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Zakładów

Odzież<>

wych im. M. Fornalskiej w
Lodzi otrzymała w tych dniach
pozdrowienia i fotografię z autografem od Walentyny Tiereszkowej.
A oto treść przełożonego na
język polski listu.
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Drodzy polscy przyjaciele/
Serdec:t>n.ie dziękuję wszysCkim za pozdrowienia, dobre życzenia i pa1mi.qitkowe
prezen.t-y, które prZ'y'słali ście
w zu:·iq,zku z pomyś-bnym Lai€'m dwóch radz,iecki.ch statków lw!rmicz.nych „Wostok5" i „Wostok-6".
Tw-Orcza praca milionów ra
dzieckich ludzi i ich zaufanie pozwoliły mi, pro.stej

wroJcniMce, przygotować się
• i dolwooć tego kcsmicznego
• iotu.

• . Żl/CZt: Waim, drod'Z1/ Przy• jact.eLe i Koieźa"1ki, d.o·b-rego

zdrrowia; sziczęścia. w życiu
o.sobils1:yim, O'rtJJZ ·w.j,e~kich i
w praCV·
VII. 1963 r.

•
•
•
•

pom11ślnych osiągnięć

•
•

2?·
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W. TIERIESZKOWA
lotn·i.k - kosmonauta ZSRR

przybył

omawiał w Moskwie

wicepremier Jaroszewicz
W dniu 7 bm, wicepremier Jaroszewicz, Jako aktualny przeKomitetu Wyk-0naw
czego Rady 'Vzajemnej Pomocy
Gospodarczej
odbył naradę
z
selcretarzem RWPG, N. Fadiejewem i jego zastępeami na temat praic SekretaJ.·iatu Rady,
związanych z realizacją wytycz
nych na.rady pierwszych sekrcta.rzy partii komun.Jstycznych l
robotniczych <>raz S2le!ów rzą
dów krajów RWPG z lipca br .
oraz u.chwal XVIII sesji Rady.
W S?.ezególno&ci omówione zo
stały problemy związane z planem P·racy Komitetu Wykona'~
czego RWPG na najbliższy okres.
wodniczą<!y

J.

naipięcia

'I' bm. w

Pałaicyktt

·-

r.1k-

sz.czególnie
zmamien.ny
uważaimy fa1kt. ż.e układ o zakazie doświadczeń z bronią
nUJklearną zo;;tał zawady w
Mosikwie stolicy wielkiego
Związ1ku
Radzieckiego,
niestrudmonego boj0iwni1ka sprawy ipokoju. I właśnie w Mosk:wie do ukła,i;łu tego przystąp;
Polska Rrec7~WtPOlił.a
Ludio,wa.

l<tóra.

<łla Jugosławii
Radziee-

Cbrus~wa.

N>kita
Chrusuz.oiw
~unikuje o przekazanitt Ju~<!sla.wii daru w p-O&taei fabryltt,
która pl'Odtlkować bę&„ie
t;ra~1towane eleme.nty bu;
_..ll.lctw-„ mieszkaniowego.
l>rem.>eir

ie

-

-

oiboon~e

czeń.

opozycji

w czwartek
w godz. 14-15.30
przez telefon 303-0ł
rozmawiać !!': Wami będą.

tĄ'We::l.ług Wiadomości.,· jakie dol rły We 'IA't<>rek do Wasq;yng~u, UCh<><izcy h.aitańs.cy, któ1, ·Y ~ 1X>n!<>c1izia.tek w~ądowali
~~ p0tn.oc~ . Haiti
i rryzp-oczęli
~e C>J.ną. akCJ<: PT'zeciwko i:>rezy•t ntov.'l. DuvaUerow;, zaJję\i dru
I>~ Wla'1:ne m1.asto, Cap H.arnen.
~".""c-zn 1'.lc ttchode.ców, zięć przy~~Y uch-Odrbcow genera.ta Le'>t;
Can<.iwe - Cairl Ducena _
''h~a<lC?.yl, j-ż jego 2<:1a n1em ub~\ tlcy ~pwa,wować będą konlłij El n;id c..alym kiraj-em w oią'ł{ łlaj'b-Jlższych 2 tygodni.
~::Huig tych samych ż.r6<lel,
I~ aqy uehoo.źców !''e naipo1\~ ~"n.a więksrl'.y opoir rz.e S'trolri.n·vJsk nądowyx:h.
ł~I\ . gi,.llłpa uehodoców przy\\ial\~ się do noweg<o lądo~~ \\oto na Haiti - oswiadc-zyl
'
Tek w. s~,nto Da>m_ingo
._ !>a z Pmywódeow u-choozców

Ozy NRF ma pr,zystąplć
czy też ;nie do Układu MoskieW1S1kie.go o
zakaz;ie
dośw1i.aid1Czeń n ulkleaimych to
problem, !który !L.Ilajiduje się

Bask
odwiedzi

w dirodize IPOWII'Obnej z
Wa15zy;ng.tonu
za-

Ruslc

Mookwy do

trzyma

się w Bonn, aby „060wyjaśrnić
kanclerzowi

~··~" ..,,.!,, Y<:rna. Doda!. o!'· . że

Dobie,gaiią

roku

Szwed

e

h+.'"<tło J~lsikowych ha1t.ansluch
l.iOti
"" do s~s1edmeJ Repu- 1 .

Co

t&llaty:

m&Żna uczynić,

·
,
k tk
zmniejszyc s u i upalów w fabrykach?
Postula.ty i uwag-i n.a tema.t bhp w za.kła.dach.

O J?zialalność

teclmicznych
mspekt.orów pra.cy.

jiagOOowe

sięibio~ttwo

ochit"ony pracy CRZZ

9

0

żniwa".

Nie

wypad1ly one ta<k dobrze
jak
p:'7.ewidywaino na wiK>Snę. P.rtzed

st. linspektor
Główne

koń.ca

zblOll"Y c:zairny.ch jagód. Nadania'l" ciepła i
brak Qpa<iów slaróc:!ly w tym

wi.ceprzewodniczący
Zawi. Włóknia.rzy

Stanisław

zbio~ów

Grzybobranie nieudane

ZG Zw.

0

NRF

WASZYNGTON (PAP). J.ak
podaje
Agenc,ja
Assodated
Press, sekreta= stanu
US.A,

l

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

,,Lais''

sik:upi1J:o

jed-

nallc oo rz.bleraozy
o l>li.sil«> 5
tys. tl0<n jagód więcej niż w ;roku ubieg•!Y'm. z 12 ty-s. te.n tych
owoców znae0ne i\06.ci SJ!>r:zedoaliśmy
'7.agra.n:ICtlJilY'ffi ocJ1bio,1-.c·om
- c-zęść zbioców prize:zniaczono
na mvoiż-o,nk>i.
N:ie ol>roicLzHy tall<:te njezalWOldne 2a7.twyar.a.j

gr!lyby

-

kua.„ki.

Skur;>1c><no leh d'D'tyehc:t.as ba•·dlzo ma·le iu1ryści. Zbi-era<e2e i;:rzy
bów - -z utęsk,nieniem c.c~z·eku
ją na de~.zcze. Kilku<lni<iwe -0·b:fite opa<ly przynioo,l~·by d-0.0:·y
urodą.aj

-

g1'1)"bów

późniejszych

bo.rowlików, ry<dzów it».

ła•dowa.niami

W środę od rana niebo nad
. Wybrzeżem G<laóskim
zaciąg
nięte było chmurami. Od czasu
do czasu padał drobny <leszcz.

w drndz.e z MoNowego Jo1'kU zatl'zymał się w· Kopenhadze se
kreta.rz
generaany
ONZ
U Tha1nt.
Mam wrażenie oświad
czył U Tha~1t w rozmowie z
dlzien1ni1ka1rzami na }(}lbnisku kopenhaskim że klirna,t poJity·C?Jny uległ ZJlla.cznej po.prawie. Wszędzie umocniło s'.ę
uczucie naodrziei i optymizmu .
Uważ:łm.
że wielkie m·ocarstiwa powiin;ny teraz po zawairciu b~9tory02mego układu w
Mo.~iklwie ;pójsć w kierunku
całkowitego zakazu dośw;ad
czeń z branią nuklea·rną i w
kierunku p<JW1Szechnego rozbrojenia.

Według

ś'l"odę

Sl{'WY

bwna burza z doozczem, vfy
a•tmosferycznym1
gra.dobiciem .

GDANSK

informacji

LUBLIN

miejse<>weg-o

minionej doby 6 bm.
na
wybuehlo U
pożarów,
w wyniktt
któ:ryoeh
splonęly 24 budynki.
Większo.\ć
pożarów powstała. od pi-ortmów.
Straty spowod-0wane prr.ez <>-

SZCZECIN

I

gień

nad ranem
nad
całym Pomorzem
Za·chodnim
p!"zeszla niez.wykle gwałtow
na burza, któ.rej towarzyszyły wyładowania atmosferyc1.ne oraz ulewrrw <leszcze. Te
ostatnie zoota-ły przyic:te P'!'ZeZ
rolników z dużym zadowoleniem. Niestety burza wyrzą
dziła także wiele svk6d, zwla
szeze w energetyce.
W godzinaich
wieczornych
nad Szozeciin i woj. szczec!ń
skie nadc\ą.gnęla nowia. gwał-

W dniu we1J()r.ajszym brytyjski minister
s1>raw za.granicznych, lord Home, k<>ntynuował
rozmowy z radzieckim
ministrem spra\V zagrani.czny<:h, An-

drejem Gromyko. Jest oo dalszy

ciĄg

ol>ejanuj~.cej

dyskusji

problemy st.osunków Wschód Zaehó<I, r<>zpoczętej P<> J>-Odplsanht w JH>niedzlalek Ul<la<lu o

ezęści-0\vym
c:r-eń

zakazie

nuklearnych.

dośwla<l

Nad wschodnią częścią województwa bydgosikiego przeszła bur.za z isilnymi wyłado
wa•.niaan\ atmosferycznymi. Od
piorun6w wybuchły pożary
we iwsi Wola
Bieinkowi:ka
(pow. Włocławek). W m'ejscowośc-l
Sla1węcin
sipa.lił s!ę
wlelki st6F. zboż.a. Groiny -poża·r wybuchł r&winież w miejscowocśd Zajezierze (pow. Ino
wroclaiw).
Poi.all" straWił tu

Oczekuje slę,
it. lord Homt>
zaprop<muje o.mówienie również
problemu, IM>t.ańskiego oraz radziecko - brytyjskich stoounków·1
handlowych i kulturadny<:h.

odwiedził

Len1n2rnd

Sekretarz stanu

USA,
Dean
WICZ<lraJ M'lllSkwę
Leningradu. Dziś
powróci on do stolley Związku
Radzieckiego, po czym odlee.1
do Jednej z mie.lecow<OŚC'l wypoczynkowyeh
na.cl
Mo+rzem
Cl7.arnym.
o.puśelł
1 udał się d<>

RUSI<,

woj. l>ialost.ockiego.
Powstały
-One oo wyl.•dowań atm<l'!fery<'Z
ny-eh w
C".<as.ie
pr1.elotn:v<>łt

Anglii pragną C':_C·
aniż.ell tylko \\"Sp~l
Zwi~zkie~ Radzie<f:•k1n1

:t;e

rarlzieckh~j

zai;rnnieznyoell W. Brytanii 101·d
Home. Chcemy wsp(llpra.i•ować i pra.oawae 1·azen1. u~-~~.i:
my, ie byloby to z kor'.l.Y•<!l::\ i
dlll. n:i.s i dla całago swiat.a".
Home oświM\ezyl, :Jo.e układ
zalGtzie

Tekst porozumi e~ia
w Kongresie

aton16-

dU.~\".'ia<tc~~ll

dla

I

solid-I

„Nie można 7.bttdować
neg-0 domu w ciągu
jedneg-0
i dlA stworzenia atmosfery :r.autanla i przyja;.nl potn.eba talcże czasu. Jedn:ikie p-OlożyJi1'my
już
fundament. J~:i.eli

dni>\

c~bccn1y

un1ocnic

d:zy <1woma
myśl,

dów

zaufanie

mię

naszymi krajami,
ostatecznie
Odrzudc
iż spory i r(l:lnlce po.!;11\m-Oina
regul<>wać
przy
siły".

Brytyjski minister &praw zagranl~1.n)ch

'v.ażnq

uważa

wymianę,

za

U<!7.A>ny~h,

rzec.z.

na-

uczy.cieli. zespołów baletowycJ1
i tea lraJnych, mł<>dzi<!';.y, sportowców i dzialaczy gospodar\Vięcej, tym le-t>icj"
O<śwlad"°'yt H<>me. . „Wi<!lki-e

czych. „Jm

zna<!'l:enie
na tym,
dzieiny

tej wymiany polega
w ten sposób bę

iż
$łę

poznawać

Jednakże,
ooalll.l.em
rzą.du
l:>ońsikiego, m-ocaootwa zachod
nJ-e ipo.wi1nny odrzucić zawiadomienie Zwią.zlku Radz1ecke
go o od'iicja1lnym ipr:zyistąp.ieniu
PankO'W oraz spr.zeci0wiać się

ziw.Olla111iu konferencji Wls.zystkieh
sygnaitariuszy
układu,
na której reiprezem.towa,na byłaby fa1c:że NRD.
Po,l'ozmrnienie
o pr,ze.1'wa1rui.lt
b-ronią

jądrową

m·oolklewskie
doświad1czeń z
meisłychar.i!'

zwarć

ognia,

instal,.,cji elektrycznej.

ministetr spraw

wyoe11 stanowić b<:-0/.ie ha.mn'ee
wyS<:igu zbrojen i ja:.:
oświadczył w
ponit.'llzialek J>an
Chruri7,c'.1.<>W - nie będą si~ Wit;
ce.I wznosić w niebo
grzyl:y
wybucl\i1w atomowyell -•
Lord
llome
wyraził
nad><ieję,
że
Związek Rad:r.ięcki i All!{lia mo
gą :i.yć razem w przyja:lni i p<>
koju.

zaprós?~n.ia

bur?:,

..,,;wJadezyt w sr()o(le w tcle-

pomocy

nada<l w cem.trum uwargi prasy zaehadnioniemieckiej i zar.hodnloberl\ńskiej.
Dzienniki
dO'noozą o gorą•ClZlkowej działa!
ności :politycznej w Bon111.
Rząd boiwki 1posta1wlo0lly zo
stał w shn ala rm.u.
Ambasador
·Kinatpp.S!le.i.n
mu.sial
jpr.zerwać r.l1r>1Qp
i
powrócić
do Wa1szyn.gtonu, aimbaJsadz:e
NRF w · Mo;:ikwj.e z.ail€tCOillo za
chowanie na·jwy:iJszej czujnoś
ci, pomiewa.ż rv.ąd obawia się,
iż
w
wypadku
oma1w!ania
kwestii niemieckiej i BerlLna
zaeh<0<d;rtiego, Zaichodowi mogą
zo31:ać
wytrącane
z . rqki
W5zy."1bkie a1tuty.
Ten
sam
d1zien1ni:k podkreśla,
i.z powszech·nie uważa się, że nde
da się już zapobiec przystą
pieniu NRD do U1<łaidiu Moskiewskiego.

W elagu OGta.tniej doby 7.a.T\,..
towano · 19 J)(YL.arów na ł<"rrnie

.,.Ludzie w
gos wiQCejy

o

Sekretarz stanu USA

BIAJ,YSTOK

w telewizji moskiewskici
\Vizji

b-Jdynek

Na,dto
mi~ły
miejsce
szybko zhk.w\<l·owa.ne pożary
la•SIU w
leśnictwie
ŻołedoWo
Zielo.nce (paw. by-dgo.sik.i).

lorda Home
-

i

dom miecs·:r.ikalny
gospodarczy.

Wystą.pienie

ży.cia

zło

miliou

BYDGOSZCZ

Rozmowy min. spraw zagranicznych
trzech mocarstw

przekraczają

ty.eh.

środę

W

ciąg'U
LubelsZ>CZyźnie

W

Biura. Pr<>gn<>z pogoda
taka,
przeplatana. burzowymi opada.mi, u~rzyma się przez 3 dni.

ck>

W7.ajen1-

nie".

0

Koniec
jagód

Marian Szymczyk

(A) Deszcz, który „pokropił" wm:ora.j ulice nas~e~o
miasta. zo&tal przez
łodzian
powitany
z
radosc1ą.
SzczegÓ.lnie zadowoleni byli
o·grodnicy,
działkowicze.
i rolnicy !Wielkiej Lodzi. Mimo większego opadu w nocy
nie można. mówić o na.syceniu wodą laknąooj wilgoci,
wysusr.wnej zjem!. W Whelu jednak rejouaeh Polski jak wynika. z napływających z rófuych
w<>jewód:i:hv
meldunków - miały mie ,isce znaezn1e obfitsze 0<pady,
połączone najczęściej
z wyladowa.uiiatlllii a.tmosferycznymi.
·

U Thant

Zamieszanie w Bonn

-

Dziś,

~.„ .

Po moskiewskim porozumieniu

Ade.naQterawi -O/Slta1nie wyda!r-zenja w stosun•kach mięcl!zy Wsch-0
dem a Zach-odem".
Rus'.lc pr:-zybędJZie dJo Boinn w
sobotę, 10 s·iE!l'pnia.

Przv NTU 303-04

."

natf':l:y

biście

l-Iaiti
Zbrojna akcja

:t>O!!nin~ańskie,i.

