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Depesza KC .Rumuńskiej Partii Robotniczej

partiia i na•sz naród
z. całego serca
z
sukcesów w dziedzinie realiza
· cji gigantyczneg-o programu
budowy komuniz:mu osiągnic:
tych przez bratni naród radziecki pod dcśWiadczonym
marksistows:ko - leninow.skim
kierownictwem KPZR i jej
Komi.tetu Centralnego z wybitnym bojownikiem o socjalizm i pokój towarzyszem N.
S. Chruszczowe'ffi na czele. ,
PolitY'ka zagraniczna panstwa ra•dzieokiego jest czynnikiem mającym nJezmiernie
doniosłe znaczenie w walce o
utrzymanie i utrwaleni~ ?o~o
ju, w walce o zaipob1ezente
wojnie świat-Owej l o trrnmf
sprawy socjalizmu, d<;mok~a.
cji i postępu na całym sw1ec1e.
Nasza

cieszą

---=--Przerwa w obradach
genewskich

Komitet
R=brojeniowy
18
który po sa.eściotyg!Od
n.iowej prze<rWle wznowit obTady we wtorek, ogłosił w =war
tek, iż w.s.trizyrnuje prace do
12 sierpnia .
. ..
Jak wia d omo; \V na.Jblizsz:i»ch
dniach spc·tkają się w Moskwie
ministrowie spora.w
za.g.r amcznych ZSRR, USA i An.gu-i, aby
PO<lil>!sać
uklad o częściowym
~e prób jądrowych. 'l.'nej
~~uSlbroWle odbędą
rozmowy
m. in. na temat dalszych
Pań stw,

Osią~ nięie

w &..avanger (Norwegia) ookończyła się XI międzynarodJowa konferencja organizacji pacyfisty=nej międ!zynarr-odówki przeciwko wojnie. Uezestni.cy konferencji wyrazili zadawolen.ie z osiągniętego
w Moskwie
parorzum.ienia
wicieii ZSRR,
USA 1 przedstaw. Brytanii i wezwali 'l.vszystkle kraje, by przylączyly się oo pAJI"a-

za b••e g •. . po I.;ty ko' w
i

.li'oreign Office podało ofiCJah1ie, że na czele delegacji
~~g1~~skiej, która w sobotę od
tia UJe do Moskwy w celu pod
~~saniu układu o częściowym
ll~~azJe doświadczeń nuklearza ~h s tanie
mindster spraw
grani.cimych, lord Home.

labourzyści iądają
dalszych kroków
łagodzących na]>ięcie

lz:

Coi:wanek
na posiedrzeniu
stel'W'®c<:>.min posłowie Ja.l:>oiwrzybryit;Y:I y d<>Yl'l.a.gali się,• by !!'Z~

ne

Ski

wykorzystal . p<llmysl-

s~c~ltk:i irorzimów
moskiewkrokac~ I>omyśla•t o dalszych
w st
la,g1cd'Zących
na1}1ęc1e
1iVYch.osunkach

międ'Zyna.rodo-

~~femter

Macmrnan
ogiran!:i:e wsię tylko d.o oświadczenia,
l'.!oEjk_Wi Wyniku pa.ra.fowania w
i.;t~ .e 'Układu poja:w.i~Y się
~al.te

~~1~.

(Ji'ĄP)

się

weźmie

nasza energe
tyka w coraz wiekszym st-0pniu bazuje na rodzimych wy-

Traktorem przez morze

N RF

go !Z nich
bęclrz:ie
pra•wną ~odę 1 ! w P'l'ZY'stąpieniu do układu.
Podseklretall"Za
stanu
USA
9,stanowi.c•

Har·"'~an.a., kto·~ p~~ma·wi'al

wity zakaz 'i>r'on..i nukleamej i
konwencjO'J'laoLnej pcod!klreślili
uczestnicy konferencji.
•
Komitet n.a rzecz wzajemnego zroz-umienia mięcl-zy lm'ajami batkański.mi
opublik-OWał
~Wloazdczu.m1enen
' ilee. pomdil~~ylająct!:_;ae
...
~.
.....,..
·~·„
mocarstwami w sprawie zaikazu prób nuklearnych potwierdtza slUSl'Zność
pokojO'Wej polityki Związku
Rad'Zieokieg1<> i
innych krajów S-Ocjahstycznych
orarz: WS'ZYstki.clJ. pokój miłujących narodów. Wyka-zuje ono,
P'!"ZY d.o·birej Woli · WS'Zystkich
krajów, a zwlaS'ZIC"Za
wielklch
moca~stw,
byćmiędzy
rorz:wiąune SIJ>Qll"ne mogą
kwestie
n.iml. Osiągnięte po-roo:umienle w
S•prawie
częślciowego za.karz:u
prób nuklearnych jest danios.l.ym krokiem w polttyce pokojowego wsipólistmienia. (PAP)

•

że

p

d 40
d,
akceptu1•e
państw ;·~i- moskiewski

~ek.~~~~ 1~nu g~"%:' 0 1;,r;.;~~~a~;

J>O!l"OO:Umienia genewskie raizem
ze stanami Zjeclnoczonymi, mim-0 że obydwa kraje n.ie utreymuią ze sobą stosunlk:ów dY"P1omatycznych. (PAP)

atomowycll
pnestrzeni

wOdą,

w atmosferze,,
w
kasmlez.nef . l p.od

zgłosi-

ewentualnie

lo got4>wo5ć przystąpienia.
zawartego Porozumienia.
•
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przeszkodzić
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chom z

wszelkUn

zau\18.-

zewnątrz.
~

Strajk w Marsylii
Trzeci już dzień trwa strajk
pracowników
p0rtciwych
w
Mai!"syl.il. Strajkujący domagają się podwyżki plac 1 p0$)rawy warunków pracy. Towairzystwa morskie
zmuszone były
odwołać
wszystkie rejsy J.)2.~a

-

żerskie.

w

dewiz

Japonii

Rząd

Japoń.ski

w

postanowił

c-zwartek
wzmóc
oszczę.dność
dewi.IZ. aby
przeciwstawić sie
z.apowiedll;ianym przez
prezydenta Kenne.dy'ego posunl ęcion1o1
mającym na cel'!I -zahamowanie
odpływu z~USA. CfAP)

Obrady armatorów
Pierwszym człowiekiem, który za'mierza przepłynąć trak·
t.ol'elll Kanał La Manche na Lasie Cap Gris
Nez-Dover
~t Daw;id Tapp z Hampshire (Anglia). Traktor unO<Si się
na WOdzie dzięki potężnym 01><>nom.
Na zdjęciu: próby traktora na morzu kolo Bin:hington·
en-sea (Anglia).
Foto: C.NP

M1·n1·ster . ro In .I ct w a USA
na tradncnJ
Jarmarnu
" wKrośnrew re aeh
y y nnm
Y
V!

-

roz),)OCZęla

si~

„

- kotastrofv
Tal emnica

płodów

szący

amerykańscy

Minister Freeman i towarzy
mu
specja
liści przyjmowani byli przez
chłopow z tradycYJną
.
po1s k ą
gościnnością. Pierwszym napot
kanym przy pracy rolnikiem,
z którym
gość amerykański

I

5=ec.i1lie

w czwa.r tek m d.<!>roc:zna konferen.cja
dyrekto-rów
Un!africa", której armatorami są Polska · Zegiuga Morśka i Deutsche
seeraederei z Rasta-ku. Jak Wla
domo, oba te prze.ds1ębiorstwa
zorga-n izc-wa!y
przed
prawie
trzem.a la.ty WSIJólną lln.ię MrY"
kańsk~ na której p~ dziś
lącznie
15 statków, w tym 10
pols·k ich.
Celem
konferencji
jest omówienie wyników clizia.lalnoki linii
a!rykari.slQej za.
rok ubiegły, wymiana doświad
czeń i z.acieś:nlenie współpracy
pomi~ oboma umatorami.

czwartek 1 bm. w drugim
kach produkcyjnych. Oprowadmu pobytu w Polsce, minidził także min. Freemana po
ster rolnictwa s•-no·w ZJ'edn~
· ·
dzi ·
k ·
h
A
""
~
SWOJeJ zagro
e l m1esz aruu.
czonyc
meryki - Orville
Jego sąsiad zaś, Franciszek Ję
Okollćznoścl ka.ta.strofy w.ojFreen;an . wraz z grupą naudrzejczyk mówił o interesująskowego · sa.mol.otu jugoslow1ańkowcow l ekonomistów :iwiecych gości tematach zbywania
skiego. który" roz)JU się w piądzil kilka
gospodarstw
rol- I
rolnych i zaopatrz:eniu
tek W górach Niskie Tatry w
nych,_ PO~, GS i Młyn, n11rolników przede wszystkim w
Styrl.i, -zostały wyjaśnione. Jak
teremelódWOJ.
. odk"I pr od u k CJ!.
..
podaje sięprasa
opiek' WOJ". warszawski"e
sr
rając
na austriacka,
wynikach badań
go i
z iego oraz. był obec
Kilkanaście kilometrów da- specjalnej komisji., pilot samony na tradycyjnym jarmarku.
lej, w Krośniewicach odbyWal
le<tu 2agu.bll drogę nad tetytoG?śdom t_owarzyszyli prze1:l$ta się tradycyjny cotygodniowy rium austriackim ! s.amolot;
wietele ministerstwa rolnictwa
.
k
kol·
h
nie mając już wi~ej paliwa,
z wiceministrem Stanisławem
Jarmar '
znany w o
icac
rozbił się o 'Ziemię, pc<wcdująe
m. in. z targów końmi i byeksplozję
znajdujących IJ,ę na
Gucwą.
dl
.
.
pokładzie bomb. (,PAP)
Obecny był ambasador USA _.,_.em
__
.----------...-------------w Polsce John M. Cabot.
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Pop W o o LoWicza. Opowiedział on gościowi o prowa.dzonyr.e przez siebie 3 hektarowym gospodarstwie i wyni-
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Król Jć>I'dal'!il Husejn v.rygło
sil w c-zw:a.rtek · m.owę tronową
z okazji otwarcla pierwSQlej sesji nowo ooranego parlamentu.
W~tą.pił on z apelem do świa
ta
a.rabskiego o utrzym.artlii6
jedności1
która może zapewnić
narodom wzajemną pomoc:

oszezednaść

krokiem
*

Apel Huseina

w

„ .."'"

De1e1 aeJa an21e1ska
fl1 drodze da Moskwv

zwłaszcza
jeśli
pod uwagę, że

robacli. Np. w latach 1956-60
tylko 7 proc. z ogólnej mocy
zainstalowanych turbin przypadło
na krajowe agre.gaty
a 32,5 proc. jeśli chodzi o kotły; w tej 5-la tce analogiczne
wskaźniki wyniosą 49 proc. · ~
95 proc. (PAP).

linii afr, końskich

w ś;.;.dę w kraJ'.{;wym·~ k!Lubie
prasy, pNAS20.no o ustcsunkowan.ie się do powyższej intor008
rzą Ołł'
macji drz:ienni.ka ,,New York Times". Halrriima.n stwierdrzU, że
okład
ra.t yfi.kaci·a
uk.Ła.ctu otw·-~no
<!>la WS"Zystkich
~~h
„pierwszych uc'Zestni- czym nie zmieni stosunków i.sti że o::llmowa ...
~,...,YJ
..,..,a
niejących międ,'Zy
sygnaWedług obliczel\ J911dyMkiej
•.r<:h
-- . ""'
tariuszamJ,
czyli że jego
innymi
sło- - -<lolwmenitów prnez jed.ne- wy, NRD może układ ratyfiko- . prasy już
Ponad łO rządów
wać, chociaż jest nie uznawana
aprobowało układ
moskiewski
p!"Zez Stany Zject.noczone. Pociw sprawie za.ka.zu doświadczeń

~{~~~~~;wan~~ad~SIZ~=~
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Obecnie nastąpił szczyt inwestycyjny. Brygady budowlano-montażowe gonią czas. Cho
dzi o to, by zaplanowany na
ten rok program „1062" został
w pełni wykonany. Najtr-J.dniejsze
zadania, ze wzglę<lu
na opóźnienia, stoją przed bu
downiczymi w Łagiszy 1 Komnie.
Energetycy stwierdzają. że
w tym roku nastąpiła znaczna
poprawa w terminach i jakoś·
ci dostaw urządzeń energetycznych
wykonywanych
przez krajowv przemysł. Jest
to fakt o dużym znaczeniu,

w Moskwie porozumienie

k 0~rytyjskl minister do spraw
Onll
i
krajów Common'1Veatthu, Dunc Sandys oświa.dc:zyt w Izbie Gmin, że Malta
fo~>!!łnego
układ.u.
lUYska. niep.odległo5ć najpóźniej
Jest to piet'WsrzY k!rok,- a po
~ <lniu 31 maja 1964 r.
nim powinien nastąpić callko-----------------

;;:e:;·',

pań

wpolityce ·pokojowego współistnienia

;~:;::i:;;~~ ~:, Malty

J a ik don01Si bo1\ski ko;res.pc;n.<1~ dzien.n:!Jka „New YoI'k TiNJemcy zachodnie pod.ej
'W ~ą z.M:l'iegi, ażeby „za·bl<>ko.... ,~d ;>rzystą,pienie'• NRD do u..,..., u o zakaizie
~llklearnych,
gdyż d.oSwiadozeń
oznacza~o-by
~ęśclowe urznanle NRD. Po~;>1ując
się
na pr-zedstawicielt
:iństw SC•juS'Zniczych koresponl' en·t
twierdzi, że do·k umenty
at''"'"-

I

rządów,

stw i narodów za zachowanie
i utrwalenie pokoju przyjęli
porozumienie w sprawie tego
układu z uznaniem i na-dzieją. Rząd PRL uważa również,
że uczyniono iStotny krok na
drodze do nowych porozumień
w interesie pokoju i bezpieczeństwa narodów.
Rząd pol1;1ki jest zdania. że
zawarcie paktu o nieagresji
między
układem
warszawskim i paktem atlantyck;m,
podobnie jak realizacja propo
zycji ' szeregu kroków częścio
wych, które wysunął prem;er
rządu ZSRR w dniu 19 lipca,
przyczyniłoby się do umocnie
nla za•..tfania między państwa
mi i złagodzenia napięcia mię
dzynarodowego.
Porozumienie w sprawie za
kazu doświadczalnych ekspl9
zji jądrowych powmno również
ułatwić
wszczęcie
rozmów
w
siprawie "POl&kiego
planu utworzenia strefy bezatomowe; w Europie środko
wej. WprO'Wadzenie w życie

doniosłym

ro-I

0

się

propozycji polskiej stanowiło
by istotny wkład do nierozprzestrzel'\iania broni
jądro
wej, do zahamowania ' wyśc:
gu zbrojeń w Euroi;>ie środko
wej i zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu
konfliktu
w tym tak ważnym dla 1-0sów pokoju regiome.
Rząd PRL żywi nadzieję. że
zawarcie układu o zaprze~ta
niu prób jądrowych stworzy
dogodniejszy klimat dla rokowań . w
celu zaprzestania
wszelkich prób nuklearnych.
wyeliminowania
wszelk:ch
broni masowej zagłady, osiąg
nięcia głównego ceb nurtuj~cego ludzkość w dobie wspól
czesnej to jest · pełnej likwidacji niszczycielskiej broni
;ądrowej i zawarcia Układu
o catkowitym i powszechnym
rozbrojeniu".

