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Przemysł przedstawi w br.

2 tys. artykułów rynkowych
do znaku najwyższej jal<ości
40 nOW'YOh artykułów pirzy-bylo od 'POCZąt.llm br. na liś
wyróżniOll'.lYch
towarów
naj_
symbolem
„jedynką'' produkcji
jakości
wyższej
krajowej W śród nicll :z.n-ajdtt-

cie

ja się m. in. fll)Odnie męskie

z elany, pNJdukowaine

J'.l'l"ZeZ

Przemy.siu
Zakłady
J>lasz.cze przeOdzieżowego,

Zgier.s:k.1e

ciwdeszczowe z folii wyrób
U:r
Spółdzielni .,Spój:nQa•• w

dzi.

LiC2lba pr7.edl9ięb~w udla sw<Jtich
się
biegających

wyrokieg.o
w~bów o znak
produkcji systema, poziomu

tycznie ~zrasta. W teg:ococzre.iestrze Biura Zna ku
111ym
.Jakości. fi~1je już 22(} wni.o..
sków - ~ jest tyle ile zgł.o
mxmo w CiaRU calego ub. roku. Jest to Widoczny rez.ulta:t
(spematerialnych
bodźców
c.ialnv funduow. nagród), stwonxmych uchwałą KERM dla
produrent_ó';V wyrobów wysokiej jakose1.
Staralllia o podniesienie po..
ziomu p.roduk<;H i:n-zy l>(>m-0ey
znaku iakości nabierają eo:raz
ROik
ro.:r.machu.
Większego

• •
Polacy na drugim m1e9scu

się 21e W7mai0111ym
Licząc
nap!yw'em zgl0012Jeń. zwłaszcza
w dtrugjm półroczu br .. Biuro
Znaku Jakości nawiązało kon
takty z resortowymi instytutami i laboratoriam~. którym
prawo
P'!"'Zeka.zać
zamierza
nadawania znaku jakości d1a
wyro<bów.
,gru;p
określo:nych
P<na tym org.amiz.uje własny
la:bora<t'-Oll"yjnoośrodek
duży
badawczy.

ma pr:zyn:ieść w te.i dz.ie··dzinie zasadniczy p=ełom. Na
liście
dotychczas
skromnej
(ok.
towairów
wyr<Ylniloinych
300) przybędzie wiele i to zaBiuro
-pozycji.
sadniczych
Znaku Jakości wspólr>Je z zainbere..."Owanyrni resortami i;ipo
rządziło liBtę wyrobów, które
w tym roku będą Poddane
kontroąi jakościowej . Zawiera
ona ponad 2 tys. podstaw.or)"11!k:O'Wych,
wych artykułów
wartości ok. 16 mld. 71.
Talk ni)). w~ród 250 WY'f'ObóW
przemyslu ciężkiego zaplanodo OZll'laczenia znawanych
się
znajduia
jakości
kiem
m. in. pralki. lodówki. od:ku-1
rzaC"Ze, froter.ki, radioodbiorniurządzonia
ki i telewizory,
uży~ku.
domowego
gazowe
motoryzacyjny. maszy- ·
sprzęt
ny i narz·ędzia rolnk-re.
podległe

Minisiterntwu Przemyelu Lekkiego zg!0c<;ić mają zgodnie z
ustalonym planem. a:ż 800 artykułów. Są wśród nich różne
tkaniny. odzież, wyroby dziewia•rskie i pończO\s.znicz.€'. wy~buwie.
galanteryjne,
roby

Ludność

KoresponTUNIS (PAP). dent PAP red. Mora.wsiki donosi:
Mmisteir i;nformacji Tymcr.aoo•wego Rządu Republiki Algierskiej Mohammed Yazid w
konferencj.i prasowej,
czasie
17 bm o
która od.była się
godzin}e 17 w Tunisie zapowie<lz1al. że ludność algierstka
wszy.%kim w stolicy
przede
kraju Algierze. Oranie i inzonych wielkich mias1ach
by
stanie uzbrojona po to,
mo.gla bmnić .się przed atakami OAS.
Algierczycy nie mogą juź

pc>11dent PAP, red. J. Gerha>rd
pis•ze:
Na prCX'PS Sala1na tr7.eb.a ina-

Ośwlęcimlu-Brzezinee.

czej

z

min. A. Rapackim.
W i:odzinaeh poJ>Oludniowych
11 bm. minister Dantas opUŚcil

Polske.
Przed wyjazdem mln. Dani.as
krótkie oświadczenie: „Za
blf'ramy ze sobą niezapomniane

7.J.ożył

pol~ko-brazyli_js,kie. bedą z ka~
dym dniem scisl~.1sze. Dziękuje

my Aleksandrowi Zawadzkl<>mu.
1
Cyrank1ewkzowi
Józefowi
Adamowi Ra.pad<łemu za przy.
t oojeżdża~Y _ bardzo zaz w~'lltkoW ro7:mów
dowoleni

jęrle

przeprowadzonych

Mln!~i>er

w

stwie Spraw zagranicznych •

1' maja br. w god?Jnach przed
minister s .p raw
zagranicznych Brazylii, dr F.
C. de San 'l'iag.o Da.ntas wraz
z towarzyszącymi mu osobi-

Po:Jłudniowyeh

stościami

ba wił na

Wybrzeżu

Gdańskim.

Na zdjecill: na ulicach Gdań
ska.
fot. Uklejewsk"i.
CAF -

zbrodni,

mu

odzieży

eksporcie przemysłu

mczego

stan<>wi

całym

wlókien-

obecnie

za m• kd n I•

A

-,

13

te

•
pos1e z~n•e
K0ffil'te tU 18"
li

W
GENEWA {PAP).
czwartek 17 bm. Komitet Rozbrojeniow.y 18 Państw zehral
się na p°*iedzeniu nieo!icjalnym, o ktcirego prz.eb1egu ze
wz...i:lędu na zamknięty charakter obrad przedstawiciele
prasy nie byli inlormownni.
18 bm. odbędzie się plenar-

~ ~~~ g,~~t\lt

11

swymi
Jak t-0

za\.Vied?.:ionych"

aby

w

ten

bardzo milej
Wczoraj, w
ait;m.osfe-ze. odbyła się jub~
leu.szowa XX „Biesiada literacka", organizowana przez
LDK. Wziąt w niej udz!a? wy
bitny pisarz prezes Polsk.; ego
Pen-Clubu, auto,,. „Dys.k,u olim
pijsk1ego", „Nieba w plomien:ach" i świetnego tłumacze
Jan Parannia „Ody.sei" dowski
Publieznooć, która do osrnt
niego miejsca wypelnila ~a
w na.piętym skupieniu
lę,
wysluchala fra.gmentów nowe.i ks'ążk.i,klóre O<iczytal
autO<r". Potem jedną z nO>Wel
(){]czyt.al ak.tor Teat.J:"u JMacza
Z. Lobodzii1ski.
Jain Parandowski ~powie
dział tak.7-e w~'cz•erpuJ&Co na
s7..ereg pytań zadanych m.u z
sali.
Dziś mily go.4ć zwiedza nasz.e mi.csto. a następn'e spotka

faj

~ Q.ąg M,. 61~~-

ze

w Łodzi

proc. {w roku bieżącym
13 mln. sztuk), a >11Yrobów
7 proc. P~
odzieżowych tlpektywa wzrostu eksport.u ry
suje się obecnte w . tych dwu
zupelme wy1·a.zprzemysłach
nie Zdobycie nowych rynkow
i kapitaJiStycwych na które
idzie zbyt mało wyrob0w 1
socjalistycznych, u:za!eżniooe.
jest od podniesienia ;akosc[ l
walorów estetycznych wyro.
bów eksportowych.
Jak
Te dwa zagadnienia wynika z wypowiedzi kierownictwa zjednoczeń prz.cmyslu
dziowia:rskiego i odzieżowego,
a i<l.k7.e glo.sow dyskutantó'.V
ści.śle się re sobą Jączą. Powta.rznna w!elokrotmic przez
chowców opinia. że wymagania odbiorców rosną nieomal
z miesia<"a na miesiąc, stawia
producentów wobec komecz-

' ,,.

\Vrarz

Jan Parandowski

dzicwiarslm-p.ońezo.s2llliiw 3,robóW
fa.ehowilJ'
wC".mraj
odzieżowych dyskutowali
pntmiysłów, przedstawiciele Ce'l'eBe,
kliero~cy tych
KL
obeenos~ władz part yj,n,•ch z I sekreta.nem
>V
M. Ta.ta.rków·114 i sekreta.1-zem. M. Kulińsldrn.
PZPR

d'Ziewiar-

chce

f&ktyczny
sposób zamaskować
cel swych poczynań: rea.llrzacj;;

eksoortem

w

procesy by

podobnie
adwokatami,
przed.stawić
Jouhaud,
czynit
swą Bkcję na plaszC2.yźn;e poll·
,.patriotyzty<nnej. w postaci

i

Udział wYTObów
sko-pończo.szniczych

na

odpowiada na z.adn.wane mu py

dziewiarstwa i
Nad

niż

tania. Za.sl.anfa się sLo.ganem o
swej od.powiedzialnoś<:i wyłącz
nie przed„. historią. Oezywiś
cle, że wygodnie jest milczeć,
gdy trzeba od.powiedzieć za tyle p!'Zelanej krwi, za tyle zbro
dni.
Chodzi j<.ldna.k o to, ze Sala:n
nie chce po P'rootu skomp't'omiruchu, J~tóry istnieje i
tować
Szef OAS, odrzucając
dzia.la.
Ws?.ystl<le ts:zC7..ególy oska· rż.enia.
konkretnych
jego
dc·lYc>.lące

Eksportowe perspektywy
czych

patrzeć,

wojennych.
pl""l.,,.tępców
tych
od których Salan uC'Zyl się nemiosla zbrodni. Salan i jego
organi-z.a<'ja ~ to gangrena d,nia
d7.isiejs1zego i niebe?,pieczeństwo
na dzień jut.r"'!iszy.
że tak wlaśnie jest wskazuje
taktyka obronna Sala.na i jego
faszystows.kich adwoJtatów. Zgo
dnie z zapowiedczią zawartą w
swym expose z Hl brn. eks-gene
r• t i eks-sze.f OAS milczy i nie

rozmowę

w•pomnienla pobytu w Polsce.
Podrzas tych krótkich chwil wi
dzi„liśmy dzieło odbudowy Polski dol;<on:vwane prz'f!z jej wiei
kl narod. Naród braz:vlijskl ży
wi jak na,jwiP,!<szy Po<lziw i uczucia przyjaźni dla narodu poi
skie;o. Wierzymy, te s.t<>sunki

*

się ~

.

lódz:kimi literatąmi.

-

Ullł'

faszystnwskieg,'., spisku elfa obję

ci.a . wlBdzy.
w trzecim dni.u procesu Salan.a oskarżony i c·brona !.rzym.ają siE; w dals'Zym ciągu tej tnk-

tyk1. AdWQlka.C1 starają się p1-ze
oTganizują
proces i
ciągnąć
przewodu.
blokadę
vrawd:ziw~
Raz po raz wybuchają incydenty wyreżyserowane przez nich
z drobiazgową dokladnosc1ą.
nerwowe oska•rżon-e
Na.pięcle
g-0 dochod'Zl do sZC"Zytu podczas
prefekta d<>IJartamentu
zeznań

*

*

(Dalszy

cią,g

na str. 2)

Pierwszy transport
żołnierzy USA

na pograniczu
Laosu
KoresLONDYN (PAP). z
pondent Reutera don.osi
czwal"tek
Bangkoku, ie w
ameprzybyło tam okrętami
7 fioły 1.800 żol
rykańskiej
ni erzy piechoty mo,rskiej.
Po wylądowaniu w Ban.gkoku, wstali oni przywiezieni
12 amerykańskimi samolotami
transportowymi do .miej.scowości Udom., leżącej w odleglości około 80 kilometrów od
granicznej rzaki MekQll'l.g, niemal naprzeciw Vien.tiane.

1

i

*

Tempo stale wzrasta. Na koń
cu kolumny de-chodzi do malej kraksy. po której "-ycofuie
Boltezar.
Jugoslowianin
.«ię
Trudów w~'tŚCigu nie wytrzymuje również Szwed Dieckman i
jego drużyna zo..'lltaje zdekomDo Warszawy jepleto•wana.
dzie więc 18 z&„polów.
(Dalszy

ciąg

na str. 8)

Mówi
zwycięzca
,

.

wysc1gu
i-ad/Ość
W dtruiyni.e rad-zieckiej
ze łzami
Sajdhużin
w oczach całuje serdeczn:e kole·
gów mówiąc: „spasiba drur.<ja'".
Pietrowowi, Kapitonowo
Dzięki
olbrz~·mla.

Bydgoszcz pożegnala uczes'łni
ków w:dcigu niezwykle serdecznie. Joiż na pierwszym kilometri.e zaatakowała trói.ka mwodnikó'N: Melichow. Gabarda
i Domański. Ucieczkę tę. szybko jednak zlikwidowano.
Cie.kawa, walkę obserwujem:v
na pierws.zym lotnvm finiszu w
Toruniu. Atakuje Zielińs.ki. któr:v urodził się w tym mieśde.
Za nim rusza Gazda. Kola.rze
czur1.i.
jednak
radzieccy są
WygrY'\Ą'a Melichow przed Pie~rowem

Wnrsza wie

się

lówką'.

(PAP). Paryski kores-

PARYZ

W godzinach poludniowyeh w
ezruoie obiadu na Wawelu min.
dluż.«zą

*

w relacji 8wiadków

Brazylii,

wraz z towa.rzysz~y1ni ~ba„
ml zwied>:il te..eny b. hitlerowskiel:'O obozu mas.owej zagłady

odbył

*

Decyzja, o której powiadominister Yazid za.stała jU'ż
w praktyce zrealizowana. W
innych
Oranie i
Algierze,
grupy
utworz.o-no
miastach
sa01oohron:v rekrutujące się z
bojownitków FLN.
mił

w

Dziesięciolecia

O&tatni, 25(}-kilometrowy etap,
nie sporwodowal ,zmian w klasyfikacji indywidualnej i zespolowej. Organizatorzy, chcąc uten końcowy odci3trakcyjnić
postanowili urzą<lzić aż
nek,
5 J-0t:nych finiszów. Tego jeszcze nie byl 0 w historii wyści
gów pokoju. Ale nawet i ten
dodatkowy doping nie po·trafił
stawki korozbić w:;równanej
larzy. W pewnej mierze przydo tego wa·runtki
czyniły si~
aimo.sferyczne. Przez cały niemal czas kolarze mieli wiatr
w plecy, któ.ry pozwalal rozwi40
i ać tempo przekrac7ające
km/godz. Dzięki wiatrowi przez
prawie cały dystans u.trzym:vwaJ,a się na czele kilkudziesię
cioo15>0bowa grupa. a w niej nawe·t słabeusze jeżd7.ąc:v do•tychczas kilkanaście minut za czo-

Statystyka zbrodni OAS

dr F. C. de San Tlago Dantas

Dantas

na bierne
dluzej godzić .s~ę
przy.imowanie smie·rci z rąk
fa.szysstow.skich opr a wców. Dejak to
powyższa
cyzja
mocno l kilkal<rotnie podkreś
jes~
li! niinister informacji wylącznie następ-stwem sytuacji panującej w Algierze.

Sala n milczv

Polskę

zagrarucz.nyeh

algierska

miastach
otrzymuje broń

Domański

Bek er

zana Stadionie
„Neues
Ludu",
XV Wy.ścig Pokoju „Tr:;buny
Deutschl:rnd" i .,Rudeho Prava", świetnym zwycięstwem radziec.kiego kolat"za Pictrowa.
osta,tnie
obsel"wu,ia,cych
Wśród wielu dziesiąt.ków widzów
chwile w~J.ki ko•la.rzy - w loży honorowej z.3j~Ji m'ej.sca: Wiadyslaw Gomułka, Aleksander Zawadzki i Józef Cy~ank'ewicz
oraz Roman Zambrow.<;ki, Wi~o!d Jarosiń:;.ki, Z€non Nowak,
Eugenim;z Szyr, przewodniczący GKKFiT Włodzim i erz Reczek
ora 6 nsczelny redaktor .. Trybu ny Lu<lu" Leon Ka.o.mA n. Obecny byl ambasador ZSRR w P-0lsce Awierkij Aristow.
kończył

w dużych

KRAKOW (PAP). 17 bm. prze<!
polu<lnlem w ~tatnim dniu wizyty "\\-~ DB.fizyr:n kra)u„ mini.st.ei·

spraw

Kudra

Zlelhisl<l

Dla obrony przed OAS

Min. Danłas
ścił

Ga~

Fornalczyk

Wczoraj

~!cl.

Pr7.A?"rlsiębiorstwa

Ostatni akord

Nr 118 (4810)

18 maja 1962 roh

myślą o nabyweyl

Z

w

gr

MeHcho,„oWi

wi,

po.z.ostałym

i

lrolegom odniosłem ten ;najpięk
niejszy w mojej karierze sukces
- mówi Sajdhużin. - Od ~tatrtu
w Berlinie wspólpracowaliśniy ze
sobą na tra.s;e wzorowo. Duch ko
w naszym
panujący
leżeństwa
zes·pole - 01:0 glówn<'! żródlo suk
cesów. Otrzymalem na meci.e telegramy gratulacyjne o<i swej cót"
ki zuchry i naszego kolegi rezerwowego zawo<l.nika Kurbatowa.
.Testem bar<ltz-0,, ba.rdro szczęśli
wy.

Deimboeeki~m.

Klasyfikacja po XIV etapach

I

OFICJALNE WYNIKI
XIV ETAPU
6:18.57
1. Pietrow (ZSRR)
z oonifikat'\
6:19.36
%. Mdlcbow (ZSRR)

z

bonifikatą

3, ZIELIŃSKI (Polska)
4. GAZDA (P<>l••ka)
5. BEKER (Polska)

•:20.ns
6:20.06

6. Moskwin (ZSRR)
7. Kapivonow (ZSRR)
8. Aranyi (Węgry)
9. Gabard

DRUZY:'JOWE

XIV

h'TAPU

1. ZSRR
Z. POLSKA
3.
4.
5.
6.
7.

Węgry

Francja

19:00.09
19:00.18
19:00.18
19:00.18

„

Belgia
Rumunia

„

Maroko

8. NRD

9. CSRS
10. Finlandia

"

(Francja)

„

10. Delmboeck (Austria)
11. FORNALCZYK (Polska)
12. lł'llJ.emans (Belgia)
13. Abeellah (Maroko)

11. Anglia

12. Bułgaria
lJ. Jug·D.slawia

14. Austria
15. Dania

14. Cartem (Francja)
15. Ziegler (Rumunia)

16. M<'zel

WYNIKI

16. N<>rwegia

(Węgry)

"

19:00.47
19 :Ol.16

20:04.36

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
PO 14 ETAPACH

17. M·oiceanu (Rumunia)
18. Malten (CSRS)

19. Czerepowlc7. (ZSRR)
1. Sajdhuźin (ZSRR)
20. Amp!-cr (NRD)
2. Melichow (ZSRR)
21. DOMAŃSKI (P>olsk.&)
3. GAZDA (Polska)
5:20.~9
70. KUDRA (P-0lska)
4. De Breuker (Belgia)
Na trasie XIV etapu wycot>fali 5. Pictrmv (ZSRR)
się: O.oltezar (Jui:-oslawla), Dleek·
6. l\loieeanu (Rumunia)
man <Szwecja) oraz Dridl (Tune- 7. Ampl.er (NRD)
o'a). Komisja <'lędziowska ukat·a- 8. Kapltonow (ZSRR)
la Baloula ('runis) 1 minutą kar- 9. Schelbner (NRD)
no. za korzystanie z pom.ocy mo- 10. CzerepD1'"iCZ (ZSR.R)
tocyklisty.
11. Di> Waard (Jł.olandia)
12. Juszko (Wi;gry)
13. 1.:unnl\ (Polska)
H. ZIELINSKI (Polska)
15. FOR.NAJ,CZVK (Polska)
16. H<'lleman~ (Belgia)
n. Wledeman n•fRD)
18. Hasmann (CSRS)
l~. Carton (Franc,1a)
20. DLerek"n (B„lgia)
Na dowania ast.rona·u ty gdzieś na 21. BEKER (Polska)
NOWY JORK (PAP). przyjść mu z 54. DOMAS'SKI (Pobska)
środku trasy
Canaveral kończo
Przylądku

„

Carpenter poleci w sobotę?

