Wydanie

r

Cena 50

gr

lQczq nas wspólne poglqdy
na wiele zasadniczych probl em6w

Dele~acja

Republiki Senegalu
,Rok XVll

Lódź,

et

Wiec

1

zudziałem przedstawicieli

Armii Ludowej NRD
odbył się

w Warszawie

W Sali Kmiigresoweij Pafacu
l{UiJ.tury i Naiuk-i w Wamza'Wie odbyl się wczoraij wiec
:i: lldzi.alem delega·cji
Nan:'Od01Wej Arunii LJudOJWej NRD.
Na wiec ipr:zyibyili oficerowie
i żol!nierze gairni.-zo;nu wairiszawskiego wcaz z Nlidzi111a1mi,
delegacje
Warb""Za'WLSlkich
zaikladów pracy i mlodziee.y.
W wiecu uczestmkzyli m. ilfl.:
CZ1oneik
Bil.Ill"a
Poli<tycznego
lee P:nt>R, mini!Slter o.bf'()[ly na
roaowed gen. broni Maria1n
SPY'Clha1Sk:i
selkreta<rz
KC
l'>ZiPR - · RyszaTd Strzelecki,
;przodtQt.awiciele str-Oltlll1.ictw pe>htY<:?Jnyeh i rn'l<mikowie kierownic1Jwa MON.
Pooc1..as wieou iprzemówieIlia wygl<l<Sitli:
min. Mairian
Spyichal,,..,ki
i
miin.
Heinz

lioffmarn1.

wtorek 19 czerwca 1962 roku

postulaty

Pół
mHforui. włókniarn;y przygOltO<WtJj,e się intensywnie do V Kong.resu z,wiązków Zawod&Wyeh. Zal~ 250
fa,bry,k pooi,ięły z0<bowiątza-nia produikeyjne i soojalne;
w8.l'łiość ich rea.lirza.cji oJ>1i.crLa się na. 171 mln. zł.

Na zeora1niach. w grupach
zwiąZikowyich i naradach wyt'wór<:zych
zalogi
W)'ISluwają
wuiioski i postula-ty .zmtetr2a.ją
ce do :z:więklszenia i us.prawnienia produtk•e>j,i ora•z do po,prawy wairUllllków ;praicy ro>b01tni,ków.
P.rzyg-otowan1iom tym poświę
ewie bll>Cilllie najhlii7Js.re dwudni.owe Plenum Zarządu Glów
neg-o Zw. Za.w. P:rae. Pr.w,m.
Włók., Or1llieri~ i Skórz. (22 i
:ta w.erwca.), w kwrym udizfał

weźmie 220 delegat-ów z oofa,t
nLe.r,ro
kraja.we go
Zjaw u
ZZ PPWOiS. "Plenum t.o, w
którym
'.lla.powioozial
swój
uWziiał
pr~ewoon>w,ący
CRZZ
I. Lo.ga - So•wiński, ookorna
równic-ż wy00ru 76 delega.tów
na V Kon.gres ZZ, ora.z podsumuje do-lychczasorwy dwobck OI'ganiizaeji zwia,zlmwej.
Jak wyiniika z
mforma.cji
udzielO'flej
na
wczora,j ·szej
kon.feirenćji
prasOIWej
wiceprze,wodni,czącą
du Glównego zwi.ąziku
nę sroc.zyńslką, będzie

Rady

człoo11roiwle I'Ząóu,

crołowy
Put<:Ywani

PańiS-t.wa

gene:caJicja:

aik.t:Y<w partyJ1ny, ded<o

pal!"lamantu

i

szu

koncerci-e. Wildlzow.ie owoi.cyjn.ie j)O\V~taii Cli~·:K1ków de
le-gacji t'a•dizieck.iej <>Jca:z przyhułvoeh n a ko+ncert Gh-ecirghiuDeja, I. Ma,u1rera i i.nnyich rumu.ńskich i:nizywódiców parlyjmnch i rządciwyich.

WARSZAWA

(PAP). -

bill, rozpooeynają się w WarSllgWie rozszerrone dwud:nio\\>e obra.dy
IV Plenum Centralnego Komitetu Stronnictwa

ly się
państw

zdecydowanie

w 3-0

:plainsz.a,ch hisf-01rię zw' ą zk u od
cza,su powstanfa aiż po dzień
dzilS.iejszy.
(wym.)

W 80

rocznicę

Zegna.JąC

urodzi n

Dymitrowa

Premier

Mamadiou Dia. poza. s•erd·aczną gośc.l!ll
ność. z jaką d·elega,cja 5po.t~a
ła się w Pol.sice i pod~cresl!l:,
że pobyt ten był bardzo po-

SOFIA (PAP) . - 13 czeirw1ca odbyla się w Sofii uroczy,s.t.a akademia z o>kazji 80 ro•cz.ni<:y UJrodzin Dymlt!I"Owa.

żytec-z;ny.

Na akademię prz~·byli przy"11•ódcy n-..·u1ii i rządu z
pierwszym sekretarzem KC BPK TOdoii•em Żiwk<l'Vl•em
i premierem Antonem Jugowem.

Podkreślając,
że Połskę
i
Senegal łączą w&pólne poglą
!lly dotyczące
wielu ZiIBadXczych
problemów,
J)!I"em1e.r
Mamadou Dia wyTa>'i:ił przekonanie, ż.e stos.ui11ti międźy obu
pań.s.twami będą się nad<ił zacieśn:Jać w o,pal!'ciu o podlj)is-ane urnor'"'Y· a w przys1z.łcsci
poprzez m. ll!l, wymia-nę prized
sta.1,11.ticiel..s.tw dypl oma tyicz:nyich.

umacmia1t1ie praiwobralk zwaJ1J1iań
z pracy spirzec zmych z posta-

Z osfa f n1e1
• •

L

przed frankfurckim

amerykans• k"'

Według Agencji
m()IC

odpowiadać

:ixl,ięciJU:

Ma.iWoll'<łlm

G. Dymitrowa

w

SQf!>i.

BONN (PAP). -

będzie

.sile wybuchu od
jednego do 10 mi'liOtnów ton

trotylu.

Prasowe niedyskrec.ie

Jałi

Franc.ja zainierza

urządzić się
PARYŻ (PAP). - Jak donnsi korespondent fra.ocuBk:.e.;::o
dz:i.e:nnika
„France - Soic",
Fraincuzii.
prnew1idują
n.>.zc.jutrz po ogłoszeniu w d-nii,tt l
Hpca n[iepod:legl<>Soi Alg:eri1:,

I -------------I

li

w Aigierii
fe.kei
sposób

podprefokci. W t"'n
Francuti zamierz·1ją

zachować

pod zrrniPn:l()lną ty~ko
nazwa - cały trZlO!fl SW'<!j dotychczasowej
kolo111!ialnej
Al~i'CrH. Wi>idomooć p:i.wyższa, opublikowa-

acimi<111istrac.ii w

Wszelka agresja

M. Sm1·rnow
I 5 wkatastrof 1·e

przeciwko AIgi er ii

traktowana będzie

jako atak

przeciwko lffajom arabskim

Akcja

Menem rozpra.wa
przeciw blisk'.emu wspolpracow111kowi, p.oWieszonego•w Izrae!u hitlerowskiego
!uoobójcy
Eichmanna,
51-letniemu
b.
SS-Obersturmbanniuehrerowi Bunsche.
Zl>rodnia<rz

solidarności

l

Hi-I

"'l

ten

ar-esztowany

jeszcze w 1960 r. oskarżony jest
o wymordowanie w lipcu 1944 r.
1.200 żydów węgierskich z hitlerowskie~o
obozu koncentra-

cyjnego Kista,rC'sa.

300 mln dolarów
za starą broń
zapłaci NRF
Stanom Zjednoczonym
BONN (PAP). - 18 l>m. podano do \Viadon10Sci szczegóiy uplatni=ego za d{'.stawy

kladu
s'\.3.rej

broni

amerykański.ej

dla

NRF po roku 1955. Układ ten
po dwu!etnich rokO'wanlach pod
pis a.ny został 25 maj<i l>l'. przez
ministra Schroe<lera i ambasador-a USA w Niemczech zachod-

nich - Dowlinga.
Na mocy porooumienia z 30.6.
1955 r. USA
dostarczyły NRF
broni i amunicji dla powstałej
wówc-~ Bundeswehry o wrurtoścl
około
mil!arda dolarów, z
czego większosć bezpłatnie. Resztę 300 mln d olarów NRF spła
ci olx.oen!e w dwóch ratach: 100
mln z budżetu tegorocznego i
200 mln w roku przyszłym,

będzie
rozmawiał

O czym

Rusk w 6ttropie

z ludem walczącej Hiszpanii

Ulewne deszcze
w JAPONII

18 bm. roz-

}X>CZęła
się przed są<:!em
pr-.zysięglych
\Pa
.F~rankiurc1e n4.d

A&90Cia.ted

~lozjj

sądem
N11.

WASZYNGTON (PAP).
W
Wa.szyngtonie
oglO<Szono,
że zapowiada:ny W)"buch jądro
wy w przeetrzeni kolsmkznej,
,ponad WY\SIPą Jołm.5'to.n na Pacyfilku, nastą>pi. we
wtorek 1
między 10 a 14.30 czasu war- I
sz.awekiego.
Press,

Wspólnik Eichmanna

·1·

Cr:lVli'I I

RM Len"tngradu

Pieśni 1 Tańca
wPałacu Sportowym

nacz

dzięko-wal

poUtyice
otwarcie w tym k:raju
swej
i1mperia,Ji,o-Lyczinych,
ambasady oraz 9 konsulatów
na ja.ko pewna przez „Frano:Jktóre chcą za·eho'Wać swe b a - , . - - - - - - - · - - - - - - - - .
gen.cra,lnych i 24 pndlegiycb
Soiir'', 11ie znala1z,l<i dotąd ofił>emokratycznego.
zy wojt>Jwwe na ol:>cy'Ch teryplacówek kan.sula!'nyc:h. Racjalneg<> potwierdzenia a.ni w
l>Jenum poświęcone jest proto.riach, ora·z by zac;'<)Śniały
Przewodniczący
zem wy:noS>i to 34 placówk:
Paryżu
ani ze strony T.RR.<\.
siolida't'n<X~ć
i
wspól<pJ:"acę
ze
dyploma<ty=nie.
Ich
rozmic~<".:blemowi gospodarczej, kultu-,
w,o0zy1stkhmi
,naa·ocJa,mi
wakzą-i
czen:ie
byl<>by
ab.so,lutnie
wiier,
ta.Jnej i społeczno-politycznej
C)"m1 o likwidację W\SóZe1kkh '
ną
kopią 0becneg0 rozta&e>l\lrtYWizaeji małych miast.
forun kolonializmu.
!
wania k.ol"O.ialnej admi.ruisl,i·a1
Komitet poJi.tyczmy rozwrużył
cii fratncuskiej w AlgicrH. w
ikro.ki zmierza.jace do rea1i7..;i- I
każdej mriejSICIOwoOOi, w kt.órej
cji 'JJ?Slainowieft Ka!"ty Ca.oo.- I
mi.as.zka pe.nad 2 tys. EuropE'j.bla1nk1 w dziedzi1ni.e kultury,
zrr1"nął
czyk61w, zn.alazl<iby sd~ ,>i<lg<JsQ-()damki i spra1w woij.skocówka francuska. Bylyby też
wych. Do !kroków tych nal-e-1
one rozm>e=onc ta,m. gd:~:e
ży m. in. ul'W<Jil'ze:n.ie .szilaibu
MOSKWA (PAP). - W katasą jakiekolwiek fabryki
czy
wOil!.l_kowego
zjed1t1oczonc,s:-0
str-0fi.e
sam-0ch<>d-0wej Z .!l" inąl
kopalni·e. H:ziecz cha.rak(,e,ry.sity„
w dniu 17 bież. 111i..s. Mikołaj
doowódzltwa
nacze1nego
dlR
Smirnow, przewodniczący K-0czna, że tylko 3 koo,s,uktly g,~·
obrony krajów afrykaMac.ich
maetu Wykon.a.wczeg-o Leninneralne - w Algierze, Oranie
w wy.paidtku agresji. Projeilck·ugradzkiej Rady Miejskiej, kani Cons·\atn.t·ine - byly 1by .ki1'!><'0KAIR (PAP). - Jak fai i111wane pr:ziez rz,eozywi.sitych dy~~I Okazji V Kongresu Polskich je się utworzenie ban.ku roz- dy<lRt na C7.lonka KC KPZR
ploma•tów. Na czele
f()rmO'Waliśmy, w ICait'!Ze 2JWIOQr ązków zawodowy<:h, zarząd .woju k>ra.jów afrykań.;ikich, l deputowany do Rady Naj.
r<.'SZiy
'IVi. Zw. Za.w. Prae. Przem. af.rY'ka!'ll..<1kiej unii p1a.tniczo- wyż.szej ZSRR.
stanęliiby
dotychczrusowii prelaue zcs!.a.!o w j,ryh>ie i>i.lnym
~.j<>k„ Odzież. l Skórz. organina·ci?lwycrzajne )J'&s:iecl:zenie R.arozra.ch u'n<K:owe.j, afryik<ińskie- •-=======~=======~:::.===-.:..::.:::.===:-_::.:=___::.:..::.
'l'a ~ Wielki Festiwal Pieśni I
go "IWJpólnego :rynlku, ocaz rady L>gi Ara.ookiej na pr.ośl>ę
~llca Ludowego w wykonailiu
dy do spraw jednoo-ci gos:JQpr.red-s:tawiciela. TR.RA, El Mer:i:y~Olów ~tradowych wlókniadarczej, k()l!l;tyinentu afry'k.ań
da.ni'ego, Rłl.<la. Ligi podjęła
sikieg>o.
m. in. nastęµująe<: ćlecyz~c:
1
ti 1ll1>re7.a rozpocznie się w dniu
•!• Wmielka ag:r.e:'\ja. wym·ieKomHet <pollity.c-nny o.świad
I~ CZerwca br. w Lódzkim Par;r,ona prze~iwko ni.ep·o,dilegloś
lr<t~ 3 SJ><>rtowym o godzinie 17. cza, że p<J>Wi.ta z radością p·rzy
ci Algierii, CZ.V in.ie~ra.!ności
'\\<a~ 1 w niej
wezmą artyśei
łączenie
s\ę
innych 'k>ra.jów
jej teryio'l'ium tra.ktOJW.a,na. bę
l l\:r..awS<iy:
srawa Przybylska
aJ'rylkańistkich
do Karty Ca1(0 ' eczystaw Wojnieki wyd!:nie
ja1ko a.ł-?..k p,rzieciw wszysaiblainlki.
WAJ.l.S.ZAWA
sj{1Jl1 reżimu franktistowski.::1go.
(PAP.).
ltf>~awea 1.>opuiarnej „Kaczu.-;zstkim k.r1aj;oon ar"-1h'llkiirn, kt-óPO!ls1J\Ji
Komiltet
S-0-1-klamooet
z
Rówinocze6nie
wpływają
funl:lia" ,_oraz chór lódzkieh wlókre ZlllU...07Xlm·e WÓWCl7Ał.S ZOl'lla.~akle..,, 7.espól taneczny Między
lud>?m Hiszpa1111i.i inlormuie, ze
d1.1sz.e z,e zbiórek piJetl'lliężn~·ch
n.ą d() p·OO,ięei·a o!lJpawiedinich
llteii<l<>wego Domu Kultury w
zgodn:e z uc.hwa.łami k '.mfc·
od wielu orga:n.izac}i i os6b
krc·l:ów,
celem
odp.a.rei a
l'ĄII ku, R"'gionalny Zespół Górencj,i prz'9dst.awio:ieli org:rn'prywatnych na rz.ecz walc'.zą
agi•csji.
}l.r1::(ł- Tat.r7.af1skich
z
ZaJ.:J:.fdu
zacH
c.-ej
mas-owycih
Hi,s.zpa1111i
i,
i
spote<.:Z<'ń
'\\.oynilllys1u
Sl<.órzan... „f:o 'v No•:• Kr-aje C7J:01nkowskie Li.gi
stwa po1l~cieg<>.
<l'G:byt.ej
19
Akcja pomocy dila ludu IIi<lzi
~argu, znany ju:G w Louil1Ji·e-la.ją
J>C•pa,roia Tym<'a;:i wmaja br„ na adres komi·t<ilu,
s7,panii tnva.
~tt' ~ 11?r ,,Calirlia", balet Uzi.ewwemu
R7,ądoiwi
ltepul>liki
napływa.ją rezolucje z zcb:-nń
~'>, lb z ZPrl im. l\1archl<>wskiePol<>'k;l Komi;tet Soiliiidarno,;c;
Algfarsk.iej, jeśli cho,clizii o pel
lt:i" . llltt dziecięcy z ZPB im.
i ma,sów.e-Jc r<'>ż:nych organ.i7~'l
pr<A.'<i
o
kier<>wanie
rez,o-t·~cji
ną reaJ.i.z.acfo umów z Eviitn;
\Vnan1:i. i Inni.
c}i,
związków
zawod10\\'ych,
i uchwal na aG.'f'es: Pol.<iki .:-;:oTOKIO (PAP). - w ootatn.1m
•:• St'dja n.Mlmwyczajna Ital>ią ~Il knnf<"ransje1·6w wystą
tyg,>elniu c·kolo dwie tt-zcc'e temlodziioeży
i
w.oisika.
wyraża.i:•
mi tet Sol idar-n-06'ci z ludem
ul'>:„J \aria_w Przybylski i An<l.v Liiri Ara.bskiej l>ęd?Jie konrytorium Japonii o<ie1.uło k1ę<kę
oe
poparcie
i
soHd<ii!"ność
dla
k
:ank1ta.
szpa,nii1L.
W
.
arsza.wa,
ul.
Rulkot:vnuowafa swe e'bra·dy.
by
\11€\\rn:vch desrzczów. Trzy osoby
wall~l
ludu
hil"ZJpańsk:'~:fN
wsk;.ego 15. tel. 6-03-71,
'1 11 J~r~· W~tępu na imprezę wya
ponl""'lY śmlerć w wyn·iku pomóc w I.en spcsólr p. o<lJą-ć
'l\'e
ezp!atnle urządy okregoprzeciwko faszyzmowi i re?,o- przeka·z-ów
pie..-riięl.inych
na
wO<i'Zi, a 16 osób j~t rannych.
trybie
pilnym decyz,ie. jakich
~1aZ..~zku, WKZz aa.z rady
lucje
prot<:>stujsoe
p17e17 ty<\ę<•y r<><lzin u~ilo.. dach
kooito_ tP:_K,Q ll1<I.: 1-9.--1~1687.i
wyma.Jrl'.-ć m'lrill' ~óJ ntua---Wiii
(lley)
- iD.a<1 gtQW~
'
oi.'Wlko ~- · brutaln.Ym • repre-;
Ałi w ~ęij' ·,

f-estiwal

opus.zczaJacą

kraj delega,cję Republiki SenegaJu prem ter Józef C)Tankiew1cz podkreśliJ, iż wizyta
ta przyczyniła się do l~<SJZego
poznania probl,emów i dążeń
obu naszych kra,jow.