MSZ

powiedzialnośei

&'karbnic:r myśli marksistowsko-lendnowskiej i praktyczne
go doświadczenia budowy socjalizmu i komunizmu.

nej Partii Robotniczej Rosji i
l:alożenia
przez
W.
Leni.na pierwszej partii nowego tyPu - partii klasy robotniczej - KC Rumuńskiej Par
h1 Robotniczej wystos·ował do
Re KPZR depeszę, w której
StWierdza m. in.:
:Komunistyczna Partia Związ
ku. Radzieckiego jako najbar<iz~ej doświadczo.ny i najbardz.iej
zahartowany
oddział
lnięctzY'Ilarodoweg-0 ruch".1 kotnunistycznego i rob-Otniczego
~nosiła i wno•si wielki wkład
0
"Wzbogacenia
wspólnej

Roboty inwestycyjne w ener
getyce koncentrują Sll'l w zasadzie w 4 elektrowruach: Tu
rów, Konin, Łagisza i Halemba. Największe jednostki prą
dotwórcze instaluje się w Tu
rowie - 200 megawatowe tur
boze.społy
produkcji radzieckiej, :r. którymi współpracują
kotły o wydajności 650 ton pa
ry na godzinę, wykonywane
przez nasz przemysł.

m·oskiewskiego

Oświadczenie

W związku z 60 rocznicą
lI Zjazdu Socjaldemokratycz-

pracę.

natychmiastowego przystqpienia

1 sierpnia - w XIX l"OCZilleę
'IVybuctiu
powstania warszaw&ltlego - ludność stolicy oddala hold pamięci żołnierzy powstania, którzy polegli w bohaterskiej walce z okupantem hitlerowskim o wyzwolenie kraju. Przy pomnika.cit,
płytach
W dniu dzisiejszym Ministeu,tw-o Spra.w Za.gra.niemych PR~
l_lałlliątkowych, w miejscach upublikuje następujące oświadozen~e:
~Wi<:eonych krwią Polaków zaPlonęty znicze;
żołnierze WP,
„Rząd PRL p.owitał z glę b-0 kim za.dowe>leniem fa.kt z.a.wa.r<lzia!aeze
ZBoWiD i harcerze
oia por·«>Zuntien.ia m:ięd.zy Zwłą zkiem
Radzieckim,
Stanami
zaciągnęli warty honorowe.
Na Cmentarzu Wojskowym na ZjednOO'ł:onymJ i Wielką Bry ta.nią w sprawie za.ka.zu doPowązkach na Grobie Niezna- świa.dozalnycb eksp°lo-zji
jądrowych w atmosfel"lle, przestrzeni
nego żołnierza, u stóp pomnika partyzantów,
na mogile k019Jnocznej i pod WC>dą.
Sztabu warszawskiego AL i w
Rząd PRL · dekla.ruje swą gotowość na.tycbm-iastowego pn;yinnych punkta.ch złoiono wień
stąpienia do tege> ukła-du.
ce i wiązanki kwiatów.
Wszyscy lud.zie świadomi od

do KC KPZR

W tym roku energetyka. bije kolejny rekord. Tym ra
zem na. polu inwestycji.
Przewiduje się odda.nie do
użytku agrega,tów prąd<>tw órczych o łącznej mocy 1062 MW.
Część z nich o mocy 500 MW juź uruchom~~mo
i zsynchroni.zowano ! siecią państwową. Jes-zcze ]:ln:ed
szczytem
jesienno-rimo wym podejmą, one normalną

7 ol
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•

D a Ie k opisem
.
•
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LOND"l<N
·r
Komitet Wykonawcz~
Komuni5tyc-~neJ
Parth
w Brytanii
zapr•ot<!-·~§§§§§
s~wal
31 lipca_
prze-::
ciw
dyskryminacji z
Jaką partia sJ)<>tYk:"- się wę z brytyjslk.Jm amba
PARY:t
k·orzystając
z ra.d1a i saoorem w Bonn Fran
telewizji. W ośwladcze Jdem Robertsem. &z,cze
niU Komitetu
Wyko- góly rozmowy nie są
Przeszło
~o
plsarny
nawczego czytamy, Iż znane, . wiadomo jedyartystów z Hiszpanii
parlamentarne
organi- nie,
iz
PI'Z«Lmi<>tem i krajów AmerY'ki Lazacje trzech głównych jej była sprawa ukła cińskiej oglO<Silo w Pa
partii konserwaty- du o zakazie doświad ry·żu oświadczenie,
w
stów, partii pracy i li- czeń a.tomowych.
ktfu-ym komunikuj!\. Iż
berałów
podzieliły
mię
policja hiszpańska airedzy siebie czas korzyWIEDmq
S'Ztowa•la
w Madrycie
stania z radia i telewiAustriackie Młnl.sier młodego -poetę, Ca.rlc.sa
zji, wykluczając
przy stwo Spraw Wewnętl"'Z Alvareza.
OskaTŻO'J'lO
tym Komunistyczną Par nych nie
przepuściło g.o o to, I~ w a.rtykutię
W. Brytanii.
prz-ez granicę
Austrii lach za.mieS?.czonych w
!!TUPY Anglików,
Bel- pras.ie zag.ranicznej .. źle
BONN
gów,
Duńczyków
i się wyrliU:l" o metoSzwedów udają<)yeh się dach poLcji
hisZ>pań
W c-zwa.r tek mi·niSlter do Aten na wiee po- s.kJej. Au·tOl"'ZY oowiadspraw
z.a®ran'c-Lmych święcony pamleei ofiar ezenia niepokoia sie o
~biroecier odibył r = o
k>a P-Oety,
~l'<J6-Y1

~

KAm

również

mieszkańców

Arabii
Saudyjskiej do
wstiu>lenla w
szeregi
rewolucyjnej armii Jemeńskiej.

.JakWASZVNGTON
donos'Zą
z WaS'Zyn;gtonu , rząd
Stanów Zjednoczonych uznał w
środę wojskowy
rząd
sprawujący
władrz:ę w
Ekwadorze
po obaleniu pre·zydena A.ros-emen;ir,

•

· pomocą

m1•e.::izkan"' eom Skop1·e
l!!f

Tysiące buldożerów, dźwigów ł !lamo-chodów
clęża.rowyeb
oraz
około 60 tys. robotników z Ju gO<Slawii
I lnnyeb kraJów pra•
euje dzień I noc z niesłychanym pośl\Vlęcenieni nad
usuwa.niem
gruzów ze zrujnowanego miasta.. Nadal obowiązuje zakaz poruszania się po mieście między god:z. 21 a 5, wydany ze w>;ględu na bezpieczeństwo ludno5cl, której
zagra.taj~
osuwają.ce
się ruiny.
\
Chociaż
nle ma Ju! prawie
na<ilziei na wydobycie żyjących
osób, jednak robotnicy, żołni e
rze i ludność cyw:Una odgruzowują
miasto z
nleslych.a~

ost.rożnoć..cią.

Minister wojny
bliki Jemeńskiej

Repu
zapo
wiedział całkowitą amnestię dla tych Jemeń
myków, którzy zdezer·
terowali z armii republikańskiej,
przechodząc na stronę księcia
El Badra luh powracając do swych siedzib
Minister ~.iny wezwai

sw1at sp•1 eszy z
W celu zapo-bieżenia
ep!dem i-0m s.a.moloty ro'Zpy!ają nad
Skopje ś.I'O<:Lki
chem1czne d~

Nowe

wstrząsy

zwalczania komarów I much.
Na zaproszenie wlsd.z jug<>ud.a się do Sk~je
delegowany
tam
przez
UNESCO wybitny
spe.cjaltsta
inż. Despeyuoux. Jego zadan:em
bę.:lzie zapa.znanie s i ę z sytuacją na mi-ejs·~ i dora.:1zenie naj
wlaściws'Zych
metod,
których
zastosowanie
zabezp'. eczy 'budownictwo w
Skopje
przed
ewentualnym; skutk.am.l wstrzą
sów sejsmicznych.
slo'INiańs•k ich

W nocy z środy na czwartek
nowe
wstrząsy
nawiedziły
.~portu
Skopje. Ich sll_ę oceniono na
5-6 stopni według skali dwunastostopniowej.
Katastrofalne •
PUCHAR EUROPY
trzęsienie,
które przed tygOd· li
Pucha:r Europy w koszyniem znlszczył·o tio miast-o, by- • kówce
meżczyzn
zdobyła
Io o 4 stopnie potęzniejsze.
• drużyna .CSKA Moskwa. wy
Nowe wstrząsy zakołysały eo • grywając w trzecim d-0datko
wyższymi
ruinami. Posypaly
f'
się cegly i kawałki nadwątlo- · • wym
matowym sPQtkaniu
nych murów. Wśród mieszkań.z Rea.Iem Madryt 99:80 (48:32).
CÓW Skop,i·e, którzy spali w naZWYCIĘSTWO PILKARZY ZSRR
miotach, baraka·ch lub pod go"
Elim inacyjne spotka n ie
pilłym niebem w parkach miej"
karskie
olimpijskich
drużyn
skich, wybuehla lekka panika.
ZSRR i F!nlanr.!il
zako1\czylo
Wstrzasy trwały Jednak bar<lzo
się zwycięstwem
pilka,i:-zy ra· krótko,_
·" dziec.kich 4 ;O (2:0).

Ze

j

"Syneom"' 2"

Kierunek - morze!

Przewozowy szczyl

pośredniczy wtr ansmisi ach
transatlantyckich
ponadpierwszej
środę w
'ZiemskleJ transm.llJji telefonioezmiędzy
nej 1 dalekopisowej
a USA. Sygnały wyAfryką
słane ze statku zakotwicronego
w Lagos (Nigeria) i przekJ8.Zane
dalej przez Syncoma-2, odebrano w sta.cJi Lakehurst w amestanie New Jerl'ley.
ryk.ańslkim
Kierowany z ziemi Syncom-2
wciąż jes2lcze odbywa sko.mplimanewry na orbiel.e,
k.owane
by zrównać swą prędkość ką·
. kątową obro
prędkością
z
tową
tu Ziemi i ulokować się . w
dobrym punkcie ponad Atlantykiem. Manewry te mają zakoń
czyć się w połowie sierpnia.

w

osiqg nqł na koleiach

punki kulminacyjny
W środę ł owwa.rtek pl"ZeWMIOWY
esiągną,ł punkt kulminacyjny. Dwtie
- powra.oającyoh i wyjeżdfających

srozyt na kolejach
fale urlo1po.wiczów

w tych dniooh przez dworce kolejowe.

prf.ewilnęły się
NaJwJęksa;y ruch

zanoto- jak !i.nf0<rmuje Ministerstwo Komunikaejd wa.no na. Sląsku, w P~zn.ani!Ju i Krakowie. Kierunek
wyjaadów - pn.ede wszystkim morze!
W itym rok.i nastąipiło wyjątkowe spiętrzenie ruchu 'Pa·
saż.emkieg·o na kolei. Piękna
pogoda sprawiła, iiż. przebywa
chcieli je
jący na urlo<pach
wykorzystać do ostatniego mo
mentu, a wyjeż.dżający, prawie bezpośrednio po otrzymani u kart urlopQIWyoh ruszali
na dworce. Dlatego też obecnie notuje f;'ię na koleti o wie
le więk'szy ruch niż. na przeło
mie czerwca i Hpca.
Prawdopodobnie największy
tłok na kolejach trwać będzie
do 3 siel'pnia. wsbzuje na to
m . in. zainteresowanie miejscówkami, wa.gonami syipialny
mi itp.

PKP mają już poza solbą powroty dzieci z !Pierwszego turnusu kolonijnego. Również naj
nasilenie wyjazdów
więks-ze
dzieci na drugi turnus już
minęło. W dniach od 24 do 29
li'Pca kolei Ul""J.<:'ham!a·ła dzien
nie śred!nio ok. 50 pocią·gów ko
lorujnych, rpodczais gdy obecnie uruchamia ich 20.

tovsokle odznaczenie
Chile

dla polskiego eksperta
w wm kraju
do
rządu
doradcy
wysotelekomuniltaejl.,
spraw
odzn.aczeniem pal'lstwokim
Meri·
wym ...., orderem „Ad
tum" stopnia OfJ.cere'.kieg-0.

cza, który pelnil
fUnkcję

z.

Rafałowicz

wykonane z nadwyżką

półrocza

Rośnie bałucki
Na terenie

B~t mieści się

zaildadów

wiebe

prz.emysbo-

wycl:i które są p0waJimymi ek.s

ZOStal wy-

brany na Sllaru>wiBlro ekSperta
w mi~OWYil1 konkU1'8le
o:rganWl>wanym w raONZ,
mach pomocy technicznej d'ła
W
N>ZW!Jającycll się krajów.
czasie swego rocznego pobytU
w Chile Inż. Rafałowicz zorganizował biuro planów pe~
tywicznych łączności. w którym wy'kona.no p.od Jego kierownictwem 11nldne 1 s!u>mpUkow.a.ne zalecenia rządu chillJ·
akiego.
w tych dldMlh dr Int. z. Ba•
falowlcz powrócll do kn.jU.

go: „Ma['ohlewsika." .• 1Ha11111am";
.Wróblewski". przemysłu cięż
kiego - "El.ta", fa.ru:naceutycz„P<lUa" i irune. Ekls.nego pOtl"t dwuniaisitu bałuokioh przed
eiębiorstw ma w tym roku
przyndeść 754 mln. zł za.ś w I

pól!roczu - wedliu,g planu <JIPeratywnego 429 mJ.n. zł.

IDksportowe za.Gania I póllrocza bałil.lcitie zaik.lady wykO!!l.ały pomy.śilaliie. Wyeksp<liI"Wwały w tym okll.>esie wyroby o
łącznej wairtOOci 466 mln. zł.
wy1Jroinując tym samym. plan

operaitywiny w 109,2 proc.
Do wYSoikiego wYkO!!l.alili.a za
dań

p:rzyiczyniily

sie

przede

wszystkim Zi>J im. WJ:óblewskiego i ZPB :im. Hamiama.
W airto róWll1.ie zaizinac.zyć, że
kość bałuckiego ekl!q>or~u. Kilka zadcladów przemysłJU lekllcie
go powiari:nie zmniejszyło ilooć

od!rwitów ekspoa:toW)'Qh. szcze
gólnie pomyślne wyini!k.i w
tym względzie madą za!k:lady „Wróblewskiego". kltó;re w
stoswnku do rok;u ubiegłego

ok.obo

zmniejsrzyiy odirauity o

50 proc. WymoW!llą filustrac.ią
'DOl.epsa:enia produkcji elklSporto
równJiaż. potWafr.ine
jest
wej
zmnieJ.szenie rekJam.a.oJ!l za nie

termim.-0'\V<llŚć d()Sj;aw i nieodpow.iedln!ią jakość towarów. W
I pólrOCl!lU br. zainoW\Vaaw na
Baitutaioh jedynie trzy rekla-

macje dotyczące niewietlilctcll
partii towarów prod'lllk:Qji .Maa-

ohle\IJSkieg<>". Po~h dla.-

nYoh
sja

d'()l$tall:lC2yiła

Ek.olnomiC7Jnla

nam KomiK.D

PZP!R

Brytyjscy lordowie
mogą zostac „nieszlachcicami

11

Po tr7.eClm t "'8CIMll!lm ~u w 12Jble Lordów oraz zaaprobowaniu pnez królOW4; 'llMMVa. dająca lordom brytyjSldm :urawo
4o ~ 11112 ~ów. wesulla w środę w żyd.e.
UISlta.iwy byfy
!Po UJCh VWlll.eniu

nocoe covrokl łmiercI

a..,.,

Maria Spychała
~

piątek.,

1963

„•

olbęclide ... "'
c1nilllli % Slerlpnia.
gGlk. 16.30 :I ka-

pl3oy mDll!llllłllim.eJ pny uL
~ • mym mwia-·
dam~ją,

~I SYK.
uótłdoh

~

ci~h

:n lliJpca,
J.a.t &ii.