„sztucz-

reol>k;em w dJzi-edlzirue opeir.acji
na otwa1rty:m sercu.
Zain.teresoWDnie
radi:z,iecikich
!<p.cej.a1listów p-o.Jsk.imi d<>śwa.ad
czen l.a1ml w d'Ziedizi«tie -te.go tyJ>U opel"a.cj.i
w t-zw. głęl>olkiej
h'.po.tet"mli bylo ag.,-cmne.
Po
refer.a·taclt specj&;'!.;,,,.tycznych na~
srzej 5-os<0<bowej elol,py wyw;ąri:y
waJn się nie2'wyilcle
ożY'Wioai..a
dysk1:1sja.
·
W referatach pt-zedstawllllśttny
naisq,e d·ośwti.adezenia w !'lJSkl::esie opea·aej i p•r:zei:>rov.>ad:zonych
:za po.mocą
.a1pairaitiu ~MPS-1",
jego<> dz:iaiłallllie 1 Jronstrni!roj.ę i
równaJiśmy jego pr.acę z frmymi,
śwJ.a.towy>mi wr-zą<lJZeni<lt!Jl.1
w tej d'Zied:tinie.
Wyiklady ta·kie i spotkalru!a z
wybltny>.mi. specjalistami lenin~.adzk.ich
pLacówek leloo;rs.kieh
przepirowadtz!liśmy m. In. w l'nsilY'tucie
Do,raźnej P<>mocy pl.acówce
nauikowo - badawczej,
(Dąlsa:y ciąg na str. 2)

A. M. Pu:i:.'\no.w odwiedził s bm. na Brio~ prezydenta Tit.o
i wri:ezyl
u li!!~ od premiera
Nikity

az

~k»pon,uje naS'Ze
1rw.aij.ącej

sL.ro-vva.nle d?:i.aJ.am.ia a1p.a.rait.u oraiz
:z~tf>O?m.mn:e
rr.adizieckl~o
świa•t.a Je!{~ifl"Skiego z nasrzY'm do

- ZSRR
Pomoc
Związku

I

w tym m.ieście wystawie JX>tlsl<icll a1rtylkufow eks.poJ'łiowych.
Calem wyja?.du by~o za<Lemo11-

1lia br.

.....,Ambasador-

samym
samolotem
do Moskwy md1111ster
spraw ·za.grami1cz111yeh Czech-osłowa.cji, V. David, kt&rv rów j
nież izłoży 'POdipi1s w imieniu
rządu CSRS pod układem o
częściQwym izaika•zie do9w:adTJ'!ll

przybył

t,Va1rjrrnex'',

ne .serce'' na

Myślewlc

"'eto w .Jtlg'OSla.wii

Zag;1·a.n !IC:'l'...n.ego

mię-dizynarodawego.

Za

Mallem

.

o układzie
układem moskiewskim

'Układ tein - ipO!wiedział wi
cem~nister Winiewk<t zosta·ł zawarty dzięki pokojowej :polirt:yce Związiku Radziec
kiego i krajów Zila,czornyx:h wię
zami bra.ter.9kiej pr.zyjaźni z
ZSRR. My wszyscy w Pol.sce
jesteśmy p!'zekonani, że doko
na.no donia>lego kroku w d•zie
dzinrje dahzego
zła1godze.nia

Znany chł;ru.rg p-0mlfru-mował
pnzedist.awLcie!a PAP o celu I
p1:.zebiegu po.bytu leka1-zy poilskich w ZSRR.
Podró.ż n.a.sza
do Lenlng:rad'u
- pc·wied.zia.t piro:tesor - na15,tą
piła z jniclatywy Centrali Handlu

' •',·

Nr 188 (5189)

dą.

Z l.eningr.adtt powródl.a do kraJtt grupa lekarzy poznań
skich i lódzkich :re :r.nany m kardiochirurgiem prof. ·dr Janem Mou„m na -czele, który - jak wiadomo - wspólnie
z inzynier'Ulli Franelszkiem Płużkiem i Władysławem Szyml<<>Wiakiem jest t..-órcą pierwszego polskiego
,,sztue7.nego
r.;a·· (aparatu zwanego lUPS-1). Dzięki temu u~zeniu
~ 10 ~a. dokonywać operacji na ot.wartym sercu i
ratować
z3"<."le hldzl<>m z wrod7..(>ną wadą """""· Dotyehcza.s
pN>f.
Moll Pf7,eJ>N>Wadził 69 uda nyeh opera<"Jl.

odbyl!O 6ię
k>QJeJn„
spot.ka.nie am.l>asadorów: Chińskiej Republiki LUido'Wej Wang Ping-nana i Stab<iw Zjedn()(!21!)nych .Johna
llol. C'a.bota.
Spotklanie trwało
3 godziny 35 minut.
Termin rui.stępnego spotkania
'°YznllC7'.ony zostal na l l wrześ-

..

W dniu 7 sierpnia na. krótko przed godziną 15 czasu
Jn01SkleW1Sikieg-0 na
lotnisku
Szeremietiewo wylądowa.ł sam-0Iot, którym
przybył
do
l\'.loskwy wicem.iniste.r spraw
zagrainiCJZnych PRL, Józef Winiewicz w celu złożenia. pt>dpiiStt stwierdzającego przystą
p.ienie Polski d·D układu o za
kazie doświadczeń
nuklearnych w a.tmll'Sferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą.
Wi.cemiini1S1ter Winiew.i.cz na
prośbę przed&tawidela a.g.,,neji
TASS oświadczył, że pnybył
do Mookwy z datnioolym p-0lecen,iem swego r·ządu: złoże
nia iw jego .Lmienir..J. ;podpi.su
pod historycz.nym dokumentem - układem o :ziakarz\e do
świaidmei'1 z bronią nu'klea.rną w
atmosiferze,
w
przcsh-ze.ni kCJSmiicznej i ;pad wo-

Problemv pracv RWPG

Rozmowa z prof. dr

ltim -..· Wa.r:szawie

_)

W

Ko.respondent PAP w Mo&kwi-e, red. Da.riu&'l: Pilewski
donosi:

polskim „sztucznym sercem"

ambasadorów
Chin i łJSA.

. .

lio Moskwy

pod historycznym

Wielkie zainteresowanie wLeningradzie

SPOTKANIE

, ':

Pod pis Polski

od Tierieszkowej
Załoga

' .

czwartek 8 sierpnia 1963 roku

Wiceminister Winiewicz

Pozdrowienia

„

strat

USA pożyczają
marki w NRF
Mi.r1.ic~te,r3two SkaTbu USA J>::>da.Lo dio wiaidomo.~ei, że St.any
Zjedncczone zaciągnc:ly w NRF
poo<ycz.lcę w wys01kości 25 milionów <lol.a·rów (WYJ>laconą
w
markacb za.cl1od.njoniem.ieckiieh).
.rest t>O fra,g>n1ent kampanii
prowad0onej pr:zez I'Ząd USA w
cel.u UJSta·bilizow1i1ni.a
wa·rt:.<>śc'
dolaira. P01i:y(.'!:l;ka jest e,p.nccentowa.na na a,5 proc.
1

amerykańskim
Wedł\,lg

ośv.;l\dezenia

Biat~„

D<>mu, prezydent Kennedy prze
śle w
czwartek
do Kongregu
USA za.warty w l\Ioskwle układ
o częściowym zakazie dośv.iad
ezeń nuklearnych w
<>elu raty.fll<<>wania go p1-zerz Senat.
Kennedy zwróci
do Kongresu :r,e epecJalnym
W koła.eh administra-

Jednocześnie
się
orę.clzlem.

cji panuje przekonanie,

że

1d<laidu "''YPOWl<"

ratynkaeją
więcej niż

2/3

tu.

członków

7..a
się

Sena·

Skopie

Ekipy ratownicze
zakończyły

poszukiwania ofiar
Ekipy •ratownieze za3tończy
JUZ poszukiwanie
zwłok
ofiair tragicznego trzęsienia :de
ml w Skopje. Do 6 sierpnia
uratQlwały one 2.458 osób, wydobywając rćawnocześnie s-pod
gruzów 1.005 zwłok.
Do Skopje w dalszym cią
J!U na1pływają 2 całego świa
ta tramsporiv lekal'ls·bw, żyw
nOiŚ<li i niezbędnego
s;pTzętu
od organizacji
sipołecznych,
Czerwonego
K,rzyi;a 1 osób
prywatnych.
ły

Śmierć nie zakończyła

sprawy Warda
Jak pisu
na:leży

się

prasa londyńska,
~podziewać,
iż sze-

reg ooób
zosta.nie pociągnię
tych do o<l<P<JwjedziaJnośici j a1·esrztowa•nyic11 :za slcia.ctanie !alszywych zeznań i kr:1.;„wop1'>0Ysięstwo w S;!}rawle zmarl-0go d·r
Warda.
Scoi>la:nd Yaro
przygotowuje
rapo11·t \V tytu seinsle po :zb.c::1d.aniu spą·,a.wy a,·esztow.an1a i ska7.anla na trzy lait.a "\Vit:..lieni.(t, a
osta.Lnio .\Vy,pus~·z:inego na vto,l
ność w
,vyn\ku skwrg: .n1pelaie:i,·j
nej śpiewak.a ja11.·ww~go z Ja-

uakt)"wnilo roz.gry1w1ki w boń
skiej czołówce rządzącej. Zwo
ła·ne ma cziwa,rtek po>.ie·d.zenie
gabinetu ma wyja.9nić, ja'k cla
lee~ w obliicm a>brej krytyki w szerega.ch SPD i FDP
-· rzą.d bońs'ki got.c1wy je;;;t
uela;3tycznić swoje „n~e" wobec trójd•l'Onn1e·go pcirc,z.umiP.nia mosokiew.'1kiego i ogromne
go po?.ytywn·e~<> edrn,
jakie
wy;wolabo O!Dio IO.a całym ŚWl>'

m.a.jki A. Goro·on.a, kiC:•.ry mi.at
r:zeklcmo pobić mod.elkę l>rytyjs.ką
Keeler, glóvrną boha·!ec!cę
<'a.tej a.fory de Wa"da i b~lego
1
m ·nistra ,.vojny Pro•funl.'O.
Sprawa Gocdona
ta·k: Remo

cie.

znail nowy-eh

pelna jest

ces

Wa<1dia.

zie-ni.a,
zoi;tała

na.

niej<i1s110.ś.ci

nakże treść

tych ze7A1a11 nie 2'0staia ujawnicna.
Scotland Ya.rd
:oo7-pocze,ł obecn:.e

n.owe

dochodzen!e

w

spra,.,,ie d·r W.a.1·da. Pollc.ia intet1 reScią

resuje siQ

13 !_-;stów po-

zostawl<my.ch
przez
Wa1x:la.
p·opelnleniem samo-bója 'Z\'-/1a.w..eza
listem do
pco.kuralor.'l. który występo.wal
w je.sto pr•c.cesie.
Kr.1styna Kcc'er w d<tl!w.ym

p1~L-ed
S!\.\-~a,

ciągu nie opu&Z<':za ani na chwi
lę
micnk.all>in swej pr:zyjee!ólki, gdzie p!"Zł'bywa od śmierci
\.Varda. Tvi.'ierCzi ona, jż <:t.r7.Y1nała

~2ereg

listów z

pogróżka

mi i że obaw!a się o swe
cie. Br.at o·wej p.:"ZyjacióLl<l
jnfor1nowat
·w~td7.i1l

s1...=d..1.!<.".go 1

śle<l.·1.t\v-0

w

ży

po-

który p.ro
sipra\•/'.e
Profu.01•>,

j-s,lc i

pro

Kar.a t:-zeci1 ta.t

VV.a1t•da

w·i;

o na·r.w'"l<ach trzech osól>, ·k1ó-

którą

a 1 nul1vt..\~~1r1a

go

skf~7.ano,
?€-

na n1-0cy

świadików.

je.do-

re

i

7.~r-·i:yły

b,

r11i1n'.stra
fal~"Zywe

ZE!'Zinc:.·nia.

Nszwiska te trzymane
1·.a.zie w tademn.icy.

są

na

Rząd

Indii

przeciwko udogodnieniom
dla ,,Głosu Ameryki''
meryki"

Ka1Hruc.ie
lliyką

przez
"jet

w

razglośnię

n.lerz.giodne z

niezaangażo.warua"

po-

prowactzonią
przez nąd ilndyjsdti.
Porozumienie to pod<plisano bez

1ronsultowania

wstępne.go
l"2ą!dem. W

się 2
2 tym rząd posta<nowil

'11Wiąrzku

Nehlru -

d<>d.al

~enić wa.runik:i umowy i prowadzi obecnie irolZlmowy w tej
sp.raWie z <>fitjad-ny>rpi przed!;lta-

wki~ami

•

USA,

.

Poroa;umlen:l.e, o kltóry;m mowa, d.a;jące USA prawo prowa-

d2enl.a clrl:iał..atl.nośd propa,ga.n(!owej
z terytc;rtum >n<!yj&k:i~o.

w

protestów

Wy'W<>liafo
~ę
caMj lir!.dJi.i.

budowniczych. Smoleńska
zapoznają

ruch

przyjaciół

w:zrootiu
wydajno.9ci
pracy
pr~y
jednoczeroym przek.roczeniu LimLtów za.trudnienia i
fun.dus:ru płac. Zachodzi o•bawa, że rzmacmy procent kiwot
prneznaczonych w br. 111a re-

Z rewizy~ do budown,iezyclt województwa. łódzkiego przybyla delegacja. ze Smoleńska: dy rektoir Zjednoczenia Budownictwa .Przemysłowego w Smoleńsku B. Ka.tiueb&, za.s~
na.czel.nika. Wydziału Cera.miiki Kombinatu Ma.teriałów Bud-O<Wla·
lllYeb. w Gniazdowie Galina Monoil<tmko oraz robotnidi: bwlowl.a.ny A. Dymitrew. Przedwcmoraj w KW PZPR w Lodzi
li>OW!itał ~ I sekreta.n KW _ st. .Jędryszczak. rupmnając
ich urazem · z węzłowymi problemami rozwoju ziemi J:ód.zk.iej
ze Sl'Al>Zególnym uwzględnieniem za.g.adonień budownictwa..
Dzień wozorajszy delegacja
ze Smoleń8ka spędziła w Lo-

0

:rt.iotwa
~rzemysł<JIWi<mego,
jak równiieiż przed&taiwi<lltlo

prógram w zakresie projekrt:owanria budownictwa w województwie.

tnmv

n.ością

na festiwalu
Na

~.aijąocya:n

końcu siei:pn.ia,

się

w

w 'Wenecji XXIV

ską reyorezentować bęcl!zie film
Ka.zlln:ietza. Kutlla.
,,.Milczenie",
nie w;"§wiettainy ;jeisrreze na namyich ekrarna.ch. Wspólautoirem
i;ce!l'al'łu,sza tego fill!mu dramatu psycbollog:iaul.~1 którEgo
.a.keja if~'rywa się
w maolyun
tuiż

-wojny Wśród

po za.J.<iońezeniu
Jenzy Soozy,glel.

jest

wyk-onawców

g,łóWl!lYCh

iról. maljduj ą się: Elżbieta Czyżewska.,, MiirooU.W Kobl.E!!'Zycki i
Ka.ziJl111erz Fa<bisla.k. Qll«M-Oa:' Wd>E!!!lalw żdio;rt.

Pan.aidJto na specjiaittym kon:fil1mów '2lrealU~nych
pr.zez del>ilu:tam.~ów („Opera pri-'
nlia'') prnedsta'Wi.my w Wenecji
;,1Jch dzień IPOW9Zedrni" reżyse
~ Aieksa.nóra Scibócr-RyJQti.E!ifO.

Jru!l"sie

De Gaulle
Jak

twie:rd2ą

Wioopirze-

I

woj. łód71kiego skorzystali w,
wvndku
uprzeGl1iej
wizyty)
.siwej delegac:j<i. .w Smoleńsku.
Popoludnie cz1Jcm1rowie delegacji .spędzilli w Pl"Zedsięhlorstwie
'!1ransport.owym
Woj.
Lód2lkieito o.rae w bazie bud<>'Wlniotwa wiellwo1yojowego i
na budowie ooied.ia mieszkaniowego na Dąbr<JlW.ie. Wizyta potir.wa do pcmiedZialku,
a w tym czasie E('OŚcie zwie- J
ćl'Łą szeoog zakładów bu<iowla
nych i osiedli mi~aJl'.fo„
w:vch w llllruSIZym województwie.
(glręb.)

2Je

ISltr. •

za,demonistrowao.iśmy

bY'liśmy

szl'Ym roiku.

spotlkań

w.iele

z

leka-

rza.mi i pracownLkami
innych
pla<:ówek:, m. in. w Lnstytucie

Lekarzy, Klinice
Tor.aikochiiru.rgiC'1JileJ iibd. Aparrat
D orsk-O'r101len.ia

nasz

prez.en.torwałlśmy

1enJ.~aóZkiej
prowadzillśmY

ta.Jeże

na lenlngrad2wystawie „,sztulCZlle 5erce"
za.ku<Pil wspomniany już Instytut Dora:żln.ej Pomocy. W poroEksponowh>ne

ltiej

Wcz<Jll"!ad

teranoanetir

c.

niewiel!ki.e i

Dziś

WS<kazy-

zach'll!wr>zenle

wmiairlrow.ane. Du-

że ~a'iM<!lOllXld'OObieńsrtJW<> bu.rzy i
;pr.zelotnych Oil)aÓ•ÓW • Tem.perra-

twra malksymailna ok. 32 st. c.
Wiatry &taibe, olkresami uml01t"z kierunków
zmiennych.
Juotiro t!lklooool!ić do blK'Z; de-

k-0wa!11ie

pto.
PODZIĘKOW ANJE

Wszystkim
zna,jomym i
rz~OWi

sąsiaidlom,

za-

RSW

,,Prrasa", dyrekoji, radzie za
kła.dowej

i robort.niozej, kole
ża.nkom i. kodegom z Za.kła
d4)w Gra.fiCZ11yćh BSW „Pra.
sa", któr!Zy w tak oJężkiej
dla nas obwił\ poda.U przyjacielską. dłiol\ i wlz:ięld udział

w

po~me

że

,prnze<lsta<Wicielam:i

usta'1.l:Uś:my

dil.a Sll.Y'bki.e,go

kol~ów

z ZSRR z

ope.ro'W1anla za

wstęp

rziaipo!Z.na-

;pomdcą

metodą

aiparraw

celowy będlzJ.e przy
g>rUJPy raoenieckJch chi;rurr-

„MPs~t"·

j."""1

-

. gów do PO'lsn<:i.

Prr.zew:iduJemy
ponowny wyjartJd pol.skich specjalistów dQa. lronsultacji do Le
nlingrrad~.
Radzieocy &pecja.liści
wyirarzlil chęć rzaiku!Plenil.a
da1-

seych

lllfZll.(llzeń.