Ekipa ratownicza zginęła w katastrofie

no w cz,wartek przygotowania
planowanego na S-O•botę
do
Ma.teol ma
astronauty
lotu
Carpentera. Po.gada na Atlanma
Carpenter
gdzie
tyku,
po trzech ok.rą7.e
wodować
niach Ziemi nadal byla nieale meteorolodzy opewna,
glo.s.ili, że do soboty ch)"ba się
poprawi.
Tymcza.sem w Kenii (Afryika Wschodnia) roi;bił się w
cr.wartek amerykański samo-

pomocą.

Zginęła

cała

pasażerowie
wszyscy
zem 13 oo.ób.

58:58.04
59:00.32
59:04.53
5~:09.50

59:10.20
59:11,:10
5~ :11.44
59:12.52
59:13.59
59:15.4.8

59:16.06
59:16.39
59 :18,33
59:20.31
59 :21.0t
59:21.17
59 :22.35
5~:22.46

59:24.44
59:28.41
59:28.59
60:34.30

załoga

-

i
ra-·

Kronika
wypadkóu

wczoraj w Ra><;lo!TlSlku O"lrolo
god:z. 16 na jednej z ulic zapa~\pyC~~~~~n~~~!~cykt~~~on~~~ lil slę sam~hód ciężarowy
·„Stair". S.płonęla S·zoferka. Przy
Caripentera
wyprawy
cza.~
czyną po~u było zwarcie lnZanzibarze,
czuwać w
miała
,@,cy. W: f~~W~i:QcJ!j.- -- !ł~i ~~ej, (W},

KLASYFfKAC,JA

DRUŻYNOWA

PO U ETAPACH
1. ZSRR

1sn:n1.19

2.

POLSKA

180:27.05

3.
4.
5.
6.

NRD
Wegry

Belgia
Rumunia
7. CSRS

8. Frańcja
9. Bułgaria
lO. Anglia

Il. Austria
12. Jugoi<lawia
D. Dania.
14. Ma.r<>kO
15. Flnlaftdia
1~Nó:W~g~-

180:4~.33

18():55.43
181:15.43
181:19.34
181:58.38
181:59.JO
182:10.31
182:30.0~

rn2:45.39
183:34.„
135:31.14

187:01.01
190:53.41
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Przed Ta r$?:a mi

Polonia

Poznańskimi

•

zagran11c~na

prz_e~iw_stawia ~ię
Ofensywa polskiego eksportu
. rew1z1on1styczne1
na kontynenty
....,..,.,.,.ZAWA

'"""""'°

,„"°:AP).

'WlyQąt-

k?wo l~ będ:ziiie u.d:z:ial kra

jow O mn.i.oe;j l"<ll2lWID.iętej go--.spoda;roe w iegiarocmych MięTargach Podzy.na.rodow-ych
A ·· A1r
-< ..n-' h 22 , _ ·
, ~
ZJ:L,
• ""''"'-Je
zna,.""""'tC ·
ki l Arna"yik.1 ~cl. . W)'ISitaiwiac
~dią W Po.z,nain.1-u. przy czym
Bz.e!'eg Il- nilch .weimie uxitial
po ratz: pie!"W'szy.
.
•
.
~iąże się to JUJe1Wą:t.p.l1wie z
ogolną tend.enej<\ poooru1k:uwarua przez te pailsbwa nowyt:h
kontaktów, ryinków zbytu i iz.a
kUUJU, a jedinoc:Leśnoie :z: wyraźnie rru:szerzającą eię wymianą towarow Poil$k1 z kra·~-,.,,..
_, '---~·
.
.
Jarm o, ""'a,...,.,..,J g"""..,.,,,all"Ce.
Ich Utd°2'.1al w og?Jnym naszym
eksporcie Wlj'llWISl obec~ p<:>na.d B ·proc„ a w imporcie 6,5 proc. Wywóz 'ZlWiększył się
z 373 7 ml.n zl dew. w 1960 r.
b
do 495 mln zl 0
ęw. w u · r„
.
z 429,2 dJo 439,4
przyiwoz mln zl: dew.
geogra!ic2ll'lej
W sflrukJtu.!lze
wymiany z krajami o mn.l.ej
goo~"arce

rozwitnń.ębei

JJ'V'U

,

•

. .

,

nastą•

p1ly pewme przesuruęc:1a. Na•Jpaważniej.sizymi. odbioccami na
e<ZYCh towa.rów są obecruie kra
je Azji, a następnie A.meryik:I
Laciń.skiej i Afryki; w clioc;Jtawach 00 Powkt naoJ"W!ięk&zy u.,
.
dtzJ.ał ma _Ameryka Lacmaka,
a datle1 Az1a l .Afryika.
ni.esocjalilsty-cznych
Spc-<§ród
kra".

AZJI

JOW

najpomyślniej I'<JOZW!i•Ja ~
Ea:a. w y miana. 00.wa.rowa z
d.ją i In.don·ezjs,. Blisko 74

na
Inpro

cent naisi;ego ek&portu do tego
obSlzaru i Jf>Olnad 30 proc. im~
portu p l"Zypa.cla na te kraje,
przy czym tylkp w ub. roku
na.srta.p ił wzrcs.t wyiwoou o bli
ISlko 60 proc.

Danłas

przybył

do Bonn

BONN (PAP). Po zakońezeniu
swej wizyty w Polsce, w czwar
tek wiec2>0rem przybył do Bonn;
gdzie zatrzyma się jeden dzień,
minist.er spraw zagra.nlcznycb
Brazylii, San '1'1a.go Da.ntas.

Republika Afryki '.Południowej
oraz Federacja. Bodez,ji i Niasy.
~ącznle te cztery kraje odbiera-·
AMERYKĄ LAOI?'l'SKĄ.
Kraje tego ikontynentu są po- Ją ponad 80 proc. naszego eksważnymi do.stawcami ta.k po- portu do Czarnej Afryki i pra·
Wie w 100 Pl'lOC. wypełniają na
ik··'
h
arty. U11ÓW, sze zapotrzebowania. importowe
nam
~rzebnyc.
Jak: .sikory, wełna, bawełna, z tego rejonu. W przyszłości
surowce Husizcwwe, kawa itp. przewiduje się zwiększenie obro
NaS.Z wywóz do tych krajów · tów także z innymi krajami, a
jest jednakże niższy od przy- szczególnie z Nigerią. W tym
celu odpowiednio wykorzystana.
k
.
:t
zostanie obecność prudstawi"'.ozu, a z~ em pow.;;taJe . 0 clell cza.rneg-0 Lądu na. Targach
nieczno.ść Jego zw1ę.ka_zema i
srodików PoznańSkich.
roob~c1a t8, drogą
pliatniczych na za.kupy. Poza
Kubą, obroty towarowe Polski z kontynentem laciń&koskoncentrowaamerykańskim
"··
_,
~rzeue wszy~=1m w
1:1e są.
prezyd.l!!!i.nła
Po
Argentynie.
Brao/hi l
~
przeisc1owym SiPaclku <'~wyn.iikającym
tu oo Brazylii,
z z.alkończenia dostaw IS<taJtków w br oczekiwany je.sit
.
·
'
:ponowny wzrost wyrruany.
Zasadnicze zmiany wystąpiGdańsku.
st.osun.kach z
J:y w naszych.
Uczestnicy obrad JJO<Witall nie
ikontynentem
zwykle ~-ocąco wystąpienia przed
PARYŻ (PAP). W Flgea.c (de~
AFRYKA~SKIM.
polo.nil&tawlcieli
z .AJ.- parta.ment Lot) ~rezydent de nych w USAśrodo'Wi>Sk
Do 1960 r. nasz hand.el
KanadlZie Brazy__ _,
'
Gaulle wygłosił pierwsze prze- lli i Francji '
cyką określała pr.=ue wszyNa za-koń,;,.enie obrad 'Uchwa
mówienie w tej 16 podróży po
wymiana towarów z
stkim
Iono rezolucjfl w której m. in .
różnych okręgach Francji.
które.go ud"zial w
Egiptem,
General de Gaulle przedsta- czytamy:
naszyC'h obrotach z tą częś„w obliczu ofensywy odwewił pokrótce zadania, które sto
cią świata wyn-019il w imporzachodnionlemleckic~,
t<>wcó'Y
Ją przed „państwem, republiką
cie blisko !15 nroc. a w e.ksrzeczywipolską
s~J<alu3ących
l prezydentem" w obecnej chwi
.
'
,..
.
i;tość nad Bałtykiem, jest rzeprzekształcenie kraju zgó,li:
porcie . o.k. 50 ;:ircc. <?hecnie
czą konieczną, aby prawda o
szczegolrne rozwmęła się wy- dnie z wymogami wsp6lezesnej
naszych oslągnięcia"h dotarł!'
ciągłości
zapewnienie
miana towarów z Marokiem epoki,
do. najszerszych kręgów opimi
definitywne uregulowa
władzy,
oraz z krajami
i Tunezją
św1at-o~e.1. Wlelk.a w tym rola
nie problemu alglersl<iego i
Czarnej Afryki. Sprzedaż tona caśrooow1sk polonijnych
obecnyclt stoprzekształcenie
lsl · h d kr · .
ó
sunków dominacji „w stosunki łyril świecie, których patriotyc7.
aJow w
war W po nc . <>
na p.ostawa pomaga skutecznie
całkowicie nowe", budowa EuMaghrebu powiększyła się w
odpierać zatrutą propagandę re
ropy, praca nad utrwaleniem
latach 1960-61 o 88 proc., a
Wizjonist.yczną NRF".
J!Okoju w świecie.
do krajów Czarnej .Ai.rytki • 30 proc.
ugruntowanie •toNa.sta_pilo
sunków handlowych z szeregiem krajów Czarnego Lądu, z
którymi d·otychczas nie posiakontakbezpośrednich
daliśmy
tów. za.warto umowy handlowe

Pod ro' .z·

de Ga u 11 e 'a

po Fran CJ. i

Eksportowe perspektywy

Nigerią,

GhaDĄ,

Republiką

Ni

ger, Republiką Mall ora2 dodat
kowe poro2Umlenie o wspólpra
cy gOS}>OdarczcJ z Ghaną. Obec
nie prowadzone są rozmowy w
sprawie zawarcia umów z To·
go, Wybneżem Kości Słoniowej
i Senegalem. OWocne rozmowy
na temat wymiany handlowej
pn.eprowadzone z.ostały z Nigerią oraz z Federacją BodezJL
1 Niasy.
naJpowatnleJszymt
Aktualnie
partnera.mi tej części kontynen
tu

tłl\

dl.a

ftał!I:

Gwbtea, Ghana,

Sylu-a·c:·j a w L:a osi·e
Koalicja szantazu
\PARYŻ (PAP). ~ Powołu
jąc si~ na kola 1)0in.formowa-

Agencja France Presse
w czwartek, że rząd
Sta,nów Zjednoczonych zwrócil się do Frarn::ji z usilną
prośbą, aby wysłała do Syjamu symboliczny kontyngenit
woj.sf'A:owy.
DowoLONDYN {PAP). zaniepokojenla brytyjdem
skiej opinii publieznej ostatl!'le

podała

Stanów
posunięciami
111imi
Zjednoczonych w .sprawie Laosu były in.terpelacje J>QIS.lów
Jabounystow&kich l!ll.l czwartIzby
poaiedzeniu
ikowy.m
Gmin.
gruipy
Posel Silverman z
la1bourzy.s1tów"
„niezależnych
zażądał, by premier Macmillan ·poinformował Izbę <> konik:tóre przeprowasultacjach,
dzil z prezydentem Kennedym
w sprawie wys:tania woj'5lk ado strefy LamerytkańskiC'h
OS'U,

Rekonstrukcja
gabinetu
f'rancuskf ego
PARYŻ (PAP). zgodnie z żą
daniem prezydenta de Gaulle'a
reltonstru.kcja rządu francus·kie
go po dymisji pięciu ministrów
przepI'owadzona
została
MRP
jes'UC2e w środę. Rekonstrukcja
opa.rla się na jak najprostS'Z.ycn
dotychczasowi sekre~h:
tarze stanu ze.stali ministrami
p0'!"'2:uconych przez MRP res.ortów. ,Tectna tylko osobistość uzupelnila sklad gabinetu: prze<!
stawieiel prawlcoweg.o centrum
RaymOt!ld Marcelniezależnych
l.ln, który przeją! fun~je mlnlstta zdrowia. W ten sposób
krajowe centrum niezależnych,
w l~tó r ym sympatie dU.a ultrasów są bardzo silne, jest obecnie reprezentowaine przez tro:echministrów.
Zmhmy są następujące:
pre mier Pompidou przeją?
:funkcje Mau·rlce Schumann.a, tj.
klero\vnictwo generalnym kormasariP.tem planowania i reformy
&tru.ktury gospo-da.rC'Zej kraju.
- R oger Dusseaulx (UNR) ro
'boty pui>Ec:zne i transpoM;.
- Gilbert Grandval (demokr.'\
tyczna unia pracy, czyli 1rtw.
lewicov.i gaulliści) - Ministerstwo Pra>ey.
- Raymond Marcemn („niezaMinisterstwo Zdroleżny")
wia.
rolni.ster do
~rge$ Go<rse spraw współpracy mlęd-zy Fran
cj1' a krajami afrykańskimi b.
koloniami fra..'1cuski..-r1!.
- Pierre Dumas (UNR) 21.lsekreta.rzem stanu przy
stał
do spraw
urzędz'e pre'mlera
i;tosunków z parlamente'!l1..
Likwidacji uległy selcrctar!aty
stanu. do eopraw T.<>bót publicznych, lrnndlu zagranicznego ora-z ~pr a '\.V zagranicznych.

NRF

•n~SK (PAP). w zabytkowym ratuszu staI'omiejskim w
Gdańsku odbyła się 17 bm . ..e-sja koml:.sji PoJ.onti Zagran:ic'~nej TRZZ, połączona z plenum
zarządu Wo-jewócizk.iego Towanystwa. Na sesji ZOtrgan!zowanej z olrazji obcho<l.ów Tysiącle
cia Państwa P<>lsokiego i x wieków Gdańska, ·domino·wal.a pro
blematyka Mstoryczn" mors.klei
st<>licy Po!slti oraz je'j pel'S.pektywy rorzwoj owe.
ucze.stn.lczyli
obradach
w
przedstawiciele środ,ow:is.k po.\onijnych z USA; Kanady, Fraincjl I Brazy11i oraiz dzloałacze po
lonijnt przybyli w <>c!wiec!Ziny
00 naszego kr!'ju.
Program se.sit obejmowal n.a„Polska i
referaty:
stępuj~ce
wiceprzewodnicząceBaltyk" go Rady Naczelnej TRZZ, pos1a
J. Izydorczyka; „Tysiąc lat cl21e
jów po16kiego Gdańska" -d<>c.
dr. ~- Cieślaka z Za1ctadu ·flioi,arz.
PAN
Pomorza
st<>r::11
~,Gdańsk w Polsce Ludowej" posła F. Wichlacza., przewod•nlczącego Woj. Komitetu FJN w

Powiększyły się także obroty z

z

Min.

Afryki i Ameryki Płd. propagandzie
Azii,
'
.
.
.

Premier Macmillan oświadiż rząd
. c-iyl w odpowiedzi,
brytyj.siki gotów jest wysilać
jeśli w
wojska do Syjamu,
rząd synajbliższych dniach
jarn.!ik.i 7!Wróci się z taką p.rośfbą.

•

•

o.świadczeniu
po
premiera
przez
złożonym
Iz.bie Gmin
w
Macmillana
Ministerstwa
przedstawiciel
Lotnictwa oznajmił, iż odrzumyśliwskie
samoloty
towe
wchodzace w sklad W eskabezie
dry st.acjonu.iącej w
Tongah w Singaipurze irostaly
po&tawion.e w ~tan gotowości
boj<:>wej oczekując na rozkaz
wystartowania do Syjamu z
chwilą, gdy rząd syjamski wystąpi . z taką prośbą.
LONDYN (PAP) . PM'.emawlaja_c w C"LWartek w parlamencie
australijskim w Canberra mini
ster ~raw zagranicznych. Barwlck, oświ•adczyl, iż rząd Australii całkowlcie popiera POS'USyjamie.
nięcla USA w
Minister doda!, że Australia
jak<> czlonek SEATO może rów
nl-eż wystać swe wojska do Syjamu, jeśli ten ostlltni o to •ię
zwrócL Barwlck ośwLad-czyl, że
do tej pory prośba taka nie

Wkrótce

napłynęła.

Prze~
NOWY JORK (PAP).
Vancouver kabywający w
nadyjsiki mini.'>ter spraw zaoświad
Green
granicznych
że Kanada nie zgodZ'i
czył,
swoich odsię na wystanie
dzia1ów wojskowych do Laosu, niezależnie od tego, jaką
akcję zamierzają tam pod.jąć
Stany Zjednoczone.

fe
zdania,
jest
Boun Ouma wytworzy?
,.k.rvtv".:lJ1.q .s.y1uację w LaoGreen

,.rząd"

dziewiarstwa i

(Doikońcreai.ie ze str. 1)
no.ści lepszego wykończania

opakowywania wyrobów; szyb
kiego reagowaDila. na zmiany
mody i termJnoweJ realizacji doota.w. O tym, że tak

postt;fp<>Wać
właśnie naD.eży
WSIZYISCY produkujący na e.ks-

są przekonani. Co innego jOO!lak teoria, a co inne' ,. . ',, ..
go 'pł'~ty'lts::..
W pewnym zakladzle w ten
sposób pro<hlkowall'l.Q dzianinę,
w myśl przyże dopiero s!oW.ia do trzech razy sztuka,
za trzecim razem wykazała
ku.rcz.J.iw<OISstopień
należyty

po.rt

ci.
Zagraniczny kontrahent

:lJre-

zygnował z dużej partii towaru, ponieważ wyroby wykazywały zbyt odległą w sto~

su.n.ku do pierwotnie zamówionej - wielko6ć. W produpartii
kowanej, reklamowej
garniturów dopiero po wielu
snę,
aka.za~o
„powtór'ka.ch'~.
że blędy w wykonaniu wynikają ze źle dob<ranych dodat-

ków kraiw.ieckich.
Terminy dostaw w ba,..dzo
szczególwielu wypadkach dziewiarnie w p~yśle
ski.In, nie są dotrzymywane.
Zarzucano producentom, it
nie potrafia stworzyć w zakla~
dzie odpowiedniej a ,t .i:nosfery
eksportu. Jak stwier~
wokół
dzil dyr. Zjednoczenia Dzteodwiarsko-Pońcmsznkziego
n<>si się wrażenie, te zaJda.dy
w wielu wypadkach najchęt
niej by zamówień nie przyJmowaly. z nielicznymi wyjątkami np, Zaklady im. Zubrzyckiego, nie widać, a!>y

Proces
Sala na
~dkońc:z:.~e ze s~. 1)

,Tam:iina,
Rene
Lo~re-Et-Cher,
ktory był w svvoim czasie dy~ektorem bezpiec:zeństwa krajo-

wego w Algierii. Ja!llnln okrct;Ia OAS mianem „zwią,zku zawodowego zbrodni i nle-na.wiś
ci". ·wylicza zbrodnie Sala na·
7 tys. wybuchów b"omo plastil<~
wYCh. 2 tys , za.machów z bronią palną, co ru1imn!ej J.200 za
i
AlgierC'~yków
mordc·wan~h
20-0 Europejczyków, 14-0 zabltych
ża,ndarmow ~ pol\cja111tów trancuskich, 4 miliardy franków zra
bowa.nych w bankach i .Lnsty\ucjaen •.•

i,palily się" one dQ eksportu.
Ciekawe, że w dyskusji dyrektor tych pochwruonych za
kladó-w szczerze przyznał, iż
w momencie kici:ly się okazało, że plan eksportu na rok
1.200 tys.
bieżący wzrós! do
pa.r po(1czoch „na zakład padl
blady strach".
Tak

slę.

bow.iem

składa,

że

próc~ szeregu. .zariutów ja!<:ię.
maż:na postawić producentom
~ braki .organiza<!yjne, rue-

Na sali panuje głucha ct<Ju.
Nawet obrońcy nle próbują się
odezwać. W tej chwili slychać
prokuratora: „Sa.lan, czy
głos
naprawdę nie ma opan nic do po
Wiedzenia wobe<: tego o.brazu,
klasyillcaktóry nie wymaga
cji"? I oto Sal an przerywa mil
j:.i:t „powiectzlałem
czenle:
wola z pasją - nie będP, tu
rachunków. Nie będę
zdawał
mówll".