ł

dnia

Lordów; mrrzek1ł 1Slię na.tych.mita&t
s.we,go tytul!>q. 'l1o wlaśJniLe on w
ro.Iw 1961 1'Cf2JP'OIC'LC\ł lmm!P'anl ę,
lI1UIP do
doPl1QIW.adrz.iła.
kJt6!ra
~a

USltaJWy

!P'l"Ojelktu

parlamencie.· kltóa'a to ustawa ~ ostaitecznie prrzyJę-j
ta w środę. ZinzeCz>enie się ty.
w

tum cl.aje mu
cia 'llldtzi.a.łtt w

l!UO'Żliwość

wzię

n.a.jlł>lltższych

wy-

1>otrach do Il'lJby Gm'.ln.
PO"Ia

byfym.

loa'ldem

Stamsga-

te; jesmcrze dwóch ilmlych loirdów wyirazilło dlo <te:! 'P'OO'Y prag

rzo&tatnda r;.,i!Uesrtlachckani~
mi 1. W8J!"to p111ZYlP!OID'11.ieć, że w
może
W. Bryitanil :premierem
być

1n"adyicYtlll1!Le

nek IuJby

rwyląazJn.l.e

Głlltllll..

czło

(PAP)

Wypriorwaid.IZ18Jllile

zwłioik

z

k31Jł'IWy na &,a.rym Cmen·ta-

!PITletz

mmisotlra

że

rzu przy ul. O~ naresotrtowa do
gluigo!. komis(la
w piątek dnJia, z si eJ.'1)·
okoliC7JIJ.owstęp~ 0ba&lnia
g.odzinie 16, o czym
ści, w ja.kich nastąpNo !2;8.tonię„iMarz:wrek'!•
cle Ju,gr<Jlt:ra'Wllera
w
pogrą.2ielnd
7.Mrlanioa.milają
:za!kloń<:tzy.l:a. jlUQ: swą pracę
głębrutim smutku
Usta.Jon.o., że M/T „Marzi.ureJt•"
DZlEOI, WNUKI
z IPO'l"tu w S'ZOZeclnie
1 wyisrze<R
i PRAWNUKI.
w dlnd.u 2,ł 16.pca br.~ udadąc &ię

1 sieripudta. 1963 r.
zona.,
ukochana,
rma.rła.
mMb. i baibcla
DnJia

Stanisława Norwińska
s d. KrMińska
Pogmeb od·będ.zl.e Się dnia
3 sierpndla br. o godrz. 16 na
Omenrtiamzu Komun~ym naozym

poiWli..a.da-

Zro?Jpaoze.Di

MĄŻ,

CÓRKI,
ZIĘCIOWIE i WNUKI.

2

ezte-

(PAP)

Otto von Habsburg
nie może wrócić
do Austrii
spra.w

Milnlster

weWID.ębnz-

nych .Aius'1lril. Franz Olah, wybe2lI>ieazeOOl>wa
dal organom
polecenie !Za.braind.ad ące Wll>UlSIZ·
czeniia Otto von Ha1b s.l>urga do
Austril. Opublik.olwane w C'ZWa<r
że
:podklreś1a„
tek polecenie
Otto Habsibwr,g niie ma pasz.por
tu austriadkl.ego. Zgodmie rz: uobywa.tele
~pOlrtoWą,
staiwą
aUSllmiaocy mają pra.WIO wja'1Xlru
dJo swego lcrai,Ju Jed·Ylllie wówc-zas, gdy I>QStadaj ą .aiustrlac'ki
za,g>ranrlcrzmy al•bo a'llpa~.r·t
na prnep~ę
srbriacką
Ponieiwait
81I'ain.ICY.
~e
takich dolkuOtito Haoobu!tig
meMów nie ,posiada, nJe moie
sko.rzyistać !Z prawa wjarzxiu.

Najwit:kszy most
w Europie
w

koro

TY'ro1'11

zako~o---. budowę

lru'lsbrudk'll
najwyżisize

go m-ootu w EUJ110,ple, p<ITZE!'ITZlllg6<rską.
doitiną
CO<ll.ego :poin.ad
Most ma lOO metrów wyiooikości
i 657 metrów dru!:'OOcl; meroje'ZJdali wynOiSi okolo 20
koś'ć
metrów.

Coraz
za

między
we w.sipólalyun
naiw!.ąizain.lem

NRD.

że
klreśl,a,;
mlod!Zi.eży,

orgiani!Zacji
Rostocku,

prowadzić

sformulowań

wa.gę

i

pod!stawowych idei i 2asad w
pro.gramie i sta.t ucie pai!'tii, utym 2jeźd2ie
chwalonych na
SDPRR stwierdza daJej:
Zjazd'u
Il
wynr~ku
„W

SDPRR,

w

ukształ

wyniku

roko pa.rtid p«>li•tyoznej syjski rueh rew0<lucyjny stał
oddzdałem
szturm-0>rwym
się
i
proleta.ria.tu
świ.a.towego
chlubnie spełnia. tę historyeZllllł
dni".
misję d•o nas.zych
Aut<i<r a,rtyJ.rnlu

stępn.ie

węzłowe

wym1enia na

osiągnięcia

paortli Lenina, od chwili, gdy
ona, sklllPiws:zy i uogólniwszy
olbr.zymie d·cświadc'Zenia rosyj
skiego i ca.tego międzynarod·o
wego ruchu roibotnlcz,egio, ' poprowad'L'i·ta robotników i chło
ca·rskiego d•o
imip<'!rium
pów
walki o oba.lenie caira tu i nzą
Lmperia·listyiczbuirżuarzjii
dów
nej, v;a,l ki uwieńczonej !Zwycię
ską, Wiei.ką Paź.d2lemdilwwą Redo
aż
SocjaliS'tyczną
wolucją
momen.tu, gdy narody ZISRLR rz;a
druzgo1941-45
1atach
w
da~y
cącą klęskę h\tler.iowskim N'iem
com i i.eh sojUJSIZl'likO'Wi - Japonii.
w konlciollflji selk,reotaira KC
PZPR pocllkreśla, że :

„60-looie, które minęło od
Zja.zdu
Il
historyczneg'O
SDPRR, oałkowicie potwiersłuSZ!ll.OŚĆ,

dziło

ZYWO<tność

ł

uniwersalne międzynarodowe
zna.ozenie n.au.kJ. marks.i.zmulenin.irzmu.

Mark51istowsko - leninowskie
prawa rozw-0j.u sp-0lec·znego i
rew-Oilucjii. soojalistymnej mają
swoje zastosowanie do wszystkich krajów i kontynentów.
Nie ma i nie m-0że być jama.rkkJegoś . ~ególnegio
sizmu-lenmitzmu drla Europy,
a jakieg-OŚ .i1J.nego, odł'ę•bnego
np. dla. Azji. W wa.lee o przej
śoiie od ka.pitaJiilzmu do soejaU:mnu ora.z w procesje bud-0wnfotwa sioojaldstyoznego, n&leży
zgiodnde s leinim1iwskimd za.Io-

studentami NRD i NRP
rza

oświiadiczen:iJu

w
cbJrześocijańJSkich
można
iż
wylka~~a.
irzoorowe i pożytecz

'PQ!Żądane
staTań

k11adaJl.i.

się na lamach naóno.ws2ego numeru pisma ;,KOl1-

powledrzla~

i

będ0ierny

dio-

o ich l'OIZS!Zlerze-

lliie".

Amewodln.icrzący

ZWi~

Stu-

Berllllla
Niemiec'kiJch
dentów
zaichodniegi<>1 Peter Muetle;r,. o-

naiwiąrzainlem kon
IZ m~odl1lieżą NRD. (PAP)

loqui'1.1Jffi". za

lronitalkltów z mlbotaiktów
Ośwla<IC'Zenłe pod
wyciecizka girupy
t11a:lonikÓW jednej z .

ne l"Ol1lIIlJOIWY, naiwet ' gdy II'<lrLmówcy maiją oomienne poglą
dy. r„ Uwia.żamy kontynuowanie
tago l'lOO!!'.adiu lronJtalktów - crzytamy w o&wdla.dczeniu - za bair
<lizo

S'tUlS-z.ność

nąw1ązan1em

Wiele ouiganirz:acji stu~h
z Hambwriga wypow!l.edz.:iało się
drzieżą

w. Jarosiński na·wiąom je w
swym a1rtykuJe do obrad historycznego Il Z.jar.?Xl:u SDPRR w
punik1•903 r „ które stały się
tem zW!I'O<tnym w dizieJaoćh ro·
i mlędzynairodowego
syjsklego
Wówczas
robotniczego.
ruchu
to bowiem, pnzed 60 la.ty zosta
po<!
1a powolana do życia partia
preewodem Lenina
•mar·ksi&towska, opa·rta o zgodne z portM:ebami ~c-kl zasa.:iy
organizacyjne
i
pro.giram<l'We
ruchu rewolucyjnego. By\la ona
potlr'Zebna
ruezbędnie
wtedy
Rosji., dokąd p.mesu
właśnie w
nął się ośrodek ;ruchu rewolucyjnego i gdi'Zie masy ludowe
i IPOO'letariat stanęly p<l"!Zed najtrud.niejsrzym i najbardziej dJonioslynt !Z zadań spo•l ecznych
XX wieku: p.rzerwaruem tańcu
cotwareiem
imperialJ,,..nu,
cha
przed lUJC!Jzkością dirogi do socja.Lirmlu.
W. Jaro.siński ·,wska2udąc na -

Trwa strajk
górników Asturii

gÓII'lllików w Astu1rli
strajk
trwa i n.ie ma żadnych Wldokow na ro„ by ;pnzyistąJPdli oni
drz.iennik
pisze
do IP!l'aJCy „Hwmanlte'! 'Z 1 ban. M·lmo 1:ż
zausiłując
kopalń
właściciele
Sll>raszyć :ndbotndków ogl!ooi1Ji loka.ut ;pod prete'lmtem, że .,stradk
liczba strajjest niel~almy",
k.u1 ą.cyich nadal wynosi 6--7 ty-

badań

na. l<l'Wis.ka MOIITLa. Póm'OC11eg.G
eoitoW<JśOJ. techlni.ctzw peliDE;

inej.

Byt to d!ruigi rejs M/T „Marz:u.rek" w bleżącynn roku. westazałogi,
~u.g .oświadczenia
ko1:!rcji
tek rue ntiat żadnych
ani a.waru w pierwszyim rejsie„ ja!k rÓWl!liież nde wyiJcazywał dlo momenw ka<tas.trofy :iad
·
nych braków.
;„MalZ'Uirek"

pełną

w rejs rz

wyszedł
ir;alogą

18-0isobową

dającą

wym.a,gane

;posia-

kWal:ltilka-

cje.

Amnestia co DahomeJu
W l'lJW:iąrUru z tmecią rocrzm.icą
urzySk.ainlJa. n·i~od<leg~ośc:l prr'Ze'Z
Dahomej, prezydent tego kraju.; HiUJbet1t M.a,ga, <>świadczy!,
inząd ;p.ostanowJ.t zastosować
1ż
wsizy>stki.ch
wobec
amnesitię
udlZ'iat
więźnilów skazanych -za
bevpiec2-eń
pnzeciwlro
w sp.isku
si>Wll ;państwa, który mia•! miej
sce w gru<!.niu 19m r. Zwróc;I
on j-eo:inoc:ześn;e do tych ,
s;ę
którzy zo>s.taną zwolni·eni z ape
Iem, by przY'S·tą,pi1li oo ,pracy I
.l.
drta d<:•~ra kraju,
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Izba

M>oa'Slka

w Srz.lcrzecilJnle

dila upoiStęwwanie,
wsz,c:zęta
5lll0Zeg6'l:owych ;pnzystaa.enfa
czyn. k.aitastr.i<>.fy. W związku z
tym,. na polecenie ministra że
glru.gi, w dJili'll 3-0 lipca br. wywypadiku
ru&ZyQ 1tta miejsce
!['atoWin.iczy ,,swaT<>rlyc''
st.art.ek
rz: ek:i9ą nu<rlków, któimy dokod1okJadrnyich ogięd.'Zin kanają
d'twba zatoopi<l'Tleg>o lugrO<trawle'l'a.

doniesień prasy,, 30
Wedilug
~ :P0'1icja a>res1Zltowa1a wieliu
rob<>bn11k6'W„ lklt6Tzy Jt-Oi!Jpo!1'txi,wali
odezwy W'Zywają.ce WSZY&11kich
l'lldtci. pracy, by pll'IZyl~yli się

oo

l!'braJ•łmjący>Ch.

Akcja przeciwko
•yeylijskiej mali-i
Prokuratura w Palermo P'l'ZYdo bada.mia akt 5iP1I'awy
54 osoob <l.sk.rurŻ>OIIlych o róż.ne
2'br.qdtnie p<>q>emaone w ramach
~I'Ojona
ma.tli sycylijskiej,
na szeroką SlkaJ.ę alreja po.ticyjvzw, matiiosom
na '.Pl'!ZeCiw'ko
stąplfła.

~

---

Pożyczka

dla

rządu

NRF

Verwoerda

Agencja ADN,
Jak . d'OnlOISi
afrypaństw
SIZereg amlbasad
Bo.n.n przY'J ętio rz:e
ikańslkich w
że
wiadomość,
zdumiieniem
u-:llzieut R€'PUrząd Adenau.era
po1udn\ow.:··Afryikańsikiej
b!ice
12Q miwysool<oścl
pożyoz'ki w
to
Posunięcie
Jil()<Ilów :marek.

:Zeg,\ ugi wydalo
M'rnis.te.r stwo
armate>roWi
rzalecenie
ze
in1terwencję
sp0\\1odowa1o
ro.zto<:2enia op;eki na<! rcdz'ITlastrooy akredytowa•nych w Bool!l
mi 2aginio.nych czlQO.ków za.io-1 :Przedstawicieli kirajów o.fr„<lroń-· ~~..,..
flllljich•. W~
.ii.
również

~1:;:da5!!Y:.
:~d;!~~~ie
Coraz pełniejsza i na nowo•
0

żej.

glos6w
. kontaktów
.więcei

wspracoie zatonlecra HIT „Mazurek"

~ola1n.a

Ilia. o

o

•

-

sku.

wyniki

stąpi

miają

don<JSZ~

wydały

idee Ileninoroskie

tyfiulem wc.roraj.sza ;,Trybuna Ludn.t"
Pod
opubWwwala arty7wl Witolda Jarosińskie•go, seikre•tarza
KC PZPR. Omówienie tego artykułu zamieszczamy po-ni-

sięcy.

Wstępne

P.