Nia

:maniglnes!e

Mo.n -

wesole

nia

tów.
W

lenlrngrrada.lk:ieJ

stwi<>l'\Clrzil

prOJf.

rue-

nasuwają Soię także
rreA~je co do oferowa-

zagrani.cy
stoJSku~

apaira-

ltloaG2ych

gdaj.e dem0!1i!llll!"o-

wano ,,sztucroe serce", n.ie byaona na1p.rOIS!bszych na.wet prospektów ćlJlll drru!kowaaiych Ul!otek. p.rzedstawloiele D<Jlffi'll 'l;'ech
niczno-Hand!CWeg<> w Wairsrzawie na py<taJnie w tej sprawie

ro

oświ.adczy'1i,

że

m()ł!ą
pól iro-

prroopekty

być gootowe dqpiera ~„.
ku, Nie poana,ga to - m.ec-L ja-

w ip;I\O'Pagowaniu :n:asrLy<:h

S. t P.

BoRusława

nie,
nia

wystawy

pnz.y,i1Mliołom,

Głównemu

zumieru'll
z
„vair1mexu•1

MrozowskieRo

J"a sam - m6w1 ptr<lf. Moll zmu5'liC>ny jestem worzić co kHka dni ;pier~ze, prototypowe

-z P0'7Jllania do Looperacji. Nie

urrzą<Wenie
dzi,
dOJ!ronać

aiby

~ę bowiem ooobyć
oślrodlków dlru,giegio
tl!Łatwlia mi to prw::y.

dla. ty>eh
N.ie

aiparraw.

w

telewWjoi, p.mekon.f.erenc:Je
2

preeóstawilcieu.mi praiSY i radia.

wal 35 st.

Kronika

-

= wypadków
WC1JOO:'ad w Lisiewdeach Ma.fych i><l'W· Lowi<:2
siplooęty 3
buidynki.

miesr200a~ne,

a

stoodio~y

ze zbiocaml, 4 obo,r y oiraz in·ńe
za.budowani.a ~OOiaJroze. Straty obli.Cl'La. się na 200 tys. zl.
Przyczyn pe>żaT'U nie u.dało się

*

z.

DZIENNIK

rz?

~

w.ait

*

raz Qlbor.a. i

*

namzędltia

:/o

IOOlinl.cze.

*

Oc1 wadliwej im;italacji w do-

mu Józefa Sillmrsk.lego wybuchlt
pc-żair we wsi Dąbrówka Mara
pow. B<raezilny. Tamtejsi rrollnicy pon1eś1i sbraty w wy\SIO/koścd.
200 tys. zł. W alroji udizia~ bralo 16 jed~tek &bN.ży ;porl:arrnej .

*

~

*

J.aJtl.'llm: TrolkopLak, 'lat 28; 20stal W1C2<>ra1
śmierteln~e porażony prądem we wlasonym mie-

prc·duh-cja

nr 188 .(5189)

:t

życie,

której

slużyl

pru:e

dziew które two•

rzyl, mimo wstrząsu wywolaM
go jego naglym, tragiicznvm O""
dejściem - nie zachA.vialy s-ie·

Poprowaid.ibU, je ~ i41m.i; p0

prowadziła

nam.

pa:rtia.

Syiuaeia na r y nku praef
W K.omitec:ie Praicy i Płac
preepr.owaidzon<> anali.zę ry,nkU pracy w I półroczu br.
Jaik wynika z <ia.nych u.dostęp
nionyich PAP, okres ten charaikteryzował isię dużym deficytem 1siły roboczej. W wyclrzia1'ach zaitrudniemia prezydiów rad nairod,owych za,no0to
wano największą od lat liczbę woilinyich mie·j~ przypa.da-

ZE(=» SWIATA
WOKóL „KURZEJ W0.11'-Y"

już
pod•awalilśmy,
Stainy
oznajm.iły we wt>Oże pa<nlewa;ż zachOO;n.Loewro-

Zjedinc·czone

rek,

pejski ws,pól4\' rynek nie chce

obniżyć cła rt'! import dlre>biu
meryikańsklego, podmi06ą cło

ana
sprowadizaille do

pewne towaTy
USA z EtLl'OiPY 2<1ochodniej.
D€CY'Zia '.!"Ządu amerykańskiego
wywQlta!a ""ie1kie zaiSkoczenie w
s'bc1lilcach k!rajów „sz6s.tki".

DELJ;:GACJA SYRYJSKA
W BAGDADZIE
6 sieripn.ia w g<lidlzi<nach wiecw~
nych przY'byla do Ba>gdadu delegacja syiryjska, na której czele
ste>i premier Sa.lah Bitair. Jednym.
2 człOlllków deleg&c<ji jesot Michel
Afilak, seklretar-z generalny syiryjsk.iej pairtLi Baas.
ZGON MATKI
FIDELA CASTRO

Jak rpodad e roa.gloonia kubań
ska,, w óniu 6 bm. 2mairla w Hawanie matka premiera Fidela. Castro, Lion.a. Ruy castro.
Pog.r.zeb <iodbęd!zie &ię w mie:isco·wości M.arr.kane w
prowincji
OrieMe. Zwłoki rz.lożooe ze>mamą
w gr.obowcu I'OtdziJnnym, w którym e,poc:zyw.a.
Casbre>.

j·uż

ogc.i.ec Fidela

Jedna z firm w Ludwigshafen
że
wypro<iukowany
przez nią nowy apairat stanowi
rewelacyjnie skutec7JI1ą bro·ń pime
ciwko lyJSinie. Kuracja przy pomocy tego a:p•a ptu ma być bair·
d:ro :prosta, alboouutnie bez,pi~
na, a rn.awet przyjemna.

utrzymuje,

~~=!:a,~~~~j ~~~;~r;:a;~;

ozen.i.anni -

l.ODZKI

lecz idea,

caie

wi•zytą

CZY ZMIERZCH LYSINYT

:panteSli rolnicy z Kierurz,a,!u pow. Be'lichatów. SplOl!lą~ tarrn d<Om mieszkalny, stodoła -ze zbloiramd. o1$0 ty\11.

wyira.sfa

;,Mariamo<WI.'• me było dane
dożyć wyzwoT.ein.i.a. Pa.dl o&
zdradz-iAx'k!ej kuli wroga nti
brtik wairnaws·kie,i ulicy. Padl;

w Helsi1nkach premder
brytyj:Slki
Macmillan !konferował w śro-1
dę przed południem z p!"ezydentem FinJ.alllJd!ii Kelkikone-

diotyicbczas tl.$t&lić.