WAJlSZAWA (PAP). Stosowa- tootl.I. pl'!Zebiegu w1ella J)rOCC!lll'IW
bt1'tr1~
p(1()[11ieniotw61'- produkcyjnych w
nie · iz<>t01Pów
czyeh w różnych tdzi.edzl.ruich g&mictwie. enoę<rgetyce, ~
g<J1SpodaiI1lc1 - było tematem ple nictW!e, geofizyce, chemii.
na<rnego posledrwnia Państwowej
dla tycłt
Większość izotopów
.Rady c!o spraw Po!rojoweg.o Wy celów sprowadzamy z za.grani•
Energii J'ądirowej. cy. Sytuac,ja ta wybitnie zmiekOtI"Zysta111ia
J>Od przewoo ni eię w br..; z chwilą uruchoOd.było się ono rząc!u
pelnom<:>c:ntk.a
nictwem
mienia w Swier.ku produkcji
w izotopów promfeni<rtwórczyeh na.
17 bm.
WilheLma Blll\ga
PKiN w Warszawie.
skalę przemysłową.
fakty ··· na temat '
Interesujące
Ro=eI"Zenle stosowM!la tróza.kresu i dziedzin st0&0wania
iwtopów. w g-O<>P<>daoroe, v;ska- del izotopowych w gospodarce
zuj ące, iż ta ba1'dz.o młoda ga- <>bjęte jest szeregiem planów
dlll ~ól
sporząd-za.nych
przestała
łąź techniki jąd.l'C•Wej
tyhl<<> ",,ciekawostką" tech- nych działów przemysl:u.; transbyć
nie- portu 1 budownictwa.
już
niczną, · a stała się
omawiana dzledzi!Q.a Choć
w
stosowaną
mebodą
oc!Jzowną
ja•k .pood!kreślit W. Billig .- mopr2lytoczył w swym
przemyśle przY'kladem d:oskonalej
być
ie
referacie p:raewo4nl=ący k<mlisjl izotopów rady mgor int. Je- harmon!i i koordynacji poc:zy·
w skali całej gospoda'l"ki;
nań
TZ":f Metera.
Rok miniony byt szczególnie wiele je&t jeszcze do zrobienia.
<>wocny dla rorzwoju iZDtcpo- Przede wmySltkim trzeba PTZY·
wych metoc! badań. Spośród an spiesri.yć IS'7.kolenie kadr, które
p!a.cówek, które wykorzystywa- JSprawni·e potrafityby obsługiwać
skompliloowainą apairaturę ~ato
ły w ·ub. roku lzot<l<PY w róż
nych dziedzilna.ch na'lllti i go- pową oraiz ?Zru>ta.nowić slę nad
2N.'ięks!Zeniem li=by planowanych
230 kQ(llcentrow~ło
spodat>ki badania.eh problemow nowych placówek lzotop~ch.
się na
Doiyc:zy to hutnictwa, górnitecąnim.nych.
ctwa, chemii i przemysłu małzoto-py bez tnała ·11: miestąca
:)ctórych placówki
na miesiąc reą..sz.erzają swój s.t.an szynoweg-0,
poSiadania w goopocLa'l'"ce. Y..ie- nauilrowo-techni=e i Wielkie za
klady . przemysłowe nie pow.inny
rrzą grubość p.a1pieru .1 blachy,
c:zekać na 'vyposażenie w apas•prawdZają ilooć cieczy w !Zbioc
Kuopno jej
ni.ka.eh, Jrontvoiują jakość spa- raturę Hzotopową.
opl.aca się, gdyż przy
stokirotnie
wanych szyn :( rur.oeiągów, śle
w koopa•lnlach; nosi ono mUi.onowe os=~oś.
d:zą obieg wód
cl, porzwaiaJąc na wytwarzanie
dO\koba<l'ają spoistość betonu,
produktów najwyżS'Z>e'j jakości.
nują pO'm!a(óW regµla<fji i kem-

WASZYNGTON "(PAP).
Trzy sprawy dominowały na
czwartkowej konferencji praKennepi"ezyden,ta
tSIOwej
dy' ego: Laos, rozbieżru:>śc:i w
nusil
sprawie narodowych
klearnych i związana z tym
p-0lemika z planami atomowyo.raz Berlin
mi de Gaulle'a
zach<>dni łączriie ze stosunkami USA - NRF.

LAOS -

głQwiiym tematem
była niebez;piecz-

llwnferencji
na sytuacja w Lao.sie, wyV;olana skierowaniem wojsk atemerykańSkich na· granice
Kennedy oświad
go kraju.
czył, że nie może powiedzieć
<>hecnie, jak długo ameryikań
i piechota
skie siły lądowe
mors.ka pozostaiTlą w Syjamie
Prezyprzy granicy La.OSU.
dent zakomunilwwal, Ze wein1ormacji :rządu U$A,
dług
na frontach laO'tań.sikicih panuje obecnie spo.kój, zaś trzej,
!książęta

laotańscy

,;rozpoczną

włcrótce

r<;>zmowy" rui temait
utworzenia·. rzą'du koail.kyjnego, (Jak ' wfal:lomo~ w~d11 ·rebe"'
li~ritów, popierany przez USA
jak doksiążę Boun Oum.
tychczas ' sabotuje te 'rozmoiż
wy). Kennedy oznajmił,
„nadal żywi · narząd USA
dzieje, iż trzej książęta utworzą rząd jedności narodowej,
będzie
czemu La.os
dzięki
mógł stać się państwem neutra·lnym i 111!ezawislym".
R1w:Melmo-śe.i w spra1Wie n.J1.rod1>wych sil nukiea4'Jlyc·h --:
'T. de Ga.ulleim. polemika.
Kennedy o.świadczy!, że Stany Zjednoczone nie sądzą, iż
ich .wju.s:micy z NATO Powinni tworzyć każdy z osobnuJdearne siły zbrojne.
na
Zdaniem prezydenta. · „skutecz
ną ochronę" zapewni potencja! NATO, „w który Stany
Ziednoci:one zaanga.żowaly się
bardzo poważnie" . .Je.śli pań
stwo po państwie zacznie dochodzić do wniosku, iż je.go
191twoniepodlegJooć wymaga
rzenia własnej siły 111uklearn ej - p<l'wiedzial Kennedy to pow.;;tanie „niebezpieczna
sytuacja".

kontro;i,
dz.'aiaw
niu, występuje wiele przyczyn i trudności Qtbie.lctywnie
utrudniających ekstpo.rtową pro
barwbrak
np.
du.keję
dostaz
kłopoty
nik&w,
niem potrzebnych czQ§ci domaszyn, ciasnota lokalowa jtp.
Z wielu pro-pozycji, które
zdaniem mówców winny pona
sytuację,
obecną
prawić
uwagę zasluguje projekt powolania trzech dalszych zaim.
kladów patronackich
Duracza, im. Glażewskiego i
;,Olimpii". które nie ty:lk.> pa
da.nemu aso.rtytronowałyby
mentowi produkcji i pomagały słabszym 7.akladom, aile
posia<ialy odpowiednio zaopatrzone w surowce magazyny, na wypadek brnku jak ich.ś
produktów. Ciekawy wydaje
y:><>&tulat ustalania
także
się
sposobu akwizycji tak, aby
w kraju do którego eksportujemy nasze wyrGby reklamować je na specjalnych wystawach.
M . Kulińskl, któ.ry zabrał
własną sił~ nuNajpie.rw
w zakończen·iu nara.ny,
głos
klea,rną stworzy ·Francja, poszczególnie wiele uwagi popotem jeszcze
inny,
tem ktoś
kooiecmości. stworze.świ~il
kontynuował
inny kt<:>ś
nia właściwej atmosfery woi w ret:ultacie
Kennedy każdym 7..akół eksportu w
może o.s:łabnąć sikuteczność soktadzie. Swia.domooć wagi eks juszu.
portu will'lna dotrzeć do każ
„Ale jeśli Francuzi rpo.sitadego robotnika, aby tak się nowili poczynić kroki w tej
nie potr:r.eba wielkkh
stało
je poczynią.
to
dziedzinie,
nairad. ale indywidualnej roz
dodal prezydent
Jednakże mowy i prZJekonania k ierO<W- My nie zgadzamy się z
nictwa iż wyniki eksoorto
tym, zaś on (generał de Gau.1we.i produkcji w.leżą <><f eaJr;i
le) nie mo,że nam z te.go poza logi i cała za.loga musi ,;, wodu czynić wyrzutów".
to wierzyć , M. Kuliński móSpra.w a :roa.mów na temat
wił równieź o zinac:lleniu faKenBerJ.ina za.ebodindego. ch<YWców dla właiściwe; pra- nedy uważa za wska.7.ane koncy 2lakla{!u i lroniccZl!lo&ci
tynuować .rozmowy ze Związ
starań o wysoko kwa.li.:fikowa
kiem RadziecJcim w tej kwestii.
ne kadry.
·Prezydent zaznaczył zarazem,
że USA będą przep.rowa.dzać
id.
dopaitI'Zlenia

pr:zy

krótkowzroomość

W dniu 16 ma.ja 1962 r. zaQllęla. w Bogu po kró-tlkich
looz eię-.&ich oleit'pienJi'lWh

S.

·+

P.

ANNA POLLER
wdowa PtO ś. p. Alfredmie.
N-llibl>tet\sfiwto żaJ~łme cdbędrzie się w · kośeiele b.t.edralnym w st>bctę 19. V. 1962 r. <> g-O<dul. li ra.:no, po
zwł-0ik na Cme!!.lan P-O>Wą.7r
k~órym nastą.pi eks)l<lrtaeja.
kow&ki w Wan91:a<wlie, o azym 2J&wiiada.miaJą po.grą.żeni
w smuiku
SJiOSTR.A i PRZYJACffiLE.

konsultacje ze GWytni sojusz(tj. praktycznie biórukami
Kennedy podrąc :r. NRF).
że stosunki między
kreślil,
USA i NRF' ulegają poprawie
oraz że admtnistra.cja oczetku.;
je propozycji bońskiej w sprawie Berlina zachodniego.

W województwie

łódzkim

Niebezpieczeństwo
r.o~odzi ·minęło
Na .silrutek ulewnych des:r.czów

w woj . . łódzkim, wystąpiły z
brzegu wszystk'e niemal rnale
rzeczki,. strugi, a nawet ką.na
ły . meli()ll'acyj:nie. W ciągu ltil•
ku dni, trwal alarm pr.:z,e.chvN ajsilruejsze
powo<lziowy.
w p6tm.ocnych
były wylewy
rejonach · Wi>Jewódzhva.
Kutna., l,ęcżycy, Lowicza i
Poodęb!c;

r:Ząiizila.

Ta.nt

też

wc<l~

wy-

s_zkfl'd;v ·
naJVVllc;k!lze
użytkaen
g<,>sP.~;i.rc~ .. .1 . w
·
·
rolnych.
W dniu wczoraiszym, P~
ziom wód w calym wojewódzi>bniżyl.
si~
znaeznie
twie
Kulminacyjna fa.la utrzy:mywala sie jedynie w rejonie
Neru, gdzie powódż zagraża
ła s:ucz.ególn:e gromadzie Jeżów w pow. poodęb'ckim.
się
ną.leżą
Sł°'va uznania
m.O.toryzMyJnym ż
zakładom
dydo
Głi>wna, które oddaly
przeciwspozycj.i komitetów
powodz.i-OWY<:h znaczne :lo.ści
ratunkoweg·::>.
swego· sprzętu
-pomOC'Ilego przy ewakuacja-ch
ludno.ki z zagrożonych terenów. Do większych rze},c woWarty,
jewództwa Pilicy i
które dotychczas n:e groz'ly
fa·
wcz;oiraj
dotarła
wylewem,
la wezbraniO'Wa. Jest ona na
razie niegroozna.
Przeciwpow<JKom.
Woj.
d.ziowy nie ocen.il .ięszcze .o:lobalnvch strat jakie wyrz:adziłv deszcze. Bę-dą Ot11e jednak
poważne. O rozmiarach ostat·
ś~iad
nie.i ul<BWY naj!ep'ei
czy fa.!J:t. że przekroczyły one
o 1O proc. wysokoiść średn!e
go opadu rocznego.
.y.

*

.y.

Z pierwszych szacunkowych
w woj. łódzkim wyw rejonach najbarprzez wydziej dotkniętych
lewy, tj. ·w powiatach Kutno,
Lowicz i lA:czyea, woda zniszczył.a 20 do 30 proc. zbóż oziteż
Zgniła
mych i jarych.
ezr>o\ć ziemniaków.
rolniklę.•:ką
Nawled~onym
kom · po~pieszvly z . pomocą
władze wojewódzkie.
obliczeń
nika, iż

Kr.

Sukces łilmu
Konwlckieao
·w

CANNES

(PAP) , Krytyk pary„Llberation"
skiego dziennllca
ocenia wysoko film Tadeusza
Konwickiego .. Za·dus:i:kl" wyśwl~
tlany poza lwnku.rsem na festiwalu w C<innes.
Film Jest pasjonujący · - pfsze krytyk - jakkolwiek trzeba dohrze znać polslcą atmoo!e
w owej epoce;
politY-c?.ną
rę
aby Z!'QZllmieć subtelny przebieg akcli. w każd~·m razie Tll
d·eu;;z Konwicki zdołal doskonr.le wy.tlumacr.yć nnm dramat
PARYŻ

~WV<'.h

b'lh.at-erów.

Końcowa

sek

v.'encia ~Hrnu jest naprawdi: WY
soki-el ~.-.

sie".

il)ZiENNII\ !,.00.Z~l nr .UB-(4~10},

. ." ~'
\\ \·\:\

1/ f,1 /.h

,,;. /~i'{(,t:

I

odzieży

·Kariera izotopów

'

'

.

Śladami udanłeqo eksoervmentu

E2znmin pmmdzkaei doirzałości
odczuwaliśmy
koleżeński

ważniejsze

i
ich serdeczny
.>to.sunek do nas,

Od la-t narzeka się - i słut'ml.ii' - że ·a.bsołw-ci wyż
A?.ych uczelni nie otrz;ymuj~ należyteg~ p•rzyg<>t-Mv.ania

praktycznego do

przys?lłego

„ary

z personelem.

ję:zyka

Wydawa-0 by sie m·oglo. że z

te.i sytuaejtf tmdno zn.a-

hźć wyjście. Znaleźli się jedn.ak lud~e. kt.ó·l'ZY poka.zaJ.i,
te wy,Jście jest!
Od<lajmy glll6 autorom ud.anego ekspcry.meE<tu.

ł

______....;

P'ROD7ffi'.KAN WYD'.7-1 ..\LT! WLOKU',NN!CZEGO PL
DOC. DR WLODZIMIERZ KRYSICKI:
my umieścić naszych praktyDr ugi z kolet rok nowo
grupą
każdą
Nad
kantów.
Przy je ci na nasz wydz'.al. o'.lraop1ekunow·.e z
czuwali
w
b:-·walt prakt yk; wstępne
ramien:a
z
i
zakładu
mienia
fal:>rvk ach wlokienniczych .
uczelni. Wszyscy studenci z.oie
R Żecz p ~lega!a na tym.
srali zobow;ązaini do prowa4
p!erwsze
przez
s tudenci
prakt yk,
dz:erua dzienników
od wrze.śn:a do
m 'esisce
cowpisywano
do których
pięć dni w tystycznia
Z
dz'ennie odbyte zajęcia.
s:oclniu po 7 godzin pracowa'}bopraktyki
o.kresu
korioem
robotrf icy.
normalni
li j ak
zalikolokwium
wiązywało
Po..-Jz1elili.<my ich na 11 grup,
ho w tylu zakladach mo~U,ś- czeniowe.
ułożono
praktyk
Program
w ten sposób, że każdy c;tudent przechvdz;il: przez wszyprodukcyjne.
działy
stkie
Pracy przy warsztacie towana rerzysz:yly prelekcje _
m.at obslugi maszyn, eiwl)obhp,
zasad
miki produkcji,
surowca,
obróbki
sposobów

Wojewódzki Zjazd
Społecznych

Oprnkunów

Zabytków

~ I ~! maja br. o<ibędzie się
w Wieluniu w Powiatowym DoW<>Jewódzki domu Kult ury r<>cmy Zjazd Spoleczn3tch Opiekunów ZAliytków. Zjaz.d organi-

zuje
Lod'Zi

Okręgu

Zarzą<i

z

W<"S-pól

w
Kon-

PTT-K

U1-~ędem

n.asrz.ego woje\vód'.'Z

s~ rwatorslnm

twa . W programie zjautu m. in.
dwa reteraty.
W ctruglm dniu obrad _ wyZiemi
zabytkach
po
Ciecz"Ka
w iel uńsiltiej

1 .glera<izkiej.

Zygmunt LlchAiak - Na przyfilmu - PAX - u 2-0.

kładzie

Książka

zawiera

a•rtY-

wybór

ku!óW drukowanych na tamach
71

Po\.\rszechnego"

Stowa

cia i

Artykuły

Myśli".

