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Kongres w Warszawie zakończył obrady

okói i rozbrojen ie

-

hasłem

WARSZAWA (PAP). - Polski Kongres Pok.oju obra
dowal we wtorek. 12 bm.
w
sa.li
Filhannomi
Na.l'o~l&wej
w
WaJ"SZa wie. Porządek obra.d kongreisu obejmowl!l ocenę dzia łalnośel
• zadania -~gólno~I:
skiego Komitetu Pokoju oraii wybor delegacJI P<JolskieJ
na Swiatowy Kon.gres na rzecrz PoWS'JJeCbn·eg-o ltori.brojenia i Pokoju, który odbę d.7Jie się w l\loskwie w dniach
9-14 lipca br,
W obradach udział wzięło
ponad 620 delega.tów reprezentujący-eh
wszyst.kie środo
wiska .społeczne naszego kraj

u.

Na ki,Jlka min!l!t ?!'Zed rozpoczęciem obrad
do gmach'IJ
Filh armonii przybywa)ą 5€1"decznie witam przez delegat ów:
WładY19law
GQmulka,

Aleksanrler Zawadzki 1 Józef
Cyrankiewicz, wraz z ni·mi
przybyli na kongres przedstawiciele
władz
naczelnY<!h
stronnictw po!i1ycżnych, czołowi
działacze
poHtycZllli
społeczni na.szeg<i kraju.
W koo.gresie udział biorą:
przedstawiciele Swia·towej Rady
Pokoj'l.l,
fraincu.ski
du-

sław

Kulczyński.

Przemówienie
obrady wygłosił

otwierające

prof.

sław
Kulczyński.
wśr-ód
gorących
wszedł na tr)•bunę

Gomułka.

kretarza
delegaci

Ruch obrońców pokoju w Anglii
przybiera na sile

wą

Stani-

·Następnie

oklasków
Wla<lyslaw
Przemówienie I seKC PZPR przyjęll
na kongres burzli-

owacją.

-

Na str. 2 drukujemy
w obszernym skrócie

przemówienie

ł. Gomułki
wygłoszone. na Polskim
Kongresie Pokoju
w Warszawie
Po dokonani'll wyboru komi.sjd
kon.greSJU
p-06.
Józef
Ozga-Michalski wyglosil referat .sprawo:r.dawczy z działa.1ności
Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju.
Z kole1 wygłosili · pr-zemówienia go.ś01e zagraniczni.
W dysku.sji
na kongresie
zabr-ało

O.

Plan Rapackiego
na warsztacie

konferencji
w Akrze
NOWY

,JORK

l>r-~e<lstawiclel

(PAP).

Stały

Ghan~·

przy ONZ
ll.mba!'a.d·or
Alex
Quais·nn-Sacli.ey na konferencji prasowej od
h:rtej 11 bm. w głównej siedzibie ONZ oświadczył, że Plan
Jl.apacl<iego o utworzeniu strefy
l:>,,7a1<>mowej znajdzie się na po
rzą~ku dziennym mięclzynarooo
WeJ_ konferencji, jaka obradoWac bc;<lzie w dnia.eh 21-28 w
~~zeb „P<>d hasłem „Swl.at bez
"Vffi

Ruch obrońców pokoju oraz
ruch przeciwko broni nuklearnej w An;;lii staje sie z każ
dym tygodniem
oor.-z bardziej bojowy. !Słynny „Komitet 100" w różny sposób demonstruje przeciwko polityce
zbroj<'ń
i broni nuklearnej.
Ostatnio pomoeniczy okręt ma
rynarkl USA w bazie Holy
IA>ch w Szkocji z.ostał „zoom
bardowany" z pokładu małego
helikoptera pilotowanego przez
czł-0nka „Komitetu 100" ulotkami z hasłami przeciwnuklearnymt i antyzbrojenlowymi.
CAF

y.

Przedstawklel Ghany
wyjaż.e konferencja, w której
"·ezmie udział około 100 wybitnych oojowników
o pokój z
'\\•ie!u krajów świata, postawiła
S.Oble
zadanie
Szeu>gólowego
Zbadania różnic, które uniemotliwiają dotąd 7AWarcie Porozu
łt\1enia w sprawie rozbrojenia I
lali;azu
doświadczen
nul<lear11Ycb oraz opraoowania i przed
~tawJenia takich sugestii, które
i-.~dą miały szan„e przychylnego
oz11atrzenta
przez
wszystkie
~ni~,

1·ząc1y.

Ze

Awia.ta.

PEKIN.

We wtorek prze-

woon!czący ChRL, Liu s-zao-tsi
przyjął członków wojskowej de
legacji laotań·sl<Jej na czele z

gen. Kong Le or= cdbyl z nimi serdeczną i pr.zyjaclelską l'OrZ

mowę.

Nowy atak
dywersyjny

na granice NRD

Ą:li:RLIN (PAP).

Jak donooi
lit enc,ja ADN, 11 bm. po poti-d111? dokonano z sektora ame
<1i,_~a11s1<1eęo w Berlinie zacho~l<i 111 nle<:laleko Placu Poczdam

łlt('!g-o, nowego zama.chu na gra
J\;'. NRD.
'''•l~eznani sprawcy
spow<>do\\·l' b za J~c>m ocą dlugieg<> ka.bla

l~.\:l<>~cb sitne:::o ładunku. W od

lllte~·"' 1

ok-ni<> 50 metrów od
lałl'llt .ca wybuchu znalezi<mo od
la)( 6 1 Stalowe
o
rozm.i arach
lł

cni.

~" "<lania Wykazały, !:i. do te'"an!Ywersy.Jnego ataku 7,astos<>
uży
zac!:t-odnionlemioecką
:o;zpiegowslf.Ą
tzw.

"•·n:v mat.,,rial wybuchowy.
~.rt:ani Prz·cz
\J~4 z~jc;

vehlena.

MOSKWA. pi.sano

w Ankarze pod-

poirazuml~nie

o

nawiąza

nlu bezpośrednieJ łączności telefonicznej mięchy ZSRR i Tuir
cją.
Pormumienie wejd.zie w
życie po wymiame dokumentów
1.atyfi kacyj n ych.
PARYŻ. We wtorek t'O!Z.poczęla się w Luks-el'.'tJu,rgu kon:ferencja rady mlmstrow krajów EuTop.ejskie.i Wspoln<:ity Wę
g'la 1 stali.,< Głównym tem".'tem
dyskusji jeśt sprawa przyJęcu·,
w. BrytanH d<> tej organl2acj'
w myśl prośby rządu brytyjskiego.

W Muenchem BONN.
Gia>C!·bach (NRF) c·:l.byl się zja'Zld
b. ss-owców niemieek1ch. w któ
rym uczestniczyli w cha•rakteT"l.e

ugości"

Francji

i

b. S.'i-0\\7.CY z BeLgii ,
Danii. ,,Sejmi·k·' ten

pod hasłem ostatecznego ro.zgrzeszenia hitlerow
&kich faszystów.
RZYM.
Na Sycylii spad!
wczoraj duży śni-eg oraz 7...a.notowaną
7.naczny spadE•I< temperatury. Zimowa pogoća panuje
również w pob!iżu wulkain.t=i.e
i() =eytu Etny, ,,.
odbywał

się

głos

mówców.
wszystkie

kiłkudZi!esięciu
reprezentujących

regiony

kraju

i

wszystkie środowiska społecz
ne.
Przemawiali
robotn;cy,
ch!opi,
nau~owcy,
dz;alacze
sp;:•łeczm.
księża,
przedstaw1e1ele
stowarzyszeń
rehgijnvch.
'wszystkie wYStąp~cmia były
dowodem, jak gorąco 1 głę
bGko naród nasz pragnie ;:>oko3u 1 jak bliska ie<>t mu
sprawa powszechnego rozbroje11ia, usuruęcie raz na za wsze groźby atomowej śmierci.
Po wystąpieniach dysku1antów,
przewodniczący
obrad
udz;elil głosu posłowi Ositapowi Dłuskiemu, który wyglooił
przemówienie końco
we.
W imi-en.iu komisji matki
Stani.sJaw Trepczyński przedstawi] •pro-pozycje dotyczące
składu nowego Ogólnopolskiego KomJtetu Pokoju oraz komisji rewizyjnej OKP.
No""-y Qgólnopolsk1 Komitet
Pokoju, rozszerzoay do 225
osób, wybrany został jed:nomyiśl nie
przez delegatów na
kongres, podohnie jak komisja rewizyjna.
W Lmiemu komisji redakcyjne;.
Wojciech
Żukrowski
przedstawiJ zebranym proiekt
rezolucii Polskiego Kongresu
Pokoju. Rezolucja zestala uchwafona jednomyśln:<>.
Na
zakończenie
dokonano
wyboru delegacji na rozpoczynający się 9 lipca w Moskwie Swiatowy Ken.gres na
rzecz Pcwszechnego Rozbrojehia 1 Pokoju. W skład delegacji weszLo 37 osób.

*

W

*

~

godzinach
wieczornych
się pierwsze po.s1edze•
nie nowo wybranego Ogó1nopolskie.go
Komitetu Poko·iu.
na którym dnkonano wyboru
przewodniczącego
OKP
oraz prezydium komi~etu.
odbyło

Przewodniczącym
stał
jednomy.~lnie

wybrany

prof.

dr

OKP

zo-

ponownie
Sta.ni.&law

Kulczyński.

Delegaci polskiego ruchu pako ju
na Światowy Kongres w Moskwie

Gustaw Benke -

górnik z ko-

palni "Se>rsnowiec", Janina

Bro-

niewska - literatka, prof. Jan
Demb<>wski
biolog.
Ostap
Dłuski poseł, przewodniczący
pol&kiej g.ru.py Unii M:io;w:lzypa.--

ZSP; Emil Wojtaszek - dzJalacz S>PC•lecz:ny; Jerzy Zawieyski
literat. czlooek Rady Pań
s.t.wa ;
Wojciech Zukrowski literat.

larnentarnej; Aleksander F{)rd -

filmowy; dr Jan. Frankowski - JX>Sel, przewodnlozą
cy Ch.rześcijańskiego Stowa·rzyszenia Społecznego; Piotr Ga-

za.Jożeniami pron.a.stępuje
dalszy
obrotów między obu
ZaJdada się zwięk

Zgodnie z
tokółu,

i celem ruchu obrońców pokoju
chowny kisliądz Francis B~.
przed.stawic1ele
Radzieckiego
Komitetu Obrońców Pokoju,
członek korespondent Akademii Naulk ZSRR prof. Sergiusz Wiernow, Czechcxsfowackiego Komitetu Pokoju, wicemLnister :z;c\.rowia CSRS
.Josef Lukac.s oraz Niemieckiej
Rady Pokoju, sekretan: Prezydium Wolnych Nieirmeckich.
Związków Zawodowych (FDGB)
Willi Perk.
Obrady zagaja
przewodniczący Ogó1nopolskiego Komitetu Pokoju pro!. Stani-

WARSZAWA (PAP). - W wyniku roomów pneprowadzo.o
nych w a.tmosfer7e ws.karrująeej na olmrlronną, rhę<i daJmelo
rO"Unen;enia. i pogłębienia wza jemnych stosunków gOl51PO'duczych. po<l•pisany został 12 bm. w Wa,nsza.wie prot-okół do 3-let..
niej polsko-brytyjskiej umowy ha.ndlowej.
Protokół obejmuk okres od 1 lipca
br„ - do 30 ar.erwca.
1965 r.

l

wzrost
kraiami.
szenie wywozu z Pol&ki niektórych
towarów roln<r-SPQżywczych, a taicie dalszy rozWÓi eksportu a.rtykułów przemysłowych. zwlaszt'za obrabia
rek.
chemika.Jii,
wyrobów
przemysłu
drzewnego, miineralnego 1 lekkiego.
Zakłada

się

wzrost p!'Zywo-

zu z W. Brytanii towarów mwMtycyjinych. wyrobow chemi.cznych. wtókna sz:t;.;cmego
oraz towarów szerokiej konsumpcji.
Protokół podpisali: ze strony polskiej radca minisrtn
handlu
zagranicznego AlBlksander Wołyński. 7.1:- strony
brytyjskiej przewn<lniczący
delegac;l Wielkiej Brytanii do

U SA

rokowań

z

PoJ.Ską

..... Paitridc

Hypher.

N. Chruszczow
przyjął

A. Brund age' a
MOSKWA (PAP)..
Szef
rządu
radzieckiego
Nik:itta
Chruszczow przyiął we wtorek na Kremlu przewodmczą
cego M1ędzynaMdowego Komitetu Olimpi.j.sk: e go
Avery
Brundage'a,
przeb y wa j ącego
obecnie w ZSRR w rma.zku
z sesją MKOL. która odbyła
&.ę w
Moskwie.
Chruszczow i Brundage e-ctbyli pi:-zyjacielską rozir-owę.

n 1e rezytl'nuią .••

--------------------------------------

Wyb ucł1 o sile 10 megaton
nastąpić ma

w biet. tygodniu

na wy8okośei 320 km
WASZYNGTON (PAP).
.Tak
donosi
koreS'!Xfildent
Agencji Reutera,
prawdopodobnie w bieżącym tygodniu
dokonana z<JoS!l:anie najw1~kisza
eks;:>ll)zja nuklearna z przeprowadzanej
obecnie przez

Delegacja
naukowców
udała się
do Kanady
WARSZAWA (PAP). 12 bm.
wyjechała do Kanady na za.pro
szenie Narodowej Rady Badav;
czej tego kraju delegacja Polskiej Akademii Nauk, pod prze
wodnictwem członka rzeczywistego I zastęp<:y sekretarza naukowego PAN - J>i'Of. dr lgna
cego Maleckiego. W skład delegacji wchodzą: członek rzeczywisty t wicedyrektor Instytutu Matematyki PAN - prof.
dr
Andrzej
Mostowski
oraz
członek
korespondent PĄ.i....-,
kierownik
za.kładu
Akademii
Medycznej
we
Wrocławiu
prof, dr Tadeusz Baranowski.
Celem wizyty Jest zapoznanie
się z życiem naukowym Kanady
oraz nawiązanie
bliższej
współpracy z jej instytutami 1
placówkami naukowymi.

Amerykanów serii. Doświad
czenie odbędzie 51ę na wyrokośc1
około
320 kilometrów
w pobliżu wyspy Johnston.
Amerykań..."lka komisja energii
atomowej zapowiedziała rozszerzenie strefy zagrożenia na
woda·ch Oceanu Spokojnego,
przy czym UP'I'Zedzone zostaną na i:>arę dni naprzód llnie
lotnic.ze oraz ekipy obserwatorów naukowych.

Tym N1%e!'I:'! eks.~lodowany
ma być ładu.tle~ nuklearny o
sile w)'btichu 10 megaton. umieszczony w głowicy rakiety "Thor".
Pl'z:eP!'owa.d2ona ,

niedawno

amerykańska próba nuklearna
na ·dużej wysokości nie :POwiodla się - jaik: wiadomo -

z powodu 'Aiadliwego furukcjonowania
sY.Stemu
zdalnego
kierowania
ra.ltiety
„T.hor".
La<lunek nuklearoy spadl w
wody Pacyfiku.

z

ostatniei chwili

WASZYNGTON (PAP), Stany
Z,ledaoczone dokonały we wtorek w pobliżu Wyspy Boż,ego
Nal"Od.zenla na Pacyfiku nowej
próby Jądrowej w atmosferze.
Wybuch, oosiemnasty z kolei
w btetącej serii, byl średniej
:mocy, B·ombę zrzucono z samo
lotu.

reżyser

jewski -

poset,

czący
CRZZ; Barbara Hesse-Bu
kowslta pianistka;
Tadeusz
Holuj - tit.erat, sei<:reta..-z Mię
d'Zynarodowego Komitetu Oświę
cimsklego; prof. Leopold Infeld

-

fizyl{;

Jarooła"''

Iwaszkiewicz

- lit-erat, przewodniczący Związ
ku
Literatów Pols-k:ch;
Jan
Jakóblec
maryna:r:z.; Tadeusz Jańczyk
pr-ezes Naczelnej Ra>Ciy Spol<l:zielc:zej; Stanisław
Kociołek
sekretarz
KC ZMS; Elżbieta Kolankowska
-

prawnik,

d7...ia1acz spoleczny,

zastępca sekretarza
OKP; prof.
Tadeusz Kotarbiński prezes
PAN; Win<ienty Krasko - poseł;
prof. Stanisław Kulczyński
- zastępca przewc 0 dnic-zącego Ra
dy Państwa, przewodniczący CK
SD; prof. Itazimierz Kuratow-

ski

-

W czorai w dolinie Amfor

wieepr:zew-Odni-

matematyk.

wicep.re:zes
Kntczkowski - li-

Trzej
o

książ~ta

Laosu

podpisali oficialne porozumienie
utworzeniu rządu lioalicyJne~o

z Souvanna Phouma na czele
HANOI (PAP). W dniu
12 czerwca w rruej.scowo.sc:
Khang-Khai w dolinie Amfoc
w obecno&ci członków korpu

su dyplomatycznego I

Między

narodowei Komisji Nadzoo.-u i
Kont:roh oraz przed.s'lawicieh
prasy, trzei książęta laotań
scy podpisali oficjalne por<izttmienie o utworzemu tymczasowego rządu koalicy;nego z
księciem
Souva.nna Phouma
na czele.
W P<Jt[:l'.Jzumieniu tym trzej

alicyj.ny zo.s1:al utworrony. 18
czerwca w rezydencji ba-ólewskiej w Luang Prabang zia.stąpi
oficjalne zatwierdz.enie
przez
króla
składu
rządu
tymczasowego. Na uroczystości
tej · obecni będą wszyscy minhstrowie i
wieeministrowie
nowego rządu.
HANOI (PAP). Książę Souvan
na Phouma osWiadczyl ll bm.
korespondentoWi
Wietnams·kiej
Agencji Informacyjnej o«arz innym
wietnamskim dziennikarzom w dolinie Amfor, że jest
„ bardzo · rad z J><;rrspektyw pokoj oweg" uregulowania problemu Laosu w związku ze sformowaniem tymczasowego na„odowego
rządu
koalicyjnego".
„.Tednakż.~ jest to tyliko pierwszy krok"... - podJcreślil Souvan.na Phouma.
Premier
królewskie.go rządu
Laosu
powiedział,
że po zatWierdzenlu przez kró'.a skł.adu
rządu kooucyjnego, rząd p-rude

PAN; Leon
terat, członek Rady Państwa;
7
Maria Kura - chlopka ze spóldzieLn i produkcyjnej Smig!owice woj. k>ra>lrows!tie; doc. Józef
Kwiatek - pooef,"' przewodniczą
cy ZG ZNP; J>ł:~i;.\;;oskar Lange
ekonoml;;ta, ~tęp.ca przewo<lni<::Zącego
Ra.1!y
Pa1'1stwa;
Jan Lenica - a•rtysta-plastyk;
•
Allc,ia Musiałowa - przewodnicząca
ZG Ligi Kobiet, czlo·nek
działalności będzie .się kieroRady Państwa;
1>r1>f. Henryk
wał
zasadaim1 ustalo.nymi w
Niewodniczański fizyk; SteZurychu. W.szy®tkie ważniej
flln OIS>1:owslłji - dzLala.cz s.po
sze decyzje rządu dotyczące
leczny; Józef Ozga-Michalski MOSKWA (PAP).
Jark
politykli wewnętrme; i
zaw:cepreze<o NK ZSL, członek R.a
dy Państwa; Helena Pędziwiatr
podaje Agencja TASS. 49-letni
granicznei oraz zagadnień na- prząd1I<a z Zakł.adów P1-,zemy
dyplomata radzieeoki Alek:saontwry mili~amej będą podejsłu Bawełnianego Obrońców Po
der Aleksiejew z06il:ał miamowa;ne jednomyślnie przez
koju-- w l.o,dzi; prof. Wacław
nowa.ny ambasadorem ZSRR
przeid6!aWicieli trzech stronSierpiński matem&tyk;
Taw Republice Kuby.
nictw.
dcu''"' Strzałkowski - c1zlalac:z
Siel.'giei Kuckiawcew zOS'tał
będzie
musiał wy14 czerwca premier Souva.n- wsz~•stkim
społeczny,
sekr. OKP;
ksiądz
Mieczysław suwała; Zofia TrnJzwo1niony z obowiązków amna Phouma . zostanie przyjęty słać wspólną delegacj c; laotań
s.ką na genewską konferencję w
ka - n.~uczyc-ioelk:a, aztonek ze
basadora radzieakiego n?. Kuprzez króla La06u Sri Sava•n- siprawie
Laosu. „Sąd.ze<, że uda
ZMW;
Czesław
Wlśni~ws1tl bie w zwią?Jku z przeJ~ClE<m
ga Va·tha'lle I zako.mund·ku,je nam się to do 2-1 czerwca" Pt;!'e'.!,Y~.!!i~)'._:Rą~>'- - N_ą~~_.ll& .ilniP,ę_~~~Oo, ·; , „~
- mY.._.żę - ~ ~ - ~'l-- PO.w.i..~ §_o;yy~_,P.lwu.~

A. Aleksiejew
-ambasadorem ZSRR
na Kubie

~~!~;ie~za~~-le~ ~~

WłbdvSitn\r ··-Gomułka na ·Kongresie

·warazawie:

Pokoiu w

(

-"'

jedno ...-

•
wielkiej w~pólnoty państw socjalistycznych . U'J~r-to

~

ż

n_

ajpotężaiejsZq gwa·rancjq pokoju
to

~ Pokqju i

ikfuucrowy

epcl.ti..

wojnai

WIOjln.y """"
problem naszej

Wod·na W151PÓlic:res:n.a. rakie!Jo<wio'-jąid!row.a. nie

może 'uż słwżyć jak.o środek
dJo ir07lSlflrozy!gania lllJ'.l-OSÓW mięJ-ej reaia.taclieymairoo!QIW)'cll.
był()lby ty!Lko po1lworne
tern
zn~ie ca1yeh naa:'Odóiw li
lwntyml€1Thtów.
Wyidaiwat 'by się mog1o, ie
sam faik1t wiym.ail.ezierua Pr'oni
m8JSOW~ ri:a.gl:arly i okiroipnoeci,
broń ta z oobą :rui-esiie
j.aikiie
w~
skd:-01111ić
pow.ilniien
państw.a., aby ra1z na 21a1W1S1Ze
'W)'ll"ZlEildy się 'Vrojin:y, jaiko środsporów
roZJWil!l!zywainia
k.a
Niesttety,
m~ctz;ym.rurod.'°'wy.ch.
d{l<tycil<:zas nje Z06taiłt0 to jesz-

cze oo~.ęte.