dotyche2a•S-OJW.B icl1
się o przewód elek.bryczny, stonie rromwija SI<~ w
jącej laimiPy, ~órry mial
przetemip!e zadowalającym. za. mabi<:1e".
Dochoozen:e p.r~;:.;adz.i
:2:0NA, CÓRE07JJU i SYN
lo jest tyich a,pa1ra~ów -· ~ _ cllLa KD MO-Ba,tut;r Pod llladrw·rem
~~~~~~~~~1111!1-~~-j ~ kra,ju i n.a.. ~,port,
, """""'1rurraitUll")'.
1enłecrlm.e
składają

z

która

ną folskę".

w He ls I n kach
Ba•wiący

pa,rtię,

potrzeb cale.go namXlu, partię;
k.tóra bP,dzie pr<l'UXldzila nie u•
aiętq wa;l;kę z faszyzme;;;;;. memieckim o woL'ną demo·kra,tyc:e

•

do ni.oh m. m. ZPB im. Armii
'l:tid<>Wej, gdzie wa!'to.ść p.rodU.•
cji wzr06'la o 1,2 proc., zaś zatrudin.iie111ie i fuindruisiz płac =alaily, Zaildady Ma.szyn Jedwabniczych „Ma.jed", w.z;rois.t "Wta;rtości ;prodrlllkicji <> 24,7 proc., zaś
zatrudnienia i f'Ulllrlu.s:ru płac o
7,1 .i 8,5 proc. i i111111e.
M~a poofawil prrred urczestnikami nal!"arly kon.kre1me.zad.ani.a, ~karzując ina. koruecz111ość pelinej m01biJllz.a,cji, wsa;ystkich od d~erktorów a:jedrnoczeń i .dyrekcji zakładów
po- •
czą1W1SJZy, a ma Bamo.rząidach robotniczyoch 2 ika.żid.ym uiczelS<tali- 1

polskim „sztucznym sercem u

czą,

~

\i ielki e zainteresowanie wLeningradzie!
nasz
apairaot w d'Zila!la·niu. Ponadto od

dobrrrLe 2WYkle po

dów, l.lltrizymuj~ goiSIJ>O.darikę ·~
p!'awidil:<ll'Nylch nO!"Illach. Należą

Fornalską i z innymi działa~
cz=i rewolucyjnego
ruchu
trtid stwo<rzenia rewolucyj ne J.
marksistowskiej,
bojowej
Polski.ej
Panni
Robotniczej.
Był I seikretarzerm KC PPR.
Wspólnie z ówczesnym kieroW
nW:t-weim partii
cpracowywoJ
plany driałania 1>0litycznego,
ks~ltowa-l w 1z.o.wych wa.runkach ideę frowtu narodctwego;
ki.ero.wal pracą powsotających
okręgów partyjnych, tworzyl
Gwa;r,dię Ludową,
zajmowal
aię partyjną „techniką" i par•
tyfnvm lrolpO?"tażem.
Wspomnijmy
sława.;
które
napisał w jednej z pierwszych
uiotek PPR: „Budujemy par•
tię Polską Partię Robomi-

ROZ mo (11~n Ma mlllana

Jak

(i[)okoilcre.nie

inlf<>rmowane lkola pe.ryskie, u.-wa
ją prz;~wania do wizy.ty de
GauLle'a w Dan.li. WizY'la ta nastąpi pm<WlCliopodobnie w
pimy-

zootał WISlh."'llitek

tego wyczerpany. Mówca nawiązał do konkretnych przykładów z terenu nruszego miasta, W\Sokairując na faikty oiSJ:ahienia cl.y\9cY'IJlil!ly finam.oowej
d)'l!leyipli!lly pracy w niektóll'Y'Ch
lódizk.i.ch p.rz.iedsiębioirstiwa.ch. Np. w ~PB im. Marehłewskiego w <Jlkre.gje 5 milesięcy
br. obni:ż.oai.o fu!llduszl
plac o o 2 proc zaś za.trud
nienie o 2,8 pr~'. (w sOOooinł~
do analogicmego oklre&u z uib.
rak;u), ale.~ tym s~m czas1e wad.ość produkicJ1
uległa
zmniejSlJeniU o 8,5 proc. Podobnie byfo w M'ZPB im. 1 Ma
ja, gdzie obni7Jka ;z.atrudnienia
wynosi 1,5 proc„
a fum.d'l.119ZU
!Plac 1,6 proc., zaś wact.ość p.rodukcji o 3 proc. 'Dego rooza·.i'lt
faik;ty zainofo1wano też w ZPB
im. Obr. Pokoju O\J'az w iinnyich
zai~ach i brairużacih. Byiły joed
111aik i talkie prz,edls'iębiiOlnSltJWa,
ikrt:oce nie popebnity ty>ch blę

I

gidrńe

Danię

odwiedzi

„

nie-I

Międ-zyn0II"Oldiow;v:m
Fest! walu
Fiiil.tnoW}'!IIl
JdnemaitQgra;fię
pol-

mtasteanlru

przyjęcia.

w<>dni<:zą<:y Majek wYrarzH na
dzieję, że skorzystaj a z .
który-eh nastlycll doświadczeń,
pod'()lbnie jaik budoWi!liazowfo

Wenecji

a1

gu.\a.cję płac

NastlWilie delegacja wraa; z
towarzyS'Lącymi osobami udała. się do Zakladu Betonów
Lekkich i Komórkowych przy
ul. Wienia:wSlkiego. Goście radzieccy zwiedzili tę wytwórnię. przy czym żyw illliteresowa.U Gie procesiem proodllik.cji,
wydajnością pracy, aiutomaty
zaeją jak też metodami laboraotoryjnej ~troll jailoości
SUTOWCÓ'W
StwierdŻili ip6źruiej. że pl<>ny ich dotyohcz~ pobytu u nas są bardzo duże,
mają sporo iak najlepszych
wraeeń, są też wręcz oezarowani serdeczności„ i g.ościn-

d21i. Z raina go6c.ie - w towarzystwie m. in. wioepr.zewodnlcząoew:io P.rez. WRN, E.
Majka - odwi00zi!i Wojewódz
ikie Biuro Projektów, gdzie im
pokazano pr.acow:nie budclw-

Następnie zaibrał gł<llS wfoeminister przemysłu
lekkiego
Wł. Ka-kletek. N aik.reśliił on zadania., jaikie stoją przed ze.kła
dami pracy' o.ra-z omówił &PQ6Qby ich wytlronania. W.ska.zal też
na szereg nie wykorzystanych w
przemyśle rez•&w
dlla podniesienia wiz,rootu wy>doajnoiś<:i pracy. Nadal m. iJl1. nortuje się rue
pe1ne wykoczystanie czal!llll pracy mais·zyn, nieul"uchomten!e
WSZ)'IStkich maszyn z ll!TI,poll'tu,
(kollltroła MPL
wyikazała,
że
w przemyśle dziewiarskim 24
proc. ma.szyn było niec.zynnych); dW:o do życzenia przed
stawia też rozdział zadań pia~
nowanyich przez zjronocrenia
dla fabryik :iitp. W dailszej c.zę
śc1 swe@() wystąpienia wicemin~ter Kakieotek podik:'EŚ!i1 potrzebę dokładne-go, opartego o
szercf.<ą analiJzę gospodarki w
zakładach, przygo<to,wania. konferencji samorządów robotniczych poświę-conyd1 rea!iizacji
u.chwały RM i CRZZ. ZalPCJwioedzi.ał też, ilŻ k1erow.nictiwo re.s.rutu o.raz powołana .przy MPL
komisja ko.ntrolowiać będą czy
i jak dyoekcje p.rzed&iębi.o-rstiw
rea!iizują poata.wwllle przez KSR
zarla111ia.
Dy.sikusiję podisum-OJWal kierownik Wydz. Eko.n. mgr J. Lukasik przyiPOmi!llając, iż nie
chodzi tu o jedinorawwą akcję,
ale o wniikli.w e zabeZJPtieczelllie
wall"\llllków d.lla pellnej i praiwidlowej reaa~za,cji za.dań, ja!lcie
stoją prized lódzkilm przemyisIem.
(wyrz.)
----

o51tąpily wr pier"WISILY'Ch 5 mie&ią.cach br. dotyczą rÓWi!lioeż i
przeunysłu ·łód1zkiego.
Wśród
wymienić należY przede
w&zystk.im
osłaibieni.e tempa

się

z doświadczeniami polskich

chwały.

Naradę IP!Owadzil kier0>wnik
Wyck. Ekon. KL PZPR
mgr J. Lukaslk. w ik.rÓ1łl!cim
zaga.jen~u
p1'zecllsta wił Clll. ogólmą sytua,cję w gospodaroe
narodowej, przY\P(Jmkiaoąc, iż
ujemne zjarwiska, jakie wy-

PRZEDSTAWICIELE

DflJa polskle

ku pr0<:esu proow~j't 1S1ko·ń
cz'J'WSZ.y. Pow0trm<11w!itł też, że
komisja KL kontrolować będzie
na b1.eżąico wyniki realLzacji u-

Wczoraj w Komitecie Lódzkim PZPR odbyła się narada, po5wlęoona aktualnym za<laaiom przemysłu łódz
kiego na tle sytuacji got1110da,rozej w kraju.
Podstawą,
obrad były wnioski wynikające z llpeowej uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zaw.
w
sprawie kontroli i analizy kształtowania się wydajnoś
ci pracy i zatrudnienia w uspołecznionych przedsiębior
stwach. fW na.ra..dzie, w której uczestniczyli przedstawiciele komi1Sji powołanych do realizacji uchwały przy komiteta.cb dzielnicowych padii, 1WKZZ, ZG Zw. Włók
nian:y i zarządów okręgowych
związków
zawodowych
oraz kierownie:ey aktyw samorządów robo,tniczych z 40
łódzkich .Przedsiębiorstw. W nara-dzie wzięli też ud.zial:
wiceminister przemysłu lekkiego mgr W. Ka.kletek, sekr.eta.rze KL - PZPR - T. Głąbski i H. Rejniak,
wfoeprzewOOn.ic~cy Prez. RN m. LGdzi
E. Wróblewski
oraz dyrektorzy departamentów i MPC, Ministerstwa
Pnemysłu
Chemicznero i Gospóda.rki Komuna,Inej.

:Elremier Nehrll oświadczy.? w
środę,
że. parO'llum:ien.le
o iretr./Ul&m'Lsji progr.aimu „Głosu A-

Kto pra.ginie

pozbyć się

lyslllly,

Układa się mianowicie wy<g<ld!nie
wairunie na.peWonej ciepłą wodą, przyciska mocno do czoła elektrodę, a dt'ugą elektrodę za-

w

n.u.rza w wodizie.
spetja<lną

biateri.ą

ka.

obie ze
ly&irn.a zni-

Ląc:zy

i...

.

••••••••••••••••
Nowy, ciekawy numtt
"O D G I. ·o S O W"

j'uż

w klos.kaeh „Ruch.i>'.
numerze m. in.:

W

La.to nadziel
:
:

PERW

Wielki szewc

scugnizzi, czyli

••••••-„••••
e

kslą.dz - ulicznik
Złoto ucieka z Itałii.

~

jących

Jla jednego S'Z'U•ka.jące

go praocy:

męwzyz.nę

-

wyno-

Na~ęk&.e nied~ r~
rowików wys.tępu,ją na śląs

lru, we Wrocla:wiu i w Krakosiła ona 45 (136 tyis. iw>olnych
wie, a także - po raz pierw~
miejsc pI"zY 3 tys. zarejestro•
EILY - w woj. lubelskim.
wa>Ilych). Sytuacja ta 51Pr"zyja
płynności ~ałóg .ora:z utl'udnia
Brak robotników męt~
nie1któ.rym wiamym d!la g~ czyzn w miastach P<JiWOduje,
da,rki zalkładiom uzyskaJ11ie nie- że tam, godzie ie.st to mO'i:liwe,
izbęd:nych praCOWJ11ków.
. za~ją ich w tn"acy kobie""
BliJSko porow.a ofell'Owanych ty. ~
miejsoe praoey pr.z ezmamona je151t
W calym kJI'aju w wynW
dla .robootm.1ilkÓ<w IVłY'kwailifiko
SZ'~olenia prowadz-O!llego z ftl!ll
iW'llillYch.
duszu interwencyjne.go, b!i&kO
Naojwięikiszy niecfo1bór praoow
ni•ków odcz.uwa bw:l·owmict-wo, 4 tys. kobiet uzYL"lkalo kwa.li'
przemyst ciężki (zawody me- tikacje do podjęcia pracy vl
zaiwOOz.ie opera.tora f;lprzęltU
taJ.owe) oraz komUJll.ikacja :ziwła~cza miej.sika. Brak tak- ·budowlanego. kierowcy sam<r
ch<>d&Wego, maJ.a.ra. hydraul1•
że pracowruków umyslowYch
ka, s?<Lwaoza, elek:brom-O'!lltera.,
o
średlnioh
kwa;ri.f1kacjadl
ślusarza. tokarza it.p. a więc
(księ,g(l•Wi).
Jaiko
k01Tzystne
zjaiwisko w wecjalnościach uważanycl1
wairto wY1!1lienić zwiększenie dotychczas tradycyjnie za mąS
kie. Pornadto wiele kobiet przC
J.iczby m1ejre nauki zawoza.Jdady pracy
we
dów dila mlodociainych (17,5 szkoliiły
wlasinym
zakresie.
tys, miejsc przy 2,5 tys. poszukiujących miejre nauk.i). Nieco
Z a.nallzy w:vn:l:ka, lr2: prow.ię.kiwe tru<lnooo:i z nauką za
blem oszczędnego gospoda!"O'"
wudu mają tylko dziewczęta.
warua silą roboczą staje ariC:
Podkreśla się niejoornokrotpodstawowym zadan1em dla na
nie. że deficyt sily roboczej
sze; gospodarki. ZJwi~e
powoduje nadmierny ooplyw wydajrności pracy, ujawniarn1e
liudnooci rolniczej ze wsi, co rezerw wewnętrznych. surowe
utrudnia rolnictwu wyrkona- p~anie dyiscyplilny pra•
nie za.dań. Potwierdza to ofi- cy - wszystkie te spcawy, o
cjalna statystyka. która -wyka których mówi lipcowa ~hwa•
zuje, że odsetek lUJdrnOOci. wie.i
ła Rady Ministrów i cRZt:
sltiej wśród nowo zatrudniopowinny być a;lównym lderua:i·
nych w gooipodaroo narodowe.i kiem dzi:ała.nia. w zwiąZiku i
zwięksrzyl &ie w ostaitn-im i:>óluchwała na niektórych tereroc-nu z 23 do 28 proc. - w lllach, I w niektórych gałę'
odITTiesieniu do mężczyzn i z
Zia.eh
l('OSIPOOar'ki
OkTesoVIO
16 do 18 proc. w odniesieniu wstrzymano przyjmowaJ!liie no
di:> ikobiet.
wyich pracowników.

•:
~·

Z aciekle vva ki t
w K URDYSTANIE
i,
J'lli dwa miesiące szaleje
płomień wojny w Irackim Kur
dysitarnde. Partyzarnci lmrd.yjscy sta:wi:aii<l stanowczy opór
regularnym oddzia!:om. O,pór
tein wzróSł z chwilą przeniesienia się wa.Jk ż doiliny w gó
ry. Prt:ym.ając się do trudnośc!, iakie napo,tkały wojSka
rządowe. premier kaiku powiedzla.ł w ostatnich d.niacll
ŻE operacje przeciwko K~
dom mo!:(ą ootrwać rok
~ ubieg-lych 2 tygodni4lcll
Z9;C!ekłe wail!k.i toczyły się na
polnoc od M<JS1Uliu. Nacierając stąd w kierunikru gra111icy
tureckie; wojska irackie d~
de> -01pa111owainria ~zał"rl'W .z-aM
mies'Zkałych przez ulemię Ba:rz,a;n stanOIW!iąoe jedm z <::llte-

~łównych otrodk6w '1'
poru Kurdów. Wódz tego pW
mienia Mułła Mustafa Barz''
111i je..<it nacr.elnym dowódcą et'
mii w-yzwoleńczej Kuniów. '
zarazem i:>rzewod.niczącym de'
m~aityc:zinej partii ~ua:'<iystl'
nu.
Wiec:zarem 4 sierpnia radf4

redl

ba~adzk:ie podało, że W!)jS~
rządowe wkrocZYlY do. ·138'

tym ootatnim rejdl'l~c
trwa.ją zaicięte walki. Najcie>"'1
sze w ciąl!'U minionych
dWl
mi.esi.ęcy. Obie s!Jronv. jak ~
daiie prasa, P'O'll<l!Sl'Lą w;iell<il
Eltraty. KiurdQWJe dążą oo ;tS'
hemOJW1ania natarcia oddzi9'
ł6w rządQWyeh j, UltCZJII'l~8
ISIWQich pozycji,
rza.n.

w

ł

f·
ł

f

~

f
:
'

l
'
'

:·

f

f

W łódzkich fabr ykac h po XIII Plen um K·c PZP R

MIĘDZY LUDŻM
NIE
JEST
LA.TWO
KSZTALT OWAC
PRAWIDL OWO
SWIADOM OSC LUDZKĄ, USUWAC NAROSL E NA GRUN·
CIE STAREJ IDEOLOG II NAWYKI I ZWYCZA JE.
PRZY•
SLOWIOW A KSIĘGA, KTÓRĄ PONOC Z.ATWIEJ NAPISAC
,
NIZ DOBRZE PRZEŻYC DZIES MA
SWÓJ
WSPÓL•
CZESNY ODPOWIE DNIK I w
DZISIEJ szycH
WARUN•
KACH. ZDARZA SIĘ BOWIEM: , ŻE DOSC CZĘSTO
JESZ•
CZE OBSERW UJEMY ZJAWISK A· OBCE PODSTAW OWYM
ZALOZEN IOM
NASZEGO USTROJU ,

O to

wie

kier<J<Wniik

niewlaści

od1n,oozą.cy
się
?Odwiładinych, majster

do
nie
t::zący si~ ~ g<ldinością lud,z""'I roootniko w, 1!11e:lp.raiwiedlli'\-Y w pochwałach i
n.agal!lach zwier:oclm ik, zawils.imy i
lltlibi:ygujący kolega. lub poopoi.ty warchoil: i obiibok: przy111.<>s:zą,cy bail"drtiej
ozy mniej
WiJdo=e szikody goiSfPOda'l"ce i
'IV ikszltałtowa•niu si(l
Wlaści~ .
stosiuiruków
między
ludzm1.
Zjarw1ska tego typu
Ob.seriwowarno nie raz i nie
dw~, a i dlZiś je=re !PI".ZY\S!Pall"Za,ją one wiele SZlkód mor-altlY>Ch i maiter.iail nych. o wyll'l1kach b01wiem naszej pracy,
il'O.zwoju naszych możlilwości
~órcz~h, decydują. nie tylo bodzce naitury f.ina11IBOwej,
ał:e i cały komplekl! J
czyiruni~ow składają,cyoh się n.a taą, a nie ilnną atmoosterę 'W
llllejscu pracy,
.

'Wiele rzeca:y psuje w fabry-

~e wlaściwe stQs'Ull1ki między
ludźmi.
Ot, dila przyikładu:
nie przemyślarny syst.em na-

gród, nie u..s.prawiedlilwio.ne faWOir'yzowianie
jednych
kosztem d!rugilch, brak wn.i!kliwej
o<:eny
]Jtl"a•CY
zaJ:ogi,
niieuiw:zględm.ianie w polityce kadro•wej rroro.wych ambicji zaWodQIWYch pra c<l'Wl!liików, O!t"'dy
nar111e slo;winict wo w .stosun„
kach iz ludźmi itd.

U

* 'ostatnieg
• o XIII
Plenum KC PZPR oa:a.z

chwały

działalność podjęta p.rrez
lód~ą
o.rgam.ilzację
partyj111ą
wyi;unęly spraiwę właściwego
ksztaltoiwialll.ia się sto.su.ników

rniędizy ludirni
na jedino z
ważniejszych
miejsc.
P-Odkreślić przy tym należy, że

problem

~ łąiczy się z en.ea-gicmą akcją dzielnico wych i
zakładowych
komitetó w pa.r-

lłoeznik Łódzki
li

1:~ed 5 la.ty; prz~wyciężająo

11;:cn

fin~we, Łódzki

niemal po ooba.ten ku

trud-

Oddział Polskieg o Towarzy stwa Hi·

lti rycznego wydał pierwszy po wojnic tom „Roc7111ika Łódz
lt eg!"· Od tego czasu Prezydiu m Miejskie j i Wojęwódz
kiej

cl~ Na.r_odow ych 2aczęły interesować się łódzkim
orgaonem ba·
au regionaln ych.
, . PooząU(owo niewielk i kolekty·-: - autorski
zaczął rozrastać