„ży

1

te

po-

są

swięcone

problemom filmu.
Baumgardt1'!1
A.leksander
Spotkanie z jutrem - w. S!ągk
- z.„ 1fli.
Po'\\'ieść W"'Pólc-zesna pr:zedsta
~~a ją ca „ludzi zza Bugu", którzy a klirnaty-wją się na Sląsku .
.Tel'ZY Szczygieł - Milczenie -

zl H.
p1'2ed&t.awia trag!=>e
który podczas

PIW -

Powieść

dzieje

chłopca,

w v p .1dku
c:Źeśn>e

traci w-zrok i
się

staje

ofiarą

jednozłośli

plotki. Mieszkańcy miasteczka, w którym mieszka chło
p iec. pos.ąd.Zają go o chęć za-

wej

mordowania

l<Siędza.

ny przez w92yst.kich,

OpUSIZC'?O-

ślepy

chlo

pie<' przeżyw.a

tragiczne chwile.
podstaWladyslaw Sztyber wowe 7,agadnienia ekonomii pol!tyeznej socjalizmu - Iskry -

zł

&.

ponularnle <>mówion<> główne
;>::awa ekonomi<:-Lne socja1istyczncgo !!'POS<>tnl produkcji, zasadnicze cec-hy i mecha.ni zm fun-

lccjonc·wania
6tycznej.

lł<>SPO<lalt'J<i

socjall-

jakie korzy.ki
praktyki?
z
wy n;eśliśmy
Przede wszystkim, zapoznalizawoprzyszłym
śmy się z
dem. nie będz'.emy już sbPo Jru„ "·N ciemno".
rlio~rać
wbrew IY,_)zo~1e pra,ktyka nam okrei;:
ułatwiła
rom
aklimatyzacji w uczelni. dziqk1 niej mieL&my z puczątku
teoretycznych.
zajęć
mn1e.1
Pyta

po.trzeba m1asu na wciąginięe"ie
na zna.JC'Ziienie koota.k:tu 1 wspólnego

mżynierowi
w fał>ryee,

demu

przyszlych

lnżynioerów.

mło
się do

zawodu. Wiadomo. i•le

ła twiej

pan,

było

się

wc i ągnąć

w

pracy, inną niż w
szkole.
coz tu ukryI wreszcie nauczyliśmy s'ę trować chę dyscypliny i poszano·,A,·ania dla ciężkiej pracy t·zyczne.i. To się każdemu przyda.
. Zaznaczyc wypada na marrozmówca,
~inesie, że nasz
byl jednym z czwórki sluktórymi
z
chaczy l roku,
„ma przy
spotkali.~my się
łe; czarnej" w klub:e stu::k:mtów. Może to w:a1osek p:>chopny. ale wydalo się nam
przy tej okazji. że ci ml:ldz<
ludzie różnia się znaczn :e J-ci
z mrówieśników
swoich
nych kierunków 1 ucz.elni. Są
poważniejsi. mówią z namyspre<:yzowane
mają
slem.
równie±
to
Czy
poglądy.
itp.
efekt praktyki?
Szósty dzień tygodnia i nieCzytelnik . p00woli. że po
które !)')południa przezna czyliśmy na zajęcia w uczelni, 1< uwagach . osob z~111teres~1wa ..
któcych było w sumie 11 go- \I nych z<ibterze takze głos NIŻEJ PODPISANY.
\
dzin tygodniowo.
Pyta pan o efekty? .Jest ich · Moglem się zorientować , Ż€
wiele, ale przytoczę tylko te
każdei;·o
z
praktyk
ocena
najbardz:e; widoczne.
punktu widzenia, wypada na
Oto w tym roku z 228 stuplus. Ze swoich obow: ązków
dentów odpadło po I semenależ}.::lc
się
wywiązała
strze tylko 16, czyli 5,5 proc .,
pracy.
zakładów
większość
pow
ods:ew
gdy
podczas
w wielu wypadkach wyry.p.0przekraczał
latach
przednich
wani przez dyrekcję op1e!<uczęsto 30 proc, Na obecnym
nowie grup wykazali wr~z
II roku, który również zdą
umicpedagogiczr.y,
talent
z
praktykę.
p~jść
już
ży!
•
jęt.n'e slużąc wyjaśnieniami
nie
każdych 100 przyjętych zajęcia .
organizując
porepetentow
wliczając
również stuNie zawiedli
śr~dni.<1 '
chociaż
zostało 60,
cza.~:;e
denci. Nierzadkie w
dla uczelni krajowych wynop1·aktyki „obijanie się" po
si ponirei 30.
zalda.dzie, nigdzie .nie mia.Io
praktyki
A jak ocema 1 ą
miejs.ca. Tam, gdz.ie potraco8Rmi .situdenci? Mówi
no wykorzystać za.pal studenSTUtlENT I ROKU WYDZ.
tów. przysporzyli on.i f;ibryce wiele konkreit::nych korzyWLOKIENNICZEGO śd .
MICHAL GA.TOS:
Szkolnictwa
Ministerstwo
Zacznę od tego, że praktyzamierza w przyWyż..""2ego
ka była dla nas wielka przyakademickim
roku
szłym
rank:em
Wc7..esnym
~odą.
na
praktyki
wprowad7.1ć
trzeba bylo odbić kartę zegawszystkich kierunkach tech·
partierni, za chwilę
rową w
niczr:iych, To nafl'eipszy dopodprzy maszynie,
stanąć
eksperyment Poliwód, że
polecen;om
się
porządkować
w zasadzie
1~ódz.kiej
techniki
dyscyplime
całej
mi.strza ;
udał się catlrowicie.
7..akładu. Wielu z nas p0 raz
pierwszy zetknęło się z faPr?.y okazji jednak warto
bryką, ale tylko dwoje z tena
uwagę
również zwrócić
go JXJ'l'.'OOU zrezygnowalo z
pewne niedoc:ągnięcia. Otóż
Wszyscy
studiów.
dalszych
7,da;rza.Jy s!ę wypadki, że studo
stali dentów nie d-Gpuszczano
tnni - tak iilk ia
się chyba gorą.cymi patr10tapracv bezpośrednio przy maprace
wykcinywali
szynach,
mi przyszłego zawodu.
prostu
p0
pomocnicze lub
Praktylrowalem w ZPW jm,
przyglądali się. Widocznie w
Wa.ryriskiego. Obok dyrekcji.
tych wypadkach opieka zaspecjalną opieka ot.oczylo ::ias
kladu n'e była zbyt p1e·czokofo NOT. Słuchaliśmy oogałowi.ta. W p.rzyszl<>..~i wszakk9leg6w,
danek pr;1yszlych
z n.im; na wy- że wa.rto pomyśleć o wyjeździ.J,iśmy
dzieleniu dla s1u<lentów spena.joo chyba
cieczki
metodę

Nowy

ośrodek wczasowy
\\-łók n iarzy

WtA.<'ly
ejalnych warsztatów.
me ucierpią Mli prakt~kanc1 ,
ani produkcja.

~sta
również
~
Można
dykwesttą
now : ć się nad
skOllltowania um;ejętności zdobytych podczas praktyki. Otóż
obecnie po owych 4 m:esią·
cach, studenci właściwie na
2 lata rozsta.ia się z wló!,ennlctwem. muszą poświęcić ~i ę
11.au<'e matematycałkowicie
ki. fizyki i cl~emii. 'fa :en
cel prz.=znaczono również w

calc6c1 wspomniane 11 !r'.'>dzln
w
choctal.
w I semestrze.
pewnym st<J.pniu powjnny on e
uzupełn : a11:1.;
służyć
chyba
w
zdobywanych
w '. adomości
pog '. ęb'.a
więc
a
fabryce.
n.m wiedzy praktycznej.
wspomn ia Ntezalci:nie od
możn z,
mankamentów.
nych
że
oczek'.wać.
z pewnością
Politechniki
eksperyment
niedalekie.i
w
Lódzki-ej już
owoce
wyda
przyszłości
ińżyn · i:rów
przysporzy nam
lep'e 1 przy~otowanych do z3przyi;:otowalepiej
wodu i
nych do życia.
JULIAN BRYSZ

w przeddzień

50 . rocznicy śmierci Bolesława Prusa

ROZUMNE SERCE
I tak, i nie. Ta~. bo nie
brakmvalo rzeczyw,:;c1e wiel·
kiej serdecznc.ści a<ni w ży<::u,
ani w dziełach Bole~ława Prusa. Nie, bo serdeczność ta nie
miała chyba nic wspólnego z
tym wszystkim , co zwy;\:liś
my pojmować jako romantyczny prąd naszych dz'ejów i
odbijającej te dzieje litera.tury.
1le 'W
Twierdzą niektórzy,
Aleksandra Głowackie
życiu
go, który przybrał sobie liteBol-e.slaw
pseudonim
racki
Prus. nie działo się nic ciekawego. nic tak malowniczego, aby pociągało wyobraźnię
w parn ięć. CM;
i zapada Jo
bowiem na ogół predestyn..ij.e
do
p'..sarza
u ;nas życiorys
popularności? Wielka rola polityczna. wielki czyn na polu
bitwy, wielki romans.

A tu co mamy? Od partii
poUtycznycb. Prus trzymał się
z dala, w powstaniu styc7n!.owym bra1 udział ja.lro szesnalekko
st.oletni chłopiec. był
.ranny, wzięty do niew0li i
zwOiln!ony z uwagi na mł<l.cly
wJek. Całe życie przeżyl

z

efektowną, zacną pan i ą Oktawią . do której l):syNajwał listy za tytułowane:

niezbyt

„

d'rożsZa Taciuniu" . albo „Moja złota Laluniuf". Zagranido
ograniczył
czne wo1aze
pe>by'fu
Paryża parokrotnego

w Szwajcarii, wolał cichy Nałęczów, gdzie dobrze mu się
p1sato. Przez lat czterdz!e.ki ,
SWÓJ
upraw i ał
regularnie
za1 pisarski
dz!enn ' ka·rski
wód. Wa.rszawę i nawet srw.:r
je mieszkanie opuszczał n 1-echętnie, cierpiąc na lęk przestrZRni.
Mimo owego, szarawego tycio.rysu, śm:em tw1erdz ' ć, iż
to najwspaBolesław Prus
nialsza, nie zglęb1ona jeszcze
ani do polC"ll'y p1·zygoda, _j;,ka przydal."zył,a się naszej li·
teraturze. i chyba n ie tylko
czas y
że
Sądzę,
litern.t.urze.
popula.rno.'c1
czasy
Prusa,
Prusa, są jeszcze przed nartri.
pisarz, k :óJest to bowiem
rego przenikliwe oczy pazawsze w przyszl·. •ść,
trzyły
Eg ipcie
nawet gdy pisał o
fara.o.nów i kaplanów.
od
zaczął
Bolesław Prus,
iż zrozumial swój czas
dla i>it>bie
znalazł w nim

tego,

tl ośm.W już 'bez ma.la wJt

O

msia-

d.ając do p!$a'llia o. nowy~h premie.rach

Opery

Łód.ziki.ej

zaista.~

si·ę, CZ'Y .1TWZ n.a w . warun.kach,
jakich egzyst:u.Je ta placow-ka, S'twod..o
stosow.ame
ocen,y,
lerl/'te·ri.a
1.00Ć
tea.trow pracujqcych w Wfl'."u.nkach 11-0-r-,
mal1111Ch. Chod.r i oc21f!.V'lscie zaiwsze 0
wątpliwości rodzaju: <:711/ wici to, a taki bra,k bylby do uniknięcia we wł>a
&nym gmachu z włli.s114 or.kies-trą i</;p.

11.awiam

w

Pr2yz.ru1ć

muszę.

że

tyrm razem PYtani<i troicie nie nasunęły mi się i to je·st
chyba pierwszym wyrazem tl21111/LnUI. dla
nowej premiery. Łód.zk-ie p ·rzedisla'W'!Jeni.e „Lakme" nie je~t wpra·wdt:ie Je>SZcze po.szukbwamiem nowych dlróg dla
opery wspól.cz.e.snej i tych am.b1cji 11. i~
posiCl!da, posiada. na<tom1.i•st (})mbicje staronnie i czysto m.uzyorni.€ i re,źysers./to
zreCl!liz0<1.00>11e90 przedS1tCl!Wie<nia. „I.akme"
jest dużym ffi Joce.sem O]>e'l"y Łódzkie<j.
Mim<>· że 'f!.iew'iele zmienił.o się dotychctn•s w · jej obi.ektywnych Wlllf'tt11Jw-ch
pmcy, wieJe zmi.e.nilo S'ię tu. n.a koo czym. dowodinie przeik-O'luUa
rzyść,
nas wlaśnoe vr.emiera.
Ale może na.jpierw o sarm.ej operze.
„La;Jom,e" Leo Delibe-.~'a. (1836-1891)
;est 11.ajd-0jrzalszym dziel.e.m ope>roWJfl7l
t.eqo Trompozy.tora. Posi-Oda piękną, meże
sprCl!Wiajfł{>ą,
muzykę
Zody}nti
„l.Akme'• jest. wciąź jedną z a.traikcyjn ie j szych pozycji O'p-e'rowydi, gra·n.yeh
na wszy•.~tkk:h sel!'n.ich. Przy.czyni.a. si. ę
do tego i. e-gzoty.loa sc.emerri~. Rzec.z dzieje si~ gdzieś w India<e~.. boha:teorką dra.matu }est Laikme - co1·ka ka.pum.a brami1\.s.lciego, przeiz11acz011a przez ojca na
służbę bogom. Mi/ość oo „niewiermego" - oj.ice.r a amg.i,eLskie.go prowad.zi ją
do utra.ty życia.
przygatowamie
czysit.e
ta.ranne,
iódzkiego prze>dst{!!wienia je<St jego powa.ż,ną zalet4. OrlvieiS'i:ra poprowadzona doświa<kzoną ręk.ą świ.e<t-

S

11ego muzyka dr Zygmu.nlla wtoszewskie·go wydobyl,a pięlcno delibeiso·wskLej
i11·s.trume•rotacje .
i·ntere.sującą
muzyk~ i
By/,a t.etź czułym olwmpania•lorem, Jc,t:O..
ry nie za-głuszył żadnego z soUstów, co
się nierzadko naszym orki.estrom zdaZ sartysfa./ccją też słuchało się
rza.
stairainchóru, dojrozCl!le brzmiące.go
nie prz;y.go<towamego.

W śród roli.stów przeds.t(!)Wf.erfll.4 1)Te~
mierowe.go, "M czoło wyl1i;ja.li a~ri Zofia

„Lak me"
w Operze
Łódzkiej
Rudni.ck.a, jako Lak.me i Mi.cha~ Marchut jakc Nilakańta. O Zofii Rudnickiej slys.z.eoli.~my osta.t·nfo więcej z ra-cji
jej s1tlccesów. 1 za gron1jcą, 11'iż z wy.~tę
pow w l.A>dzi, suk.ce.ww przyznać trzeba w pełni za.służonych. Dy.!pon-ujqica
o wyjqto/wwo bOQ<!Jtej ~kali
pięknym,
Z(J)JYreze11.towa.1a
śpiewaczka
glose.m, .
11-01m La1kme ·nie tyllw świefaą woka;ln ie, ale i wdzięczną, i wzru.sza:ją.cą
a:k.torslw . Niep·rzeciętny glo•s, świei?.:ość,
urad.a i wdzięk zaqJ01.v iaooj4 te.; śpie
WCl!Czce

dużą

przysz/.ość.

Mi.chał Marchu.t, }<JJlvo NiT,a;kam.ta d-obrze a1/vt01·sko tv-ypośrodlwwal positać o
cechach fal1l.Cl!tyczn.e.go • lcapfo'l'la i czu.lego o:j.ca, pięknie też brzmi.al jego czysty, mef;a,Uczny i dźwięczny glos. W

ogóle

z poprzednimi :z:astrzc-

m:kę

Gdy ,intro, 19 ma.fa w 50 rocmic~ śmierci skła(lac
grobowca
płyci-0
przy
wiązanki kwi a!ów
będiz.iemy
doFruS4 na w a.rs=wskrich Pową.zkach,
Bolesława
strzeżemy wyryty na nie.i na.pis: „Serce serc". Ta.kim
samym na.pis-em Pil lacinie uczcił pamięć sweg„ t<>a.ngfolski
wa.r.iysza Po piórze, She lley'a r-0ma.nt.~·czny
poeta Byron. cz,•żhy Bo lesl<tw Prus był romantykiem.
że
skO<N> zasłużył sobtf' w J){l'jęciu tych, którzy go
gna.li na takie epitafium 1

trzelia

powied.zi.eć

le

Opetra

~ódzka ma sz~zęści,e do 'basów. Gdttb!J

inne gW.sy m1<JJly t(Jlk mocną obsad„
bylibyśmy chyb~
j(IJ/c, właśnie basy,
na:1f,e,pszą operą w kra,ju.
W pa.rtii Ge'ra.J.d.a wys.t4pU J eirzy A·nte.powkz, te'l!or od nie<l.a•wna występu
w Operze Łódzkiej, ŚP"i.ewaok o
Jący
kuiturze muzycZ'T!e-j i mu.zylcCl!ldu~j
nosci. W pozoS>ta.lych pa<l'ti.a.ch 11a premie'1'ze slysze•liśmy Halin~ Romamowską (Malik.a). Jani11ę Hame.-rn~le (Elle-n),
Narle-ieMarię
Pru .~ką (Rose),
Danut.ę
wkz, jako Mi-s.s Bentson. (k,iedyż wreszcie . usłyszymy tę śpiewCl!Czfc.ę w wię:k
sze1 partii?), Stanisława Hei.mbe-rgera
(F·ryde-rytk) i EuglM!lwsza SzyniloOJrs·kiego (Hadżi).

An.tO<n'i Ma.ja.k:, j<JJk ZM1'8'Ze 1» :ncych
imsce•ni.zaJCjach, ta•lc i tu dal p·rzeds•tawlem:ie żywe, nie sfotvczne, pełne ruchu. dopracowame reży.sers·ko. Scenoegzog·r aji'a Jó.zefa R-0,chwalskiego t !fCZna, trochę może - jc.1k 11:a sce n.ę
TeCl!tru. Nowego i duży zespól, stale
zbyt monuZ7J,(J)jd,ujący s.ię n.a 11.ie.i me'l!.tCl!lna i tłoczna. Chci.afoby się ją
·na dużej scemie Teatru
już
widzieć
Na"Todoweg.a. Ba.Zety ocpracowa·ne przeiZ
Fe/Mesa Parnena 1v mia·rę egzo1yczne
i orygi11-0lne, o d.ość ci.ekwtvych uklad'(lch chorl!'ograjiczn:ych.
eas-umujq,c - pierwsza ta pr.e<m1era pod nowym kie.roumi<:<tweim
LaJtoS"zeivsik.ieigo
d·r
artysty.c.rn.ym
przygotowamJia rozpoczęto ju.ż
choć
wczi;~niej, je<Sot dobrą wróżbą na przyszlosc Opeory Łódzilviej . Niewqd.,pliwa to
zasluga Zyg11ftmta La.tosze.w skiego. N1.e
wq,tpbmy, że to dopiero poczq.te:k i to
Czek{llmy na
opt·ymi-.~tyc.zmy.
po·czą'fe.k
ci.ąg dailszy.

R

T. WOJCIECHOWSKA

i

miejsce.
Szkole

W

warszawskiej

s1ud1owal
Głównej,
matema.tykę i przyrodę, Pot-em
do fabrvki
poo;zedł pracvwać

L'lpopa, jako robotnik. A pri··
tern zaczął p;sać. Pisać 0 tym,
że, abv w Polsce bylo le;:>;ej,
aby naród nie zg;nął i nie
zmarniat. aby mógł się powoli dźwignąć z upadku, trzeba
i pracoliczyć
się
nauczyć
wać. Były to lata kształtow.a
n ia się w Polsce ka.pila•llzmu.
ten
Prus stara! się proces
zrozumieć, rozróżniać w n im
co dobre, a co złe, myli! 8ię
nieraz, błędy swoje prostowatL
apisa! wiele opowlaó.ań
najbardzid
z któiryc.h
nas znane
każdemu :z;
choćby z lektur szkolnych. t<-;
„Kamizielk.a", ,.Antek". ,.ll!IiSta.s;a".
chałko". ,.Przygoda
sporo także utworów które>

N

nazwalibyśmy dziś
powieścią", .takich,

'.krć.'ką
j~ ,.A-

czy
„Placówka"
nielka",
Dał
,.Grzechy dz:eciństwa".
nam ponadto dwie szer~ko
obycza~l~ranowe panoramy
&komplikowaswoich,
JOWe
nych czasliw „Lalkę" i .,Emancypantki". W „Faraonie"
sięgnął w odle.glą przeszlość,
aby rozpatrzeć przy i~i P·Dmocy problem. p0 wsie · czq,y
aktuaJny; mecha111izm wlad:>.y.
W latach naporu rewoluc~·j
nego ogru-nęly go wahania i
iroeptycyzm; nie ze wszy~t
da! te!T'u
k :m się zga<lzaŁ
wyraz w powicici ,.Dzioc .",
Ale iuż następna. nie doko{1prv.;oz
praerwana
~zona..
sm1erc. PG<Wiesć .. Przem.ian Y"
jak gdy~y_ zapow1ada!.a poic-

żieniami,

O randze beletrystyki Pru·
sa w naszym piśmiennictwie
i w odczuciu szerokich rz~sz
zadecydował
czyteln'czych
jednak nie ten czy ów Z?l-1lecz
trop,
biony polityczny
pełen perspekryw
szerc.ki
szlak, jak1Jm kroczyła jego
epika. wypo.saW<na w o.str:>6ć
widzenia ludzi i ich losów,
ogromny dar narra-cji i bu<lo·
wania fabuły, jasny i p~ty
Prus
przemawiania.
sposób
lecz
nie był rewolucjon'.stą.
sz..CT..erym demokrat.ą. Nie pochwalał zamachów ulicznych 1
ale, za pośrednictwem Krzy·
wickiego, ofiarowywał pomoc
zamarodzin01Tl
materialna
chowców. W swym testamencie u.9tanowil stypendium di.l.
chlopskiej młodzieży, kszt„ł
cącej się w rolniczym zaW'-0"'
dzie.

ie obok powi€ściópisar
st wa Prusa, lecz u jego podłoża, jakby jego
fundament. rozciąga się naj rozleglejszy obszar. dz\ałalnJ)""
ści pisa1·za: publicystyka. Publicystyka Prusa. która z.Janiem prof. Szweykowski0go,
wypełni co najmniej 20 ~ru
bych tomów obecnego jej , pelnego wydania, obejmuje 40
lat życ'a Polaków · 1 życ.a
Warsza.wy. Felietony swe pisvwał Prus w „Musze•·, ,.KolWarszaw„Kurier?-e
cach",
skim". ..Kraju·•, ,.Tygo<l111ku
llusitrowanym''. ,.Kurierze Codz!ennym" i inny<'h pismach.
Nazywał ie .. Kr0<nikaiń1i tygodniowymi". N:e zbywalo im
na humorze ani na urozmaicxmej. świetnej formie, N i c
to ioednak zadecydowało o Ich
..,,. naa:vm
JXJ2YCji
trwale.i

N

piśmiennictwie. Stanowią one
zaci~tą ,
nieustanną.
lą~znie
w 1el0Iet.nia walkę -0 roziaś'ni e

nie polskich itlów, walke z
walkę o
.. jakoś to b-~zie" .
to, aby .. zmniejszyć nieszc7_ę
ście,
usunąć

wać

szczęiśdc.
J)OW'iększyć
spof:0goszkodliwość,

użyteczność

dosk<"i wszySltko: ziemię, czlow':eka, jego narzędzia i ' JJyroby, je.go ducha, a na.r eszcie
cale snołeczenstwo". W tych
mów i?
.. K.roni·kach"
i;woich
wszv,;tPrus sool-eczeństwu
kie na.jbairdziej gorzkie pr awroman!:vczbohaterom
dy,
gestów przeciwstawwł
nych
bohaterów nauki , pracy
i plew:ił
w:v•śmiewał
.S7tuki.
glupotę i ob.o;kuraintyzm. snoWyikpiwal
·
nierób<;two.
i
bizm
pompa.tyczne malowjdła i 7,asie przed Einsteista.nawiał
nem. czy moona ująć prawa
kosmosu w formulę matemanalić

0

tyczną.