Agresyr'i\1Ile sify imper.iałirzm.u
7Jilffilllta,
d>zisiej;Sl'Z.ą
w.ojnę i wyścig zbrojeń, ich
polit)'ka :zm.owu za.gratŻa p-o,Jw-

rozpętały

pokoju Ś~ i t)T.11'31 ludizi, aby po.slłutżyllit s1.ę wmyisrt:lrnni środk.aimri, jl.k1e postęp
techmki postaiwi~ t do :ilCh di:yspozyicj.i w celu \podnies.ienia
oohrolbyiilu. i

b~p.iię=eflis:tlwa. W

śwlieci.e.

3alltywQjenine• statniowilSlko
glOJV1-1Y Jrości.ola rz;yms.l;.o-J>a.to-

To

z pokojową
&Otjali,styoznych, nie ba><.-.ząc. \na wST..elkie
Hckiego zbboga

różn.i.ce

niln.l1zm

siię1

pańsbw

politY'.ką

m~1rk.sri-zm--,le

dzielące

oo

!ilo:rofi:i,, k.tóra

pr'Ze-

klości.oJ:a,
d'zt.a.lal.ruości
Wla,lka o pokój ł<;\;c~y i ląiczyć
wodlz:i

powi/IlJn.a wszYl'!lf:ki>Ch Judzi. doni·eza•le'at1e od :itch
b~"ej woli
pojęć

światopogląd>OW"JlCh.

Obrona. pok-0ju w I oobie dzipow.ioo!Zila~ na.~si.ej.sozej nie

W.

GmnUttk.a -

to

nie

w~klsziOOci UIC'ZEIS1lników ko.ruferencji genewsk!iej.

sipo<tk.a.lt śmy si~ !2le
USA V\i1&patr1:iy>m
sprizeoi,w-eirn
pr7..ez: rząd NRF.
Sprawą nie cierpiącą zwło

I znów

ki ioot po w 1\l trzy m a n ie
i ą
z b r -0 j e ń
w yścigu
d rowy c h.
Związetk Ra>dziecki wystąpi.I
w Genewie z propozycją zawarcia bez zw.roiki ukzładu o
przerwaniu d~wiadczeń nuklea;n:i.ych przy za-.;!.ol'>owaniu
narodowych aparatów kontr-0li,

W odpowiedzi państwa zachodnie wysunęly uliyma>tywnie żądanie międzynarodowej
terytorium
na<l
kontroli
Zwi~zk.u Rad.zi€Ckiego i n.iekt6rych innych pań.'litW rocjapraktyce
listycznych, co w
zn6w ,s;prowa<l-za ~ę do zalegali.7..owania międzynarod.owej
sieci wywiadowczej.
Stany Zjednoczone wra·z z
zi.gr.wrowaly
Bry>tani-ą
Wielką
propo.zycjt!
kompromisowe

Don>icslość

jut Poc'lstaiwacb
ni~ea~nyoh
sta-tlllSU O'kupacyjnego, po to,
a·by dalej p.rotWad:zić swą pobiorąc,
pmkty<:znie
li tyikę,
agresji
przygotowywarua
przeciw;ko państwom .socjalistycznym.
Z tym nl-e m-O<Żna się ?:goTrzeba szukać roizwią
dzić.
zania na p-0dstawa<:h wza-jemnie możliwych do przyjęcia i
na bazie li,kwidaicjl reżimu
okupacyjnego w Berlinie zawięc

ka.pita.li.stycznych
państw
tenden<:je do
się
wzmagają
zao.'łt:rzenia ek-0nomicznej i p-0-

w

0
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tym, że pokój jesr. najwyż
szym dobrem, które musi być
choćby' kosztem
uchronione
najwięk.s.z)"Clh nawet wysil!k.ów.
potrzeba.
natomtast
L<>tnieje
m-Oll"a.Lnej i poMycznej
sta~ej
mobilizaeji wokól pokojmvych
zadafl naszego państwa i budownictwa s<>cjail.is'ycznego.

litycznei waliki z krajami oocjalistycz:nymi. Państw·a lllOCjali..sltyczne są p~ciwne . twobaner 1
wszelkioh
rzeniu
goUtgrupowań
zamkniętych
s;>odarczych. które miałyby na
jeuprzywik!j-0wanie
celu
dn.Y'ch, a dysk.ryrrrill'lację i'lllll.ych
krajów. Dlatego zacieśnia:jąc

z
przysZll:ooć
Paitrzymy w
w przewaigę .!lil pokoju
nad silami wojny, z glę
l;>Qk.im p!'zekon.aniem. że zdecydowana wola p<Jkoju oży
wszystkie narody i
wiająca
zje.clnoczcma portęg;i cybozu socjali.91ycznego po•trafią za.g rodzić dmgę wojnie. zapewnić
WS'Pólistnienie
pokoj-OWe
wiarą

swą współpracę, równocześnie
dążyć będą do r<>zw:hjania wieJo.~tronnego handl u i ·Sitosuo-

taki'..e fakt istnie-

nia NRD, ostateczny cha•akter gran.ie n.a Od:rze i Nysie,
który jest faktem nieod w1raca ln,Y'lll i w ogóle Ot&t:>teczny
charulcte.r g.r.anic Niemiec.

ków ekonomkznych z w.,;zystkimi krajatl'Il.l niezależnie od

iclt ustroju społecznego, na
zasadach równooci l wzajemnych korzyści.
Trzeba przystąpić <i.o zahajest w
po<kój
o
Walka
mowania, ograniczenia i rePolsce sp!'awą ogóLnonar-0doduikeji z;brojeń w śr<>d·k"wej
wą, realizowaną co dzień przy
Eurnpie, a w szcze.gijlno.śei do
wa·rsztata.ch pra<:y przez kazahamowa.nia. ograniczenia i
żdego obywatela naszegQ krawyehmin"wania zbrojeń atoj u. Tej sprawie służy cala
mowy-eh w Niemczech, w t<.>j
nm'iza p>0lltyka wewn~trzna i
niebezp·leczeń
na.brzmi ale-i
7,agranh:zna. nao5ze dynamiczstwem w.ęilci świa•ta..
ne bud-0wni•c1lwo g{)1Slpoda:rcze,
W :i;wiąziku z tym u.wia,żarny,
na.'l-za kultura i
dO<tych.czai50we · nasza nauka,
ze W\Szy.s.tkie
nasza .sila obro•nna sprzymiepropo•zycje rz.ąidiu po.l.stki>ego w
&trefy rwna z ca.łą potęgą pańSlbW
ullworzen1a.
.lllpra•wie
Uk1adu Warszawsikiego.
śro<llkowej
w
bezatomowej
W naszym kraju nie ma
EUII'opie nabierają tym żywisirej

ogólnikowy prO'best pl'Z(:>ci.Jwk<>
woj:nrie, to walka o konfil-etme
ce:le, o wpr.owad:zea<e w życie
kłóre
przed$ięw;z;ięć,
takiich
j<JIW>i śwd.aitawemu. Ale jeśli w
tlące si~ zairzew;i,a.
przeioiMnk<> w1yga1Stzą
prze,s.złości waJ.k.a
konf1ilkbów i wyprzesJZko- zbmjnyeh
wojnie nie zdolala
możl liwość r-0:z:pęta.ri.ia
d:llić JJIIlUJ€1rfoli.2lIIl-0owi w ir-OZp<lr klu.cizą
przyj~te
ncutra~:nycl!
państw
dwóch wojen świaito- świiruto-wtej po.iogi.
len.itu
za podstawę dyskusji p,rzez
Naijważniiej.s.ze i na.jb&rrlzi-ej
wylC'h, to dziSiaj wailika .ta. odRadziecki i wbrew
Związeik
prtZe<ll;;iiębywa. s.ię w wa,t'Ul11:kaich rz;U1p.el:- s.kurtec2J11e z tY'ch
obu·rze<niu świa·towej e><pfa1tii i
wzi.ęł za•b3Z.pi.eczających pokój
nie /IlJOWY'Ch, bez porównam.ta
wo
p
to
we W\Slzystprotei:t<im
państwami
Hcznym
miiędi2ly
pmsiada
i
lrorizzy\Slbniej.s.zych
c alk o wite kich niemal krajach rOZJP<)czę
i
wszelki·e .sza•nse sk,utecznośc1. s ze c h n e
ły nową serię kiLkct.<lzie$ęciu
r •O z br oj en i e.
Oclb;pwa. .s.ię ona boW!ean :z uaJdu.a.Ln.ości.
na
nuklearnych
Program pow.sizechinego ii cal- ekspl-02.ji
dmt.aJem n.owych, potęiiny•ch 1>il
Byłoby oczywiiście r.ajlepiiej,
rozibrojerua przed- Oceanie Spokojnym.
dziejowych, które czy'll.ia, z l"ll- kow.itego
jest
obludriy
Na wskroś
aby w..."lzystkie te za.gadtnioenq,a
chu obr-0ńców pc~;:oju, z mię- sta.wti<Jny w :itmierruu Zwią,ztku
r-0,z,wiązaine w tra.kita.cie
zostały
imperia·listy-cznych
Ra.clizieckiego p.'1Z>CZ N. Chl"llsz- a!'gumen,t
dz:ynarod>CX\\'Y.Ch praJ{lów aik.tywpokojowym z obu państwami
czowa sp.otkatl: się z pow.s1zech- polityków, że próby te są tY'lprzecd;v,13.ta,wiaJąc·y'Ch się
n.ie
niemieokimi.
ko od.powiooz!ą na ubiegłor-0decyóują<:y cZ)'ilnik nym poparciem na·rodów, legł
wojnie,
rad'T.iecczn.e doiświadezenia
u podtsta.w jedlnomyślnej r-ewsoól:c:z;asności. Powstała n omocall'stwa zachOOn.ie
JetŚll
kie. We<flug danych amery- odmawia.ją
tra.k.tatowe.go ro·zsytua.c ja hhs1\.orYJCzma, zołl.llCj~ ONZ.
uporząclk.o.waoia
i
wia,za1nia
Wiiz:ja świaita bez: pr:zytla=a- kański-eh (N ew York TLm€s
w której imperiali•un nri•e mopinze.z
niemiecki.ei
zbrioj-eń, bez z 16 kwietnia br.) do cza.siu sixawy
ją.cego ci.ęża•ru
ż,e jUtż liczyć na zwyd~o
wszystki.ch za.interes.owa.nJ"(!h z
osta>tniej serii amerY'kań.s1kk.łl
atomowej, bez
gooizy wojiny
w woj'Il.ie, UJtrarci~ bowiem bezprób na Oceanie Spokojuym,
obu pań.sbwami niemneckilffii wirz..ja,
a.r1m1,
w.oij.sko- muli<l'n.owy•ch
p<J1W1rotm.ie JJ1!1Zewa.gę
pańsiiJwa a.ocjali1sityczne Wtraa: iz
w-0-techniczn.ą na r.ziecz oibo.zu któ11.ią mógl .5.tWO<t".ZJYĆ ty!.lco s.o- ilo8ć eksplozji atorr1.-0wych doin.ny;mi paootiwa.mi, które e;orocj a<l.isty•cmego. NasU)puije INltZ cjatl.il2ITTI _ j~t t.a.k ·p..,ci.ąga.ją . konanyoh pr'zez Zaohód (180
będą Ż)"CZyć, zalWirą
bie tego
·że niame.t ameryikańs1kich, 22 brytyj.s.kie,
ca dla ll.11dlzlwści,
pa<l całego 121aJPłeczao koł-OlilliaJprawie
była
pok<0j01Wy z NRD.
traJ<t.a.t
im,perial1sty<::-zne 4 francuskie)
nego InQl"...ail".s:tW dimtpeiriia.!ist.y;crz;- mocan'ISlbw.a
Traktat ten uiw.zględ.ru oczywiWiidlzia·IY .sii.ę oz;mt~%0n.c UlZilać dwukt"otnie wy-'L1s•za od ilości
ny<:h, setki m!i:Uonów ludm odz Za-- ,,
ście wy.ni.ki· neg~iacJi
ek.s,P.ep:ment§w·. , r:a~ę~kich
w sl,Qw.aich , za~ę pow.mechzyskują swobodę decyd<l'WatnJa
chode.m. w . -sprawie B-e!'lli•na i
po~j«lnocz9·ne
Stahy
(1Ó5).
r'.O'L.brojeo awyrri ·mie. J e d Y .n a al- n~o .i ,ca.tk.pwlt.ego .
Niemi<ee, jieś.li .. neg·ocja>eje te ·
praktyce jep-n;..<l>. . da.le-- zdstają" "~~lud'lą• na.· ,,spl-żeciw
tern.aitywa katai9trOiY n.Ulkl~air..... - n!a.
poro~
z-0sta.n.ą
u.C'zonyi!h całeg.Q świata, w tej uwieńozone
Ja•k,ą kie są od rzeczyiwi.sot'eJ chęci
jedyna clroga:
niej,
mieniem. Ale na:wet brak tana tę zbaw1ien.ną liczbie amer:yirnń&kich i bryto wstąipienia
lud:llkość może wybrac kiego porozuimiooia nie .powpcdmj.owe W1S1Póliis.t nien:e V.'SZY- dla poko,ju drogę. Sw1ad1czy o tY'jskicłl, na gl-Os pokojowych
strzyma pafl.s.t.w .-;ocpli!Sltyozrek.<J<I'dowy rządów i podj<;ly dycyzję dowy1moW1rui'e
tym
st!ki1ch państw, to powwechm.e
nych od zawa1..,cia tiratkta.tu pov;iwost wyidallków USA na ce- konania eksplozji nuklearnej
i cailk.o<w1'te rotzhrojeme ti. wy·
kojoweg_o z NRD.
pozazierruslkiej
w przestrzeni
rzeczen.ie się WQjiny w stJoSJlllll- le woj&loowe.
na dużej wyooko.śc1, co moie
Pokój je'lt za.grwooy rówD-0tWXJd-zi tego także przebieg
k.a>ch międiZ}'1IL!tl!'odowyeh.
57.ikodtiwy
wyspce
rmej,s.ca.ch
w i1nnych
niież
18 wywrzeć
g.enęw.s;k;>ej
Dziś, poloot.iowa woła li waJ- k.on!erencji
wplyw na środowisk<> zi·emn.ie-be:z;p!eźródłem
świaita..
ka narodów, zes.poloona z Iron- pańsbw, zwol:a1nej .i)() to, a.by
.sekweintną pokoj<JWą :POłiiltyiką opracować u:kla.d r~łx:ojenio skie i . ut~·udnić wiele badań czeń.9tW1a .są wci.aż 1<nperiaJi&tyiczme d.ążoeini.a do gwaken,ia
państw so::jailisty•c:mych, z po- wy:. Obraidująca już 4 mie<.ią k01."1Tlicznyeh i loty ko.sm-0:nausaweren,nośc1 na rodów i lllt!"ZYnov.'Yeh ce kon.fei-eneja nie os~a tów.
po.s.taiwą
kojową
problewę1fowY'm
Tu-utgim
mania ich Pl'2'Jem-0<:ą w za.wijpań.st.w nrurodowych i ;n.eutrail- w żadnej .istotniej ;;;pra>Wie p-0oczemię<lzyna.rodowy.m
mem
stości -OtC1 wiellm.ch mon>0·poJ.i i
wszylS'tkie
gdy:i;
ainty.im.per;alistyicz- roruimienia,
z
ny1ch
moca.rst<ł" ka>pitalio!ity•cznych.
nym 'ruchem w;,iz:w-0leńczcnm, z konkre\lne poopoz.ycie pańsibw kującym od lat rozwiązania
SUIW~<ennością
Gwa.tt .nad
ruchem robatimozym WI k;ra- socjalI.'>tycmych i loompromi- jest PJ."O<l>lern niemiecki.
Problem pokojowego u>re.gunall'odów nie dii się po·godziić
m 0 ż e !ZatPO- &e<we projek;ty pań.stw neu.trał
j a•ch ka.pita.lu nY'ch i;ą prvez państw.a z.a~ lowania sprawy Niemiec byl z p0<kojowym wsp0las:tnien.1em.
biec wojni,e.
osta·tnio rozpa~rywany przez
~mpena.ii.s.ty<:z;na
Inter-u.ancia
Myśl o po1m}O<WYm _W:•9Pól- chodnie odirzU1Carue.
r-od.zi ni.eu.ch·ronnie z.a,ciekl:v i
ZwiątZek Ra.drLi.eckt w poro- PoHtyczny K<l'l'Ilite-t Doradczy
li;!.truiielniu państw t"zu.clll: JUIZ L€-:Uklana.rodów walopór
e~tonkowskkh
J>oha.ter,s,lti
pań.st w
n.Ln po .zwydęstwie RewolUJCJ'1 zumieni;u z innymi pa11'!.ilwamd
Wan<i1Zaw8h-iego.
czących o swą wo!nooć. Na.roPaździ.erruitkio•W>e:J. Ta myśl teo- rocjalist)'czmyrrri WY'3•\.ą,pil w d:uJ a.k
dy bl"on.ią<:e swych pt·aw i niew prze.o;.zlc.ś ci, taik i
retyiozin,a nie zna.idO:Wała. pnzeiz G€·new1e z r<ll2lwini,ętym 3-etap<Jdlegtości mają prawo U:c-zyć
pl<m>€all ca•tlwwi·teg-o obecnie pa.ństwa oocjali-sty.c'Z:dłu.gie Iata sprtzYJa.1a,cych ~a- powym.
s.kutecizn•ą ne pr'a.gną uzgo<l·nlonego ·z na pom.oc i so.Ji>dairn.OOć pań.s.tm
pod
u.rzieezywi.srt:- rozbrojeruia
rU10ków di.la jej
które stoją
socjalt@tY'czn,yich,
roznl-a'lia. Len.iin-O<W.E,ką .ideę P?- kO<rLt:rol.ą międtkyin.a·~od·'JM'ą. Plain pań~twami za<:hodnim1
n.a .$1\.Pa.ży pCtk.oju j SUlwietr€11lkojo.w.ego w.sipóliLSltnieruia pan- tan prz-awi.d:uje już w pierw- wiąza:n.ia problemu nienli.ecWO'.i!OY
St0:j
na.rodów.
OOŚCi
deibTa
dla
którym
w
kiego,
stwa kaJpitali.styic:z:ne traiktovvia- tSZY'ffi etapie e!imima<:ję ba•z i
lokailne rozpala'll.e przez pań
6zczególnie Q5tiro
pnze11.()ćlzenj«1 hroin.i, pollmju
ly wówczias ja.Jw wryra_rz. ó'.la•bo- ikod:ków
&twa. i.mperia·li&tyczne w róż
tj. ra~<iet i sa,molotow. K.r'O<k wyó!lłępuje k'Oliliecznooć likwiRa.dizieckie~o.
Zwi•ą,zku
ści
nych części>ach świata w obt"-ODzi.Si:aj głois.zcna przez. Zwi·~- taski paraliżujący m.oż.11-0.ść uity- dacji reżimu okupaeyjn~ w
ni·e lrol.oniali.z;mu czy noolw·lozek Rad.zk<:ki i 'W\S!Zy.s.tk,ie pan- ci.a brom ją.drowej, U'51Utnąłby Berlin.ie za>chodnim.
n.ia.Ji.2ll'IllU wwsz.c za·'ll'n<.-orają w
w
i>ytuacja
Nienmm.ailna
od ra.zu groźbę nagleJ na.paści
stwa ;;.ocjaJi.s.tyczne ora.z stotSoprze.k1;;.ztake1nja
groźbę
sobie
~itafa
wana pra-ktycz;nie w ich po.U- n.uddiea.nnej, wz.mógtby po<:zu- Berlinie zachodnim
się. w k-0nf1i;kt ś:wi.atoowy. Dlatyce za.grairui.cznej idea pc.!ro)'O- cie bezpiec:z,:?ństwa i w7..ajem- wykorzy\Sf;ana przez rządy NRF,
tego obrona su:weiren.r>ości naw&póli09tnienia ~z.y1~- nego za•u!aJl'lia w śwueci-e; uro- USA i inne nądy rn-0<:a:ngitw
wt.go
rodów, i.eh pra.w do uirządze
dal&zy prooe.s za:chodnieh, jaJ.:o element ich
ki.eh paootw ~tala .s.ię reaJ:ną twilby dalece
rnia .sobie ż.,ycla we-cHe wlasuej
polHylki z pozycji sL!y woibec
możLilwośc-ią hi'9toryczną. Opi·e- rozbrojenIB..
woli i odipór' wol>e<: wszelkich
&<>ejalistycznych. Papąń.'iltw
ra się J:>o.wi.em przede w1sz~it:Lmperia•li.~tyczneJ ,~ter
prób
iimperiahatyi=e rę dni temu na zjeździe ewej
Pail>s.tiwa
frnn.da.mentac-h SlllY
kim na
wen.cji to sk.ladowa r.zęsc zaod.rzucają kategmyczn.ie tę ja- pa-rtii p. Adenau= znowu wyświ·a.ta oocjaJi,sty>C.zneg-0. , .
dań w' walce o pokój świa.to--iron1t obr0<i:cow Mą i przeli:-0•n.Y'Wla.jąC'<\ prnpo- st.ąpił z niec<:S'OC>wie<lziaQnymi
$1•.•i·a•towy
wy.
pci~-0.ju nk~ zina gra:nic pan.!itW zyicję mimo ż,e nie dyiskirymi'"' pogróż:kami. „Jesteśmy gotoW koń·c<JWej części pr:i.emói systzmów &?cJecznych, p1rze- n.uje ona żadnej 7,e .s.tiron. Je- wi - mówlil: on - użyć całej
wien!a W. Gomu~a stwierZa•chód d>0ma.ga potęgi. ja>ką 0-0siada-my. gidVoby
dn.oc-ześnie
kon.t;rin·oo.ty?
poprzez
b'.•ega
naj;potę.żniejS"Zą gwll:-i:an~
d.z;ł:
się wprowa.dlzenia powisz,e.ch- wolność Berhna mia.la być
ponad. rozn!>e~m~
p!"zochodzi
jest zwa•rrt?'c i
cją pokoju
niej l«mtroll naid st.ain<im 21broideo.l-ogLcznymi, rel:gtJ'il'YllThl [
Ka.nclerz zachcdza.gr-mona".
w~polinoty
wielkiej
jedność
jeń - t.j. zale.galiizowar.ego sykla•<:·:>WY'ffii.
n io-niemiecki dobrze wie zapaństw 8'C>Cjalistycznych.
Sw1attu nie równ-0 o tvm.
Można 'ilię z nami zgadzać ,sit.emu wywiadu..
że wolnotŚci
Na zallrnńczonej przed paT'U
nwżna być j€Gt potrzebna kontr-ola nad Berlina zachodniego nic i
lub n:e zg.adza.ć,
dniami konferencji przywódp:i.wci>wniJldem kaipitaJ.izmu 1111b zbrojeniami, która ma u prrre- ni:K!t n.ie z~ra.ta, jak I o tym,
ców part.ii komunistycz'llych
11>Jcjal~zmu., możn;; wy.zn·a.wać dwoi.ka odkryć cele strat\ielg'l- Ż€' mia.sto to nie wchod-zi w
sw1ait.opo•glą.d, cz.n.ego u1derzenia - potrzeJ:>- skład teryto.-iu:m NRF. A mi- i ro:łxJttniczych, i 1>ze!ów rzą
taki lul> iinny
dów państw socja<Jie.tycz.nyeh,
le-cz żaden rc„z.są.diny i od;,•o- n.e jest na•tomiais.t rozbro1001e mo to ciagle jątrzy.
która odbyła się w Mo.satwie,
skuteczną
n.a.jbaird1zi 2j
wl·edzialny czlowi.ek n:e mo·że pod
B-0= konsekwentnie rzu<:a
zap~dły d.oni<J\gile decyzje, .zm\e.
być obojętny _wobec pTo?l-<1mu międzyina1rod<l'wą k<l'n•.rolą,, gwia swoje vet<> wobec wS"<zel'kich
bezipi!€1CZ1em;,bw-0
rantu.ją.ce
tendencji do rozumnego kcimwojny 1 pokoJU, me m=e n1e
rzające do pogiębie111ia i rQ'ZS1:€r-zenia ekonomicznej i techpromisu z oboze,m F•ocja,li.sitywiszys~k;~m..
odiczuv,,,at mc.ralnego i .s.;:i•o·leazniczinej w.sipół-prncy, Wl'!-zech.Jak wi.atd.omo, Polska w po- cznY!l'l;. wo-bee w.szęlk.icti poni:go -0bowiąz:ku prz.yczy111;ie1niia
stronnej wymiany oraz wzaczynan na rze~z ooiorężenia i
rozumieniu z i.n:nym1 kra.ja.mi
świa1ta
do u.chrO'nienia
się
jemnej pomocy naszych kwprzed nukle21d1ą kata.~trofą, do e:icja.1~.t~·c~nym1 ponownie wy- ro;:wiązania spornych problemow w Niemczech i w Eu!r'o- jów.
.,;1~ą,;iila w G<:inewi>e, w ramach
wnia'1'•2111ia siwQJego wkładu w
pi.e.
postanowień
tych
ll«tota
trnw. częśi!iowy.ch rozwiąlUlń, z
ogólnolUtdzką l'•P'!'2JWe pokoju.
nie sprowa1dza się ~do tego, aiby
i
:r.ibrojeń
P-0.l'it:v1kę
z ~ego plll!lk.tu whdz.Zl'l'a·1 pcd- bicja.tywą u1twoczenia strefy
chod':!itmy do v.1Y'Powil!:"d zi pa- betza•liOtmowej w EuTO;.>te środ uznawania faktów tr:>::eba :r.a- pr;i,e·z najbaTdz1ej celowy i ekonomiC'Zriie UWL<;atd'!l.i'Ol'l.y wyJwwej. Pr'Oj'3kt Pol.~ki ol:>liicz.o- i;łw.>ić poi itviką U'hna w.a·!'! ia fa!kp,cia Jana XXIII, który dwutów i r«lt>i'.\cjj zbrojeń.
s,iJek kaa-.d·ego kra~u przyśpie
na.pięcia
krotnie w SwYC'h orędziach z ny na rozlada.w?ni.e
.w.yć mzwój ,:;iii wyttwórcq,ych,
Za<'hód rhcl' uznania tV>łko
i Url<rOt\VaU!•e clJro.gi rozbroj'.'lniu
W.!:'N:Śa!a i grodn.iil ub. ro'.m
i~o n-bectechniczmy i wz!J."0'\'1
pastę<;>
zaa•pdiowa.t do ludtti driierżą- Bi'XJ·tkal "'"ę tym ra-z(>ln z bar- ie-cine.go faktu i
7.n~ho~n:rrn
RPr}k·de
w
i
...
P-O~
we
narodcwPJi;o
dot'h~du
dziej niż k'.-c-<dykn-lw:•9'k przycych ~te~ rządów j od1poN1ezac.h'.Jc1pańsbwach BOCjaJliBet'J;na
do
w.':zystk'<'h
d'll~fępu
O'f'·iinii
w
pnyjęciem
chyl:i.,.,m
to,
o
n~.r·o·d<iw
d-r,ialnych za lei<;
ain.adlronlcZ!'lych, M~'(.:7.ll'l.)'.Ch.
ina
oca-z wśirQd ni~o
m;ęd1zynM10do;w>ej
J1a••a,ż.3,Ji Nt. mwu1l'>k
by nie