&ię, gdyr.i m?żliwości <publiko wania materiałów i prac
regiollalnych pociągały wielu.
·

Obecny, VII tom kolejny
'Prezentu je nie tylko dorobek
rr~wników naukowy ch, ale
to-!~•alaczy kulturalno-oświa·
na ),cih ora.z nauczyci eli. cen·
ca Jest zwłaszcza współpralllauczyoi e]i którzy dotych
czas ni
d · łu e brali· większego uk Zlac°: . w <lzial:alLności publi.VJl!lCJ PTH
. W omawi~ym tomie H.
'Brod~~ka. pisze o migracji
ludnosci podlódzk iej wsi Cboj
:lly w ko_E.cu. XIX wieku; A.
l3iblio~eki prze.d~ta'."'1'.1 . dzjeje
tel . L d MteJskieJ i Czynt
u oweJ w Skiernie wi~ch , a Stefan Ro.siak kreśli
obra z począlkó-w przemysłu
:Włókienn i c z eg o w Ozorkow ie.
. Dużą wartość naukową pol;Jada s tudium pr<>f. Stanisła
wa Zajączkowskieg:• o znaczeniu tzw. „pierwsz ego za~.1.Su" przy badalll.iac h nad
""adnictw em.
ł lł. Wachow ska omawia dzia
./kn_ość
łódzkich
związków
awoctowy ch w okresie kryzysu lat 1929-l!l3 3.
Ciekawie napisane są wspo
lllnienia \V. Spychały, <lziała
e~a KPP, który prostuje sze
~;,g nicścisłoś.cL w pracy L.
~les:z;czyńskiego o powszech strajku włókniarzy w
~roku.

1tn

Chlubą

„Rocznik a" jest bogaty dział recenzji. Ukazuje
się coraz więcej prac o te~
matyce łód~dej, a czytelnik
zdany jest przeiważin.ie bądż
na zdawkow e sprawozd ania
w prasie, bądź na wła-sny
poglą<l, który nie za wsze odpowiada rzeczywistości historycznej.
W świetle zarnieszcżooych
recenzji okazuje się, że np.

ciesząca

się

niezasłużoną

JJ.2

pulaorności.ą książka A. Berkowicza pt. „Gaye·r owska legemda" przeds.ta wia historię
w krzywym zwiercia dle błęd
nych koncepcj i autora, zaś
praca Adama Ginsbert a pt,
„Łódź'', poza błędami mer.xtorycimy mi jest daleka od
wyzyska nia materiałów archi
walnych
znajdujących
siq

wlaś:nie

w

Łodzi...

Sprawoz dania z życia nauko~ego Łodzi oraz
działal

ności

PTH
całość

Łódzkiego
Oddziału
zamykają
interestijącą

-

nowy kolejny eta1J
docieka11. nad przeszł?śdą miasta i regionu.
„Rocznik Łódzki" jest do
nabycia w Księgarni Nauko·
wej ul. Piotrkow ska 102.

prac i

Dr.

Wł.

BORTNO WSKI

tyjrn.ych, w wyniku kt&rej nie
tylko ujawnia się zło, ale i
wyciąga rz; tego odpo·wied rnie
wnio.ol.ti. Np. w jedl!lej iz łódz
kich fabry:k, kierow.nii k wydziału rnechan.ic a;nego zwracał
się w ubliri:ający
.sposób do
ludzi, co budziło uz.asadnl one
skait"gi robo·tnik ów i interwen
cje
w
radzie
zakładowej.
Egzekuty wa organiza cji partyjnej wraz z admin1stra.cją i

jej cel.em jesit
pojęta kariera.·

dość

List zBelchatow slliego

cynicznie

i========Zaglębia
SZANOW NY PANIE

.. * *

est

rzeczą

Czy Panu wiadome ; źe w roku 1961 na.jwiększ4 liczbę
aby
tivrvwe.sipól
z
otl"ganiza cjami . s·t ów i przyjezd nych na Dolnym Sląsku zamctowa
pa.rtyjny ml do wysiłków szowie? Jest to' przecież teren bogaty w renontouxoo w „,Turo•
vne miejsconad noir'maliza·cją
sto.sunkó ;v wo·Ś!Ci wcza,sow e (Km-pac~; Klodzko; Kudowa; Pola'!lii.ca)
...

J

między

ludźmi

włączyły

s1ę

bardziej rady zaklado.w e oraz
dy•r ekcje przedsiębioc.stw. War
to też za.sitanowić
się,
czy
przy
ocenie
admini.st. racj;
radą
zakładową
podjęły
de- przemy.s<fowcj nie należałoby
t:y.zję
rz.wOtLnienia
kiexownii ka brać pod u.wagę nie tylko wy
rz: zajm01Wa.nego stanowis. ka ti. nLków eik01nom1>cz.nych zakła
udzi·elein ia mu nagany partyj- dów, ale i panuja,JCej w nich
nej. Bylam kilka dni temu w
atmo.sfer y. Jaik bowiem czytej fabryice i rozrnaiwiałam w tamy w ma.teriałach Plenum
raidzie zakładowej na temat „In:tegiral:ną częścią bud()l\'lY
WYJllLków zadecyd(J l\'lanego po socjalizm u, nierozłącznie zwi<i
.sunięcia.
Otóż
nie
ty1ko zaną z two'!"zeni em materialolbrzy.mi a większość załogi po 1.0-tecłLnLcznej
bazy n<J<Wego
ey.tywnie oceniil:a. tę decyzję, ustroju, jest przekSZJtalca.nie
ale poprrawiła się dy.scyplin a świadomości społeczeństwa w
pracy w oddziale. Co nie duchu oocjalizm u, co o:macza
mniej ważne wywią.rło to
upowszec hniani·e mark.si.sitoiwrównież korzystn y wpływ i na
sko-1en.i!IlO•Wskiej
:ideologii
i
samego 'L'f,{aHrąnego, któr:v oo.cj•a listy.czmy ch za.sad etyiczjak twierdzą w faibryice no-monlll nyich w st~lllllJkach
przesurn.ięty na m:żis,ze stanomiędzyludzki.eh, kr;revvien ie no
wilsko, bardzo się OlSitatnio wego sito.s'l1lnlrn do państwa,
zmienil. W iJ!1nej fabryce (ce- pra.cy i wlasnośc1 spolecz:n
ej
lowo nie wymieni am nazwy, o.raz formo-wianie nowego, 60nie chcąc wznawiać załatwio cjalwtycz nego oblicza kultury
nych już sp.raw), dopuszcz ano n.arooow ej".
się
szantażowania
K. WYRZYK OWSKA
robotników przy okazji zbiórki na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ __
prezent imienilrw wy dla mistrza .s.alowego. Rówmie-,i; i tutaj wimii po.nieśli krurę. Surowe i konsekw entne sankcje
niie omirnęly też sekretarz a
j.edrnej z oddziałowych O•rgaruzacji partyjnyc h za n iewlaśoiwy sto.s.unek
do ludzi.
Na ważenie ryb w czasie wySek.retat· z tien został odwoła la<lunku załoga trawlera
traci
ny z foouocji iPadyjrne j i uka- zwykle l<ilka god'Zin, W Estonii
slronstruo ·wano =ądzenie elekrany nag.aną.
tromag1netyczne„
które oklresla
Faikty dowod1zą, iż sitacy w wa.gę wody ply.nącej wraz :z: ryswej jsfode pr01l>lem z-0~taje bami przez :ru~'Y do zbio.rmlm,
rozwiązywany po nowemu, Że ;następnie wa.gę czyst.ej wody
wypompo wywanej
za
burtę.
n.i.e tylko nie j-es.t wsityd.lilwie Różni.ca
wtaśnie wagę
chowany pod ko.rcem, ale su- 2'lo.wi01I1ychs.t.ano-wl
ryb.
(Wlk)
rowo i WJObec calej załogi
li1kwidow any. Działalnooć instancji ;partyj.ny ch n.ie ogranicza się przy tyirn tyilko d-0
tego rodizadu p<J1Sunięć. Zwraca się tat-tże szczególLną uwaświata
gę na codzienn e zjaiwJska cha
rakteryizujące
atm.o.s;ferę
]Jtl"acy w zakłada.eh.
Składa się
na nią zarówno tr-0.sika o warunki pracy robot.ni.k ów, jak Z okazji poka.zu nowych kolek
i ks::zitalltowainie ich irleO'Wlej oji, modelki paryskic h domów
po<>tawy, ś'wiadomo..ści oocja- m~dy zą,prOO;eutowaJ.y r.ównież
hs.tyc2lnej i życzliwych s.tosun
nowe uczesanie .
ków wzade.mn ych.
Du.W do 2ll"Obi€inia poizOISltaio
tak.że , w
dziedzin.i e prawńidlo
wej WISlP<>lip.racy sta.rsze·go, d-0świadc.Z001ego w
pra.cy aktywu gel!>podarczego i przychodzącej do fabryki
mlod<zie·ży
techniczn ej.
Zda.rza .się bowiem (zWira<Ca na to rów1n.ie-,i;
uwagę XIII Plen'llm), że nieodpowied !zi a hne jedinootki lansują od cza1s.u do czaS1u teorię \
o rzekomy m kDlnflikci e poko-

I

Ryby

waży się

w ruch u

Now inki
ze

mod y

leń,

]Jtl"zeciJwlsita;w.iając

REDAKT ORZE!

koniecmą,

4

wszysl!ki e ubiegl Turoszów . Na wypadeik , gdyby h~tcria.
ta.ka
powtórzyła się w Bekhatow ie; pozwalam sobie za,/,q,czyć
ma•
le ;,abecoo'to'~ o tym mieście - przyda się nie tyUw przy.szlym
przewodn ikiom PTT-K; ale każdemu; kit-O w t.e strony za.wędru
je.

Anto•Logie

poezji

amerykańskiej

i

serbskie} ;
Dalekie-

go W schodu
nie
zawierają
jeszcze wieirszy o pięknie ziebełchatowskiej.

mi

t-0 pra:;ta:ry gr6d.
8 ek1uvtów
Geneza nazwy: rycerz wy

slamy na. zwiady prze>z swego
księcia mial zawolać wróciwszy ;,Taim w lesie bely chaty". Dziś... (paitrz).
( entralny
Urząd
Geologi!
(Warszarw a) jeszcze nigdy
nie mial tyle pracy, co na teren=h
belchato wskkh
złóż
węgla brunQJtneg-0. (2.000 geo·
logów wywierci.Z.O juź kWw:set
otworów
badawczy ch; , a to
jeszcze nie wszystko ).
omy w Bełchartowle (p.B)
nie wyrastają jeszcze jak
grzyby po desze.w ; ale osiedle
przy ul. 1 Maja
powstało
w czasie 1l!ie dluższy.m niż blo
ki Osiedla Gagarina .

D

Estawa.
neirgia. elektrycz na;
ncwoczes

t.c pod
nej gospoda.1·Tci. Najtańszą, uzy.sTwje się
z węgla brunatne go. Po to ca
ly 1oombinat.
jest w Bełcha.tcwie
Fabryk
(poza zakladam i barwemia -

nymi) niew!el.e. Btui-0-wa 1wmbi1wtu; to ulokowan ie na tym
t<?<renie '(,a.leże p-rzemys lu che1nicznego , prefab<rylca1ów, rozbudowa zakuuiów
ba.w elnianych i ;przemy.sliu spożywcze
go.

G6rników
garów

(ręba:czy;

ntv·

i przO<Llwwych) jesz
cze w Belchatou>i.e nie ma.
Fo1"poczta górnicza, czyli Dzwl
Pra•wnic.zo-M ierniczy już jest
(Kościuszki 12).

Humor

dopi.su.je be«:hatowoia
Szczegól nie w cza:sie
odpustów , jak stara tradycja
7W111..

nakazuje ; odbyuxz,ją rię one
dwa razy w rok.u.
na Za.to warto przyjecha~
w
o/w-lice
BelcMitcw a..
Piękne lasy; zaipewnia.ją od•
zynek i zdrowie.

I

ubila-tka" ; to nazwa Jedv•
nej restaurac ji w Belchato•wie. Ośroiteok życia wwarzy„
skieg-0
i
„slowotw órczego" .
Oprócz wyrobów ;,PMS' 4 pq•
. lecana: zal.eiwa.jk.a..

J

opa Kmieszać

Kopaczew sikf; (nie
ze
znakomi tym
pi'f.karzem francus-k im polskiego pochodze nia; o tym sa-mym
11a.zwis~)
diliwnydzi ied.zi,c na
Bełchatowie. Pogromc a pobli"'
sk.U:h Grocholi c k:tóre rywalizawaly z tym miastem. Postać historycz na ogólnU, szanowana.

L udno§ć

Belc1ul:t<>i.in

Hczy

ponad. 7.000 osób. Ki.os·
ków ;.Ruchu" - 4.; wanien

(w laźni)

11.
ad.nie
po!oZ-0-ny o§rodek.
wypoczy nku
nied.ziein ego
w Domiec/w wicach, zMV<l.zie·
cza Be~chll!tów ml-Odzieźy (pod
egidą ZMS).

Ł

bra;ku osta.teczn ych de
Mimo
cyzji co iLo kierunku bu•

d.owy
lwmbinai- u,
wi-Odomo~
że Bekha.tó w rozrośnie się do
1·ozmiaró w duże·go miasta. We
dlug jednego z projektó w sieć
zalewów i kanalów 1Lpo<iobni
je do minia•tur owej Wenecji.
ajwiększym
wyd<llrze "tiem
ostatnieg o 15-lecia był.a wi
zja terenowa ;
czyli
„.~pęd"
projelota ntów
t
inwestor ów
Kombi11a.tu.
Po raz pierW<Szy
w histo·rii miasta
sta.rtnwa ly
stąd
helikopte ry. (Lekcje w
szfoole przeorwano).

N

ch-O'tnicza
Sbr~
PoU!rna
wielce za.stu.żona..
Być
jej czlonkieim ,
to prau.-d.ziW'>J

O-

7wncr.

Trybuna lski
P iotrków
miasto pod Belclwtow em;
'7W

razie nieco od niego więk

.sze.
- Wisla
Raloówka
Wwa. (szkoda
że

&>U-ha-

państwo

jej nie„. czują).
(jak W C/;ochem er•
S prQJWY
1.e) - bardzc QJktualme.

mło

dzież z dyplomam i pookoueniu l
starszyoh wartościo1wy.ch pr::;C.< I
ty1ków. za.rzuca się pirzy tym l
„starym" 7lrutyinie nie o.raz blo '
k<J1W1arnie za w.szelką cenę k.i.erowm.iJCzych stam.owi sk Ta destrUJkcyj1na r-0bofa da leka jes.t
od jakiejikoJ .wiek walki o dostęp do wied!ty, czy zdobywa nie nie!Zlbędnych k.wa1ifilkacji,

m
T1'a1nwajc
nie ~rsują.

Bekhato wie
me
dochodzi , natomiM t ;powstaje
Samodzi elny odd.zial PKS.
liczne (trzy) pompy qro·
madzą wieczora. mi miejsce
we „dzie·wcz yny z dzbanem ".

PKP -

U

ęgiel;
oczyu;1§cie. brona:tWny.
Bekha.to wskie
zl.oza

na.leżą
świecie

największych
na
(l)owierz chnia
42
Iem. kw.; zapasy - ponad 2
miliardy ton). Plamowa ne wu•
dobycie docelowe - trzy razy
takle ja•k. w Turoszow ie.
zp,bytków zobaczyć 1'?ar~o
XVI-wiec zny
kości olek.
Spoflwć się z ;.prezese m"
Miejslde j Rady (staż na tym
stanowis ku - 11 l.at).
ebyście
sami
sp-rawdz ili
że to wszystik.o prawda ..•

do

Z

Z•

GRAŻYNA

i

starożytnych

i
nowszych
poetów;
sieilaniloo wych; których wyobraźnia Ar.kadyę w jakiś ra:j ziemski
przerbworzyŁa... wszysblro w z niema·
ly-~ koszwm (na bark>aich l"U>diu o1wlicrnego) wz11Ji,esU:me przez Heleinę z
zowłais...>'Cza

Przeździeckich

Radzi.wiU;0•wą

w

1776 r" ..•

Kono1mie ka w Arkadii
niel>oN>wsklej.
Rys. A. Uniechoiws!ki

Do 1945 r. wla:sność PTY.W4tna - niedostflpna dla narodu. Dziś tworzy Od
dział.
Mu.zeum Narodow ego
(ze.spół
pala.co!L' O-ogrodow y) i jest tu prze.widziana szei7'0ka praca kon~erwat-0-rs·ka
i rozbu.do.wa. Przy okazji zaruUXIźymy,
że duż_ej pomocy w rat>owainiu i zabezipieoezeniu zaibytloow ych
!ntdyinkó w
udzi.e-lil kxmserwa •tór wojewód zki
mgr Z. Cie.kliński z Lodzi.

mi.etnna d.aitvlwgo Cwku (pola iLo gowozowyc h), a:rkady k:ol-0 Domku
Go<tyckiego, prze·tmva ly również obeli·
ski i fragmen ty Tw·lumn, piyt i rzeźb.
Część dawnego wyposażenia
wnętrz
znajduje siię obecnie w pał.a.cu nieborowskim.
Cenne zabytki szru./ci, cenne pomniki
prz'J'rody w postaci cieik(l!Wego i rzad·
kiego drze-wost a·nu; m. in. ro~ną tu
dwie kaitaLpy - „Cad"a.l.pa surmia", drze
wa z Ameryki Północnej, o ci.eo/-OarVJych
OW<i<each (łuszczyna) pooo·bnyc h d-0 strą
ków długości do 45 cm, a szer. do
15 cm - barrdzo cenne drzei.U'O używa
ne w budownic twie wo.anym om.z na
pcxLkM.dy kol.ejowe ze względu na su:ą
dlugowleczrwści
głównie służące
ku

nttn.v

Autor ce•nnej monogra fii o Arkadii
(wyd. tv 1948 r.) po<J,aje dal.ej, że ;,romantycrn y park od.wieiclza1iy był przez
pisa:rzy i malarzy. Tutaj, jak mówi
gospodar z terenu doc. Wegner - dość
częsi10 zatrzym y=la się Maria Konopnicka, której syn Jan pracował
przez kilka l.at w mlynach '!L-odnych
nad Sk1ernie.wl~ą w Arkadii i w Kapitule nad Bzurą. Zachował się d-rewnid
ny dom w Arlwdii, położony tuż za
pa.rlde·m, w którym mieosz.kal syn poetk·i. Tutaj w lata.eh 1893-1903 zatrzymywał.a się wielka poetka, wa.leząca
o postęp i oświatę d.la. ludu„." Informuje też o tym tablica pamiątlw.wa,
umieszcz cnw stwramiem muzeum nieboro-wslciego w 50 rocznicę
śmierd
Marii Konopnic kiej przypa-da.jącą
U.'
tym roku. Tabiicą tą udolcurne'1'Ltowa·
no więzy łączące wielką poetkę z Ar
lwdią

i

zź,eom,ią

'towicką.

Dla mi&JśnHrow da.w nych ziem nasze
go wojewód ztwa dodarm, że w sierpniu lub wrześniu ukaże
się
krótki
przew.odni./c ·po ArTw,.d.ii (ilustrow any)
ze streszcze niem tekstu po rosyjsku i
francusku .

---·- ---- __ ~~~~~~~~~'""°'~~. \li--"-~-...,_~...,-"-_" ___ ~...,~~.~'.~"'-

ZDZISŁAW

KONICK I

BODZIO CH

,,Miodowy

m'.esiąc"
w dom u FWP
W

wywiadz ie udzlelony rn
z pism kobiecyc h
dyr. naczelny FWP Wacław
Łazuchi~wicz przyrzekł W'f>Z.Y
stkim młodym
parom wyjeżdżającym
w podróż poślubną,
zagwaran towanie
miejsc w dornu wczasow ym
FWP w dowolnie wybrane j
j~nemu

miejscowości.

Inicjatyw a
„chwyciła"
i
obecnie
kilkaset
młodych
par zasypuje dyrekcję FWP
listami z prośbą o obiecane
wczasy.
Dyrekcja stara się iść ja~
