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Pre-

~br ZSRR Nikita Chruszczo w

ro Ył w piątek na Kremlu
ra ZlnoV(ę z kanclerzem fede-

Ą}f0Yin
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Republiki Austriacki ej
nsem Gorbachem .
:rn Ze. strony radzieckie j w roz'IV:iO'W'1e uczestnicz yli pierwszy
ni·cepremi er Anasia.s Mikojan,
Ą 11~sti::r spraw zagraniczn ych
nr reJ Gromyko i p. o. mis· stra handlu zagraniczn ego
terg1ej Borysow.
"1 Ze strony. austriacki ej udział
6 rozmowie wzięli minister
~<l:W zagraniczn ych Bruno
niJ1sky, sekretarz stanu MiCZn erstwa
Spraw
Zagranib Ych LudWig Steiner i amll:~8.ad<;>r austriacki w Moskwie
--:::_nch Heimerle.

e

Pi~ć
przyj~ł
Zamknięcie

sesji wiosennej

Pałacu

bn~cy

pa:izeded1111iu

WA.RS~AWA (PAP). -

Zgodnie z porządkiem dziennym 'PJ."ZY'.iętym w pie.l"W.s.zym
dniu ~brad zalbral głos pos.

Jan Wimisek (Z.S,L), który w
imieniu komisji rolnictwa i
prz,emyslu spożywczego zreferowal rządowy projekt US>tawy .zmienia.jącei dekret z 1949
r. o wymia.nie gruntów.
Projekt us•tawy pootanawi a
m. i.n .• że grunty mogą być
wymienian e, jeśli wyma.gają
tego względy gospodark i ro1!nej lub leś.nej oraz w celach zapewnien ia racj.onalne j
zabuidowy. Jeśli na wymienianych gruntach znajdują się
lasy, sady. ogrody, lulb inne
u1pr-awy speoja-ine, jeb wlaści
cie<l otrzymuje w zamia.n uży
tki o tym samym areale. j.ak~i i ohara:kterz e. a ewentualne różnice w waort-0\Ści bę
dą
wyrównyw a·ne w gotówce. Kiedy nie ma takiej możliw0<śc\
wymiany, właściciel
otr.zymuje grunt zamienny o;raz - w gotówce - pokrycie
wartości
l11praw, drzew itp.,
znajdujących
się
na danym

Spor tow- ym

4-0

. Ml:ęd;zyinairodowe,go

Ilię La SPo!dZielczoŚci, oóibyła
aka w Hah Sporbo~j w Lo-lzi

llJ>rnd.ern1a, która była glówOboh "'.kcentiem tegoiroczny ch
~ 0 dów . te~ święta w 1..,0l 'WOJewodz itwie.

!:i~d· t>OOZy~illllffi akademi~ z_a~
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i
m. ITI. sek.reta1rze h.L
PZPR T. Głąbski i
1
~ l>1>bnxfaie j. przew. Prez.
ora~ 111 • Lodz:i E. ICaźmierc.<ak,
ll' ·,.. Zast. przew
Prez. W RN
... "'llJek:.
•

T>rz~ zagajElllliu Ull:"ClCeySt<'IS~
SJ:>ól ..
pr~ewOO:nic::zącego
l'll. ~ . Rom1sJi WsiJ)Olprac y
!'at
z.1. J. SwHonia.k a, refe'tlr,,.,....~k-OJ;iczn<J6oiowy wygłosi I
ln~. · Z Okręg, Zw. SpóMz.
<:a~ł · Misiaik.
Po nim
111. > -~~~<>:> prze-w. Prez. RN
E. Kaźmierczak.

E.
że

Ka7Jm:i>Ell"CZak
drzliiaJlalność

pook.reślil,

spółdi<(eloo'>w

wysoko i.est oceniiiaJla :i. przckazal :im z okazjó. MDS w
imieniu wladz Lodz;i i wojewód7Jtwa gorąoe życzenia.
Część alt'tyistycz.ną
a.kaidem i:iwypel:niły
występy
a;rtystów
scen warszawsk ich :i lód.7Jk'cn
oraz
zespolill
est.rad0Wle5(0
„Va.riiete". z NRD.
M. Kr.

ob~zarze.