PJ;us mawiał: :.Badaj i kochaJ wszystko, co cię <'>t.ac:r.ą:
naturę. ludzi, nawet brzyootę
i ubós.two". Przy tym: „ba!Pierwszym
:na
kladt
da i''.
m1e1~cu "Przed „kochaj".
Boleslaw Prus - fo bvło
bardzo .rc•mmrie seroe.

ZBIGNIEW MITZNER

Uroczystość

1

w Wydziale Zdrowia

~LAcz;~oDoi~.~s~~~~ r~,-,~~21

zdobyło

prredl'lt.a.witciel „Thz;ienniika. Lódrt;kiego", uerrestpracy spee~„lnej komisji mee:z,ooma.wców poBu.dOWllliciwa
I
wołanej przez Wydzia.ł A.rohitekt.u ry
Preo.z. RN m. Lodzi, która bada.la przyoeyny przedosola,w ani:a się wody deswr,owej do mieszkań w n.owych

dyrektorów

obecn.oścl

Prb-

ordynatorów

I

blo·kMlh.

szpUali odbyła
przez Wy-

się zorga.nlzowa.na
dział Zdrowia RN

m. Lodzi
i zespól specjalistów wojewódzkich uroczystość wręcze
nia 89 lekarzom zaświadczeń
speeja.lizacJi I, względnie l i
stopnia, w tym m. iJt. 21 IH!dlatrom, 18 lekarzom chorób
ginekolowewnętrznych, 11
gom, '7 chirurgom f 5 ftyzjatrom.

w

nlcrzyl

(a.J.)

re-

można

jeszcze
zrozumieć. ale do nowycll.„.
Komisja rzeczo2lnawców, w
skład której wchodizili przedeta.wiciele Wydmia.lu Archlteiktury i Nad·z;c·ru Budowlanego,
Gospodadti Mie'l'ZWydziału
ka.niowej I Komunalnej :rrez.
RN m. lJOd'lli, DBOR I i fil
budynków

oraa

Lód'lllciego · Zjednoczenia

Budownictwa (niestety ni·e zaproS'Z6llo do komisji przedstawicrieli bezpotredn.ich wykonawców nowych bloików)
nowe
wcz-0iraj
o<lwiedmiła
osiedla na Kura.ku, Dąbrowi<C,
na Dolaeh, Żuba.rdziu i Kozina.eh. Zlustrowano bloki budowane zarówno metodą wielkopłytową, ja.k i wie).kobl-0kową, porównywano wyrządzone
przez de.szcz szk-0dy w mies.z
kaniach na różnych osiedlach.
N A KURAKU obejrzeliśmy
3 bloki: przy ul. Gagarina i
przy ul. Zaolziańskiej 63. Do
mieszkań wdzierała się tu wo
da poprzez balkony, nieszczelne spoiny ścian oraz ka.pala
Państw~ych
Pr:redsiębio.rstw
z sufitów.
Przemysłu Tere:rwwego. Odbyl
blO<k.
ucierpiał
NajbardzleJ
się z tei okazji pQkaz odzieprzy ul. Zaolziańskiej, gdzie
ży (m, in. 30 modeli od7.ieży
przez nrawie we wszystkich mieszwykonanej
dziecięcej)
spowodowal
deszcz
kaniach
PPKK oraz zaklady przemywielkie .szkody.
słu terenowego pocllegle Z.PP
PI'.
N A DĄBROWIE - POŁUD
budowa
trwa dopiero
zaprezentowali NIU
Wytwórcy
tan.ie sukieneczki (W c.eaue ud osiedla mieszkaniowego. Jednakże w bloku nr 2 wykoń
70 zł) letnie, wdzianka pla:i:owe, ubranka chlioipię<:e oraz c-zonym już w stanie sur<>kreto- wyrn zamkniętym, tj. pod dabarwnych
koszule z
chem. można już zaobserwopotrzebna.
Impreza
nów.
wać w niektórych pomieszczepowszcch·
przy
Szczególnie
niach zacieki na sufi.tach i
nym narzekaniu klientów na
ścianach. A przecież na Dą
wyroniedostateczny wybór
browie wznosi się cale osiedle
bów dla dzieci w lódzkit!h
mieszkani.ciwe o nowej uprzesklepach.
konstru•kcii bumy.sławionej
Zalować jedynie nale-.i:y, że
dynków, zwanej plytowo·słuposzczególnych (płyty
pową
imprez.a odbyła się bez udzia·
elementów b11dowlanych opar
lódzkdcgu
przedstawicieli
lu
te są na sluoach). Nie pohandlu. Wyslan-0 d-0 handluw· 1 myślan~ więc i tu o odpowiednim za,bezpieczeniu buców '10 ~roszeń. Nie Pl""ł'"
dynków pn:Pd deszczem.
byl nikt.
W OSIEDLU WLADY Byzor imprezę,
Zlekceważyli
Boya
ul.
przy
TOMSKIE.T
ganizowaną przecież. dla n_ich,
Żeleńskie.go 2 i 12 odwiedzazarówno przedstawiciele Lódz- my miesZkania w dwóch wiek:eg-0 z.jednoczenia Przedsi~ żowcach.
z
pierwszym
W
Mt.er nich w mieszkaniach na VIII
Handlowych,
biorstw
Detalicznego.
skiego Han<Uu
VI i V piętrze woda , wdziePowszechnej Spóldż.ielnii Spo- rała się do pomie.szczen przeHandlow-=~o
i
żywców jak
waż.nie z balkonów i nieszDomu Dziecka(!). Ta ostatma czelnych · okien; w nastęnnym
instytucja na nadmiar wyr<>: ucierpiały
miesz.kania
tylko
na,rz.,..kac na najwyższych piętrach.
dz;'.ecięcych
bów
chyba nie moie.
NA żUBARDZIU oglądaliś
my m. in. blok nr 24 przy ul.
mucleli
pokaz
Tak więc
148, wybudoWrześnień&kie.J
zorganizow.::ny
dziecięcych,
wany dwa la.ta temu. Tu woprzy poważnym na:!dadzie fipoważ
uczyniła
również
nansowym, odbył .się .. wbie da
Odwiedziliśmy
szkody.
ne
(wU)
a mUZ!Offi".
jeszcze blok przy ul. Dł11go
i>kąd
sza 24 na Kozinach,
rano
wczoraj
r0trzymallśmy
wiadomo.ść że opady atmosJ'e
Tyczne wfrządzily największe
straty. Na propoz:y-cję przedlrnmLSJa
stawiciela ceda.kcJ1,
mimo, że
wyraziła zgo<ię nie miała w planie tego budokonam.a. w nim
dynku I co
lustraCJl.
szczegółowei
się okazało? Ze wszystkich 9
oglądanych wcwraj bloków ten pobil chyba rekord .. Trzy
lata temu oddany do uzyt1ku
wie1koblokową budymetodą
nek nie zo.stal Jeszcze otynkowany, woda zala!a dosłow
nie cale ściany m. Ul. w miesz
kaniu nr 16 i 24. Sytuacja ta
; >
powtarza się rokrocznie podczas deszczu.

Pokaz odzieży dzieciącej
a muzom••
Wrocławski

,,Skandal w Hełlbergu"
odniósł sukces
w Łodzi
e.<Jpól wrocUJ,wski-ego Teatr-u „Rozmaitości" za.preJ z.entowal l.ódzkim teaitroBroszkiewisztukę
mancm
cza „Sk<bndal w Hellbergu".

Z

Hell be•rgu"
w
„S /oo.tru:Lal
w tej chwili na swój
warsztat l.ódzkt T<'NlfDT Now·y,
kilka. tygodni W11aż.„by za
pre:ntieTą.
jego
Z
1tąpić
Obszerniej omówimy tez wtedy tę bod-ajże najlepszą z
dotychcza,s owych sztuk Broszjej zawźenia i
kiewtcza
arcyciekawe podte•ksty. , .. Tu
ogra,niczymy się do ogolni.Jwwego stwi.erdzenia, że sensacyjna forma sztuki w .połą
cze nilu z j€j te'1Utencjami politycznymi, oscyluiącumt dolw~a problemu Niemiec dzisiejszych, da.I.a w sum·i e . ca.wziął

rość

·interesują-cą,

tr.z11ma';q,cą

u-idza w nieustannym
ciu.

11,a,pię

wrocfilws-ki.ego Teauwypuklili zarówn<> zaloienta psychoLo
glczne, ;ak i sensaciri11 Y w najlepszym słowa tego zna
czeniu - charakter spekt.iklu,
za co należt1 się pochwa.La reżyserowi Kazimierzowi KutzoArty§ci

tru

,.Rozmaitości"

wi.
Pas.tac~

i

fa'kie

typy;

z.a.-

prezentowali nam artyści 'IL"TO
często
a
dobrze,
o·sadzo11-e
z!l(flkomiicie
wręcz
nur.leoo
środowisiku
były w
niemieick~o mi.lLsteczi1ro.

cła·wi;cy

Mam tu 11.a. my§li Pf'Zede
tvszystkim Stani>sUliwa Igara.
plas·tycz'llii.e
n.wzwykLe
który
bla:
pijackie
intetf'Preirowai
zefistwa majora Tra11.1seioo i
wygŁaJsm.l jego, często dl:a. sa-

mej sztwki .msadnicz.e k-Oimentarze $ tyrady.
Sekiu.ndort.ooli mu Irena MalDi.ederrich),
(Hilda
Tciewi>Cz
(Kuno GeAdolf Chronickl
Alek!PlLnder Gajded~i
lehrt);
(sierżan.t Biom) i inni. Ma~nt/
tylko pewne zastrzeże.n-la w
stosunku do sposobu i aitylu,
w ~lcvm potraiktowal rolę Ka'Tol:a. Grobera Erwin Na'Wianiektóre
a:kce:wtująey
szaJk;
sytuację

zb·Jlt

u

m11tarc:zywą

wyr~to.ści.4.

M. J,

...----.

Zguby
w

czekaią

dniu 10 bm. przed

połUd

niem jakiś roztargniony klient
przy
zostawU w 111..'c.lepie MHM
płeni.ądze.
PablanłcideJ lł3 Czekają o0ne na wldclciela u

ul.

Jderow:nJtlta f!lk:lepu.

·*

* *

.Jed«l . z najmłodszych uczniów

SzltOlY Poctst. nr 10 (ut. KYllOWnicza 1-5) malazł 13 k~nia
br. na poeesJt przy uJ, Franeł
szk&óskieJ 181 portinonetkę za·
wleraj~ą pewną 11umę J>lenię·
dzy. Do dziś nie udało się, nies~y. odnaleźć jej

wllicldela.

NAJCIEKAWSI~· LEKTURA

01>~087"

w kilku zaanzach
n

K

andyclacl na studia medyczne
&potkają

15 15 w

d21ś

Bię

auli AM

O

g~.

(Na·ruto'WlCza

lOÓ) z J. M. rektorem i dzieli;anami Akademii MedyczneJ.

* *'„ Pin*o ldlo"

r<lf2lfP<>:
T czyna d1zlś, swoją d-i:iata.inooc
w Malej Sa·lce w Ogrod!Zie ZooGerneta i
srztuką
log\"2nym,
Górew!cza pt. „Gęg-0rek". Widowiska odbywają ;się w godzina-eh
-eatn:'

od

łO

Lalek

d.o 13,

*

./.o

*

„Spotkaniu z
~a najbl!żsrzym
" piosenką" (20 bm. o godziodbędzie Silę w
nie 11), które
&ali MDK (Mon.iue.zk1 4a), będzie
my się u.czyć p!G<senki Frarn.cJszkt Le•zczyńskiej do słów l(arol.a Kord.a pt. „Snlmy B!ę sobie
co noc". przy fortepian le Pio~
uczy śpiewać Stani.Hertel etaw He!mberger.

J ark

*

* *

zapobieaać zmęc:zeniu? o tym dowiemy się pa.d.c:za1;1
s~odczytu Pt'Qt. - Ól'

._mea....

wa cwynaTa, który odbędtzie się
drz.!ś 0 godz. 18 w LOK {ul. 'l'rau
g'LLtta 18).

* *

«

pt. o.Kobieta i dozi.eW ystawa
cko w Oświęcimiu-Brzezin
ce" zc.g,taje przedlużona do 19
bm. Mi.eid się ona w &all MDK
(ul. MoniuS!Zlki 4.a) i jest czynna
od l~ d.o 1~ (w sobotę do 16).

* * *

Koprowski spotka ei() diziś
na wieczoCzyte\nikaimi
rze a ·uwwkl•m o godz. 18 w biJ:>iiotece GKo (ul. Tuwima 34).

Jam
z

* * *

Towarzystwo Foto·gra:fj,c.znę orga11l'Zuje dziś o godzinle 19 w salonie przy ul. A.
Struga 2 wykla<1 A. Jdzińsklego
pt. ,,Jak fotogratować pcjza:ii?"

Ł

ódzkie

* * z
* problemy
W yb<rane
i lireratUTY pols'ltlej

hi11tc:n:ii
okresu
powojennego - omówi c'.zlś o
gooz. 18 w lokalu ·NOT (ul. Piotr
kowska 10:> - d;- s~w Ka-

11ZYńs-ki.

'

ł
ł

;

Kalendarzyk imprez

lnfo.rmowall.śmy,
już
Jak
podcz!l[f ostatnich długotrwa
naszej
łych deszczów w
daikcji „urywały się" wpro.st
telefony od Czytelników, którzy sygnalizowali nam wiele
komple·tnego zaprzykładów
w
właśnie
mieszkań,
lania
o.;iedlach
pięknych
nowych,
mieszkaniowych. To, że woda wdzierała się do starych

Brak zaintere"iownn ia
ze strony handlu

Wcz.oraj przy ul. PiotrkQWskiej 91 otwarto wzorcowni~

•

••

PERUKĘ

KOMU ..•

:

D7JI§ ko.misja na specjalnej
nara,d:i;ie wycią,gnie odporwiednie wniosiki z dll'konanej We-LO
raj lust.ra cji, o któryeh po.inCzytelnaszych
f()rmujemy
.T. Kr.
niików,

WawraJ

specjalizację
w
WezoraJ,
f esorów,

WODA l

WDARŁA SIĘ

89 lekarzy

~DNB~I
Oświaty, Książki i Prasy

I

i

~

i

f8 maja
V RWK dla Dorosłych (Zielomi ędzybiblioteczny
10) na
Jwnku·rs historyczny, godz. 18.
IX RWK dla Dorosłych (Piotrkowska 2'72b) - odczyt o twórczości B. Prusa, gocjz. 18. XII
odczyt
RWK dla Dor-oslycb strojów", god!z. 18.
„Estetyka
(Rzgow
Doroslyeh
dla
Xlll RWK
ska 130) - zakońc:zenie koll!ku.r-

,,Wiedza po·mag.a

su

w

życiu",

godz. 18. XIV RWK dla Doro(Lumumby 5-7) - odczyt
„Im9resjonizm i początek sztuki współczesnej", godz. 2<J. XVU
RWK dla D-Oroslyeh (Obr. StaliJl.!lradu 71-73) - odczyt „Ni~
godz. 18.
bo"rów i Arka.<lia",
XX RWK dla D<>l"Cl'Slych (Przyodczyt o
by·szewskioego 86) Brazylii, godz. 18. XXI RWK dla
odczyt o twórewDorosłych go.dz. 18.
śei Kraszewskiego ,
XXVIII RWK dla Dorosłych (Al.
Chryzantem 2) - odczyt o twórczos·c; B. Prusa. Wyckczka uczestników konkursu historycznego do Muzeum Archeologicz ...
nego (180 osób), godz. 16. XXVI
RWK dfa Dol"Oslyeh (i.;!. Srodk·:iwa) - od.czyt o twór.czości B.
godrz. 18. XlV RWK
Prusa dla Ml<>dzie-.i:y (Nowotki 1-07) „Tradyporanek czytelniczy:
cje ludu ziemi łódzkiej", polą
z

l{orow-0dem

M
,,3 a
ł

c ara teryza.e

l

\V~rto dodać,

ąnc\ł
J
(i

wi

kl. flfl"etl': §U21}

~

U~

Osoby, któryeh nazwiskami;
mian-owane są ulice w Lodzi: IJ
CYPRIAN KAMIL NORWID~
Poeta, dramaturg
(1821-1883).
i malarz. Pc-ezję jego u:i:nano f

za niezrozumiał'ą. Nie ocenionu ł

to-

:re wykla<hw-

ani nowatorstwa artysty=ne...
go, ani glębl myślowej jego~
cami na kur~i<i byli wybitni
wi.ersizy lirycznych o podk!aCichoń
specjaliści, m . In. I>·
<izle filozo:fi.cznym. Zyl i twoz Poznania, p. Narkiewicz z
rzyl w zupełnym osamotrnie• ~d ·
pł ·
w
niu. Od'krylo ~o dopiero po- i
ł arszawy, p. P a ez z ~ zi
lrnlenie Mlodej PoJ5ki (d!ziękił
ł
rlZI. Miriamowi Przesmyckiemu), o-ł
OOCnie zaliczany d·O =terechA
wiesioczów (Mlcl<iewi<:Z, Slowa-"'
cki, Krasiński). „Va<leme<!um". ł
„KI'akus", „Pierścień wielkiej~
W
da.my", „Ad Leones"~ „Czrurneł
~
kwiaty"
ZYGMUNT NosKowsKI Najlepszy sym:fo(11146-1909).
ł
Komitet Główny Międ'ZysekoJ.- nlk i:>rzed Mieczysławem Kar-ł
..1
nej Ctimplady Mate"".a.t ycznej "'. lowlezem. Autor trzech sym-"
f(
symfoniczny i"
po-emat
ł Warszawie nadesłal pismo do L1 fonii,

Ewa Hensz
Z Ło u
h
'I
•

!

gronre ftaJ epszyc ·
'
•' ma Iema Iykow
uczmow

postat.:!i,

które zademonstrują tańce, piosenki, <>negdoty, godz. 12. XIII
RWI~ dla Ml-Odzieży (Rudzka 7)
„Spacer-· poranek Uteraclci
kiem po wojewód.'Ztwie łódzkim"
g{}dz. 12. XV RWK dla Ml-0dzieży (Pr2ybyszewsklego 63) poezji
konku'l's na znajomość
\'!. Broniewskiego, god'Z, 13. III
RWK dla Młodzieży (Inżynier
i>ka ł) - glośn,e czytanie książ
ki „Katalog zabytków wojewódz
twa lód:zkjego" i dys·k usja o zabytk.a·ch. go·d'Z. 10. SwietUca TPD
spotk.a,nie z
(Dygruslńskiego G) ll~erałem, godz. 17. Zarząd Diiei
ni·eowy LK-Polesie (Wólczańska
90) - odczyt „R<>zwój i wych-0-

l

ceum im. T. Kościuszki w

ł

lY

Przv NTU 303-04
Po ulew ach i deszczach

L?- „Step",

uwertwra

ko.ncerto'\va

cl.zi, w którym zawiadami;l., ze „Mors-kle Oko".
uczmmlca klasy X tej szkoły MARCELI NOWOTKO (1893C7..olowy działacz pol- EWA HENSZ otrzymała dy- 1942).
rewo.\ucyjnego. ~
pl~ i wyróżnie.n;e w. tegoro<:-z skiego ruchu
nei Ogólnop·c·Ls)<iej Olimp1adz1e Członek SDKPiL i KPP. w;ę ...
Uroezyste wrę- zio•nY 10 lat za d-zi.Rl.ainość reMatematy~nej.
dyplomów_ najleJ?~;.zym wolucyj1J.ą . Org.111lizator PPR i~
cz·enie
matcmaotyJ{om szkol średnich od pierwszy generalny sekretarz
w Minister- jej KC. Zginął od &krytobój";
będzie się 18 bm.
~
,
\czej kuli.
·
stwie Oświaty.
-<>---Jest to już sledemna.ste z koA
mko
lei zwycięstwo u=nJów tej

dziecka w wieku szkolwa..ni.e
nym", god'Z. 15.45.