AUGUSTYNA . SZMIDT
s. dlOID1ll1 PlraJeeri

Dołach,

Bagdadu

jakie
śmierei,
wyrok.ach
w czwartek l.ra.ckie są
na człon·ków
dy rewolucyjne
„komunistycznego spl&ku z 3
Innych oskar·
lipca". Sześciu
nych skazan~h zostało na k.a·
ry dożywotniego więzienia. W
środę stracono 21 06ób Ol!lkar·
w tym spiudział
żonych o
recb

I

powyższym

żvroe

towimiia. się b1>ls2eW1Lzmu j&ko
prądu myśli polityoznej i ja-

prrr.eżywszy

br„

S.

oiętlr.ioh

i

zanaria.

ry 2 !Ma temu ;po śmierci swego ojc.a ()l(!tz.i~czytl t}"irull lorda stamsig.rube i od ~ CfllaSU
ZIDUS'ZD«lY by!I: zasladJać W llzlbie

lrahu

UJ
z

labo~
óepulflowam.y
Anthio.nY WedgWood~Benin, któ-

DDila 3ł flilpaa 1963 r. ~
11' l>'JUtiŹ).WD) JM 89 .

eksport

Bałuty, kitóra systerna:tycmie
zaijmiu.je się ainan:izą eksiportu
(id.)
tej dzielnicy.

porterami. NaiLeżą do nich m.
in. za.klaidy przemyslu lekkie-

systematyc=iie ~odnosi się ja-

Rząd Republiki Cbiłe wyróż
nił niedawno polSklego ekB!Per·
ta dr inż. Zygniunta Rafałowi·

Inż.

Zadania I

A.merykruiski satelita sta.cjopośredniczył
narny syneom-2,

Wiecznie

czesnych zasadach się opie~
jąoa

współp·raca

ekonolJiicn~

z.ara.zem podstaw~
stwarza
umacniania politye7-nel
dla
krajów socjalistycz•
jedności
nych, która gw.a.rantuje suk•
cesy naszej wspólnej polityki

źenia.mi uwzględnHi k-Olllkretne
hist.orycznie ukształtowane wa.
runki ekon1>miczne, po,i,ityczkażdego kraju,
no-narodowe
Za.ra.zem - jak wykazuje do- międ'llyna.rodowej.,.... bezpieczeń•
ro.z stw-0 i niezawisłlość naszych
świ-a.dczeni.e h.ist-Oryozne krajów, dooydu.ie o p_-0w-0d~e·
wój społeczny, pny uwzględ
P<>• ndu naszej walki z 1mper1a•
nieniu swoistych cech
szczególnych krajów, przebie- lizmem".
Nieugięta wal.ka o pokój wY·
ga. w zasa.d,zJe we.dług tych
plywa 'Z podstawowych za.lożeń
samych p·odsta.w1>wych praw lenini2mu.
ostoJą w
G!ówną
wykrytych i sf.ormułowanych reahizacji
leninowskiej ~y
poprzez teorię ma.rksi'llmu-le- polityki pokojowego wspólistn:e,
ninizmu, spra..wdWtnych i po• ńia jest ;potencjał gospodairozY.'
sila obnOillna, wplyw polityCL~
twie.rd'.llonycb w praktyce re- ny
czo·lo•
1 mora·LnY ZSRR w.olucjli. soojaJdstyoznych i bu- wego państwa socjal:i=u. Pi·
downictwa socj·alizmu w ZSRR sząc o tyim, W. Jarosiński wydemokracji ludo- licza też naazelJ!ll" zadania świa
i kraja.eh
ruchu komunistyczne-wej. Wszelkie próby podwa- towego
uniemo·żtiwić wojnę ten:nowielkiej prawdy go:
tej
żania
imperialirllm<>
Ilall"ZUcić
jadrową.,
przez naojona1is.tyczne inter- wi koniec'Zn,ość proZestrzegania.
za. punkt
biiio<rące
pretacje,
zasad polmjowego wspólistnie~
nla. dobić się p1"'Zyjęcia proip'.)•
wyjścia ozynnlik1! geograficzne.
zycji w spra1wie powsizechlnegC>
są
narod•o<We
lub
rasowe
i ca!kowiitego rorzbrojenia.
istotą
samą
z
sprzeczne
„Leninow51ld projekt statutu
Całe
marksbmu - leniniiz.mu.
partyjnego wniesiimly na II
hi&to•ryezne
d<>Śwda.dczenie
Zjar.id SDPRR założył podsta„
śwLatowego ruchu rob<l'tniMego i komunistycznego, zwła wy centralizmu dem-0kratycz·
k!eroW•
nego i lfolegiaJ.nOIŚoi
szcu. po<Zytywn.e d·oświ.adc2e
niotwa, XX i XXII Zjazdy
n la wzajemnej ws·półp•racy i
przezwyciężyły
które
KPZR,
krajów socja.Jds,tyC'I:•
pomocy
nvoh w ioh wa.lee -0 zbudo- obcy ma.rksd~wi-len.in1zm-0~
wanie n&Wego ustroju spo- Wli kult -OS1>by Stalina i zwią•
l00>Z11egio i w walce z impe- zane z tym błędy w teorii i
wypa.crzenda. w pra.ktyce - o•
porializmem o pokój
olbrzymaą rolę '~
degrały
żytwierdza nii&mliszczalna.
tw6rczeJ
ożywienia
dziele
wotność wielkiej m.a.rksdstowmyśli marksis•to\Vskiej w mię
sk\0-leninowskiiej idei internadzyna.rodtO'\vym ruchu k{)mu„
profota.riiaokiiego.
cjona.lfamu
Tym ba.rdziiej ll!i•ebezpieczne nistye11nym. Odrodzenie leni·
zasad wzbogaciło
sa. próby ro'llbijaai.ia jednośej nowskich
marksizmu-lenini'z•
skarbnicę
ooozu S010jaJ:istycnego, tendenc.je ro<Złam.(l!We, które są je„ mu, przyczyniło się ogromnie
dynie n.a ręke siłom impe- d-0 zwiększenia prężności, sku
ria.stycznym. wriog0<m po.koju tooznoŚOI, działa.nia i wzrostu
autorytetu światowego ruchu
i SO'cjaJizmu".
pisZEl'
koonJ11nistycznego'•
AUJtoc alI"tY"kuJU; wslkazuJ ąc da

lej; że dzięki p!DZern.ianom rz;aistniaJyrrn w świecie, · od czasu
Wielikiej Rewolucji Paźdrz>lerni·
powsta•lY wa:runki dila
Irowej,
waJki n.a.rodów kopc•myśmej
lonWnych o swe wyizwolenie,
do 1hstu otwartego
nawiązuje
KC KPZR oo organi-zacji par·
tY'.ln;>ch i dJo ws2Y15tki.ch komun.istów w ZSRIR z lilpca br"
że
sms2nie podikreśJ.a.,
k.tórY
jednynn 'Z głównych wairun<ków
dals2ych !Zwycięstw ruchu najest jerodowo-wyizwoleńazego
go

;.trwa;ty

eoj\J<l'L

i

wspól\P<ra-

Ca z klraoami śWlatc-wego syJa.ko
socjaltstyc:znego
stemu
główną siłą w walce z im!Pe·
ruz
sojusz
trwafy
ria1i:zmem,
chem robotni.ozY'm w klrajach
1 rea.Urz;okapita~l<Stycznych" wanie w p.raiktyce. leninowskiiej
idei h<tgemonii kla<.3Y robotniczej, jak-O waxuniku 2wyclęstwa
w wailce antylmperiaaistyC'Znej.
w. Jarosiń•skll podkreśla następnie, że powstainie partii leZj.eźdz.ie
II
n.a
ni1n.owskiej
SDPRR posiada donic<l<le 'ZillaxewolUJCyj
polskiego
czenie dl1.a
negio ruchu irobortniczego, który
czu•ł się rzaiwS1Ze nderO"ZerWa.Jmde
zwiąizany z 1r.iOSyjską kllasą robootniczą, rz; jej rewo.1ucyjną wal.
ką iP'l"Zeciw caratowi i :im.peria
etapy
Plnzy,poonina
li=wi.
opartej na zasad2ie in;bernac:Jonali:zmu wa•liki rewotutjolllistów
iP'O'Jl'fZe'Z SDKPiL 1
p01'3Jki.ch w k!tórej wyniku ;poPPR wstało niepodlegtle ludowe pań
stWlO polskie i !ZOS'taly zbudopod.stawy S-Ocjailrzmliu w
wane
naszyun k'fa.ju.
w da,lscz.ej części airtykulu autoir W1ska2uje na ollbrzynnie osia_.gni ęc.ia bUJtte<wnictwa g05lPow
kwltuiralneg<>
i
da,rozego
ZSRR, Po czym S<bWierdlza, że
drz:iś gidy isrtm.iej.e j'UJŻ 14 państw
gidy pokawsoojał:i15tyam.ych i
ly one w IPII'akltyce wy:i)s-zość
lerorzwoj u socjalisty=negio ninowska i<iea o decyd'Uj ącynn
znaczeniu bud.O'wnictwa socjailistyC'Zlnego na b<ra.la jesizcr.c:e więk
s2ego znaczenia. Leży Oll1a u
pcod:staiw :klonisekwentnie reali20
wainej konoeepcj~ ekonomicznemiędzy
wspól!ziawodni.cltwa
go
socja.li~mem i kapiitali!ZTilem.

„Niermniire1rnie :ist<>tnym czyn
nilkdiern wzrMtu sił sooja.J..i1mu
~t i.nterpisze autor bl'l\ltemka
naejOOl.11.lisly-,
kJ"a.jów S10ojalis·
współpraca
tycmych na p.olu g<>sp<>da.r•
czym.
podobnie
Polska. Ludowa.,
ja.k i inne kra.,fe S10oja.listyozne, czyni WS'Zystko, oo niezbędne, a.by prz}'li!Pieszyć rozwój swej soojad.iistyoznej ekonomiki. Odpowttada ti> n-ajży~
w,i;tniiejszym interesom nasz~
go na.rodu, stwa>rza, p-Odstawy
jego p.omyśln-0ścl i kultury •
służy umocnierówn~eśnie
potencjału ek-Olllomfoznenłu
go, siły, potę&'i i wpływa na
soeja.lisityoznej
eałej
rruiwój
wspólnoty na.rodów. Jeste.;my
głęboko przc·konailli, że osi'ąg
naszego narodu i in·
nięcla.
nych bratn;eh na..r-01lów będą
tym szybsze, im pemfoj Pil·
trafimy zespalać wys:ił:kł gospoda.roze i p0<tencjał materlalnv na.s.zycb krajów".
_•• ~ie możemy zgodz.ić się OJ;w1ade7a. dalej W. Jaro.s~ński
- z krótkowzroez„ą i sp.rzecz
ną z interfl„~mi każdeg-o kra.c.ałej
,iu . soeia.listvcz;neg() i
wp'oln{)ty a,uta.rkic'llną i sepa.~~łY~h.~n11. u'lil'a.ił„

Pi>!~m.Jli~

dalej autor.

sekiretam KC pcdJkreś1a też1
jrż tezy XX Zjazdu KPZR 1egly

u ;podlStaw dolnvmentów narad
)<Joonunilstycznych i ro·
pairtii
botnic:zych w 1957 i w WOO r.1
zaś XXII Zjazd KPZR odegra~
hisotocy=ną rolę nie ty1ko dila•
teg.o, że był kontynuacją pod·
przez XX Zjaw pracY
jętej
nad odrodzeniem leninowskich
zasad, lule i przez to, że stwoJenlnow~
nyl nowy pre.gram
sklej partii - program bu<!own..Lctwa

k!O'Illun1.styczm._.eg-o.

Idee

programie :I
nauki ma•r ksija.Je tC>
stows•k o-len.lnowskiej już wskazywał I sekretarz KCł
w. Gomutka - posiada-ją do•
nioole -znaozenie dla ruchu ko•
muni.stycznego w całym św'.e
cie.
Na zakońc:i:enie swego artY„
ku.lu Witold Jarosiński etwierdza:
zawarte

rozwiILięta

w

tym

myśl

podWQ.Z.a.ni-a. słus'I:•
XX i XXII zjaz„
dów KPZR oraz uchwal obU
na.rad mos.k.i.ewskich, bą.dź to
z pozycji dogmatyezn<>-sekcla.r'
skfoh, bądź po<zycji reiwizj<;
teoretyczu~e
są
nistycznych
błędne 1 politycm.ie srLkodlt~
we, gdyż sprz.eozne są z in„
tere.sami mas pracujących I
na.r1>dów walczących o p·o-kój,
soejaJistycwl\:
o
woLność,
drogę roowoju.
P&l.ska. Zjedn.001Z-0tna Partia.
Robo·tniooa. oo-łkorwfoie so-lida·
ryzuje sdę z tezami l!sil;u itC
do KC KP Chin :i;
KPZR
30. 3. 1963 r. ora.z listu ot.war•
tego KC KPZR do o-rganizacji
partyjnych, do wszystkioeh k<>•
muni.stów w ZSRR z li:poa br;
Podzdrelamy w ca-lej pełnl
punkt wid'llerua KPZR na bi•
pO<WStaauta i histo.rię
stO<l'ię
rozbieżn-OŚ-Oi między KPCh '
jednej strony, a. KPZR z
międ.zyna.rodowyrn ruchem kO·
munristycznym z drugiiej stroSolidaryzuj•C1Illy się ze
ny.
stanowiskiem KPZR w tto-d•
stawowych sprawa.eh wspól:
ozesiności: w kweśt.ii wo.i<nY 1
wkoju, w kwestii likwidacji
kolonliaLizmu, w kwestiJI dróg
r01Zwoju wa>lki na.ro<dowo-wy•
mv.oleńczej i rewolucyjnej wal
kii o soojaU'llm, ~ kwestii je!lnoś.oi ooo.zu socja-listyC!llleg-0 i
ruchu k<l'l!luniS·
świa.towego
tycznego. NfoprzyjMJJ.e ł be?:·
poost.awne a.ta.ki kierownictwa.
KPCh na KPZR i inne brat•
próby ooofnjęci•
nie pa.rtie,
ruohu komunil$tycznego wste<l1l
od twórcn-ej linii kolektY'!„
nie wytyC'Z-Onej Jl'NCIZ ob 16
na.rady międeyna.rodowe iJllAvl,
MoCJ<Skwie ora..z 1"07Jaiin~ Chao
ła>lność kierownmtwa. :sP
w ruohu kom111nlstycrznyt!l ł
p06'tępll"'
międl!ynarodiowych
JllU~f!
0<rgaaiirllacja.ch
wyeh
1
"1otkoa.ii się z potępieodexU
zdecydowanym ooporein ze
ko1111unlll"
strony W\S'Zystk!łcll
tów i boj.owniltli<w postęp~.:,..
KPZR może l.iC1ZYĆ na. ~e
VI
partii
n.M>Zej
popa;rcie
fi.., PM;e7~"
swvm dążefl lu
"Próby

noścl uchwał

"'ę:i:~11•i'!l

ro-zbie:imości

w m:ę

ih:vna.ro•d1Jowym ruchu ~()m~~
pr'llywrocen
ni~yczuym. w
jel!'o jedności na ~r~_!'~ ..-,

sad m~amitd~

Ruszył dru~i

Ren1ont

tysięcy łódzkich

łódzk.iego studia

30

łe~ewizyj~ego

wyjeżdża

Odbiorcy programu Lódzklego Ośrodka Telewizyjneg0 nie
1Zadko i slusznie n.a.rzeka.I.i na
zakłócenia dźwiękowe, t<>warz~eoe
zwtaszeza ba.ro:lliej
UoŻonym audycjom tYJl'll artystycznego. ZaJdóoenia te nie
IYlko obniżały ja.J.io.ść poszcze
gólnycb
pozycji
pro·g ra.mowych, a.Ie też mecha.niczlliie ob
tiążały konto zesipolów technicznego i rea.lizacyjnego. Tym
lZ3.Sem
ró~neg 0

obiektywną

przyczyną

,roOza.ju skrzypień i
była wadliwa podłoga łódzkiego studia, nie
Przystosowa.na do ruchu cięż
kich kamer. Pragnąc zapobiec
raz na zawsze nie przewidzianym
I
irytującym efek,tom
dźwiękowym, psującym krew
l.a.równo odbiorcom, jak d
twóroom programu, kierownictwo LOT zdecydowało J)Oddać
Podłogę
studia generalnemu
remontow.i, Będzie to operac-ja. o tyle bolesna, że pocią,ga
7.a sobą konieczność poważne
go ogra.niC0ellia działalności
l'rogramoweJ na. czas określo
ny warunkami t>oohnol&gtiC2llly-1
lni remontu, t.o ma.czy na p:r"Łe
cią!\' około 2 miesięcy,
Tak więc praktycznie LOT
nie będzie nada.wal w sierpniu
i Wrl!eśniu br. żadnych J>TO·
ITl'amów własnych noza audyC'jaml z ma.Jego studia. spea.ki>rskiego i telekina, Program
ogólnopolski retra.nsmitowa.ńy
~zie norrnalniie.
Odpowiedzhlnieg0 f tenninoiwego za.,
dania remontu łódzkiego studia pod.ięła. sie Sp6łdzielinia
Pracy Konsenvacyjno-Remonl<>wa Robót Budowla.nych im.
l\f, N l)WO~kJ w Lodzi.
(X)
SZelestów