Powstał w Łodzi
Społeczny Komitet
l,łozwoju TV

Wtcworad na Slp()tk-ani.u w KL
PZPR powoła.no do życia Lódiz
lro-Wo.jewó
d"Zlki Społeczny Ko"" k rótkun
..
l11<)w
przemówri. eniu,
mttet Rozw0<ju Telewizj.i. W
\Jcl?:ia'f W~k'l!Zał na PQWa7.ny
sik'liad korn.'i1tetu weszły 63 OIS(>tioWrlctSJ.'.l?ld:z.1•e.lCZl01ści w buby dlzialac.:re poli•tyic,z;n.i i
Orga:niz Wlie 100C1.iaJustycm ym.
spolec21DJi, reprezen,tain<:i więk
dz( ·i aci.oe ~półd?Jielcze f...oszy,ch
zakładów
p.rooukicyj "-'iają ~1ewództwa przed;.tanych i zjoon>OOZ>eń,
a także
llotoeinc. iuz obecn~e poważny
przed•staiw ioiele pra.s:y i dyrektrucJ.ni~~l gospodarcz y.
za- ·cji LOT.
~ik. ~ą b~hsko 70 tys. praKomhtet
w)"ł0tnN
SpOO•ród
70() ,,_,_ew 1 z,rzesza,ją pr.maci:
swoi1ch c:don~ów
12-.o&obowe
'J"'- CZlOl!l>ków
•
prezy>d.i•um.
P,r,ze.WlOdJlllczącym
prezydi1um wybra,n.o .sekre,tairza
KW PZPR - St. Dobrodzie ja„
jego 7..astępcą - Wkeprzew odniczącego Prez. RN m. Lodzi
R. Kac.2Jman:·ka. Stanowisk o
seklreta.rz;a objąd: clyirekt-0.r LOT
- red. W. Orł()Wls<ki, za-ś skarb
n Lka przewod1n ilClzący
MK
ZSL - St. Sta1r1ia.sZ>ek.
Zada111dem
komitetu będizrie
giromaodivenie
fundou1,,.zów spo.łec2Jnych,
które p.oz;woJą na
rozbllld<01Wę
zaplecza technoiczneg,o lódz;k iej TV, rQZS.Zet'?...e<n ie
~'rtrNrs
za.s.ięgu naszej stacji nada wt hm
• ĄP). iW czwartek
e z.ej i .popraiwę j-a.kości progra~.a.~a.bJan~~no rozo~cz•Ha. słe
mu loka.tnego. W n-ajblirż...<szym
I\· rl~we.1 K 4 . S~Ja M1edz:vna
czasie kQm~tet ro7.<iJCY:7;nie sta~l"ff!»1v~·ch Ołlt1-s.h Zwiazków Za
ra.n ia o zdobyde d:la Lodizi wo
h0 z n~ na rzecz S-Olidarnoś
zu t.ramSJ!ll i.sy j ..eg·o, w pers.pe:k
tnik<1.m· em ~litierskim i ro~s.fi oot.!w ~hner~kimi. Pra.ce
tywiie są ~rnne, n ieim1t1iej wa.ż
W.
ac ma.Ja do 1 liuca.
ne przedsięwzięcia.
b Sród
d I
Jesteśmy pewni, że P<l'WIS<ta>1"7.~:b~·li
~ eitatów.
którz~·
nie kontitetu
s.po.tka 1Się z
>~~-!dują ~~ te konfere;n~.fo.
apla•uzem
ze S/tt-Qny sipol:eczeń
" 1a..,k6w z •e 1>rzedst.aw m1ele
sbwa
mias.ta
i
WO<jewó<'.:zbwa.
> rlalish· ~;."°"'<><fow:vch kra..iów
~[ktt1Jt> ·1 ·, J'""!· Polske repre
(bz)
~~ i:t>.snoł~ ':'1szkielis . kiernw
~ 1 ~!)()owej
,.,~czności Miedey
1•llików Z ~ntralne,1
Rad:v
8.Wod-Owych.

"""""=·

~
..!!..._rzecz solidarności

z narodem algierskim

l<on fere ncja
w Casab lance

,„

w

~ary "°;ięzienia

'

r.

Brvtania

~la Obrońców pokoju

~1~?,~DYN
na

IPAno.
'~i · "'"' skaz ł
• •·
Sad lonnQ~ , l>r:vt:vj:k. W czwartek sze
„,,tl O.Jl1
k ICh ZWOiennik ów
\\· tnowe
a.r:v wiezie-nia. za
\\· :Vch da DOdania.
wla.clzom
~I s~~'Scv ~~~eh oer:sonalny ch"'.
''łli~rzed kilk. zostali a.reszto-wa
bl"J
„siedz 0~a dniami ood~i~;ą,d a.111l'T~-ke.i" kdemonsfr ae.ii
,.. r.;...:~ns a. baza lot-'Wlilm·~