(nie

w kosmosie

I

jutro" ilust.rująca

Sejmu Ja:n Karol
Wende, czit.onko,wk'! rządu on·az
u.;zędlnicy MSZ.
18 bm. w godz:,na.ch poh.idniowych, po 4-dn.i·owym pobycie, delega,cja Sen·~galu opuściła
Polskę,
udając się do
Pragi.
Odoeżdżających
że,gnali na
lo.tni<Sktt Okęcie: preros Rady

zda-

wy buch

dy II sesji kcmite<tu poi].ityczne-go grupy ipa-ńJS!bw Casaiblatnlki.
j
Qgł01SZony w wy:ni1ku obrad
komu1t1ika-t
stwierdza,
że
uczest1nicy sesji omńwi,li s)'l\ua
cję
mię<lzyna·rodową
ze
specja.lny;m
uwz;ględ:n:e:ni-em,
problemów a,fryika!ls1ki-c>h, Sze-l
fowie
iP<Jńisft,w
Ca1>abJa,n~ci:
wzywa,ją kJ:"aj-e a.fry<kań,o!kie il
a:i:ja1tyokiie, by prizeciws<tawia-1

i

ma1r,57.a,łek

wyż..'>i

lek.kiego,

rząd:no8ci

oZIS·'

I

19

(nada1l

p<Jdpisa.niu w.spólnego
i umów
obecni
byl i : wicepremierzy Zenc1' Nowak i Eu.g·enhuG.z Sizy11·, wic€-

wy),
pooitęp
techniczny
w
ipr-zedsiębi<J<r.;;ibwach
przeimytS>]U

&tym

państw afrykańskich

Plenum CK SD

za.kladO'Wego

Przy

oświadczenia

rzają się !aJdy świ·adczące o
łaimainiu w praikrt;y<:e tej usta-

PI"l.ed\<,ta.wL<:ie-le spo.1.eczeństwa.
W p<>niedz.i,a.l'ek
w1-ecwirem
czlc,n.kowie ra1d1zieckiej del'€gacji pairtyj1110-1r7..ą®Vi>ej z Nikitą
Chruszczowem na czele
obecn1i byli
na wyoo1nym na
ich cześć w Teattrze Opery i
Baletu w Bu,kare.s-Zlcie, u.roczy-

Dalsza konsolidacja
KAIR CFAP). - W ponieliz.ialek zakończy~y się olbra-

Zarzą-

D ia.

nowien,iarmi uikladu zbiorowego), :produkcja na eks.po<r't i,Lp.
Na
P1ern1m
przygo1o'Vrn<no
bogatą część arty.,,1tyczną. Zostaini.e też otwacta W:V1.<>\:aiwa
,pt.
„Wlóknia.rze
wczo,ra.j,
d1zi.ś

Minist.rów Józef Cyiratnkie-WLcz, wicBJ)rez,es1 Rady _Ministrów Zenon Nowak 1 Eugeniusz SZ)-'f,
w1cemarszałek
Sejmu Jan Kalfol, W•an.de?
czl:onkow.e Rady
Pans.tJWa il
rządu
g.enerahcja, wyżsi urzęd111lcy MSZ ; MHZ o.raiz delega.cje mi·e.:,zka ńców Warszawy.
Obecni byli szefowie i, człon
kowie pJa,ców-ek dyplomatycznych.
Po ode-gr.al!li u hymnÓW Sene«a.lu, i Pot~1k1, premier M.ama".;J.ou
D:a w t„warzyisrt;wlie
pr-&mier-a .Jó?.-efa CyrankJ.ewJcza dok<J0:18.l prz·<;i:lądu kompanii h-000,rowej WP.

W,,;,pólne oświad.cz~mie (tekst
puibii.kujemy :na .s.tr, 2) i umowy pod.pisali: ze strony polsk i ej j'.>rem'e,r Józef C yrank iewicz, :ze skony
R.epubliki
Senegalu - p...-em.1er MamadlOU

Zawodowych

pr'Zez

Iret-0 Plenum ba.J"dzo ważne. Przy,gio1towany na obrady referat zajmie się analizą calok:.s'Ztailitu
dzialal-no.ści 'Z>Wiąziku, ze szicze
gólnym
uwzględnieniem.
taki.eh sp.raw, jaik roJ.a samorządów robotniczyich, ceaHzacj a usta1wy o podziale fundu-

przybyła do Bukaresztu

członkowie

1'?1 mln zł 9 \V nioski
Ocena pracy związku

Związków

do Y Kongresu

Polskę

WARSZAWA (PAP). - 18 lnn. o .godz. 10 rano, w sala.eh r~
ccpcrjnych Urzędu Rady MiJ1i5tr'!~
przy. u~. . Krako.wsk.ie
Przedmieście odbyła. się uroczysws~ . 1>0d~1sa.n1a
ws~olnego
oświadczenia &raz umów: hand!oweJ · ł pła.tn1c~ej, o :wspołppr~!
n:wkowo-iechn,icznej
o:ra.z umowY kulturalneJ pomiędzy
,..,....
a. Republika, Senegalu.

Włókniarze przygotowują się

Chruszczowem

(:PAP). 18
bm. o giodz. 9 r-21no przyibyla
do Buk.aire@ztu radziecka die.legacja. pa'!'t.yijno~r.zą.ctowa z N.
S, Ch.ll"U•'llZCZOiW-em n.a czele. Na
Odświętnie
udekorow.a:n'Ym
dwo.!'Cu
lrolejowym Bainea.s.a,
go.ści witaJ.i czk»nilrowie BiUJl'a
Poli.t~o KC RPR z _pi>E'rw~vrn
rekretal!"Zem Komitetu
Cernt•rJióLne-go Gheoirghiu-Dejem,

fi

załóg

Partyjno-rządowa delegacja ZSRR

BUKARESZT

opuściła

Zobowiązania wartości

..__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:..:_~~~-=-~~~-

z N. s.

Nr 145 ( 4837)

WASZYNGTON (PAP). -

respo.pJCl.ent

PAP red.

Zwiren donosił w
wjeczorem:

KoHenryk

poniedziałek

W nocy z pc>niecliziallrn
na
wtorek - d-ok>.ar.inie minutę po

sekretarz

pól nocy

Ru,;k
i

udać

ma
slę

stanu

opuścić
Wa5'ZY11gton
w dziesięciodniową

podróż do Eur-opy. W czasie tej
Wi'l) ty Rusk
od-wiedzi Pla1ryż,
Berlin zachodni., B0n.t1, Londyn;
Rzym 1 Li:zl:>onę.

rozmów, jakie Rusk odbę
w pięciu stolic<ich, przysię d'llże znaczenie. Roz
mowy mają dotyczyć takich zagadnień,
jak Berlin
zaehodni;
NATO, broń lWOW& 1 WWó~
i:.vuei.:.·
-- ~
Do

d„'e

wi117.uje

Pogłębienie wzajemnego zrozumienia
umocnienie stosunków gospodarczych
Wspólne oświadcŻienie
polsko - senegals)k.ie

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

-----------

W czasie swego pobytu w
Po:hsce, prezes Raidy Minier.rów i mini.ster obrCllrly, Mamadou Dia i rowan:-zy.szące mu
osobisbośc.i 2lW:ied.'Zili W amz,awę i zaildady spólldzielcze w
cilrolicach, a taikże Trój.miasto na Wybnreżu, a w
szczególtn.o.ści
slioc2lflie,
P<J!I't
:rybaoki i
jego urządzenia.

się

~ganizatji
młodzieżowych
oraz zwiąiz.ków zalW'Od'()IWych,
a talk:że zaiporz;nali się z Ul!'Zą

dzenianni .s.o;cjalnymi.

i

Ministrów

min:istar
obrony
Marrnadou
Dia !Pr'Zepr<1Wacbz.il :rozmowy z 'Prezesem Rady Mi.nisttów Poll9kied Rzeczytp<llSIPOlł
tej Ludowej Józefem Cyirrun-

kiewiczem.
Qba,j (premiet"Zy czytamy
m. in. we wspólnym OOwiadczeniu - wyirazi1J.i zgodny pogląd, że s1:osulniki pokOj<J'WtllgO
współistnienia
i
współpracy
między wszystlltimi pań..sibwami
.rnoga i IJ'.)QVV'iml.y O!J>i erać się
na iposzal!lowaniu 'UStroju po11ty-cznego
i
goopoda.rezego
każdego !kira~u, na
jaik na.jszerazym :rOOlWOju wspólp;ra-

8 pożarów
w woj. łódzkim

,pełnie;

7J!\'0dinooca :z:

,pięcia

W

TOTO-LOTEK
10, 17, 27' 31, 38,
.39, dod. 8
,,KUKUŁECZKA"

1-2-5-11-16-32

I

paiwiłonioe

Janina

bar!Wą dź,wię.ku.
Ciekawi goście mogą

Wslkutellc tej dyt51k.recji nie wia
domo,
C'r.y. sa1eli<1:ę
ta.kiego
umieszx:zać
na liście sZJtucz:ny>eh obiekitów
koomi·czmyich,

Inwazja komarów
·na Ziemię
ZIELONA
Prawdziwą

zmarła

t

natrle

P.

(PAP).

-

udręi<ą

I

ostatnio
komary.
Podmokle
wskutek wylewów tych rzek obszary i wysoka obecnie tempera>tu;ra sprzyjają
gwałtownemu
rozmn.a:7..anlu slę tych owadów.
żarloc:zne
komary opa·nowaty
obejścia wsi 1 ośr·odków rniejsldch.

zawiadamiają:

MĄŻ,

DZIECI i RODZINA.

10028/G

HMW'LZW''*M&IM*'

(483n

•

obradował w

na 1iśc·ie arneryikaihsik.ich
niepowodzeń.
Ponieważ.
jed-

ozy

na.k
niedawno
Amei-y!kal!lie
og!oshli k01murn.iikalt <> nieu.danei • próbie WYl'l!lain.ia sa>tehty
szpiegoWISil<iego. iotatyst)"Cy ,po
sta.ncwi.li

u.znać,. „i.ż..

m:ilk:rok:siężyce
umieścić
oo wbicie

tajone

poe.osta.łe

zrlolan<>
wcikól-

ziemskiej.
Oczyw1.ście,

to

że

jUJbila~

oka.zal .się kcsrnicznym &21piegiem, jest godin.e ubolewainia.
Wiadomo, i'Ż talkie mi!kr()fk;się
życe nie mają lllic wi.Slpólnego
z
pok-0jowyim badaniem
przestneni P<J•zaziemstkiej i w
gr'Olnie sa1teli~6w nauiko,wych
wyglądają trochę, jak g,roma I
da ta1j.nialków. kitóra ni·~ proswna mysz~uje
po laboratorriu.m, gidzie .praC'llją UJCZellli.
O jubilade nie ma co wię
cej pisać, zwla.szcza, że nic
bliż.srz.egQ o ni.rn nie wiadomo. Warto jednalk, korz)'ISltając z uroczystej dla nstrOłllau
tyki okazji, przvoomnieć i
uzmyslowić .SQbie. jaik szybko
gęstnieje rój po.jal2ldów i aparatów IP<>za ziemią.
W roiku 1957 byiy tyiliko dwa
satelity, sputniki :n.'!" 1 i rnr 2.
W rotku 1958 wy&lo\lno kh 6,
•W 1959 14, a W 1960 19.
W I"C'kU 1961 ast.ronomom po

.raiz pierw&Zy w dz1-ejach err-y
.kOISlmicmej
zabrakło
liiteir
,grecki.eh :na oznaczanie kolej111.yeh obielktów: w niebo wzle
ciało bowiem aiż 36 pojatvdów
i
a:pa;ra~ów.
W roku bieżą-

Samolot

1

stopni.
Sporo ciekawych rzeczy zinad
>dują

meqoma.n.i. 80-ba.siQIWe akorxleonv
.. R->l•!TIO•na".
!16-ba.sowe „Toniica".
Trzy nowe
modele pianin . pokazuje Legnka ('m. i1n. czerwo'.10-cz..::.rny
model 14-98). COlfaz ba.!"dz.iei
rozmiarami przy<<lt01SO<W0.ne do
nowego budo<Mnict•wa modeole
Pia!lli.n prezerntuje „Caais;a" „Picc.olo-M>0de>rmo", CIZY „Picco
Jo-Extira"
z ·pla19t1ko'Wą,

klawia-

Kw

p!'7.el:J>i,e,gu,
wyin.iikach i
narndry poi1I1formowal pn:edstawideli
PAP i
„Żyicia Wa1r.sizaiwy" jeden z jej
E>rg.alll1.:za1torów - prot. Bohdain
PalSl2:kowslci.
Elek:trOll1.ika
j aklrolwrlek.
jest je.dmą z najmloo.s.Z)'l:h galęizi
na1Uki i
przem)'\Sbu Wkra.cza cl.o W\s.Zyt_"ltkich n.iemad diziedzirn
ThaJSzego ży>eia.
Na
układach i
l.llI7..ąd1Zeniaieh
elektronicznych
opiera~ą
siię
dziś
n a.j1110W1S1ze
I'QIZWiąrza111ia.
t.ech.nic21ne w prz,emyśle.
W
O

uchwał'ach

Polsce przemysł elektroniczny
wykazuje osta.inio najszybsze
tempo ro.zw6,iu spcśród ws7..elkicb gałęzi przemysłu. wa.i-to
też podać, że w la.tach 1959--62
zirł01So2JOno
w tej
diziedizi·nje
więcej praic naiu.lro•wych nirż w

poprzedrn:iich ponad 30 lalta.ch.
Da.1.9zy wm..ech.sbr-0<n1ny rozwój elektroniki W)l'tnaga jednalk. SlbwoirZ>Eltlla. odpowiedl!lich

;est

amerykańsiki

0

Z Egzekutywy KŁ PZPR

Wykwalifikowane
kadry
/
,
.
w

przemys e e

niczinego,

r.

WOJ.

W ub. J1JiedrJJi,eJę, (17 bm.)
pttd Radiomsikdem, podCl'l..a.s pomzów l0>tni1C1Zy{.'lb, 0orga•lrilz.Ol\Va

n;1Lch p<r7Jel'J: Ae!l"oiklwb Crzę.sito
cb<ltwski, lllli,al mi·ejsce lira.gi~'l
nY WY'P·:tdek, W wynilk.u ~tóre
go
p<miooro
śml1erć
C7lWOlro
dlziooi, 9 osób odni-O<Sło cięttcie
o•b1M1,źe,nia.

niedolkł.a•dnych
da(śledii:two w
toku), sa„Kukull"llźnik".
holują

Wedlu.g

cy na linie szybcYv<riec s.jX)lrtowy, na.j<pl!'a:wdopodabruej na.

1m

WcrJJO<raj oobylo ~ posiedrenie Egzekutywy KL PZPR. '~
pierwszym puMcie om.ówiooi.o r eaJima.cję uchwal X Plenum I{
PZPR (ootyczą,cych postępu te chni.c12 mego) w łóod:zikieb za.Id~
da,c·h pa:aey.
... ·dr
W d1rugiej części -0ibra.d Egrze kuiywa 0omawfala pr!J'blem. ";"' ...
tM..ynieiry jinyeh i teclmiermycb w mik!adaicb przemy.silu wlóltten
niczego na terenie LoiduJi.
Pod tyim ką teim należy oceW
obrada.eh
uczesbn.i>C.zY'li:
niać nasze kadry.
m~ni.s:terprzemystu lelklkiego
Tyimcza.sem na \Jo>ielu stan1;'°
tow. E. Staiwiń.siki, kie.r-01w111ilk
wi$.'<.ach znajduJą się ludzte
Wydziału Elronomi-cmego KC
nie posiadający od1pmviedn1ePZJPR J. Olszewski, dy.rektogo wY'k-<>ztalcenia. Zbyt mal<>
:rzy zjed1nocizeń, se1k<retaxze komi tetów dzielnicowy.eh.
Sprawozdanie komisji,

jaik
i dy«;klllSja wyikaza~y. że sytua
cja kadrowa jest wysoce lllie.zadowa.lająca
i wyma.ga poważnego, dokładnego pr-zeanaliro•wa:nia. Szybki 1PQStęp technilki, trudne zadani•a, ja.kie ma
.zreaili 7,oiwać .przemy.1>11 JelkJk>i •
wyimagają odipowieidnio p.rzygo·towanY'Ch faicho>WCów, szcize
gólnie na ikie:rowniczych i od-

powiedzialnyiah

stanowi.sikach.

Zjazd ZSS „Społem"
'Jaknn·

obrady

soadł w tłum

pod R.adomskiem

moitot

wairumkówi. Dla.teg-0 też na na-radzie tak wioele uwagi poświęcono .sipraiw;e
makeI"iałóW
i surowców. Jesot to bez wątpien.ia najwa.żn;iejszy proble«n.
ma.jący zre.s."?.tą baTdw t;pecyficzny charakter.
Elektro:nJka
wyma.ga bowiem specjalnych
materiaJów, <> s.zczegól>nej czyst.o.~ci.
Sta,4
też
produkcja
matoeriałów
i
surowców dla
elektroniki jest spraw;\ bardzo
trudną. ale musi być w szerszym niż d&tycbczas s.to:mht
p.odjęta i opan-0wa.na w kraju.
To był jeden z głównych postulatów nara.dy.
Ana•lirz:ując
a1k.ruaiLny
stan
elektroni:kl, u.czestniicy narodY
zwróci.U
równ:eż
UiWagę na
konieczność szybszego rw:woju
zakładów, wytwarza.ją.cych pod
zespoły i części dla elektronicznych fabryk montażowych·
Dys.propo!'Cja jaka się tu u1widac2!11;a
jes.t w
przemyśle
PJ"zyczyin.ą pertlllrbacji,
które
ujemnie wplyiwa.ją na µran.vidJowy rozwój techmiki i prodirnk>ejii elekt.I"OU\J.ki.
Dorobki.em 4-din;awego „siejmi.ku"
poJ.S1kich eleiktroin.iikóW
jest taik.że wytyczenie !Jlt'ZY...
.sizlych :najwa:Dniej.srzych ldierUfl
ków badań naUJkowo-teclmi<c'linych.
Rezolucja pod1jęta. na nall"8dzic
'.ZlaJWiera
kilkadmie.s.illt
s=egófowyoh wniei>·ków, k+...ó-

Vanguard 1,
wyrzt!CQIIlY w
ma1rcu 1958 :r. Ten rnilklruiS, o
masie 1,45 kg, jeszcze krąży.,
Naijcięższyrn
E>'ZltUJCzny.m satelitą (z tych, których masę I re ZOl.<>taną
P!'2:ed,l>O.żone zailll...
ipodano) był ra,cJ.zieclti eipu~- , tere90'\Va111ym
czymmikom g'O"'
nilk 7,
w:w;ilam.y w koi,-rrnos
s1pc.da1rezy.rn, ~t<'ATI, placÓ'~
4 lutego 1961 r. Jego masa
kOII?l
n a ukowo-bada1W>Czym
wyin·osil:a 6.483 kg.
orga.n Lza>ej-0-m technicz1nym.

Tragiczny wypudek

nv<'h

Warszawie

WARSZAWA (PAP). - W Warszawie zakończyla się II
jowa Nara.da. ElektrOIIliki. iWzięlo w niej udział p001a.d 500 naukowców i wybitnych
specjalistów z
przemysłu.
Przybyli
także zna.ni el-0ktronicy z Belgii,
Bulga.rii, Czechostmvacji,
Jugo.slawii, NRD, Rumunii, USA, iWęgier i W. Bry~ii.

cym jest icłl na razie 24.
"ZYł
Wśród
101 obiekitów znaj- -\
V U.
na ek.ra•naich telewi-1 dują się trzy raikiety ksi~żyWARSZAWA
(PAP). P<>
rorów, bo wła&nle grly wa.jcowe (lUJnniiki) dwa
ra-1 trzydniowej dys;kusii zakońc-zyly
dują .się przed ekraonerrn „l3dzieakie i jeden ameryikańsiki,
się rn bm. w War'S'aiwle oborapie" ich <pracująca bez pneircztery
sztuczme
pla111e<toidy
dy XXXVI Krajowego Zjazd·u
wy kamera. (Ln.nego <linia bęora,z jeden „wemuśnJ.k". Resztę · Delegatów zss „Społem".
dą
mieli okazję oglądać estanowią
sztuczne
"3aite1ity
Zja?Xl dokonał wyooru
rady
fekty pracy 1kamery ;AJ<:l•·1v·odZiemi.
zwią.'Zku i podjął
uchwaJę. w
nej, filmującej życie w aik'WaŁączna
masa
WlSIZY\<Otlkich
le
1.órej
znalazJ:y
WYraz
naj.ist<l'triUJm).
obiE'lk•tów przekroczyła l&l to0n.
mejs,ze :problemy gospo<lal!'C·ze i
„Univensal"
po.'kazal sporo
Naijmniejszym
Sll'JtuC'Zll'lym
samorządowe zss „Spolem".
nowości. M. i'll. d•wa tyipy telewi·wrów: mal.o jes7.vze '1manago w Polsce 17-calO'\\.·ego
„AlliHlyn?„" i 21-ca!lo wego „Kl.ej
nQtu" e kącie na.chyilenia 9()

tury wygląda-ją bardzo efektownie i es'0lvcznie.
1~ódikie
Za1klady Radiowe
zaiprez~towa.ly różne ty1py gra
mofcnów. w tym nc 0 wo1-ić nowy t YI!> adia•ptera stereo!<>-

Wyprowadzenie zwłok z ka.plicy cmentarza na Do~
nastąpi dnia 19. VI. br., o godz. 1'7,30, o czym

Sejmik elektroników

amery!kiańskiie,

dać się

prze-,,rOQZy>Sftą <pclk.rywą

łach

14S

Lubuską

GÓRA

mieszkańców
Ziemi rJubuskiej, zwłaszcza na
terenach
położonych
wroluż
Od•ry, Wa<rty i Noteci stały się

oglą-

Kapuścińska

m:

ookooci. ora,z niekiedy - czy
w o.gole wS1Zedl na Oll'bi~ę.

eklsportującego
sprzęt
radiowy, teletechinic21ny, sipoirto'Wy,
gospoda111Stwa domowe,go i i.nstrurrienty
muzyclime
przez
cały dozień jest ba.r:xlzo g!loono. Pif;kne tony koncertowego
fol"tep.ianu „Ca~isia" M-280
prezen~uje zaipro.sz.oina do tego celu pia;nhs'tlka. da•lej w
dziafte rndiowym, naij1różniej.sze
tyipy
radio-Odibiorniików
„DiOJ1a",
„Adagio",
„Meteor", „Ba.rk.airola.", „R.a.m<>na"
{tein ost<lrtmi o wymyślnym eli1P90idalnym :klsl'ltal'Cie) ipopi'51.t-

z domu WALASZCZVK

~ DZIENNI_~ _i..()DZl(I

&kowych. Obecnie komuni<kują
tyiliko, że tego i tego dnia wy:
sbrl7,eliU z ta<kiej a taikiej bazy tajonego .sale<Ji.tę. Nfo podają natomiast,
ja1ką
za•wiera
<ll!><lraitvrę, l!la jalkiej krąży wy

ją się

Dnia 17 czerwca 1962 r.