wa

przelkonynik<l'go
potrzeby
ant o tym, że a.gre.sij a.
wać
wojenna jest z;brO<i'1~ą. a.ni o

nairady

ny

chodnim..
Trzeba Ut2111.ać wszystkie fak-

ty, a

uchwal

jest tym więk.'1za, że ze .st.r-0-

pań.'l'lW.

Ważnym wydairzeniem w teJ
niewittpliwie
bę<lzie

wake

kan.gTes na rzecz
powszechnego ro?Jbr<Jljenia i
pokoju, który zb1e-rze się w
w Momiesiącu
przyszłym

światowy

skwie.
Pragnę w}"l"azić pr:zekoo anie,
delegacja P-Olska, którą
że
wybierzecie na światowy Kon
gres Pokoju będzie godnie renieziłcymr,ą

prezentować

kojową wolę

P-0--

n.asze:go mu"Qdu.

Kom en t n rz d n 1•;:a
1

'-

na czasie

Ostrzeżenie
uż

od

dluż.szego

czasu nie
rozmowy
a.by
radziecko - amerykań·
skie w sprawie BerJ.Lna posunęły się choćby . o krok na.·
przód. Ozy Zachód z.am.ierza.
sprawy
p1-zewłeka.niw ,
drogą
uehylić się po prostu -Od roz·

J

słychać,

wlą.7..a.n,I.&

·

bn.mfałego

na·

, wei~ż
teg0
proble,mµ?

u

Slosu ki
handlowe z NRF
WARSZAWA (PAP). Mhni.ster hand.lu w gra.ni.ovnego prof. d>r Wihold Trąmpcztński
dyrel{tCJtr·a w
przyj.ął 12. bm.
M~niE•terS!Jwie Vv'YżY".Vienia. NRF
dr Ot;to Stalma'll!na.
W cza.s.te s.potl~a1nia (lltl1ówfo
bie7.ą~e i przyszłe sto.s1mk1 ha•ndlowoe m1ęd'.l:Y Pc•l.ską i
Ni emi-eeką Repu.bhką F ederal

1).()

-

Wkrólce
truskawki
na rynkul I
WARSZAWA (PAP). W kilku rejona,ch kra.j·u rn. im. w
~n.ań
woJ. .wa~•za,~~<.kim,
.sJrnrn _1 kie•leckim ro-z.poc·zęl'Y
,s.1.ę

truskaiwek.
tru.s.k,a1weik
Holle!
znajdą .się n.a rynku w przyzbu<»ry

Wi.ększe

szłym

tygodni.u.
Ja.k si.ę ocenia, 7.:l>łC"l'y t.ruchoć ooóźnil()tne o
.o.kaiwek ole

15

będą

d1n,i_ -

na

ogół

dohre. Kwitl>y bowiem ohftde
a de.WJCze n(e wy;rządizily im
wi.ęk.szyuh ~tJrait. O ile pog-0da
zna1dzie
na ry;nku
dopisze,
siię ok. 40 ty.s. ton ty eh owoców.

S nroslowanie
Iii'"'

Wskutek

wypa.dnlęcia

wlersr>:a

w Sktad?.ie na ke>Lumni.e I, w
wia<lomo(;cl PAP. pt, .,Najpi•ltematem
nieJs·ze pOO'Llnięcia p1-,zed.st.awicieli kraposłoo'7.en!a.
RWPG", zamtiejów-<:-zlonków
wczora:1s"Zym

S!ZC'Zonej

we

merze

„Dziennika"

!Z.nieksztakenie

depeszy.

nu-

nastąoilo

•

W II m.pa.Jcie. w w. 9. 10 · 11
oo gó.t'y o::in·a-śny f;•<:Jment wi,„ .. .,\"~cepre-zes:
brzn1ie(·:
n i.en
RD.·::iY

1\1inistró'.V

czyr-~'P"Htej

p,„1 i:kiej

Lud.owej

R:z~-

P. .Ja.i-o-

8'2'1C'vi-c:1.''.

z.a Pll\d

państwa socjalisty~e

utraciły

p1'!Zepra.szamy.

nie

właściwego

OC'ŁU

z

ce·lu pertrakiaeji. Oznacz.a to
m. fa., że spri'-wa zawarcia
traktatu p{tkoj~>weRepuloli!ią
go z Niemiecką
pozostaje
Demokrat"cZtną
wę'lą.ź akt11alna, jeśli obe<·ne

odręb11ego

P"'r!"

cz~-m

to ' zwra·
. Na" zagadndenle
oogłoszona.
wa.gę
ca.
P-0-JiDekla.racja.
becnie
Dorad·
Komitetu
tycznego
ezego Sygna.ta.l"iuszy Układu
Wa.rsu.wsltfleg>c>. Opowia.dajac
r<Ytsi~ 7-a. kontynuowaniem
mów. dokument ten: stwforrlza:

n.ą.

że

.

·zw-to.ki,)

i ej~ llił' okażą. się nlęcej, jak ty ko gr1\ na
1.41<· strl>nY Zachodu.

Na linii Waszyng!c.n - Bonn
w każdym raziP
rzeC"Ly, które uzasadniają nie·
pokój o los rilzmów radzieckoame1·ykań •!lich. Obecna w;zy·
ta. rn!ni.<tra Straussa w USA
i za.powiedź pr'zy,jazdu minizagranicznych
spraw
stra
USA, Ruska, do Bmm i &erIin.a :>::achodnfog-0. wskazuja na
pmy4':jl
umocnienie
pewne
Adc;naurra, 'który nie
rządu
z.astrzeżeń
swoich
porŁUcił
wobec w~zelkiego rnoilh•ego
radz:iecko-ame·
kompromisu
dzieją się

rykańsk.iego.

W wypadku obydwu tyclt
wizyt Stany Zjcdnor.z<>ae zmusw.ne są dbać o dobry ho:ior
zach<ldnionlemiecklch
swych
partnerów. Straus„ przywi-ód
ze sobą nowe zamówienia. dla,
przemyslu
amer'ykańskierro
l.<!50
zhro,lenlowel!"o. Suma
mili-Onów dolarów. kh;rą tym
samym oęiągnic rOt"'ZDY pt-z:vplyw d~wi?. z .NRF za zhrojenia. posiada p0ważne zna·
czenic dla bardzo obecni~ naplatnJm:..;:o
bilansu
pięl.ego
USA.
Mini.~ter Rusk z kolei
gać ~d·t.ie o it<J'Pll.rcie

zab!e·
n.~du

Arlenauera dla. stara11 W!elkiej B1·ytaaii o przyjecie do
wbr"W
Wspólnego Rynku Sta11mwisko
Paryża.
0111>rom
Bonn jest tu przystOT"vi-0-w~·m
wa,gi. Koncef>"
ję-cycrŁklem . u
tle
c,ja EWG, ja!dej h0<Mu.ie
Gaulle, zmieniłaby poważnie układ sił w N ATO. ·gdvhv znalazła popa.rcie rzą.du NRF.
Dwie okoliczności wskll.'1.UJ:\
w jakim łdl'runku Bonn ze;·
miC'1'Z:1, wykot"'T.:vstać swoją dngodną.

przetarg<>wą

pozyc.ię

WaszyngtO"lU.
otrzymał zapewnienie

wobec

Strau~s

dals7.d

amcrykańskid,

współpracy

przy unow1>eześnieniu u:>::brnjcnia. Bundeswehry. Pozwoli
to NRF o mały .1esz<'ze kr{l'k
zbliż~'Ć się do celu oońs!cicll
zabi~gów: do pra.wa dysp<i.:1-0·
wania własna bronią a'tom(l·
na.t(>mfast zgod·dl
wą. Rusk

się oowlc!l?.ić demonstracyjni~
Berlł11 zach·odni. Z newno'4•·~.\
nie po to. abv doradz:.o.ć Will:V

Brandtowi

spokój i umiitrko'

wa.nie.

()z;y cl•11iury w
lru1lyckhn rnają

łlltane

k"<S'Zt"m

snJusrru
być

nt-

zrio:rwtl

?:łJ.M·repaS"LC"C·

nia 57~.ns n1. otlnręż"tlie "'
F•ll"l>V'f' ~i,011'--uw;>j? JlckJa.r:l"
c•a. p1ń."t"· TJ!i.ia.1n lVars-.faw·
qJciey„ w rl<>br:,. pore oqfrze,g'a
Drzed b.ka ew......a.iutln<>ścia.
-{W• b)

ci·
c;
p;

z:

..si

z\
r.

p-

\V
o

d
jr>

n
et

e'
b

.s..
n

....;..___..ze
________________
stażu ..._
Stvoendvsfa„ ...........
r~gnuie

Telekxem z Poznania

~,~:...

•

Ie li.'ochana inicjatywa '!z!:!!'~~k~!!~
ylam akurat w jednym
z
Jódzkkh
zak.ła.ciuw,
.
kiedy przybyli tam s•aZYści,
Kilku młodych in:'<Yn '-eróv.
abSC'•lwent.ów
P.olitechnik1 'Łód:zk..iej. Ukończyli u·
czetn.ie i tera.z zgvdn1 e z p~ze
P:.-;a m1, zgłosili się do s.weg~.
Z~kladu, aby
„odpracowac

B

r

.stypend-ium
Jak myśllcie?
Przyjęto. ich
z\ olwartymi ram:o.naml. }ako
t'ilłodych
tak
potrz,ebny<:-:1
.p· 'tcdsiebi.orstwu specjaltstuw'?
Wr ·~ ·przeciwnie. Kierownjk

Odd;.\alu chwytał .soię za glo11.·ę
i\ lamenwwał. że •. pi;:;.n,
s'ę wa'll:i" a tu jeszcze ze staŻYst.am1 \ klopot.
W ja\«' sposób pozbyto się
„kJopotu' • nie wiem, rz.ecz ni:e·
do;yezy
~nak
tyllco
ty<:..1.
iedvnv ch · v.:akiadów. Generalne~o • ure· ~ulowania
wymaga.„
etat sLażys( \y. Je'"t on poJl';-·
c:0m
zgola
enigmatycznym.
h~ °'kreślon ~go pr-ogTamu zalęć gwa-ranti;ljących m10.;.'Cm11t"'~cja!Lś:-ie g1 unt.owine poznan'e prze:li'>'.ębi{\I'Stwa. jego go--·
·~POdark 1 i prnćti.kcji sk.onfron-··
'owan'.e wiedzy' • eoretyczne.i z.;
lll<:>ż.Ji,wości ami
praktycznego
jei wykorzys:tar>ia..
Jak dotąd nie ma taki2h
1>1"7.eplsów zapev,1ruiających st~-
żvstom
możm.ośl:
zapozna:i.fa
~:ę z ogólna 01"gan.i.zacją
zatechncfogią

wlas~~J

specjaln.OOci i:#SjJe{!jal.nośc.i t>Okrcwn.ej
(np.
wlókiemnnk
z
zagadn.k;nia·mi rn.e<:harrJJiiktl.
Vice ver::--a).

Taka org)OOlizaicj.a st-ażu (jest
kon '.e.cz;na. d-'l.j<? ona przy tym
możliwość skrócenia stażu) <le-

K

________

,

Jikwenitowi. ktióry
nierzadk">
pl'Zez 2 albo i wi.ęcej lat ubi·
jaić
się
musi Zflli•01Chęcony
l
f'Crz.gorrycwn;y p.o fabryce. Jed-en z dzi•aiłaczy Kola Mlociych przy SIW
opowie1'.l.zial
mi tak to młody stażys.ra techitik zmuimony bfl odbywać w
fabry~
si.aż
ja.ko„.
skrz)lllkar:i.

0

kładu.

iedy dwa Iata temu zgłoszono projekt nowej for·
my ,fundacji społecznej tzw. s•ypendia zakładowe
dla studentów s-z;lj:óf wyż.szych,
opinia
spolec-z,na
Jrzyj~a.
t4l
inicjatywę jak najba.rdziej ży<"Łliiwie. Zada.da.no, iż nowe stypendia staną się ni,e tylko doda.t·
kowa formą pomocy finansowej
dla studiują,ooj młodzieży, ale i okazją d_o ściślejszego ~Will!za,nia m~od?'ch
inżynierów, ek0>nomistow czy płastykow z prreds.1ęl>10·~11twami środkiem do zapewnienia młodej kadne techmij izne.i
~L.erok:iej prakt.yki_ w fabryka-Ob - fu~da.t<tra~h.
Tak też zapewne mysleli i sami studenci,
totez w
pierwszej ch'"'Hi kancly datów do stypendiów 7.akla-Oo·
1 R'~·ch było sporo. Potem - ilo.ść
ich
zaczęl~ . gwal_townie ma.leć, a dziś (co za pa.radoks!)
admm1stracyr
, nymi niemal środkami trzeba. gwacantowa-0 ut~ma·
nie się tej formy d>0lacj;i,
Że probłem ten jest nieco szers1Zego aspektu i d~il'·
czy nie tYlko sta.ży.;tów z fabryk przemysłu
lekkieg:t
- ' świa~y art~•kuł opu Mikowa.ny w ostatnim numerze
,Polityki", który również m. in. porus7..a. te sprawy.