W dy,sikusji .pos. pos. Zl>i'gniew Uzar (PZPR) oraz ZygmU>nt Wierzyń:sl<i
(SD), w
irn,ien·iu swych klubów pose-l.s1kich popał'h projekt u.sitawy.
W wyn~ku glosowami a Sejm

omawianą

ustawę uchwa1lił.
W następnym punkcie ~
rządlku
d:<:iennego pO'S. Ka.?;i-

rnde<l'lZ

SJ,iiwa (PZPR), omówił
ustawy o 2)mianie prawa lo<kaloweg o. Stwieirdzi~ on,
że w
3-letniej pra1ktyce stosowania Qlbecnych przepisów
tego prawa miały miej.sce z.iawiska wykorzysi tywania jego
ipoota:nowień
w .spo.sób niewła-ściwy, a nawet SJl)r'Zeczny z
pierwotnym .i założeniami.
Projekt ustawy kladzie nacisk pr.zeode
wszy.sitkl.m na
kontrolę społeczną P:!"ZY us1alani-u li«<t osób O"C?.ekuj.ący<!h
na mies"zikan·ia. Przydrdał lokali następoiwa~ obecn.ie ~d?Jie
proje~klt

nowych pl.a.-

nach ingerencji Stanów Zjedno

C"Zonyoh w wewnętnzne siprawy
Laosu i 2'.amiaraeh sprowa.ct!Ze nia go z drogi· neutralności.
Sum~·
Zjei:I.noazon-e - podkre
śla
"Głos Patet La.o " usilują
pn,eS(bkO<l'Zić
nawią-wniu sto

sunków dyploma.ty cznycl1 mię
dzy Laosem a kraj.ami .sQoCja.listyc?,nymi.
W dni.u 24 c:zerwca ru1d Laosu
pe stanowi!
jednomyślnie

n.a Vi.1-i ą•zać

n-e z

stosunki

Polską,

dY'Plc·maty cl

=

12 posiedzeni e ulena.me Se.i mu PRL. Na. zd.iooiu: przemawia minister rolnictwa. Miecz:vsła.w J~lski.
.
CAF - fot. Bairaoz

»Czujemy się tu jak wdomu«
oglądać

Bawiący w P-olsce wybitny pisał">: francuski
Jean
Sart.re i jego małżonka, Simone de Beauvoir spotkaliPaUI
s~ę
w piątek 29 czerwca na. konferencj i pra.sowej z dziennikarzami warszawsk imi. W spotkaniu tym uczestniczyła również i pr:redStawi cielka „Dziennika Lódzkiego" .
Konferencj a,
ze względu na przeładowany program pobytu obojga , pisarzy w Warszawie , trwała zbyt krótko w stosunku do za·
interesowa nia, jakle wzbudziła w PoJsce wizyta Sartre•a,
Oto niektóre wypowiedz i pisarza:

był

C7'8Ch<>słow.acią

i

Niemiecką
Repubhką Demokr.aiyc:iiną waz za~robował zarwair

mierzają

aby

pos·lużyć

i

się

Phoum

jego zwol-ennika -

pl""7.A~·szkodrzić

na,vią7...a

niu stosunków dyploma·ty cznych
między I.a:osem a krajami 5-0Cja
list;rcznym i.

PARYŻ (PAP). W zorean.iiT.O
WaiIIVlffi
UNESCO miedzynarodOI Wvm k0il1kuir&e
na
olak;;ut oropa.iru.ia cy idee rnro-.
zumi.ieruia i wisoóŁoracy rtltiedzy
nal!'odami, drugą nagTodię zd<e>
bvl miody P'la&tvik wairsz:aw&kli. Stanisław Zagót&ki, ex ·
aea u.o ze stUJden.tem a.rchiilte:k
tui,:y w Teł)e<J·an.ie M. Ra~tzia
nim.
Pier-wsze.i 111aJn'odY nie
Przy>UJ.ano.

Jean Paul Sartre do dzienn ikarzy pofs kich:

.Je9łem po ło by kochać
kogokolwie k. Nie musi być a.ku
rat wielki ..•

,,Verbe'lena nr 2"
wykryto w Wiedniu

Nosava.nem

laure atem

konkursu UNESCO

- Pan jest w Polsc;, po raiz
pierwszy. Pytanie to jest ba.in.al
ne, niemniej ba'!'dizo nas interesuje.
Czy zecl1ciałby pan powiedo:ieć nam o swok:h pierwso:y·ch w.rażeniach iz naszego klraju?
- .Jesteśmy w Pol..ce dopiero
pięć dni. Powodowa. ny srezerośeią a nie względami kurtuazyj
WIEDEN (PAP). Dzlenni1k
nyml muszę stwierdzić, że oo„VoJ,kssHm e·• dono&i o nowym
kryliśmy, Simone de Beauvoir I
wypadku bezk.airneg-0 zamies1z1ki
ja, głębokie związki istniejące
·wania na terenie Austrii cud20
pomi<:<)zy Francją a Polską pod
ziemca slrntzanego pr"Zez sąd ojwzględem kulturalny m.
Dzięki
czysty za kolabo·racj onizm. Oby
temu poczuliśmy się od razu
watel szwajcairS<ki d·r. Josef Bar
jak
w
domu.
\V11rsch pisze d2ienn.ik sl<a'l.a
ny zostal w swoim c-za.sie pm.ez
- Jadąc do jakiegoś kraju P<>
sąd szwajca•rsk i na 2-0 lat wię
S>l.a<l.a się o nim j&kleś wyirozienja z.a s•z.piegost\\1·0 na a.eciz
bio-ne z góry wanie. Czy pańHitlera i p>r:zygotow ywanie "ainskie wyot>rażenia o Polsce zmie
schLu0ssu S'b\J,.ra.jcairii''.
niły się w zetknięciu z nzeć'ZY· "Volksrstirn me" wsl{·a:zuje
wisto1ieią?
na
anaJoaię
tego faktu z g1•ośną
- Nie tak bardzo. Zna.m y Pol
aferą Rob-erta. Verbelena, ko.\askę od 8 Jat. Od 1954 roku reb0<racjonis ty,
skazaneg-o
n.a
daguję przegląd „Temps Moder
śmierć pl"Zez sąd beJgjjsk!, któ
nes", w któi;ym zamle6zcza my
ry również do niedawna pod
.szereg artykuJów o Polsce. Wawla•snym nao:wiskiem spokojnie
szemu
krajowi
PoOŚWięcl.llsmy
zamiesrzJki,v .a.t w Wiedini'u,
.Jedenwespecjalny
Francji numer, który
rozcilwytywan y. W „Temps Moder
nes" wypowiadają się również
pisarze polscy. Stąd znane nam
są I wasze życie i zmiany, któ
r<! u was zaszły. W ciągu 5 dni
odnaleźlismy
ra.czej
starych
przyjaclt'>ł
w-szystklch tych
dla których poczuliśmy sympatię,
popnez znane nam ich
książki
i artykuły tłumacz.one
te popJ.'7.ednlo p;:itrO<>A>mie<nle w
na francuski.
sprawie wymiany
pr"Zedstawi ciell dyplomaty cznych z Chiń
- Pa n ba rd7.-0 du ro podlróżo
ską
Republiką
Ludową
i Dew.a•l. Który kraj wywar! na pamokratyczną
Republ..liką
Wietna
nu najsilniejsz e wrażenie?
n1u .
- Zupełnie szcz,erze - Kuba.
Jednakże
Stanom ZjednoczoP-0,iechaliśmy
nym - stwierd'Za „Glos Patet
tam w momencie
rewolucji, w chwili szczęścia i
Lao" nie po<lot>.aią się te d.e-cynieszczęścia tego kraju.
zje rządu laotań.s.k.Ieg·o. Są<l,ząc
Szczęś
cie to rewolucja, nieszczęś<:le 'Z
wypo~'i-edrzi
prz-ed.staw1, ci-eli
interwencj a.
USA wladze &merykańsl<ie zaByliśmy
tam w
rni,

udała się

-

dosłownie

- N&pisał pal!l tnzy scenadusrre fi:lm<:>we. Co pan sąd!Zi. o
sw•olch doświadczeniach :tilmowych?
- .Jestem rozezarowa ny. Wy·
cofałem nawet swój podpis spod
ostatniego :scenariusz a filmu o
Freudzie. Producent miał innll
niż Ja. koncepcję filmu. Ta róż
nica poglądów wynikła z tego,
że w odróżnieniu od niego ja
•mam dzieła Freuda.
_A sztuki teatrailne!
- Tak się 11kłada,
że piszr,
sztukę oo cztery lata. Każda. z
nich jest moją osobistą reakcją
na jakieś społeczne zjawiska.

czasi-e

miodowych miesi«:eY

re·

wolu<:Ji. O takich rzeczach ni·
gdy się nie zapoinni.
- Kogo pan najbardzie j ceni
7e W'51,PólczesnY'Ch wYbi1'11..vdl lu-

Q:l:if

l

ludzi. TG bardzo trud·
szukamy wśród nich ja·
wspólnych ceeh. Próbuje
my kh rozumieć. Wezędzie też
spotykam pisarzy. Twierdzę, że
porozumie nie pomiędzy pisarza.
mi i społeczeństwami istnieją·
cych obecnie !>loków politycz·
nych Jesł możliwe.
ne.