2lWiad1llwcu:e sputm.ilk;i

pt1Zer1;

Rzecz w tyim, ilŻ w l:ist01Padzie ub. ;roiku Amerykal!lie
przesitaH dQkladinie j:nfomwwać o SIWY"Ch &aJteUtach wo.j-

„Universalu",

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

s.

l"ZOO\Ym

W,,gra,jącym'' pawilonie

(klalt.)

prz.-ez

mujemy z opóźni-en.iem. gdyż OOp.iero tcrarz '7Jdolali sta
tystycy astroina,u1.yki po.raidizić S(lo!Jfo z ba.Jaga.n.em <'llł•wo-

Z XXXI A\TP-od naszego wysłannika

KW P:llPR - Sl>efain J~
eza.k,
pmew.
~
WRN
Fra.nclscek Groeh.a.lski, prezes WK ZSL Tadeu&!i S11.elk,
pmiedstwwioiele
epelrutywy
KW PZPR i l'l'erl;ydium W()>j.
Ra.dy N~odoiw.ej.

używanych

technicznych

sa~eliitą

()

I

nia.1rzęd:zi

NOWY JORiK - MQS KWA (PAP), Ta.,jny mfttroksiężyc. który W2lleeiaJ: w nied?Jielę, 1'7 crrerwca., z amerykańskiej b~ Po>int Arguello w Kalif~. okatza.1: się
sto pi-erwseym obiektem wysłanym przerz mJ.ow:ieka w
przestr.zeń
po.zalliemską. Set11.ym,
jubiJeuS7J01WYm satelitą, był inny S'1JJ)ieg kosmiczny. =odllxmy 1 ~a PD'"
nad baq Van.denbeirg w KaJifoniii. O jubiilaeie iru'011'-

międzyinarodoiwego.

2.vr.1

oraz

mieszkańców
Egiiptu
w
epoce
prehistoryc-znej.
DELHI. W okolicy miasta
Dżammu w Kasrzmtrze, s>padl z
szosy do wąwozu
autobus z
ludźmi udającymi się na
taorg.
23 osoby zginęły. Jest także wie
lu rannych.
LONDYN. - w Ttiedrzielę ulicami I,o.ndynu przeszedł JX>Chód
zorgani:zowany
przez
Labour
Pao-ty :z ok.azji ,.festhvalu pracy". w pochodzie wzięli liczny u-dział cz.!onkowie związków
zawodowych i olc;ręgowych or-1
ganizacjl partyjnych.
.
WASZYNGTON. Wedllu.g opubll.kowanego
sprawO"Z.dania
Depa.rta.mentu Zdrowia USA, w
chwill obecnej w Ameryce znajduje
się przeszl<> 5 mUionów
Judzi
opóźnionych w
rozwoju
umysłowym,
pl"l.y azym liczba
ta do 1970 roku wzrośnie o
dalszy milion osób jeżeli wła
dze amerykańskie n;e podejmą
ja.kichś
poważniejszych
kroków
w celu zapobieżenia temu zatrważającemu
zja·wisku.

(§] Szybka likwidacia dysproporcji
1§) Kierunki badań naukowo

Jubileusz w kosmosie

ilnlter~mi

toniego Kirreyszlloofa SUl'.Jl()ll"Olk
Obie
!Strony
pootanowiły
mecla>lem ,;z.a Odlwa.gę".
,podipiiSać U'lTlowę ha:ndlawą ;
Jalk już podano w prasie,
.plaibn>iiczą,
=~
W\SlpÓł
dr Sumorlllk w dniu
,pracy naukowo - techniCZ111eJ
uratował
utonięcia Olfiacy
.i umowę kultuiraJiną.
wypadlku sa>ntochodowe.go, ja-,
Obie strony wyiran:ily ewą
ki miait miejsce na moocie
gO't<l'WOIŚć ust.am.owienia stooun
dopływu irzelk:i Grabia. Za ten
ków
dyipl-01rnatycznych.
Wyboha·tera.ki CZYIIl (ISIP<"~ród tłu
miana misji dy>ploma~ycznych
mu świadików wyipaJCllkiu nilkt. : .nru..'ltąipi we wla. ściwym czasie,
:i!l1ny nie ~leszyil iz pornorw tryble, który zo.sita1nie US'ta
cą) Rada Pań>stbwa przyrzmafa
k.ny za obopól.ną .zgodą.
mu med<tl „Za Od.wa.gę".
Obie &tNllily .są w ,pełini prze
N a uroczystOOć
dekorncj i
przybyli m. in.: I se.Icretaa:a:

nie-

MOSKWA. Do'Wódoa
naczelny rad.zlecklch sil pcrwietu:iznych, główny mars.zalek l<Jltnictwa, Wiersrz.ynin, odleciał wctUJ
raj z MO&kwy do Jndonez;ii.
Jest to rewrzy-<..a w 2!Wią21lru z
pobytem w ZSRR w 1utym br.
StZefa szta J::ru
sil powietrznych
Repu bliki Jridone-zyjskiej.
KAIR. Grupa a.rcheologów
rad-zieckich natraflla na pi-erwsze ślady
człowiek.a z epoki
neolitu w Egipcie. Archeolo<l:zy
radrzieocy prowad'lUi prace wykopallskowe w NubH na P'l'awym
br:zegu Nilu.
Znal€'Ziono clJuże
Ilości n.a czyń gll nia.mych, bro.ni

SETNY SATELITA ZIEMI I

J)Olkoju świa·towego i ulSIUJnął
by tę ;poważną przyczynę na-

'llrroczys.te od.znaczeni.e dyrektoca Szp~tala Powiatowego w LalSlku, dr An-

oo

w

premierzy
'lll'YI'arla.Ją
nadzieję,
że
rokowa;nia
w
sprawie pr{)lb)emu niemiedkiego dqprowadza do ipozyrtywnyich rezuiltart:ów i za,pewrnią
jego :roZ1Wiązain.ie na reailiatyc2m)"<-'h ipodstawa·ch, w sposób, ik!tóry ]XXZOllltaiwail:by w

oo-

&ię

at<>-

swoje trzydniowe obrady
Nowyni Jorku.

dzielę

Obaj

„Za Odwagę"

Judzkośei w
-erze
zakończy) '\V

mowej, który

.ś.rodik<J>Wej.

odznaczony medalem
Wczamj, IW Prez. WRN

czeńst\va

11'07J}JlrZ6Stit'Zerual!l.i'l.L
broni
mfllSl(llWej za1glarly i podkir!lb-9.·nją rr.11.sadini.cze znacz.en ie
proj ek>tów
ro21wi.ąlulń
ozęścfo
W"Y'Ch. 01lli&7.a.jącyich do calk<>Whtego i powszc.yh.nego rozbroi enia.
przed:lori,on)"Clh
na
forum ON'Z, ta.kich ja1k pta111
de7.aWiinizao,ii :1mntynen.tu at[ry
ikańskiego,
a
taikże
Wll'llki
plam.
dezatomi%aoji
EUI'O\PY

Dr A.-Sumorok

podp.isaJi: prezes Riadty Mdimist.rów i mi1I1isier obrony Rei>ubHki Senegalu Ma.mad'(ru I>iia. Otl'ao; p.remes Rady Milnistrów PO>llSlkiej
.R'7leczypcspol~iej Ludo<Wej J ó2ef Cyra.n&ewim:.

NOWY JORK (PAP). Przeszlo 700 naukowców zwróciło się
do prezydenta
Kenncdy'ego z
'-Peiem o zrezygnowanie z prób
nuklearny'.>h na dużych wys-i>l<ościacb;
Jak wiad<)o111.o, najbliż
sza ta.k.a próba zapowiedziana
7A>Stala.
na
poniedziałek
lub
wtorek bieżącego tygodnia.
ne.eyzja 'lWrócenia się do prezydenta USA zapadła na pierwszym kongresie uc;.onyeb debatujących
na.d
sprawą
bezpie-

likwidacją

są

Wctzoraj, w w~. łódtzJldm rzanotowano g pożairów. Najgroź
niejszy wybuchł we wsi Gaję
cice Kolonia (ipow. Pa)ę=>-0).
Splonęl:y
tu calk<>Wl.cie: l budynek mie&1lkamy,
3 sto<imy
1 2 obOlry. Pożair powstał od
iskry z komJ;na, Stra<ty wynoszą okO<l<> 200 tys. !Zł. U. kr.)

b)'!ło

callkow'i1ą

iką Seneg.a1u.
Oświadcrrende

Apel naukowców

kolonializmu ·i }!1rzeci'Wlk<> neokoloniali=OIWi <We wszystki<!h
jego form.ach i. p!I."Zejaiwach.
Obie BtJrony udzielają peł
ne.go ,poparcia walce pIV..edw
kotlon:iali'.l!mowi d. stwie.nclzają,
że ;>odiltyk.a. i ucisik ikol0<11.ia1ny
Pm"tugadii w Angoli, Gwinei
Portrngaaskiej
i
Mozambiiku
oraz w imnych klrajach kontynentu afrykański~~<> p<llZOstają
w cal:kowitaj sprzeczności z
zaooda:mi wspó1i61bnienia mię
dzy 111airoda.mi.
Obie stromy .7Jdecydowanie
potępiają
poli<tyilGę
ucisku i
dyskrymiJnaicji raSO'Wej w Republice PoJudniomej Afrylk.i i
na terytoril\.llm A\frytki PQJ:ud:niowo-za.chodniej.
Obi.e st.ro.ny w yn-a.ż.a ją zad owolenie z bli..'lkich .perspektyw
osią®nięcia przez AJ.gierię peł
oej
niepod'leglości
:poq:l!I'ZeZ
ceaJizację 'lllldaidów z Evirun.
Oba·j premierzy 'l!IWażają, że
;powszecihne i ca1'Jwwi~e rozbmjenie pod Skuteczną kontrolą jest niemb~ll'le i
moż
liwe do Ol';i<ignięcia dla zwpew
ni€111ia ,pdko j u.
Obaj
premierzy prz.eciwlni

PoolJczegOln.i crl-0<nikowi.e delegacji Republiki Senegalu spot
kail!i się · z przedstaJwicieilam;i

Rady

!'Zia

prneµro-

wadzone rOtMnowy
przyiczynily się do poglębienia wzatiemnego zrOZUlmienia i ws.pólpracy między Polską Rreczą
poisipolitą Ludową, a Re•pUJbli-

,,
O wstrzymanie oróh A
"
w kosmosie

cy
międzyrua"Odowej,
przy
poszanowamiu ,suiwererun.ości i
!)I'zestr!zegaini:u . nieion:gerencji w
wewnęt=e
sp·raiwy pańsbw,
«az rozwiązyr1.1.lalltu spo.rów w
drodze rokowań, przy pomocy
środik&w p<J1kojowych.
Obie
strony
wypowiadają

jej

Prezes

<k0'!1aine, że wizyrta i

Ze

Więcei lepszych materiałów

Aw ia. ta.[§]

skUJtek defekitu silini.ka, zacze,pi1! o drr-zewo i nie :zrlołaJ
W2Jnieść s.ię dostatecznie wysoko w powietrze. Pilot miał
do W)"boiru a1lbo spaść w
th!m wtdzów, a.lbo lecieć na
wyrokości ole 2 m, nan'.'aża
jąc na śmierć jesiZ1Cze więcej
ludZ'i. W yibrial to ;piertWISTZe.„
Będące na miej6>C'U pogotowie raitUJn!kowe, ,m:iJJicja i st•raż
porż.aima natychmiaet roz1po·~zę

ly

aikcję

ratownkzą.

odwożąc

ra•nny{;h do s21pitali.
Przyczyny wyipadiku doikła.d
nle bada na miej&cu &n-er.ial-

na komi.sija...

'1tast.)

.prar.ownilków UZUJ,peln'.a 6'WoJe
ikwali,fikacje. W wielu zaiklada•ch i in.."1ytucjach nie ma
po prootu o<l1powiedn.iego klima.tu, który by zachęcał <!'°
111auki. Obserwuje się. iż nie
zawsze
ludzie odpowiedzialni za kadry doota.tec.imie t,r(lól'l:
czą .się o zaam.gażowainie h1-

dzi,

posiadających

kiwalifikazaiW1S>7-e ci ludvę
o:tnzyimują odp01V111edinie fu.n.keje. nie zawt.<>ze inte:r-esujell'!lY
się
prze'biegiem ich pra(:"·
Np.
ab.solwe<nci
wydziglU
wlókiein.niczeE(o
nie
wszyl'-cY
znaleźli zatrudnienie w .siw-0jel specjalności.
W dyskusji zwróc01t1<> ró"'n1eź uwagę. że mamy d]ruę.
letni.eh pra.cownJ1ków na O(
l]'.)O'Wiedzi.alny·ch
st.a111oiw:s1'{11cb~
ktckzy lJ.ralki w Vl'Y'ksztaJcel!'l 11
uZU1peł•nili .pra.cO<Witością i dtLżym do•świ•a•d(!zeniem.
N<>~";
mia•"lt nie 'OOWim10 być tll:ryf.i
ulgowej dfa ludzi mlnd;yich ...
w sile wie1ku. którzy nie 111~
ją odoow1('d111ic>lr<> wyko.7.talC.
ni•a , n i.e u.czą .s.i.ę. a zaj1'!'l'll ,ą
kierownicze .9\anowi.s:ka. e7.R~~
ze s'11«>da dla cafo<Ści iprodll' a
cii. Wl'lka.zywa·no, iż poora";~
obecnego. bardzo nie7..ado'W 8 ;ć
;ącego ,<:tamu mnie n::is:\<IP" ...
,po->rzez ksi?Jtalcenie falc nf~
więki.""'-'i
ilości młodvcl'l . ie

cie.

Nie

..

d">:l, al" tu .iooteśmv -0>1(ram 1 ~i
ni <Ji:(ó'nymi
mo<i.Jiwc~1V• .,,~
p-0 d.rugie
p<>l'l>!"zez w:'~o-rZii
stan ie .ia.k najlep.o;ze j'l.1rt :r.ch
trurdnionych i poSliadaJacY ewyk.sizitakeonie ora1z po. t~ 11 cie
.poprzez .srr·~II'Ze1n1c
h
kiej atmos(e.rv
w u11kla<laC
•
•
(CSZf' ...
Móra by rorzy-jala pe-iOn ··Ja
ni'U kwaliJfi3taicji, a po~ęp.H>·

n ieu.ciUwo.

Do

o>pra>e<J<Wania

.

kÓ'~

w•111ce1

.powolaino k<Jłlllito.ię z;tod:Oll1a z
,prz(»dma wici-eli Wy-cl?.ia·l~t ~z:i
l'Omi·cznesw i Wydzialu
KfJ, zj€dnoczeń. zw. z-W kJalt •
wych. Po!Ltechni'ki.
W. El Jr':
!romi·~ji
wchooz.1 . row; •
prze~1oit3wiciele Wyd::·_alu ~
nomk•zinPgo KC i Min. P«'

:i(,„

mys1u Letl<Jkieogo,

§karżvć __własne
dzieci.„?
..;..;..;;;...;;;;..;..;;..;;;.,;;,...;.__...;..;;......,...;;;
__

(

.;............_

----------..;;;;~...;;..

Gorzki chleb powsze dni
P

ll'1led '>'l;ejśctlem do kiościo
la w B. żebrze okry.ty

bok

nie brurdzo

wiedzą

oo z tym

fantem zrobić. Są. oczyw1.Sde,
chlubne wyjątki., a.le -przecież :nie wyjątkami
Stię zajmujemy; Moi.m ularnd·em nikt
o taką pomoc nie mulli < na
wet nie powi.niien prosić. Rady same muszą występować
energic2mie w obronie skrzyw
dzonych. Mają w ręku aż dwa
kodeksy - Kairny i Rod1ZJinny.
Art. 71, § 1 KR mówi:
„Z pokrewieństwa wynika
obowiązek alimentacyjny, a obowią.zek ten obejmuje dostar
czenie środków utrzyma.nia. i
opieki''.
,
A pa1ra.graf 2 tego samego

łachmanami staJraec. Oczapka. Kilka bil<'Ilowych

krążków. Bełkot. Prośby prze

:PlM.ają .się z modłami. W .są
S1ednJiej w.si mieszka jego pier
~O!'odny syn. Gospodarzy na
Jego go.spodia!rstwie. Zbyt szyb
ko mu je zarwlerzyl. Został
"'°Y'rzuoony z ciiomu.
W miejsoowośoi W. żebrze
Od lat stara i sterania życ:loe:m
kobieta.
CUl<Sli.e p;rnesJ;uctania w kom.~iaciie, wyzTuala,
Ze żebraczą profesję uprawia
na PQleceinJi.e eóJ:1ki. Od w y~o
koś<li d:z:iennego ,utargu" zależy c:z.y koch~ córeczka
llakall'Illi matkę!
W M. popel:ni.l samobójstwo
Przez powieszieini.e 72-letn.i m~ż
CZ:vzna. Byl hlty i gtodzon:v
ll1<lez syna i .synową. Targnął
s1ę na życie, gdy n.aj bliż.si od
InówiJi mu półt<JINl zlot.ego na
lll;iJą paczkę „Sportów".
Przykłady można, ni.ootety,

w

artykułu

wyjaśnia:

,.Ol>OwtLą:rek

aliimentac3·~ny

istnie.ie w linii prostej, a więc
rodzicami i dziećmi i
<-dwrotnie".
A wiec prawo po1sik.ie bron.i
krzywd=nych, n~tomiast ci.
którzy moglilby, i POwirnn.i, ro
prawo w ich obroTuie wykonystać, są nie.rzadlko glusi i śłe
Pi. Zdają się jeszcze w1ć:zieć
skutek i ja.kO\ś mu nie zaradza.ją, al.e przyczyny już nie
między

lllnożyć.

!>ow,iecie: w ta.kim wypadku
tOdzioe mogą dochod7.iić swolch praiw. Mogą - fakt. Ale
~lbo o tym nie wiedzą i nikt
•m tego nie sugeruje, albo po
lltostu... nie dochodzą. Sk8:rZ.Yć własne dzieci? Oiągać je
Po sąd<icll? Swoim nazw1isk1tem

widlzą.

Rada

Nairodowa w miejsr.oS. knlkakrotDtie udizieUla pomocy fimamsowej i .::ze·
czowe.i pewnemu starcowi, 'l>.'Y
pędiwmemu
z
domu
prz.ez
córkę i zięci-a. na•tom"ast nawet pa.Jcem w bucie n:e mszyła. ahy oork·a i 7li<;ć sipetn1i.a,Ji swoje elementa.me o·buwo.śc:i

\\roierać fa'll1ym gęby? Toż to

nie wypada! Wstyd! A rady
1la:roclJowe częstokroć Dtie :l'l"..aJą w ich obrono.e, bo skrzywd~ o to nie pt"OSZą. a gdy
iuż poproszą, w te same rady

wiąmki.