*

*

,rugJ niemrniej ważny p.-o1b1em to okoliezności re·
.irnlujące
pierwsze kroki
człowi!eka na.
drodze do sa·
modzielnego żrcia. W ucze_1d
lwrzys:ta on :.-; wielu ulatw·r->n
jak miesz:ka.nie w domu aka• derni·ck\im, możliWC>ŚOi atrak'. cy\i.niego ł ndedrogiegio .sp:~dze·
ni•a wakacj•i, no i
WY'ES7JO;_e
sty\pendium.
J eś·l.i
jest to stype01diurn
pań5·;twowe problem koezys.ta-

D

WIJZYTA

u G110,r•i1i Lasso

Koresponde~cja·1własna z Paryża
ty. Oglądać ma.gazyn.y i kuiJJOWać
rożne
dro-bia.zgL
Na
;p.rzyik:ła<i
la.lilti, bardzo lubię
je kolek{:j.onował.
Ja1ka, j $ historia Paill~

pseud'Ol!bimu?
- Jestem kinomaruką i ~ta
le biegnm na wszys;kie filmy.
Kiedyś
w
Baixelonie
przeehodząc kolo kina „Gloria" zobnczyła•m
plaka•ty
:>:
Gary Cooperem, który rzucał
Ja.s.siem. Do na,zwy ki.na dodałam lasso i od tego
je.si.em Gloria Lasso.
- <>siat.n>e pyi'MJ1e - gdzie
pa.ni występowa.ta. p:l'2C>d t>ooc.nee 'w Pol&ce?
.
- Byilam w Me.ksy:'klu i We.ne;>;Ueli.
Przeprasza•m, muszę
Pana pożegnać mów:i Gloria pianista jurż. się niecierpliwi do zobaczenia w

=

Pol!SCe.
Ha.Io!

Jlizid debry.

Ghmia
La8Bo?
J'alk: mDrie podn-

Wt..

J~. wy:tiaflliła
l'aini zgodę na ;pmy.iazd
l>(}ls)d
łYl-Y nwi&oa Pl'!lJepro"'ad.r.r!i~ błyekalWic~ wyw.iad?

lormowal

-

G'klrię Las!lo, Je<1Jn,ą

oo

:na:jwiE:ks:ią

Z

JAKUllOWSllU

z czolo'.

pi-09enik.a.rek
świa.ta.,
będ7Jiemy
mieli okaizję UBły
- " również w Lódzklim Pałacu Spo.rt.owym w dniu
lnel'W'Ca br.
wych

221

przyiem-

no.ścią. Ale d:opratWdY blYl9kaWicz:ny, pomewaiż:j ma:m. próbę, Przyigolł:01Wuję własme pro
~ram spe!Cjailro·i.e na tQU!mee

I

nia z niego kończy się z chwi-

lą

opuszczenja progów uczeJ-

ni.

Jeśli

Na

"

~riiW
gospoOOIT"Z dormu,

proyu

dta. i
maily, j

\

pendium

żu

i znajduje pm.cę gdzie j,n-

6'.ZJiej. .Zna1n.v
je.st
pr-t.yklad
mlodoego i:nżyrniera łódzkieg<>.
który znalai.ł sQIJ.ie pnsaćh~ w
jakiej~ spółdzielni pracy elekt.r.v
ków i przez dwa Jata zajmował
się„. zakła.da.niem
kabli.
Pot<em zgłosił się do fabryk•
poszukując-ej
przedlo.żenau

już

uposażeniem

pracownilka
służby technicznej z wyzszym
wyksZtalooniem. Zdia:rza się i
tak, re st.udient k~zy~·(:aj::;cy
z~
stypenri•ium zakładowego
po ukońcv.endu
u=elno .. woli
spłacać pobrane sumy n1z oddaw.ać .9ię w „pM'.'ht" sta!Lowu.

znajdą

s:ię

również.

stYm.
GlCYria tProdizila S>i~ bowiem
'0 Ba11'Ce.Z01Jrie,
Ja1k przysrtalo
11-ll Hi•szp(l;1J)lcę jes't pelnuJ. wew11·1-1. żywa, eineirgicZ'T!a.
u, W m.ieiszkain4u przewaiż.a. Iwr czerwony.
- Do moi.eh występów w
l'>oJ~e - mOwi dałej Gloria
~ Pl""lygotowuj~ się specjal-

n•e .<;ota~annie, pe>mewo.ż wiem,
-e Wasza :pUJbliczność je.sit bai~7..o Sllrowa. A nie chcialaiqym
JeJ zawicić. Slyls.zalam wiele
0
1<er<iecznyun
i
go.scfonym
7

P.rzY'J~iu z jaikim s'JXl'tYłka:ią
~f:. Piosenata:r~ Z'.1'gramezm w
asz~

k:raiiu

i

na•prawdę

te

jest

~~'Wia mi wie1'ką przyiem<Jsc ta wizy>ta.
b 11Sły;51m.lem.

·~-..o

Pa.ni

PT'aoowii;t.a..

O, laik, właściwie nie ko;-~j.s1 am z tzw. urlop.u, a je~ll'k Wypoczywam !o zaledwie
.a <ln1 w r-0ku.
To, Jako pio.sen'lni.i:ka.. ~
.llaJba~~~-;ta.. oo Pam lub-1

r> -

.ia.\:;,
-

To, co wszystkie kobie~

1

I

:ziwi.ąz.ku

z

tym

że

w

7>akład.ach

a;n1i &.yrekcje, ani oc.gain u7-acje sp-Ołe
bo.

czin.e nle
towa~
mi.ędzy

D

ban"dzo ró.imorod.ne sprawy.
Jeden z
· czytei!tniilWw STZ'Uk~ u 1111ni€ ~nte1rweoncJi;
drogi - rail-l}, Jesz.cze irniny - daje
uptl!St swerni1.1 ob""!'Z€'1t;;u z portvodu :po! wieści odófllk,oweJ, d·niloowa,nej w ga·zecie, lot&ra to powie.ść jeis.t, jego zd.a, wiem, ok-ropna i. ąvrsz.ąica, Mógibym
: na to odp<>wi.edz1.ec_ cyt.aotem z i11mej
powieści odci:nJ]WW.f!\J pt. „Lis·ty przyi'flliosly śmierć" (drulwwameJ w jedm:ym
I z dzieinmików w<lll's.zarws<ki-ch),
kitórej
I autor Kw:imierz Kłyś taJkie, na pr.zy· klad. rozS11A.~u>a ' przed nama wizje:
I ,. Wifota poilmz!f'wa-la mi._ k-ie•dyś śl~tbn.ą
kosz.ttlę ja•kie,go·ś · tttf.eJ.sz_ego nota•bla.
Do sprzedamia j4 przynwsł. Wie pam?
I DDuga do ko~t.e1k, z ro.z;poirkieim„ &J
1ni<1:1 olmati:ać cia·la nia /.Ozu prz·y mail·
· żonce„."
.
Drogi Czyteilni1k:u! W _1.1.terart>urze talk
, wi.e-le fuż 11a1pisam.o rozny<Cli r.zeoez11,
że n:i.c n-i.i je·~t w staJnie nais zqor'szyć. A że od.clneik w gaozecie ~·aą
I również przeiczytać dzied? Gazeit'{/ sq
, dla clnrosły.ch, stairajmy si~. by 1'ego,
'co je.st ctla dorosłych, dziec.i nie czy, taly. Oczy-wiś.cie n"al.e.ży tę.pić _lfoh-0•fę
i szmiffę. Jeśli jed7))(1'k dob-ra lite<ra·t·u, ra nie stroni od tzw. bruta·Lnych oa;>isów - to jes1. w :;:u.pe·lnie co wme'{}O.

I

w

Zachodz,i

. pyt<mlie. Czy ty<lko względy
natury fa:nanS10'Wej w·p!ywają
na faka i;yt.uację. · a.y 'coraz
mnii~j.sza a-trakcyjność stypendiów
zakladO'Wych
wyni.ka
tylko z faktu ograrn:iC'llO<llych
zarobków młodego inżyniera .
w okTet..<iie
jego dwuletniiegio
stażu w fabryce?
Wydlaie się, że n<l.e. Mł<>d;;i
na ogół wi~. i:ż nriig<lz;e na
świ€<'iie niie dzieje sP.ę tak. aby
człO\v·iek p 0
stucin.ach
mo_gl
7.a.raz 7.ambi.ać tyle co tliO"
1hv.i.a<lczony :fachow.iiec z wi•elo-Je trnią p.rak:tyką. Chod:zii wit;c
o oo i!ll.nei;o. O klimat w ja·
kim p~.:vchod'z.i młodym startować do praktyC2lnej wiedzy
zaw1>dowej. Niiestety, w wielu
pnypadkacla klimat ten jesł
nieprzychylny
dla młodych,
wykS7ltalcony~h,
a.le nlie J>Osi.adajl!,cyeh
pra.ktycznegi>
przygotowania mży~rów.
I MÓW rrwcźma byłoby przytc>c.·zyć
fakty wskazu:iące na

il :
1

Pozycje w mQim ję.zyiku ojczy-

i111żyniera
i
zaświ.a<lczienr.a

po
o
odbyoiu dwuletniej
peaktyki.
7,a.lJnga.żowal się z normalnym

Na:turaJlniie, w repertu.a- , i o.~tia·tn.io znowu roz.Wla się „bam,ia
1'7.e moim podczas touirnee po , · z trstami". Otl'zyma•lem ich wie.le i;
l'>oJ,„ce p0za :p1o.senlkiami fran- .1 j(]Jk ;roJWsze, atU·ior.zy porw&zyli w n.kh
~U..'loki:mi

pn:e-

BY"''a i tak, że absolwenlstypen<lysta rezygnuje ze sta-

:I,.

-

zakla.cJ.owego

dl u7.ać cz.as studiów. <'późni«l•5
dyplomową. ahy
tyl.l<o
jak najdalej odsunąć od s1'ebie konieczność stażu w fabryce.

pracę

i

nam

:r.a.kłaoowe

sytuacji „opiaci się" s·tudeu~
towi korzystaj.ącemu z.e sny-

o liisrow, k•tóre 1N1ipl·ywają z l,odzJ, tV<Qje?OOd-"lnOO; i ininych te·re-;1
now ~;a•Jtl, 2>dq,żyle1m
s·1ę
JUZ
<iza;my,
ootrzyżony
pwd..ei1eik
: przy~vyczmc. I barr"dizo je sobie ceinię.
,.Gin". z lot.&rym G1.<>ri.a
n.ie I , Od cza..~t,t do CZ<M<U, jei$-li its•t pod.eij1n u1'Qzstaije s-ię nigdy. To je.j ma-je j<i:lcq.s wW:ną i ci.e1ka•wą
k-UX?>stię,
Bkotlva: G_lm-ia wwi.e1NJii.a. Z'W'iepróbuj~ . uc~yri.ić ją tema1term fel.iewrzęta i gory.
1 n~1. Jesl1 piszą.cy pod<IJje ad,,.e.s swego
- 0zY ~
Paoi I '·,miejsca za,mieisz<ka>n<ia, 00.piis-uję mu ża
l>iesen·ki w Jęayik.u himpańzwyczaij i odpowi<lldaim na zada.wa.ne
"kim?
, iPy.tam·ia.

Po Polsce.

?nnfe

zaś

wraz z ukończ.en.iem stu·'.i'.iów
przycb•odzc cza.s splaty za<":ąg~
ni·ętego
zobowLązan1ia. W teJ

potrafią

~gw:i.ra•n

wla8ciwych

slosunków
a młody-

st.a.1·ą

ka.drą,

mi, że paita.ą obojętnie na ~
glęb.iający
się
llliepobrzebn,;e

konfhklt pokoleń, choć wl<\Sni-c
ich zad:ainiem
j,est
pez.-eci-wdz.ia1ać takim k<l!Il.flliiktom,
to jec1en z pr-.z.yk.tadów.
Kierownictwo
pr.zemy·
słu Jek:l<Jiiego ('l"eSlOlrt
i
zj€dnocreni.a)
stara
się
w
zasadzie nie prz.edl.uż.ać mlcdym U1'żymerom przep1.s.oweg-o
okresu stażu.
W zakła.u<1ci1
jeci!nak bywa inaczej. Przytocz.ono mi przykład inż. Z.,
którego w jednej z łódzkich
fabryk b.aweln1i.ain.ych „o[}.J1eto·• przy egzarnintie po odbyej.u s,tażu dlatego, że nie u·
miał wyliczyć W1!zystkicil (,"Zt:·
ści
jakiejś
przedpotopowej
maszy;ny, wywleczonej na. te:
okaL.ję z kąta.
I znów n.a&uwa s-ię problem
nie ty !ko jedJJl'>_go 1.nż. Z., a.le
w
ogóle sprawy egzam.inów
za-kladiowych i prz.eprowa·dZ'l·
jących te
egz.ami.ny komisji.
W komisjach tych zasiadają z
reguły:
referent szlrolerniowy
fa.bryki. przeds·t.awioi.ele rady
zakladowej, czasami ktoś z<!
Zj.ecin.oczeniiia i
dyrekcj.i fabryki. Nie za.praSŁa. si~ na.torniast do
k1>misj.i
członków
Zarządu Stowarzyszenia Jniynierów
Włókienników,
ch<X
jest to iedyn.a w tym wypadku
instytucja
gwarantująca

o

udział

cz1owi.eka

z

wyższym

wYksztaken 1em technieznyrr1.
a.k. więc wiooć,
zbyt
wiele klód kl.adzie si~ na
1
tak niieł'a twej drodze
sfa.żysty. Niełatwe.i bo pr7,'-lcież ni.e jest obojętne młode
mu
inżynierowi.
gdz;;e
po
skończeniu
studiów
zna.jC.zi,~
ch!eb. Czy
w nowoczes,nym.
doskonale
zorgawzowanym
IDJ.mbin.acie czy też w starej I
zacofanej rechniiczn•i-e budzie.
W tym o.s.tatniim przypadku,
widmo wtórnego am>•lfaiX:tyzmu, które po
l!Ji.Jku latach
rxracy moż,e zajr-.t.eć na,jzdol·
niejsz.emu naw>et 1 ab.w-lwentowi PL w oczy, je.st aiż nadto
d.os·trzegaln•e.
A więc jeszczie je&n·a sprawa do zaŁatwieni.a: w _ja;ti
sposób sprawiechlilWie poc<z;Je!Jić SltYP"Jfl•dia. aby gwa.r~nto
wa,ly one jednakowe warunki
pny,~łej
pracy,
Na!eżałob~·
te->. zastanowić się nad tym.
jakimi środkami za.~piili"l!)'Ć.

J

za.kła.dom pozałódzkim dopływ
młodej kadry technicznej,

Forus?-aine fa!kty są zailedVl•ie
fragimein.tem problemu, kti>r;v

T

mówić,

rudmo

a tym bar
w j€dny1n
eksp07.ycji
zajmującej
pow:.e-

dzi.ej
op.ioo.ć
artykule o

targowej,
rzchnię

kilkudlzJ:es-ięoiu
To zajęcie. kt-03.·e

Tatarkówna-Majkows•ka. I ona
przyszła tu.
gd.zi~ swoje bogactwo wystawi.a Lódź. Pawi10!ll przemy.;lu
l~kk1ieg0 wystawiJ: pod
zna·
kiera „CeTeBe"
tkani-ny.
„Skórimpexu" - obuwie i in.-ne
wyroby skó1"7Ja;ne • ·„PAGBDU"
wyroby
&rziewnie,
głównie meble.

prz.ede wszystkim

zaoferowała

'„OeTeBe"

h.-upc<:>m zagranicznym ponad
2 tys. wzor.>w
tkanin
jedwabnych,
wełnia·
nycb, bawełnianl'Ch i sztuc:znego włókna. S-zcregóLnie eiekbowna jest ekspozycja jedwabiów takich jak szyfony i
brokaty. L~niące zlo1em i srebrem, mieniące Si:ę ró:bnyrrn
barwami
przyciągają
<X'<.y
zwi•zózajacych,
a
zw1aszcz.a
kobiet. Dział elany priezentnj e
duże !x>ii;actwo ba'!'W i OOCi<t·11"
157,czegó\nie efektowne są kra.ty. Welny - głównie '.:xi.el.sk'.e
równi~eż
\V · ~Tieh.1
odcieniach. kolorach i faktura{;h.
Znajdiujemy tu
tkanu;ny
ze
,.stirzyżonym

wł.esem",
.lctó1·0
na na.szym ryn1k;u mają
sh~
do·piero uka.z.a.ć w więk.s?.ym
Wśró<l

wyb<>rze.
produkcja

ciesząca

stiea.n y",
ną

dzia,nin.
„Olimpii" i „Ela-

sławą

nie

się

K.

WYRZYKOWSKA

tylko w k.ra1u,

granicą,

ale i za

Nas.za zazdrość budz-i k~n
fekcja dziecięca.. zwla.sz.cza ta
dla najmłodszych bairw;1a.
pr.aktyczina i es~.etyczna_ Znajteż

dujemy

dywamy.

Zjednoczonych Autor próbuje

MON -

sił

żyoiu

zbrojny<eh w

nym i

określić

po!Hyczn.Y:m

P

cf.o liiS'tóW
i-ronY<Ch;
na.pi.sa>nlfCh pl'zeiz cttdzoz·iem.có-w.
A-utore-m pi,erwsze,go jest obywafeil ang-iel.ski Philip Morgam, lc-t-órego
m.a-~ka „by/a łodzi.a11111va z pochod.zem.ia,
a ja jade d,o Ryga!'. (Nie śmiać się -

g<OBpodyń.

Wi<>Z.Ystklic'.;

„Skórimpex" pokai:z1uje ok.
750 modeli obuwia skórzan<;?·
g<:>. w t~'TII 25 modeli bu hw
i1Llcowych. pra:wi.e 300 W2JO'r•'wł
galan•terili skóraan.ej Hd
W
porÓ'wnall1riu z rok.iem
ub.eglym ogląd.aniy prawie o 50

„:i-~cd"

zł

u.

rolę

społecz

USA.

naj,Więcej

komplet
kombin<r
wany segmentowy, dwa komplety mł<1dziie'ti0We i dz!ec:nne.
Dużym
pow0cl:z,enliem

n...-ch

wy~-tawców
zag.alilliczoie~ się na.":zle wy.rnby
znaidują-oe
TJl(J.·

wiklion.ialI'ISlk.ioe,
byWcÓW
świ•ata.
n.e są

USA,

w

w!elu

kraja.eh

gięte ku.powaAn.~lię.
ZSRR.
Francję,
Sz;w.ajcanę

Meb!oe
prz;ez

mie. Nic byloby to tyrm, 11•k 11aidzwyc7ajne90; oswtecznie
wieiłu
cu.d.zoziem-cow in•tere,suje się 11.a·szym. krajem, jego ktt/.t:u:rą i /iiteira·turą. Le<cz
mój k.we.~om<den.t z N RF .za~4czył do
stvego li.stu wycin.e>k wydawa'1tej to
Wurz-burgu gazeity „Offertemblatt Zentralmarr"fot"
z a•rty<kulem Wilhelm.a.
Schus·sleira pt . .,Made im USA", polecarj ą-c go. na<Soze .i u.wadze.
Artylml b<Vrdzo cie•kaiwy i niezwykle kryt!J!Cznie
ocein:i.a:jący
politykę

Listy z bliska i z daleka
stołiicę Lotwy, piękne miana.pisamy z w.;i:ru.s:zającą niepoiro4nośdą
przedzi·WTJ4
mieszamin4
PO•f.'IJloo-a•n,gi.ells-ką. · W
drodze do Rygi
Ph;bip Mo~gaJn zaitirz·1rnwt się w f,odzi,
przeiczyfa;ł m.
irn. „D.~ie1111n~lc Lód-2.!ki",
a w n~m m-ój felieton i n.aipi·s.al liis-t.
To i owo w na•.~ZJl'm mi.e·b·de zgami.l.
Na przykła•d: „a>uoli.c 1vM.ew close•t",
kf,ór.e mu się n.ie podoba.jq. No, aJle
cóż moii:.na na to p0<rad.~ić.
N,ie.pom,i,.e.rnie wa•tnie}s.zy je„'l't
li&·ł
d:rt~gi. Nad·s-zedl z N.ierniiec za,c/J.odmkh,
a anvtorerm jego jeis t czło:wie1k, lotóry
- j.aJc sarm pO<l'(JJje - otrzyrrn11je częs•to
MSZ wazki dziennik. Po polslcu pisać
11ie portrafi, a.le chętnie czyta gaz~y
i ksią.tiki polskie i dobrze je lroru-

m1.eisca

sypia1ny,

Jan Koprowski

Li„~t

tkaniny

d<Okor.a.cyj:ne i fi.r.an.ki. W .śród
tych oota~nich n1>wo.ści ter.v\enowe. Nile.zwykle prakt.ycz1n~. la.twe d<'
pra<n.ia,
nie
tCT;eba łch krochmalić i natJ<i-·
nać n.a ramy_ oo ie.sit zmoq

wśród

Je<1:7,y J. Wiatr - W<>jsko, spa
Jeczenstw<>, polityka w Stanach

u-mieć doszukać.
rze)'il.ę teraa'

dwdzi o

zaslu·::<>-

po.:.-w1ęca meblom.
Eksponuje
sie nowości takie jak zestawy pok('lj_ stołowych, !rompl-ct