kicb,ś

ALINA PONIATOW SKA

Wysokie kary
•

•

•

w1ęz1en1a

dla członków

bandy rabunkowej

KIELCE (PAP). 29 bm. Sąd
Wojewódzk i w Kielcach skazał
DA
WISOkie kary więzienia.
członków
13·osobowe j
która działając w latach bandy,
19471961 w
szeregu miejsoowośet
na terenie całego kraju doko•
na.Ja kilkudziesięciu napadów r11i
bunkowyc h z bronią w ręku.
- Pan ba<rclzo duro podróż uGłówni oskarżeni Antoni Osiak,
je. Dlaczego?
Jan Ciechowie& i
Władyslaw
- To ' oo my z Sim<lae de
Kowalski
skazani zostali na.
Beauvoir uprawiamy , naz~'Wakarę śmierci. Na. mocy dotych•
my turystyką sp-0łeczną. Przed
czasowych amnestii sąd w osławojną nie byliśmy zbyt upoliteeznej S<lntencji wyroku zamie
tycznienl. Jeździliśmy po to, by
nlł karę śmierci na 15 la.ł wię.
oglądać
a _teraz
zienia.
_ _ kamienie,
_ _ _ _;...._
_ _ _by
.;__ _
_ _ _..;;._ _ _ _ _ _ _ __
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w wewnętrzne spra wy Laos u
HANO! (PAP). Radio „Gloo Pa

PZ~R

St. Zag órsk i

US A nad al ingerują
tet La.o" donosi o

Delegacja KC

flo Mos kwy

29 bm. odlbyło się 06\ta.łin.ie
bieiąicej J.lI setSji J>OsiooPZen.ie S·ejmu PRL.
Obrady
l"llby wznowit o godz. 10 wiicemal"S'lJałek Se,lmu Jan Kal'Ol Wen.de. Obecni byli C!Łłommwie Rady Państwa z jej
pniewodni~ym Alek&andr cm Zawadmkim oiraa: cuOillikowie 1'2ądu z premierem Józefem Cyrankiew iczem.

w

*•

wc zor aj Se jm PR L

Uroczysta akademia
w
w

Pi>pula.mc sądowe „pysJtówk i". ~ie inSJ)iruJl\. Już na.~ Jlu;o
m-Ocrystów do pisania rzeczy. m ~ll~J 11!-b bardzie~ d~1~.
Co oczywiście nie zna.czy, ze hczba ich 'YYdatnie SJę ~
szyła w porówn.a.n iu np. z okresem gdy Wiech ro~ ...,,....
rierę. W dalszym ciągu stano '\Vią one . ok. ~8 proc. w ska.li
rocznej wszystkich rozpraw są d~ch. Niektore SPM'Y ~
się Jata.mi, nar&1>tają wciąż no we ura.zy: Stosunki między lodź
mi pogarsza.ją się z przyczyn częstokroc błahych •
Nie ma niemal że domu, w . oto pcx1sta,w~ zadania 1;Jleti
którym kto-ś dJO kogoś nie mial loomisji.
by o coś pretensji. Jeden lo(D~ ciąg na
2)
ka1tor, wracając późno z pra~
cy, gtośno tupie. Pewna paru
powied•zia la o ilrunej. ż.,e,.. Tra
1 eą wiele godz.in pozwa.ni, powodowie i świadkowie, sędzio
wie,
ławnicy,
protokólan tki.
Ale nie to jest najważniejsze.
na podsta,wje listy usta.Jone.i Znacznie ba.rozlej
przykry jest
k-0legialni e
przez
właściwe
fakt, że rosną i nawa.rslwiają
prezydium
rady
narodowej
się konfli.kty sąsiedzkie. Otrzy
lub p~ komisję przydrlJiaJu ,
manie . nowego mieszka.nia . w
powołaną w
tym celu pr.re-z
WARSZA WA (PAP).
blokach" nie oznacza. prze29
pre-zydium rady. Listy będą
~ież „odnowien ia" mentalnoś- bm. · udała się do Moskwy na
podawa.ne do publicznej wiazaproszen
ie KC KPZR del~
ci...
·
do-mości przed ich osta,teezny m
gacja
Komitetu Centralneg o.
Stąd właśnie zro<l\zql się pro
za.twierdrz eniem, d"Zięk.i czemu
PZPR.
jek,t pow&ania społeczinych ko
pod nie.si·<>na
7'0ll ta.nie
ran.g a
ml.sji pojed1naiwczy>eh. Zacieś
W skład delegacji, któI'_ej
k-01111ir><>li spo.lecrzmej.
nianie
dobrusąsiedzki-Oh
stoprzewodni czy sekretarz KC Nowe przepisy dotyczące zasunków między mieszk'liic: i.eti,
W.iltold
Jaa-osiński,
miany mieszkań mają na cewchodi:i·
ecbrona. ladu i porządku d!Jm. in. kierov..-nik Wojewódz lu wy.kluczen ie wszelkich nadmowego,
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~
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wej w za'k.'f'€Ste dbrntu metagoopodairki lokalami domów la.mi szla1chetnymi i wynibajedinorod:zin.nych ora~ lokali w
mi :z; tych metali.