•

,,Józef Conrad... ''
Naisz r

11.<l!WO-

czeimy
s·taJteJc
".JÓIZ:ef Conrad"
lin.ii'
poćudnio-

1J)() _, l1lme.ryka.ń

•kie;

pi·zywió.zl

z Argemityny i
Briuzylili
3.700

I.on

a.z.a

s.kór

Potirkli, Czecl>os/.o.U>acji, Buloa.-:
rH,
Rumunn
Węgie<r i NRD.
Na.
zdjęci~i:
Wyl.adowa'1!e skó
'"11
ze
sta.t,ku
JJod woU>ne
są

J

I szta,p/ amlw.mti do
Wa.ganów
.iowych

,ci.e

chyba droga. Pomoc uclzJielaina z naszych
wspólnych piieniiędzy mu
si trafiać wyłącznie do ludzi,
.którzy znikąd tej pomocy nie
mogą
otrzymać.
Je.sit jch w
w Polsce wielu, a fundusze,
którymi na op:ekę spoJe<:zm~
dysponujemy
są
niewspólm:en1ie małe w stosunku dJo
rzeczywistych potrz-eb, mimo
że kaidy 1'0lk dop;suje nowe
m1Hony do bud.że.tu opceki &Po
lecznej
i budżetu Polskiego
Komitetu Opiel~i Społecznej.
W 1959 roku państwo wyasyg
nowa1o na pomoc społeczną
164 mln. zł, natom1.ast w ub.
roku już 231 ml111. zł. Korr:itet
wydatkuje rocznie 10-0 mi.i;,. zt
obejmując swoją d0raźną opie
ka bez mala ćw<ie1"ć miliona
osób. W L.odzii w ub. roku na
opiekę
spalecz.ną
przieznacznno 8 .mln. zł.
A więc, powta.rza1m : pnrnoc
uci:ziela1na z naszych wspólnych
pieniędzy musi trafiać pcz,ede
wszystkim i wylączn1ie do lu
d?Ji, kiórLy znikąd iej pomocy
nie otrzymują. Na.Lomia.st v,;:;zy
.scy 11nni muszą otrzymać pomoc z tych zródet. z klór.>ch
ta pomoc mora.!nJe i prawn,!e

N

PM-

li.li.

•

"?;ł"

Kursy zachęca1ące ...

·wy<lamą

1.ło

dr<>ga do tego je<;!
ni-ezwykJe proota. Art. 122 T~n
mówi bowiem wyraźnie:
.. Kto
dostarcza
drugiemu
środlców utrzymania. ni'e bę
dąc do tego wboWliązanym,
ten nabywa z m<I·Cy ustawy
jego roszc7,enia W11ględem 01"1-0by, na której ciąży ob<>w.i<vek
alimentacyjny".
A więc w omaJW1iamym wypa<l1ku (mi.ej.soowość S.), i n.ie
ty] ko w tym wyp<tdku, radn
poW'inna wy.s.tą.p<ić o „zwroty''
do có.rki i 7Jięcia n.ieszczę.~!i
weg{l sLarca. Przy joo<nym ogndu up'eklaby dWlie piecz..enie:
fakt ten bylby ostrveżeniem
dla inmych. to raz, nie nan.1sroTuo by srndków pr=nacz<>nych dda nap,,..aiwci.'ę osamotnn•o
nych i µotrzebujących wspairc:ia - t.o dlw<i.
Tak właśnie postąpiła niooaw
no Alieja Wróbl.ewska, P·OWiat·owy opielrnn społeczny z S·iedlec, zapewniając wyrokiem są
d-0wvrn środki dla staruszk"i
Strzalk<>wsl<i·P-j. Przed jej interwencją
jedynym opiekunem
babci była rada. Dzisia.i jej oA

przejął,

nocześniie

dla „speców" z zagranicy
lnscyturt

każdą

ra

prawnie i

m-0

Plrzemysłu Org;ankz" - - - - - - - - - - - - -

stairuswe

v.ryproce-

sowanie od dwóch córek co·
mie.siięczinych
al1imerutów
w
-wyrokośc:i 150 i 50 zr. P.~dob
i!lie 60-let:niej mwailiidce nieuj,olnej cilo pracy W1ady.sla1w1e

ne.i. W Lodz<i jesot odwrotns.
sytuacja. Oto np. DRN Poles!e które.i wecllug plamu J "&

Opi<'·<kę

SpQ•leczną,
p.rz:1"!)a•dło
1. 700 ty.s. zł na. roik oo.eżący'
już wyisiią,pila
o
dodatkow~
100 tys. zł do prezydium. W

&k.ah m.ias1ta rolaroczn1ie z wygoooodairowa.nych źródeł Prezy
drum RN m. Lo<ilzii prrekazuje na rzecz Opieiki SipoleCZ111ej
dodatk~we kwoty.

*

*

~
Wlaf'ciwa opieka n<i<l starymi ludźmi, którzy znałeżli s:.-;
w trudnych waninkach :ż.yd<>
wych. nie zależy więc ty D.'o
od samych funduszów prze;ma
czomych
pom0c spolec~1.
lecz również od nias obywatelri., &ą15.ia<lów, :zm.ajomych.

w

Kę!Jrzyn

czeirwcu.

CAF -

gnia,ufo", b11dzqca
grozę twierdrn XX wie''
Iw. główna kwa.tera 11.0.)większego
ludobójcy ws:zysiki.ch 11wsów - Ad.o/Ja Hitlera. zys./vala. światowy rozilcze

W

g'tos.
W lutym 1945 r. hit/e,rowcy
W'!J'Sad.zil'i je w powie,frze. Zwa
ly betomru i że./a„'riwa zmsmnly przejścia do pcxl.zi,emi. grzebi.qc ich tajemnice. Cały teren, liczący ponad 460 Iw. zaminmmvno. 10-15 rzędów min
zna.idr>wa~o się na me•l.rze kwadmtowym. W 1956 r. lasy ostaiteczn.ie rozm i'fl{);W<llTIO•

Trzeba zaznaczyć, że do tych
,.oszczę<lmvch" nie należą lodz
kic wydziały Opieki Społecz

Po raz pi.eirwszy zna·lalZ'lem
si.<: w „Wilczym gni.eźclzie" w
le-cie 1957 r. WówczGJS to t.nca
ly próby do•ta.rci.a do bunkrów pod.ziemnych, a,/,e okaza.lo się, że były ane bud owane systemem pi<ramid egipskich. Co 3 me~ry be.tonowa
ścimw.. Nie wi.000-mc jaik glę
bolco pod ziemię sięga jeszC."<e beton. Szyb/co mięc zrezygnmvano z dals.zych prób
dot.r.zrcia
do
zagadkowych
po<lz'ie-mi.

ATR.AKCY.TNY TEREN
TURYSTYCZNY

na

i

Nie zre.zygno·wa:n,o jednak
słusznie z wy.korzy.stania
gnia<ida." ja.Iw a-

„ W ilczcgo

M. S.

Co to jest matematyka?
Pytanie: „Co to je-st matema-

I

(Korespondencie własna)

stalą.

tyka"? zaprzątało przez wieki najtę7.sze umysły. Odp·owiedź

T

CAF-fot.

lJik.lejew61ki

za.pomogę

n1iera.

tówkę.

jeżeli już

odwiedza rocznie te strony

Są

odzyskać

A

rnlnie d<> teg<> zol>owiąza.ny, syn
Strzałkowskiej .
ak.ich
wypadków
je.si
sporo i na naszym . loctzkii,m teren1ie. 73-letnna iVIa
riia z. miesizka.jąc z sy!l'l!em-ren
cistą zrnaila!Zł'a. się w
bat·dw
Jc.rytyczrn.ych warµnikach . Opie·k.a Spoiłeczna DRN Fio1esie udzieliJa jej doraźnej opieki. ale
niie ty.lko na tym zakończyła
się pomoc. Umo:żliwtlono 1e<l-

gdyńs•kim.

200-zlotową

da udzie.li.la pomocy/ ta.klem u
czlowjekow. to w inte!'eSlie innych potrzebujących powi.'1na

j.m się na.Leży,

miliona turystów

K. Opieka S,polecZJ!la pomQ.gła
wyproceiSl(!IWać oo d<Jibrze
za;rabiającego syna 200 cl miesięcznie.
Nieza.leż:nie
od tei
.sumy
przyznano
i111wa.Jidce
i ilrune wypa.ctik1. 0Lo n.p.
67-letnia Ma,ria P. zamieszkała przy ul. Ogrodowej znajduje się w baH1ZO ciężloca wa
runkach. a w tym samym do
mu mieszka jeJ syn z ż:c·n.ą
(bez.dzietni), który .nie pomaga.i eł
matce. Niestety. staruszka nie
chce .skairżyć syna, bo „nic
wypada wtasme G:zieclrn ~1ą
gać
po sądach". Szkoda, że
syn nie ma żadnych skrupułów
wobec matki. N;·esteLy.
w tak!im wypadku Opieka Spo
leczna niie może nic pomóc.
Podniesiona wyżej sp:awz.
ma jeszcze jeden aspekt. Jak
JUZ
powiedziałem:
są ludzie,
którzy znikąd nie otrzymują
pomocy. Od czasu do cza~>u
wespr7.ie ich rada, ko.miite: <>pielti. Oci: cza.su cLo czas.u, b-:i
jak powiea"ZJiaJ.em, środl'1 na
teg0 rodzaj.u pomoc, choaia.!:
:>: ka1żdyr1 rokiem w:ięlIBrZie, są
je:1n.a,k jeszcze za małe. I w
tej sytuacji -wyobraźcie .SO·
bie rady na.rodowe w ub.
roku zaoszC'Lędziły na tyci1
biedakach prawie 5 m1n. zt.
Fakt ten dot.-zekał się ostrej
repr'ymendy ze strony pre

bo~·iązki

lro/,e-

w

tędy

die

(wierć

nie należy do najlatwie.iszyeh i
chyba nikt dotychczas nie zna
lazł
odp<>wiedzi jedn<Iznaeznej.
A przecież: „od przeszło dwóch
'tysięey lat
uważa się
pewną
znajomość
tru\tematyki za niezb<;d.ną część wypooaźenia intelektualnego każdego
człowieka
wyl<sztaloonego" pisze m. in.
w przedmowie prof. R. Courant - współautor książki: „co
to jest matematyka"? (33 tom
Biblioteki

„Problemów",

tłum.

nlcznej

caJośel,

jako J>-Odstawy

naukowego 1nyślenia i działania.
Wykład

rzeczy

1>r-0wa<lzi czytelnika o<l
najbardziej
element<ir·

nych do

wyżyn,

z których Qgar

nia się calą ffit,otę i siły r·ozwo
.iow" wspólc7..esne.i matematyki.
Książka zakładając u odbiorcy wiadomości taki<!, ja.kie da.ie dobry wykład szkolny jest
przeznaczona
dla p-ocząt.kują·
<"ych i dla ludzi z wyższym wy
kształceniem, dla uezniów i nauczycieli, dla filozofów i dla inżynierów, dla szkól i bibliotek.
Na 7.akol'1czenle dodać należ~',

z jęz. ang. E. Vielros·e, str. 654,
rys., pl. <>bw.).
· że omawiane wydanie jest druCelem książki je.st przedsta- gim z kolei poprawionym wyda
wienie matematyki jako orga· niem polskim.

fot. Kondrac:d

trakcyjnego f.erent1 t11rystycz11ego . Rokrocznie pon.ad ćwierć
mili.ona turys:ów odwi+·aza lasy kęlr.:yńslei.e. W tym poważna ilość z za.granicy. Zaszła.
więc P-O·trzeba
wybndo1ca:11ia
tti
schroniska.,
pr.:es.:Jcolenia
prz.eu;odników itp. O tym mówi/o się już w 1957 roku. ale
dopiem
w ubieglym ro·ku
PT'T-K Wa.rszawa Olsztyn;
w bylym garażu otwarło hotel. i restaurację pod n.azu•ą
„Wilcza ja•ma". Oook wybudowano pa,~ki.ng na samod10dy. Na prywa.tnej plaży Hitlera nad pob'iMdm .ieziore'm u„st.a~vi.ono ki.llwmaście domków
campi.ngowych.
W pro.ie.Jetach - jaik in.fortnowal mnie seokretarz ZW
TRZZ w Olsztynie A. Pietrza.k - znajduje się jeszcze
jedna a.tra.lccja. dla turystów.
W przyszłym roku w jedn.ym
z pomocniczych bu11,krów oiwo.rzy się kino. Podo·bne kino
istnieJe już w
pod.ziemi.ach
a.mfifea.tru 11a Po·/;Qch Gru11waid11. Myśl więc jest dobra,
a.le to są proje.J;,fy trochę odlegl-e. A tym.c.za<Sem„. Nie po- •
trafi.my jeszcze wykorzystać
w pel.ni atrakcyjności I.asów
kętr.zy1iskich. Nad/.lremnie szukałem tu ja;kichś
wid,o,kówe•k
z bun.krami„ nie mówiąc j1tŻ
o popu/a.mych wydawnictwach
z historii „Wilc=ej jamy" w
c.;a.•·ie Il wojny ś wi.arfou;ej. z
zamachu 1w Hitlera i'tp. W
re.zultacie turyści c.:ęsto 1uz.
w/a.sną ręl;ę (nie
zaws.ze latwo znaleźć urzęd.ujqceuo t·u
prze·u·od.nilca) zwiedzają lm~y
lcętr:zyń.skie.
błąkają
się
po.fród pr>tężn ych zu:alów be,t anowych bunkn:J.w, no<i11remnie
swkają głównej siedriby Hitle,ra oraz historyczn.ego mi.eJsca za.mac hu 1ui wodza. Il l
Rzeszy. Nie wszędzie bowk~1n
umieszczono drogo.wskazy, planu sy.t>twcyjne i krótkie objaś
nienia
po<Szczególnych
bun.krów. Po prostu o tym zapomni1m-0. D/;Qitego tei: warto przed
zbliżają.cym
się
/.efnim sezonem
tury1<tycmym pomyśleć
o tych sprawach.

JERZY KRASKOWSKI
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ników w kraju, a.le pocz.uw::i
&1<>
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' • za
" do odipoWJi.,,....1z."""'TuOSC'.
1>t-0isowamiiie

~?echrnamiie
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Sl\ ruktu.aJne teor:ie na teP«H~h<Idulelnia. i d·i.a.gnos t y k".1
ra.k.a.? _ z ia:!Wn pyt.aniem 2!W1"ó

m,ait

bair\W~icif si4) Jcorespon.d'ein't AP'N, Irena LuTak ffil'żna by
na{!.Zall"Sk~ d<o zn.anewo l'a.dmieekiego
~1ntierpretować pomy.sit orga:ii- . oin.kologa, 1'7JOOZYWistego crdil!nka. AkaZowanna w lJ1stytuQie kurG<YW
demii Nauk MedyCl'IJilyeh .ZSltR, protlla zagraJll!icznych odbi1oo:ców
feso;ra Lwa Szaba.eł-a.
'lloJ,skii.ch barwniików. W re&?:łyim roku w ku=h tych I - Już od Wliielu lat - ;powioo~al
30 o.sób, w tym
prot. Suibad 1eJMirze 1 biol<Idrzy
!'<" l 17, ale spod:ziie~1na jest
P~ nad wYja.ś.rl,i1l11lli.-em źrńdeł cho1.
<ln<lść na koil.ejnym kursie
~C7Je ll>hl.kiunastu ucrzJaStilli- 1'l'Olby raika. Do dizilŚ me ma. jestzlC!re
llów.
, uzgio>dlniiionegu pf)g'14du na kwestńę poDc:zel'lłln,icy flego swodstego, chodl'T.eniia nowotwoo-imr zł<>śUwych w
bo
zl:o1wWeik
w·•<eti u UO'JA>.n.ia zachęc~jąoegio do kuipowaOll"ga.mzmae c
· ·a.
1 . J>OilskJi.oh ba.rwn.ikólW, szko- , nych uwM.a., że cho.robę raka. wywo1~1ia. - to spece od banvni- J łują spoojaitne wLru.sy, które 1ma.fda"''~ z OSRS, W~gier, Bułgarii
'·
,
i .1111.nych krajów. Pl'aoowm:icy
ją. do „omórlk,i i zaikłóeają. jej noirl
nstytutu zaipo"1IDają dah z asor I nmline ozymtiośei życi01We. ZnaJeatl-01
t:Ymentem :i. wl~:u~ciW'OŚCf:.ami
no wJirUSY wyw>oht,ją.ce nowotwoiry u
~1:odu <<>wainyoh u nas bairwnr,~ 1zwiiemą.t. Nlie wykiryto ,iOOna.k wiru,,.0w. J>Okazują na praykla.<lzi'e
h
;:lnkretny<:h zakładów jak si~
saw wywo~uJl\AlYC
raika. u ezłO<Wde. · sto.<>ttJe itp. Kursy man
ka.
j~ celu przygotowanie grunt.u I Jinni uczeni f;wieN17Ą, że r.alm wy\\"' h~wen:ua.l.n:vch ,,balflwm.\mwotują specjalne, i przy tym rMinok.:'~ ' trn.n~akcid w dau1yl'i•
J"-O<dine firzye!l!n.e czyinniiki cho.rol><>twór<t.1'~. Ooobi,'ltc kon;taktv :
<..wz:e <>rruz chemiea;ne substancje ralw~naJomość ;n10'.l.l1>wo00i p'il- • tw()rcrre. Są te-i; gJ<J6Y mówią.oo, że
~ ich wyrohnw znakomici<:! te , choiroba raika. jest skutkiem wielu
;,_<msakcje
u1a1tW1i<ają. Pol1>k 3
przyw;~ a .raC11Jej sumy tych pir,i:y0
l'tt <1.uJcu,ie obecnJ,e oik. tysią,e
I czyn.
1 ,~rek barWlJl~ków (po wojn'<C J
~d m.ar€1k). n.ie zaspakaja to J
1191.nieje Wtre.<;17J()ie „kirańoowy" punkt
·; nak ca!Joo.wicie ])()trzeb kra ; wid?Je'l~ia., jakloby rak był na.iuralnym
i~"' egot I"yn,k,u, Dla.tego ta-:.:<"c:.i :z.j~,wiskiiem, nieu111ilk,n1i<I111ym dla J.u<~zi,
j~~ ?~.ać. Wa.ż.Tlie więc, a.by
i że po ]»'Osi~• nie wszys.cy IudJ~ie
~m· cze.s~ e >eks,po.rLować. w
..<l.W.ywają d.o sweg.o raJca"„. JeclalJ:l,k
.-„„1~..enuich ~ksport ma 0 _
więk\s:7Jośe ueronych nie p-0d1z.ie.la te~Ukn.ąc 2K5 Proc. krajowej p.ro- go pesymi1siymlneg·o sądu. Nauka ?Jbli•"- .....~:~:
·1.J.r.sy
mają mu
ża się do J>O<Znania p<ra.widJowości no........_.
wntwor(JIWych 7Jmi.a.n w orga.nizmi,e.
l<ow za

111.aiszych

gran:icą.
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OO TO J·F.sT RAK?

Wliiad1omo, :ile w 0irgaDtiźmie odlbywa.
się nieustianny poornLał lmmórek. Gim\
komór.kii stare, poJa,wiają się n<11we.
Ni,eeo upraSZJCzając zagadnienie nwtna
powiedziee, że 00 trzy lat.a 071lOIWi~

e
•

firanek, 1111>. węrziłów
śledl1.iiony, SIZi))iku
wypadJlm tra.fi~iia do ••rganiznm
C<łl'Cego, m;yLi zmienionego pod względem chemioZJoym bia.llka, wyd'llie\ają
n-0'\ve
Małka,
bl"'cmią.ce orga.n'ilZilllu
pmied obcymi „J.l(r.llyby,9Za.mi". Za.ni!k
1ci

niekt6ryeh

łimfatyClllll.ych,

w

ro ka

• Nowe

me fody

Rak po d obstrza Ie
rozpoznania

kiomple~n.j.e się oonia.wia. (n,ie li.crzą,c
.komórek nerw&wych i nieiktórych i111nych tkane.le, d11ielących Slię woiłniej).
Nowa. ko-mó1•Jc,a nfo jest już ta.ka,
jaka by,ta 1>cp1~ze·dni10: <fok,1i,na.n·c 111mfany mn,gą wpłynąć na jej nien10•1'1nałny
rr.t7Jwój. W niekl6ryd1 wy1>a•d:ka.ch komól'ki 7JaezynaJą rosnąe ni•ermniernie
s?.yblro·; J)t1Zy czym 7JU®l.a.ją na.ru.srwme
ich :z;wykłe cechy . .Z.a,01,ynają <m,e i.n!erL"l>YWnie się dzieli<!, zwięksiz"I. się
wzglę,d!ny rc111miair i.eh jąde•r, ulegia
zmia,nic skla.cl bi•aileik, Jolórc, jiak w iadirn1no, &lairnowią, poid,„t.a.wę czynnw\'lc<i
życiowy-eh k-01mórkl. Jrdnia.k dJla po•wsta,nia, a SZJCl'l'egó-lnie 11rnz1wo,j1u te@o P'r<Ocoou, tti62lbęclne SI\ „siu:zyj,a,ją,ee wa-

ru~1ki".
Ba,ridizo waW!y jest ogcHny siali! oirga-

nuzmu. W organizmie i&t,nieją immunc·logiC!7.llle reakcje obrOlllne. Komó1"-

llł

tych sU olb>rootnyelt w
spinz:yja I'Ol7JW-0jowli raka..

orgamianle

GDZiIE OIENIKO -

S•IĘ

TAM

stiro·w~..n.o r6wn1ież szereg w.skaźruików
fiieyko-chemiwnych r6tnią:cych k,omórkę ra,kową od JW<rma.lnej.
Wia·do.mo, że skład bial'lrnwy „cborych" komórek ,jest inny niż k•omórek
,;zdr-0·wych". Na ie,i z-asa.dz.ie opiera
się meto-da mikroskopii lumini.scency,jnej, pmy pomo·cy które.i można
wykryć k0<mórki rakowe. Do kawaskra.wka lub ro.nnazu tkai;kj
pohra.n,ej z n0<wotworu wpTowa.d!za si<;
specjalną farbę lumin'Ofo.r-0<wą, która
świeci pe>d wpływem naświetlania. promienia.mi u~trafioleto·wymi. Wiąże się
ona chemie11nic w różn-Olra.k.i SJHhSÓb z
C.TA;Ścia,mi sk1a-c1owymi, np. kwasaru.i
nuklein<Vwymi, komórek 7.dt"()Wych i ra,lmwych. Pe>wst.aje
·
· I 1
Jn
nie, n.p. zie oni.cawe przy nonna ym
skla.c:T.11ie k-011nóreik i po-ma:ral1cz<I~voczerwo,ne w wypa.dk,u komórek raJrnwych.
I
Jedni\ z metod wczesin.ej di.agnOiSiykii może być również polar0<;rrafia.
Przy powst.a.niu no·wCl'tworu ra.k0>wego zmieni.a się chemioomy skla-d bialek krwi. Zmia-nę te mM.na u~hwycić.
Niestety, a.nalogiczne
:z;mia.ny mo.gą
być wywołane również IJ!I7.,ez pewne
inne choro•by. W każidym bą.dź raizie
wykryde taJtiej zmLany musi za•o~
sliJ.'Zyć ozujn.ośe lekail'IZ&.