Wtedy ni.e clrodzi o sZ<J•kotwal!'J!ie czyte•lnvka, ie.tedy <JfPOS ta•k,i nie je1st celem sarm.ym w sobie. f.e.cz służy jakiejś
k<lmceipcji
~rtystyczme.},
kt-Orej w damy:m dzie·l.e
t>nzeba. się

sto).

w

tym roku

faibr)tka,ch, co nie przynosi
ani stażystom,
ani teohnice.
żadnej korzY\ŚCi

T. WOJGIECiłOWSKA

pierwszą osobą,
którą
t~m
:.potkaliśmy
była
M1ohalma

pr<>c, wi.ęcej nowych '"'-WT•.łw
ohuwia. skórzanego i gala-nterid. Przyz.nać tre.eba. ż-e O'bttw'e zarówno ó,aimsa-iie jak
j
m~kie }est lekk;oe_ :przew1eiwne, wyl?'Odne i es•tety~ne .

w

do Wl<>Ch.

hektarów.
roz.J:ożyć trzeba na kilka dni. My.
lodz;'a1n.i.e. pierw.sz.e swe kroki
s.ki.erowa1iśmy w!aś.rnie do pawi1lonu pnei;nyslu 1ekknego, i

dioma.ga
się
uregulowania.
PozostaWienrie eta.tu stażystów
w takim · st.an1iie jak d-Oltvchcza;;, s1k.azuje mlooych i "w.v-

kształ001nych specjaHst.ów czę
sboklx>ć na rolę „za.pchajdzimr"

NRD. Plyty piJśnJ.ow,.e spr.ze-"
dajemy do AnglJiJi, a fryzy dę
bowe do Austriłi. zaś bukowe

me

z<JJgranicZ'ną NRF. Daiumo już
rzy.to mi się czytać nic równie

zda0'8't-rego na pooob.r1y tetn-a•t. Wi#ie•bm Schuss/e.,- pisze: ,.My Nie1ncy jes·f~~m y, co
wre.s.zcie nia,lety
,,obie
t1.ś-u,•i.adormić,
pią.tym ~- u wozu historii śwU:lrfo
Wł'j.
NUoomu n.fo chodzJ. o Niermcy,
nie choii.z'i również o BerUn. Bon:n
je.st dosblJ'Wll'ie wyeilmi:&no,wa.ne". Autor
{J)rty.lcu~u.
ubo/.eowajacy nad całkowi
tym za•merr11Jva.nizow<1miem NRF (s.tqd
tl}tul: „Made in USA"). olnv-imia za
te.n st<l•n rzeczy
Adena•ue1ra. Mało:
wyśmi.erwa Jego politvkę. Adema~1ero1vi się zdaje, że odgrywa wi.e-lką rolę
w ś-wieici.e, tymczaseim nje od.grywa on
żaidnej, i n.(l;jwyższy cza.s, by Niemcy
to zrozumie.li. Im wczefoi.ej to uczy-

rn-ią.

„Wywiad
z Ballmeyerem"
arrdizo tru<lno jeist ocen i-.~ ć na gorą.co rzecz ta11c
S'kompiik-Owamą.
wiel.o11J<l1"&fwową, ja1k przed:ti-c.wra.i.<zy SJ)€'lcta./cl T.za.tru TV - „W!J
wioo z Ballnwye-rem". Na-~ze
na•rodo·we
doświadczenie
nie
u'maje dywagacji na temat:
winien czy nie tein.i.en. w odnił'sieniu
dl'J
hitlerowskiego
lui!obój<'y. Wimt je•st jed.noznacrna. raz na. zattvsze określ.ona. Może jesteśmy to tym
sądzie
zbut jednostro'11-ni. to
jedna•k
rezult<vt
u·.11l,ąc.iJ1ie
wy.da·rzeń histo·rycZ'T!ych.

B

w 1w•szej powo1.it.era,f1Lrze niez·wy.k/e
je.s-1. pozycji pode.im u.jq-

Stąd:
j€'1Hb!?J

mal.o
cych

t.e<i:

tę
tema.tykę.
Jeśli
się
zd(ltl'zają,
.•4 racz-.?} próbomi

a-nalizy cha•mkf·erów
jednobez rzu.cania sprawv na
.•ze1·okie tlo naroctu, lud:zlwś
ci, hist-Orii.
S'f.eik,

Może
będę ni-?'sp-ra-tl>ied.liwy
to swojej opinii, ale przed•
wczorajsze przedstawienie uu·!I
ża•m za niezby.t udane. Mi11/,a
ono, bł'ZWZględnie. p·ięt.no ho· ,
ga•te1 inwencji realiza~ora - Andrzeja Wajdy. bufo ci-~·k{IWe;
w cal.o•ści je-d:naik mu „i{l/.o rozczairować. Ni.e.st.eity, Ballmeyer
wyszedł z
próby sił zwyci<;slw. Dave.s został po./wnan11.
Wiadomo od seteik
lat.
::e
prawo drama.fu jest nas'ąpu
jące: k.t·o krzyczy, n~e m-!2 racji. ra:cja p.ozos+,a je pr::y sp'.1kojn ym i op.a·no•ca11ym. Gustaw Hol-a.iibeo/( uż11I ma•kP1m.a<lnie silm1-ch środków 11:11ra.ru i chy-ba. nie przek.o1ial
wi4za.
Myślt1,

że na spekta•kl11 zat.a/d:e fa.kt a.daptowani.ri te•ksru dla U!/.ewi.zji przez
sa,mego Ka.zimi.e.rza
Bramd-ysa. Autor - i trudno mu się
dziwić nie chciał zrezyg·
n.ować z
wairtości
literackiej
opowiadania,
nie chciał nie
uronić z
jego warstu,-y filozo]'lcznej. W rezu/.taci.e, to co
w druk.u jest rui pewno do
przy_ięcia,
w te-atrze czyni La
wrażenie zbyi zagma·tic-anego;
widz miejscami gu.bil się.
ciążył

(bz)

tym. dla nich lepiej. To. co robi
Ade-nauer, to są S•ta,rcze przyu:id::enia lcościa,nego "dziad.ka.
Oto słowa
Wilhelma Sch1isslera: „Po kilku tygoctni.alch tbl'U><pu.
Acten-'.111.e'r spęd:ril
cz·te•ru dn,i w Bonn.
W.ziąl
nau:et
udział w obrad.ach Bund.es-tagu. To, co
ta:m mówił. byle beznadzie.ine. By'.-aby lepiej, gdyby w ogóle nic nie potL•iedzia~. T " ra:<. prz.!?'byw.a on w Cadenobbia i równieiż
nic nie
mówi.
P1·zy,puszczabtrie j.e.st to najmądrzej.sza
rzecz, ja•ką może czyn:ić. Już daum-9
si.ę oka.za.to, że
„.ie•go" poU.ty17'a je~I
cal/wwi.cie nie-uda.na. Tę po,lii11kę bu·
cLoww11.o na iluzjaoeh. Liczono na Amerykę. ucieleśnioną w osobie Dullesa.
Dulles umaTI. Rzq,dz·i Kenmedy".
,
1'tyku~ jeRt ol:>sze>rny i nie
:::osofwwia
s·u.chej ni-t'ki na Ade•n<We'1'ze. Ktoś
mógłby pomyśleć. że przez amfora tych wywodów, Wilhe·lma Schu.sslera. przema.w'a}ą zant"ie·dzion.e
n.ad.zieje. otóż rze.cz w tym, że nie. Należu on do tej zdrowej części opinii
społ.ec:rnej
NRF.
która zda.je sobi.e
,•pranvę z fain.ta·s·t yczn.ośd i nie'Te.a'1n.oś
ci polityki.· S'Wojego państwa. Ta część
opirnii bole.ie nad tym, że Niemicy są
n·ie·lubia1ni w śtt"ieicie i żą im się nie
ufa. A któż może mieć za.ufarn.ie do
k.a·n,cle•l'.za,
po•pieirającego
politykę
od•weifotvców i rewiz.i'Onfatów? Do jego bu.t y i Zt1chwalo,ś.ci?
I do
tireh
wszy&tki.ch. k.t.órzy , ..starremu człowie
k.owi w Brm11". schleliiają, mim;t Z'Walczać _ie.go poglq.dy i poc:zyrumia?
Wybitny 1rublicyM-2 Ul•wrence Durrel ~.pisa,Z niedaiivno w jexlnym. z
artykuhJu1, że „rze>czytvls.tymi rui.nami Europy są nielotó-rzy
politycJ".
Wt.ajemmiczeni twierdzą, że moTM 'le
tym zda111i.1t o Ade•natuerze.
Bardzo
pra•wdopodcbne.

A

Temat n1ęusta1qcei dyskusii

Opera Łódzka

"'

--..-------~----~-------______.,I

II

na nowym etapie

•'Jeszcze 3 premiery

•Rozbudowa
orkiestry
• Nowi soliści

I

się

w centrum uwagi administracji przemyslo•wei. Niedostateczny nadzór,
wadliwa
organizacja pra·cy,
n:eodpowiednie przygotowanie
pracowntków jest przyczyną
około 50 proc. ogólnej ilo.śC'l
Również w
ub, r~ku za111ot>o<wano a.la.rmujący wzrost
wy;pad;ków. Nie zmrtiejsza się
wypadków J>l"LY
pucy (w I pólrc.ca;u 1162) w przerównież liCTJba wypa-dlków s;i-0
myśle włókJOOn.n.i..crey,
odzież.mvym J slumza.nym na tewodCYWanych prze·z maszyny,
renie Lodrlii. W l>Oil'Ównaniu z
an.a.!DgiWlilym l'krll8em
pojazdy, narzędz1<1 t·p.
I półroc~a 1960 r. ilość wyp;JAIJków 'W!2ll"usła o 18 proo.
aństwo roikl. <'C'Z!lie
p:rzezaś w grupie wYPWk6w ciężkich a.ż o 61,59 proo. O bli
1'
znacza na pop-:-a wę waslro 116 proc, zwię.ksz;yła si~ ltc2lba. dni nieaid!wn.ości do
ru!l!ków praicy niezależnie
praciy.
od kompleksowej mooermizacji zaikladów - wie.Je mi.liardów zlotych. Jednakże często
zy w I kwar.taJe br. sy- n ilkCJ1Wał, że w zaik.ladacll Lospo·tylkamy się z faktami. iż
tua<lja
się
poprawiła?
dzi i w<>;ewództwa było w
planowane niatkl:ady finansowe
Nie. Na wczorajsze.;i naI kwartale br. 14 wypadków
na bhp są mewykoczystywaradzie przed V Ko.n.gresem śmiertelnych,
301 wypa<ilków
ne. I tak np.
przed.s1ębiorZw.
Za·w.
:ror.ganizowanej
ciężkich
i 1517 lekikich. Ta
stwa przemysłu
1erenowego
pr.ze-z: Prezydium WKZZ w
niell<Jokojąca statystyka świad
podlegle WoJ. Z;ed!loczeniu
Lodzi, poświęconej
5p.ra1w om.
czy o tyun, że ochrona życia
nie zreahz-.:>waly plan.u inwebhp, st. inspek<t.or
ochrony
i zdrowia załóg pracującyoh
styCyJnego (plan wyn0sił popracy CRZZ
przy
łódzikim
w różnych zakładach produknad
2 mln.. zł. a zrealizowano
WKZZ - H. Kustos zakomucyjnych nie zawsze znajduje
zaledwie ponad 1.459 tys. zł).
sobny problem stanowią
cho·r<J<by zawooowe. Np.
w Fabryce Kotłów i Radiatorów w Lo<lzi zano10.wano
kilkana.kie przyipadików zachoTmvań na pylicę. W Fabryce Maszyn w R<!!domsku
.stwierdzono przekroczenie w
pomieszczeniach blach<>wni d-0
puszozalnych stężeń dla zawartości tlenku węgla w powietrzm. Podobnie w Falbryce
l:'Odnłe z za,powiedozia:mj
Krosj.en
Bawelni.anych
w I
(11
t>m.) uczenn.ioo i
Zduńskiej
Woli
zanot-0wal!'l.o I
Uc;zrtfowi~ klas
V-VII
przekroczenie najwy'Ż.SZych do
ze &rÓ<lmieści-.
i~li
.pus.zcza.1 nych .stężeń dla załesorocmą ,a.keję „Mrówka".
wa rtooci ołowiu
w
?OmiePrzynio;5'la ona w rflllUłtacie
.szczeni ach hali mon.taż.u.
41 ton ma.kulatUJcy. U l\(Q]joe alarmujące
przykłady
wie z Polesią., kl6órzy k.nzą
świadcza o pot:rze•bie zata.J.i się wczoraj, zgr<iroadzili
pewnienia
odpowiednich
23,5 tony tei.r1> oonnego su•
warunków pra-cy nieszkodliro~vca,
'
wych dla zdrowia
za·l ogom
Drł;i~ aJi:cJę „Mrowkia" k.ontych czy innych fabryk, I na
tynuuje młodrzied; z Widzewa,
.ten tema•t dY\Slkutowano
na
a w następnych dnia.eh pney
wczoraj.s.zej naradzie. Podastą,piĄ do ni.e,1 UOZ!lill'W'ie z
wano
konkretne
wnioski
Bałut i Górnej.
zmierzające do poprawy stanu
Jak można się było ~
-bhp
w
zakładach
pra<:y.
ri-ent.ować z pieriwszych &M. in. trzeba szeroko wiproniesień,
G'l"ganizacyjnie
w
wad za.ć postęp techn1c:zm.y w
tym roku c.ał>a. a.keja pnqdziedzinie ochrony pra<:y orarz;
lfl)tO<Wana była. i pi-z.eipr'IJ!WaW)"korzy.s:tywać w pełni fund'l!Ona bez większych uchydąJ,SIZe przeznaczane na
bhp.
bień. Oby w odniesieniu do
Należy. także OTganizować oo
poorosła,Jych
d!zielnic
ta
pewien czas branżowe na.I'asPl"lllwność :ll0\9tała zwholwady poświęcone .sipraiwom zwią
na.

W ubiegfym roku zamknięto w Lod:rii li wo.jewódrllłiwJe
18 ~kła.dów, 55 oddlli·a.łów pro>dukcyj111ych i n.ie doJK1SZ>CZ0111.<ł do
eksplo•a.tacji 12 nowych 7'3.kla.d-Ow.
We
wszystkich PNYPa-dik>a.ch teehnlcrz.ni
inspektoirzy
pra.cy
et;wierUz:ili skan.da-liczne waa.itmki bhp za.grażająee życiu
i 2ldlrowiu pra.eow!Jtików.

n
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I

I
I
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Akcia ,,Mrówka''
daie· wyniki

lz
l

T

bezpieczeństiwe-m

7.anym

z

hi,gi€iną

pracy.

i

Jp

IT/
yy

laśn.ie

Oszczepienia h
przed wyiaLdem

stosunkowo

referat

Stacji

117~7Jepień

San.-Epid.?
z p. dr Za•

Jest.-.m przy a:pan-acie.

-

Intere<1uje
nas czy tr1<eba
szczepić na. osp<';
dzieci przed
wyjazdem na nadmorskie kolo-

•

IV S«lj& DP..N Lódi Górna
omóWieniu 1'07'.mlei zaopatrzenia placówek handlowych i usługowych
odb<)dzte się 14 bm. <> godz. 9 w
MK.K (Al. ~llteehnlkl 17).
0

))<>święcona

SZC7.elli.:l

nie,
•

W

Klubie

Lud-owym (ul.
13) dziś o A'Odzlnie 20 prelekcja s. Hurwicza o
problemach żydowskich na świe
Więckowskiego

cie.

W Archiwum (Plac Wolności 1) dziś, o godz. 18.30, odczyt
mgr w. Kowalskiego pt. „Wał·
ka sanacji z Sikorskim w la·
tach 1941-43".
•

m Do 14 bm. PTT-K przy ul.
Pi-0trkowskieJ 102-a
przyjmuje
za.p isy na rajd sudecki,
który
odbędzie
sic w dniach 21-2c
bm. dta u>C"Lczenla 1000-Ieeia Pa1i
stwa P>0>lskl..,go. Do wyboru klika tras pieszych oraz jedna koIarslra.

względnie

Przed chwilą

rozma·wlalite!efon11C?.nle z inspektorem sanitarnY'm Gdańsika, który zawladomil nas, że od (!Sób
-

śmy

przybywaj:'jcych na Qlc1·es cza.so-

wy, a Więc na kol-onie letnie 1
wczasy już nie
wymaga się
'Zaświadczeń
.YZCzeplenla przeciwko ospie. Należy
jedlnak uwagę na dtZ:leci,

zwrócić

które w wieku 7 lat nie pnreszly powtórnych :s:zczepień.
- Co zrobić więc, jeśli dziecko nie szczepione bylo drugi

raz?

ZaMCZeplć

-

sądem ~~zi.WSZ)'BCY

WClMOll'laj (12 ozet"WC&) w S~ 'llie W11-Jewód,zkJlm ~ sit
1J1'0CeS ~10 DIAJ4'!d-ercom inoiwł~ego
felcirera
AIJUio-

nieclo

P~.

Przy1pOmilnamy

[p<Jłkrótce

sta.n. falktyc:my: Oskarżeni są
Ka:nlmi-emz Sltarw10rn.l!l' TairkCllWSk1ł (Plotrlww&ka 33), .Józefa. Wójclicka. (Tuszyn), 1er;rz.y
BUJlda.jewilCIL (Pio1trk-0w.sika 26)
i J a.dwiga. Saibela. (Pa1biarn.icl11:a

8-24). Wieczorem 15 grudni-a
TM!rowlski i Wójcidka pojechali do ln()IW'lodza. R<Jł'llk.lad
mi€62ik:ania A'11,t<miego Pa11ka
zna.li dokładnie z relacji Blllrdajewfo:za, kitóry u Pa1Jków
bywal niera.z. . Dornbił on
taikri:e klucze do mie.w;k.aini.a.
Potnformowal: również o tym,
że żona Alntoniego Paitlka bawi w Toma:97l0wie Ma~ec
ki.m. Ta.rłlrowslti i Wójcicka
zabra~i z .s011:>ą m. ill'I. mlote'k
do mięsa (w1asność Salbeli) i
szn.1JJI'ek.
ZaomierUłlli

on.i -

ma czyh wcZO'l"aij w

l

jalk

tłu

sądzi-e

-

vWalffiać
st<: d<>
mi~111ia,
ogtuszyć tyl'k:o, ale nie mordować
Pa·tka, i zabrać mu

pieniądze i k<J1Szitownoś<:i, któposiada~.

re rzeikomo

W Iirwwłodzu, Wójdcka popr<~si.la Paltka o zbada.nie jej
Po zbadani•u k!€dy
felczeir
wychod;zi·t z ga1binetu d>o części miesizJlmlnej dQlffiu, napadt

może

plone na
gi\

Mordercy inowłodzkiego felczera
przed

je p<rzed wyjaz-

dem. Jest tylko ta.ka &praw.a:
w tej chwili w Sl2lkolach od·by.
wają się 6"ZCZepJenla przeciwko
dlllrowi.
Dzi.ecko z~pione
być

rue

wc~iej,
ll:oc-z.e-

jak po dwóc.h tygooniach

Proces w trybie doraźnym

nad

ranem

C"Ly

być

OSP<l·

dzieci alergiczne moo-

również

S2lCZeplone na

ru?J
wodood.pornej) opr(l;CIJ'!
wali uc,;:niowie III klasy
s'J.4niczej Szkoły Przeimysl~
GQ;lanterryjitego w lJodzi 1
wysla.li na klJ.nk.urs orga·~.i-/
ZOiWQ;ny p1·~z
Ministers.tJU.'°ł1
Oświa.ty w WOlT'sZ-Owi.e. TQI''
ba zdobyUi II 11<11grod.ę 1P I
T«>nlcur sie. Trzecią nagrodC I
u zys kalli za torbę d.Mns·ką :tl .i
sztu<::rnego tw{)'Tzywa.
(DV' /

za·

pl,om

do

,OZIElli.~IK .LO.DZ_!Sl n~ 140 (4~2.)

Na..">2 artykuł o u<rl<>pa,ch o.lrolicznc·śc'iowych wy;,'Ołał bar<t'l.o

Duto osób
na

się zwta.s'llC'Za o to,
opa;rliśmy się, poóając.

