ręku.
włosach czarnych, jak heban. czynneg 0 życia sp-OT-towe~o •
No>cna pomooe lek.ar·
przyjmuje kobiety rodzą Bez planu i pcogramu nie może
Piękne dlugie wlosY
ska m. L-Odzi
Rumu•nki
oddany
444-44
pod
opiekę
Zb1gme-o
ce t chore ginekologiC'Z- być mowy
s;prężyst·eJ organczaStraż
Vi.col i An.gielkl Catllie wzbu- wowi
Pożarna
0
08
Pietrzykowskiemu.
Po
n!e z dzielnicy
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l>orgu Olsson i Jacobson.
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BaHyku, ;rozgiryw.anego na sopoW czasie osta1nich mistrzostw
ck.ich k0>rt.acl1, by! mecz parnię- kolarrskicll na torze pad~y dwa
d2Y reprezentacjami Run1unii 1 reko1rdy Polski: w "'yści.gu dru
Pc·lski II. Zgo~nie ~ pit-zewjdy- ;i~ynowym na 4.000 m u,c;t.ano\viov.?anjami, zv.:ycię;i.yJi Rumuni 2:1. ny przez zes.pot kolarzy
Ogniw dJru,gim meczu Czechos.l-0- wa ze Szc7.ecin.a oraiz w wyścigu
wacja pokona.la NRD 3:0.
bn.::lywidu.a·Jnym na 4.0-00 m ustaw ostatnim
meczu, ro'7.egra- nowiony przez Luejana Józef-0n11n w c:zv.:arrtek, Polska I ule- ·wicv~.
gla ChRL Q:.1. Skonecki .r>rzeDo tych dwóch rekordów Poigra! 7. Chu Ch%-ht1a 6:3, ~:6, ski <loHczyć jeszcze t.rzeba t1r7.Yl:6, Radrzio ulegt Peng Chih-juan skany przez Wacheckiego, dwa
5:7, .7:9, a pa.ra pols•ka Skone- ra:zy idenrt:yc?.)ny C't.as 11.8 w wycki, Ma.njewski. przegra la z pa-/ ~:cigu s1printe.T0.\\1'Skirm . .Jest to re
rą chińską Chu Chen-hua
Kao kord tol'u w Helenowie i jeden
Hug-mau 4 :6, 1 :6.
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z najlepszych czasów na 2-0il m.
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Kolejne zwycięstwo Górni~ka w Chicago
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8!J'Ojt'zia.l na zegaire.k. Nie minęła pi.ą~a·.
cież tyile i uż dziś ~ę Sttalo,
I

I

I

I

•

•

I
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prze-

W

Po jego WYJSc1u Mal.goczata. opadla na łóż
ko i przymknęła oczy. Leżała przez eh"'•i~ę
walcząc z re.sztkami S111U i pra.g·niende:rn ukrycia gł.owy pod cieplą kolicl!J"ą.

ZiewT.Jęla
zakrywając usta
mześmiaJa się. Za pól godzi.ny n~
d· ie„. Chyba zdąiżę ... Roz·2Śm•a1a się y ,1„zc ze :-?.Z, oo nagle pr-t;yszlo jej do g!.:iwy, że
nie :i.1~1JS; i.~ć do kuchni, odkręcać kra.nu i n·1bie:~ać wnd~' do wi8drn, a pot.em wracać do
S\\rcje!Zn ni ~;:r;i1ku, ż,e·by s:ę un1~.tć . 1 m.l~kc~

-

Dc•brzc„.

ręką

n:.e

i

w,·,'<'r' ... -

powiedzi<ila,

kiedy stal

juz

cl~Z\l'i;,ch.

W

-

Co?
Nic, P.ic! Co ty moiże,sz wi.edzi€Ć o mle-

ku! Weź tę fotogl"afię!
7.2.wrócił, wziął u:ljęcie Ma'1."ii Kl-0\Sek i wsadzH do kieszen.i.
- Będę czekał w hallu ...
W:--pecH. Ale wbr.e•w 7-'lipowiedzii, nie zeszedł
na dół. t,·J'ko przechadzał .o;ię cicho po kl}f:''ta.rz.u. Hol€l wciąż jeszcze byl uapi10.ny. Ziękd(

- Raiz„. dwa ... trzy!
iWy;;ikoczyla z łóżka i podeszła, do o•twa'1."tego -O·kna. Morze po1prz,eciinane było .malutkimi, dirga,jącymi bly&kaw1cami słońca, odbitymi od
k'l"ótkich, la.godnych fal. Dziewczyna.
odetchnęła glęboiko, opierając dlomie o parapet. Potem odwróciła się powoli i czują.c na
plecach miękkie dotknięcie ciepłych promieoni,
po.szła w kierunku laz;err.d. Po d•rndze zdjęła
kurtkę pyjamy i cisnęła ją na dywa.n nie
oglą.daj~c sic;.