łem;k.a.,

Czy rak ·iest naturalnym z"iawiskiem

pOC h'odzenie
•

dą jest l>ada,ni·e hi.s-t0<Jogic:zne. Za.reje-

RWIE

Tutnie,ie też in,nia p1·a.wda: cho~'O·ba.
r<wl;zi się w pewnej, ni-e sprzy.i·a.iącej
dla oo·ganilzmu sytua.cji - w myś.t zasady „g<dlzie cienko - tam się rwi.e".
Systema.tyC11Jne za.k.lóerunie n&rma.Jnego
pmel>iegu funkcji 1'i<T.jofogfoznych m<1r;,e
sprzyja.ć pcwstM11i.u chcr-0,by, Mo.że to
być awi•la.mlin-OrZAl., wyczerp.anie. Wielki
filZjc•log 1·M11zieoki I. Pa-wlo·w &raiz· j~·go
11Cllln,i·01wi'e wykaza,H, że w wypadlku
syslema.tyciz1ncgio podrruJmieniia, powodującego zakli1cenie wyżsizej eizynności
nerw0<wej, u psów p01wslawaly n.OW()two-ry rakowe.
Ucą,eni nauC!7.yli się już rzyzpozna.wać
k<0·m-Orki rakO<\ve. Po.d1stawową, meto-

więc różne świ-ece-

I

Obecnie w ZSRR na coo:aiz m~rs?.ą
sk.a.Ję prowadrze>ne są bada,nia p<rolfi)a,k.tyw.iłl,e IU·(lnośc:i, odkrywa się wcli:i,ż
n0<we me~ody 01b4c•ktywncj lro11ttro'li
l'unkcji fi.zje>\o,gieznyeh komórek oi·ganirr..rnu. Ala,k na. raka tl'lwa. Jednak me-dyCl'na nic pasiada jes'l.lC:re
J)r7,ejrzyst.cj pcrspekl~·wy calkowitec<>
l'0>2;Wią,zania t.ego pmblemu.
No,towa,la: I. LUNACZARSKA
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Trzy wystawy

l(ULISY
Straży Pożarnej

•
T
Jut

wysta;wai
będzie ismę
ciemyla. dużym zain~ere

l'i01Wa.nilcm
łodrmain.
doll!.ll'Siliśmy, z oka;z.jl

.Ja.k

Dni
Ochrony
PrzeciWJtwi.arowe,1
Z!fl'O?Jrnd-z:ooo w świetlicy, P•l1ZY
ul. Obr. StaUngra<!lu 4, srre:re;; clckn.wych eks>.Po•na~ów z
&ioori;!ny Spil'l'A)tU Pl"ZCCiWP-Oża;rowego stos0<Wa!llel!'o obacnle
w waloo z ogniem. Moona
\Wfl'C tu obej,rzeć n,ajno•wocześniejs-re mc<tOIJl<OllJtPY i starą, wysłu:l:omą, sika.wkę wyst-awi·<>ną. dla
po<kaza.nda. rort-wo.iU techniki. Zwie<la.aJą-cy będą
mogli porJJrul<!l nowoczesne topikowe u.rU1<dzen.ia. gaśni~e.
które jui za.i11:<1talt>Waino w
niektórych 7UI kładach praey.
.Jest tQ więc niejako wa.i
od str001y kulis. WaJka z ogniem siała sic: bl}wiem od
pewnego OZMU rówmcz problemem naulmwym. Na. wystawie p&kazano m. łn. najnowsrLe środki impregna.cyjne
o-dpo.rne nia wysokie tempeil'Wtu.ry o'l"a.z ek!Sp&na.iy świadezą

ce o
nla.

skuteom.ości

ich sto.soM!a--

Młoclizie-.i:
zaLnteil'esuje niewątpliwie kompletne urząd•ze

nie sygruLli=cyjne „na chodz.ie". Wszystkim 7JWiedwaJą
cym pa•l e-camy szczególnie ten
dział wysla.wy, który iłustt"u
je przJ'C7.yny pC>żaru. M-0ina
ta.m obejrz~ć iru;ta.Ia-0je elektryczne na.pra-wia.n.e domowym
spcsobem, spn.l°'ne żeJa:z;ka Itp.
Pt"ZY tej ok3!ll;H zast-imówmy
się r~.rz jeszcze: c'Zęsto d.ro•brne
:t?.P()ntndenie cr.iy ni.euwaga p-0cią,ga.ją
za. 90bą miH-0"11()•we
st.raty.
Nieza.Jeżnie cd wariośoi dydaktym;nej (pclecamy S11Jkf)łom)
wystawa. zerga.nizowa.na. jest
b2.t"d-z:o interesują,oo i opiera
się przede WszYstklrn na eksponata.eb. Krótkie opisy i fotc·grafie sfa1.nO"wia, tu ract!>ej elem~nty dek~acyjne. w p.mectwieństwie do wieLu lrnnych
wystaw, które mieliśmy spos0>1mośe zwie<hae.
(jip)

za cztery

ty~odnie

Nowe osiedle na planie miasta
W :k!wadrncie poKonArmii Czerwonej,
tora,mi
kole:jowymi i Rokiciń
""ką wyrasta nowe plękinc ló<izkie os,iedle
Widzew
Zachód.
W myśl 01pracowanych
planów cz.ęść o5iedla
sikladająca
się z 12 bloków
oddana
będzie
do 22 li1pca. Do
końca
5-la1.k1
nmve osioole obf'jmie
obszar
od Konstytucyjnej do str.<lionu RTS. Da1lsza rozbudowa
w następnej 5la:tce.
Jak na
razie lokator=
oddan-0 6 n-0\~ych b.le<ków. W
najbliższych dniach obejmą w
swoje P<J•siada1nie dalE.ze 4. Do
22 U.pca - 12 blc,ków. Razem
76-0 mieszkań. Licvba mie.sa:kańców
Widzewa pviwiększy
.się -0 pOl!lad 1. 600 o.sób.
między ul.
stytucyj.ną,

Rzecz j-edinaik w tym, by o.sie<lle oddać Z;UpeŁnie zag01sipodarcwaine, z
wyikoń0Z-01nymi,
oświetlo.nymi ulicaim1. zieleń
ca.mi. o ile dotirzymaime teir,minu prze·z LPBU, bi·orąc pod
uwa,gę obecne
tempo I"O<bót
.wydaje się zupe~nie pra.wdo,podobne, o tyle możemy m1-eć
poważ.ne
z;astrze.że<nia
co do
tego. czy przedsiębio1r.3ltwa p-0.moonl<eze 2Jdążą d-0 22 liJpca.
.Zbyt dł-ugo trwacją pra·ce prowad<rone przez; MPI, przy <Xlwo<lnieniu komór cenitralncg-0
ogrzewania. c-0 z .lwlei Wl'iltrzymuje Lnm'! roboty: oświetleni·o
we, drogowe, ogrodm-cze. Jedno prze.dsiębio.rstwo usię.puje
bowiem plac budol.\'Y następ
nemu. Najbaroziej też goi"ącz
kow-0 praoować będzie Lódzkie Przeds1ębiocstwo Ogrodnicze, które do.słownie za pięć
dw•u,na.~ przystąp. 1 do porząd kowarna E!kwerów l j,nne Jeszcze przed.sięb1ors-twa, zaidaniern
kitórych jesit -przeprowadzenie
0€1tMe=ej kosmetyiki osied<la. ~
Do 22 lLpca pozo-stało jesz- ;
ozpoczyn.a.ją sie pierwcze zaledwie 4 tygodinie. Ży-1 ~
sze turnusy kolonij<ne.
czyimy budowniczym i oczyW ciągu osUJ,t11oiego tywiście
przyszłym
loka~orom . godnia
wyjechał.o
z Lodzi
osiedla, wby termirn został do- ł około 3 ty·s. dzieci. Wczara.J
t,rzY'mainy.
ł np.
duża
grupa 600 dzieci
(ail.)
~ udala się do Wtśnfowej Gó-

DOBREGO WYPOCZYNKU!

i

nktwa
Upl"zemy.<>toiwi-ol!lego
or-ze.prowad·za w tej chwili robo-ty wyikończeniowe w blokach. W gocączJkowej pracy
wyróżniają się majstrowie: K.
01.s>ze...,v.s.'ki, W. Taidysiaik, P. Du
rasik, brygadziści: K. Kowalski, S. Pluczaik, W . Si.k.o.ra.

R

ł
ł

Odznaczenia i

~

ry. Dzi.e·ct pracoum,ików Zakl&dów im. Próchnika (zdjęcie) odjechały do Huty Dłu
towslciej.
W ciq,gu całych W(JJM<Cj'i na
koloniach i oboziLCh ietnich
również /w,rcerskich i zetemesowskich, spę-dzi wakacje
okow 68 tys. dtie<Ci lód·zkich.
Na)więcej dzieci znajdz·ie się
na lw·loniach 0'7"ga:nizowamych
na
tCTewie
województwa

I

l

I

l

ńla l. Jurdzińskiej I '

p opularna

artystka Teatru'
Ziemi Ló-dzklc.i,
Le<>kadia
Jurdzhiska-Urbaf1ska o<lznaczo-,
na zostala Zlotym Krzyżem
Zasługi oraz Hon()rową Odzna
ka m. Lodzi.
' Dek"lrac,ia odbyla się w ubie
głą sobotę
w Teat1·ze Ziemi
I Lódzkl·ej na uroczystości jubi
leuszu 35-lecla t>ra<:y scenlcz-.
nej tej artystki.
I
j ~ Gratulujemy!
(A)

f

ł łódzkiego.
życzymy

c.zynlw

ównież dziś. () godri. 18
w !OO.a.lu OBWA (Piotrkowska. 102) otwarta 7lOs!:a.nie wystawa. plastyka łódz
kieg() Eugeniusz.a. GJ."OlttoSlep-i®owskiego.
W skład wYSi.a.wy wchodu.
33 obra.zy (oleje) repre:zentuj&ce za.równo pej'zai:, jak i
martwą na.turę o.raa. po!l"!reit.

R

(a)

Niepomyślna
w
tym
r-0ku dla budowniczych pogoda,
dlugotrwala zima i
uaewine
deszcre opó:imily roiboty. Nad ·r obiony wiosną o 5 tyigodni cza.s et.racono. W niektóry~h
pracach istnieją 2tygoclmi<0we zaległości.
Kilka di!l.i temu odibyło się
posiedzenie enelkutywy Komitet'll Dzielnicowego z udziaJem Mi•ohaliny Ta•tartkówny-MaJ.kowSlkiej,
po~więcone
wyląc21nie nowemu o.siedlu. W
wyniku obrad po.sitanowi0'!1.o
zrobić
wszystlk:o, by -Od<lać
czę,ść osiedla 22 Upca. Dla<tego też w tej chwili praca na
budowie trwa n.ie 8, aoe czasami do 12 g<odzi,n dzierll!l.!e.
Główny WY'konaiwca - Ló<izkie Przed.siębi-0<r-s!two Budow-

.,, ...
Ili
P .IC
SOBOTA, godz. 19.30. W kiJO
isku przed cmenta.r21em na Dołach nie ma już niic do picia. Na Uil. Wojska Polsik,i.eigo
przy Fr.ainciiszl.<ańsknej 2 kioski zaimknl!ięte na glucho, a
w jeó.nym spr2'ledawoa wywiesił
kacr:tkę:
„Nai!>od chłod;i:q
cych brak". Na szcz,ę...<cie na
te.i ilW:le.i Saharze poja'W1i1 się
wózek z wodą ISOd<Cl'Wą., k <tóirego sprzedawca dwoił się
i
troił. Oblegający tlum blag.'łl
go o .naipelnii.'e'!l.1ie pustych syf<>nów. Nie dostarc:ron<> bowiem w tym dniu wystarczającej il-OIŚci syf.Ol!lów do pobEsklich sklepów. Pić!
W

Słuszna inicjatywa

UBIEGLĄ

NIEDZIELĘ,

w

POKAZ OBUWIA
z...

(Kas)
Foto: L. Olejniczak

Na

Placu

żywot

D

. .
E. Grotto-Sleuikowsk1ego

wy;po-

słońca .

zakończył swój

P\VSSP

P1•aee

dobrego
dużo

Niepodległości

Dorobek studentów
zis, o g0>drL. 11 w Pań
stwciwej WyŻISlZej Srnkt>le
Sztuk Pla.styCJZiJ1YOh w
L0>d"lli (Na.rutowiw.a. 77) nastą
pi otwa.roie · de>r0=ej wysta.wY prac s~udentów tej ucaelni.
Wystawa ta WZJbudziła w
nP.szym mieśoie żywe za,int e(a)
res0<wM11ie.

i

książką życzeń

godzinaoh popoludlniowych.
taJkże tru·dmo bylo w
niei>:t<;rych k1oslrach do.'ltać ooirnlwi<eik c1o o\c:ia. Na przykla,ci' w
ki-osku PSS przy ul. Wo.1ska
Polskiego przed Osiedlem Wl.
Byitornskie;
już
o godzirnie
15.J5 sprzedawczy;n,i oowiadczyta. że sprzed.a.la ostatnią
butelkę oranżady.

glądać, chcemy nosić. Wyst.aPo raz iPierw.gzy Wojewódzwa. b. d0<bra..
kie P.rzed.si.ębioc.si~w-0 Handlu
•..W7JW"Y b. ładne, duw eksObuiwiem zc1l'ga1nlzowaJ:-0 dla
ponatów dla pań, ale przec,Jil't
wszy.stiluch wystawę wrorów
my mężaz;yźni też żyjemy na.
modeli, rr~tóre uikaiżą się na
świecie.
cyn1ku w II pólrooru. Na wystawie znalazło się zarówno
... Ozek<aimy 2' ni eei erpli1W10ś
obuwie :za,gu:ankme, jaik i prze
cią na. czimne lak.i•ocki.
de WEJZY\<;;bkim ~rajowe ra„. Bra.lt obuwia. lctn1e.g-<0 dila
zem 54-0 wzo.rów. Z ka:aj<>d'zilOOi.
wych na uiwa,gę za"111gują bar.„Pro1Sim:v o pNJdukeję obudzo estety1czme modele damwia. wygodnego dla struns:zyeh
- skicll b-O<!lków {nareszcie coś
pa.ń,
które 2ie wi;glę.du na
in.neg-0) i 7ld'!"owo•tne obuwie
chCJTe nogi nie mogą nosie
mlodzie±O<We (!ll,p. świe~ne ik-0S2lplilek.
zacZJki). Wśró<i impor<t'll w..„PrO<Simy. a.by chociaiź w
chw,"Caly zl<0te J srebrne panjedna nied:'llielę w miesią,cu
tofellki balowe. Wystawę zwie(!<!!bywała sic: sprudaii obuwia
dził-O
kilkanaście
tysięcy
odla dr.Gie.ci i doros)y eh.
s6h. A oto kilka wyPQwiex:lzi
{kas)
wybranyich z książki ży<ezeń.
..• N.a. mcaególne wy.różnie
nie za.sługuje obuwie da.mSlkle
wizyt()we, !a,'k ma,ł.o 5pO<tyika.ne w sprzeda.ży.
.•. Za. mal.o llJl"OOJllla•lcone jest
obuwie chlO<J)iP,ce o·d la~ 12
do 15. O wi-ele wli:ksrl.y wyAtrakcyjnie zap<>wiadają się
bór PO>ka~aino nam obuwia tegm·oczne walcacjc dla d1rużyn
dla dzieci mnlejmych.
ha't'cerskich I mlodlzieży nie na„.Proobm:7 o obuw.ic nie tyl- leżącej do ZHP z pow. ló<lzkie
ko modne, leciz
wygodne go. W miastach i wsiach 7'0staną u tworzone s_pecJ al ne dlru(szersze ozubki).
i zastępy wakacyjne.
••. Na wyvtn.wle pokan;aino o- żyny
w lipcu ! sierpniu dru.żyny te
buwie mo-dne. leciz nfo b\1,t"-1 wyruszą na interesujące wydz.o wygo•llne. Rra.k jes.t obu- cieczki w najbardziej m.alowniwia w malej nnmeracJi.
C'Le za·kątki nas<Zego woJewód7••• N-ie chcemy wYl<i.c~,i;n,ie o- twa. W otwartych ~tanLcach hal'

w

ub. niedziele
pięknie

odbyło słę

urządzonego

Stanice harcerskie
dla

młodzieży

nal))Od i!lli<e .zabrakło, a za k'-0- 1
ski prowadrone pirrez P.S.S i i
Spóld:z. Inwalidów _ Lód-z.lcie

Z

I

.

z pow. łódzkiego
cersklch, m. in. we w·st Wrząea
k. Lod'Zi, w lesie tusrzyńskim i
we wsi Bcdoń k. An<irzejowa
mlOOizież będzie mc.g:ia pl"Zenocować i odt:>DC7.ąć podczas wakacyjnych węct•rówek.
Ogólem
z tego rO<lzaju wypoCl'.y<nku
p-rzygatowanego przez Komend<:
ZHP Lódź-Pow\at skorzysta po
nad 3 tys, dziewcząt i chłop
<XJw z pow. łód7ikiego. (J. kr.)