Łódzcy

li
•

!m

fi
B
•

li

"

PRZYZNAC TRZEBA, ŻE BYŁY ONE IMPONUJĄCE.
z ŁODZI NA WAKACJE W SIERPNIU WYJEŻDŻA
30 TYS. DZIECI, A Z WOJEWÓDZTW A DALSZYCH
40 TYS.

Ja.k SO<bie pora.d1W110? Z Ło
dzi większość kolonistów, bo
aż 22 tysiące, wyjechała specjalnymi ·pociągami.
Główne

Wzorem Katowic i

}ą część stanowią łodzianie.
~t

tu k11ka kolonij i <J1Siecampimigorwyich
zakładów
P~ac-y,
a taikże Sltudenci k&ru.P<l<wani w pięknym ośrod

<ili

u y.rcza.s.owym ZSP.
Osr<Jod<E:[{, położ.ony w -0C::eglości lQO m od mona składa się z 2 d1użych parwi.lonów
1
p 30 domków camip:n.gowych.
Oo.Siada <>n także wla.s.ne kino pod <>8I"OIIl1rl.Ytn natniotem
cyrkowym, boiska do siatków
ki, koszykówkli. i wł.a.siny sprzęt
wodny. Uczestnicy tllJl'nusu z
pie1W1S.Zej polowy lLpca przepracowali jeden d'Zień w
b~ 1sikim paifurtwQIWY!l1
goopodall'stwie r<J<lin;yrn.

poi

Wrocławia

W.z~ Ka.towic i Wrocła
wia„ WydziaJ: HandQu Prezydi.um RN m. Lodzi :wrgallliizo
wal w Lodzi przy ul. MoniUISl2lki kiermasz
warzywnoowooco•wy. Na wo.Ln.ym powie
tr2lu t.owa;ry 1S1Woje sp;iizedają
PP ,JWa:rzywa, Owoce i Kwńa
ty", PSS i Lódzik.a Spółlc:Uziel
nia Ogrodn.icza.
Wowra-j, w pierwsz;ym diniu
ki·errnaszu, warzywa były ła
dine i śwież.e, wyból" orwoców
większy
n.iż
w skilepach,
wśród nich g!"U6Zki i
pierwS'!Je w tym sezonie
ś!iV1t:d.
Oby przez cały mie.S:ąc trwa
nia kiermaszu zaopatrzenie utrzymało .się na tym
po.zi.omie.
Miejmy naid?Jieję, re w stapunktach 1>pirzedaży po,;ziel<l<!lych witamin" inie

łych
daż

Mielno przew1me się
rezo.nu 60 .siturlentów
Równie
d'lllŻe lub
więk.sre
grupy
odrp-0czywają
w Swinoujściu, G'.życku :i Za
kopanem,
gd'zi·e
Zrzeszenie
Studentów
Pohsikiich
P<J>Siada
P.r:izez

w

ciągu
łcidzlkich.

~a..sm.e

ośrodki.

(A. W.)

Nowy typ kuchni
Lódizkie
Zakłady
Sµrz.ębu
PrzecilWlporżairowego
op.racowu
ją nowy typ kuchm.:. gawwej

na ueytek domOCWJY. Kuchnia
ma być nie ,gio<rsza niż otrzymywam.e dotychczas z impo;rtu i tańaza. W IV kwarlale
za1klady P11ZY11"Zeka.ją
wykoń
czyć prototyp tej kuchni. (k)

Skazano 30 chuliganów
• \Vięee.i patroli MO
Wybrytki chuligańskie w re

.i Dnie kililoa ,,Pal.on.iaf! nie należą do rzadkości, zwłaszcza
.e;dy wyświet1ain.y jest j_ailtiś
a.traikcyj1IJ.y fillm. Zwracali na
to utwaigę :nas.i czytellnicy w
li&ba.cb do „~yci!. Skrzy-

nek".
Jak nas i.nfo.rmuje Kam.e.nicia
Mo m. Lodzi, w bieżącym
roiku Ol'gana Mo zartirzyma~y

zPTTK - za 2ranrce
ŁódrlJld OckWitał PTTK dyspo
nuje joESZJCrre maejscaani na wyCle>c-z.ik;i zag.raru.crz.ne do: NRD
- Ta<rgi Lipskie; Bulgarli, Rlurnun.111 ZSRR Le.ntngrad ltyga, CzechosłowacJi i Węgier.

Z~a pa::zygmuje 1 lintoir
l11ac'ji udrz.dela
L6<Wkll Oddzial
~ UJJ.. }>;!Olłnikowska 70, tel.

--

~ 277-M w gooz,

1~5.

5 tys. złotych na Dom
im. prof. Szustrowei
~a ftmdusz budowy Domu
liJ.a Brz a...n~1 Ch eh
Q
• . e'Y' „,.,,.e
ory
n~
_, l'Uź1icę Jall •• !Prof. Sz.UtStroW~J
~1::ę 5 tysięcy zł wpła<?lł
""''11:, Eugenriu& Jezierski.

KOMUNIKAT

~

Qii·

MO

~bietar,.

kJtarej llZ J.lipca br.
~°'drl:. 15 na podja:zxl.a.ch PKS
s-ł'ab,ryezna,,, podezas W'Sla&~ <llO aut\<obusu, jadącego w
~ ę
Bellchaltowa skiralllt on.) l><>rtmonetkę rz. pienięclrz.
&~az bilet autobusowy, pro
l<:oin l~ o zgłoszenie się <WJ
lt1e\\11~<dy MO m. Lod<7.l (S;en<tz~~ ~-28) nnlcń; 333 w go
~ Od. 9 do 15, "w celu ode
0

sw.eJ

w~oo.c:i.

--

kierunki: Koszaliń.slkie i Wrocła wskie. 45 proc. młodzieży
pozostanie na ziemi łódzkiej
i korzystać będz i e z tran1Spor-

na tym terenie 45 chwliganów,
których 30 za różne WYbryik:i.
skaz.alIJ.ycli
zoot.alo przez Sąd PoWliart;otwy (w

z

trybie iprzyśpiesz0tnym) 1I1a karę od 2 do 3 miesięcy aresz-

tu.

w

stooUJnikJu do pooosta-

łych 15 sporządzotno wtniooild
do łrol.ei;;ium ~aidm.illlis.tira

cyjawgo.
W celu zaibez;pieczenia · l!IPOlro:iu w tym re.ianie terenowa
jeclioos1lka
MO
POOtain.ow.i:la
wzmocnić licrzebnie służbę pa
trolową.
j. kir.

uITe~nie

nie na

2 SIERPNIA

PKS.

oddało

Przedsiębiorstwo

Piątka

to

w paski

do dyspozycji maluchów 125 autokarów. Niektóre grupy pojadą także autobusami dalej,
Dotyczy
to
glównJe k ·olonii, do których
dojazd pociągami jest utrudniony.
Dz.ieciarnia z województwa
przetransportowana
zostanie
również sprawnie.
Placówki
kolonijne województwa rozlokowane zostały na Opolszczyź
nie i we Wrocławskiem. Zorganiz·owano również 40 obozów wędrownych dla staTszej
się
z ramienia
kuratoriów sprawami kolonii
p.p. Baranowska i Kowalska,
inform-0wały na'S,
że
a.k eja
wyjazdów przebiega w tym
roku sprawniej niż w latach
poprzednich. Dotychczas zanotowano tylko jeden WY'Padek

zwią·2'lku
niekorzyść.

w

z tym zmia
<al)

opóźnienia pociągu

Głośniki

(dotyczył

on wyjazdu harcerzy brzez:ń
sk.ich z Dworca Kaliskiego).
Trzeba podkreślić, że tym razem
mniej kłopotów s;>rawiają
kolejarzom
rodzice.
Przekona.U się nareszcie, że
każde dz,ieoko jedzie wygodnie i bezpiecznie.
Dotychczasowe doświadcze
nia pozwalają zanotować pocieszający fakt;
że
nigdzie
na koloniach nie zarejestrowano poważniejszych wyp~d
ków.
Zaopatrzenie wszędzie
jest
wystarczające.
Należy
Więc
tylko życzyć dzieciom
dużo słońca.
J, Kl.

cieszą się

powodzeniem
W Lodzi
zarejestrowanych
jest około 18 tys. gł-0śn:C{ÓW
m:ejskiej radiofonii przewod-0
wej w mieszkania.eh a.bonentów prywatnych.
W pierwi;;zym pókoczu br.
przybyło
okoł-0 400 n-0w)l'Ch grośruków.
Rzecz cieka.wa, 1ż zdarzają się
wyipa<l!ki, gdy gllQśnitk zainsta
lo•wany
jest
w mieszkaniu,
gdzie nie ma radia, ale jest ...
telewi.zo<r. Być może dlatego,
że audycje nadawane z radio
węzłów w Lodzi (jes.t ich 6)
mają. idealny wip;r<ASt -0dbi<>r,
bez żadnych zakłóceń. Natomiast w radio na niektórych
u.IicaQh, ?;wła.s.zcza w śród.mie
ściu, trzask.i i szu.my nie po
zwalają na dobry odbiór trans
mjsji programu pierwsrego i
drru.giego. Na zatkończenie fa1forma.cj a dla właś·cicjeli gło
śn~ków :
w razie j akiegQkoJwiek UJ5.2Jko.dizenia
n.a
lLnij,
bą>dź też w samym gł<Jśn.iku
należy zaiwiadomić o tym łódz
ką placówkę radiofonii przewo<lowiej, ud. Mo:n:'lltSzki 4, tel.
388-43. (j. kir.)

Przy telefonie kierownik wy
turystyki „Orbisu''
p, Henryk Przybylski.
- Oo
kilka
dni
~ned
„Grand Hotelem" stoją, autokary z zagraniczną rejestracją,,
Ołly z tego
należy
wysnuć
wniosek, że Lódź staje się
atrakcyjna, dla cudzoziemców?
- Owszem.
Od począti~u
maja co drugi, trzeci dzień
działu

się

w Lodzi za-

graruczne wycieczki autokarowe. Sezon rozpoczął się nawet wcześniej, bo 1tiż w kw!et
nilu mieli.śmy wycie<:Zkę 320
(IJ
AmerykaaJów. którzy przyjeW pobliżu :Pw=ca Kali&kie
chali 9 samoahodami.
~. na ul. Żubrowej, na Ill.lej
- Ja.kie kraje są na,jczęś
scu daw.nego zsypiska gruzu
c.ieJ rei>rezenitowane?
i śmieci powstał niedawno w
- Przyjeżdża.
do
nas
czynie
51P01eczn~
łardny
przede
wszystkim
PolooLa
skwer. Przy upocządlkowani·U
amerY'kań.,,ka, kan·ady.isk.a. a
tego terenu,
!Lezącego ok-0ło
potem fraaJJOl.iSlk,a i
nie4 ha, pracowało ponad 500 om decka. Zdarzają się wśród
sób :i; kilkunastu zakładów 1 in.ich
łoclzia:nde
którZy
pracy i iawtytucji . dizieLnicy
widzieli ostatnio ewe miasto
Polesie. Ogółem przepraoowaprZed 50 Iaty i n.a.tura.Inle zas
no t•J. społecznie ponad tykoczeni są Wyglądem dZisiei.si.ą,c. roboczogodiziln.,
(j. kir.)
szei Lodzj. W Lodzi zaJtrzymu.ią się również WYcieczki
tranzy:to\ve z W airszaiwy do
ezęstochCYWy Krakowa, ale sa
i tai'kie. które w swoim pro.e;ra
Wojew6d1zlk:i. Ośrodek Konsultacyjny POKKB w LOOaJ (Ul.
m!.e l'.)lr7.eWidują zwiedzenie na
Gda·ńs.ka
lQ:i) prn:yjtmuj e do 3-0
6Ze/il;O miasta.
bm. zapisy na państwO<We kuir- Ja.Ie się · za.J)OWfada freksy bi•bliotekams·k ie dl:a biblirote
wencja 2'06~ zagranitlalł1yeh w
kalr.zy biblLotek PO•WSrLEChnych,
Slierpn~·u?
zwią'llko:wyich
o.raz fachowych
PI1ZY2akladowych. Początek kuJr
- Nie:tle.
Przyjazd
~ói
su we Wi1'ZeŚniu br.
zgłoeily .iut trzy grupy Wło
57.cze-gółowe ill'l.fo.rmacje obrzy
chów. An.e;licy. Framouzi i omać można w oś'rod.ku cO<l!ilen
czywiście jak zamsze. Polonie od g<><i'z. 8-1.5 oraa: w każ
dy czwartek od ,gOOz. 13-2.0.
nia.