••••••••
Kiedy po pół f!.Cdzi.nie otworzyfa :ker.w.i .P<>koju, ubrana była w ja1••no1v:ebie.o.ką plocienną suki.e•:i1kę. za.p;,naJlą od gory do dołu na
wielkie. drewniane guzi.ki.
.
Pl"zechadzajacy s'ę po korytarzu Ziętek pokiwał g1o~~'ą bez slo·wa.
.
..
- Co .>.i<: sL~lo? za,;iyta!a nie r-01zumieiąc .
- W~·glącl.asz. jak mairzen~e . b!ed.nego ka.pifana. mi.Ucji, któremu przysn1la się gwfa.zida
film.owia!
A ty, jak ma.r zenie ubogiej ka"Sjelki z
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maJego miastec2Jka, której przyśnił się praiwddwy mężczyizna !
Rm:ba.wkma za.częła zbiegać w dól. PoISIZedł za ndą.
Ale uśmiech
miknąl z jego
twarzy. Suikieonka Małgo.rzaity była ~j samei
barwy i pod.obnego kroju, co suikienka dziewcz.yny zn.alezio.riej dziś ra•no na plaży.

••••••••
Pi1fka byl<l oirrom~a. różnokolOJ'O'Wa. i bardi.o lekka. Nawet Roga.l.s>ki, którego brzu.szek
2'JClekonspi1l"OWany
zo.s.tał bezlitośnie rsikąipymi
m>o<ler.ll{armi ką,pielowymi, manilp\.lllował nią •
powodzeniem.
M.algo-rz:ata .sif;ojąca twa.l"Zą ku mo!"ru wybilą w pewnej chwili piłkę wy1S<o.ko do góry
i za ...,,,olala:
- Zmeczylam •<>ię! Chodźmy do Wl}dy!
Pobiegli za nią, rzucając się kolejno na
bialo-zielo.ny itt·zbi.et na<lch<'dzącej fali.
Plynęli
wzdluż bro,,,gu. śmiejąc s'ę i pryskając na siebie. W
pe?mej chwih Zięt·ek,
który :malazl . się ni>edaleko dziewczyny, p<>wiedzi.ał zbliżywszv s;ę do niej taik, żeby i.nni
nie mo.gli uslys.<eć:
- Słti-chaj„. W .rocmy na brzeg i nrzeid7:rnv
s'ę wzx:ltur7. plaż.v. Uwa:żaj dlobrze„. To wazne.
On tu mo.ż.e być d.zi,sriaj„.
Spllważniala i. od razu zawróciła ku żól
tej linii pias:ków.
Do.plynęla pierwma l wvsz1a !la. brzeg. Stojąc P.a1,rzyła na płyną.cy-eh mę.ziczyzn. Rogal-
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siki, który byl na.jbliżej, pie!'Wszy znalaizł się
obok niej.
z
- Pani wspaniale pływa!
uwielbieniem. - J<lk cl<elfin!
- Chodźmy na Jody„.
.
Ma,lg°"zata
wzięła go za rękę l skinęła
z dala ręką Zietlro•wi, który wlaśn'e wyprostował się w w<ldzie i szedł ku brzegowi zanurzony po kola.na.
Po.szli we dwójkę w stronę kawami na
molo, a poZ11Stali rus.zyll za nimi, ocierając
się i wymachują<: rękami.
I

1

I

•

ł

ł

I

I

Spojrzała z żalem na pu.s-ty, srebrzystv kiei odłożyl.a łyżeczkę n.a talet·z~'K. Pom~·
śla·ła, że bardzo chce zamówić .ie~.z cze jedną
po·rcję. aJe wstydzi się i nie zamówi.

lich

Wi-ecz-0'l"em bal... powied.z1a.l Wróblewe.ki i zuoe!nie nie wiem. skPd W!7.J2ć kostium! Trzeba się prz€-Cież jakoś prz·ebrać.
I ja nic n-"e mem .„ - m,m{lwolnie &pojrz.ała na Ziętka. Trze-ba coś zrob•ć„.

-

B3. ale

ską·d

wv<:za.rnwać

kc.st1umv? wierZ3C.
ze w różncf<olornwvm tłumie.
którv ob;.iadł
stoliki k2.wiarni' zn.ajd.zi-e kN!d. kto· podb'.egni·e tr?.vmając cal-e nar<"rze stn.<>01..-11.1·ch przebrań. Ale, oczywiście. nik()il?O taki.ego ni€ znalazł. więc
powróci! wzrok'em do wla,911ego
stolika. f
(Dalszy cią~ nastąoi)

~a'Pliń~iki

r<>zejrzat

Się.

jak

gdyb~·
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