Podkreślił on. te pt~&wane rl!l'D!iań.j mają petn.e spo-
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Tekst obu kartek .iest jedno
brzmiac:v: „c.- chces7.. a.b:v
Allrieri:. sta.la sie niel){)dle-o
d:vm państwem wsl>Ółora.cu
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;prz11 tlJlln '7lli.e•b;;iona•lne.
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Jaoo~a JflosińS>k-ie'go był sweQO rodza1ii ma·łutikim studittm
cha1raikteru.

Ż{l 1 rtow

d~;

ie

zyjne.i

sc€'ny

wuclwwywać

poipulairnej

w~dza,

9eost

cji")

ciężkich

cierpieniach

zmarł

w dniu

29 CZ8"\'ea 196% roku n~z nieocłtaiowa.ny współpra

cownik

I

do-

1

spelnial

to

kol.

DAWID FINKIEL
dru.fi llll"lonek

o czym

~du.

Po fscy muz·ycy
wczołówce świata
1

Wanda

s.pólldzieillllll

Pney

„Oanowa."

ZARZĄD i RADA. SPÓLDZIELNI.

~!!!!J!!!!!!!~~~~~~~~····~~lll~··
:
-.
.l

• ~ .Q.ZIE~Nl! J..Q.QZ.Kl .:. _15i. if~7)..·

V/~<':7..

Nn.clmlenić

komcerty
dceńskim

wowa1ne

wleczoców

trzech

artyści

polsey:
Stefania

WHkomirska,

Woytow.icz 1

zawiadamiają:

ogłoszo

nym tu pr<>gramie wielklch kon
certów symfonicznych nadchod'Ulcego sezonu
wymienieni są
j.ak-0 soliści.
k~<noertowych

Har.aisimo-

Ad.a.m
nale~y,

1t

w:Lelk\e

,.Mnskkvet"e\n"

wie·
7..a,.rez.er
d!Ja wy-

symfonicz.ne
są

wy!ąC?;nie

. ob-

Razern ze stoczniowca!XU a"
„Dtieu St<Jczn10\\:c i:J

chodzą

;pr<Ąi~tan.ci

w

b\tnych
w skali
mie;dozy.naTO'CloWtj ~Ó.Vl_
i d)'T)'g<:intQW.
•

.statków,

iklt"~z

rnają powa:iny mel.ział w r ·e-woju i osiągnięciach poJsJCl
go przemysłu okrętowego. 0
Projektanci z najwi~~~i
krajowe,g• bJura kons 1 vr
okrętowej CBKO nr . h·
Gdańsku opracowali dot)
czas 36 tY'!>ów sta"!Jków b~ach
wan.ych w polskich stocii1 eh
-0ra:z
205
un.CJWocześnionY )I
wersji jednos~~ ha.ru:UowYc '
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sje pojedna.wcze przy J<olll ~~
tac.h. bl~kOIWych .. Choć dZ~ic
n<Ji>c kawei z rnch ograni t
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Chodzi tem m;,es'Zkańców. Wyc.lJ-O~Jt'!St
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Jak wiadomo, letnia moda tego roku jest wyjątko
wo przychylna dla pań. Modne jest nieomal wszystko j li
i nosić możemy to w czym nam do twarzy.
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przyjemnością

St.oc7JI!.!~ j

13 tys. praooWJl.ików, w t~
wysoko . k~aili.filk.()~alrlĄ kB ó'łl·
1.200 l.IlZymemw 1 techtllk.el·
Zaijmuje ona o•becn.ie 5 rnt Jl •
.sce wśród stoczni świa~e-",
i. jest największym na św:elt

1962: r.

17 lat temu stocznia leiala w gruzach. Pierwsze kierownictwo stoczni <iysponowa(() za.l edwie 121l OOlOlbową załogą, w il<;tórej znajdowało się
tylko 3 inżynierów. Dziś Stocznia Gdańska 7.a.t:ruidnia Olk.

mtf;l'?l'W?tirv]
.· Z

czerw-cir.