ShRer

czvnle społecznym

0

Kursy bibliotekarskie

I

•

L

talawizja.

wracanie słońca'\ - ~ragm. pow.
R. Samsela. 1'8.30 Gra zesipół mstrumerutatLny „'I1rzy .Słońca". 18,45
Radl<>trek!aima. 16.55 „Pięć mmut
o wychoiwa.n.iu", 19.-00 Koru:ert llll1l
zyki operowej. lJl .3-0 Muzyk.a taneczn:a.
20.0-0 Dzienn1k wl.ecrz.otrny. 2-0 .21l Wiradlomości
spoirt-owe.
20.30 PołSka. murzy.ka ludowa . 20.45
„ze wsi i o wsi". .21 ,00 Notattni•k
ku.ltwra.Jny,
21.10 ~.Ro11.>mowy <>
wychowaniu". 2Jl. .2-0 Trzy po tmy.
21?.05 KącLk meloimanów. 212.35 Ka
lejdooko,p
rytmów ta·necznyc.h.
2'3.-00 Ost.artrnie wiaOOlllO<loL,

Łódzkie

ZOO

największym

się

lt'CZycl

Krytyki i docinki

spośród

ogrodów zoologicznych w Polsce
stadem zebr.
Liczy ono 5
sztuk. Z cal,ej piątki tylko
jedna zebra Ada przybyła
do nas z z<Lgranicy. R.elrzrta,
to juź jej dzie-ci. Zebry czują się w Łódzkim ZOO wyjątlwwo dobrze,
j~st więc
nadzieja,
źe .stad.o jeszcze

„Ytogo nie boli„."
niedawno o pechowej posesji przy ul. Głów
neJ 16. W lewej oficynie mróz
p00ziurawil da-eh. Przy Jada
deszczu woda zalewa sufity,
a bardzo niski strych uniemo
żliwia.
podstawianie ja.kichkol
wiek na.czyń.
1'4ZBM Lódź-Sródmieścle zle;
clł
reperację
dachów Spóld:zielni Pracy im. M. Nowotki. I oto ot.rzym.aJlśmy od za
rządu
tej spól<lzielni pismo,
w którym
czytamy m. in.:
„zlecenie
otrzym.a.llśmy
na
łączną sumę 800 tys. zl, z cze
go 50 proc. robót jest Już wy
konanycb, zą.ś termin zakoń·
czenia, zgodnie z umową, jest
do 15 grudnia 1963 r.". Lipiec
i sierpień spółdzielnia. wyko·
rzystuje na remonty szkól.
Slusznie. Tymczasem jecl.nak
lada dewczyk powodiuje dalsze zalewanie mieszkań, a co
za tym idzie, pogar=·n.ie się
stanu tzw. „su bsta4l.cji miesz
Pisaliśmy

się powiększy.

Obecnie,

gdy

zamlcn.1ęte,

!

ZOO

możemy

jest

popa-

trzeć

sobie tylko na :1'd;ęcie
tych fotcogenicznych zwierząt.

_ _____
(k)

Fot-O: Posmyk

~-----

..... .....

Cudzoziemcy
w Lodzi

zatrzymują

Ra.J.io
PIĄTEK,

tu

młodzieży.
Zajmujące

Warzywno-,o\vocowe kiermasze

róWl!l.ież

d-zieci

na sierpniowy odpoczynek

OD WCZORAJ PKP I PKS NOTUJĄ DRUGĄ FALĘ
WYJAZDÓW DZIECI NA KOLONIE . WSZYSTKIE SAMOCHODY I W.AGONY POSTAWIONO „NA NOGI",
BY SPRA'"NIE WYWIĄZAC SIĘ Zr ZOBOWIĄZAN.

studenci w Mielnie

Mielno - jak ka,żda z mie3
sco~ci naidlbalityck:ich - jest
'!I tym roku wyjątlkowo oblę
Zotne. Wśród wcza'5-0rwiczów diu

1

turnus
------

1'7 ..is (l..) Nowości rard.iowe:J pły
toteki. 17 .30 (L) Akbu.ałru:>ślC:l lódtzPBOGRAM I
Jcie. 17.45 (L) „Drugie,ge> siel"P<lia
<> 1 maju". rep.
Zb<ignlewa
8.00 Wdadoanośc!, 8.05 MUiZY'ka
W<>jolec.h<>wskiego, Ul.OO (L) „Z
i
.atlotJualtnoości,
8.:ro
Piooenka
nagrań Fi'1118.Jl'mon:ii".
18.20 (L)
oo;a. 8.35 Muizyilta J>Q.ranna . 8.50
Splewają !Ze&pe>ly -.Mawwsze•t
i
,1z mojEd tecrzl.ki". 9.00 Wirtuorz.:I
„Sląsk". 18.45 (L) Au.dycja 1Z cy.
IDUJZyikli irorz.rywlroweJ.
s.:ro P<l!lkilu: ,.,SezBJmie, otwórz się". Ul .OO
skie melodie lrulC!owe.
9.40 (L)
WltadJOmoścli..
19.<>5
Miurz.y.k.a
i
Au.cl.. ,,o in.i.~łuiszny:m k>o!zi.<>laktualno&ci. 19.30 Echa e'Ul11C'P(ljku".
10.00 Ra!CIJiowy .S.lloowin:Lc:relk
&klcl1 festiwali muizyc:znych „Plra
Muizyczny. :W.2.0 Koncert mutZ;yficl.
ska Wioona 1963". 20.J.5 Audycja
:llrancuskiej. ll.00 1,Sześć popierJ.iJteracka. 20.35 D. c. k011JCertu.
si
Na;polec>Tua'' - shlch.
l.J..57
21.30 Z kraju i ze świata. 211.57
Sygn.al czasu i hejna.I. z Wieży
Wiadomości IS[)o-rtowe. :1.2.06 SluMariaokioej.
12.05
Wi.aOOmośic:i.
PROGRAM II
chowisiko pt. ,,A;rcheoilogla". 2J2.35
L2.15 Gra „Hol.lywood Bowl SymMUJZY'ka
tanec:zna.
23. 50 Osta.tnie
phony orchestra", 1.2.30 Raidlre<re- 8.:W WdadomOOc:l. 8.3'5 Feliebotn w1adoanooct.
kia.ma. 12.45 SwoJskie
melodie. ekOlll<>tmiczny, 8.50 Konoe'l't mu13.00 Kon.cert murzyiki P<>!Pularnej ZY'ki J;>Otl&kiej. 8.30 Or.kJies.try i so.
TELEWIZJA
da.a WC2laSIOw.iCZÓW. 14.00 . ,.,Blęikit- li.ści
w repel"buaa:ize IJ.'Ol'Zlrywiko- 17.54 Uidrzkie wiadomości dnia
ne kw.Ia•ty'! - :llragm. o;pow. B. wyim.
10.30 z ż~a
Zw.ią'!lku 18.00 Film krójj}rom. prod.. iradJZ!e
Rajkowa.
1'4.20
Radlorek!Latm.a. Radrziieokiego. 1.1.-00 MUll:yQ{a opeckie1 „Weseli ma.ji&terkOWie"
14.30 Rarlrz.Leckie melodd~ operet- iro.wa. 1'1.57 Sygnał czasu i hej(W)
itrowe. w.oo Wiadornośc1.
~5.10 inaq rz. Wieży Mairiacltiej .
12.06 18.20 Progiram ty'g!Odnla (lW)
Jan Sebastiarn Bach - Prelud.ilJ.ll11 Wiadomości. 11.!.15 Muizyka ludo- 18.40 „Od plecaka do
JacllJtu"
i Fuiga nrr 15 C-duir z I rl6SZY'l1ll: wa różnych nanodów. 12.45 Ko(Ka~<l'Wice)
16.15 Ka.Jrnan: Wiązanka melodu rr'e8!!>0'1ldencja z za.giratn..!cy.
13.00 141.65 „Worz.yita
U Pl'ZYJaci.61'! z .o.p. K~iężnic~ik.a.
OzardalS.7..a.". Heiltotr vma - Lo.bos: Bohlanas
E&tirad.a kij.e>wslka ('W)
15.3-0 Wiązanka
melodii „,F.<:ha Bratzilin rur 8. 13.25 „Pani Bova- 19.16 Reklama (W)
A>meryki Lacińs!kiej". 15.45 Kon- ry" O<lc.
pe>w. G . Flaiuoberta. 19.l!O Wszechnica TV:
„M15tyika
cert chóru a Ca,:Pella PR W Kira- 13.50
(L)
Alctualm.<iśc.i lód:z<kie.
1 na"11.l!ra" - pro.gram z cy!lrow!le. 16.05 Sui.ty oirkiestrowe w 14.~ (l..) „,w pogodnym nastroklu „Ogniwa dlzlejów kul~u
dawnym
&tylu. 16.36 Plro,grnm JU • ll4.45 Jam Vanhal: Sonata na
ry" - przed kamerą pró.f.
młodzieżowy - aikt. 16.40 Muizy~ klam~ 1 rorteplan. 15.00 Melodr Jan Bla.to-stc-c.k!. Rea.tt-z:arozrywklo.wa.
17.00 Wiadiomości. d•1e filmowe. 15.30 Dla d-zieci odc.
cia TV J.gnacy Wanie17.05 Felieton alct:ualny. 17.15 Kul- 9 pow. M. Biel!okiego pt . „Moje
wicz (W)
tura pilnie
poszu.k\wana. 17.45 Sl{arby w ko9mosie". 15.SQ Mu- 19.50 Dobranoc (W)
Mel<id1e hawajski-e. 18.00 Red:o ktorl zyk~ . 16.0-0 W1ad·cm.oścl. 16,05 Au-120.0-0 Dz'ennik telewJ;zyjny (W)
Et"Y'k Bończa w Radiowej Ency- dYCJ"; lite<racka .
16.35 MO<ZJaika 2-0,25 „w biały dzień" fn.m prod .
ąpe4ili AA\1.!<llln~. ~8JO „o~- Pair~.
~1.00 (Z.) ll.a<Gio,re~ma.
ezwajca;rskiej (Ló<li)

- Co nasi ~ole mó'MĄ
pobycie w Lodzi?
- Są zadowoleni z naszych
ustug. Trudu zresztą me =o::
dzimy. Nie ma.ją żadnych zastrzeżeń oo do kuchni wproot
przeciwnie - chwaJą ią! Nasz
szef kuchni - P. A. Ziele:n.iecki jest znanym mistrzem kulinąirnym. Potrafi przyrządzić
potrawy mile kaidemu Podniebieniu bez względu na narodowość.
Rozm. (al)

kantowej".

Sprawa tylko na J><>Zór przy
pomina błędne kolo. Wystarbowiem
podzielić
wszystkie
dachy„
przejęte
przez spółdzielnię do reperacji, zgoo1nle z ich o.becnyni
stanem i zacząć od rem=towania tych, które już ciektną,
<>boj ętne c:zy są to dachy na
budynkach S"Zk<>lnych, c:zy na
domach mieszkalnych, (j,p)
=~o-by

®P060DA

Gor~yjski

Wczoraj

znów

32 sto.pnie C. DrLlś zachmune-

n1e na ogół
urruairkowane,
temperaitu.ra maksymalna 3()32 stopnie C.
Wiatry słabe,
chwi.lam.i um.iarkowane z kieru'llków
poł!JJd.nio•wo-wschoo
nich. Juttro zachmurzenie na
ogół niewielkie,
nadal baTd<Zo ciepło.

fft;zel MPK
Od bli~ko trzech tygodni
zamkn:ięty jest ruch tTamwa.iowy ina skrzyżowaniu ulic
Przybyszewskie~ i KilińtSlkie-

!

!

1
fądź
Tra:;'~~s!!:;
' !i.zie · !
~KJf!!f
Mflb
dziej,
skrócono im
.
::=za;s;;;:;a.:.,.:.,,;.
5

OOic1.ź

też

trasę. Aby dootać sie na Choi
ny z Kilińskiei<.o trzeba przy
5ikrzyi'iowa1lli. u przesriąść się na
.,bis". Ludzie decyzje tę zro-1
zumieli i pogodzili się. Po
iedtnym i'llZ tygodniu, jed!n.atk
zaczęli szemrać, a po trzecim
za~Qllili do redaikcji,

-

Przyjdźcie
zobaczyć
do dziś wszyst-

mówią

jtfP
._

kie tramwaje mogłyby cllodz:ić
normalnie. Oni (MPK) nic tu
ta; nie robią. Szyny jak leżały tak Jeżą. Jak dlUJ;(o jesz- :
cze maiją
zam.iair utrudiniać
nam życie?

Byliśmy na mieioou. Roz-

maiwialiśmy

z

robotnikami

dr~i.
motorniczymi
i
k()ll1dukrtx>rami. WSZ'YSCy Bą zde
zorientowaini. Wszyscy przyznają rację :naszym czytelni-

k<ln1.

(Kl.)

l

·

- Wziął
pan tylko obiad
firmowy, a grymasi pan jak
by oo najmniej zamówił pól

litra wódki!
..-.......-

...... . - - - . . . . , . . - - - -

Mimochodem

»Zagraniczne« wyludnienie
Ale.Z proszę pa.ni, proszę
te spodnie do prania,
bo ja wyjeżdźam za granicę!
Co? Pralnia elospresowa,
a pani mi da.je termin 10 dni?
Aleź ja
za trzy dni wyjeż
<Lżaim do Jugosławii!
Musze
-

przyjąć

mieć

tę

sukienkę!

-

PrzeipraiszGJm, pan pozwoZ!.,·
źe ja. pierwsza się zaszczepię; bo ja. wyjeżdżam za
granicę.

- Bairdzo ża~ie, aJ..e ja też
się śpieszę, ja t.ai/ae wyjeż
dżam za granicę.
- Ja tylko po odbiór mię
dzynarodowej książeczki szczepień ...
- Ja także tylko po odbiór
książec.ztki...

*

:to

*

Wcale nie zdziwiklbym się,
gd.yb'J/l'(l'I. 1.1 fruzj.eora usłyszała:

proszę

mi ufarb<>wa6 włosy
bez k.-0·1.ejki, bo ja wyjeżdżam
za granicę, albo: szybko pedicure proszę, bo ja wyjeż
dżam za granicę.
A w „Delikatesach"?:
Proszę mnw przeipuścić,
ja chcę tyUvo ćwiarUc.ę mQ;Sla,
bo wyjeźdźam za granicę ..•
- Proszę szywkę w puszce,
wie pani, taką na podróż za
granicę ...
Pól li 1'ra eUcsJXi'rtowej
za granicę ...
.... 10 paczek „Piastów"
za
grani.cę ..•

*
Mam

:to

*

projeilct:

trzeba urui:rnnkty
tylko
wyj.eż<Lżajq.cych za grani-

chom·ić nowe sklepy i
usługowe z szyLdami:

dla
cę!
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SPURT •

SPORT •

•

SPORT •

SPORT •

.„

ostwa
mistrz
kie
Kolars
USA-\NRF 141·82
~· .~~

Lekkiatletyka

W d<rugim dniu mec21.1 lekkoUSA - NRF w
atletJ=egio.
mężczy.zn., pierwkOIIl•lml!rencji
sze miejsca za~ęli: 10.000 m ch6<1
400 m pp:!. - Zin (USA);
cawley (USA); 200 m - Hayes
Covem (USA);
(USA); oszczep
Tubers (USA);
wzwyż 1*ok
Tray3 km z przeszkoda.mi Groth
nor (USA) 1.500 m (USA);
(USA); kula - Davis
lO
tró,Jskok -. ~ton (US~);
Kub1clu (NRF); 4X400 m
km _ USA
•
Mecz zakońc:zyt się osta<t.eC'z·
n.le :?JWYcięstwem a:epreze!litacjl
USA ll41 :82.