. ~boty na. niedzielę i z
niedzieli na poniedziałek na
Placu Nle).>Odleglości saper;zy
r-ozbljali ?..a {l'Omocą la.dunków
tr_otylu potężny beton·<>wy i><>
niemlecl<i schr-0n przeclwlotnl
czy. Znżyto do tego celu ok.
60
kg
trotylu.
P-0.,,,ietrzem
wstrząsnęło w clągu 2 nocy
5 eksplozJI, w tym jedna prób
~· Za.ch·l>wano przy tym, rzcez
Jasn~, wszelkie środki ostt1oż~ nosci.
Tramwaje kurs1>wały
;imą t~asą, a. m~licja pilne>wa-

.:·~~~s~~~~~:.~1

- oto pyta..'lie wyjęw z ostatniej ankiety na temat l'ozwodów
przeprowadzonej
prrez
Ośrodel<
Badania Opinii Publicznej przy „Polskim Ra>diO
i Telewizji"
Co pewien czas jakiś aktual·
ny
problem sp-0l·e·czny staje
się ośr-O<J.l;iem zaintcres•owania
tego „polskiego Gallupa". Opinie uzy.,;lrnne w ten sp•osób
slużą
wszechstr-onnyro celom,
np. są wykonystywane przy
opracowywaniu kodeksów pra
wa.
Ankiety przeprowa.dzają tzw.
ankieterzy - ludzie pracujący
spoleczni·e,
którzy interesują
się
problemami so-cjol-0gicznyml, chcą i potrafią nawiązy
wać kont.akt z ludźmi.
Ośrodek chętnie sk-0rzysta. s
pomocy tych łodzian, którzy
chcieliby zainteresować się t3,
pr~ą.
Zaprasza.my! Ewentual
ne zgłoszenia n'llezy kler-ować
na adres:
Ośr<>dek
Badania
Opinii Publlczn<ej Wargzawa 10, ul. Noak·owskiego 20,
skrytka. pocztowa 46. (j. p.t

Papugom
nareszcie

ciepło

W naszym

tód'Zkim zoo t;y .1
je 6 gatunków pa!pug.'
Największe i najo·kazalsze sąl
ary hiacyntowe, których diugo-ść wratz, z ogonem dochodzi
do blisko metra ora7. ary pąsowe. Najmniejsza jest (jedyna wśród papuziej t"odziny)
papuga czerwc·noglowa Wiell<o

J 00nocz€11lle PrzeCL;;. Hand~o-,
wych Il•l<e <>dpowl.aOla. Dow-eścl szpaJ~a. zaprzyjaźnila się
dzieliśmy się rów11J•eż, że na
ona ostatnio z seledynową
raiziiie pOS'Ucha nam nne grozi.
„ama2onką".
POilliieważ Zjednoczeniie posiaNajwięcej jest papużek fa1ida odipowied'!ln za1pais (70 tys.
stych, które jako jedyny ga1
butelek) wód mineralnych. P-0 ~ :ez;iec~~\s{~~~me p-0rządku
tunek mnożą się w niewoli.
za tym wyko.rzyst.a się prcd.uk
schr.on poniemiecki 7.ostaJ
Papugi dotychC'Las znajdowały
·
Okr
b't
•
się jes=ze
w zitnowym poc1ę
ęo,goW'Cj Spół~.
JV{l.eroz 1 Y· W tej cbwiłi trwają
mieszczentu, dopiero w sobo<lZal!'&kiiei. kto'e-a
_,_ ~··
~·~eh
tu
t ę prizemes1ono
· ·
· do ogrodu. ł
., rzucł· ""'
·'
b ' prace
b przy usuwaniu rozJe
kiiosków na:poje mlecz;ne ·Jak
itego
etonu. Koparki p-rzy(kas)
g·otowuJ11 wyk·opy pod fund.aszrur:ipa;n, jogurt tt,p.
menty nowego domu tow.a.roWszystko to jest ba.rdzo p'.ęk
wego. 22 lipca ma tu być
ne, ale ~pra.gnionych lodzmn
wmurowany kamień węgielny.
__
0
___,
· kr.)