RQZ

(wy)

0

1Q IQ.'

~

W

CU..011.'aj ·

W

pa.lmiamJ

Lćid"llk0 legi.

ł
ł
ł

.JUŻ

DZIS
W GODZ. 14-16
PRZFZ TELEFON 303-04

Pnedsiębd'llll"··

0.gro,dnistwa
czego w parku
Widzewie,
na

!

P'rze.s.ą,il.za.no

my.

ODPOWIADA(: BĘDĄ

5

0

i

;g:,c

I

Wszyscy abs 0Iwenci wsp.om-~
nianego wyżej kursu mają już f
.tapcwnioone miejsca pracy
{jw)
~atrach i filmie.
--O-.

Do-

Rzemi,osla <>d· .
było się ur·<>czyste za.!<ońezenie
: kursu dla pracowników chał rakteryzatornl teatru i filmu.
otrzymało 45 osób.
~Dypl-omy
~Pierwszy tego rodzaju h-urs w
I' P·ol.sce trwał 1 rok (800 godzin)
i poza przedmi-0ta.mi za wodowykhW:ano tu historię
w~'ml
teatru, filmu, cbarakt<3ryucjl,
Odbył się
A k<>stlumol<>gię itp.
"tu ta.kż·e pokaz peruk i szy:i>ak
j"1
k
h
ł1 · i

słycll

CZJony

Zakładzie

w
W ezoraj,
sk·onalenia

to

i>a.l

Jest

Nie
sprawa

ta.k
jaikby
wyd.awae
'l'rlieba.
m-0<glo.

pros~a..
się

dyrektorzy
łódzkich MlBM

';~

statrą,,

ro.zbić

doniprzeg:niłą,
po·dnieść
cę,

TEMAT:

pamo-0y
z

przy
dźwigu

PRETENSJE LODZlAN
DO ADMINISTRACJI
DOMOW.

ją

i

~

w

korzen.iam,J

górę

'

palmę

;

umieścić

ł

w
no•wej

następnie

więkl;:zej,

~

donicy z odlvowiednfo sprepa,-

Zmiany

rowa.ną,

('

ziemią.

Pod kie.ro,wni,otwem ogrodruika t>11na L. Cha.jeńskiego,
który tych zabiegów do!>lt'J~uje jl:IŻ 40 lat, p,racowało
wClllor,a.j w palmiall'lni 8 ciWb. Przc•sathcnie je<:lnej palmy trwa. orkcfo 4 gorchiin. Ta.ki-emu z.,.,!;Jegn-\\'i i>dmy ll'll'dal.
legają, oO dzioesi.ęó J.a.t.

wkomunikacji PKP

~
(;I

,

W związku z robotami drogowymi w rejonie st.acj1 Lódź-W1dzew, 20 bm. -Od g<>c:lz. 0,10 do
godz. 5,00, a od dnia 21 do 24
bm. od godz. 23,50 do 3,50 pociąg osobowy nr 0226 KolUJSzki
- Lódź-Fabr.) p1'zyjeWżający dlo
LodJzi o godz. 0,51 będzie &kierowany do stacji Lódź-Kaliska
i przybędzie tam o go~. 0,56.
Natomia,;t pooiąg C•OOl>owy nr
Kato1423 (l',.ódź-Fa.bryczna wice), odjeżdi.ający z Lo<l.zi o
godz. 3,15 o,djedlzie rz LoKl;zi Ka00
H~kiej o godz. 3,1-0. PrOnardio ponymi na wzbudzenie Mości.
Na•t~railnie ze wsz1Mtlki-ciąg os•c·bowy nr .02a1. (Łódż-Fa
Oczywiście nie zoosta>iy <me
mi potrzeibnymi w tym
bryczna - Skierniewice), od.Jeż
dżaj ący z Lodrz1 o 2.,55, odjedzie ~-wyeilcsporrw·warn.e w myśl za22, 2.3 i 24 b'm. ze srtacji Lódż
s«<iy sz,i;uka. dia szrtu.foi, a.le
Chojny o godz. 2,00.
dla celów ba.rdzo lwrokretnT 2ia/a
pociąg podll'Iliejski
nych. A że 1UIJi,wnych nie
Lódż-Kadi6,k4)
(Lódź-Fabryczna brak, grosz sypie ~ gęsto
z Lodzi o godo:.
odjeżdżający
do p-Odstawwn.ei czaipki.
pod miej.ski m·
2, OO i pociąg
Ló<iż
(Lódż-Ka!ii!;ka 3313/14
Fa.bryczna), odjeżdżają.cy z Losię
dzieje
dzi o godrz.. J,25, nie będrzie kur
„Deztkate1iami" na Pi<rl:rik:ow
sowal w C·;!óle. Pociągi te przeJadą zmlenionymi tra.sami prz<:Z
, skieij. W dobie is>tniemia. wyJUrStynów, Lódź-Olechów i Lódzpomocy spolecznej,
działów
oo'bo1:ę, o godz. 20, rozChoj ny, z porninaęciem Aru:lm.edila i~i
~ki
d.-O'mćw
jowa, Widzew.a. i. Lodu-Fabry- pocznie się wieczór taneczny
cznej.
dów i·tp.
w Klulbie Dziennilkall"za. Ucze.51t
lnicy wiecwru będ.ą mo.gli tań
czyć „ru:xn stop" w takt uDo 10 bm. w Lodzi i woA'. Kope:a
jewództwie wypłacono naęro p1ef1WSZ6J w LodZl g?'aJąCeJ ł
zakładowego
dy z funduszu
UWAGA! DESZCZ
135 tys. pracownil~ów w 2Ql , szafy, produikcji Lódzkich Zaza.kładach. Ogółem ~yplaconoj kładów Radiowych.
PRZESTAŁ DBA,.;
jut 116 mln. zl nagród, z te-.
TOS{: WOZI.
Bilety radzimy nabywać już
go 95 mln . zł za ptA~red
czys
O
&ubaJ;ze
l<l:w
g-Odz,
od
dziś
nictwem ks.iążecze'k o.sz;częod-

'JillPMiw~
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~
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W Klubie Dziennikarza
Zespół

A. Kopera

i „grająca szafa"
w.

-

Nagrody przez PKO

f.l.<llkio.w.y,Clh .PKO.
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OBEJRZJl.ICIE /KONIECZNIE

I

Nowa komedia satyryczna produkcji polskiej

I

TYNKARzy na elewacje, murarzy, · betonła„
rzy, stolarzy, cieśli i robotników niewykwa-lifikowanych z terenu Lodzi i województwa
zatrudni zaraz Lódzkie Przedsiębiorstwo BuDyrekcja i Samorząd Robotniczy ZPB im.
downictwa Miejskiego-Wschód, ul. Kopernika J. Marchlewskiego w Lodzi, ul. Ogrodowa 17
37. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnienia, zawiadamiają, że wypłacanie funduszu za..,
godzinach od 8 do 14.
pokój nr 5,
kładowego trwać będzie do 31 maja 1962 r.
1866/T Po tym terminie wszelkie roszczenia i reklamacje z tytułu udziału w funduszu zaklado~
wym za rok 1961 - nie będą rozpatrywane.
2354/K

Podział

~!~~~. ~~~.~~„ I

i
~
::::
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=
§

Wykonawcy: Kalina Jędrusik
Irena Malkie\vlcz

i§

=

Wieńczysław Gliński

5

~

Aleksander Bardini
Gustaw Holoubek
Edward Dziewoński
Aleksander Dzwonkowski
Wojciech Siemion
Tadeusz Janczar i inni.
2363/K

-
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Obrona nrac doktorskich

Wydziału Lekarskiego
Dziekan i Rada
Akademii Medycznej w Lodzi, podają do
wiadomości, że dn. 29 maja 1962 r. o godz.
18 w sali konferencyjnej Rektoratu, Al. Klllś
ciuszki 4, odbędzie się publiczna dyskusja
nad rozprawą doktorską lek. med. •Janusza
Kicińsltiego pt.: „Niektóre zagadnienia cią
ży, porodu i połogu u kobiet chorych ną

~ gruźlicę płuc".
- Promotor: Prof. dr J. SIEROSZEWSiil
§ Recenzenci: Prof. dr M. BULSKA
§
Prof. dr J. STOPCZYK
w1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'h
Z pracą i ocenami recenzentów można zana salfaktory i przewi- poznać się w Bibliotece Akademii Medycznej
PRZYKRĘCACZY
jaczki zatrudnią zarnz ZPB im. F. Dzierżyń w Lodzi, Al. Kościuszki 4.
sl>iego w Lodzi. Zgłoszenia przyjmuje dział
Wstęp na rozprawę wolny.
n
kadr codziennie od godziny 8 do 15, ul
2100/K
Piotrkowska 293/295.
Dziekan i Rada· Wydziału Lekarskiego
DWOCH INŻYNIERÓW mechaniltów na stanowiska kierownika biura konstrukcyjnego Akądemii Medycznej w Lodzi, podają do
i głównego technologa, ekonomistę do działu wiadomości, że dn. 29 maja 1962 r. o godz.
wzOR (kilimy) z m.aszy- POMOC do d,zieck.a po- zatrudnienia, ślusarzy, rcmoncistów maszyn 19 w sali konferencyjnej Rektoratu, Al. Koś
żeromLódź,
1rrzebna.
p
i<>
montera maszyn prasowalni- ciuszki 4, odbędzie się publiczna dyskusja
7525 G i obrabiarek,
a- &kiego 3-4b
<>P<r7.edam.
ną tan
13.
Kopernika
bJ.antoe.
91 POMOC ci.omo;;;-~ czych, elektryka, kierowcę na wóz osobowy nad rozprawą doktorską lek. med. Jana Piewa:;erowl.cz
potrzebna za.racz. Wao·un- z I lub II kat. zatrudni Fabryka Części do wińskiego pt.: „Tromboelastografia i jej znaPiatrkowsl<a Maszyn Włókienniczych
ki cl.ob.re.
„CE-ZA-MET" w czenie w badaniu krzepliwości krwi u ope7824 G
86-3
Lodzi, ul. Żeligowskiego 8/10. Zgłoszenia rowanych chorych".
samochody-motocykle
przyjmuje dział kadr w godzinach 8-16, tel Promotor: Prof. dr M. STEFANOWSKI
2022(r Recenzenci: Prof. dr A. MACIEJEWSKI
293-26 lub 227-64.
SAMOCHC'>D ;.Fiat 6()0" w
Doc. dr R. FIDELSKI
dobrym stanie spTZedam.
KIEROWNIKÓW sklepów oraz towaroznawGilk:ińskl. Edward, Dąbie
Z pracą i ocenami recenzentów można zaD:r ZIOMKOWSKI - speposzukuje MHD Obuwiem Lódź, ul
Kolska, cjalista chwób wenerycz- ców
ul.
n. Nerem.
poznać się w Bibliotece Akademii Medycznej
G nych.
pow. Kolo, tel. 72
skórnych, 16-19, Piotrkowska nr 154. Wymagane kwalifikacje
7199
w Lodzi, AL Kościuszki 4.
7420 G branżowe. Warunki
Piotrkowska 14
według układu
płacy
Wstęp na rozprawę wolny.
typ 311 Dr KUDREWICZ specja- zbiorowego.
»WARTBURG"
Zgłoszenia osobiste przyjmuje
(p::-zebleg 19 ws_. !cm) wenerycz- komórka kadr codziennie w godz. 8-12.
ch.orób
lista
W.iadorność: nych, skórnych n-10, 14sp!7A!!dam.
2344/K
w.a=tat 16, ullica 22 Lipca 4
Killńsikie8'<> 32 7678 G
Wydziału Lekarskiego
Dziekan i Rada
7517 G
EKONOMISTĘ na stanowisko kierownika od- Akademii Medyczne.i w Lodzi, podają do
MOTOCYKL M-72 z kodziału w Lęczycy, księgowego na stanowisko wiadomości, że dn. 29 ma.ta 1962 r. 0 godz.
szem QI'a-Z: wózek inwalldzki ł!'Przeda:m. Kolumgłównego księgowego Oddziału Rejonowego 20 w sali konferencyjnej Rektoratu, AL Koś
USŁUGI
93
:n.a, xrcsowa 6
w Pabianicach, księgowego do kontroli we- duszki 4 odbędzie się publiczna dyskusja
„M-72" ·na POGOTOWIE telewi:zyjno- wnętrznej w przedsiębiorstwie w Lodzi, · in- nad rozpra,~ą doktorską lek. med. Tadeusza
MOTOCYKL
wnhaczaJCh S>J>l"Zedam. Wia radiowe, tel. 384-04, Więc wentaryzatora do przeprowadzania inwenta- Pniewskiego pt.: ,.Zastosowanie krwi loży
domo-ść: Więck.owsklego 5 kowskieg-0 li czynne
7352 G 9-20
1924 T ryzac;ji p. s. d. położonych w Lodzi i na tere skowej w lecznictwie".
nie województwa łódzkiego - zatrudni zaraz Promotor: Prof. dr J. ,JAKUBOWSKI
Upowszechniania Prasy i Recenzenci: Doc. clr T. DOROBISZ
Przedsiębiorstwo
Doc. dr A. TROJANOWSKI
Wymagane wyl{siążki „Ruch" w Lotlzi.
z pracą i ocenami recenzentów można zakształcenie średnie i praktyka. Warunki placy do omówienia na m1eJscu. Zgłoszenia poznać się w Bibliotece Akademii Medycznej
przedsiębiorstwa w Lodzi, Al. Kościuszki 4.
przyjmuje sekcja kadr
Kopalnia Węgła Kamiennego „Kleofas"
Wstęp na rozprawę wolny.
„Ruch" w Lodzi, ul. Roosevelta nr 17, pokój
Katowice-Załęże, ul. Obroki nr 6, ogłasza
2345/K
13, w godzinach od 8 do 15.
2387/K
przetarg na rozbiórkę pomostu przejściowego
nad torami PKP, na terenie kopalni. Zakres INŻYNIERÓW na stanowiska: kierownika
robót: demontaż konstrukcji, pocięcie na grupy robót elewacyjnych, kierownika robót
Termin wykonania do dnia 31. VIII. elektrycznych, Inżyniera lub technika na
~łom.
Dnia 15. V. 1962 r. zmarł przeżywszy
stanowisko starszego inspektora do spraw
1962 r. Oferty należy składać do dnia 25 malat 62 po krótkich, lecz ciężkich cierja br. w dz. zaopatrzenia kopalni „Kleofas".
wykonawstwa, mistrzów oraz 4 operatorów
pieniach, opatrzony św. sakramentami
otwarcie ofert nastąpi dnia 30. V. br. o godz. z uprawnieniami na żurawie wieżowe
nasz najukochańszy mąż i ojciec
10. W przetargu mogą brać udział przedsię 7.atrudni naitvchmiast Lódzkie Przedsiębior
biorstwa państwowe i spółdzielcze. Kopalnia stwo Budownictwa Miejskiego-Wschód, ul
s. T P.
Zgłosze11ia przyjmuje dz-ał
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
Kopernika 37.
2356/K 7.atrudnienia. pokój nr 5 w godzinach 8-14
Krzemiń8ki
1947-T
emeryt Elektrowni Lódzkiej
INŻYNIERA włókiennika lub technika z dłuWyprowadzenie zwłok nastąpi w
goletnią praktyką, ze specjalnością tkactwa
dniu dzisiejszym o godz. 16,30 z kapliprzyjmą do pracy ZPW „Wiosna Ludów"
cy cmentarnej cmentarza katolickiego
w Lodzi, ul. Żeligowskiego 3/5. Zgłoszenia
w Lodzi przy ul. Ogrodowej. O smutKIER~WCĘ z II lub III kat. prawa jazdy osobiste przyjmuje dział kadr w godzinach
nym tym obrzędzie zawiadamiają pooraz kierowcę na ciągnik „Ursus" _ zatrud- 7 _30_ 16.
2311 _1{
zostali w nieutulonym żalu
Miejski Zarząd Budynków
ni natychmiast
ŻONA, SYN, BRAT i RODZINA.
Mieszkalnych Lódź-Baluty, ul. Limanowskie- POLEROWNIKÓW, stolarzy ręcznych i szligo 11~· Zgłoszenia przyjmuje sekcja admini- fierzy do produkcji mebli - zatrudnią na7787 /G
stracyJno-gospodarcza w godzinach od s do tychmiast Lódzl(ie Zakłady Drzewne PT w ilłiiBE'lll'alllll!Ba•am•••••••••rl
1972 •
1878fr Lodzi, ul. Wigury 4/6, tel. 380-97.
14.
~
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Dnia 15 maja 1962 r. ząiarl w Spale
lat 54
T P.

przeżywszy

s.

Zbigniew Seweryn Kabi
b. pracownik Prez. R.N. m. Lodzi
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem IO-lecia Polski Ludowej. Pogrzeb odbędzie się w dniu 18. V.
br. o godz. 16 z kaplicy cmentarza
przy ul. Ogrodowej. O tym smutnym
obrządku

zawiadamiają

ŻONA,

CÓRKA i RODZINA.

7692/G

W dniu 16 maja 1962 roku
nagle w wielm lat 34

zmarł

Marian Gadzinowski
kierownik działu ekonomicznego Zakładu Projektowania i Usług Inwesty„Inwestprojekt" Oddział w·
cyjnych
Lodzi.
Wyrazy głębokiego współczucia
ŻONIE i RODZINIE Zmarłego składaj'
DYREKCJA, RADA MIEJSCOWA,
PODST. ORGAN. PART. oraz
WSZYSCY PRACOWNICY.
Pogrzeb odbędzie się dnia 19 maja
br. o godz. 16 z ka.plicy cmentarnej
przy ul. Ogrodowej (Stary Cmentarz
2067 /T
katolicki).

W dniu 13 maja 1962 r.

zmarł

Franciszek Wiercioch
lekarz weterynarii, długoletni I zasłu
żony pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Zwierzętami Rzeźnymi w Lodzi. Wyrazy głębokiego współczucia
ŻONIE
skladają

DYREKCJA, RADA ZAKt.ADOWA, ORGANIZACJA PARTYJ·
NA oraz WSZYSCY PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA.
2066/T

Dnia 16. V. 1962 r. po krótkich, lecz
cierpieniach zmarł przeżyw
szy 72 lata

ciężkich

s. T

P.

BO.RYS PO POW
Pogrzeb odbędzie się dnia 18. V. br.
o godzinie 16 z kaplicy cmentarza prawosławnego na Dołach, o czym zawia-damiają

ŻONA i

SYN.