najbardz iej na rękę świ<?żo
poślubionym

małżonkom.

"~-~"-"-~

DZIENN IH; LODZ~ n,r

(PAP}

i88(sfS9)3
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Potrzebne szybkie połqezenia: ·z morzem„ górami, jeziorami

- Oczekujemy

rzemiosł

Nowa lista

W miejsce
specjalizacji

zawody
uniftersalne

postulatów

Łodzi

uwz·ględnienia

w nowym

rozkładzie

PKP

ot.o <Jom
przy
curiosum
ul. Armii LUdO·
Przed
weJ 44.
trzema laty wy·
prowadzono stąd
Judzi, A IN'ZOO
tern przeprowadzono kapitalny
następ
remont,
pnekazano
nie
go DyrckcJl.Okr(l
gowej Kolei Pań
stwowyeh na biu
Swego eza.
ra.
su z pomieszczeń

Niezalei.nie od tego bardzo
PIHł łym względem wszyscy łodzianie Slł zgodni. W obecpotrzebny jest pociąg do Grot
n ym rookładzle jazdy nasze mia.sto potra.ktowa.no po maconik, który odchodziłby z Ło
Od 20 bm.· ob-Olwiązywać bE; szemu. Stąd, na wczorajszej k onferencjj, dotyczącej potrzeb
ózi około godz. 10 oraz dodat
r:remi<>5l. n.a. se-ron 1964/65 padło wiele krytye=ych uwag. Postulaty
lista
nowa
dzle
popołudnio•we
kowe pociągi
l.stotna, zmia.ną w st<Y.sUlllku ci<> Łodzi dają się określić jednym zda.niem - chodzi o lepna trasie Kolumna - Łódź i
dotychczas obo<wiąiruJąicej jest szą komunikację z ośrodkami wezasowymi, za.równo nad mo
Sieradz - Łódź.
ze szczególowego rzem jak i w górach 0<raz nad jeziora.mi.
rezygnacja
J&k zdoł-aliśmy się zo~e.n
określamiia specja1111o.ści. PrzyHelu
Gdyni
do
Kal.
Łodzi
tować w rozmowie z przedsta
p.rag
bod.zJ.a1I1de,
roku
tym
W
za!I).l.ast do·t ychczakładowo:
- Ustki,
Wicielem DOKP War'SIZa'Wa,
nący dostać się do Ust.ki, G:sowego stolarstwa bud<><WlaneA pociągu codziemi:ego lub
postula.ty te ma.Ją su.nse użycli:a czy Krynicy, na'Potykago, meblowego, wyrobu trupewnych
w
przynajmniej
nowym rozwzględnienia w
li na zasadni.cze trudności mien ttp. ILO/Wa lista wymiepodcj
korzystały
dnia.eh iygoonia do K-ołobrze
kła.dzie jazdy. Na marginesie
brak bezpośrednich pociągów.
rzane typy, a in
nia jedno r:zemioo.lo - stolar
gu, kióry powinien mieć szyb
mili•
terweneje
wczorajszej na·rady maimy jed
I dJa.tego w następnym rozstwo. To będz1.e właśnie tzw.
cji były je<1yną
kie połączenie z Trzebia.to nak kilka uwag pod adresem
kładzie ja.z.dy Łódź oczekuje:
.rze.rniio.sł.o UJ!l.i.wersalne. w1!·-pozo
dla
obroną
wem. Dotąd na przesiadkę do zaproszonych na nią ooób. N!e
pośpies-rnego
J;. pociągu
6ZOSĆ rzemieślmików od d
mieszkań
stałych
Trzebiatowa. czekać trzeba w
e
sz
stety, przybyła tylko trzecia
.na posiada o wiele
Zakopane i
Łódź Kaliska. posesji.
eów
Kofobrzegu 5 g()dzin.
niż
za·w odowe,
lJffiiiejętności
część przedstawicieli zakładów
Krynica. oraz pnedłu:ienia. tra
okna
Wres.zele
pociągu
bez;pośredniego
J;.
d.otY'chcza..s wą,ską
określo.ne
glu•
na
zabił.o
pracy i ni.kt z lic=ych na te
do Za.kopanego -pociągu
sy
zawejście
cho,
lista
Skarżysko,
Nowa
Fa.bryozna.
Łódź
specjalnością.
Czy
zjednoczeń.
Łodzi
ren~e
Kra-ków.
Łódź Fabryczna. tarasowano l po
.A sezonowego pooiągu noc nie słuszniej byłoby więc, aby J
umo<i:liiwi un zatem wiyko.ny.A pociągu okresowego Łódź
„f.orZ<>sta'Wlono
wanie rzemio.s!:a untwer.saiLn.enego osobowego Łódź Ka.l. spraw<t pocstulatów w tei d-zie
Ka.liska - Giżyoko,
w spoko·
teeę"
go.
Szczecin.
d.zinie zajął się Wydzjał Ko.A pociągu pośpiesznego z
Ju.
niekt.ócych mczególach,
O
Jedynie okomunri.kacji Prezy'lii.um RN
:związa,nych z wprowadzeniem
ltezne dzieci, cd
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pe

il.att"JJ.
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HASŁO DNIA:
• Nie daJmy si" stopił ~

~--"·~~·-·~-·

.....

,,WAlLTBURG"

diem

att • n-

Dr ZIOMKOWSKI ... spe DNIA 18 lipca. N-. znacjal!sta chorob wenery<::Z leziono aparat fotogranych,
skórn~
18-10. tiC'Zl!lY marki „Zoi'rkij" na
Piotrkowska 59
~264 g tr<isle
AleksarulJrów
.
Lutomiersk. Odebrać moDr
SIENKO specjali.9ta żna AleksandrOw, Okrzei
chorób skórnych, wene-lnx 11. Podsiadły. 10627 G
rycznych
16-18,
Kiliń·
skiego 132.
_...;_________ SZKOLA
Cyrulskiego
ROZNE
Lód:I:, Kilińskiego i6 orga
nizuje komplety tańców
CEGLY ro.zbiórkowej 15 nowoczesnych, zapisy cotys.
sztuk
kupię. d.z1enńie god!Z, 16-20.
Oleksiak, Gdal'lsk.a 168.
....

(stan
idea1ny)
sptzedam. Oglądać Tkac-

ka 31, tel. 231--06, godz.
11>609 G
1°-•
v-„~.
SAMOCiłOD
„Warszawa"
s:przeO.am, ul .. Nad Karolewką 11. Oglądać w nie
dzielę.
Dojaz,d tramwajem 19.
10536 G
„JAWĘ" 175 C-Z s?rze:
dam. Obr. Stalingradu 23.
SAI\IOCHOD
„Volkswagen"
oso-bowy
tanio
"!>rzed&m. oglądać Pa-r-0

„TRABANT"

~~ei

I
.------------------rn
[~COWNICY POSZUKIWANI Ili

Pla<! K=uror~p~

LOKALE

DYREKCJA BUDOWY OSIEDLI
ROBOTNICZYCH t..ODŻ-MIASTO m,
ogłasza przetarg nieograniczony na ~ko
nanie prowizorycznej linii elektryczneJ, napowietrznej na słupach drewnianych, bądź
prefabrykowanych dla zasilenia placów budowy przy ul. Drewnowskiej, róg ul. Kasprzaka' oraz przy ul. Przybyszewskiego nr
73179. Długość w /w linii wynosi dla obiektu przy ul. Drewnowskiej ca 350 m. licząc od podstacji przy ul. Letniej: dla obiektu przy ul. Przybyszewskiego 73{19
ca 60 m, licząc od podstacji nr 235 przy
ul. Kilińskiego.
Termin wykonania 14
dni od daty zatwierdzenia
przetargu.
W
przetargu mogą brać
udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze oraz oroby
prywatne. Oferty wraz z warunkami przetargu w/g określonego wzoru należy skła
dać w zalakowanych kopertach w siedzibie
DBOR do dnia 13. VIII. 1963 r. Komisyjne
otwarcie ofert nastąpi dnia 14. VIII. 1963 r.,
o godz. 10.
DBOR zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta lub odstapienia od przetargu bez podania przyczyn.
3239/k

ROBOTNIKOW nlewykwr.lifikowanych do
POKOJU &Ul>lo.katoirskl~- robót ziemnych l budowlanych - .za~d~~
go, umeblowanego poozu f,6d7.kie Przedsiebłorstwo Robót Jn7."nll"O-Jkuje panienl<a pracująca. nycb w LOdzL Zgłoszenia przyjmuje dział
ii~ń " 1~~;ko-w~~~ zatrudnienia i płac Lódź, ul 7achodnla 31.
PANNĘ_,_P<I"L jmę--n.a Dla pracowników zamiejscowych zakwateromies'llkanie. o'lerty „10617" wanie we własnym hotelu robotniczym.
Biuro Ogłoszeń,
Piotr3048-k
kowska 96.
10617 G
TORU~ poikój, kućh- TECHNIKOW włókienników lub mistrzów
n!~ (samodzielny), kom- z dyplomami
uprawniającymi do wyk<?ny:fort zamienię na podob- wania zawodu mistrza _
Terena stanowiska l..ódzkie
nowego Ceramiki Budowlanej w Srebrnej
gieit~b W:.1~J:„ w 'Bf1~~ mistrzów tkalni typu Saurer oraz mistrzów
k/lA>dzi, ul. Kościelna 15,
Ogłoszeń, Piotrkowska 96 na zespoły zgrzeblarskie zatrudn!ą naWALBRZYCH - pokój z tychmiast Zakłady Przemnłu Bawełmanego ogłasza przetarg nieograniczony na wykokuchnią zamienię na ta- im. J. Marchlewskiego w Lodzi, al. Ogro•
ki<: samo najchętniej na dowa 17•
3104/k nanie remontu dachu nad piecem wypało
W losowaniu tego samochodu może wziąć udzial każdy,
J>.rzedmieściu Lod©. Wiawym wykonanego z płyt eternitowych falikto w terminie od 12 sierpnia do 4 września. br, złoey
domóść
.Jan Sz..opińskl , 1) INŻYNIERÓW architektów na stanowi- stych oraz wykonanie i montaż około 300
Walbrzych,
ul.
Swier.
•
i
..__i
ó
h
n·
osobiście (w godz. 8-17), albo prześle pocztą do l..GL
czewsikiego 53-17.
ska proJektantow,
2) n„„„ er w mec a 1- mb rynny wodnej z blachy ocynkowanej z
SWINOUJSCIE _ 2 po- ków ze znajomością transportu wewnętrz- materiałów przedsiębiorstwa. Oferty w za„Kukułeczka", Lóciź, ul. Piotrkowska nr 106.
należy składać w
kc-je, kuchnia, s.loneczne, I nego w zakładach włókienniczych oraz dlu- lakowanych kopettach
10 ODCINKÓW „C" 'l"IĘCIOZAKLADOWYCH KUPONOW
cz.ęściowe wygody za- goletnią praktyką ruchową i warsz.tat<;>wą biurze l...ódzkiego Przedsiębiorstwa Przemyz JEDNEJ lub KILKU GIER
mienię
~oikój,
słu Terenowego
~ehCeramiki
Budowlanej w
3) łnzyniera
lubnadu:z;y
pokoJ
w na stanowiska projektantów•
•
1ni.a
Bliższych informacji udziela dz.
z MIESIĘCY LIPCA lub SIERPNIA 1963 r.
LodrLi Lódż, Armld. c-rer- budownictwa wodnego
ze szczegolnym u- Srebrnej.
worieJ 65 m. 2.
1063·1 G względnieniem specjalności technol'?gii wo- głównego mechanika, tel. 232-91 lub 232-94.
Wyjaśniamy przy tym, że w przypadku ~ę:ia wygi;a•
DWA
pokoje,
kuchni!: dy i ścieków na stanowisko
proJekt.anta, Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu
nej, można złożyć odcinek zastępczy, który wimen za:w-ieW przetargu mogą wziąć
(budownictwo
spóldzlel- 4) inżynierów ekonomistów lub ekonomistów 16 sierpnia br_
cze) za.mienię n.a równorać następujące dane: datę gry, numer punktu odbioru,
· b
udzial
przedsiębiorstwa państwowe, spółrzęd•ne w stairym budow- z wyższym wykształceniem 00 praC?wn1 • anumer banderoli i stopień w:ygranej.
Zastrzega się prawo
nictwle. Tel. 427-60 w. 39, dań efektywności inwestycji,
5) mźyme~a dzielcze i prywatne,
2300/t
w gooz. 11-.10.
10642 G przędzalnika lub tkacza do opracowywania wyboru oferenta.
UCZENNICA pilnie po- projektów organizacji produkcji, 6) techniszu.kuje pokoju subloka- ków budowlanych, mechaników i energety3214/k
torskiego.
oferty -.10535",
Biuro Oglomeń;
Pio.tir- ków na st·.a~nowiska asystentów lub pomocy
kowska 96.
10535 G technicznych; 7) tec~nika włókiennika, 8)
SAMOTNY po..s:zukuJe po krP.ślarzy - pomoce techniczne, 9) kierowcę
pEKilQ"czyKI srzicrzeni&· koau
sublokatws.k:iegio. z prawem jazdy I kat., 10) fołokopistę, 11)
52ll",
~SIA...,TKI-. sp.rzedlam. AŁOTeGI Oferty
Biuro robotników do robót pomiarowych i dro1?0Og!ooizeń, wl0
Piotrkowska 96.
j kt
• z
POKOJ,-kucIIDla - 50m wych przyjmie Biuro Pro e owania ,aogrodrl.enlowe! kw., centirum Lodzi za- kładów Włókienniczych w Lodzi, ul. Sien- - - - - - - - - - · DZIALKĘ
budowlaną, S•lu>pkl, bramy 1 fU.rtki m\en.ię na mniejszy po- kiewicza 47. Zgłoszenia w sekcji personalskanadilzowainą
(6.300 m) poleca warsztat Jaracza
kotk.
Oferty pisemne: nej, w godz. 7-9.
3197 /k
$
NIERUCHOMO Cl na• trasie Lódź - Ko- nr 41.
1-0552 G „R-1531" PAR w=..awa.
charnówek
sprzedam.
P=nańska 38.
3237 K
DZIALKĘ ogro<truc:zio...buWiadomooć, tel. 5.11-55.
SAMOCHODY·
POKO.JE dJla letników w
PR'2'ETAB."'~J
dow'!.ana. 3.100 m
kw. 6 5 HA-ZIEMI kolo 1..4'
Szwa;jcairl!l
K.a5<Zubsklej,
""-'
~
__ _
&p1'Zed.am taruo .. Probosz- d-z,;_ S<Pr-wdam tanio. WiaMOTOCYKLE
przy jezlarze i Je„ie odczewńOe 32, Mana N<».,"'Bl- domość Pl.. Zwycięstwa
n"jmie Zo:fla Poblcck.a,
Zakład E
Lód• Mi to l T
§
sk&.
10600 G nr 12 m. ie, Olejniczak. MOTOCYKLE:
;,K-126' Kartuzy, uł. DworcC>Wa 5
nergetyczny
z- as
u .
u- ~
DOMEK jednorodzinny z
„Victoiria" . 200 4-tak- BYDÓoszcz:-ubeli:a-272, wima 58 ogłasza przetarg nieograniczony
og.rócllk!em
sprzedam.
SPRZEDAZ
towa
tamo
sprzedam orański
mies:zka:n.\e na wyk;onanie następujących robót:
Z.ód-t • MarY&in m
ul.
wawelska 2.1. m. l.
kc.mfortowe, bałkon, śpi- 1) ułożenie nawierzchni z trylinki mz 568
Strmel~o
42,
godz.
SKUTER „Wiatki:" spr:ze ża.rka, centrum - zamie- 2)
;;
chodnika
,, 142
lB-20.
10005 G MEBLE użYW>B.ne 1 in.ne <i.am lub zamienię na nię na m~eszkain.ie w Lo- )
,,·
krawężnika
ml 178
ruoczy sprzedam z powo „.Jawę". ~o. Tel. 397-50 dzi.
10812 G 3
PLAC zadirnew:tony 2.13& du wyjamu. Tel. 31-1-03. wiłwn. ~. .
10002 G
4) roboty ziemne
_
m 3 583
~t~ w _Kol=.!i.ar:.,woZKI dziecięce space- -SAJ\_l_O_C_HOD
orobowy
lwokol' oudy'n ków Gosp()aArki Olejowej w Ja~
Wlad<>m<:Jść
l..ódź,
ul. rowe t glęookie. poleca .. V<>lksw:agen~ 1947 :rok
nowie ul. Rokicińska 144.
Dubals 61!.
przystanek z. Jrurewic-z Lódż, Obr. 1>rooukic11 - sprzedam
\i-1
W przetargu mogą brać udział przeqsiętramwadowy Lotnisko.
Sfałmgiradu 37a. - 9034 G cena
35.000.
Oglądać
•
6
biorstwa
państwowe, spółdzielcze i pry--------·--Piotrko~ 66 od godz
.,..
8 MORG ziemi, l>udynki SIATKI
ogr<>d:z.eniowe, 10.
rn&:?.1 G
watne.
i ogród w pow. łęczyc- bramy,
:turtki,
słupki
ldz:lałaJą .unte, Plemni-! I Szczegółowe dane, dotyczące w?w robót
Udź. ni. Płocka nr 24.
kim kolo Grail>owa S!Pll"Ze pdl.eca za.kład u1. Luc.li „JAWĘ" 250 pM.nie sprzej kobóJcze,
nleM>kodliwe j'jjak również termin ich wykonania można
Zgłoszenia w godz. 7-15,
<lam
Wla(i()ilność
l..ódź,
lO
(doj~
tt"amwaJem
da.m.
Wiadom~
AL
tatwe
w
stosowaniu.
ta.o
otrzymać
w
dz.
inwestyc3"i
zakładu
poNaw!rot 56 m. 26.
nir ;,16").
9601 G I Maja nr 3 m. 7, Me.jer. 1
S
TEL. 438-79.
§!§
1 nie zapobiegają clą· (I kój 215 od godz. 7,00 do 15,00, gdzie należy
llllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllll!llłlllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ł ty. l pUd. to szt. 1 zł. t również składać oferty w kopertacł:x zalako2298/t
~
' oo nabyci.a w a?tekach, wanych z napisem „Przetarg na roboty drod.rogerlech.
kiosk.ach ,. gowe" w terminie do dnia 15.VIII.1963 r.
;,Ruch" i siklepach
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.VIII.63.
;,Argedu'~
o godz. 10,00 w sali konferencyjnej w/w zaDnia 6 sierpnia 1963 r. zmarła uko-

j
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Silni ki elektryczne
typ
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kładu.

wkażdej ilości

Za.kład Energetyczny Lódź-Miasto zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub ewentualnego unieważnienia przeDr
Jadwiga
ANFORO· targu beż podania przyczyn.
3208-k
WICZ wenery~e, skórne 15.30-18.30,
Próchn.1k.a 8.
8035 G
ł,ódzkie Zakłady Włókien Sztucznych
Dr KUDREWICZ specjaw Lodzi, ul. Armii Czerwonej 89,
lista chorób
weneryczł
··
·
nych; skórnych
s-io, og aszaJą
przetarg na wy k onanie
remon t u
ił-16, ulica 22 L~ 4
kotłowni w budynku szkolnym. Informacji
KORORSKA Henryk.a le- szczegółowych udzieli dz. gł. mechanika, tel.
karz ginekolog przyjmu- 398-20, wew. 374.
Oferty w zalakowanych
je pontedzlalk1. czwartki kopertach z napisem „remont kotłowni" na11~1s. Zielona 18
leży składać do 15. VIII. 1963 r. Otwarcie