Dwr.

wykroczenia, n,p. 11.sty z pogróżkami, Bkie-rowane do Europejczyków. zwracano się na(Ddlroń=enie ze stf. 1)
1ychmiaBt
do
kierownictwa
Opraieowan.o już projekt re-FLN na miejscu i z reguły
gulami11Vu. i\V cwq-a.j na s.:pecj ·ał
sprawa byla regulowana w
n.ej
naradtzie
:przęcJ,staiwiQl:lo
ciągu rna.k.simum trzech dni.
go ~=E·wodm.i.c!zą.cym ko;m:.tetów
blok<J1Wyich,
przedstawkleRóżni
przedstawiciele iZlb
lom terenowy.eh grup :;:-airtyjhandlowych i przemys.lowych
nyC"h i. lromitetów F_'Jl'f. Zebra
za,b iernh glos i dekla.rowali
nt dal! wyiraz s.woim · wąitpli
gootowo.ść
aktywnego udziału
W<'.ś.ciom, n.ie szczęd.ziii uwag,
w przywróceniu życia gos:PQ'.1-kceptując jed.nsk bez za.str-ze
da.rczego. ,Zeibran.i :p<JDtanowiłi
reń
sanw, „ideę".
utworzyć
„komitet
pojednaAle już na początku m<ńma
nia". Euro<pej{!zycy przeka=li
st\wer<l•:?!ić,
że
nie wszyscy
Alltierezylkom lisię 14 nazwisik.
dokl&.dlnie
z:r·:>zwnieli
czlq1*pw .t,ęigo .ls:om~~~.. Al..: •"#.Jvł.~ zal&eniut"''teg<> JX'ldstap~ojek
gierczycy ze swej. fitTony wytu, , A przedeż ·Wiele mówi sa.
BUnęJ,i, ;,tsJ WVJięf 14 , nazryv~:
«m~' .nazwa: <;Społeczna kom·sj.a
Po ukonstytuowaniu się kopqedm.aW1CZa;
nie
koleg1<um
mi-tet zred.a,g-01Wał a.pel do lul:'a.rn<>-<Jtr~ekają~. me siąd, 11!ie
dności.
Jb\llZ.::ze Jedna forma oddziały-

Wc:zQTaj!zy
11konaJ.e
chyba

Łódzkiego"

się

29

Gdansltie1j. W tym dniu bowiem w stoczni podniesiona
została bandera ZSRR na statku - bazie rybackiej „Czukotka", astat.niej Jedn<>&ce o
naipędzie
pairow<>-tl<J1k01wym,
z<bu<iowanej przez pol.s:ki przemysł ()krę<towy. Miejsce parowyah bae: rybac:k.ich zajmują
ju± na P<JChylniach ffi()~()r{)we
ba.zy przetwórnie rybackie
o nośnooci 10 tys. ton, na•jn()wocześn.iejsze teig o r·odzaju jednostki na świecie.
Powojenny
bila.ns
stoom.i
Jest imponują.ey. „Czukotka"
jest 308 jedincsi>ką, z Gdań
ska., a lą,C?lny tonaż zbudowany<:>b sta.llk"°()w wyruJ$ł 1.060 ty11.

I

eviańskie
wam za dużo praw.
gdy wy uważacie że

niq.

„Dziennika

Dzień

przełdzi.e do historii Stoczni

uikłady

Będziemy

przeddrnień

(PAP). - 29 bm. w
„Dnia.
za.loga St-oo.m1'i Gdańskiej podsumowała. swoje CIS'UW:Ill 1i
na aJuwlernil zakładowej, Wzięli w nl~ umi61 lieznde. fraifb~'
r;;~oca.niow-0y, k-0ill1Struktorzy pkr ęwwi -01ra:i: pmedst.a.w1c1clcdeJll.
wa.1".7lYstW kla.syftk.acyjnyeh, ws pMpra.cuj<11cych z tym zalk13'

się

Wydaje mi

śmierci

ZONY

„

obejść

bez mniejiS1Zooci europejskiej".
Na żądanie biskupa Oranu
dotyc1..ące
1fWaora·rycji bez'pieczef1stwa dla Euiroopejczytków
oificer ALN od.powiedział: „Jesteśmy n;chem rewolucyjnym.
Na-s-ze podJstaw<1We kadry uwa-

mie.srllkań w dOlffiach szrt.uoznie
po.dzielonych między członlków
rodziny, zapobiegają zmniejs.zaniu się i talk szczupłych
zasobów mieszkaniówych, którymi rady narodowe dY1S1JX>-

=.

GDA~SK

ca."

dzi o p<Jdjęcie <izialalności
gospodarczej. Algieir1a. n:e mo-

&oba,.