_- - -- -- -- ------------------- - -- ....

(Moniuszki. 4a) niec:zyn- W SALACH W?STAWO9~1E1JV1
11
WYCH przy ul. Więc- ~'(J:TJ'fl
ny
li
J
wysta '·
kowskiego 36 OPE1tA _ nieczynna
Ogloszenla wy~a·
"
U
•
rowo ~lefou1czne 311-SO OPERETKA (Piotrkowska wa tlrnnin Pracowni Do
"""··~~
243) g. 19 .15 „No, no, świadczalnej n.a Biela- .
lnformacJe o wszel·
. -„
nach. Wystawa czynna
, Nanette"
03
klcll usługach
prod. pol.
„Kwiee1en
KINA l KATEGORil
t 11"0K10 (Kope•nika lG) Jest codziennie prócz
09
J>ogot. Ratunkowe
dozw. od lat 12, g; 17
g. 17.30 „Jak · krawiec poniedzialków w god:z.
07
J>ogot. MUicyJne
19
KJNO LDK (ul. TraugutNiteczka został królem" -0d 11 d-0 1s
'Nocna pomoc lekal'·
Uł-44 ARLEKIN (Wólczańska 5) w LOKALU ·WYSTAWO- ta 18) „Noc. nad Pacyii- OKA (Tuwima 34) „Histoaka m. Lodzi
ria żóltej ciżemki" pr.
(Piotr- klem" (panoirama) prnd.
„Tajemnic?..a WYM w Lodzi
17.30
g.
08
Strat Pożarna
poi„ dozw. od lat 7, g.
wystawa USA, diozw. od lat 16,
kawska 102)
292-22 szuflada"
Kom. Miejska MO
15.30. „Telegraficzny pomalarstwa 1 rysunków g. 14, 17, 20
LODZZIEMI
rEATR
Kom. Ruchu Drorum.,
jedynek" prod.
173)
(Pabian.leka
nz:- 8 ) ZclZistawa Pągowskie.,. 0 -MUZA
(Kopernika
516-62 lilEJ
gowego
dO'Zw. -Od lat 16, g. 17.:W
prod.
UNIWER- „Koniec drogi"
BIBLIOTEKA
Pryw. Pogot. Dziec. 300-()(1 (gra w terenie)
(Ogrodowa
33,jl-33 STUDENCKI TEATR SA.- SYTECKA (Matejki 34) bu~g., d-Ozw. od lat 16, roPULAftNE
Pr)·w. P<>g<'ł. Lek.
18) „Alba Regla" prod.
„Techniki g. 16, 18, 20
Wystawa
ii55-S5 l'YRY ,,PSTRĄG" (Wól
węg., dozw. od lat 16.
(Zeromwspółczesnej grafiki a.r- PRZEDWIOSNIE
czańsk.a 74) nieczynny
centrala Podm.lejska 01
g. 17, 19
tvstvcznej". Czynna c-0- sklego 74) nieczynne
MOl
35 9_15
(Francis'Z1<.ańska
PIONIER.
<KUińskieg-0123)
STYLOWY
w
!0-18
oo
d"ztennie
LB
31) „Wiatr uclcbl przed
nieczynne
nied!zielę od 10-14
I
pr. jugoslow.
świtem"
(Próchnika
\VLOl>.NIARZ
do:zw. od lat 12, g. 16,
16) „Dyliźans" pr. USA
>cr~-·~ MUZEUM RUCHU REWO
dOl2lw. od 1at ·12, g. 10, 13, 2'0
All
~·
LUCYJNEGO (Gdańska
===~~
POI~.OJ (Kazimierza nr 6)
, 12, 14, H>, 18, 20
r1I
) g. 11 _ 17 .
13
(Zgierska 26) „Wojna I p<>kój" prod.
ZAC!IĘT~
1\IUZEUM ARCHEOLOGI·
USA. dozw. od lat 12,
USA,
„Pmok10" prod.
KINA PREMIEROWE
l ETNOGRAFI(Naruto- CZNE
ł'ILHA.JtMONIA
g. 15. 19
dO!ZW. od lat '!· g. Hl
CZNE (Pl. Wolności 14) BALTY
Wic:z.n 20) g. 19.30 xxxv
d<> REKORD (Rzgowska nr 2)
„Szminka
12, 14
K (Narutowicza 20)
.
Ko<11>Cert symfoniczny urok" prod.
„Na psa
ork. symf. PFL. DY'rY- nieczynne. ZTUKI (Więc „Garaż śmierei" prod. ust" pr. wl., dozw. od
USA, dozw. od lat 9, g.
od lat 18, lat 16, g. 16, 18, 20
gent - Arka.dmsz Ba.sz- M:t1ZE~ s 36 ) g
9_ 15 :ngio dozw.
0
2
36
7 . 3 0.~o
15.45, „Zaduszki" prod.
Lldia W\'oS~~~;i. Namio.ty tka POLONil · · 15, i
Sohstka t-Oń.
pol., dozw. od lat 16.
KINA n KATEGORII
h"ct ·e i gobe- 6") ' J tr CPiotrkoyv ~
Kozubkówna. Program:
premiera ADRIA (Piotrkowstka 150) 'I· 18. 20
" u -O
'
ze
Koncert n 1ny wse o ni . "
III
Bach pr. poi., dozw. od '.at „Krzyża<:y" (panorama) llOMA (Rzg-0wska n.r 84)
flamandzki~
G-<l.u.r, hny
brandenbu•rslti
„Czyste szaleństwo" pr.
16, g. 10, 12.30, 15, 17.30, prod. poi. dozw. od Lat
:MO'Zart - Koncel"t fort<:- Zbiorów wawelskich
USA, dozw. od lat 18,
12. g. 15.30. 19
Bee.t- Ml ZEUM HISTORII WLO 20
planowy B-<lLtr,
ru: 27) g. 10. 12, 14, 16, 18, 20
(Nawrot
nr 1) DKM
(Tuwima
hoven - VIII symfonia. KIENNICTWA (P1otrkOW WISLA
<Nowe Zlotno _
SOJUSZ
USA,
prod.
„Okup"
Rejkomu"
„Sekretarz
ska 282) g. 11-18.
nr 6)
dO>ZW. od lat 16, g. 16, u!. ~latawcowa
::loow. od
prod.. rad.z.,
zoo _
18
14
9
Ogniomistrz Kaleń" pr.
· g. Hl, 12, „żebro 18 20
lat
czynne g.
"
ORCOWE
USA
prod.
Ada.ma"
~
- n 1eczynne poi„ dozw. od lat 16,
1 . DW
d lat 16
.
nieczyn
!rF.ATR NOWY (W!ęckow- PALMIARNIA • g. 5, GllYNIA-STUDYJNE (Tu- g. 17, 19.15
dozw. 0
na
Br
Wyznanie SWIT (Baluckl Rynek 5)
2)
wima
17.30, 2-0
Y
&ki-ego 15) g. 19.lS "
Noce na.d New!\" prod.
Felll<Sa
(Przybysa:ew- hochsztaplera "
WOLNOSC
~
Kl u
tannlk"
NRF, ;:adz., d.ozw. od lat 16,
prod.
łr'IALA SALA g. 20 „Za- To Br KAWIAR1'"I_A ZMS skiego 16) „żebro Ada ltrulla"
1
16, 18, 20
g.
d<>d.
18,
lat
od
ctozw.
dozw.
USA
prod.
ma"
godz.
brydż,
~ixy
busia"
od lat· 16 g. IO, 12.30, „Pan Głowa" prod. pol. TATRY (Sienkiewicza 40)
_
lfEATR 7.15 (Traugutta l)
Program dla najmlodg. 10, 12.30, 15, 17.30, 20
.
15, 17.30, 20
nieczynny
„Wędrówki ml·
(Krawiecka 3-5) szych
TATRY-LETNIE (Sienkl.e- HALKA
ww
lfEATR JARACZA (Jar~wicza. 40) „Gra zwana ml „Pierwsza lekcja" prod. sia", „Leśna przygoda",
cza 27) g. 19.30 „szesć „ s
s1>-0rtowcem",
„Bibl
12,
at
od
bulg. dO'ZW.
ALONm FOTOGRA- łośc1ą" pr. szwedzkiej,
sc..,rucznych w \'v
P<l6tacl
„Tra .jiu~ na wagarach"
g. 16, 18, 20
dozw. od lat 18 g. 20
FIKI LTF (A. Struga 2)
poszułdwaniu autora"
Pięć łusek"
15
g H
(W wypadlcu niepogody ,)it.ODA GWARDIA (Zie·
Wystawa „Polska w foPOWSZECHNY
'!l'l~i\TR
dozw. od
p;·od.' NRn'.'
„Komedi.anty"
film zosta~le wyśwl~tlo !ona 2)
togra!li".
(Obr. Stalingradu nr 2ll
pr. poi., dozw. od lat 16 lat 16 , g. 16, 18
~· 18 „Nie głaskało mnie oSRODEK PROPAGANDY ny w krn1e „Tatry )
,
(seans
12.30
10,
g.
SZTUKI (Park Sienkle- STYLOWY-LETNIE (Ktliń
g.
ZYcle po g~owie",
zamknięty) 15, 17.30, 20 lUNA ID KATEGORD
wicia) Wystawa ;,Lćdt. skiego 123) „Wszyscy na
, 19.30 „Przed maturą"
p
Uóze!ó:w.,
l.ĄC~OSC
tiB)
~~D4
QD&A
•
~
·&.
USA
· łlCCl\'l,.JQC,,._
1':EA1:11, ~· • ~7.,l\'IA,l'.l.0$."_J; ...:.W.:.:.·~r.sitwle;TELEFONY

wAZNE

zakładoweeo

fund uszu
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AL Kapi:-zy
cy Górna z PO'l'adni „K"lsiedzibą
ul. Przybyszewskiego 32. śc1uszki 48. tel. 324-09 od
~zpltal im. dr Maduro- godz. 19 do 5. dokonuie
dla :loro~tych
Fornalskiej 37lzabl<;gó:-V
'~'.e~ µizy3muje ciężarnę I ro-p dz.ee, w gabinecie zadomu
w
d_zqce z dz1elnicy Pole-~biegowym
1
sie oraz z dzlelmcy Gór- chorego w pi-zypadkach
1
na zlecenia Jena z Pora_dn! „K" pi-zy!pilnych
wystawiane poul. Wólczanskiej 195 1 ul. karskie
!za godtinaml pracy gabiHudzldej 33.
Szpl~l im. dr R. Wolf,netów zabiegowych.
- Lag1ewnkka 34·36 pi-zyij ADRESY I g-0dziny przy
świątecznej, wleczomuje ciężarne i rodzące 1 ję('
pomocy
z dzielnicy Saluty oraz zirowej I nocnej
dzielnicy Górna z Pora- lekarskiej:
pomoc ledni „K" przy ul. Leczn.i- Swiąt.eczna
dni
udziela w
karska
czef . 6.
Południe - ustawowo wolne od praChirurgia
doroslym I
Szpital im. dr Jon.s-chera, cy pomocy
dzieciom w ambulatotium
uL, Mlllonowa 14.
Chirurgia \>óln<>c - Szpi 1 w domu chorego w gotal im. Biegańskiego, ul. dzlnach od 10 do 17.
Wieczorowa pomoc leKniazieW1cza 1-5.
udziela w dni
l.acyngologia: Szp. 1m. karska
pomocy dodr Pirogowa, ul. Wólczań powszednte
w
dzieciom
t
rosłym
ska 19?.
w godzlOkullstyka: Szoltal im. ambulatorium
oraz
bile- dr .Tonsehera. ul. Mllio- nach oo 18 do 21
PRZEDSPRZEDAZ
przyjmuje w tym czasie
tów na 2 dni naprzód nowa 14.
'?hirurgla I laryn!tologta zgtoszenia n.a wi:zyty dodo kin: „Bałtyk", „PoWłók- dz1ecleca: Szpital tm. Kor r.iowe zalatwiane P =
lonla" „Wiłlla"
nlarz": „Woln~Ć:• od- czaka. ul. ArmU Czerwo- nocną pomoc lekarską od
godz. 20 do 6.
bywa się w specjalnej nej 15.
•
Baltyk"
kina
kasie
S~ódm.ieś<:ie - ul. Pl<>tr
1 GODZINY
(ul. Narutowlc-U; 2-0) w ADR.ESY
o- PRZYJĘC SWIĄl'ECZNEJ kem-ska 102, tel. 271-80.
owszednie w
dni
I NOCNEJ POMOCY PIE- Bałuty - ul. Zuli Pacag
clzlna~b. 12-17
now:skiej 3, tel. 541-96.
LĘGNIARSKIEł:
•
Swiąteczna pomoc ple- Widzew - ul. Szpitalna
lęgniarska w dni usta- 6• tel. 2~- 53 .
Na
ul. Lecznicza S
Górna
wolne od pracy
wowo
.,.
,,tei. 427-70.
•
Polesie - AL 1 Maja 24
zabler;iów dla
Tuwima 19 Al. KOO<:iu- dokonuje
_
wÓJ.czańska 37 dorosłych 1 Cl.zlec! w gasrz.ki 48
' b!necie zabiegoW>•m 1 w tel. 382 98 •
'
N<><:na Pomoc lekarska
godziZg1:er- domu chorego
Plotrlwwsk.a 225 •
m. Lodzi z
dla
(NPL)
sJ<a 63, Nowo.tki 12, Rozynach od 7 do '19.
Luksemburg 3 • Dąbrow- Sródmieście: - ul. Plotr siedzibą w Stacji Pogotovlia Ratun.koweg~ dla m.
kawska 102. tel. 271-80.
skiego
ul. snycerska Lodzi przy ul. S1enkiewiBałuty cza n.r 137, udziela po-rno1-3. tel. 538-79.
ut. Szpital- cy w domu chorego dla
Widzew ooroslych i dzieci zglana 6, tel. 271 • 53 •
zaehorowanle
SZ3.jących
_
S7.pital Im. dr R. Jorpr-.zyjęó
i;:odzinach
po
Plotrkowul.
Górna
1-9
dana - Przyrodmc7..a
Przychodni Rejon<>wych.
pr~yjmuje ci<:żarne 1 ro- >ka 269 • tel. 406- 55 ·
Nocna pomoc lek.a1rska
P-0łesi1l - Al. 1 Maja 24
dzące z dzielnicy Sródpi-zyjmuje zglooą..enla 1'ele
m:escie oraz z. dzielnicy tel. 382-98.
godz. - 1
od
płelęg· fonicznie
pomoe
W1d-z:ew z 12 ReJonowei Noaia
$1Uclnt ~ f ·I' dzl.elni- nW:rska dla m. Lodzi z de> 5 na !lll' tel.~!

„Iwan Gromy" I i II
ser1a, p.rod. radz., d-0zw.
_od lat 16, g. 18
(l.,umumby 7-~~
ST!} Dl?
chlopcy
I
„:;;:uzanna
prod. poi.. dQZW. od lat
16, g. 17.15, 19.30
CZAJKA (ul. Płonowa 16
„n.oz.staKochanówka)
poi„ de-zw.
nie" prod.
.
od I.at. ~6, g. 17, 19
PoliENERG_E.l.'YK (Al.
~elróg
.teclrnik1. 17.
sz\ynskiego) „C-Llow1ek
w prz-est\v-0rza<:h" prod.
ang„ dozw. od lat 12,
g: .17• rn
MA;WA (Rzg<;>wska n!!" 94)
„Ta.m,_ gdzie rosną p·ozl<>m.lu" p.rod. szwe~.
dozw. od lat 16, g. 16,
18, 20
POLESIE (Fornalskiej 3~!
„~ycie nie przeba-cza
d.nw. od
prod. rum.,
Lat 18, g. 17, 19

* :(. *

A

TE 111-Lf

w

2'1-':__

•
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. I
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Podwóiny sukces kolarzy ZSRR
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I

W Lipnie mamy dru.gi lotny
finisz.
Wygrywa go radziecki
kolarz Moskwin przed Melicho-

.I

;~~n za~~~ni~y !j~rora1:y~~

.
... '
i
K<>ńcowa ktasyfikM:ja najakty\v il Sierpca (123 km), gdzie znajdu-

niejszych kolarzy:
1. Pletrow
2. Sajllhuźin

ie się trzecia premia. Tym ra-

1 zem triumfuje Belg De Breu-

83 pkt.
67 „

ker przed Moskwinem i Francuzem Primount.
Na 152 km w Drobinie, kiedy
zaczyna padać deszcz, do ataku ruszają
kolarze radzieccy.
Inicjatorem je.;;i Sajdhu.żin, ale
Polacy szybko te prób:: likwi-

:·:

'i

dują,

Przed cz:wa·rtym lotnym fin.iszem (w Plońs.kul. przeżywamy
denerwujący
moment.
Gum_ę
przebija kapitan pol&kiego ze-

3. Melicbow
4. C>.erepo wlcz
5. GAZDA

6. De

Breuker

7. ZIELIŃSKI
10. FOR:-IALCZYK
Am pl er
Przeciętna
Wyścigu

XV

na

godzinę.

szybkość

Pokoju -

Przewodniczący

63
58
50
4G
31
28
28

s.polu Fornalczyk. Na szczęście
woz techniczny jest blisko i
Polak szybko dogania zasa.dnic?.ą
grupę. P!'emię w
Płon&ku
zdobvwa Moskwin przed Czereoowlczem. Trzeci jest ponownie
Austriak Dei.mboeck.

Reczek
„

przyrzEkł

na· trasie
38,,7 km

NAJLEPSI ZA WODNICY
Na terenie NRD - NIJdam (Ho
landia) - 18:29.56.
Na terenie CSRS Sajdbużtn
(ZSRR) - 21:40.50.

I

I

Na terenie Polski
Pletr<>w
(ZSRR) - 18:39.56.
'\
NAJLEPSZE ZESPOJ,Y
ł

pomoc

To świetny kola·rz. Sto tys. widzów na Stadionie JO-lecia dłu
go wiwatuje na jego cześć i
dziękuje Polakom za doskonałą
jaroę.
Najlepszy
z na.szy_ch
zawodników na mecie o.s.tatmego etapu Jest Zieliński,

Sekl't!'tarz KL PZPR - H. Rejniak, przew<)dnlc~y Prez. RN
Przez następne kilometry nic
E, KAźmlercuk, przewodni- się nie dzieje. P!'zebie.g ostatczący LKKFlT - W. Zatke I E. niego etapu, •0 właściwie wa.1Tomczyk z KL PZPR spotkaU •ka na lo·tnych finiszach.
się
wczoraj <w
War•zawle z
Na 5 lot.n.V m finiszu w Moprż.ewoonicz~eym GKKFiT w.

Recut..,m.. ombwlono najb1lżs~
zadan!a. f;J>l>rtu i turystyki w
naszym mieście, a. w. Reczek
przyrzekł daleko idącą pom<>c
dla
realizacji
postulatów Iodzian.

-

mistrza. Eurc.py,

sta·rciu

Zwycięży!

w

pów

w

rekr.•rd. Wygrał 5 etategoroo:mym Wyśl:ligu.

FORNALCZYK. -

Jestem SZCZ<~Ś
zajęliśmy
clJrugie miejkolarzami radzieckimi nie
mieliśmy żadnych szans.
Są za
n1ocni.
,
GAZDA. - Ta•k chcieliśmy wygrać. Ale Piet.row to wielka klasa. ChodzHo mu przecież o fiole
to-wą
koszul.kę,
ale i tak mamy
powody do 2adowol~n_ia. . Uważam,
że gdybym lep1eJ
poJech.1l

7

jego

przewaga

nad

Całkiem nieOC'lekiwanie wczorozstrzygnęły .się chyba losv mistrza III lig 1 • W czas.ie,
gdy start roz:i;rywal. zwycięski
m'ecz z Widzewem. pabianicki
Wló.1mi0rz
przegral ze swym
lokalnym
rywalem
PTC
0:1
(0:1).