że

lcandydatom na stud1a wle>CZorowe PL i '2)8oczne p-rzystuguae
10 dni UJI'lopu n.a -pr.zygotowa-

nie się do egzamlnów,
Wszystkim
za.intere.!lowa.n:vm

komunilk:ujem)-'0

że

pO!dfita•wa.

przvwie· 1

też

UZ1U/11!'ia

źz.i).

.
Cieszymy się z 11<lQ'l'Ód t
<;zeka.my na szybką prod.uli'
cję praktycznych 11W<iU?li.
(Kas)

-<>--

Mała
e cyklopedia 1
Osoby, których ua.....w;~a.Jl'!ł

morze,

równleź

szczepienia

Nie

--

Ogólnopolska

Krvtxki i docinki ~

Wystawa Fotografiki

I

fali

Fotogra-

5 prawozdAWCla
radiowy
J18ł
otwar<:iu Targów p.ozn.ań·

fiild''.
eksponowana

już

była w
kilku ml.astach. W
d~ C"Lynn& ona.
b<:d:r.lo w
powszednJe od {l'odz. lł-13

ZA>-

skich dost.al ma!-ej'o 7,awrottl
głowy ml ol>rlto5<:1 eksp.on~·i
tów, I chyl!a dlateg<> nle nil'

dni

i od
15-18 (p.:rócz p-onledzlalków), a
w nleddeJ.e i święta ed 10-18.

lińy

l!lię

tchem

dziwić,

wymienia!

że

jednYJl1

banany c·

•er"A a .-r·i

bok szturmeco
dynkl obok modeli· IMolain-·
czy i
różnych
ratunkó'W·"

szampana.
Ażeby
.fu~
sfl.I'
clUteze nie nie uronlll z 14'1()
clokwcm:cji :powtórzył wszy•t· ~
k-o dwa razy w tYlJl aaniYll'
~ą.(łku.
(:i>

I

IJltc·zepienla
ospy tzw. n1eto1C1.ą
li.cznych ucisków.
Tą meto•d<\
SIZCZ<'OIPi
się
drziecl kiero.waine
przez pora.dnie Ja·l<o dm1eci aJerg!.czne, a wi<;e ze sc11oi-zentami

___..

górnych dróg o<ld'6chowych, . uC'Zuleniowymi chorobami Slk.óry

Priv NTU 303-04

itp.

Jutro, w czwartek
TPL
zaprasza
...
w

prawną

jest tu

t1<:hwała mR-ządu :z ctin;a

51'1

Prezyd<ium
2.7.
195.~
r. (Mc111itor Polski n.r 65
z 19&5 T„ poz. 855). Mówi ona,
:7..e kandydaci na

11tudla wteczo..

rowe i zaoczne mają prawo do
urlopu w wymial"7Je do 19 dni.
Muszą
.1ednak Pł'Zedlotyć zaświadczenie " komtsjt uczelnianej, stwl>erdza,1-ce, że ub-1-egaJĄ

me.

o

pufjęeie

na.

~tullll'!

!

Na wzburzonej

Dziś, o i:odz. 13, '>twarta. 7.0stanle w 01h-.odku Propagandy
Sztuk,J (Park !llenlclewlcza) „XI

Wystawa

CUJUE-!lKl.ODOll''

odkrycie polonu i radu. 'fę
samą nagrode; ot.rzym.at.a po~"f
tórnie w 1911 r.
za badanl~
na.cl rad"'1Tt.

Roomawial.a: KAS.

WYIS~Wa

św!<:iych".

w

przeciwko

potrzebują.

Ogólnopolska

Pa=~i;,ł

.

Współtwórczyni n~uk1 0
pro·
mlen.iotwór~oścl.
190.1 r.
wraz z męż<:<rn Piotrem curie
ot!'zymala nagrc-dę Not>la f><'

ospie?

-

J1 Pi

na<tworny Zy gmunta m. or
ga·nii=to-r i d"lalacz kontr~
rorfll.a<'ji. „Kazan1a sejmowe·:.
„Kazania na niediz!ele i święta

MARIA

nie potrubują
aktualnych zaświad

przedstawiać
czeń

~~ ~

r,odt.l·ł

w~ści'';/

SKARGA

SKA. (18$1-UJ-I). :Polsla tizy"7
ka
pracuj11ca
we Fra'l!cii·

nad

Taik. Przy na,.qozym ~ntraa- ~-------------
nym
punkcie Sll.C-.Zepiet'i, ul.
PiO<trlmwska 190
prowadzi się

crzwaictek (14 bm.) o godrziDzieiaj sąd wyslucha świad
nie i;; octbędizie się
odprawa
ików i porosta~y-ch osJrnrioopielrnnów
kól skoJ.nyeh TPL
nych.
Br:zewidziany
cza.s
w sekrctaria.cie TPL (Piotrkowtrwania roz;prawy 3 dnL
ska 104, pokój 5111).
al.
Ze wzgtęcllu .na wa?:no~'Ć Wielu
------------------------------

sizeroki <>d<izwięlc.

wYJe7.dta.Je.ee

dorO&l-e

-

Wczoirai sąd pod przewodni'Otwem sęd2liego Tadeusza
Goździckiego w)llSluc•hał -0.sikarżonych,
no. zarzuconych im
a1ktem
OL~ka'l"żenia
czynów,
TaT11wwski i Wójcidka przyzna.Ji się. Oskarża!!: pr>dk. Witdld Kon<l'l:-a'Ciuk.

pyta
czym

s=eplcn.ego tą metodą objawy
posrz.czepienne, a więc
obrzęk
rączki
czy temperatura praebiega.ją bardzo lagodn!e.
I ostatnie p.ytanle: er,y oso-

ospę?

~a~Jj~k~a,~j~~~
':=~='Jeszcze
ourlopach oko Uczn ościowych
h go ml.o<t:k1em a. potem
za-

bi'li kamiennym garnkiem. W
mieszkaniu
zna 1leźiH
t)•l~o
600 zlł. Po dokonaimu za1boJstwa spoitlkali jadących taksówką z TOllllaisrowa !łurrxlajewic:z:a z Sabelą.
W my.ś1
bowiem ułorżonego poprzednio
„_„
·
·
·
1
1
B.·'-"'"'ai~cz l S aib e.a
P.ainu
p1•lnowail1 by zona Patka nie
za.skoczyła
ich ikolegów w
cz,!J..sie pdMIOWMbej akcji„ Wró-

- Jak dzt..el alerglcime zftCl6zą
te szczepienia '1
Ba•'ldzo dob.1".Ze. u d·'lliecka

by

je&I /

!!ITA-"i'ISLAW
SKA.Rż~SJĆ
(1899-1943).
pjlot wojskowY·
W 19•13 r. przeleciał „amotni!
Atlantyk na s.amoloci.e RWD-°
-bis (z St. Louis w seneg11ID
do Mace!e> w BL-azyU!), z111nal
jako pi\e>t RAF.

· al<tualnyeh

du.rem

~~·~

wczasy.

I

niewieUw.

ck>.•yć miejsca na wszystka·
Model (z tka;niny tekst!ll' 1
I

„żywoty

na wczasy i kolonie
t.lł

wc.u.sy, sklatlOJ

części. DruU4)
część two.rzy klapa, w lcf.Ó-j
rej pełno przegródeiJ:. VI tJJ' j
ki-ej torbt,e choć jes·t
011G
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fil'ZI\ po LodJl:t pt. „Szlakiem baTY'ląid 19()5 r. ".
Zbiórka o god'z. 10 na Pleicu
Zwycięstwa
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Rynek)

W-Odln1-cy P'IT-X
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Państwowy Zakład Ubezpieczeń
Oddział dla m. Łodzi, Łódź Al. Kościuszki _nr 5 7
~

Es

I

W celu upowszechnienia korzystania ze wszystkich ubezpieczeń zre-

Aruił'Zt'!jowie

PRACA

Dr KUDREWICZ gpecja~
lista chorób
wenerycznych,
skórnych 8-10.
14-16. ulica 22 Lipca 4
Dr MARKIEWICZ specjallsta cho~ób skórnych

kow~~~ei~~~ych.

=
=
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LEKARSKIE

us uG1 J
I !~j!;~~EIE3fi'~~~::::

do l<>dów i;.prne
Lima-

nows;k1ego róg Noworzachodniej
9522 G
siiDZONKI goź.ctzi,ków sp~'7.edam. Zgloszenia: Gie
went aa, tel. 247-46
9418 G
---:<pr-r.e.:Iam. WIA
To~<a-1-zewsldeg-0
m. 2, godz. 17-19
9523 G

MANINO

domosć

33,

IOEALN IE \YYBI ELA
NIE NISZCZY BIELIZNY

od godz.

I

KLIENCI, KTORZY ZAKUPILI
KUCHNIE „GRUDZIĄDZ"
w sklepie MHD Art. Gosp. Dom.
przy ul. Narutowicza 16
w okresie od dnia 26-29 maja 62 r.
w cenie 1.235 zł proszeni są o zgłoszenie
się do w/w sklepu w celu odebrania róż
nicy 125 zł, która pomyłkowo została
pobrana.
'
2905/K

I

POLECA:

C.W.U. ,.LIBELLA Sp. zo. o.
11

2892/K

Warszawa., Mokotow11ka 45.

I

ROZPRAWY DOKTORSKIE

I

111

Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lódzkiej podają do wiadomości.
że dnia 27 czerwca 1962 r., o godz. 17 w Sali
Konferencyjnej
Politechniki Łódzkiej przy
ul. żwirki 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Wla.clysława Walczaka pt: „Praca tarczy prostokątnej poddanej zginaniu w swej płasz
czyźnie po utracie stateczności".
Promotor:
prof. nadzw. dr Jerzy LEYKO
Recenzenci: prot. nadzw. dr Zbigniew BRZO•
SKA- Politechnika Wars1.awska
doc. dr Zdzisław PARSZEWSKI
Politechnika Lódzka.
Z rozprawą c!oktorską ! opiniami recenzen~
tów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Lódzkiej.

l.!•llllJZllBllE!!•B••••111mm••••ll!!
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SPRZEDA
I
I

BUDKJ!.i

-wyźs~1

KIEROWNIKA do magazynu wykończalni,
pracownika do działu surowców, laborantkę
(wymagane średnie wykszta}cenie),
m:i.szy•
nistkr,, tkaczy, śrnbowników, robotników na
przędzalnię, tkalnię i wykończalnię, robotni1,ów do magazynu surowca i magazynu technicznego,
robotnika na filtry,
wydawaczy
wątlm, port.iera-rewidl"nta, rewidenta, dozorców do dozorowania. dozorcę do zamiatania,
woźną zatrudnią ZPW im. L. Wary1'iskiego
Dziekan I Rada Wydziału Mechanicznego
w Lodzi, ul. Wólczańska 215, tel. 426-30.
Politechniki Lódzkie.i podają do wiadomości,
2439(r że dnia 27 czerwca 1962 r., o godz. 18 w Sali
FREZERÓW, tokarzy oraz robotników nie- Konferencyjnej Politechniki Łódzkiej przy
' wykwalifikowanych zatrudni natychmiast ul. Żwirki 36 odbędzie się publiczna dyskuFabryka Urządzeń Budowlanych, Lódź. ul. sja nad rozprawą doktorską mgr inż. ZdziStrzelczyka 7/9.
24B3(r slawa Hykowskiego pt.: „Metody zwiększa
nia wytrzymałości I przepuszczalności synteSEKRETARKĘ ze znajomosc1ą maszynopisatycznych, gliniastych mas formierskich bez
nia, pożądane wysokie kwalifikacje zatrudni natychmiast Spółdziel!Ua Sztuki i Prze- zmiany ich składu oraz optymalne warunki
mysłu Ludowego w Lcdzi, ul. Piotrkowska przeróbki tych mas".
Promotor: prof. zwycz. Michał SKARBIN89.
2474/T
SKI
MALARZY, tynkarzy, betoniarzy, lastryka- Recenzenci: prof. nadzw. dr .Janusz SZRErzy, murarzy i robotników niewykwalifikoNIAWSKI - Politechnika Lódzwanych zatrudni natychmiast
Lódzkie
ka
prof. zwycz. Gabriel KNIAGININ
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Mie.iskiego
nr 3 w Lodzi. ul. Goplańslrn 28, pokój 32.
- Politechnika Krakowska.
Dla zamiejscowych kwatery w hotelu robotZ rozprawą doktorską l opiniami recenzenniczym zapewnione.
2343tr tów można się zapoznać w czytelni Bibliote2935/K
TECHNIKÓW budowlanych, tynkarzy. mura· ki Głównej Politechniki Lódzkiej.
.„ .!0Błłl.
'
POK0.1U
w ~ródmieśeiu „JAWĘ" 250 - sprzedam. rzy, la-<itrykarzy. cieśli, robotników do prac
Lem! z
n!ekr<;puJącym Tel. 566-39, god'Z. ~17
zatrudni natychwejściem,
umel:>J.owanego
9213 G w betoni<trni, malarzy Z telefo.nem Zaktad
- posr.mHa!llkuje
Budownic,„._________.,, 'Ogroctn.ic-zy
175 tal!lio sprze-- miast Lódzkie Przedsi(;'biorstwo
W pierwszą bolesną rocznicę śmierci
dlowy. Zglas?.ać p00 tel. <iam. Oglądać, Na•rutow1- twa Uprzemysłowionego w f,od21i. ul. Urzęd
nicza 45. Zgłoszenia przyjmuje dział zattudP.
~;~13;., ~i~e, l~t -:s~~~ er.a 45-1~. po g<>dz921~6
nienia. pokój 107.
2276-/T
dnia_36 _ _ _ _ _ 9300 G MOTOCYKL SHL - sp1'Ze
• - - - - - - - - - - - ' DWA pokoje, bez wygód, dam. N(llwe Złotno. Dru- TYNKARZY na elewacje, murarzy z terenu
Łodzi l województwa - zatrudni natychmiast
WALBRZYCR _
zamie-- w domu z ogrodem - zyno.wa 111, go<i'Z. 16,;-20
doktora medycyny
nię 2 pokoje,
kuchnia,l'Za.m1emę
na dwa- trzy
9~07 G Lódzkłe Przedsiębiorstwo Budownictwa l\lle;jczęściowe wygody na sa-lPO•k<>Je w Lodzi. WaTSza,
,
skłego-Wsehód, ul. Kopernika 37. Dla zamiejzostanie oclpra.wiona msza święta dnia
mc·dJzielny pokój - l,ódź,1ws,
Sluzew1~. Ta.rnjny
NłERUCffOMOSGI
scowych miejsce w hotelu zapewnione. Zgło
tel. 223-86, gOd:Z. 15-1'7
194 • Staśkiewicz
2910 K
14 czerwca, o godzinie 9 rano w koś
szenia przyjmuje dział zatrudnienia, pokój
i~t K
ciele O.O. Jezuitów, ul. Sienkiewicza
nr 5. w godz. 8-13.
2382(r
LOKAL pt"Zemysłowy (du
IN
u,DZIALKĘ rolną 7.500 m
o czym zawiadamia:
ży),
frontowy
pny ul.
kw. w Dąbrówce pi-zy STOLAJtZY ręcznych i szlifierzy do produkGlównej
zamienię
na
lesie zgierakirn _ si>n..eŻONA.
mniejS?y
l<>lcal (fronto- MO'rOCYKL
WFM
- dam. Wiadomość:
Lódź cji mebli zatrudnią natychmiast Lódzkie Za9436/G
wy). Oferty „9!a20" Biu•ro sprzedam. Wiadomość tel. Lucji 6/8 (dojazd „16") ' kłady Drzewne PT. w Lodzi przy ul. Wigury
Ogloa<eń, Pi<>trk-0-wska 96 452-06
D:MO G
9221 G 4/6, tel. 380-97.
2440(r

OGłOSZBłlA D1
Ili"'IW.__________

<lam. :Wiadomość

Z

PIORĄ.CY

10-18
2#4 T
Dr SIENKO specjalista Pooo"To.WiE-t:eieW·izyjne
chorób skórnych. wene-- ezynne
cod:zlennie telerycznych.
16-18.
Ktl!ń- fon 387-74. J. Bryk. Jaskiego 132
9475 G r<>c?-a 7
9211 G

/

KSIĘGOWEGO

względnie średnim wykształceniem i prakty•

.
·
S 'Id • lni Pr •
ką zatrudm natychmiast po zie a
a
cy Wielobranżowa „Pionier" w Lodzi, ul.
Wrocławska 10. Zgłoszenia przyjmuje sekre2517 /T
9~trG tariat, tel. 564-60, w godz. 8-14.

mPRACOWNICY POSZUKIWANI

.z

GLÓWNEGO

Dr
Jadwiga
A.."lFORO:
WICZ, weneryczi1e. skóTne
15.3()-18.30,
PróchniUCZEN (chłopiec) do•;;;:_ ka 8
9353 G
kładu
try-zjerskiego poDr
ZIOMKOWSKI
- spe
trzebny.
Zglos.zenia., Al.
KościUSllJki 41
9538 G cjallsta chorób wenerycz
skórnych - rn-19
FRYZJER ~ęSkiTi.a- stale nych.
Pi01:rke>wska 14
9371 ·G
pctl'7.ebny. 1 Więcke>wsilcie~o
47,
TomaŁ
szewski tel. 369-1>9. 9561
G ,
_

organizował obsługę przez podzielenie miast;a na rejony.
klientów, dla ułatwienia zawarcia ubezpieczenia działają

Dla wygody
we wszystkich
ES
rejonach doświadczeni, wykwalifikowani przedstawiciele PZU. Zaopa~
trzeni oni są w odpowiednie legitymacje określające teren ich działania
i upoważnieni są do zawierania ubezpieczeń oraz inkasowania za nie
składek. Pobrane opłaty przedstawiciele PZU kwitują na doręczanych
bezzwłocznie polisach, stanowiących dowód zawarcia ubezpieczenia
z PZU„
Żadnych dodatkowych oplat za swoje czynności nie pobierają - oboWiązani są legitymować się na każde żądanie. Prosimy korzystać z tych
ułatwionyich warunków ubezpieczania się za pośrednictwem n. przedstawicieli. , Prosimy telefonicznie zapotrzebować skierowanie w oznaczonym dniu, i porze przedstawiciela PZU udzielamy wyczerpujących
informacji.
Telefon 455-10, wewn. 40.
• Przypominamy, że PZU prowadzi ubezpieczenia:
"' - Mieszkań od ognia i kradzieży z włamaniem, zalania wodą oraz od·
powiedzialności cywilnej posiadacza mieszkania.
- Następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Samochodów, motocykli od rozbicia, ,ognia i kradzieży (prosimy nie
mylić z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej).
- Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, posiadania domu mieszkalnego.
- Indywidualne na życie Rentowe różnych rodzajów.
2932/K

w

_Wld~?e -

spned-am.
W13oomosć:
Anc!JrzeJów,
R.o.ktcix\Ska 113, Zając Józet
11209 G
i

,,JAWĘ"