Dr NóbITEkC-óKl shpecjalista ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia br., o godz.
cbor
s rnyc . wene3235/k
rycznycb 16-18 Kilińskie- 12•
go 82
9i20 g

chana córka, siostra i ciocia

LEKARSKIE

S.

i- P,

1--------------------- Lucyna Sibilska

zakupi
ZAKl..AD USl..UGOWO-PRODUKCYJNY
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH w LODZI,
ul. Czytelnicza H,

2303/t

~=

I

Kamień polńy

o mocu I KW
o napięci~ 220/380 V

:=~~=Sp~~I~~~~acy~-:-=~

l

łel.

Przedsiębiorstwo Przemysłu

414-96 lub 468-27.

m11111111111111111111m1111111111111111111111111n111111111 m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r

Pogrzeb odbędzie się dnia 8 sierpnia br„ o godz. 17 z kaplicy cmentarnej na Dołach, o c;i:ym powiada·
miają zrozpaczeni

10923/g

RODZICE i RODZINA.
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WilNE TELEFONY
nieczY'l'ln&., ~. Śl:'() TATRY-Ll!l'l'NtE (SienndeK.INA m K.ATEGORD n.l<J:V Górna z Rejon.owej Cblrurgta szczęk. twa!'ogot. Milk:yjne
0'1
dy. czwartki t soboty Wicza 40) „czarny moPoradni .. K" przy
ul ny
Szpital i.m. N.
~got. Ratunkow<e
09
Od g, 1~16, w p!ątkl
traai.c., ~'{J.!J'd~~·{l.'!l~,1~7JV." L;\CZNOSC - nieczynne :::ieszkowskiego.
Przybyszewskiego 32 1 Ba·rlickiego,
uL Kot>Cirt•
wstęp wolny g. J.2..-18, noki"
21.'ocna pomoc lek.ar·
g. 20.45. prod.
(Kino czynne
sluego
22.
4
ł44-ł4
w niedzielę g. n-1i.
tyliko w dni pogodne)
STUDIO (Lumumby 7-9)
ska m. Łodzi
Strat Po!arna
08
POZOSTALE MUZEA
„Serce ł azpa.da" (pa- Szpital Im. dr B. lor- WIECZOROWA POMOC

6

kom. Miejska MO
.kom. Ruchu Drógowego
l>ryw. Pogot. Dziec.
Pryw, Pogot. Lek..

292-22

!.l'EATBY

llltTZEUM HISTORII wi.O
&IENNIC'l'WA (UL Piotr
kowska 282) Wystawy:
-.Wlóldenn!ct.wo w fi.latelistyce"~ „z dziejów
Lodzi
przemym0 wej",

ii_i~~J~'rć

„, __

czy.n-

(l!>rócz

:r>on1....,~-"-6w)
od godoz
l·l-1~
·
8•

llłltzEUM

ARCHEOLOGII ETNOGRAF!(Plac Wo-Jności
14). WYlłt:awa „Ziemia
~ 1 sierad?Jk.a w
C2JNE
CZNE

:~1lleleoiu Państwa

-..<!lll'O!l

*nleczynne
:,. *

* ~ *

300-00
555-55 PALMIARNIA - CZY!lrul
333 _33 od g. Hl do 18 (prócz
poniedtialków).

'l'EATR IM. .JAlłACZA
(.Ja.racza 27) „Wierna
rzek&", godz. 19.
l?ozostale teatry nieczynne..

,ce_ P„ -...uuczym
:ne cOOziennie

nieczynne

516_82 zoo _

ponJ.edzl.alk1

PC>!
,,,.

-.A
........

1 ... „ ....GORll

...,... . .,.

K~'!n~:g
~a;.~«;r~~
,..,~ d
..... I.at iz

=·

DKM

(Nawirot

27)

„Ml·

chester 73"

I

pr.

USA,

ni~e~~o~.łó~ Pg~~· 4~~1~18, ~

lat iz, g. 18, 2lll.
„Złoto"
(pano.ram.a)
g. 16, 17.30. „Biały
DWORCOWE (D.JV. Kali- pr. pol. do-zw. od Lait 16,
błok" pr. mesle. dozw. ski) „Utraplenft! z ko- g. i6, 18, 20.
Od lat Ul; g. 20 (pano- ziem", „Swlat w kro- POPULARNE
IOgrodow~
KINA
rama).
Pil wody" g, 10, n, 1'2, 18) „Czerwone berety
~ruZA (Pabiarucka 173) 13, u, IS, 16, 17; lS. 19, pr. poi. d<YZW. Od lat
KINA PREMIEROWE
synowie t kochanko- 20. 21.
16, g. 17, 19.
;ie" (panoirama), d<nW. GDY~~
(Tuwlma
~l REKORD ~ka 2)
BAI.TYK (NarutoW!CZa 20) od lat 16 , """· a""·• g. „Ks1ązę 1 aktoreczka
„przygoda"
pr.
wł.,
„C'zego pragnie Lola'',
.,..
....
pr. USA, dorz:w. od lat dozw. od lat 18, g. J.6,
pr. USA, doa:w. od lat 15.§5, 18, 20.15.
16, g. 10, 12.30, Hi, 17.~0. 19.
14, g. 15, 17.:ló, 20.
STYLOWY (Kilińskiego 123) 20.
ROMA (Rzgowska N" Sł)
POLONIA
(P1otrkoW&ka „Swlatła na morder>eę" HALKA CKraWieoka. 3-5) „Krzyżacy" (parnorama)
67) „Ostatni kurs" pr.
pr. franc., doa:w. Cd „Tysiąc
oczu
dolt- pr. po!. d-O'Lw. od I.at
pol. dcxzw. od lat 16, lat Hl, g. 15, 17.30, 20.
wra
Mabuse"
]:)I'od. 12, g. 10, 13, 18, 19.
g. 1.0, 12.30, 15, 111.30, 20. "'"'OK.NIAR
NRF dcxzw. od lat 16 SOJUSZ CPlatowcowa 6l
"'"'
Z fPtOchnlk.a g. 15.45, 18. 20.15
„Drugl brzeg"
(J'.>84W8
WI:LA ~Tu:1;:1 ~lat~? 16) „Dwie fltrony meda- MLODA GWARDIA (Zie- ranna) pr po!.; d<:l0W.
rz~ęg edorz::::'1 00 la1 lu" 16
pir. ang
dozw.
od
!ona
2)
„Gangsterzy
i
lat
J.2,
g.
17,
19.15.
00
10
5
14; g. 10, 12,· 14, 16, lS, ~~30, 2,o.g.
• L2.3ll, i , ~~=ro~' iat P[4 g ~J· SWIT
(Balu~, Rynek
20.
·~ i8• 20'• • ., radrz
5)
„szers~en
prod.
•
SC
ZACHĘTA
CZgJersJta 26)
12, 14.• ~„,
dozw. od lat
12
WOkt:NO
(il?mybyi;.zewsmarkula" pr
po! 1 MAJA (Kilińskiego l'fe) g 1545 1.8 20 15
s ,ego 16) „Zbrodnia" "
·
·
Swlat
się
śmie"""
pr
•
· '
'
·
1
(panoram.a) ~. wlOS!kiej dorz:w. od at l6, g, 15, r"ad~. d-w. Od "':'-~ 16,· STUDIUM-LE.TNIE (Park
..,. 16, g, UJ, 17 ·30• 20 •
""''
dc\Zw. od lat
g. ~l6, 18v~, 20.
PonlatoW154kliego) - nie12.30, 16, 17.39, 20.
KINA n KATEGORII ODRA (PT"Zędzaln.fana 68) <-"Zymle.
ST~L~WY • LETNIE i (Kl• „ Wozy jadą na zachód" TATRY (Slen.k:lew1C'Lll 40)
lji0 mis ego
...!:;1> •:;" eznapanor. prod. USA, d<nw. „Utrapienie z kozłem",
15
.,.,.....l\gu
prod. ADRIA ('Piotrkowska 150) od laJt 12, g. 17. 19
„Marbi i małpka" g. 17.
USA; g. ~~·
(Kin.o
„9 dm jednego rok.n", OKA (TuWima 34) „Pilot „Ich dzień powszedni"
cz~.; , ty..... ~ mld. .~. ra.i<m., domw. od lart; Ben" pir. radz., doo:w. pr. po!. dotz:w. od La~
pogo......e„
.ff. 15.30; 117.45; 211),
od Ia<t l.2,· a. 16, Win- 18; g. 18, 20.ll5,
ZS.n..n..

<n.W. ""'

0

'
-

pr

„

norama)
prod. tranc. dana., ul. Przyr00nicza 7„9 LEKARSKA ud'Zl.ela w dni
dozw. od lait 12, g. 17, przyjmuje roctzące 1 powszednie pomoc:\' do19.30.
chore gtnekolog!cznie z rosłym i dzieciom w amCZAJKA (Pionowa nr 18)
o-z
2.1 w
·
rueczynne.
Rejonowej Poradni .·,K" muJe w tym czasie zgloMEWA (Rzgowska !lit" 941 przy ul. Leczniczej 6.
szenia n.a wizyty domo„Kancl.arze
Sp. Akc."
we zalatwla·ne przez nocprod. ang., doow. Od lat Szpital im. dr M. Ma· ną pomoc lekarską od
l8, g 16 18 20
durowlcza, ul. M. For- godz. 20 do 6.
•
'
'
·
nalskleJ 37 _ przyjmuje
POLEsm (FOimalskiej 37) rodzące i chore gtneko- Sródmteście - ut. Piotr
„Ukryte skarby" prod. logicznie z drz.!elndcy Po- kowska 102, l>el. 21i-80,
czesk. d<nw. Od 1ait ie. lesie, z 111 1 12 Rejono·
g. 17; 19
wej Po-radJ!l.t _K" z d"Llel Bałuty - ul. Zuli Panicy Widzew ~~az z c!Zlel canowSl!dej 3, tel. 541-96.
ENERGETYK (Al. Poli- nicy Górna z Rejonowej Widzew
ul Sz.pltal
technikl. róg Felsztyń- Poradni „K'l
przy ul. na 6 tel -;1 53'
skiego) nieczynne
Rudizkiej 33.
'
•
- •
Chirurgia Południe _ .Górna
ul. Leczni~.-p'.t •·l lm. N. B··~l'-'·teDY2:UBY APTEK
.-,.,. •w
- ·"""" cza 6, tel. 427-70,
go, ul. Kopcińskiego 22. Polesie _ AL 1 Maja 21
1
Piotrloows'ka 193~glA~i Chirurgia Północ_ Szpi tel. 382-96.
f3~~00w'1.i.n~! 2, Re;;o! tal im. Blegańsk1eg<>t' ul Nocna pomoc lekarska
ska &l ' Gdańska 23 ' Na- Knlarziewlc-za 1-5.
(N.~L)
dla m. ..,....
•~zt z
•.r
rutowicza 6.
Laryngologia: szp. im. sied;tibą w Stacji PogoPl.r
d:r
ogowa. u L Wó1- towla Ratunkowego dla
DYŻURY SZPITALI
czańska 195.
~· ~o<lz.i przy ul. Slenkiewic:?.a
M"
137 udziela
S:r.płtal tm, dr B. Wolf, Okulistyka: Szp1Jta1 łm. pomocy w domu
choireul. Laglewnicka 34·3& - dr .Jonschera, i.tl. Mt!W- g? d'la dorosłych 1 dzieci
przyjmuje rodzące t cho nowa 14.
:z;g!aszaJąc.vch "Utehorowa•
re g1nekolog!czn!e 'Z dziel
nie po godzi:nacil pr.zyrucy Bałuty, z 1-0 Rejono Chirurgia I taryngologła Jęć przycbOdJni rejonowel P<:>radni ;.K" 'Z drz4el dziecięca: Szpital lm. Ko wych.
w~ oraz z dziel nc;pnicidpj. S)><>rn.a 36-50
·

~~el~cclz1y e!SnródlcymieGścórnale

:!.a;~r~m
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Kola1•s kie

świata

1

Legia - Polonia 5:1

bę.cl:zle pl"lypom:z podobnym nastawieniem Wisla p;rzyjechala ostat1110
<lo LO•:l.:zi. Grala wówczas z wyzespo!em
<Xim~C·dzonym
bitnie
LKS.„ i przegrała gładko 0:3. A
pierwszy mee:z w Krakowie przy
niósl poil'ażkę lodzia•nom (1:2). Może Wisła 00<1 kierunkiem tr·e
żliwe,
nera Kolsky'ego poezynila takie
które upowa.żniają ją
poS>tępy,
do op-tymlzmu, ale pr?.,ecież i nasi ligowcy nie siedzieli z :założo
nymi rękami. A dc·wooy tego, na
co ich stać, już daJ.t.

Nie od rzeczy

nieć,

Porażki młodych

lekkoatletów
W

środe

7 bm.

za1koń.c:z:oiny

zo-

międ:zy
sta~ w Zielonej Górze
mecz lekJrnatletyc-uny
państwo·wy
juniorek i męs.k.ieh drużyn mło

NRD. Goś
dzieżowych Pot!ska podwójny tri•u·mf.
cie odnieś1i
Ju.niockl NRD wygrały 58 :48, a
męs·ka <iiru.żyna mlOOz.ieżowa NRD
zwyeiężyl.a 111 :90.
Swiadkami diramatycznego biegu byli widizowle w <Lrugim dniu
w s<Ztafecie 4x401l m
zawodów.
spodziewano się zwycięstwa naszego zespo.lu. Nieumiejętne zmia
ny po:zbawily nas jednalc suik.oesu. ·w środę ustainowiony :został
rekc·rd Polski juini-O<l'eik.
jeden
Aubo.rką jego był.a Bedna:rkówna
pr-tebiegając 80 m ppt. w 11,3.

Op.ierając slę na oświadiczeniu
trenera Króla, że nLe przeprowadrzi zmian w zespole, pr:zypominamy jego sklad: Ligoeki., Walc:za.k; Kowalski, Biailas; Sairna.,
Suslti, Kac:zmairek, Szulc, S<>,dek,

Sass, Kowairskl.
czas.u ostatniego pobytu
Od
Wisty w naszym mieśicie niewie-1
le się w jej sk:laJd:l)ie zmieniło.
Oto on: Leśniak, MC>nica, Kawula, Bud:ka, Wójcik, Zelmain, WarSyikta„ Herba, Rusi.nek,
mus,·
Stud.nioki, Skupni.k (Kościelny).
.
Pe= meczem Wi.sla - LKS odbędą slę w pierwszym t"11111.linie
Arkon!a
następująee spotkania:
- Gwardia, Górrui.k - Od.ra, Legia - Pogoń, Polonia Bytom Stad, Szombierki - Ruch i Unia
- Zaglębie.

CZWARTEK, 8 SIERPNIA
PROGRAM I

8.00 WiadounoSlci. a.05 Murzyka i
aktua~no8ci. a.aa Plebi'.Scytowa pio
senka sierpnia. s.:5 Muzyka. 8.50
z cyklu: „Religia, etyl<a i wspól
c-z.es,nosC::". 9.()0 Sui.ty dla dzieci.
10.00 „W 20 ro•cznieę Wojska Polski-e.g-0" aud. dokumen.talna. 10.30
li.OO
Pol'.Skie melodie fi.lmowe.
„stary'\ - fragm. ws.pomnień I.
Perkowskiej - Szczy;piorslóe.i. 11.20
Gra Zespól Melo<iyków Rozglośnl
'Wo·oclaws·kiej PR. 11.50 Leha·r:
Bolero. 11.57 Sygna~ czasu i hejnał :z Wieży Ma.ri.a.ckicj. 12.05 W!a
12.15 ,.Rolnic-zy kwadomoś<!'l.

dTans". 12.45 MU17.yka 1udo\va na-

rodów craodiziook'oeh. 13.0-0 Koncert
dla wczaso•wiczów.
:rozrywkowy
Ja14.00 Z warsztatu pitsarza nusui. Krasińs·kiego. 14.30 (L) !<on
cert ro.zryv>:ko\vy w wyk. Orkiepd,
strl' Man·dolinistów LRPR
EdwaIN!a Ciukszy. 15.0() Wia•:lomo15.Hl „Postęp w gosp:i<laTśei.
15.2-0 J. s.

stw:ic d·omo'"'rym" aud.

Baeb: Preludium i Fuga nr 17.
Meloo'e z
15.2.ii .rer0<me Kern:
operetki „Statek k-0mediantów".
15 .35 Co nam przynosi miesię<:z
ni·k. ,,$pi.ewam:'( i tańczymy"\. rn.os
Związku RD.dz:;e~'k1ego.
Z zye1a
16.35 Program mlodzi·eżo·wy
~.Poszukii.wacze :zlota''. 17.00 Wia17.05 z p!eca•k'em po
domc6ci.
kra.ju. 17.25 z twórczości roman13.00 Report.aż lttera.cld.
tyków,
Pul>lieystyka zagran;ezna.
.18.20
13.30 Sta.nisław Pop:el: Suita lu19.05 Ra<iiowy TeaLrzy1c
dowa.
Miniatur ·„Zwierc;adlo''. 19.50 Melcdie taJl1€Czne gra zespót „'I'r:-zy
słońca".

'-!::r

2.0.00

D-zien.nik

wi·e.czorr-

Wiaide>moslQ! sporto·we.
Mignon
Ambroży ThomatS:

n:1·.
ll0.30

20.26
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i ła.ltl.wizja

AuO(pe!'a w 3 aktach. 22.:ro Melo- M112yka 1 alctualności. 19.:Ml
2.3.00 Ostatnie dycja ekono.rnie:zna. 19.45 Odtw-0die na d-0!Yrancc.
Blackmona
Hen•ry
reeita•lu
1-zenie
wi.aid·omości.
2'().15 Wleezór mu.zykl
(baryton).
rozrywkowej i tanecznej. 2ll..OO Z
PROGRAM Il
kraju i :ze świata. 21.27 Kron;ka
sportowa. 2ll..40 d.e. wieezo<ru mu8.30 Wiadomości, 8.35 Swiat w zyki
:roraywkowe.i i tanecznej.
8.50 Melodie
zwierciadle nauki.
22.00 ·„za.giniona kobiet.a" slu<!hop<:>lod naszych gór. 9.05 „4x15"
wisko Claude Avoline·a. 22.30 <l.e.
ski·~h :zes·potów inSJLrumentaln:1•eh.
rozry\\·kowej i
10.03 śpiewamy pieśni i piosenki „ wi.ec-zc·ru m·uzyki
Hl.30 „Pamięć :z'emi" - tanecznej. 23.5-0 Ostatnie wia.:Joaud.
n1ości„
fragm. pow. W. Formienki. u.oo
Koncert sym:f!onic:zny, 11.57 SygTELEWIZJA
nat czasu i hej·nał :z Wieży Mariackiej. 12..05 Wia.domości. 12.15
na,rc- 17.54 Lódzkie wladomośel dnia.
różnych
Muzyka ludowa
dów. 12.45 (L) „Magaizyn dla ·wsi". ia.ao Film fa·bu1a.my NRD „Drzi·eń
13.00 Na :różnych instrmn.ent.ach.
do;zw. od. lat
po\VSZedni"· 13.25 Kwadrans ulubionych tang
1:1. (W).
w wykonaniu orkiestry Alfreda 19,15 „Nie tylko <llla p.ań'! - ma;,Alctual(L)
13.50
Hause.
gazyn (W).
14.05 (L) Ge:rd
noś.ci łódzkie".
filmu 19.45 Reklama. (W).
z
muzyka
Na:sehiński,
.,Taniee w galerii". 14.25 (L) St. 19.50 Dobranoc (W).
:Moniuszko: fraę.im. z opery „Ve.r- 20.00 Dziennik telewizyjny (W).
bum nobi,le" i ,.Flis''. 15.00 Fraig- :W.30 Ma,gazyn ;publicystyczny dla
rnen 1y z o_p.eretek Dunajews.ltieg-0,
ml odzieży ., W upalny czas"
15.3·0
Miokrousowa.
i
MiJutina
(W).
Aud. dla dzieei z cyklu :„Z pio;,Popołud
Kobra senką i tańcem po kraju". 16.<>0 211.00 Teatl'
widowinie z Uipio.rem" 16.05 Zbi,gniew .reWia.cl.omo·śei.
Jamesa
krymi.n.a.lne
sko
że\li\Soki: Sulta ka.rnawalowa. 1.6.15
Reżyser1a
JoyklieUera.
wyk.
w
(L) KOltleert re.zrywkowy
Miec:zysl.aw Górklewi.cz (KaOrkiestry Łódzkiej Rozgłośni PR
to.wice).
p·d. Zygmunt.a Gz.elli z U•:lzialem
solistów. 17.15 (L) Omówienie prro 22.()5 Wiadomości dlzienntka TV
(W),
gramów. 17.20 (L) Utwory TomaS7.a Kiesewettera gra Ork Mandolinistów LRPR pd. Edowa.roda Ciuk 22.2.D ;.Aida." - aikt I - .r. Verdi'ego. '.I'ran.smisja z Weroszy. 17.30 (L) „Aktualności łód,z
Katowice).
ny (Italia k'e". 17.45 (L) „Po ta.mtej stronie
la>dy". komentarz. 111.00 (L) „Me- 22.!fO W przervvde t.ransmisji z We
(L)
18.W
Lodia, <rytm i piosenka".
:rony PKF (W).
18.50
Rabesson.
Pa•ul
śplewa
poga- 23.00 Da,lszy ciąg transmisji z
„Czlowielc - komumisba."
Weroiny.
lll.<t5
danka. 19.00 Wi.adc•mo·śici.

-
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PA TRICK QUENTIN

SZEPT

w~~
STRESZCZENIE

fllm<>wy Piot; DuluTh. przebywa na
kuracji oowy'kowej w sanatorium dla nerwowo
cboryoeh. W alkoholizm wparli on po wypad·
ka.eh, w który-eh żywcem spaliła się jeg·o ż.Qna.
W sanatorium, sam cierpiąe na sta.ny lękówe;

-

Reżyser

ob<serwuje

innych