l

~~~~~wg: ~e n~~.~~h kk>kł~:

skach PSS i Spóklz. I:rw:ahld6.w w ubiegłą oobio~ę i nied:ziielę trudno by'\"O"'-' d~~tac'
~
~·
O.~
sodową.
or.a;n?.adę,
pi.wo
itp. I trzeba Wll'elSz.c:ie. ;ąb~·
lu<i,,.Je odpawiedziadn.i za d.o.s.ta
wy na.poi ch!Oó:zącyoh nr;my.,--···
iś.leli o ich odpowiednim za~paitnienliu. [ to o każdej ;J<Orze druta.
Nie mo7..e bowiem
p'owtórzyć się talka sytuacja,
że sprz1eda.wca będzlie zmu~z.o ·
ny wywieszać kartkę z ozmajmiieniem ,,napoi brak".

-<>-Krytyki i docinki

t

Cuda tech ni ki

Poskutkowało

w

sklepie MHD
przy ul.I
pon.ad 3 mlesl•ce lefa~ ""'Na.wrot 52 zairuital-0wano
..,
„_
szafę chio an lczą. Od tej c h w Izos,t;,i.J:y po remoncie
grurz
n.a pose.sji przy u.I. Pioórkowli mieszkańcy domu przy ul.
skiej ll8. w wyniku naszej
PKWN 21 ni·e mogą korzystać
1nterwencji Prez. RN m. Loz radia, bo szafa nie tylko
dz! po-wiado.milo nas, że pole
chłodzi ale t... warczy. I to
cono MZBM-S ód · ści
tak, te dyrekcja MR.O zwraca
wi<iżć gru2 ./ t~Jrn~!,ji
jąc 111ę do Przedsiębiorstwa
pierwsz,ej ko-leJności. Po=ądki
Remonoowo-Montażowego przy
obejmą również i lnne domy
~I: Ogrodowe} 6 z prośbą o
w śródmieściu gdyż Miejs<kie
sciszenie swoich lodówek akle
Przedsiębiorstwo OC'Lyszczania
powycb - szafę przy ul. Naprzydzielllo pewną ilość sa.m<>
wrot 52 stawia na plerwszyJJl
chod_ów . do. wywożenia g«uzu
miejscu.
z teJ <izt<il111cy
·
„
Pierwsze slmtku.
pismo dyrekcji
nfe
____________<J_"._kr_.>___________
.....
______________
::__:__oon.i-Osl<>
11. VI. dy-

Z KRONIKI

•

przeciwlotniczy
Jak Już tnformowauśmy, •

;C
.... •Ili
li
••

WCZORAJ na temat braku
odpowiednieJt-0 zaopatrzenia w
napoje chłodzące w ni-ekt.orych punkta•ch miasta - i'<J;Zmawial<J.5my z od1pO<Wiedziii<:Jnymi
praOOWI11iik:arn i
6lz1 alu
ga-srtr<J!Iliomiczniei;:<>
Lódzk<i.ego
Zjedn1<0C1Z1SPri<a Pr<z;edis•i~bi.oratw
H<lllldilowych. Thuma<CZJcmo nam,
że w paristwowych punktach
Jerzy Ch. zamieszkały w Ło
d2i przy ul. Piotrkowskiej, z za·
sprzedaży m. 1in. kaiwi.arniach.

otwareie

poniem iecki schron

Na. ~djęoia-0h: fra.gme111ty noweao o.s1e:lla.
.
Foto: L. Olejniczwk

OBOP

placu zabaw ZPD przy ul. Piot.i
kow~kiej 156. W dzieło jego z.or
ga.nizowania m. ill. 11p-01·0 pracy
włożyli tunkcj•ona.riusze MO ze
śródmieścia, pomagając w
niwelowaniu terenu, 1>rzywoienlu
własnym
transportem sprzętu
na piac oraz współorganizowa
niu do·cho<lowych Imprez na
rzecz dzieci, MPRB nr 1 d·()konało zaś w
czynie spolecznym
l<apltalnego remontu świetlicy,
znajdującej się na pJa-cu zabaw.
(ab)

•

W ostatnim I-OB.Owaniu

żeczok

oszczędno6clowych

ksią

l>KO

premiowany~h
motorowerami
dla mieszkańców Lodzi przypa
d!y ł mopedy. A ot!> numery
wylosowanych
książeczek

2123806-UO, 2026108-UO,
\10 o•az 2027763·\ID.

2123194-

w;_;

i

SĄDOWEJ
woou księgowy starają.c gfę 0
uzyskanie pracy w Centrali Han
dlu Obuwiem przedłoży! 2 opinie: jed~ą z P"rTK, drugą z
Przedsiębiorstwa
Mechanizacji
Rolnictwa. Oble opinie zgodnie
P?-dkreślały faehowość i wyB-Okie zdyscyplinowanie pana Cb.
. Okazał? się p<l sprawdzeniu,
~ wymienione wyżej instytucje
ll1gdy takich opinii nie wystawiały. Natomia~t opinlę na temat ,Jerzego Ch. wystawił Sąd
Powiatowy, skazując go za fal
szowanie dokumentów na 7 role
Si<)cy wlę2ienia z zawieszeniem
na· 3 lata, 250 zł grzywny i 7.apła.cenle
kooztów p-ostępowanla
w sprawie.

* • *

Na rok i 6 m-l<!slęcy wię?.ienia
z zawieszeniem na 4 Jata oostal
skazany Waclaw OSmolak (UJ.
Wsch-0dnla 6). Pnez dwa lata
„urozmaica!" swojej rodzinie ży
Ci1t niewybrednymi awanturami
unądzanymi w stanie nietrzeź
wym.
Osta.tnio wyniósł z domu rze
czy będące własnością żony t
sl""5try. Rzeczy w gdzieś sprzec1a1,
~

rekcja ponaglana przez są.s!a
ców skle1'n
wysiała drugie.
Mamy nadzieję, ż<0 _po naszej
nota.too wysyłanie trzeciego
pisma nfo będzie potrzebne.

Mała

encyklopedia
Osoby; których nazwiskami
mianowane są ulice w Lodzi
PAWEL EDMUND STR-ZELECKI (1797-1873) . PooTóżnik po
Ameryce Północnej i Południo
wej. Odkrywca zlot.a w Australii. Badacz Alp Au.stral!j·
sklch - zdobył tam na·jwyż
szy s;>..czyt 1 nazwał go G-Orą
Kościuszki.

JOZEF SULKOWSKI (17681798) . Uta.lentowany oficer. 11czestnik kam.pa·nli 1792 r. i po

wstania 1794 r. Adiutant :Napo.Jeona. Poległ w Kait"Ze.
WLADYSLAW

SYROKOMLA-•

wlaśc. nazw. Ludwl:k Kondratowic.: (182.3·-1862). Poeta; bi·
storyk Uteratury, tłumacz. N~
pis.al kilka t-0mów „G.awi:d
rymów ulotnych". Autor po• ł
ematu ;,Uro<irzony Jan. Detto- I
róg 11 •
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PODZIAŁ
~ fa.nduszu zakładowego

-a

l..ódzkie

Zakłady

I

Remontowo-MonLekkiego, Lódź, uL

;

tażoiwe Przemysłu

!_

dokonują wypłaty nagród z funduszu

~

zawiadamiają, że

Limanowskiego 87

=
a·
=

zakladO'Wego ~a rok 1961 w

terminie

Po upływie tego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
2582fr

a

§
§_

=

ciesielską

i 4 robotników
pomoc
zatrudni natych= MURARZA,
niewykwalifikowanych Pracy „Teren" w Lodzi,
§ miast
2565/T
§ ul. Rewolucji 1905 r. nr 84.
=
budowlanych. techników bu-

:

do dnia 30 czerwca br.

§
§

=

§

praserów na prasy bakelitowe, wtryskiwacza na tworzywa
sztuczne, blacharza oraz robotników transportu zatrudnią natychmiast Lódzkie ZaldaWYKWALIFIKOWANE SZWACZKI (stebno- dy Chemiczne Przemysłu Terenowego w Lowanie i overlock) oraz portiera rewidenta- dzi, ul. Piotrkowslta 91. Zgłaszać się w dzia2538/T
Zakłady Przemysłu le kadr w godzinach 7-15.
zatrudnią natychmiast
im. Marii Konopnickiej w INŻYNIERÓW lub techników wykończalni
Dziewiarskiego
Lodzi, ul. Wólczańska nr 128. Zgłoszenia oso- ków z kilkuletnią praktyką na stanowisko
biste przyjmuje dział kadr, w godz. 8-16.
dyspozytora wykończalni, mistrza kuchni farb
2978/K i mistrza apretury szlachetnej z praktyką
Spółdzielnia

INŻYNIERÓW

••1111h1lnlllllnmmn1111uuummun111a11111mm111111111111n1111111ii

dowlanych normowania, technika budowlanego bhp, murarzy i robotników niewykwalifikowanych - zatrtJdni natychmiast Przedsiębiorstwo Remontowe Przemysłu Ciężkie
go Zakład nr 4 w Lodzi, ul. Kilińskiego 206.
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, w godz.
kuchnia 7-15.
DWA pokoje;
2526(r
za(wszystkie wygody)
kierowstanowisko
na
chemika
INŻYNIERA
pokloje
dtwa
na
mjenię
kuchilla i pokój oddziel- nika zakładu galwanizacyjnego, spawacza z
mies-z.kani.a
ew-en~
nie,
szlifierzy-polerowników, toroo:kładowe. Oferty „9783" uprawniertiami,
Piotr- karzy na roboty remontowe - przyjmą Lódzogłoszeń,
Biuro
9783 G kie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowek.owSka 96
2495/T
go w Lodzi, ul. Strzelczyka 26f28.
LOKAL przemysłowy
ewent. z na.rzęd!ziami ślu
posiadający WYSOKO KWALIFIKOWANEGO MAJSTRA
sairskimi majsiłę, ga,rz., wodę - odstą- do robót wiertniczych-studniarskich,
pię :z.a,_ cenę kosztów remontu. oferty ,.,9761" Biu strów budowy dróg, wodociągów i kanalizaP!otrkow- cji, techników na stanowiska kalkulatorów
ro Ogloo:ze11,
zatrudni Lódzkie Przedsi~biorstwo Robót
97&l G ska 96
Inżynieryjnych, Lódź, ul. Lutomierska 32/34.
Zgłoszenia przyjmuje sekcja kadr, pokój 32.
2476/T
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911111 G
s:is-a1 godz. 18-22 9771 G w>c>-B u<l.owlany

~kalhlc

i średnim wykształceniem, mistrza tkackiego
na krosna automatyczne, magazyniera do magazynu gotowych towarów, starszego referenta działu gospodarczego, rachmistrza - wymagane średnie wykształcenie i kilkuletnia
praktyka, ślusarzy do brygady remontowej
tkalni i przędzalni, wózkarzy, robotników na
wykończalnię, drukarzy maszynowych z kilkuletnią praktyką, robotników do służby dozorowania, kierowcę samochodowego z II kat.
Zakłady
przyjmą zaraz
jazdy, blacharza Przemysłu Bawełnianego im. St. Dubois w
Lodzi. Zgłoszenia. z podaniem i życiorysem
przyjmuje dział kadr w Lodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, w godz. 7,30- do 15,30.
2901/K
DWÓCH INŻl.'NIERÓW wykończalników o
na
wysokich kwalifikacjach zawodowych
stanowiska inspektorów do dzialu eksportu,
inżyniera wykończalnika do działu produkcji,
technika normowania do komórki normalizacji, kolorystę zmianowego, dyspozytorów
mistrza postrzygalni, mistrza
zmianowych,
farbiarni, mistrza suszarek, mist.rza parowni,
mistrzów na cewiarki wątkowe f-my „Hacoba", kierownika magazynu surowych tkanin oraz elektromontera ze specjalnością saZakłady
mochodową przyjmą natychmiast
Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marcblewskiego w f.odzi, ul. Ogrodowa nr 17.
Reflektujemy tylko na siły wysoko kwalifikowane. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
TRZECH TECHNIKÓW mechaniltów do dziatechnicznego zatrudni Spółdzielnia Pracy
„Metalotechnika" _:_ Lódź, ul. Wierzbowa 35.
2562/T
Oferty należy zgłaszać osobiście.

łu

DWÓCH INŻYNIERÓW-mechaników do działu głównego mechanika, spawa.cza na spawanie tleno·we i elektryczne - zatrudnią Lódzkie Zakłady Wyrobów Metalowych, Lódź,
ul. Wodna. 11/13. Warunki pracy i płacy do
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · omówienia na miejscu.
2567 fT
PLACE DO WYDZIERŻAWIENIA
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Lódź-Górna zawiadamia, że na terenie dzielnicy przy ul. Postępowej 23, 25,
•16, 48, 50, 52, 56, 58, Paradnej 104, Wrzecionowej 4 i innych znajdują się place do
wydzierżawienia pod uprawę ziemioplodów.
Bliższych informacji udziela Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Lódź-Gór
na - Dział Planowania i Eksploatacji 2995/K
ul. Lubelska 9/11, teł. 4.67-29.

„________...,:
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TYNKARZY na elewacje, murarzy z terenu
Lodzi i województwa - zatrudni natychmiast
Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego-Wschód, ul. Kopernika 37. Dla zamiejscowych miejsce w hote'm zapewnione. Zglodział zatrudnienia, pokóJ.
szenia pr""1·mu1·e
~J
2382/T
nr 5. w godz. 8-13.
'I
'
fr
TOKARZY
ezerow, s usarzy za, spawaczy,
Zakłady Mechaniczne
trudnią natychmiast
Przemysłu Włókien Sztucznych w Lodzi, ul.
Grunwaldzka 33. Zgłoszenia przyjmuje dział
kadr, w godz. 7-15, tel. 500-68, wewn. 62.
2507 /T

Sr.;USARZA•narzęl1złowca,

KWIATY
haUionowe-kwietnikowe
Lódzkie
włączając

Ogrodnicze
Przedsiębiorstwo
do akcji upiększania mia-

się

sta, przygotowało większą ilość roślin
kwietnikowych i balkonowych jak: pelargonia, szałwia, petunia w kolorach i inne.
Wymienione kwiaty można obe<:nie naZakładzie Produkcji Roślin
bywać w I
przy ul. Wojska Polskiego 83, w II Zakła
dzie Produkcji Roślin przy ul. Chylońskiej
nr 4 (Ruda Pabianicka) oraz w obw. Bałuty przy ul. Smugowej nr 21 i Zgierskiej
3007/K
132,

KIEROWNIKA transportu z praktyką - zatrudni natychmiast Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon". Zgłoszenia Lódź, ul. Kiliń
2577 /T
skiego 122.

TECHNIKA chemika ze
nień

znajomością

zagad-

artykułów

skórzanych i drzewnych na
stanowisko laboranta, chemika po zasadniczej szkole chemicznej na stanowisko pomocy laborant.a, technika-mechanika na stanowisko konstruktora, technika drzewiarza lub
działu kontroli technicznej
mechanika do
przyjmą Zakłady ·czółenek Tkackich w Lodzi, ul. Wólczańska 206. Zgłoszenia osobiste
przyjmuje dział kadr w godz. 7-15.
3001/K
MURARZY, malarzy, cieśli, stolarzy, robotników zatrudni Lódzkie Przedsiębiorstwo
ul. Rzgowska 102, tel.
Lódź,
Budowlane
2588/T
460-59.
INŻYNIERA elektryka-elektronika na stanowisku starszego konstruktora urządzeń automatyki przemysłowej z kilkuletnią praktyką
Lódzkie Zakłady
zatrudnią natychmiast
Remontu Maszyn Elektrycznych Lódź, ul.
Piotrkowska 2'78. Zgłoszenia przyjmuje dział
2583/T
ekonomiczny, pokój nr 4.
MISTRZÓW tkackich na krosna automfltyczne typu .,Saurer" przyjmą zaraz Zakłady
Rewolucji
im.
Bawełnianego
Przemysłu
1905 r. w Lodzi, ul. Strzelczyka 6. Zgłoszeni;i
3010/K
przyjmuje dział personalny.

PRZETARG
Robotnicza Mi~yzakladowa SJ>Ółdzielnla
Mieszkaniowa „Osiedle Młodych" w Lodzi.
ogłasza przetarg na:
ul. Wróblewskiego 65
wykonanie w terminie najdalej do dnia .15
września 1962 r. elewacji czterech budynkow
mieszkalnych o pow. 3.345 m. kw. każdy.
Tynki zewnętrzne rodz. IV, zaprawa cem:ntowo-wapienna, malowanie farbą emulsyJną
w kolorach wg projektu, obróbki blacharskie
z blachy ocynkowanej grub. 0,5 m/m, tynk
cokołu-lastrico wymywane. Udział w przetar·
gu mogą wziąć ·przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze i prywatne, upoważnione do wykonywania powyższych robót. Oferty w ko·
pertach zalakowanych bez znaków firmo·
wych z napisem „Oferta na wykonanie elewacji" należy składać w sekretariacie spół
dzielni lub przesłać listem poleconym w terminie do dnia 30 czerwca br. Otwarcie kopert oraz przetarg odbędą się w dziale inwestycji spółdzielni w dniu 2 lipca br., o godz.
12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bądż odstąpienia od przetar2628/T
gu bez podania przyczyn.

ROZPRAWY DOKTORSKIE
Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Lódzkiego podaje do wiadomości, że dnia 27 czerwca 1962 r., o godz.
16 w sali posiedzeń Senatu przy ul. Narutowicza 65 odbędzie się publiczna dyskusja
nad rozprawą doktorską mgr Czesława Korzeniowskiego pt.: „Studia nad syntezą, włas
nościami i budową niektórych pochodnych
3, 4-benzo-8-aza-l\3 -bi-cyklo-(4. 3, 1)-decenu"'.
Promotor: prof. dr Witold HAHN
Recenzenci: prof. dr Anna CHRZĄSZCZEW„
SKA
prof. dr Zofia JERZMANOWSKA
Rozprawa doktorska znajduje się do wglą
du w Bibliotece Głównej U.Ł., ul. Narutowicza 108.
3024/K
Wstęp na posiedzenie wolny.
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Lódzkiego podają do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca br.
(piątek), o godz. 10 w gmachu U.L. przy ul.
sali posiedzeń Senatu
w
Narutowic7..a 65
i Rady Wydziału (17) odbędzie się publiczna
dyskusja nad pracą doktorską mgr Fran~i
szka Germana pt.: „Cl10pin i literaci warszawscy".
Promotor: prof dr St.ef an KA WYN
Recenzenci: doc. dr Auiela KOWALSKA
prof. dr Stanisław KOLBUSZEWSKI z Wroclawia.
Praca doktorska jest wyłożona do wglądu
w Bibliotece Uniwersytetu Lódzkiego przy
ul. Narutowicza 108, czytelnia główna.
3025/K
Wstęp na posiedzenie wolny.
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W dniu 17 czerwca 1962 r. zasnęła
w Bogu przeżywszy lat 42 nasza najukochańsza żona, matka i córka

S. -j- P.

Helena

Fabijańczyk

z domu BERNER
Pogr:r.eb odbędzie się we wtorek,
dnia 19 czerwca br., o godz. 18 z kaplicy cmentarnej na Dołach.
Pogrążeni w nieu~nlonym żalu:
MĄŻ, CORKA, SYN i MATKA.

10010/G
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(W wypad.ku niepogody wtn;!'!, 2) „Urlop w We- w
Lodzi
'I.V
Ja
Chirurgia. i laryngologia rosłym 1 dzieciom w
prod.
prod. ang.-USA. „G<>rsza mil<>Ść
film nie będzie wyświe n<."CJl
:f.
rw wa l!S
•
1
dziecięca• S?Jpltal im. Kor ambuiatocium w god'Z1~T/E"I
. dozw. od ~,t Hl, <Jod. węg. duzw. od la<t W g.
tlony)
ZOO - ezynne g. 9-19
czak'B. ul. Armil Czerwo- na<:h od 18 do 21 oraa;
,.P;~ hOl. 16 • 111• 20
S'l'YLOWY-LETNIE (Ktll;! „Rembrandt
l'l':ATR NOWY (Więckow
przyjmuje w tym c:zasie
nej 15.
g. lO, 12 ·30• 15: -'· 30• 20 TATRY (Sienkiew1C7.a 40)
slrn~go 15) gad.z. rn.15 PALMIARNIA _ n.le=n- sk:iego 123) „Młode lwy
zglos-zenla na wizyty do
(panorama), prod. USA. HALKA (Kr:iWlecka 3-~) Program dla n.ajmłod- P1otrlrowska Hi5, Nall:'Una
„Brytannlk"
mowe :7.ałatw!ane ~z
GODZJNV
i
ADRESY
147.
R:zgov..-sk.a
6,
towicza
wa1
„Wojtuś
szych:
Piotra'
sw.
„Parasol
g.. 21.30. (W wyi:iaictku
lltALA SALA (Zachodln~a
KLUB KAWIARNIA ZMS niepogod;y . film me bę prod. węg . dO'Zw. od cuś", „Scyzoryk", „Kot Gdańska 23, Karolews•ka PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ nocną pomoc leka'l'Ską od
'l';~) g. 20 „Zabusia"
Przybys2ews1c1ego 41. 1 KOCNEJ POMOCY PIE- godoz. 20 do 6.
Przekąska 4a.
niedołęga"
lat 12 g. lil, 18, 20
d2ie wysw1etlQDY)
·ATR 7.15 (Traugutta l) Da:nsing g. 17-.2.3.
Sródmieście- ul. Piotr•
MLODA GWARDIA (Zie- o półn<><:y:., ::Kaczątko" Limanowskiego 80, Spoc- LĘGN'IARSKIEJ:
g. 19.15 . „Oczko opaezSwląteczna p0moc pie- kowska 102, tel. 271-80.
i:ma 2J, „Noc ~a~ Pacy „B<>Jaźliwy k<>t" g. Hl, 17 na 83.
KINA I KATEGORil
a.CA/ ••~t-w••
'r;~ci"
w dnl usta- Bałuty - ul. Zuli Paca.fiklem (pnno1an.a.) pr. „Przygooy Tomka SĄWill'_.."' ...
·ATR JARACZA (Jara1l:!l nlarsk&
n.owskiej 3. tel. &41-96.
·d
· l
KINO ł.DK (ul. Traugut- USA dQ'<'W. od lat 12, wvera" pr USA cloozw
l' "?a 2'7) nieczynny
ówprad~~ Widzew - ul. Szpital•
u~on:,,bl~
~~:"()
. Dyżury
od lat li!,. g. is.' 20
POWSZECHNY w LOKAJ.U WYSTAWO- ta 18) „Les girls" p.rod. g. 10, lJ., 16, 19
E„:ra
n.a 6. tel. 271-53.
aw
d-zi~
~h
dor~
66)
(Przqdoz.alnlan.a
ODRA
dozw.
(pRnorama)
USA
(PiotrLod'Zl
w
WYM
2'1)
(Ol>r. Stal1ngraod'.U nr
1
Sr,p.ital im. dr H. Wolf blr.e<:i~ 'Zllbie ~WYm 1 g w Górna _ ul. Lec".Znicza I
g, ;.,9.30 ,,Droga do Rzy kowska 102) wystawa od lat 16 g. 15, 17.30, 2.0 „Ostrożnie ba.belu" pr. KINA In KATEGORU
odzi- tel ~7-70
p'"Y.yjmuje rod'Zą<:e I cho d 1 inu chore ~
Eugen~usza MllZA (Pabt.~.nicka 173) radz. d.ozw. od lat 12
ma.Jairska
0 ~11
Polesie..:.. Al.
r.11,cZNOSC (Jó'Zctów 43) re .gJneko-logiczn!e . d-z!_el- n:i~h 00 7 d~ '1 9. g
„Jut.ro premiera" pro<l . g. n, 19
~RA (T ..Taracza) g. 19 G11otto-SlepJ.kowskiego
tel. 382-96.
„Dzieci cyrlm" prod. n1oey Buluty, z d21eLmcy
OSRODEK PROPAGANDY po!„ do-zw. od I.art; 16,
" .asanova"
P1otr
ul.
Sr6<lmleścle
po·radni
Z
'
l',ódź-Wicllzew
12,
lat
od
dorLw.
aus.tJr.
„Swlat
34)
(Tu_w,i;ma
OK~
Ol'J!:ltETK.A (Plotrkowska SZTUIH (Pa.rk S!enJ<.ie- g. 16, 18. 20
N"<M!oa pom<>e 1-e-l<&rska
,.K". ul. Zl>ocze 18, z kowska 102, tel. 271-80.
XI oi<ólnopol- PRZEDWIOSNIE _ nie- mil<:ze111a prcod. tra.n<:. g. 111
243) g. 19 .15 Ja tu rzą :;,'cui)
Looź-Sród.m1e- Bałuty - ul. Snyce:rslra (NPL) dla m. Lodzi 11:
d'7ieln1<:Y
doozw. od lat 7 ~. 16,
:fotografi- czynne
t'
ka
"
cl7.ę"
sicd;zib~ w Stacji Pogoto„P1·oresorek" pr. :l\ran<:. STUDIO ~umum~y 7-9) śdt> z poradni „K" Kop- 1-3, tel. 538-79.
fka 16) ~i" ~~;~~a od lO-lS STYLóWY _ nleC'Zynne
l>lNOK.Jo (Ko
ul. Szpital- wia Ratunkowego dla m.
Widu.w WLOICNil\RZ (Próchnika do2w. od I.art; 16 g. 18, żC::1zle d•abeł nie :m.o- ctńskiego 32.
g, l?.30 „o =nianym 1 00 15;_18 .
Lo<l-zi przy ul. Slenklerrn 6, tel. 271-53.
czecho.~!..
pro.cl.
.e
IKI 16) „Cisza : na sali ope 20
jego rzy
ż<>1n1er-zyku
w•cza nr 137 udziela poPt trk
racja" (panoram.a) pr POPULARNE (Ogrooowa oozw. od I.at 1~ g. 17.15 Szpital Im. C'urle-Skł<>· Gó
FOTOGRAF
SALON
jacfola.cb» 1 10
1
mccy w d;mu cho:rego
OW·
4o6-55o
u
l
~:
•k
roprzyjmuje
il<>wsklej
19.30
luąg"
Dziewiąty
18)
14:
1art:
od
dO'ZW.
ra<iz.
2)
Struga
(A.
nka ęg>1> ZTFA
rek" CM:. lg.
w DOro~n~ wystawa !o- g. 10, 12, H, 16, 1:&, 20 prod." jug<Js!. dozw. od CZAJKA (ul. Pionowa lR d';O~<:e i chore glnek~l~- , i'!.,1~1~ ~·Al I Maja 24 dl.a dorosłych i dzieci
a a see
ZOO)
'Zglas2aiąey.ch za<:horowa.
K0-0hanówka) nieczynne gG1ć~-znie z dd-zl1elln1ely LóL.ddzź. tel 382 98
rzglerska 26) lat 12 g. 19
ZACHĘTA
ń , __ 5) fografi,ki LTF.
ARLEKIN cw·1
nie po godZlnach przy„
- ·
·
o rna, z z .e n. cy
•
....
o cza •Sll\.4
.
.
„Zeb1'0 Adama" prod. PtO?\TJER (Fran<:is-zlcańskn ENERG_ETYK (Al. Poli- Wld·zew poradnia .,K" 11 Nocna p-omłlc plel11g·
~1~ynny
Jęc przychodni rejonoz
Łodzi
m.
dla
nhu"6ka
d-zielz
6,
L'SA. dozw. od lat 16, 31) „Jał<ab.:>wsky i puł- techmk1 17, róg Fel- ul. S?.pitalna
lfl I
~
LODZ·
ZffiMI
Tl.ATR
s-ztyńsiklego) nlec:1.ynne ni<".V Sródmleśoeie pora- sie<:l2ibą przy Al. K<>- wych.
g. 10, 12.30, 15. 17.30, 20 k·ownLk" pro<:l. USA I 'tlil
.GiiJ1l
KlEJ (Kopernika nr 8)