I

3 sierpnia: eliminacje i

ćwie<rć

drużynowo;
m
gprinc.ie;
w sprinpólfina.Jy
4 sierpnia:
cie. na 4.00() m indywidualnie i
drużynowo; finały w sprilllcie;
5 sierpnia: pólfinały na 4.000

4.000
finały
ćwierćfinały w

m

SPORT

11

SPORT

świata rozpoczęte

ćwierćfinale

wicz w
Józefo
rozpoczęły się w Lie-

Wczora1·
ge (Belgia) mi.strzootwa świa
ta w kolarstwie. St.artuią w
nich reprezentainci 32 państw
ze wszysbkich 5 kontY'llentów. W
~ode do naszej elti.py torowoów, która przybyla do Belgii,
dolączyl Szałapski. Dlugodystai11
sowcy 1;0ru zainaugwrowa li mis.
trzOSltwa a jutro ruszą do wa1l· S zcze.go'ł<>WY pro
· ~
ki spr1n,erzy,
g-ram mi&trzostw przedstaiwia
5 ie następująco:
ćwierćfilnały na
2 sierpnia:
4.000 m ilTldywidualnie ;

SPORT •

SPORT •

<;lrużynzywo;

'1 sierpnia; firna1y na 4.000 m
i·ndywidualn;ie i dmżynowo;
8 sierpnia: 100 km drużyn<>W-0
na szooie;
10 sierpnia: 199,2 km (12 okrą
żeń) na szosie.
Tor w Liege jest ba.rdzo wol

ny, a czasy w granica.eh 5.01 5,05 uważane są za bardzo dobre. Ośmiu zawOO.ników. którzy
uzyskują najlepsze rezultaty w
eliminacjach. wchodzi do ćwierć
finału. W ub. roku tej sztuki
dokonal Józefowicz.
W biegach sprinterowskic h, do
których zgłoszono 47 zawodników,sito eliminacyjne jest również niezmiernie trudne dla kolarzy wśród kiórych aż roi się
od gwiazd tei miary, co dwukrotny mistrz świafa Wtoch
AustraJijczyk BeBiianchetto.
ansch . Belg Sercu. radzieccy ko
lairze CZakiadze i Romanow.

•

*

8

SPORT •

SPORT •

SPORT •

Górnik-West Ham United 1: 1(0: 1)

Nowy sukces mistrza Polski
w amerykańskie.i interli dze
w ołx.-.cn.ości 10 tys. wid:zów
na stadionie Randalis Island w
Nowym Jorku odbyt się pierwinterligi
mecz
szy finałowy
Górmk Zabrze
amer:)o'kariskiej
- West Ham United. Po ciekawej, emocj{J-nującej grze spot
kanie zakończyło się wynikiem
1:1, do przerwy
remisowym
angielscy
pi~karze
prowadrzili
Ham
1:0. Bra.mkę dla West
minucie
:Il
w
zdobyl
United
Johnny · Byrne, dla Górnika ZaErnest Pohl w 67 miprze nucie.

•

sce Gawlika zajął Ernest Pohl.
W&tawienle do drużyny rutyno~
wanego Pohla oka.zato si ę po·
ct.o.b rym taktycznie:
sunięciem
Pohl byt rueco woln iejszy IllJ?:
ale przecieZ
jego poprzednik,
w drugiej c-zęści tempo meczu
i
Doświadczeni<!
bylo slabs:ze.
wielk.a rutyna Pohla przydalY
nucie.·
mi
Górnikowi. W 67
się
po pięknej kombinacji z Mu·
s.iałk.iem, popisał się on zaska~
kującym str:za!em. zmy lil bra m
Standema•
ka-rza angielsklego
który rzucił się w drugi róg
bramki i wyrówna! stan meczu
na l :1. Teraz na boisku .Panowali pi·tka.rze śląscy. ObrońcY
anglelscy graU os.t ro, nie do-Polaków do &t:rzapuszaz.aj ąc
lów. Mimo brutalności zawad·
ników West Ham United, mecz
dio końca stał na ba rdzo wyso•
kiJn poo:iomie technicznym.
spotkanle sprawo·
Oceniając
zdawcy zachodnich agencj i pra
p00.kreś1a ją
zgo<i.nie
sowych
obydwu
umiejętności
wysokie
że
drużyn. Ageilcja UPI pisze,
rozgrywek
fina!
byt to godl!ly
interlig;!. Zwycięzcy grup West
Ham United i Górnik Zabrze
zaiporezentowali świetną gr ę . B y t
to najlepsrzy mecz, jaki ogl ąda
no w 1!163 roku w USA. A.gen·
cja AFP pisze, że os·tatoc"ZnY
rezultat 1 :1 nie krzywdzi żad
nej z drużyn. W pierwszej czę
Anghcy, natopr.zeważali
ści
miast w drug;iej Polacy. Spra·
wO<Z.dawca AFP wyróżni.a w ze·
spole polskim: Kostkę, Oślizlę,
natoSzołtysika,
Lubańs,k:ie.go,
m1.ast zd.aniem UPI najlepszym
Lentner.
byl
graczem
po1sk:Lm
W West Ham United najlepiej
grali: Moore, Brown i BY'l"lle„
W najbliżsizą nied.zielę, 4 bm.
pitl<ane Górnitka Z<ab=e i Wes>t·
się w
spotkają
Ham Uni.ted
meczu rewanżowym. W wypad~
loo<::.waku p-o.n,owne.go remisu
nie zadecyduje, która z dn1potem z
będ:zie
wa ,!czyć
żyn
Pucharu Amer;"ki - ,
o>l:>rońcą
Du.kią Praga,

Drużyny wyszły na boisko w
West Ham Un.iited:
Pierwszymi konkurencjam i za skladach:
przyjmuje rodrzące 1 cho
Brown, BwrK~rkup,
Sta.nden,
dyWAZNE TELEFONY
na
elimdnacje
byly
wodów
ooiel
z
e
re ginekologic-zni
Moore, Sealey,'
Peters,
kert,
3 km. dla kobiet i 4
stansie
BTabro~;
Rei·on<>
10
z
Hurst,
Byrne,
Batuty,
nJicy
Boyce,
07
Pogot. Milicyjne
Górnik Zabrze: Kostka. Fl<lll:'enw"j Poradni „K" z drz.ie\ krn. dla męż. czyzn.
09
Pog«. Ratunkowe
Ka,pciń
repreodnió!>ł
Slomiany,
sukces
skl Ośl.iJzl<>,
Duży
nicy Widczew oraz z dziel
Nocna pomoc lekarski: Kowalski, Lubańs.ki, Szolnicy Górna z Rejonowej zentant Pohki Józefowicz, W
444-44
ska m. Lodzi
tysik, Gawlik (Pohl), Musiałek,
przy • ul eliminaci'ach na 4 km. uzyskał
08
Poradn:i „K"
Straż Pożarna
i
32
Len-tner.
Przybyszewski ego
Kom. Miejska MO 292-22
on w 13 serii szósty czas dnia
.
Cie5'Zlkowskiego
hotelu"
w
;,Złodziej
.
czynine
sęd:zia
(Kino
2(},4{;,
g.
S po·Lkan ie prowad!ził
Kom. Ru~hu Dro5.09,3. Polak zakwalifi'kow al
kanadyj!>ki Ray M01rgan. Mecrz
516-62 tylko w dni pogodne) prod. USA doow. od lat szpital im. dr H. Jori:owego
&wierćfina-,
ósemki
do
więc
się
7·9
Przyrodni.eza
ul.
wieczo·rem.
dana,
!Ml.15
póżnym
L8,
się
cd.by~
18 g. 15.45,
KINA 1 KATEGORII
Pryw. Pogot. Dziec. 300-00
i 1is tów i spotka się w piątek
chlodno: piłkarrze
By1o dość
POPULARN~ (Ogrooo~a - - przyjmuje rcdrzą.ce
555-55
Pryw. Pogot. Lek.
spoi chore gi.nekologicz,ni e z
doskonale wairunki do
mieli
333-33 KINO LDK (Traugutta 18) 18) „Kanciarze desko
z
pÓłfinał
<>
piroo. ang., <lizielILiCY. Sród!mieście o- w pojedynku
mi.nU>t tern
„~ i jego bracia" ka a.kc."
pierwszych
Od
gry.
belgijskim,
kolarzem
prod. wl. dio!zw. od lat d.oow. od la.t IM g. 17, ra.z z dzieLnicy Górna z nalym
p:> było o.stre. O byd.wie druzyTEATRY NIECzyNNE
zaznaWarto
.
Walschaertsem
.-,K"
Poradni
Rejon.owej
plęknymi
się
19.1'5
isywaly
p
po.
ny
18, g, 15.15, 19
czyć, że .Józefowicz S'WÓj rezul(R:Z.g'O<Wska 2) przy u.I. Leczniczej 6.
zagraniami. W pojedynkach <>
(Pabia<nicka 173) REKORD
i\IUZA
MUZEA
jeźdz,ie,
samotnej
w
osią.gnął
tat
MaM.
dr
im.
Szpital
akcjach
pilkę, · we wszystkich
„sma:rkula" prod. poi. „C7.erwone berety" pr.
·J M .
M. Fordozw. od Lat 16 g . dttrowicza, ul.
ofensywnych, Anglicy p<ITZewyż
MUZEUM HISTORII WLÓ doqiw. od lait 16 g, 15.45 po!.
1nc
nal„kiej 31 _ przyjmuje poniew8.Ż jego vrzeciwn1 <,
•
pod.
Polaków
15 _45 , 18 , 20 .1 5
KIENNICTWA (u.!. Piotr 18, 20.15
ectmak
i
szali
ch<><re gineko- ko (ZSRR) wycofał się.
Po pilkaszybkości.
",..,.ględ.em
kow~ka 282) Wysta':"Y: STYLOWY (Klllńsldego l2!!) ROM~ ,tRzgOIW'Ska !l.1' 84) rodzące i
Nieźle spisał się nasz drugi
Zabrze widać
„Ksi'\Zę i aktoreczka" logicznie z mie\ruicy Porza.ch Górniika
;,Wlokiei;i;ruct~<> w. fila- „Ich dzień powszedni"
uległ
k.tóry
dozw. c? lesie, z IJ1 i 12 Rejon<>- kolarz, Latocha,
bylo zmęczenie serią ostatn;ch,
dozw. 1 od prod. USA
t.el:istyce •' „z dziej~.';' prod. pol.
15 • wej Poo-a<Lni ;,K" z d.,,iel wprawdzie . Porterowi (W. Brynielatwych spotkań w inter-li·
przemys'1owei ' lat 18 g. 15.45, 18, 20.15 la<t 16 g, Hl, 12.:«t,,
Lodzi
d
·
·
•
ł
drzlel
z
o.raz
nicy Wjdrzew
Tymczasem
amerykańskiej.
17.3-0., W
„Wyn.al.arz.czość Jl'I'a>OO'Wz Rejonowej t,ania) ale uzyska rownnez o- cLze
i świetnie p,rzygowwypoczęci
ni_=a. . w Pi;zen1Y'Śle wtó WL 0 KNIARZ (Pró<;hn.tika SOJUSZ (Platow<x>wa 6) nicy Górna
bry ....;.y.nik 5.11,2.. Zwydęzca tej
ruszyli
Anglicy
meczu
cz~- 16) „ „Gdyby każdy z „Tysiąc oczu doktor„ Po·radllli „K'~ przy ut. seri:i,
do
wa.ni
klen.ruc:z~'
Porter, miał drugi czas
NRF Rudi?.ki.ej 3{!
J;lil'od.
Mabuse"
(procrz nas prod. moo. ~w.
z tmp-eLem do ataku. W 2:1 micod2iennie
ne
dnia 5.05,5, zaledwie o 02.. se..1<.
12 g. lO.· 12·30• doow od lait 16 g, 17,
'
'
podb<ramzamd.eszaniu
la<t
w
<>d
nucie
godz.
od
ponied.zi.ałków)
Chirur!tia Połudn.te
15, 17.30,· 20
ll-18.
angielski1
19 _15 ·
na.pastnik
kowym
Van Loo.
(Zg:!ersJca 26) SWIT (Bałucki Rynek Sl Szpi~a~ _1m. dr J<>nschera gorszy od Belga
MUZEU,M ARCHEOLOGI- ZACHĘTA
Byirne, strzelił z ośmiu metrów
W piątkowych ćwierćfinałach
Mtll~owa 14.
ul.
niedzielę"
w
„Nigdy
prod.
CZNE 1 ETNOGRAF!- „Kieszonkowie c"
bram:kan
wypadku
tym
w
i
wyninawiasie
(w
Północ - &Lpi S>pobkają się
CZNE (Pl.ac Wolności franc. doo:w. od J.ait 16 prod. greckl"'J d.01'JW. od Chirurgia
Górniika Za.bi-ze - Kootka nie
ta•l im. Pasteu.ra, uQ. Wi ki z eliminacji): Van Loo (Bellat 1.8 g, 16. 18,· 20
14). Wy>stawa ;„Ziemna g. 16, 111, 2:0
mlal nic d·o powied.zenia.
19 •
Frey Jensen
5.05,3) gia la•
gult'y
(Pa:rilc
STUDIUM-LET NIE
West Ham Un.iited prowad.'ZJl
lęczycka i siera.clz:ka W
Porter
5.10,0),
_
• Szp. tmó ' Morgen (Dan1·a
Po.nlat<>w&icleg<>) - nie- d-rLaryngolog
TysiąclooLu Państwa Pol KINA ll KATEGORll
1 :O. W ciągu pierwsizych 30 miP:ia:ogowa. uł. W 1&kiego'" poin:ied!Zialki _
Oud·
.05,5)
5
Brytania.
(W.
Anglicy wy<rażnie górowali
nut
ldl5.
cunwka
1
CZylll.ille
.
5 o 7) w 1
Im.
nad swymi pr-t.eciwnikami i l5-0) TATRY (SlenJdewlcza 40) Okulistyk„: S2p1tal
ruec:zyn.na.,, wtorki,· śro ADRIA (Pl'";;"koW>Slka:1'ranc.
a s. 9, ,
Kop- lkerk (Holandia ul.
Bairllokiego,
N.
kozłem",
z
„Utra.płenie
pr.
spraworz.<i,a,wca Agen„Przygoda
pisze
soboty
jak
i
czwartki
dy;
Chaert>s (Belgia - 5.05,9) - Jó„Marbi 1 małpka" g. cińsk:iego 22 •
od g, 1~16; w piątki dozw. c>d lat 18 g. 1.5,
K.
5.09,3),
naj
(PolS>ka
co mi:zdobyć
zefowicz
UPI
laryngologia
cji
Chirur~i„
m-Ol!lt"
Zerwany
W 2.6
bramki.
1
mnlej trzy mogli
17.3-0, 20
wstęi_> wolny g, 12-18,
17
K o J e "•.;'S en (Da·n1·a - 5 .06 ,7) - Mo•
·
· l im.
· · ~ Szp1ta
' " ) prod · poi · dz1ec~ęc~:
będąc sam na
(Nruwrot %7) ,,zanucie PeteTs,
W niedzielę g. 11-1'7. DKM
bawna buzia" pr. USA, (p<a·n()ll:'ama
POZOSTALE MUZEA
- 5.07,5).
ł>ramka!I'Zem,
sam z polskLm
d°"'w .od J.a.t lol g, 18, no,pmck1ej, Sporna 36-50. skwin (ZSRR lronku1
od lat 16
dOIZ
rulec:zymne
rencjt pierw- spudtowal. w początkowym ow d1rugiej
Chirurgia szczęk. ewa.
g. 18 ' 20 .30
w.
mikolal!'skieh
dlnia
się
szego
N.
spisywała
Im,
śwletnie
Szpltał
kresie
rzy
20
ZOO - nlec2yin>ne
spri.ncie w
strzostw świata ul. Kopclńczynna DW?JtCOWE (Dw. Kall- KINA m ltATEGORD Ball'llc:kiego
an- W
dJrużyny
PALMIARNIA defensywa
takż<W
ama.t<><rów Polacy Wakatego1rli
i
22.
wsrzy>stkim
sklego
przede
a
gielskiej,
muerłe"
o
„Patńa
ski)
od g. 10 do 18 (próaz
. Il W
ń kl zaJę
~
p!łaa:zy
jeden z najlepsa;ych
od LĄCZNOSC - n.teczun;ne
prod.
-·~lalków).
WIECZOROWA POMOC ' cheoki i S·zyma s
, ..
11; 12; 13,
10; doz.w.
l:?,' g,,J>O>l.
t"UMl.
lat
zlote
po
.vv•~
Wyprawa
swoich seria.eh trzec1e miejsca amerykańskiej :Lnte·rUgl,· .BO·bby
dni
14, JS; 16, 17; 18,· 19, STUDIO (:t;umumby 'f-9) LEKARSKA udziela w doza.krwalliiikować
Moore. Anglicy beZ tl'UdJl s.to- Wlasnymi autami wróci-li przeclJt
7..do,l ali
i n.ie
„Serce 1 ~ada" (pa- powszednie pomocy
20, 211
pi-łkarze Dukli otrzy-ij.
powali ataki piłkarzy ś~ąs.kich. rokiem
się do 1/8 :tinatu.
prod. :kanc. roslY'ffi i diziectorn w amGDYNIA-STUD YJNE nie- n.oo-arna)
KINA PREMIEROWE
Akcje ofensywne Górnika końzarep;rezentant
nasz
w go<lrz.inach · T.r-zeci
bulat<>rlum
17,
g,
12
1aJt
od
d.<>rz.w.
w nagrodę za ZW1/
stu
je
program
m<1>wszy
druż~czyn!Ile
20)
p.rzeod,polu
na
się
(Narutowicza.
czyły
BALTYK
jąc również nie :zdolal zakwaod 18 oo 21 oraz przyj·
ta.kie wersje znól.1'
,,Dziewczyna w hotelu" dyjny wyśw.Letla. kJ<ń.o 19.30
ny a.ngiel9kieJ . W<z.<:xrowo wspol cięobwo lifik<>wać się d-0 1/8 finalu.
tym czasie zglo
w
muje
111)
nr
(Plon.owa
CZA.TKA.
s.q.d.ząc, że 'UC't1e•
kibice
Gward<ja''
Ui.-nsu;ą
,,M!od-a
od
pomooo.lcy
doo:"'°.
prod. USA
pracują.cy ze sobą.
pr. srz.i.-<a nli. Wl:zyty <1.omoBOlll!ISelle"
,',Cadet
5)
•
;w•-•··
amerykańs kie},
ru-interligi
HALKA
nA
stni/wm
30
t
17
·
15
g
16
•
przecliwylywal
Moore
i
Peters
la
zy
1·drożs
noc-1Na
pmez
i!!
12w.f~.tatw:la!i
J.a.t
Wartoj
" ir&'!IC, >Cl.orzw. od
(PtotrkQ.~a „Pan ~·a;m~a~
POLoNIA
pilkę, odd a jąc ją natychm.iast zwto ka.pie z nieba.
,
lekamką. oo
pomoc
ną
111
111,
g.
dozw.
j'llg'OSł.
pnod.
00
pan1
67) „Zbrodniarz
więc przypomnieć, że organiza~
swoim na.past.ni-kom.
•ł
6.
do
20
godz.
łK)
111'
(R:zgOWO!lka
MEWA
20
18;
16,·
g,
16;
lait
l
dazw.
·
poi.
prod.
na"
u,plywu cza.su obraz
Jl
w miaa:ę
Sróclmieśele - u.L Pl>Otr
poWO!li się zmieniał, wy- torzy zaprasza.Ją zespo li euro-.·
gry
od lM 16 g. 10, 12, 14" MLODA GWARDIA (Zie- , „Zdarzyło &ię W Rzy.
·
l<>na 2) ;,Słomiany woo mie" prod. ~anc.-wt, kawska 102.,· tel. 271-80.
16; 18 1 20
pierwszym.i, hUll'aga- peijs.kie płacąc im koszta podró.o
czerpani
r<VZgrywkach
te!:'Or<>ezn~h
W
PaZuli
ul.
Bałuty
16,
g,
WISLA (Tuwima n.r 1) wiec" prod. "-USA dozw. doaJW. od W 18
nowymi atakami„ Anglicy zwol- ży w obydwie strony; dzienntt,,
ca.nowsldej 3,, tel. 541-96. interligi amerykańskiej, Anglicy
„Podpisano: Ar9en Lu- od lat llWd-Od. „Preko 18, · 210
grupę,
skl.bszą
nili tempo i teraiz z kolei do dietę w wysokości 6 dolaróut'
ul. Szpital- mieli wyraźnie
pin" prod, tranie. dozw. Jumbljska9'!.zt uka mek- POLF..SIE (Forna1slde:I 3'7) Widrew
ryczait Z4i
n 1z Górnik. zremisowali oni z
gtosu dosrzill p:ii!Jka=e Górnilka dla z<1>woon1'ka i
USA na 6; tel. 271-53.
prod.
„Pi>kmk"
od lat 16 g. 101 12.30, sykańska" g. 10, 12.30,
Mą>Cia:a taktycznie gra, mecz w grupach po 1.800 doLa-4
~- Recife (1:1), z KilmarnO>".ll:. (3:3),
ul.
zati.r.ze.
Górna
17,
g.
16
lat
od
d-02lw.
20
17.30.,
15,
20
151 17.301
ponieśli porażkę z Mantovą 2:4,
linii ro'w dla Z4.....,..lu. Fin-alowe 1'0Z~
cza 6, tel. 427-70,
wszystkich
WS<pótpraca
(Przybyszew- l MA.TA ,(Kt1ińslciego 178) 19
WOLNOSC
~~""
zaczęty przydrużyny polskiej
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nymi interwencja.ml i cel.nymi s<Uma rycza.Ućw uzyslrom.ych do.Ji
2 nikł wpłynęła absencja dwu atu
Lodzi
m.
dla
(NPL)
APTEK:
DYZURY
18,
15.ł5;
g.
16, g. 10; 12.30, mwedlzkiej
od
f
poct.anlami. Atak Górnika coa:arz tn·-' za 6 meczów UJ grwpl.e ~
Stacj! Po.go- towych gwiazd tego ze&polu, po
siedzibą w
20.15
15, 17.301 20
"""
bram'ką
pod
gościi
częściej
Fiotmkx>wskla 193; Armdi to-wla Ratu.nkowego dla mocnika Bobby M<>rre oraz klerow
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jomi z pod.ą.gu" pl"<Xi. ma) prod. po!. >dozw. 63, Pl. Wo<ności 2, ~ow kiewicza wnr do.mu
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SZEPT