I

Laszlo Pa.pp, jedyny ;:iięściar.z,
który zdobyt tytul mistrza olimpijskiego na trzech olimpiadach,
ma d-ziś 36 lat i wygra! rn. z
dwudziestu
dotychcza«
roz.egiranych walk 2awodowców.
W czwartym
sta.rciu Papp otrzymat silny cios, który zadecydował
o cl1Wilowej
prnewadze
prze<:iwnll<a Christensena. W następnym starciu Papp poslal sw<:>
jego przeciwnika na deski. W szó
stej rundzie W<:gier dzyzn.ał lekkiej kontu-zji luku brwic·wego. ale

Byfoby
chyba
niestosoWrie
już dziś skla·d<,ć Startowi gratulacje 7.a zdobycie mi.~trzow
skiego tytułu,
lecz nik1 iuiz
.pt·awdop-0dobnie nie w:vp1-zoozi
f·ej niewątpliw:e najlepszej jedena.<>tki nasze.go okręgu.
Mecz lokalnych
rywali
w
Pabianicach Wlóknfa.rz PTC
zakończył f'.ię sensacyjnym zwy
cięstwem PTC 1:0 (1:0). Je·dyną bramkę sitrzelił
dla PTC
Mantaj w pierwszej części sp<it
kania. Po prze!'wie Włókniarz
mial więcej z gry, nie udało
mu się jednak sforsować obro-ny walczącego ambitnie i ofiarnie przeciwnika. Na kilka mi-

pt"leciwnj-

kiem nie podlegał.a dyskusji. W
•ió<lmym starciu, po slluym cio•ie Papp.a
Christensen
doznaje
kontuzji łuku brwiowego ·; oka.
Sęd.zi.a Nt1ss (Luksembu·rg) po
?.asięinięciu opinii leka•rza, P'l"7-<!rywa walke,
ogłaS'lając
Paipp"

z

że

na pierws2ych el.aipach,

zająłbym

drugie n1.iejsce.

.

ZIELIŃSKI. Wreszcie doJechaliśmy do Warszawy. Mam już
dość
t-ego wyścigu! Jestem ba_r-

d1zo

zmęc-zony.

Jaka

szkc<ia,

ze

nie udało mi się zająć miejsca w
pierwszej dziesiątce, ale najważ
ni.ejsze,

że

mamy

drugie

m.1'E~Jsce

drużynowo.

.
KUDRA. - To był ba'l."dzo ci!',Z
ki wyścig. Nie sądziłem, że wytrzymam go w ta.k dobrej fo:rm1e.
BEXER. Oprócz radOS'Cl 'l.
sukcesu drużyny, s=ególnie cie
s2y mnie,, że nadszedł
wreszcie
upragniony odpoczynek. . . .
DOMAŃSKI.
OC't.YW1Sc1e :!.a·
tuję,
że niezbyt
mi się d·obrze
dnia zawodnik _na 'l?<>~ku. &~ wiodło na trasie od Berllna .•Tedy
ną
s.atys:I::ikcją
jest
to,_ że w War
dziowal _Sikor.ski. W1dzow oko~
„z.n1leś,<!ilem" się w
pierw
Io 5 tysięcy, c0 chyba stanowi szawie
szej ZO na meci.e.
tegoroczny rekord :frekwenci1 w
TRENElt NOWOCZEK.
yIII lidze.
ścig byt bardzo ciężki, szczegol·
nie w pierwszej fazie, lcie<iy doSTAL (RADOMSKO)
skonale jechali jeszcze Belgowte
CZARNI (RADOMSKO) 1:0 (1:0) i Holencl.i-,y. W tym okresie my
nie byliśmy w pełni te>rmy._ bo
Jedyną bramkę tych m.wodów c.jpadl kontuzjowany Domanskt.
z<lobyl Koroń z ;rzuilu karnego. Potem toc:zyliśmy już tylko walkę 2 drużyną niemiecką. Kolarze
radzieccy byli dla nas tym_ rarze_;n
BAWEf..NA CZAR.Nil
jes·zcze nie do d.osc1g:i_1ęc1a.
.są
(KUTNO) 2:1 (1:1)
oni świetni, ale nabr.al1smy duzego do.świadczenia w tegopocz~ym
oJ{resie przygotowawC<Zym i za
ORZ.EL - PILICA 2:1 (1:1)
rok na pewno nawiązemy z ru.mi walkę.

~tart ntieU Włó~nimowi o4~~I

raj

Papp.

Mówiq polscy kolarze
Ihvy,

1

obecności 1'1 tys. Wido:ów w
wiedeńskiej
Stadtha.ne rozegran"
zostało s.p<>tkanie plęśclar8'l<ie za
wodowców La:s?.10 Papp.a 'f Christensena. Stawką walki byl tytuł

Pokoju
„Rudeho

~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~

sce.

'5~!·3:::e:: Nc::s- Ho~::: =.Papp zwy' CiAzcą ~~: ~~~~;·g~z!ac~i~~eie~~~
~
Na Żoliborzu Austriak Ruiner
6.~:H.17.
'
. ma JUZ
. . s1·1 . zos t aie. we hlo-Na terenie Polski
ZSRR - r
me
5':07.54.
W W a Ce
nięty przez gruipę. Pietrow. uipi~r:~:;na~i'J!
10 mł.strzostwo Europy ~~~~~a~~mj~~~~
na Stadionie 10-lecia.
w

„TrY'buny
Ludu",
„Neues
Prava" przesz.Edl do historii.
Zakończyła się pas~ontiJąca walka k<:>l~rzy 21 krajów,
którzy przez 16 dm, w mezwy.kle c1ęż.!m:h warunkach
atmosferycznych, toczyli J)-Ojedynek
n.a szo.sach NRD,
Czechoslowacj'. i Polski. Obserwowały tę wal'Kę miliony
ludzi - wzdlu:ż tras. na stadionach, przy glO\Śnikach .i telewizorach. Wszędzie towarzyszył kolarzom entuzia:z:m,
wszędzie serdecznie i gorąco witano i żegnano ich .
Ostatni ak,t tej największej na świecie imprezy kolar.s.laej dla amatorów rozegrał się wczoraj na Stadionie
1()-lecia w Warszawie, gdzie znajdowała &ię meta XIV
etapu.
Wyścig zakończył się wspaniałym sukcesem kolarzy
radzieckich. Odnieśli oni podwóine zwycięstwo. W klasyfiikacj1 indywidualnej
'triumfował
Sajdhużin,
pr-zed
swoim rodakiem Mehchowem. a dru:tyno~o :-. ZSRR.
Miano najaktywmeiszego kolarza zdobył rowruez re~re
zentan:t Zw1ąz-ku Radzieckiego . - · Pietrow. Za"'.'odmcy
radzieccy byli bezkonkurencyiru„ stanow1ą.c _wyrownany,
silny kolektyw. O i~h ;;vysok1ei klasie swiadczy fakt,
że wygrali aż 8 etapow 10<lywidual01e a 11 zespolo~?·
Doskonale spisali się Polacy. Drnżynowo zaięhsmy
za.szczytne drugie miejsce, ule~ając tylko Związkowi Radzieckiemu. W tym r:oku zdołaliśmy wyprzedzić • 1 to
zdecydowanie reno.mowanych kolarzy NRD, z ktorym1
od lat walczymy ze zmiennym szczęściem .. SU'kc~s odn1eśliśmy także w klasyfikacji indywidualneJ. NaJlepszy
z Polaków, Stanislaw Gaz.da,
znalazł się na trzecim
miejscu. Wyso-kie są również lokMy pozostałych naszych
reprezentantów, z których trzech Vl'.ywalczylo . m1eisca
wśród 15 najlepszych kolarzy XV Wysc1.gu PokoJu.
....,
i

i ich lrener Nowoczek

dlinie zwyciężył Belg De Breuker przed Moskwinem i Kudrą.
Na 25 km przed metą następuje decydu.iący at.alk. Ucieka najaktywniejszy kolarz wyścigu Pietro-w.
Towarzyszy mu Aust.riak Ruin&. Para ta powię.k-

metę
P~bił

Wyścig

XV

Deutscbland"

TABELA
1. Start
2. Włókniarz
3. Widzew
4. LKS IB

P.

rn 32 69:19
19 28 38:12
19 26 35 ~2-0

Legia-Stinła 1:1

Międzynarodo1:1ry mecz pilkar&ld
Ul 24 5·!:37
1~
23 27:20 między rumuńską ct.rużyną i war
19 18 21) :30 szawską Legią zakończył si<: W-:!
s. Wtólcniarz L.
19 1.5 34:42 nikiem remisowym 1:1. Leg\a wy
7. Czarni Rad.
Am pitt
Stanlslaw Gazda
19 14 2.3 :;o stąpila be-z Brychczego i Woźn_a
zwycięzcą.
8. Bawełna
3 w klasyfika.cjl indywidualnej
19 14 25 :31 ka, natomiast z nov.lo pozyska•
9. Orze!
19 13 24:50 nym Apostelem n.a Śro·dlkU ataku.
IO. czarni Kutno
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nut przed
me- 11. Stal Rad..
rn 12 2Q:41 Bramkę dla Rumunów zdobyl
czu doskonalą okazję do zdo- 12. Pilica
111 9 23:49' Marcu, dla. Legli
Nowak.
bvcia drugiej bramki dla PTC
z;;przeipaścH Paprocki trafiając
w leżącego bramkarza.
PIĄTEK, 18 MAJA
Arie Qt>erowe.
19.:to ·„T.rzy po aud.
17.30 . (L) Aktualności lódizSTART - WIDZEW ł:O (1:0)
trzy
z.es.polu Dziewiątka".
2-0.00 kie. 17.45 (L) „Fabia" ma za"1?..czyt
PROGRAM I
Dziennik wieczorny. 2~.26 Wi.a<io- za.prez.entovvać całemu S\viatu" Bramki dla zwycięzców zdo-8.00 'Viadomośei. 8.05 Muzyka i mośei sportowe. 20.3-0 Polskie tań rep. dźwięk.owy. 18.00 (L) „Melo2-0.45
„Ze wsi i o di.a, rytm i pios.enka" au~. 18.20 by li: S<>J>O<re;k, Sr.hcmak, Mail'l.owaktua·Jności. 8.30 Muozyka
poran- ce ludowe.
mt- brzcl:e; Legi.a Hutnik; Stad wsi".
21.00
Notatnik
kulturaJny.
(L)
R.adiorel<lama.
18.30
W1adomo
na. 8.<Xl „ z mojej teczki". 9.00
.s:k•, Fud_~lej. Zwycięzcy góro- Po 8 rnies!~ach wallk: 20o bm.
Za\vi'S'Za.
Dla klas Vt słuch. pt. „Tajemni 21.10 „Tu mówi red,a.Jreja pedago- ści. 18.35 „Seza,mie otwórz się'' wali co najmniej o klasę tech- strzostwo, w niedtl.ielę,
d<>wiemy
się,
komu
przypa.cU
w
gic:z.na
''.
21.20
Koncj'Ort
życ2eń.
aud. 18.50 Melodie Roberta Stoi-za. nicznym
cza wyspa'". 9.30 Piosenki ro-ayw
Aktualna tabel.ka:
wyszkoleniem
nad udziale za.s.zczytny tytuł mistrza
kowe. 9.40 Dl.a przedszkoli aud. 22.1-0 Muzyka ta.ne<."zna. 22.30 „z rn.05 Muzyka i aktualnosci. 19.3Q
1. HntniJs:
pt. „Uczl·my się czeski-ej p.oJki". twórc-zości Karola S2ym.~n·ow&kie Transmisja koncertu symfoniC7..ne swymi przeciwnikami. Dla ob- Pol.ski i 'które druo:yny będą mu13
22:4
aud. 23.00 Osta',nie wiado- go 2 s.aJi Filha•rmonii Na.rod.owej serwatorów największą rewela- siały pe-żegnać się z ekstra.klasą
2. Legia
10.0ll Publicystyka mięct2ynarodo go" 13
21 :5
.
3. Wybr:zeźe
w Wa.rszawl-e. 2-0.3() „D\\•a o.powia cją byl bram.karz Widzewa Szy- pięś.cia1rs.ką.
wa. .0.1-0 „Radiowy słowniczek mu mości.
13
15:11
W niect.zlelę wa.Iczyć będą pary:
4. Stal
d.ani'a" .Juliusri:a żularwskiego. 2·0.50 mański, cllyba naj.lepszy tego
zyczny". 10.25 Koncert 1>0ra1riny.
13
13:13
BBTS Gwardiia., LTS - Wy5. Gwardia
PROGRAM II
D. c. koncertu. 2:2.00 Z kraju i ze
11.00 „Waza" - opowi.all.anie. 11.30
1~
11:15
6. BBTS
świ.ata.
22.27 Wiadomości sipoirto~Na ·wesoło". 11.56 l(ot1.nuni:kat o
13
8:16
8.30 Wi.adomoścl.
8.35 Radiowy v.re. 2.2.30
7. zawi.srza
„Groteski" F. Ga.rei.
stanie wód. 11.57 Sygn.ai czasu i
13
'i:19
kurs nauki języka angielSKieg.o. 23.00 Gra Orkiestra Ta.noozna Ry8. LTS
hejnał. l'.!.05 Wiadomoś-ci. 12.15 Pu
13
?:19
23.3.5 Me1odie
bltcystyka ekon<>mlezn.a. 12.3-0 Ra 8.5-0 Koncert soJis.tów. 9.JO „Budu sza>rda Damr,osza.
- Jedziemv dJo Bielska
mówi
diorekla ma. 12.45 „Swojskie melo jemy Sllkoły Tysiąclecia". 9.4-0 „ .. a n.a do-branoc. 23.50 Ostatnie wiamuzycznej
pięciolinii". lQ.30 z
ży dom<>ści,
p. M. Si-klo.nikt - nie po to, żeb~
die". 13.00 Audycja d·la klas I i
7
związku
RadZleckiego.
11.00
..alatwić
torrn.a1ności
i
o<idac
Il pt. ,.Skeczy! stotek do wiader cta
Muzyka na•szych przyjaciół. 11.57
punkty
BBTS. Spotlranle L..,.aktuje·
ka".
l:l.20
Południowy konoert
TELEWIZJA
Sygnał czasu 1 hejnał. 12.05 Wiamy Pe>Ważnie.
Wyjarul drużyny
symfonic.zny. 14.00 „Figle pamię
12.15 Polska muzyka lu- 17.10 Progra,m dnia (L)
P<>d kiero-wnictwem
kpt.
W!.
ci" fragm. 14.2-0 „W kr.ainie n1e- domc-ści.
12.45 Korespondencja 2 za 17.12
SWiętoslawskiego
i p.
Romana
lodii i piosenki". 15.00 Wiadomoś dowa.
,.Spojrzenia i opinJe" - magra.nicy.
13.00
Utwory
s>krzypcoKubiaka, nastą.pl w oobotę rano.
cl. 15.05 Program dnia. 15.10 Dla
gazyn publicyS'tyozny (L)
we.
13.W Chwila muzyki.
13.25
W sobo1ę i niedzielę rozegramlO<l:zieźy szkolnej aud. pt. „St.a- Kt.o będ!Zie walczyć :z: Pietrzy~
W
drużynowych
mistrzo- kO\\fS:J<:im?
„Faraon" odc. 18.40 (L) Informa- 17.40 Program tygod;nia - lo·k. (L)
lość, czy zmienność". 15.35 „Z n1u
ne
zootaną
w
L-O'tlzi
drużynowe
cje dni.a. 13.45 Aud. dla dzieci 17.5-0 Ogóln-O<Polsiki. prog•ram ty·go·1stwach Pol.siki w tenisie stoło
zyką przez stulecia". 16.05 .. Ewa
Jereli.
Piefirzykowski zgło,;t
mistrzo.stwa
lekkoatletyczne
zeni.a
(W)
wym w konkurencji kobiet, ja- si<: w wad7e póldężkiej. to trafi
1 Księżyc". 16.30 Koncert Chó<1-u starszych „Btękitna sztafeta". 14.00
wchodzących w skład
(L) ,.Boski Juliu·sz" - montaż słu ll!.05 .. Loc:IZi.anle - :roct21lll'k lMO" spolów
kie odbędą się w Łodzi w nad- chyba na Józ.efoi..viC2.a, a w cięż
.a capella PR w Krakowie. 16.50
H.30 (L) Tańce wę
II ligi. Wezmą w nicih udział
(L)
Melodie fr.an.cuskie. 17.00 Wia.cl-0- chowis·lrnwy.
so1botę
J niedzielę, kiej na Kub;ickiego.
14.45 ,.$Jadami Staszica". 18.25 „OjczymH - :tttm prod. a;n,g. 3 drużyny łódzkie: AZS. LKS, chodzącą
mosci. 1'7.05 Ku1tuira pilnie poszu gierskie.
Wa.lka o utrzyman.ie się w lid.ie
spo<lzie>Wany jest udział 12 ze15.00
Koncert
orkiestry
smy=kc-z serii „Mój koń" <Wl
i Spolem oraz Warta i Ene.rge- ~połów. Tytułu
kiwana.. 17.35 „Po jednym utwo wej. 15.30 Dla do:leci
mist.rza broni rozegrana ?.ostanie między BBTS.
O<lc. 17 pow. 18.55 Wszechnica telewkzyjna: „O
rze
5lyn.nych
orkiest.r
t.anecz- pt. „Pan Bieg.anek w
ty.k z Poznania, a taikże O.r<kan AZS Kraków. W mistrzostwach LTS i ZawiS2ą.
Abisynii".
kolei po kolei" - prog·ram (Września).
nych".
Ul.OO Uniwersytet Radio- 15.55 Chwlla mtrlyki. 16.0Q W\ado
o tytule
misi.1'7.a 7ad-ecyduje
wezmą u.dział 3 drużyny łooz \Vynik mc-c:zu 'va·r~.a.\:vs.kieg.o mie-"
2 cyklu „Swia.t się kurc'Zy"
"'Y. 18.10 Od~. 5 książki Ja.na Jó- mości.
W .~ob-01ę
począte•k imprezy
16.05 (L) Omówienie pro(W)
kie:
Bawelna,
AZS
i
Włók
zefa Su'1:epańs·kie.go. 18.30, Radio- gramów. 16.10 (L) Koncert muzyd:zy Legią .a Hutnildem. V</ ra
o godz. 16.30, a w niedzielę o niarz.
reklama. 18.45 .,Pięć mi.nut o wy ki polsl<:iej. 16.4ó (L) Audycja li- 19.30 Dziennik telewJzyjny (W)
Zawo<lv odbędą się w m.ach tego spotkania doj,;ć może
eh.owaniu". 18.00 RadfoWy kull'S ierack.a. 17.00 (L) „?rzecl d·»i•siej- :!O.Hl „Dzieje Jednego kv·nwoju" godz. Hl. 6-<mecz rozegrany zo- sali Społem w ·Helenowie i ro7.- dr> kil .k u atra.i<cyjnych p.ojenyn·
- !Hm prod. USA (W)
stanie na „.tadionie AZS przy .p<iczną się y; robotę o godz. 16, ków. ja,k np. .Jędrzejewsl<:iego a:
n.auk.i języka rosyjskiego. 19.05 sizyrn koncertem w Fill1.a.1'mo·nii"
22.1~ osrt.a.true wladiomości (W)
ul. Lumumby.
Branickim.
Sl~·wakiewi~'Za
'Z
a w n.iedzie.lę· o godz. 9,
Damp.cem i Cza.pkl z Boczrurskil!l·
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Ostatni akt wlidze bokserskiej
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Redagule kolegium. Re<1akc1a t Ac1mlntstracja Lód:!. P\otrkowsl>:a 96. Cenl:t'ala 293-00 łąccy i wszystkim! dztnłamt. Telefony bezpo~rednle: Red.aktor naczelny 325-64 z-ca rec!aktora naczelnego sin-2s. Sekr<>tar2 o'dpow. 204-75.
elconom. 223-05.
mleJsld 228-32,
Dz\al woj. I ;,Panorama" 341-10.
sportowy 208-95. Dzlal kult. I Dzlal 11stów 343-80. 'l'el. Ualugowy 303-04 R<'!c!akCJa nocna 279-76. - Biuro
311-aU. 293-00, wewn. 30. czynne !Io 15.30. sobot.a ao 13.30. - Prenumerat.'.1 mleslecznit> zl 12.50.
placówki pocztowe.
oraz PUPlK
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