I

LOKALE

a. -r

G

Janusza Alberta Gotliba

•·mocbait. motocykle
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WAŻNE

TELEFONY

ao dni <lookOla śwla
,
„.
•
t.echnikl 17; róg Fel- dn1a „K'' ul. T'iotr1cow- zabiegów dla d01"osłych
(panorama) pro.d.
sztyl1skiego) nieczynne ska 107, poradnia ,.K" l dzieci w gabJnecie za
USA doo:w. od lat l2 g.
r7I li I 1
/I MEWA
(Rzgowska nr 94) u: IO Lutego 7-9.
b:e11owym
I
w domu
\;'tl telefoniczne
311·5~ MUZEU1\'l RUCHU REWO- 9,30, 13, 16.30, 20
tł
&lflfi fi
iJ
„Zakazane pl<08<!nki" pr. Szpital Im. dr M. Ma- cl_lorego w przypadkach
Informacje o wszelLUCYJNEGO (Gdańska POLONIA
(Piotrkowska
w
poi„ doo:w. oo lat 12, durowlcza pt"Zyjmuje p;!nych na zle<"6nle Jekich uslugacb
83
13) g. 11-17.
67) „uczell diabla" pr. ••w„;$Wft46$m&W ;g
EZ
g. 16. rn. 20
rodzące t chore gineko- karskle, wystawiane poza
;~::::.: ~ t ucyn~newe 119 MUZEUM ARCHEOLOGI- USA, d90=w. od lat 12, ZACHĘTA (Zglerska 2R) prod. poJ., dozw. od lai POLESIE (Fo·rnalskiej ~7) logic-znc z dzielnicy Po- ;iocl:zinaml pr11c:v pbineN
•
07
CZNE f ETNOGRAFY- g. 10, 12.30, „Jak się
„ż-ebro
Ada,ma" prod. 16, g. 17, 19
„Liga
dżentelmenów" lesie, z d?.ielnicy Lódt. lów 7.llb!egowych.
~na P<>m<>c lekar·
CZNE (Pl. Wolności H) miody Noszty ienll" pr.
t:SA, d-O<zw. O<I l!>t 16, PIONIER (Franciszkańska prod.
ang., d<YZW. od Widzew 12 Poradnia •. K" ADRESY I GODZINY
St ~ m. Lodzi
'44-łt nieczynne.
węg.; d()fZw. oo la.t 16, g. 16, 1:2.30, 15, 17.30, 20 31) „Porucznik Mary- lat 18, g. 17, 19
pt"ZY ul. S'Zpitalnej 6, z PRZVJĘC SWIĄTECZNEJ,
Kra
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08
MUZEUM
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(Wlę
g.
15,
17.3-0,
20
nin"
prod.
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dozw.
:Y.
'ft
dzielnley Lódż-Sródmleś- WIECZOROWE'.J I NOC8 ka MO 2'2-22 lwwsikiego 36) g. 9-l•v WISLA
K -om.
(Tuwima M' I)
KINA D KATF.GOlltl
od lat 12, g. !6. 18. 2-0 Uwaga!
Repertuar spo- cie Poradnia „K" pny NEJ
POMOCY LEKAR•
~~~eg!cbu Dro- 516 11<nrZEUM IDSTORil WŁO •• żółte psisko" pr. USA
POKO.J <K.aztmleJ"Za nr e} rząd.zono na podstawie ul. Pólnocnej 39,
SIUEJ•
Pryw, Pogot.
-6? KlENNICTWA (Piotrkow
dm;w.
od
lćlt
7
g.
10,
ADRIA
(P!otrkowsk~
150)
„Nót
\V wod.7.ie"
prod.
komunJkatu
Miejsldego
Chirurgia
Południe
Swl.ąteezn•
po-moc lePryw Pogot 0.;,tec. 300-00 sk.3 282) g. 11-13.
12, U, 16, 18, 20
„Ogniomistrz Kalen" pol.. dozw. 01 lat 16, zarządu Kin.
<;zpital im. dr Pirogowa, kanka udziela w dni
•
•
k.
3~3:3~
WVSTAWA
„NarnJoty,
t:ka
WOLNOSC
(Przybys:zewprod.
po!.
dorzw.
od
wt
g,
16,
18,
20
:Y.
ul..
Wnlczańskn
195.
ustawowo
wolne
od pra505 5• niny wsohodmc I g>obe sklego Hl) Spląca kró· 16 g. 15.45, 18, 20.!6
Centrala Poćlrni .
REKORD - nieczynne
PRZEDSPRZEOAZ
bile- Chirurgia Pńlnoc - Szpi cy pomocy dorosłym 1
MOl
ejska ! 1
liny
:f.larn.and.,,kle"
,ze
lewn.a"
(p,;;,orama)
pr
PKM
<NaWl"Ot
n~
27)
ROMA
<R'Zgowska
n.r
84)
tów
na
2
dni
naprzód
tdl
Im.
Biegańskiego,
ul,
Clziecle>m
w
Ambulatorium
J 3 &·U
-zbJorów wawelski.eh.
USA d-O'ZW. od lat 12
„Szminka do ust" pr. „sos Tita.nic" pr. ang. do kin: „Bnltyk", .,Po· K1~!11zlewJ07,a 1-5,
I w domu cho~go w go
SALA WYSTAWOWA (ul. 9.30, 11.30, 13.3il. „Matk'a wł., do.zw. od lat 16, d<>zw. <x1 lat 12, g. 10, Jonia", „Wisla'', „\Vlók I.aryngologia1 S7-p. Im, dzlr.nch od 1-<l do 17•
Wlęck-owsk!ego 36) Wy l córka" prod. włoskiej g. 16, 18, 20
12.30, 15. 17.30, 2-0
nlarz", „Woln<>śc'" od. N, Barlickiego. ul. Kop- Wlecl'A>rowa pomoc le·
stawa pt. „Proiekty I d<Yl.w. od lat 18 g. 15.30, DWORCOWE
(Dwe>t-zcc SO.JUSZ (Nowe Zlctno bywa slę w specjalnej cit\skJego 22,
kar~ka
udzlela w
dni
Tr~AT.R NOWY (Wlęckow
tka.nll!y Adeli Szwaji". 17.45. 20
Kall~i) „
„Notatnik ul .Platowcowe nr e) kMle
kina
„Battyk" Okulistyka: Szplł-al lm. powsizednle pomocy doŚlciego 15)
go{!Jz. llJ 15
:>/'1.'ATR
.
kubanskl , "Trajluś na „Drzwi stoją oiworem" (ul. Narutowicza 2-0) w N, Barl!.c.k.iego, ul. Kop- rostym I dzieciom
w
,.Brytann.ik"
· zoo _ czynne g. ll-19
w· V-LETNIE (Sienkie- wagarach'', „Piotruś sn
pr. jugosł.,
do>Zw. od clnl powsizecinie w go- ciiisk:ego 22
ambuletorlum
w godzi1\IAI.A SALA (ZachOdnla
~ ./t
m~~ć'!Ol „F~n~ka 1 mochwala'', „Kolorowa lat 16. g. 17. 19
d'Zlnach 12-17.
Chirurgia I laryngologia nach od 18 do u oraz
93) g. 2~ „żabusia"
PALMIARNIA - nlec:z;yn dozw 0 d rr 1S anc., kr-onlka" g. IO, 11, 12, SWIT <Balucki R:vnek 5)
dziecięca: Szpital im, Kor przyjmu_j„ w tym czasie
TF.ATR 7,15 (Traugutta. 1) na.
ew ,;,y dkat .• ~- ~!. 13, H, 15, 16. 17, 18, „Profesorek'" pr.
fr,
C?.aka, ul. Armti Czerwo 7.gtonenla na wlT.yty do
g. rn,15 „Oczko Opacz'Il'
:(.
film ni~a b~~ie~~~vi~ Gi;"y~A ;\,UDYJNE
dozw. od lat 16, g. lG,
ne] 15.
mowe
załatwiane przez
, noścl"
KI.UB KAWIARNIA ZMS tlony,)
,
(Tu- 18 · 20
.
.
.
nncną pomoc lekarską od
'IEATR JARACZA (Jara- Totofixy i brydd:
g. STl!LOWV-LETNIE (KT. w1ma 2) „Długa
noo TATRY (S1enkiew1cz.a 4-0) Piotrkowska 165, Narn- A-DRESY l GODZINY godz. 20 do S.
"7..a 27) g, rn „KrakoWia 14_ 22 .
GOd'Z. l9-19 ,30 sklego US) „MIOd<! 1 ~~ 1943" prod. wt., d<YZw, program dla najmlod- lowic:za 6. Rzgowska 147, PRZYJĘC SWJĄTECZNE,J Sródmletlcie-u!
Plotr
~Y t górale"
kon<>ert
studentów _
(panora.ma), prod. us'A, od lat 16, do<!. \\Nledzlc szych: „l\'luzyczka", Gdańska 23. Karolewsl<a i ~OCNEJ POMOCY PIE- kowskA 102 , tel. •271 _80 .
TE,\TR
POWSZECHNY PWSM.
d'C<ZW. 00 lat 16 go- la nad moi-rem
prod. „Piotru~
sam-ochwala", ~a. Przybyszewskiego 41, Ll"G~lARSKlEJ1
Bałuty_ ul. Zuli PacaCObr. Stalingradu nr 21 )
d-zina zi.ao. (W wypadku a n: .• _J· H1. 12.30, 15, „o krasnalach I kre- Limanowskiego 60, Spor- Sw1ąteczna PoOmoc t>le- nowsklej 3, tel. 541 _96 ,
17 ·"0. ~
g
niepo""'-" ti·Lm nie bę- ff•LKA
cle".
„Olimpiada"
„Przy na 83.
Jęgnlarska
w dni usta- Widzew _ ul. Sw.pl•·I. 19. "30 " Droga do •.ml
(I.,
1~-•·
3-5)
d
,„
1
„ ""
Rzymu"
llt'1" ąs ową
dzie „.~y
wyśwlct!:my.)
"'
~raW"""'-8
•
go Y kaczątka" g. 16.17
WOWO WO ne
od pracy na 6. t.el. 271-53.
OPERA (T . .raracza) g. l9
„Szcz.?śllwie ste
9kOń- .,Niewidomy muzyk" d.ol<onu.1e zabiegów dla Górna. - ul. Lecznl=a 6
.• Krakowiacy i góral<e" W LOKALU WYSTAWO·
KINA I K.ATEGORil
c:r.y!o
pr. USA d<l'ZW. i::roo. ra<l:z. dozw, o<i
doroslych I dzieci w ga- tel. 4 ~ 7 _ 70 .
OPERETKA (Piotrkowska WYM w Lodzi (Pi<Jtrod lat 18 lf, I~- 18, 20
lat 12 g. 18, 20
bln<'Cie 7.ablegowym 1 w roteode _AL 1 Maja 24
2ł3J g. 19.15 „Ja tu rzą
kowska
!-02)
wystawa KINO l,DK (ul Tr
t- ~fl,ODA GWARDIA _ezieSZJ>ltal Im. dr H. W()lf domu chorego, w gO<i:z:l- tel. 382 _98 .
Oze"
fotografiki Jet"Zego Neu ta lS) Opęt~le" au~
lona 2) „Dyllżarus• pr. KfNA Jll KATEGORn ~rzyj~uje rexlz;ic:e I cho n-1>ch ~ 7 do 19.
Nocna pomoc lekarska
Pl NOKI
!!el:>a-uera.
tranc 'ct
P
· USA do:r.w. Od lat 12 g.
· e gmekologicznle dziel- SrÓ<Jnuelic!e uL Piotr <NPL) dla m. ŁoJ!zl 'Z
g.
1~1JKopemlka ;:.>. O~RODEK PROPAGANDY g. 1s-'30, ~'.~5 ~ lait 16, IO, 12, 14, 16, 18. 20
l.A,CZNOSC (J5Z;efów 43) nicy.- B~łuly, z dzielnicy kawska 102. tel. 271-80. ~iedzlbą w Stacjl Pog-oto
(„Mała Sc. „Gę~oi~o
SZTUKI (Parlc S!enkle- MUZA , (Pabta'nicll:a 1731 ODRA <Przędzalnlana 68) „Parasol św. Piotra" pr, f,ó?,><-W1d'Zew z poradni Bałuty - ul. Snycerslcn wia Ratunkowego dla m.
g 17 30
;?ka. ś "Sad ł)
wieza) .. XI ogolnopolGaraż śmierci" P'N><I
,.Wyl"ok"
pTod
poi.
węg.-czech.,
dc·zw. od „~ • ut. Zbo~ 18, z l-3. tel. 538-79.
Lo<i'Zl przy ul Si„nkleko" · " mp-u
e - ska wystawe /O'tc.~·ati- ~ng., d-ozw. 00 lat 18 · cJo:z:w. 00 lat rn. g. 17 ; lat 12. g, rn
~z1elnlcy
Lódz-. ~~dmie- Wldzi'w ul. Szpital- wleza nr 137 , u°d.Zlel~ poARI
k\" czynna od lQ-13
g. 16. 18, 20
'
(19 seans zamkniQty)
STUoro (Lumumby 7-9) -:cl~ z poradni „K Kop- n11 6. tel. 271·53.
mocy w de>mu chorego
ni.!zKIN (Wólc-zańska 5l i od lS-lB
PRZEDWIOSNrE nie- OKA (Tuw!ma 34) „czaro „Urzec:rona" pr. USA. cl'\ kiego 32 ·
._Górna - ul. Plotrkow- dla dore>slych f dzieci
'1'
-Yllny
02ynne
dziejski ml-cz"
prod
d<n:w. <Xi lat 13, g. 17.l~- Szpital Im. Curie·Sklo- s ... a 26~, tel. 406-55.
Z;!łaszających zachorowaF.ATR
ZlEMt
:LODZSl'YI,OWY _ nte~yn?!e
Ju,g-Oflł„ d-OrL.W. 00 lBt i-O 19.3-0
do.wskiej przyjmuje ro- t.:iro1:1_: - AL. 1 Maja 24 nie po god2Jnach prz;v~lEJ (Kopernika nr 8)
wr.OH.NIARZ (Próchnika g, 16 „13
komisariat" CZA.TKA (ul. Pionowa rn ~z:ice 1 chore ginekolo- No~n2 OB.
•
Jęć przych<>dni rej<Jnoiira w te1"en1e)
J6) „Garbus" proo. fr. prod. czeskiej, doo:w, od Kochanówlta) ,.'I'ajemnt- ,lcznlc dz1i:tnicy Ló<it- nlarsk a pomoc J)le~eg- w)·ch.
STUDENCKI TEATR SAKINA PREl\fIEitOWE
(panorama),
dozw. od lat 18, g. 18 20
czy l'ewolwer" pr ang Górna, z d.7.!elnJcy Lódź- s·t•m<ba
dla m. Lodzi 7 Nocna pomoc lflkarska
TVIt'I'
PST«ĄG" (Wól
'
d
·
, ' · · Widzew poradnia „K" 11 · 1 •1 I\
przy
Al. Ko- przyjmuje zgl062etlia te-C2ań3J<.a" 7'-> ni
lat 12, g. a, ~.30, 15, POPULARNE (Ogrodowa
oow. od lat 16, g; 19 ul. Szpitalna 6, z drziel- ścluszki 48.tel. 324-09 od IefoniC'2Jllle od g~
oczynny BALTYK (Na.ru·to~ .2-0) 17.30, -~ .al ..,Dwa.I lWIJM)W.le N" E.L"'IEBGETYK <.Al. ,Poili. mew, $J:'ódmieści.e l)Oll.".a.- 61'.o-d:l.. 19 do 5 dokonuje do s na nr tel. 4-H-U• 24
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)Nasz konkurs FIFA.szuka now.ych rozwiązań
Jak o tym jlrl:
d<>nosiliśmy,
rozgrywki o awans do II ligi oobywać się będą w
czterech grul"ach, a drużyny,
które zajmą
pierwsze miejsca, otrzymają dypl·om Il-ligowców.
Uczestnicy
k<>nkursu mają za
zadanie oogadnąć komu przypadnie ten zaszczyt. Mogą nadsyJać nieograniczoną ilość kuponów
w terminie d<> 14 lipca. W m!Qdzyczasie
zakońcwna
"'o.stanie
I runda spotkań, oo pozwoli chyba dootatecznie wrientować si<:
w układzie sił każdej grupy, a t<>
znakom1cie
utatwl wy•ypowanie
triumfatorów.
Oczywiście w
trakcie r<>zgrywek będziemy starali się skruintlatnie informować
o wydarzeniach na boiskach mistrzostw m ligi.
życzymy przyjemn-ej zabawy
i
du:bo radości z nagró<l, których
listi: ogl<>simy oddzielnie.

świata
•
a w,,„ Santiago szykuiq tornado dOP I ngu'

dla 111istrzostw

dla
Dzi-ś w Ch!~e
pr:ziedostatmń

druży~y gospodarzy
.

odegrany · zositaakt mistrzo,<;tw
świaita. Co pr.aiwda mal bę<iz!e
jeszcze poprzedlrony sipotkan 1em
o' III ITlliejsce, ale taki mecz ma
w większym stopn1iu Z!l'laC~nie
dla liuOOlllsowei s.tirony imp!-ezy,
iil11Z dla efekitów
sporrowych.
Dziiiś późnym wilec2i0irem dowie~~~~~~~~~~~~,/'
niie

Shile196al
zapobiegający

li

SPORT. SPORT •

Wznawiamy turniej

adeptów

piłkarstwa

JUtt7Jenka ~ Wlisł:a
petiach,
W
piątek 15 cze!"\Ve&:
wznowić n<IJSZ . t1:11"ndej
pil:karskli dla mlodzuezy, Prze.rwany
Grupa IV
z przyczyn callrowicie Illie7.ale.....
zespól)
(IV
Szkoła 66
żnycth od
ocgam;ilzatorów,
bę
Szkola 89
dzie od czwartku 14 CZierW<'a
Olimpia KTOOI\Jiew.i.ce ._. Uli•
kontynruowany na 00i1S1ku Szl~o
ly n<r 92, przy uJ. Sien1k11ewi- czka
Spa!'takllS
cza :55, (w.ej ść można również
MotOil" 96
prz.ez posesję przy uL
Pi•!:'trkowskliej 90). A z.at.em
teren
Grupa V
spotkań zootal usytuowany
w
Szkoła 37 V zespól - Pantesrunym cen~rum mia.st.a,
co ra
bez wątpienia ulatWli dojazd uCykl<Jlll (Szkola 96) S'2lk<....
czestniczącyrn drużynom.
la 3
Spotkania odbywać się bęch1
Czarnd Górna Kometa IT
cocizie.n1nie
od godz.
16,
a
Szkoła 36 ....., S2lkola 21 III
zgodnie z deklaracją
kier(}w- drużyna
nictwa
Lód:zMiego
Kolegium
W poniedziałek 18 czerwca
Sędziów Piłkarskich, za co jesteśmy
im wdzięcz;ni,
prowaGrupa VI
d:zlić zawody
będą
sędziowie
PrasroWliruika ~ Benfica
wyznaczen1i prziez Koleg1um.
Haa-pagon City
w c:nwairit-eik 14 CJZ.erwca. sp-0- Arsenal
Szkola 154 Szkoła 21 II

Po Wlielu

różnorodnych perywres?-cue
IllJCl'Żemy

tej
degeneracji
fu tl>oilu".
Nie rnnfiej ni.ż 15 zawodniik<'iw
doznało w toku rozgrywek cięż
klich kontuzji. Wszyscy wskutek
ostre.i. bezpardonowej gry. .Jest
caJ:l{,iem
jasne. że odpowie<ln'
dopimg stanlO'Wlią wyrokie premie. prze•widlZLarne dla zwycięz
ców. Wlo.sk;i
prezes
Bara&s:,
przyzwyczajony
przecież
we tkają się:
c\:rużyna
Do II ligi
wlas.nym kraju do burzliwych
wszysitSzkoła 148 Szkrola 103
Grupa Il
<ieI1110nstracii podczas meczow
.
kich grup eliminacyjnych):
piłka.rskich. mUiSial przyznać. lż
Zryw żubardź-KoUaTZ
Grttpa VII
mistrzo.stwa w Chhle na 'nowo
Błyskawica HaTpagon
'~._.!-odkryły przied
nim szczeg<">lne
II A
Bairoelona
cechy dzikiego fainaityzmu.
(Najman)
Grupa l i
Być
może
ta
opinia
ma
z;vią
z,:·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~
Orlęta Honved Koziny
Kusociński
II
Wicher
zek z l'!iepowodzeruiam;i
roda- mecz powtórzony decyzją, kieCzarnii Kozitny Tottenham
ków prezesa, ale nje jest ona roiwn ictwa turnieju.
Zasadln. Szk. Zaw. Szkoła
my się. która z repre7..entacji p-0·2'Jbawiona slusZTuOIŚ'Ci. WySJtairSzkoła 155 Pogoń
99.
euroipejskich JugQS\lawia czy czy, gdy przytoczymy pairę zdań
Cz;echoolowacja,. staiilą w nie- zie
ISlPfawoz.dań
ćwiiarćfil.na!a
dzielę do wa1kń z. prredsitaw1- wych:
Adres
cielam.i Pol1;1dinliOIW~J Ame•ryk·1 ~
„Bylo to dla europejsk1Lch u1
tytuł
naJJeips71e1
JedenasLl:.t
szu całkJiiem nie do 7l11iesi€1!1J1a
świata.
. .
. . . gdy rozgorączkowany tłum wi~
Imię i nazwisko
Był to tut"l'11ei sy~ial~:zJUJący dzów użył tn.s.trumentów, ktozm11erz.eh tego , rod:~a3u 1:mprez. rymi chciał
do<iać
animuis.zu
Prezes. Eur~pe3sk1ei Uill!l1 Pil· swym pupilom. Nie sądzę, aby
Przyjazd zawodndików J a'P<mi1i c:repnrik Lus!.s. Z nim to wlaś·
karskie] . (UEFA), $ZW8;JCa:r Gu- tornado mogło wywo•lać bar- i. ZSRR do Warszawy stworzył nJe na.si oszczepnicy rozegraJ:ol
staw. 'YiedeTk.ehr, po~JJedz1al '!' d2Jiej praerażające wraże:ruie na już odpowiedni nastrój
przed atrakcyjną walkę. LU61Ls n;uc1l