.

'W~
STRESZCZEN IE
.Jednym z pa.ejentów elitam~ RMtatorium dla nerwowo chorych, prowadzone-

go przez dr Lenza jMt reżyser i impre()ft
Przecbo,dzi
sario teatralny, J>Uluth.
Tuj nocy
tutaj kura>e.lę antya.lkoh<>lową.
nie otrzymał żadnych środków nasennych,
jest więc niezwykle podn)econy. Niespokojnie leżąc na wąskim lóż.ku P'l'Zewraca
się z booku na bok.
Cisza .. : sPQkój. Znikąd ani jedl!lego diwię
na.t.ę:żając w t~j
ku. Leżalem nieruchomo,
ci.szy s.ł1Uch. Nagle u1o;;ły>szałem ten glo.s. Sfaby, ledwie doolyszalny, ale bairdlw wyra:bny.„
MUJS/isz st.w udekać, PiQltrze Dul'lllth! mówrit - Musisz za·r az uciekać!
Le·żałem bez najmniejszego ruichu, ogam.i~.;
jakiej .ni.g dy nie
ty painiką, tak stiraszn.ą,
fizyczny s.tira.::h.
móg.l:by wyiw>oJać z.w)łdy,
Głoo zdawał się dochoolZić oo sbr<l'!ly okrna.
iW tej chlwiJJi. jedlnak nie byłem w stanie 7..ak Jimi szczegółami, wiestanawiać się nad ta1
9wiadom1CJść ta ogarnęła,
(a
działem ty11lro
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mnie z IJIV,el'lażająca. jasnOOcią), że gl<JS, ~
ry tak wyra:im:ie BlłYoSZę, jest moi m wła
snym głooem! TrwaJem w na~ęi.eniu, naOOJ.chując i oto ooez.wait się 2Jl'l.()IWU,.„ mój wł.a
sn.y gloo, szepczący:
P~e Dul<Ultihl
Mooiez u.ciekać stą,a,
Musfsz naty.chmia.st uciekać!
Przez chwi1ę b)iem przekona.ny, że napnwsiebie,
MÓW'illem oom
dę l'JWlal'liowaitem.
mimo, że moje ul!lta nie poaiu~ały się. Nagłym, rozpaczUwym gestem podniosłem drżą
cą. rękę oo ust i pr'Zycisnąłem je z ca~ej
wstrzymam. stłumię ten
si<ly. Przytna·jmn.iej
pr-zerarż.ają.c:y, cichy gl<J1S!
m 6 j ,.... głos ..... zn.ów
A:le na,gle gl<>S za•brz.mial w ciszy:
Musi!S<z u.ciekać stąP. Pfollr'Ze Duluth!
Cisza„, kcooii!.lltka chiwiila ciszy, nim głoo
poukii.e:
dokończył szeptem, jak-OŚ bairdz!ej
„. - bo tu .z.ostanie popclnio<n.a zbrodlni.a!.„
dziaco
wya:a:iinie,
robie
Nie pnz.Y'J)Oiffiinam
P&rniętam tY'lko, jak pnez
ło się potem.
mglę, że wyskoczyłem na równe nogi z łóż
ka i wypadłem, j<k szalQITly na d~ug;, oowietlony korytł;ar-z. Tylko cudem nrie wpad~em na
ale
nocną, pi·elę~nia.rlkę
si-0\S<trę Foga·r ty,
jakoś jej nie spoltkałem. Dopad~em wreszcie
z
w'..a·dące
do dirz.wi z nie·tlukącego sz.kla,
oddlzial·u sa'!latocium do wewn~
m~slkie.go
Otw'?rzylem Je
'!llll'zą.dlZeń i biur.
trznych
gwaUownie i biegłem na oolep, l:iooy, WI sa·
mej tyblro piiżam :...· , wńed.zioon,y jed1ną wyłą.cz
nle myślą: udec jak naj{l,a,lej od mego pokoju, nie .słyszeć już tytlko te,gio ok.1'0-pnego
szeptu.
Znala:dem się wreszcie w jakimś całkiem
mi nie zna·nY'ID otoczeniu. Na,gle usłyszałem
za sobą kroki. Obejrz·awszy się, przekO!Ilałem
się, że to pęd-z.i za mną na-sz nocny pielęg
niiarz, Warrein. Widok jego obudził we mnie

oo
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jaką.ś

rozpocz;liwą

chytrość

1

przebie•głość.

Nim zdołał nw.ie dopaść, skręciłem raptowwiodące
nie w bok i wpadłem na jakieś
w górę schody. Dotarłszy na ich szczyt, zawahałem się chwilę, nim podbiegłem do jakiohś drzwi, otworzyłem je i natychmiast -zatrzasnąłem za sobą. Nie miałem najmniejszego pojęcia; gdzie jestem, czułem jednek dziki
triumf. Schyliłem się, żeby podnieść klucz
do tych drzwi. Zamkne je, 'n:e wpuS7C7.ę
Warrena. Nie ma takiej siły, która by mnie
skłoniła do powrotu do II\ego pokoj".i.

.f:r PO'WI.ESC „DZIENNIKA „

pocz:.iłem się wolny, Mrugnąłem kilk!t
razy oczami i rozejrzałem się, dokoła.
Była to jakaś sypialnia. Przy łóżk11 paliła'.
się nocna lampka z abażurem. Siostra Isabel
Brush, nasza najpiękniejsza dzienna pleJęg·
niarka, podeszła do mnie, ubrana w białą jed

się i

wabną

piżamę.

Na jej widok uspokoiłem się pra;wie zup~!:
nie. Tak bywało zresztą zawsze. W swoieJ
białej piźamie, z rozpuszczonym i, okalający·
mi jej piękną twarz, jasnymi włosami, pr~Y
pominała jakiegoś niesłychanie :z:drowego an10·
la, coś w rodzaju niebiańskiego kapitana drU
Ale kie.dy moje palce ciągle jeszcze obmażyny hokejowej.
cywaly drzwi w poszukiwaniu zamka i klu- O, widzę, że pan przyszedł mnie odwie·
cza, poczułem, jak głowę moją chwytają japowiedziała, uśmie
dzić, panie Duluth! kieś żelazne kleszcze. Było tak ciemno, że nie • chając się czarująco. Ale nie powinien _pan
walczyłem z nim jedwidziałem Warrena tego robić, proszę pana„. To się sprzec1'\VW
nak w~iekle, gryząc i kopiąc. Wyrywałem
regulaminowi „,
się, obrzucając go najstraszniejs zymi przekleń
Czułem, że chce mnie wprowadzić w dobry
stwami. Równie dobrze jednak mógłbym walhumor i uspokoić, bo je·stem wariatem. B y l r>
czyć gołymi pięściami z ma'szyną parową.
mi jednak teraz wszystko obojętne. Zwiesi•
Warren, chociaż niewysoki i szczupły, obłem głowę na piersi i powiedziałem:
darzmiy był nadludzką mierna! siłą. Trzymał
- Musiałem uciec z · pokoj·.i, siostro Bt'ush.
po pro~tu jedną ręką moją głowę pod pachą.
Nie moglem tam zostać, słysząc mój własnY
odparowywał moje nieskojarzone
drugą zaś
glo,s, za.powiadający zbrodnię.
ciosy.
Ciemnoniebie ckie oczy siostry Brush wPC·
Ciągle jeszcze nie wypuszczaliśmy się z tetrywaly się we mnie uważnie.
go uścisku, kiedy nagle pokój zalało światło
- Może mi pan opowie dokładniej co się
a spokojny, kobiecy głos powiedział:
..
stało?
- Dobrze, już, Werren! Nie obchodźcie sie
.Warren stał przy drzwiach I J;J.aiwidoczn'eJ
z nim tak brutalnie.
nie pozbył się jeszcze podejrzeń. siost~a
Birush rzuciv.'Szy mu uspokajające spojrzenie
- Bo on wpadł, proszę pani w szał - oś
usiadła przed toaletką. Nim się zoriento~a
wiadczył War<ren i ścisnął mi szyję jeszcze
łe;m. co robię. osunałem się na podło,re u .iel
mocniej tak, ~e aż zabolały mnie uszy.
nog. ;1 położyłem głowę na jej kolanach ,ak
uspo
zaraz
się
On
!
Warreyi
go,
- .Zostawcie
p1~cioletni chłopiec, a nie stary chłop p::i trzY
koi. Sama się nim zajmę.
dz1estce.
Stopniowo, poiWoli żelazny uścisk rozluźnił
{Dalszy ciąg nasta.Pil
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