paf.ientów.

Własnie

zetknął

który
się ze starym bmsineissmenem La:ribee,
P•ostradal zmysły z obawy przed bank.ructwem.

*
jednak parnię-tam, ż.e dookl"ót Lenz w.~po
mniał o poprawie jego stanu rorowl'a. Przyo<lerwainych
.kilka
pc.m.nialem ;;obie także
słów, jakie d·zi.s.iaj ra.no u.slyi>.zalem w roz~
z d<fd-0r em Moreno.
mowie sLots.Łry BruLSh
Mówili o Laribee i o poprawie jego ;zdrowia
a: ,.już -0d paru
powlcdzia
Brrn;.h
.si01Sbra
a
t.yg-0d<ni nie slys.zał stu1kania tego t·el.e.grafu
wygląda na to, że wiraca d<>
taśmowego normalnego stanu".
Od tygodni już nie sly.s.zał tego $ł:u1kania!
A więc is.kąd ten nagły inaiwrót.? Czyżby to
A

0
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młodzieży

wa przea: te dwa la.ta. Zoba·
czycie co z .nim będzie w 1965
.
roku.
Z tych dwu wypow1e~i wy•
iz Gą~
nika niedwuznacznie,
soiorek jest znakomitym. de.fen„
sorem, a Tadeusz NoW1cki olbrzymim talentem tenis·owym,
który może w nieda.lekiej -przy
szłości .odnowić świetne trady„
cje ·P<JIS1kiego tei!!ł.sa.
„.Jeżeli mu tylko nie za
szyl>ko zaisizu.rnl w głowie dedał Skoneclci. I :znacząco mrug
dz:i.ennikar-zy.
s.troinę
·w
nął
Kto, jak kto, ale właśnie Sko
nocki wie na czym polega owo
,
.
„szUJnieni~:'.
Dobrnę!Jsmy w m1s;tirzostwach
do ćwierćfimałów w singlach
pań i

mężczyzn. rozpoczęły się

gry podwójne. Dziś dojdz:ie do
spotkań
atra•kcyjnych
paru
ćwierćfinałcrn•ych t do walk w
deblu mężczyzn. kobiet, a także ·w mikseie. RównoJegle rozgrywany jest tu miej pOCJeszenia . Biorą w nim udział w«zys.
cy pokooaini w pierws:zym rzucie.
.......__

z•a domos'c;
spoz·a kor t U
Tf/

rr

fi

M&!L'Cie; co chcecie; Władek
się ciężko ID.aipracować.
Sk<Yneoki je.st świ-e-tmym um.isipojedynek stą! Pro!/lzę do tej opinii nie do
Obserwujący ten

pow:e- da·wać żadnego rodzaiju gdy·
Tłoczyński
K$a;Wery
Po co T:i.dzi<> ma wal bań.
dział: gdyby wówczas,
Oczywiście;
on ma grać,
<YZ.yć <> pc.mkty,
na- gdyb'V inacz.e<j i mimo wielu inofonsywonie. A Skoneclci
rzeczywiście
rażno·rod-nyeh
nych
tych miast dodał:
śtviadmnie
lub
- Niech sobie Taidiziio przegry przegapionych;

przegranych sZl!ns, Wladelc był.
by chyba najlepszym tenisistą 1
jakiego wydały polskie kortu.
Na.ilepiej o tym świadczy fakt;
iż na gruncie międzynarod:otL1f11!
liczy się na<la,l je•go nazwisko.
l nie tybko w ·„świecie" koneserów teni.sa. Pewien łodzianin
pa:miętający 1a11r;erę Skoneckiestwiel'dlzal go od czasów, pdy po raz pierw
Pmed k\Uk0<ma dniami a,geneje p)ll<.a•r-z zawodo<WY jest jedynym :n:y pokazał l<lę 11a kartach u.•iuJkaira.niu autor .airty1kulu o
wiatdo1m-ość
pod1sly
można
którego
gwiazdy :trancuskiego pl!k.a!l'stw.a, cz.lowie<kiem,
dZe'l.VSkich zwżyl oryginaine pr::J!

Dla czego Kopaczewski
został. ukara ny
Rayme>noda
roc'Zną
:zę

Kop.aczewskiego,

dyskwa-Ii:J'ikacją
piłka•t="

bez wyraże
zgody.„".
I dalej mówi już sam Kopa:
,;, „Za sto tysó.ęcy fraJnków (starych) ojeiee od!Sta;pit jed!lłemu z
:za·woodowyeh klubów prawo eksp.l-0at-0iwa.nia mnie w okiresde 12
lat... Ten klub z kolei sprzeda!
mnie za milie>n 800 tys. stail'ych
de
„Staide
klube>wl
fr.a.nków
Reims". Potem zositalem odipr:ze-

dza:!

jedm101~:ześnde,

że

w

stosun-

ku do Ko•paeiz,ewskieg·o dC•3lZU1kano się spe::ja.lnych okoliczno&ci
lagod:zącyeh, z u wagi na jego :za
slugJi, ponad pięćdtziesięei-0klrotne
rep1·ezentowanie Fra.nejl na a,reSlon1e m:ięd1zynarodowej itp.
wem, gdyby Kopacrzewski nie
byt Kc·paczewskim k.a.ra bylaby
dotk1i ws·za . Za eo jednaik trzeba bylo ukarać 2'nakomite,go :i>ilkaa:za?
Nieda.wno w jeclinyrn z fraineuskich ·pism opubllkowa•no artykuł
pt. „F.ranouscy pi•lkar:ze niewoln~kauni" . Kopaoe:zewskl byt - jalk
się okaizuJe - jnsp\rata.rem teg-0
a:rtykulu. On zresztą przedista-w1l
aut-0.rowl fakty z wlasnego ży.ci.a.
W pcJowie XX vyieku,
,„Dziś

być

Tik, tak, tik, tak!
Stult dochodził z poza ściany, z pokoju Laribee.
Tik, tak - tik.„ tak... tik... tak .••
Moglem sobie to wytłuma.czyć jedynie w .iwo
jaki sposób: albo stary Laribee zaraził i:i_me
swoim bzikiem - albo też coś rzeCZY'visc1e
w tamtym pokoju tykalo, coś całkiem niezależ
nego od ponurego dźwięku, istniejącego tylko
w chorym mózgu Laribce.
Tik, tak ... tik, tak„„ tik, tak ..•

IV

UwzględJniając niesamowite przeżycia te.i n<J
cy, muszę przyznać, że naziajut.rz obud1jłem
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ni~o

dia.ny przez „Reims" do
nil. Ku,phł: mnie „Reail'!.
za 52 miliony :franków".

Hi"&Z.pa„
Ma!Clryt

Słowa protestu wyrażo.ne przez
pitka.r:za, który nle chc·e by;ć uwa
z.a,ny za towar, poezytan•e zostały

jaiko

czewski„

l

..f;:r

kU!pić,

lub

sprzed'ać

pól-

„za o•bra- nia ;przez

- jak glozawod•u
ofi<:!ja,lny komunikat . F.ransil
cuiSl<iego .Związku Piłkarzy za·wo
dowyeh. Komunhkat ten stwier-

nia'', o

ROZDZIAŁ

któr.yeh w iz.naic~nie krótszym
czasie .ztdo'był Iill'str.zows-ki tytuł.
Gąsi-0rek
I właśnie iwczoraj
~ Walce O ćwierćfi;na~ zm1ea:zył
się .z Ta.deu!>zem NowJokan. V!Y
trzech setaeh. Mus-1ał
grał w

Rm.

iskute:k tego „wywrotowego dzia•taktórym wspomniał d-0ikitór Lenz?
Siostra Fogarty musiała dać mu coś na sen;
bo już nie jęczał. Znów panowała zupełna
cisza: ta głęboka, kliniczna cis~, która mnie
pr•z •tem tego wieczoru tak przestraszyła jednak nie budziła już we mn1e obaw.
ter
S!uchałem w ciemności, nie spodziewając się
jednak us!yszcć czegokolwiek. Aż nagle, po
ra:z drugi tego wioozoru doz.nałem sz.oku.
Tym razem jednak szok ten zaintrygował mnie
ale nie wprawił w pal!li.kę, jak wy.strasz0ine
dziecko.
Usiadłem w lól!ku. - Tak - nie ma najmniejszej co do tego wątpl~wościt Były zbyt
ciche i stłumicme dla uszu sktStry Fogarly
a.Je jednak całkie-m wyraźne ~więki sJyszałem szybkie rytmiczne stukame - szybsze
od tykania zegara.
miał

Jadwiga Jędrzejow~ka odniosła jeszcze jedno :zwycięsitiwo w
s:wej boga,tej karierze. Pokonała Krystynę Zmijankę w dw·.i
;;eta·ch i dwukrotnie była bi:Sika ich przegrania. Zatriumfowała rutyna. Prawdę mówiąc
s.prawiozda·wca miał pełne prawa do a:oztkliwiania slę. Z jed
nej strony pra.wie historia polskiego te1nhsa, a po przeciwnej
s•tronle urocze dJzicwcze właśnie szkolooie przez .Jędr.zejowtalentu
dylemat:
WiQc
ską.
brak czy na.uczyciele kiepscy.
Nigdy inie dojdziemy do jego
roz:wiązania. Treonet:1ką Krystyny Zmijaink·i jasit właśnde Jad
wiga JQdir-zejow!ika.
.
Na ~ym sa;t!-y~n. korcie w -paSlę
s.potkal!.
pozn1e3
.
re: :nrnut
Gą~i,orek 1 Tadeus.z . No'W1~k1.
W ~959 r. y.riesfawO'W1 Gąs:or ~
kow,1 orgamza,to.rzy "."YZnac~y!1
k01rt nr 1 w spot1.'am 1;i z L 1e;s~m ·w. 'P'~~~miut'-zedlbędz~e
.a e. s
s ~_:i·owi 1 za oe .Wile >o
Poz,nan1LaJtow1
m1„trza Po.Liki.
potrzeba było tylko oz.tere.eh
setów, aby dojść do finałów, w

I
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Ra.d. io

iż

szkoły°?

nocooczesneto tenisa

na rakieci e

nastroje były tam wyraźnie opty
mistyc-.me. Kierownik zgrupowania kpt. Sitarz podając p.r:zypusz
c--<.alny skład ligowej jedenastki
Wisly, która będzie grała przeciwko LKS, wyrazu -0pinię, że
goście nie mają na eo zbytnio liczyć. Po sukcesach w CSRS (wygrany turniej i :zwylCięstwo nad
wiślacy
Slovanem Bratystawa)
poczuli się tym baro:ziej pewn1e
i ·nie do·pu.szczają myśli o moż
liwości prze.granej.

zada?
PZPN
wiato innowacją,
sobie nieco trudu i odstąpi! od
pierw
LKS
szablonu. Dzięki temu
na.potka w
s:zego pl"leciv.nika
to na meczu wyja·z..doWiśle i
w;•m, ciekawy·m i, naszym zdaniem, :również ciężkim. dla obu
pr.zeei wni.ków,
Co prawda, w oborz.ie Wisły pan uje pod tym względem opillia
J-esrzeze przed
nieco -0<lJ!nJenna.
wyja.zd€lm na turni<'lj do CSRS

SPORT •

SPORT •

łabędzi śpiew starej

Błysk

Łl{S

oczel{ uje jedenastl<.i

Rewanżowe
BUDAPESZT. i;potkalllie w koszykówce mQż
Tak . przeładowanego programu,
CZ)"Ul. między zespołami P·)lski
jaklm PZPN pc·traktowa·I pierwi WE)gier, rozegrane w Sc<k.sard, s:zoligowców1 jesz.cze ni.e n1i.eliś
izako1l.czyto siQ zwyciQstwcm ze my. Choć tropikalne upa·lY trwa
ją, runda jesienna ro,,,poc-mie się
społu polskiego 80:75 (36:43).
w niedzielę, 11 bm. (niektójuż
...----.
re mecze odbędą slę w so•botę),
Na
a zakoń{!Zy 10 listopada.
przeprowadzenie rozgrywek mistrzowskich wystarczyłoby od bie
dy termi•nów niedziel·nych, ale w
jeszcze zobc·wiąza
wchod:zą
grę
nia PZPN o charaikte·rze między
rewanż
Winniśmy
narodowym.
W środę 7 bm. ?)a kolarskich Norwegu, mamy \V planie watl.:mistrzostwaeh swiata rozgrywa- kę z CSRS i to na trzech fronnych w Liege oobyl się :filnalowy tach, gra.my ponadto z Turcją
się
spotykamy
Grecją,
oraz
'11.·yścig w katego.rii amatoców na
v.. rcsz.cie ze Zwią:zkiem Ra.d21iec.dystansie 4 km na dioci1oorzenie. kim (młodzieżowcy). Na wykona
W :f:ima~e spotka>li się Belg WaJ- nie tak przeladow.a.nego progratylko nied:ziel nie
ZSRR mu samych
schaerts 1 :reprezentant
wystarczy. Stąd też konieczność
Moskwin. Z-w-yciężyl Belg prze- ro.zegrania
mlkolejek
kilku
tygodniu.
jeżodżaj ąc dystałfls w 5.03,24. Mos- st.rzowski<:!il w
5.()S,67,
kwin uzyska? c-zas Do I ligi awansowaly Szombierk.i i Unia raclb0trska. staao
PoGdańska i
się to kosztem
znania. Tym samym punkt cięż
jesznożnej
pilkl
polskiej
koS.Cl
Roo:eg;rane w Wa.rszawle towa- cze baTdziej przesuną! się w po:rzyskie spotka•nie pilkars·kie po- lu<LniC•WO- :zachodnie rejony krazespolami Ju. Czy boga.te w tradyoje pllstołecznymi
międrzy
zakoń.azylo się karskie Wars:zawa i Lódź, wspiePol<>nii
Lęgii i
zdecydio.wanym zwycięstwem le- rane przez ros.n<ąey z roku na
Bramki odla ro.k w zna•czenie s=edn zdoJiaoą
gio.nistów 5 :1 (1 :O).
Blaut - 2. pr:zeeiwstawić się tej hegemon-iii?
zwycięzców zdobyli:
po l Jeśli tak. to chyba nie w czasie
Brychc.zy i Korzeniewski
orarz 1 samobójeza. Autc·rem ho- naj·b!izszym.
norowego punktu dJla Pe>lD<nii byl
roo;grywek poW termi>IULl'ZU
Chomiczuk.

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

Wisła pew na sieb ie Czy

Udany rewanż·
polskich koszykarzy

mistrzostwa

SPORT •

i,.,c.'bra;za zaiv.•od.u ". Kopa
mimo \\ryznaczonej ka-

rzeocze<nie:

Przez miesią.c będę kieo'o-wmojego wlasnego wozu. Cal
kowici.e oddanego do d11spozycji
Sfoonec:k,iego. jeżeT:J tylko ~'la
d.e11~ zdlJ·będ.rie tYl'Ul mi stna Pol
S•lci.
-

cą

więcej

:,,tajemnic

-!::r

1rynlru
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się w stosunkowo doskonaiej formie. Jo Fogarty, były champioin - za1paśnik a obecn!e
problematyczny ma!żonek nocnej pielęgniar
ki, obudził mnie o zwykłej, nieprawdopodobnie wczesnej godzinie siódmej trzydzieści.

~iedy, nawpól jeszcze śpiący, wstałem i
~hciałem . Włożyć ranne pantofle, zauważyłem,
ze. te, ktore mi pożyczyła siotra Brush gdzieś
zmk~1ęły. Zdaje sję, że i nas,za dzienna pielc:gmarka jest rannym ptaszkiem!
.~ażdy z nas, pacjentów, poddawany był
roznym zabiegom - moje polegały głównie na
dodawaniu mi animuszu. Doktór Stev=, które
go zadaniem byla tr01Ska o fizyczny stan chorych, tak ważny ze względu na ich mentalne
zaburzenia - przepisał mi najróżniejsze zabiegi fizykoterapeutycz ne i masaże. Był to bardzo JJaZYiemny facet, - nie miałem też nic
przeciwko niemu osobiście, zawsze jednak
wściekałem się, że ciągną mnie przed śniada
niem na te tortury.
I tego rana dąsałem się również, kiedy Fogarty sprowadził mnie na dól do gabinetu fiZ)'kO-terapeutycz ncgo i - nie wiem który już
ra~ z. rzędu jako P'Okutę za wszystkie moje
najróżniejszym
P.11ack1e lata, p-0ddał mnie
zimnym prysznicom, jeżdzic na elcktr.ycznym
torturom.
zagranicznym
innym
i
\v1elbłądzie

Fogarty był jednym z tych pseudo-brzydkich
Miał duże P<?już . mładośei.
mepicl"wszej
czucic humoru i jakąś tarzanowską atrakcyJność, która podobała się zwłaszcza pewnemu
typowi kobiet. Sądząc z tego, co mi opowia:
dał, kobiet takich w jego życiu musi~ło byc
Mimowoli zastana1w!alem się, czy
niemało.
jest tak samo szczery i wylewny w stosanku
do swej ponurej żoneczki.

z

pilkacrskiego.

P.

o.

ma ,,.,.awo
jazdy. Ryzy.ko dla Skoneckiego
jest niezrwczne.

1 11 ••···········
wodę

i m Jeko
tylko
po przegotow aniu
Pij

ry, po·stanowll jed'l1ak nie dać :za
wyg·ra.ną. St.wlerdu.it <>n, że przekaże swą sprjliwę do sądów cywilnych; a ;przy okarz.ji oostoni
zaiwoo·owego

*

*
Spra;wd.z~li§my.

~···············

..f;:r

POWIESC

.,DZIENNIKA"

z niezrozumiałego dla mnie, idiotycznego
powodu, pewien czas występował nawet na
arenie jako sztangista,, siłacz i tym po·
dobne. Przypuszczam, że dlatego właśnie
czul do mnie specjalną sympatię - a przy~
najmniej ją udawał. Tak czy inaczej bardzo
się ze sobą przyjaźniliśmy i .zawsze przy porannych zabiegach dzielił się ze mną .lokalnymi ploteczkami.
Leżałem nago na lawie, robiąc wyrzuty nogami, a Fogarty zaczął robić przytyki do mojego zachowania się wczoraj w nocy.
- A, fe\ Zakradać się w nocy do sypialni
siotry Brush! - powiedział. - Niech się pan
ma na baczności, bo stary Laribce zamorduje pana!
- Laribee?
- A jakże! Ma bzika ~a . jej punkcie i dwa
dzieścia razy dziennie oswi~dcza się jej. Myślałem, że wie pan o tym, Jak wszyscy tutaj.
Byłem pewien, że żartuje, ale przekonał
mnie, że mówi. zupełnie serio. A zresztą nie było przeciez w tym nic takiego dziwnego.
Laribee bywał przeważnie całkiem normalny. Pierwszy raz dopiero wczoraj widziałem
go w takim stanie. Byl wd-0wcem z kilkumilionowym majątkiem i pomyślnymi per·
wyzdrowienie.
spektywami na kompletne
I mimo, że dobiega! już sześćdziesiątki, nie
był aż ta1bm wairia.tem czy niedołęgą •.. b:".
nie poznać się na ładnej dziewczynie, Jezell
taką spotkał. Ciekaw byłem, jak siostr:a Brush
ustosunkowuje się do jego malże~sJoch propozycji a le Fogarty przeszedł juz na mny
temat.

(Dalszy

ciąg

nastapi1
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