~o
~
~g wyw~a.c.'ZJ1e ~r~wym. „Jeste~: człowieku przyzwyczaj0111yrn do IX Mc'Tlori1al.em im. Janusza niedaiwino 83.45. jest to niieos,1ą
~
'my ,1ednomysln1 C<> _do te~, 1z ilninej reakcji publiczn1o.ści".
galny, jak dotychczas,
wvn1k
K uooaińskiego.
ohecne~o systemu nie da się. u„Zdawało mi się_ że przeżyW eklLpie są najlepsi za-vVod- dlla Ni.:O.liciuka, Sid!ly. czy Rad1J1t.rzymac. na dalszą metę. Do- lem dno upa.dku kultury spor- nicy ja1pońscy - mloci.arz Oka- wonow1cza. Najlepszy rezultat
prowadz1l ~ do 1a.ta:J.n.e3 atmo- towej iOOdczas meczu Szwaj::a- moto, legitymujący się ba.rdzo w tym sezionJe z naszych za.
sif€ry wokol _rozgrywek,
zbyt ri.a _ NRF. gdy Schulz i Szy- dobrym wy111i.kiem 66.48.
sk<Y wodnU..:ów uzyskał Niluciuk godlz. 19.10 WI'ęC216Ildie nag•6d wielu spotka!'. . przeprowad7"'.'l~ maniak swą grą stwarzali nie- czek wzwyż - Sugi<>ka (207) o- 77.31.
W oobotę 16 bm. mia tras.ie:
nych w b. kirót.knm okresi~ cza be.,.,.,.iecreństwo dla życia - .c•- raz trójsJwczkowie Sekurai
W tegorocznym Memoriale. za
i
ul.
Rewdlucjli
1005 ;r.
(róg zwycięs.k.im sztafetom
di10
b t dief
gry
_,_,
. 2'. Y . - ei:sywnei .
świa•dczyl trener Chilijczykó·,Ąr Ohta. 09iągający rezultaty p<r powiedziało ud21iał 15 kr:a1ow.
Wchodnriej.) Pliio1Jrkow.ska,
Plflc
g odz. 19.loO dio.J.rończeinńe me- s.u.
oll:>rzym1e!
w1ększosai.
7.iespo!ow
Fo:::rnando
Rier.a.
wy:i-.Jei 16 m . .Ja1pończycy nrono- W ognnu siJnej rywalizacj.i zrt••
Wolnirnści,
NowomiejlSlka, Zg.1e:r- czu
pidlk.arskieg<'
LilP\Slk
OstaitecZJnie p1Jk.a noz,111a potega
se.n·
\':ać b<;d.a razem z n.a.szymń lek- dizić się może n~ejedna
ska li 1111. Teresy roregrainy w- Lódź.
1 n.a strz,elaniu bramek, a niie ne.
koa-0 et a.mi w OPO. lecz występ .sacja sportowa. Nas wv.iątkoWV
s tanie II Bieg Szll.a1kiiiem Ba1-yW roku ubiegłym puchar L<>- wymyśLa,niiu metod niiiedl().Pll>Zinter>e6ują
sprinty.
Dojdzie
raz
\'ą *morLale i:m. Jan.usza KukaieX.
dz;i zdobyli lek.lwatleoi Zawi czMlJia Gb ich ut.raty".
I
pojedynku m!ędzY
scetińskiego beó:ziie niewątpEwie ;eszcze do
Do limpnezy 2lgłosiJio się 3Q s.zy Bydgoszcz przed Legią
To by la niedwuznaczn.a aluzja\
Zielińskim a Foikiem. Obal c.
w!elką a.tra.keją.
·
szta.fet z calej PoJskd. Program LKS.
do pootawy czechosłowackiej re1
minutowy jest na.sit,ępuj~cy:
Zwią7,.ek
Rad:ziiecloi.
przysfa.l SPr.mterzy wpisali s'ę na lis ;1
Biffety w prrz.edsp:rziedlaży w prez.entacj.i,
któ.r'a
zadziwiła
najszybszych biegaczy Eur<>PY:
Gndz.
17.50
na
stad•ion.ie „ Twry&aie"
do
War&Zawy
12
zawodlllikc\w
PJotillklowska. 76 wszyslkdch ob&&waflolrów . swoim
Startu 1PQWitainlie sztaf.et i re- i n<i stadiioinJie SKS. Start.
N' cziele tei grupy stO<i mistrzy Bieg na \OO i ~· m przym-.;c
rne2JWykle szczelnym _ryglem. zap rezerutacji ipi:llk.aT.slkiej Liips.k:ti,
n1i nlimpij ska w bile-gu na 800 m może rewelacyjne rezultaty, Do
mykającym dostę,p do bramki.
.startu w l\llem<>riale przy:;:o' októira ro.zegira mecz z repreMlod"lli.eż szkolna n.aibywa biLecz nie tylko tak.ie ellmen j
Łysianko.
Przyjechał
dosk<ll."laly
wuje się samotnie.
unika jącY
lety w ceruie 2 zł w
swoich
z-anta.ają Lodrzli..
trójskoczek
Krejew.
Jest
mioJ5JZko.łach. Pienn.ądze uzyskane ty :za.nnepokod.ły wlad.ze FIFA i
w.s.zelh'11ch zgrupowań i wspolgodz. 18.10 wyitillS2'lEl!le sztatacz
Leps111is
i
uzdolnoony
osz
·
z biłetów
pru>.kaza.ne zoolaną kola zbliż.>O!ne do ki1er-0wrnidwa.1
nych trendiDgów. Edmund p;ąl·
fet na trasę li. rozpoczęaie mena zak;up 6~tu isiportowego Wspomniany
Wliec:Le;rkieh;r poJrowski.
Memorial będzie cl1a
czu.
diainej
szkoły.
wied21ial:
nie.go
sprawdzi a.nem
fonn:r
godz. liB.30 przy zbiegu ull. R<?:
„Tysi.ąoe wid:zów na bDli.sku, a
prred startem w Chicago.
wolucji 1005 r. ó. Wschc~mcJ
iKomi•tet orgainrirzaicyjny, pra- miliony obserwujące traTuSllllisjc
G·lówną
k01nkurencją
M("mo·
sta.rt honlOIOO<W'y.
Po
pr.ziemu- cujący
pod
przewod;nictwem telewizyjne widziały jak chi!1jrialu będzie bieg na 3 tysią.;:;c
wi€1Ililll oilrolicznOOcriioiwYm
je- Czesła.wa Karbowskiego,
d•l- ski piJk.airz w ,.regularny s~o
metrów. Nie mamy jesz.cze p<?~
den z weteranów walk rewxi- Jda.da starań, żeby sobotniie im- sób" znolk;aurowa~ swe~o· wtosnej listy sta;rtUjących. Bę<lzie<n~
lucyjnyoh 1005 r. zapali sym- prezy wyipadly jatk .n.ajokaza1ej. kiego rywala.
A jedinaik nloe
w Warszawie świ.adkam; p-OJe
boliczny 7lllicz ri prz.ekaże po- Trasa oci' sta.!'tu dio mety uje- spotkało się to z właściwą reDzisiaj na stadionie Wlókn\a,rza
chcd!nii,ę
ml<>demu
biegaCIZJO'\.vi korowana 2'.o.starnie flagami ; akcją "m<L organirzat-Orów. an!
przy uJ. Kilińskiego, odbędą się ci'yn.ku Krzyszkowiaka z z;:i,~
meoc:ze · sparringi.we reprezentacji nYm. przy silnym udziale gości
ZMS. Znlicz p.rzewiezi.ony
emblemaitamą.
Wydamy
:zio.~ta- publiczności, ani nieistety Lodzi mlodl7.ieżowców i junie.rów. zagranicznych z Groc:k,tz:kim ,,a
stanie ina staidlioin St.aa<tu gdz\e nie okoloicz'l'!KAŚaiowy
program. sę<i'Ziego".
Będizje to dla nich ostatnia :pró- czele.
,J, NIECIECI<l
=aijdować
się
bęci:zie
meta a pa1Tll_iąitlkowe proparczyki
Sądzę, że nrliemaly wpływ na
Tych pairę 4mformacjti dla.je w ba przed przystąpieniem do roo:bi,egu.
ti:zyma..i.ą '!'SZY'scy_
u~tmcy ta.be stosunk1 m.a faM, iż z':lyt przybliżen:iu pogląd na war-.m- grywek o puchary dr Michałowigodz. U!.50 start ootry
b1egu ~ ~1!1lsrt;~UCJe wspolpra- wiel'.c;.e sumy pieniędzy są z;aUZ
sobotę
ki, w jakich rozgrywane byly C7..a i inż. PrzewoTskiego. O go19-19,05
przybycie cuj,ące z kom1Jtetern organlZd.- angawwane
godz.
w
mi•strziositwa. mistrz.ostwa i także na perspoE"k- dzinie 16 juniorzy zm1erzą się z
III-ligowym
'Zespołem
Wlók·niairza,
1
sztafet ma metę
cyjnym.
Mus•imy szybk<;> malcić śil"r)clek tywy tego typu turniiejów. Ak~
o godz. 18 mtod"Zieżowcy grać
„ ...
.......„ ............„ ......„ ... ......„„..._ wszystko gbniie wobec przieczuć, abędą
z drużyną A-klasową tegoż
klubu.
·
jakie mus•i wywołać ct 7 ••• c-j.,
W sobotę i w niecl17J.elę juniomecz póUirna]JOwy Brazyliia
rz;y wezmą
udział
w zawa<h1•ch
Chile. Tam d<>p.iE:ro będzie gw pucharowych w Kielcach, a mło
Ustalona wsta.!a już kolejn<:>śc!
rąoo!
jakie reprezentadzieżowcy w Płocku. Reprezenta- trzech spotkań,
cja
pi!kaorska Lipska TO!Zegra u
cja
mlo•dzieżowa
jesrz..cze
przed
Chiliijczycy z pew.n.ofoią niie
Delius: Pieśń lata. 21.4ft „Pairna- s:tucl!. 20.~6 Melodie wloskie. 21),3-0
SRODA1 t3 CZERWCA
w kraju.
sik".
22.10 Gra New OrLea.n:s „Felieton mwzycrz,ny .Jerizego WaJ.- stracą okaz.ii poipaircia swej . dru wyjazd<mJ. do Lipska ro?..egra 23 nas
Pierwszy
mecz z druż3'1lą z
bm. próbny mecz z ID-ligowym
PROGRAM I
stompers. 22.30 Muzyka tarn€e'Zna. dorfta". 21,00 Z kraju i ze świa żyny odoowiedniim
dopim.g1Gn Włókniarzem.
NRD
odbędzie się w sobotę. 16
8.00 Wia<iomości. 8.05 Mwzyilra 22.55 Radiowa Poradnia Rodoztnna. ta. 21.27 Kronika sportowa. 21.40 co zawsze wywiera także pew·
bm.
w
Lodzi. Przeciwn1kietn jest
Gra O't'k. taneczna PR pd. E. ne wra7..enie na arbitrze. Brai aktualności. 8.3-0 Gra ork. dęta 23.00 OS>tatnie wiadomości.
III-ligowy Start. Następnie 19 bm.
Czernego. 22.1-0 Aud. z cyklu:
Sląskiego
Okr.
Wojsk.
8.50
w Pi·c,trkowie dojdozie <io meczu
zylijczycy
r.zJeezywiśoie
n<:>szą
„Ksl7.tatt
powojennego kapitaliizPROGRAM II
„,Dumna kcólowia" a.rud. 9.00 Aud.
Li.p.silc: Lódź, przy czym b:uwy
mu''. 22.2.5 ,,Wspomnlenie o Ma- zwieszane glowy. zan.iepruwje1:i
d!.a klas I i II pt. „Dzień <Lobry,
naszego miasta reprezentowac b~
8.30 Wiadomości. 8,35 Radiowy ksymie Gorkim". 22.45 Od1worze- komtuzja swego asa atutowego
skowronku".
9.20 Koncert Ork.
d:zie ligowy zespót LKS. Trzeci
rosyjskiego. nie fragmerutów konkurnu im. P. Pele. lub tylko mairkuia w ten
PR w Krakowie. 10.00 Pu.blicy- ku•rs nauki języka
mecz LLpsk rozegra w StaloweJ
dla wcza.scrn;iezów. Czajkows.1cJ.eg-0 w Mc·skwJe. 23.35 spo.sób zaskakującą
styka międlzynarodowa. 10.10 Suj- R.5'0 Koncert
ofensywę.
WoU 2J bm„ najprawdop-O<ł'ObnteJ
Decyzją
PZPN
w
najbliższą
so„Szoferstwo"' OPC·W. JO.OO Muzyka ta.neazna. 23,30 Ostatnie W każdym razie będzie to na botę rozegrarne zostaną tyl!ko me- z re1>Tezen.tacją okręgu rze.szow·
ty orkiestrowe.
lil.00 Bea{!eker 9.30
Ma~J.o\\iecki au<ł. I. 11.15 Po- Krajobrarzy w mu'lyce, 10.30 z ży Wi<:„domośei.
pewno mecz nr 1 póliiinalów. cze ostatniej k·~lejki I Jigi pił skiego.
go0::Ine melodie.
Il .OO
U.G6 Komu111Hrnt cia Związku Ra·d:zieckie,go.
Reprezentacja Lipska jest barW drugim - pJ:"ZJekonamy 1>:~ kars·ki.,,j . Początel<: wsozędzie o go- dzo
TELEWIZJA
·o s1anje wód.. H.57 Sygn.al oza,,u Poranny
koncert symfoniic:my,
silnym zespołem, sktada się
n'.'-to•mlast WSIZystkle
ia•k daleko Cze<:hoslowiacy roz- dz;nie ~8,
i h.ejna~. 12.05 Wiadom~i. 12.15 11.57 Sygnał C7.asu i hejna.l. 12.05
bowiem
z pitka.rzy klui:X'>w wch0 •
si:ic·tlrn.n1a
.
II
J.i.g>J
Odbędą
s;ę
w
R1lniczy kwadiranis. 12.30 RacH01·c- Wla.domo~cL 12.15 „Swojskie me- 17.33 Program ctnl.a (LJ
budowa•1i
nysitem
iiiefensywy. med?,1el~ .1 rO'ZJpoczną sic; również dzących w skład I li.gi NRD._
kl.ama. 12.45 „Na swojs·ką nutę". 10.die''. l:!.35 Pios.enki l.ud·owe. 12.45 17.35 Poradll'1i•k turystyc:zmy (L)
którym
znów
przvpomnieli <>. go.::1·z1me. 18. .Jedynym wyjąt
13.00 Dekaod.'.l
le.OO Aud. d·la kla:s I-1! pt. „Zga ,.Lió<t ze śląs,ka".
„'F'i,lha•l'JTI>Onila
przyjechala" ś·wietne ozasy swego futbolu.
kiem .będ?:ie
spotkanie mi.ędrzy
<iywanki-ma.lowanki". 13.20 Kon- Kultury Li!ewsl<iej. 13.25 „00<1le- 17.40 (L)
Po.goi;.1ą S'ZC'Zecln oraz Garbairnią
cert rozrywkowy, 1'1.00 „Dziecko ni·e·• o<lc.f 9. 13.40 (L) InfoTmacje 18.05 „Lege'lldy
wo111rs7„a.wskie"
,K;rakow,
które
Tozpocznie się za
Hiroszimy" odc.
14.30 ,Po raz dnia. 13.45 Au.cl. d·la dzi€<'.!i starprogram dla mlo,dzleży (W)
zgodą PZPN już o god"Zi.nje 17.
p1-erwsrzy n.a n.a&?"..ej a.nten.ien. 15.00 su.ych „Błękitna mtafet.a".
14 .00
Państ~we
Przedsięblo'l"S~~=
Wiadomoścl. 15.05 Prog.ram
d.nia, (L) „Dziwne
spotkan1e"
sluch. 16.55 Ws7.echnica Tel.ewizyjiila
~
„Tot.all.7..ahr Sportowy" ;~kar
„Nikifor" (Kraków)
Ka'!Jfi:tarn_ 'zwląozkowy
PZPN po15.10 „Postęp w g()ISpocl•ł>rstwie do 14.20 (L) Arie i duety operetkod.amia,
ze
w
7.akladach
twle·r
walał . 16-osobową kadrę, z której
mowym".
15.20
Radioreklama. we. 14.45 Mówi technika.
15 .00 i9.30 Dzien·nik teleWizYJ•nY (W)
ski.eh z ct.nia l<l. VI. 1962 r. s
wylcmona zostanie reprezenta.cja
15.30 (L) Zaga•cl.ki muzyczne. 16.05 Rytmy Ameryki Lacińskiej. 15.30 20.00 „Mitologia buntu„ pt'od'Zono:
_ ,1,,ty
na mecz Polska - Rumunia d>ru„Listy z Polski"'. 16.25 z cyklu Dla dzieci gawęda Ma1;ana Wagram Stanisława Mantu.t'zew1 rozwiązanie z 12 trał_.
.
„1\matorskie zespoly przed m1ikrc lentync.wicza
pt. „Obra'Z.ki z:
&kiego i Czestawa SandalewTKKF „Radość"
kQlmunl'kujoe, żyn mlodl'.7Jieżowyeh. (W jej sikład . grana zl 132.081, 39 rozw~ąz~~ 2
fonem". 16.50 MelO<lie z operetki świat.a". 16.00 Wia<lomoscl.
16.0o
skiego z udizialem autO<rciw że :przyjmowane są codziennie na wchodzi jeden łodzianin - Suski.
11 tral. - wygrane po . ': 87 '
•. stztek komediantów". 17.00 Wia- (L) omówienie programow. 16.10
i aktorów
Ulmu po1skllego pływalni Startu przy ul. Teresy z LKS.) Spotkanie ro?:egrane zo564 rozwiązania z 10 trafieniami
ctc,:noki. 17.05 Aud. dla mtoorrJie- (L) Koncert
„Nóż w wodzie" (W)
so·lislów. 16.25 (L)
zapi.sy na kurs nauki pływa.ma. s0ta1111e w Rze.s7JOwie 24 brp.
- wygrane po zł 234.
ży
s:-.tkolnej „Na wjrażu".
17.35 N!ed!Ziel•nY
O<lpo=ynek fe!. 20.35 „Kólko l kl'Zyżyk" - telezajęcia, odbywa.ją
s.ję w
śl"JlldY
Franciszek Schubert: VllI Sym- 16.40 (L) Samuel Barber: Adagi·o
Spotkarnla :pomiędrzy zes;poła.mi
czwa.rtki i piątki, od g·od'Z. 119.
turniej (W)
Państwowe ~Przoo~i.ęblorstwo
fonia. h-moll.
18.()0 Un1wersytet na smy<"Zki. 16.50 (L) „Runda z 21.05
I 11gi w celu us·t.1Jenia o,,statecz„To1ali<rJ'Lto•r
Spo·rtowY" kzav.k11 a..
Perysko.p"
ma.gaozyn
Radiowy. 18.10 „Slawa i chwa- pioseniką". 17 .05 (L) Muzyka tanych. mlej.<c w tabeli odbędą się
damLH, że "' specjalnym
on U!"
aktualnoś<:i
7..e świa·ta pod
ta" odc. lfl.30 Ra•dioTeł<łama. l8.45 neczna. 17.30 (L) Akttta.l·no.ślct lódiz
21 bm.,
a
mecze
rewainżo·V1.re
sie spc·rtowym
Toto-Lotek z
1 lipca,
,.Pięć minut <> '\Vycho\van1u. 18 .50 kie.
17.45 (L) „Spacer po wysta- 21.40 red. Ta.deu•w..a Kurka
dnia
10.
VI.
ilf62
r.
stv.'ierd'zono:
E&tra.cla literacka:
.. .Je.w.cze
Radiowy kUTS· na,ulti języka frarn- wach" fet. 18.00 (L) Fragmenty
6 ro.zwią:zań z 5 prem. traf. pożyjes•z·•
wg Bułata Okucmkie[lo. 19.05 (L) Koneert T-Ofl- baletu „Pan Twa1rdowski".
Za pi.ęć tratleń pG zt I.OOO, za
18.15
1'7 bm. rozpoczynAją się xol7.wygra'fle po „,i 266. 718, lotJi rif.dżawy
(o<lc.
Il).
Adaiptacja
rywkowy. 20.00 Dzienmk Wieczor- (L) Ra,dioreklama. 18.30 Wiadomocztery trafienia po ?:! 68, za grywki o wejście d·o II ligi. zewiązań
z 5 traif. zw:;"kl. - wvi reżysyria .Jerzy Mairkuny. 20.26 Wiadomości
sportowe. ści. M.35 „Tor przes.zkód" aud.
tl'Zy trafienia po zt 7.50.
społy
walczyć
bqdą
w czterech
grane po zl 10.002. 8.620 <l'<l'ZWl~
szewski. Wykonawca - \Voj20.30 Piosenki w wyk. C. Fra•nch. 18.50 Pieśni dawnych mistt"7.ĆW.
Na. główną wygraną w przy- grupach. 24 bm. r01Zegr2ne zostazań
z
4
trat. - wygrane po zt
ciech Siemion (W)
20.43 „ze wsl i o wsi"'. 2J.<Jcf Korn- 19.115 Muzyka i aktualnooścL 19.30
S7.Jym tygodlniJu :przypada 50-0.000 ną mecze 1/, finału
klubowych
278, 152.85-0 rozwiązań z 3 tra!.
ce::t chopinowski. 21,30 Fryderyk Tea.tr PR Studio Wspólc.z. tr;!PtYk 22.00 O«ta>bnie wla<Uomooicl (W)
7.J:otych.
mistrzo&tw Pol.ski juniorów.
- wygra.ne po <Łl 16.
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