doozw, od lat 16 g. 15.45, MEWA (R'U(ow·ska nr 94) dnia „K", ul. P!otrkow- ś<:luszki. 48. tel. 324-00 od Nocna pomne lekarska
KINA PREMIEROWE
(gra w terenie)
„Liga di;entelmenów" - sk<1 Hl7, pora.cll!ia „K", goo2. 19 do 5 dokonuje przyjmuje zglosrenia te-o
18, 20.15
KINA n KA'rFGORil
STUDENCKI TEATR SAzabiegów d.la doroołych 1efoo1cznie od godz. 2ł
POKOJ (Ka'Zimier1.a nr 6) prod. ang. dozw. od :Lat ul. IO Lutego 7-9.
'I'VRY ,,PSTRĄG" (Wól BALTYK (Narutow!•cza 2-0)
Sa:pl.ta.l. im. dr JL Ma• .i da<leci w gabinecie 7.a- clo 5 na nr tel. H4-fC.
so ~ dooli:.oła.świ&· ADRIA (Polotr!k~ lii<l) „Tygcyey na pokł&dzie." 1a ,. l>6, Ul. JO
~ka 7~ u:iec:i:)'nn)'
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Memoriałowe refleksie

'
·
Rendez-vOtus ·"rel<ordzistów

Wyniki dobre-sukcesów brak
(Od naszego wys/annika)
Zawody siportowe
są ciekawe
wów<::zas, gdy przyn>OS!Z.ą za2a•i:ą,
WJ'Tówrumą wa.lkę.
W sportach
'WYmiernych, podnoszą wynJ<ki. Je
żeli parlają <l'ekovdy aJ·łx> rezultaty zl>tloone do nich, bez wahania mówimy, że 7.a<W'Ody staoly na
.wY'S<>ltirn :porziom.ie.
Ten krró1ild. wstęp jest potnzebny dl.a u:z:asadnien;a opinii o teg.orocrz;rcym Memoria.l.e J. Kusociń
ski.ego.
Nie pa<tt ani jeden rekm-d, ale
był<> ki:Jlk>a
wy:niJc.ów
„ocierającyoh. się" o 'X'ekoncly (np. w s.koku wzwyż kobiet, w rzucie dyskiem Piątkowskiego, '1.obry wynik w osz=epie. no i chyba re:zultatty FC'Vk:a na lJOO m, a Zieliń&kiego :na 200 m). Do tej kl.asy
Wyni!ków stojących na poziJOmie
śwtatowyim lub przynajmniej europejskian, doliczyć trneba skok
Kr.zesińskiej 1 l>ieg Kluczka na

490 m.
TegOlt'OC'2:ny

Memo.Tial

przectęt.n.ej
mi.ędrzy>nairod.ową.

111<l.k 'l'a>01lej
prezą
Mało

byJ jedkl.asy ~m-

byil.o
p.I'Zlede wsrzyst.kim
emocjoi.. Ktoś powiedział, że pierw
mego. dnia Memoria.! „Il"ie wypalit".
Ok!reślenie to jest
b><rdrzo
traifne. W dTu.glrn. dm1u strzałów
by;lo kil.ka, a n.ajdonioślejS'Ly roz
łeg'.I: się z pistoletu stairtera, gdy
wyp'U6!łJCIZal Oli!. biegaczy na 3.000

Plr'zypomniał się widrzom Ch:romik. Po 2 ok:rążeniach ton1, gdy
jeszcze prowadzit zdecydowanie,
można bylo odzyskać wiarę w je
go możliwości i... zapomnieć o
groźnych jeg.o rywalach. Szybko
n.astąpilo roze7.a.rowanie, gdy Chi!'o
mi•k zo·ezygtwwaJ z uciec-z.ki i z
prowad2enia, ni•kt n.ie chcial rzucić si<: w jego ś'la<ly. Jal<iś czas
dobTze biegt
Mathias,
a•le nie
traktowaliśmy go z więks-qmi noa
dziejami., widz.w co ,s.i~ dzieje za
jego pieca.mi.
Bieg
wygra? Jar;.y F•rancuz
polskiego pochodzenia, rekord!Zist.a świata w l:>iegu na 2 km.
Krzysrzkowiak 1 Zimny p1'7.egrali
:i.le rozwiązując wa.Ucę taktycznie.
Niepotrzebnie
pilnowali slaboszego niż zaczw;,-czaj Grodotzkiego, a

pokonarni na bieżn1a<eh świata, l'eprezentanci z słynnego wunderteamu.
Można z tego biegu wyciągnąć
szereg ważnych wniosków.
Malo l<tóry z naszych reprezen
t.aintów potrafił w Warszawie wy
kazać

się

dobrą

formą.

PoJĄo·iedzą

niektórzy, ż.e początek s€:'Zonu„ ż.e

czek.a ich
man1y

wyjazd do
wmeśniu

we

Euro.py. ..

To

USA i

że
mtsbrzooit~·a

wątpliwej

wa•rtooci

wyjE;śnienle .

Jedno jest pewne, że uciekają
od na.szych a.sów reko•rdy świata
i rezultaty zl:>liżone do tych relwrdów.
J. NIECIECKI

o

li

li~ę

Pierwsza. tura rozg,rywek o wejnie
doc.enili
bieg.acz.ia
Francji. ście do
II ngi !ITT'YnJoo.la na&tęAni Knyszkowlak, ani Zimny nie pujące
wyrniki:
zademonstrowali .o;woich wspaniaGrupa II:
_
Hu•-ulych i długich !i niszy.
Raków Częstochowa
~'""'
Jazy uzyskal czas 7.59,6.
Dla
lepRzego zorientowania się w o- Nowa Hut.a 5:2
KSZO
OstrowJ.ec
Górnlik
Racenie przypominamy,
że reko.rd
P<>l&1ci wynos.i 7.54,6 i należy do dlin O:l
Grupa tn
Zimnego, a 'rekord świata - PiGranica Kętrzyrt Motor Lurie (Wielka Brytani.a) - 7.52.8.
Czy po<rażka Ziomnego i Krzy- blin 0:2
Ma7.ur Ełk - Polonia w-wa 0:4
szkow:Ja.ka - to paważne memenIV:
to dl.a naszych cHugody„ta.nsowg::tn~ Sz=ec'~ - Lechia Zieców?
Niezbyt
przyjemnie było
kn.a
G&ra
patrz.eć jak b€7.radnie b\egll obaj
1 , 1 ~·
Czarni Słupsk - Gryt Toruń 3:1
nasi, tak jes.zc-ze niedawno nie
Nas ze zrozumiatych wzg•lędów
i•nteresują przede wszystkim rezuJ.tatv grupy III. Cha<rakterystyczne jest, że faworyzowane drużyny - Polonla Wa<rS<7..awa i Motor Lublin, odni.osły doś'ć p.rzekc>nyw.ające Z"'--ycięstwa na wyjaz<i-owych meczach . Tyczy się to
zwlas'2'A!7..a st.ołecznej Polonii, która za.pre7.entowala się w spotkaci.e rz: rogu. st,rizekern byl Z'i<ta.. niu z Mazu·rem Elk z najlepszej
Gdy Vava wylk<l«'zys~ując nie- strony.
Po pierwsruej
kolejce spotk>ań
porozumienie obroń·cy czeskiego ;>rowad:zą
waTsrutwianie.
Start
z braimkairzem uzyskał w 72 Lódź wejdzie do rozgrywel~ w naj
mill'l.
tll'Zecią
braimkę,
Wyn.ilk l:>Hższą niedzielę.
mec-ZJU był ;przesądzony.
R01ze,ntuzja zrrwwam.i
Brazy11ioj c-zycy z ro?JWi111ięt)'\!TI sztaindarem prizede!illowa<li w ru.-idzie
h='°"owej prned sza.lejącą z

I

metrów.

Brazylia mistrzem świata
po zwycięstwie nad
~

J.

Rimeta

po
Jra-z: '\Wóry :zxliQbyła Bra:zy[ia.
OllroQea ~ mil!iłniza &wia<ta
~ rw !llnailowym spoittkam.i u
pudiar

JOOPt"ezen'tao.i<ę CSRS 3: 1 (1 : 1•).
1Pi()(lliom f!1tY byił g<Jdny piretem:lemów do ~y1tJUlłu misl:.mQlwskiEl!:'O- Zalnasilło si-ę 111.a &ensację, ll:>awiem pierwszą braimlkę

:zdobyft.i p:il.kairze
.Masqpu6ba w 15

CSRS przez
min. meczu. rado.ści wi.clowinią.

,Wyrówna!: w 2 min. po2m1e')
Amatr.fild!o, ~ąiey kon.tu"ZljQ
1Wa.n€gl0 iPele.
Po :zmiarue i!lflrotn Bt-aey1li<jJC1ZYcy lepsi techn.iC"łlllie, C2'lęŚciej
docJIChodJzii.Ji do ~asu. W 58 min.

zdobY!li

drugą

CSRS 3:1

brarnłkę

lódzk(mi ··kibłcami

z

KRZYSZKO vVIAK
przy
piątek

łelef'onie

Sport. szkolny

kończy sezon
Wielkie zawody
na boisku ŁKS

II

*

*

P.Larińwek WJiiewaz;ęcyoh w
cenach 50-120 zł w
Handlowym Dornu Dzie.~-l
ka. Ull iPi.Olflrftt:owsk.a 60.
strza
MASZYNY dJo p~Sla.l'llia m-ki
,,Konosuł"
~ bL

-

Wojsk.a Pol100, Riotrkowsk.a

20, W4, NarutowJczia 27..
USLUGI

l

h

-

8.00 Wil.aJclorności.
8.05 Mu2y>ka
i aktu.a.In-Ości. 8.30 Koncert .8.eprezentacyjrn.ej Orkiestry Dętej Sląsklego Okręgu Woj$kowego. 8.50
K<>respcm.dencja z zagranicy. 9.0Q
Audycja elfa kla..y V pt. „Jak
Gr7..eś z

W1ieliczkii 7.:t1kie1n zosta.ł: " '.

9.30 Pogodne melodie.
9.40 Dla
prze<l='l<.oli a U<lycja pt. „W lrn:ldym po.riele ll'n.':ad•ka'". 10.00 Kone<:rt muzyki pol...„kicJ. N.OO Dwa
0

opoWiaadanla E.

Siemic·nO\Va.

11.2-0

Audycja z cyklu: „Wieś ta fi.czy
i !ipiewa". 11.-W Melodue rOOl'YV.kowe. 11..50 Au<lycja z cyklu ,.Rodzlce a dz'ecko"'. 11.56 Komt•nika<t o sta.nie wód.
11.57 Sygna·t
cwsu i hej'fia.J . 12.05 W-iadomoi;ci.
12.15 „Rol!ni.crzy kwadrans". 12.30
R.adiorek1ama . J.2.45 „Na swojską
nutę"•.
13.00 Audycja dla dzi-eci
pt . ,~Otvlarta S2Jkatułk.a".
13.30
Koncert muzy·ki popular.nej. 14.30
„Radiostacja ha'l'cersJka". H.45 Gra
duet fortepfa.nowy Rawicz j Lan<ta.uer. 16.00 W1a<lomości. 15.(}3 Pro
gr.a.m dn.ia.
15.10 Dla młcxl•zieży
S"hkolnej gawęda lnz. W. Goł-embov..icza pt. „Wyirok śmierci n,a
ból" - cz. I.
15.30 „Ra<i·iowa
sk.rzyrn1ka mueyczna" - oprac. M.
Dąbrowski. l6.05 „Proszę
mówi_ć
sluchamy". 16.35 Koncert żyezcn.
17.llO Wiadomośc.i.
17 .05 Z życia
Związku
Ra.d:zie<:">kie;_'(o. 17.35 MuZ'Vl<a symtoniC'l.na. 18.00 Tygodnia
wy felieton Redalccjl Spolecznej.
lG.Hl „Rad"Losta>cja młcxlo>d". 18.30
Skrzynka Ube?Jpiccze11 Dobrowo!nych PZU.
18.35 Ra<l1oreklam.a.

debiutantów
pod znakiem
jedenastek

~

Ma nam. rację. moja kointuzja je>it już w;rleczona. Sqdzę, że będę Rtartowal: w
biegu z przeSJZko:i.am.i.
- Nie mnJ?e zrozumieć fłla·
czegn
Chromik
tak
sizybk<>
zszcd·ł z bieżni?
- On .iest baa-dzo fiHgvmowe.i
budowy,
trenował
zbyt
im•tensywnoie i 1:o mu chyba zaS-llkodzilo.

I

*

tQlflwiz,j.a

Ul.40 PubMcysty!ka mlęd!zyn:airodowa. 18.50 Radiowy kur& naul<l języka rosyj~ldego.
19.()5 Koncert
orkiestry PR. 2'0.00 Dziennik: wieC?.:orny. 2().26 Wiadomośo.i. sportowe. 2-0.30 Audycja literacka. 2.1..3<1
„Wieczorny koncert m•.'Zyki rozrywk.owej".
22.00 Gra
orkl·es·tra
ta.neazn.a. 23.00 Ostatnie wiadomc-

dobre.
Kiedy pan jedzie do Chi-

- Okc·k> 2JS czerwca.
- A potem gdzie pan będzie
p.rzebywal?
- W Katowicach._
- o, to bard7A> żałuję, bo ja
będę w tym czasie w Spale.„

0

WTOREK. 19 CZERWCA
PROGRAM t

Dziękuję,

cago?

W za:wod,ach o Srebrny Kask w
Lod1'0l zwyciężył Rose z Torunia
pr-zed
Pogol'7,elskim z Go r:zowa.
POSZERZANIE obuwia - w
Szwend!ro-wsikl i Mi<rowski zajęli j'
sk!lepach: Nowot.kii 24, Grów ł cl-a l.sze miej'Sca.
W meczu Ji.gc.wym Tra.mwaoarz
na 47.
ł
przeg~ał w
Pile z miejscową P-0lo.nlą 30:47.
---------------

L

Turniej

cie'?

świata.

Radio

I

*

I-

Tak więc, z przyczyn od organizatorów niezależnych, nie oobędą się w
środę w
L-Odzi wyścigi motocyklowe na żużlu.

•

*

r -

W parze z niepo,v<Wlzen1a.m.ł _zawodników 'I'ramwajarza tta. żużlu
przyi;zly: i pertu„ba.cje
orga.nizacyjne. Drugi raz ntlhSl Tram.waJ{lrz odwolać zawody międzyna
r-0<!.owe. Okazało się, źe tym raZ<illl nie mogli do Lodzi przy,i1!chać żu.żłowcy ZSRR, którzy startowali we Wrocławiu w finale
strefy kontynentalnej lndyw1dual
nych mistrzostw świata, gdzie p.ię
cłu naszych zawodników: Kajz..,r,
Wal<>Bzek, Kapała, żyto, Pociejkiewicz
zakwalifikowało się do
dalszych wyścigów o tytuł mi-

---il

...-..:

:(.

*

*

Jułrzejsiy żużel

DUZT wybór suklilenecrz:ek

"Dziennika Lódzkiego"

umoiżlilWi~iśmy

też odwołany

~-,

.. ZIMNY

na- darni sytuacj, będrzlie_ illa na.s z USA, bo sa.mol<'ty lubia się
szym Czytelni•k<J\Tll przeprow 1- ndeco łatwliej sza.
rozbijać„.
dtZ€n1ie rozmów z przebywają - Mam .ie•sz~1 • .iedn<>, tym
(~b.)
cyrnli w SpaJe mi.strzamii. i re- razem
niedysb ·tne
pytanie .
kordizist.am:
długlich
dysta.n- Proszę się r.ie gini0 ewać. ~ · Jak'l!
sów ZDZISLAWEM KRZY- wid- · pan przoo.
s<>~ą
pr-.t.ySZI{OWIAJUEM
KAZii\HE- szłość?
~
RZEM ZIMNYM oraz z ic.h
- Ja jeszcze li ~ na
d'l.v;a
trenerem
TADEUSZEM lata k.a~iery zaw , iczej, a!P.
KEMPICĄ. Zgoci!nie z naszą za_ to też nie
jest PL ,1rne, Wiek
DOwiedzią, wystarczylo zad.z.wo- robi swoje„.
'
nić na numer Sportoweg.o Te·
- Czy szykuje pam się do
lefonu
Us'lugowego „Dzietl,"l•i- tej
perspektywy
zej-"eia
z
ka". by natychmiast uz;ys'kać bieżni?
polą.czein;e ze Spalą.
_Owszem! Niie jest jedrnak
Pytain.ia
kibiców
dJoltyc:z:';ly sZltJuką :rejść z bi<eżni \ · P<';·
t
przede. "l.~szystkim
Memor~alu n~ &taiwy. lecz w petr.. w Dziś od gooz. 10 rano na 9 :a•
Kusocmskie~o 1 mecru z USA. karzvst.ać swój t.a.Lenit.
<lionie LKS rozp-oczyna się świę•
Co pr.a.wcta.."'' Ilfie było aż tawychowania fizycznego i ~Pol'
młodzieży szk-0ln1!j . W tyUl
kiej lawiny rozmów. jaik
w
''" będzie 0110 .szczegółnie ur-0·
czasie organiZIOwanych
prrez
- Tu Zimny„.
·• I .•, _,„yścle obch<>d7.one, J>Onieważ na
n.as poprzednio spotkań ną te- Pa.nie
J\:a.zim.ierzu,
C-/C" d„no mu cbarakter imprezy or·
mat piłki nożnej.
Ale cóż.„ jest pan w st.a.nie w tym rol 1 ~ani7A>Wanej dla uczczenia XX-le
jesteśmy krajem lekkoatletyki, pobić rek(J•ro świaita?
Cz.vd
"'p PPR.
"d ,
d fll_ ... 0
. ··~
.
.
t .
rogram
przew1 UJe
e -v•
a
tymczasem zaJll'l."'-•esowama fe~ wv~ad_ z Kuce~,
~1er~
•sowy pokaz taneczny dzJeci z
więk.sizo.śct kibiców są pHkar- dz1 on,, ze J-CSt pa.n Jednym z ·zedszkoll, finał biegów narod-O•
sko-boksersk:ie. Prawem para- faworytow.
ych i masowe pokazy 7..arówno
dcksu.„
- To .i~'IZCZJC nie w.iiaidomo. „:mnastyczne, ,iak i tańców lt1d<>P-O!l1Jiżei
relacjonuj<emy
co !-- raxie ieS?.=e ni.e mam fuir- V' ycb, a na zako1icz·enie - finał
oiekaw57.e rozmowy
z
Krzy- my szLl.fuJę ·ą
mistn.ostw
pllkars.klch
lódzklclt
szkowiaik.iem i Zimnym.
•
' ·
szkól średnich.
:f.
Tymi zawodami l J>Okazaml ml.o
:f.
.A
•
dzież oficjalnie zakończy swoJ
,
.
.
- Sruan.am.
I~yszk?Mak„. sportov· ·· rok szkolny. przynlMI
- Tu Krzyszil~OW!lla 1{„.
Czy t<> prawda, ze rezy- on Spt· (} sukc.,,,ów w różnych
- Dzień dobry. Chciałem za- gnuje pan z biegu na 3 km z dyscyi>llnach sport-Owych i mil-O
pytać, Jak pan i Zimny oce- 1Pl'zeszkodami w związku z uj,., nam je.;t złożyć gratula-c.ie m1-0niacie swoje szan.se w meczu najleps7 ym
stanem
zdrowi~'? dzieży, która się do nich prZJ:'"
z USA?
Czyta.Iem <> tym w pnsie ale ezynlla ornz naucz.vcte_l<>m! kt 0 •
,,,._ ·d
. t
i
a"
·
d
-.
to
b
rzy tak wytrwale stara1ą stę pod
.uu n.o Je9 . iproro~ .::· z. ty~ . z rowtem c ~ a nieść pozi·nm sp.ortu w łódzkich
Ame.ryk.a111.1e osl1:<1:tnao są bardu) ruem<Ył.l.Jwe.
szlwłach.
dobrzy na długich dys~arno;acli.
J·esoosmy pewni, 1z zawodY
Sąó:z.ę. że w biegu z przie.57.Jrnpokazy przewidziane dzisiejszym
pro()gramem będą cieszyły się po·
W słuchawce rozlega się mi·
W(Jdzenlem wśród widzów a WY·
ly, dziewczęcy głos:
konawoolll dad7ą prawdziWl\ sa•
- C'bc!ałam mówic z panem
tysfakcję za wiele trudu wl'.lż<>ne
Krzyis,.,kowiaklem.
go w przygotó ·-anie imprezy.
- Przy aiparacie ...
- Tu mówi ktool z Lodzi.„
Jakie jest pańskie sam-opoczu-

W

Jak pech, to pech!

po rcu-

'

'

„Zagulblome

propoccje''.

„Słucha1my

lód·z.k.i tch

18.00

(L)

solfis:tów".

Na rzxljęclu:
Memori.ału -

główny
bieg
3000 m
(od
prawe.i) Ja.zy (Fra'11Jcja)
I
miej.sce,
Krzys1z1Jmwia<k
.(}'()Isk.a) - I!I miejsce, HeTman (N\RD) Ilil m.iejsce.
CAF fo~ . B.arącz

zaszła

po

regularni ...

spc;tkania
t..akże j,;dc
by prawem serii, po 1neezu Szko!Y'
154 ze S-z.Icolą 21 (Il zespól). W tyrn
pierwszym meC?.:u pa.cl.! wynik bez
bra1nkowy, a w j-edenastkzo:il wy.;
grai Ar•enal 3 :!. Szkoła 154, która najpierw zremisowała 1 :1, wygrała następnie pi-zy pomocy rZ'll
tów karnych 6:4, Henif:ka, grając
piątkę,

pokonała

Praszczankę

Szkoła nr 148 wygrała ze S'Zkolfl nr 103 1:0, w grupie VII Ba.r·
c"'lona uległa ni€oczekiwanie Tech
nikum Samochodowemu 0:1 (0:0),
Orlęta przeg-i·a!y z Hc-nvedem ~:3
(2:1),
C7.arni
Koziny
pokonal1
Tottenham l:O (O:O), a ZSZ otrzymała punkty walkowerem.

Dziś.

turnieju

od

godz. 16 dalszy ci~!!
w
którym
wezmą

udział

- Panie Zdzisławie, jak pa.n
d-087.edl do 11ormy, do ta.kich
wy.ników?
- O, to długa h:i.sitocia.
14
la.t musiałem oi.ężik<> praoorwao;,
ciężko

Hl.15 ('!',) Rad)oo·ek'l.ama. 18.30 Wia·
domoścl. 16.35 Uniwersytet Radiowy. 18.45 Gra zes.pól
And•rzeja
KuiI"ylewlc?..a.
19.05
Muzyka
l
a·ktualności. 19.30 Aktualności kulturalne. 19.45 Melo<hie taneczne.
lfJ.56 M. Rimskij-Korsal<:ow "Sadko" o.pera. 21.00 „Z kraju i ""'

*

:to

konjeczność

nowym U·p!ywie C7.a•u
Ar.s{';:n.al - Harpagon, a

w
1 :O.

*

- Zi.nn;r„,
- Chci.ałam w imien1iu wieln
ł · d-Lkich
s.vmpatyczek
sportu,
złożyć
pa.nu
Krzyszkowiak<>wi
życzenia
wieJu
da.Iszych
isukcesów i zdobycia !>rzez .ie··
dne"'o z was pierwszeg(J miejsea w Chica.go.
- SerodecZ!llie pa.rui. dziękuję.

*

Znów trzeba było skorzyi!'Łać 'Z
paragrafu pozwalaia.cego sęd'Z\om
rzuty ka.rne dl..a wylonienia zwycięzcy. Najpierw taka
wy-z..naczyć

tren.ować . „

Grupa I:
Kometa - Szko.la 127 (I)
Szkoła 78 Koper.
Grupa II:
Zryw Hairpa,gon

Grupa III:
- Czy mecz z USA b4)dzie
Vlicher
Tech.-iikum EkO'IlO"
ba.rdzo trudny?
mlczne
- Strasz.•de trudny. NLe jest
Szkora 155 - Wisla
pow.ieooiaru;i, c:zy niie dosfanieGrupa IV:
my w skórę.
Ale
będziioC!Tl y
Szkoła 89 UliC7..ka
warr=yć jak lwy.
ści.
Spartakus Pen.airol
z 57,eregów
łódzkich
sędziów
- Chciałem jeszcze zapytać,
świata".
211.27 Kro.nika s:porto!Vira,
W
środę W bm. grać będą:
211.40 D. c. o.pery.
23.30 MuzyJrn piłki nożnej ubył Mieczysław Ml- jak.i_ .ieist pa11skie najwięk.>~e
Benfica
Arsenal
PROGRAM Il
taineC'Zna.
2.3.5() O&tatnie wiado- sztat. Pa.dl on ofiarą tragicznego ŻYCZeJJlfo?
Szkc·la n.r 154 - Szkoła nr 148
wypndku. Pogr~-eb zm_a~lego od8.30 W1adom-0ści. 8.35 R.11diowy mośoi.
Technikum Samochodowe (Il A)
b~zie siP, w dmu dztS1eJszym na
- Mu.w:ę się zalSl!anowić . .. O, - Honwed
kurs n.arnki
jęz.yka .anig'iel·sil.dego.
Mani o godz. 17.
8.5-0 Koncert 'dla wczasowiczów.
wi.em : żeby sz.c:zę.%.iwie wróci<'
C?.arni Ko:zlny
TF..LEWIZJA
szs.
9.00 Gra Polsilrn Kape!J pd. l".
Dzier:i,a.no-w,ki-cgo.
fJ.3·0 Pf'zeglą<l LS.58 Prog•ram dnia (L)
odbędą się w
pra,<y literackiej. 9.40 Meiodie na 16.00 .. Dzień dobry mister B.atoSzczer..inie.
t.KS poko ~
na.U za.paŚ'OiCY
Bud•owtanycl1
HJ:4 w
org.ana·ch kinowych.
10.0Q „Ja<rw dln·iach 22-24 bm. odii-y" reportaż Ma1ria1na Ma
0
mark cudów" nr 37. ll.OoJ M·u-zyka
będą
się
finałowe
reo.:•
n 1 eczu
misbt"'ZOSL\V·O kla
~
rzyńskiego
z Dworca Mor- sy
A . Pum.kły .dla zwy.
'~IE
na·szych pr7yjació!. 11.57 SygnM
grywki w tenisie stolo-;
skiego w Gdyni ('.Drarn.s.rrnisja
wym,
do
któr~·ch
czasu i hejnał. 12.05 Wiadomości.
AZS
z Gdyni przez Gdańsk)
•
12.15 Słoneczne melodie. 12.45 Pu- 17.00 Zrobimy to sa•mi - progiram
Lódż
delel!uje LisO"ws•klli
rowski 1 w wa<ioze cięz__ - - - - - _..1_1-11bl-4~~H1.-.1__
Plytę,
Manko i Górna$
b!Jcysty~a _eltono-rniczna. J3.00 ,~on
d ta dzieci (W)
!dej
Węg'la.l<
watlJcc-we· . _ ,
__
oraz
Krygiei·a,
Gralińskie
cert soUstow. 13.25 „Oc-ale_nie .- 17.IJS FHm
z
serii
;,Podwodne rem,
odc. 13. 13AO (t.) Informac1e dnia.
go,
A.
Domicza i Butrl"
przy.gody" prod. a'Us<trlac
o-cl
13.45 AudyCJa dla d'Zleci sta•rS1Zych
i
ma.
Po7.a
tym
łódzki
AZS
kiej (odc. H)) (W)
w międ'Zyokręg-0wych L "'· _d=all w Ploc.k'U ~tok.iem 3:1: . Tak więc i reprezentowany
będ-zie
.. Blękitn.a sztafeta". H.00 (L) Au- 17.45 Na pó~kach księgairsklcll't
zawodach
strzeleckich porazln w meczu z dru- pierwsze m1eJSCe w tu:r-·rownież w finalach tek•
dycja l.iter:idca. 14.l~, (I.) „M-el_o(W)
Ols:ztyn, odby- zyną Kle1c 2:3
a wa,r- n!„ju zajęła l.hdż przed koatletvcznych kos?vkóW
d1a. rytm l plosen.k.a . - audycJa. 17.55 ..Porucznik: Marryni,n", fi1lm Lódż tycll na strzelnicy Wido:e S·7..awa. wyi::ra.Ia z . B.ialym Warszawą. K\el cami i Bia ki męskiej oc~z sla~kóW'
14.35 (L) Utwory w10·lc-n.c:z,elowe.
w.a,
Lódz
odniosła
trzy
stokH~
.
-n
.
fab.
4.1.
prod.
Koleiność;
ra.d'Z.
tymstok.t em.
dozw.
Ji
.
od
ki żeńskiej
i
męskiel•
14.45 Pul>licys\y,ka
ekono·m1czna .
12 (W)
~·
. zwycięstwa w kl>ks 2, w 1) Ktelce, 2) Lódz, 3) War
o k:ro•k Od. awa.-isu Konlrnrencie
te oabędll
15.00 Ple§ni cygańskie. 15.lil Picini 19.lS 18·t
RO'Zmowa
z
prezydentem konku1rencji kobiet, junio S't~wa . . 4) Bialy~tok:.
da I ligi znalazła się dru si~ w dniaeh 2!>-30 bn1'
o So:bótkc wym świ9Cie. 15 .30 ..D'.a
Brytyjskiej R.ady R:"~ądu. mi rów i juniorek. Czwaorte
W Kielcach
natomiast ż:-•na -pll·ki ręc:i.nej Jód,z- · "
dzieci odc. 1 powiesC'l pt. „P,zynistrem Ecro!em
zwycięstwo o.d.n!os·lY ju- junic·rzy
Lod!2li.
od.nieśli
kiej Unii. Pokonala ona
Pod•('7.B9 7..awodów J.t-1<'
gody k.a.pL1.aina Załgano.wa". 16.00 19.30 Dziennik telewizyj.ny ('1'.r)
nio•rki w kblcs 5.
Wlelki sukees w tuą·nieju w ub. niedzielę Ruch z ko•1letycznych
w KiiC"
Wi,a<lomoścl.
rn.05 Ko n·cert P<>P·O.
.
o
pq·cha•r
d•r
Mich,a!owiCrudzią<iza 15 :6 i d"Zięki wie. G<>riajew UZY"·kllł""
M
.0-0
,.Dot>r.a·noie
Bettino''
opeludnlowy.
16Ail Repor\aż literaOgolny
wymk
mec-zu
C7.1L
·Po
zwycii;;stwie
n.1d
temu
zakwali.fikowała
sle
lrójskoku
16.65,
a
Jew<i«
retka G. Kramera . Tra111s1mi
4
1
cki. 17.00 (Ll Omó"\\'ienle prograBialym.,to:ki·em, zmier7.yl! do !lna!owych Tozgrywek kimow pnebiegł 3.()00 i;!'
sjn
7. Pańc:st\vrlw-ej
o.pereuki a: dla O siztyna .
mów. 17.05 (l,) Fragmenty oper
W drugi•m dniu tnir- siC! z Warszawą i poko- eks.\r.a,J<lasy .
z p1zes:zkodami w 8.35° 0 '
w Wa.r><zawic (W)
GiaN>mo
Pueolnlego.
17.30 (L)
nieju o puchn.r in.:i: . Pr-L.e n"..Ji jf! 2 :1. Kielce 1rntoFinaly xrr akademi Sq to nujl-cpscze w 1yrt\
,.Aktu.aaności
l&dzkie". 17.45 (L) 22.~o Ostatnie windomo'1cl (W)
wot-s>kiego
mtc.d.7.Jeżowcy miast wygr'1ły z Bi<>łym- cki.ch
mi.strzootw P<>lski roku wyniki na św:Jecl<!•

sądzieeo
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