::=~~
8clnn.idt (7BL).

producentem jednostek rybackich

czych,
wolnych
zawodów,
przed.stawioiele a!kademii. O
godz. 18 na sali zjawiło się
7 Atglerczyików z Ol!icerern
Al1giewkiej Armii Wyzwoleń
cze·j na czele. Eslk-0rtowa~o
ich trzech oficerów francusk.ich.
Oficer · ALN zwiraca1ąc &i<':
do Europejczyków oowiadczyl:
„Nie mówmy więcej o przemloścl. Jesteśmy g-0towi wspól
pracpwać z wami. Dzisiaj choże

1

Wojewódzka Hurtownia Tekstylna w Lodzi świet
nie zaopatrzyła w nie sklepy i co bardzo ważne sprzedaje jedwabie po cenach obniżonych.
Paniom, które jeszcze nie zdecydowały jaka będzie
ta nowa letnia suknia, radzę odwiedzić sklepy przy
ulicach: Piotrkowskiej 89 i 34, Nowotki 6, Sienkiewicza. 50 i Rzgowskiej 145 - gdzie nie będzie żadnego
kłopotu z wyborem ładnego, twarzowego, modnego
i taniego materiału.
W wyżej wymienionych s~lepach będą panie mogły
obejrzeć, no i oczywiście kupić satyny, tafty, rypsy,
organdyny, mongole, bembergi i tkaniny acetatowe - '
a przy okazji również tkaniny bieliźniane.
„REKLAMA".
3482/K

0

'Czech

PRAGA (PAP). W

2

dOl~llJJr'!~

lipca br. odbędzie się :"ar~·.

mi,,ilr.. 6 ,~i~~

(Czechoslowa.cja)

we

kolokwium

otfl

dla

(ltJll

"°

skutkó'l'I' ,cli
j-OnizuJaC?r.at"r"
żywe organizmy. orga~1 'ęd~

bl·ologlcznych
nla promieni

tego ltolokwimn Jest i.l
rodowa Agencja. Ened

1\

wej.

1<>

Inwazja termi!óW ;~
w delcie
KAm
tknięta

(PAP).

N•h1.)

Delta

ri111t ó'''

n.
""

i-O!'rll!I dll' ·~2
: 0 f(l• j i <'1j

j<?St pl.agą
kt6re
„,agraża.ią
1ud'21'e<:1ntrn'· 10
m om i :zwier7.ęt.om. W \, c r111 .
wsl egipsk!ch ol·tn'ZYrll' c«~ll. ZJ
ry termitów
pc-żarlY „ic~ niS)
1 ".J~
dzieci.
w pobliżu Ae..
termity „system:ityC'Z;.;ii~1-' 1''
C">.YIY
całą
wieś,
,„zeł
belki st.ropowe 1 ni5,,...
1:11.l®W<inl.&,
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Postęp

śmiałości

wymaga

- Od przeszło dwóch ~at · Komitet do spra.w Techniki
praeu~
nad
popularyzacją
problemów teehnieznych; u.si.a.la. wytyczne ret;ulujące
kierunki rozwoju techniki, koordynuje za.mierzenia oraz kcmtroJuje rea.li?..a.cję posta.uowi.eń
Ra.dy Manist.rów w dzied~ni."
techniki, .Ja.kie są w tej chwi"
li akiuaJne prace komitetu?
- Pod konriec maja Szjm
uchwali.I
u&tawę
o
p.raww
wynalaziczym, które z dn4em
1 paźd:ziiernjika br. wchodi;l w
życie. W ślad za tym idą ?face przy,gotowawcze - dotyczą
ce orgainizacji służby wynala~zej, rozpowsrechnLania pro
iektów wynalazczych.
me~od
:fu1I1ainsowania i wynag.radza.1 ;,ia
:Ltp, w zwiąmu z tym;i pr:r.ygotowaniami
komi~et
przy
współu<i:zli.alę ORZZ
i
NOT
zwoluje też w lipcu br. ){,rajową naradę. na którą ziaprasza
przedst:awicicl,i
m:..nristverstw. zjed!noczeń p:rzemysl<Jwyoh, przedsięibjorstw, wynala=ów i racjOll'laJiza.torów "'"
raz dzi;ałaczy zwią~owych. sa·
morządów robot•rniczych i NOT..
- .J akiie są za.ł-o-.i:enia. tej na·
rady?
- Narada ma zaipCYL;Oać zai n bere.sowamych p=e.d&ta wioieJ.i z głównym[ zadarniami ja·
kie stoją obecrnie przed ad:mjnd.st:racją przemyslową i przed
kacirą
techrniicziną. Rów:noeześrnie
przedstawtony
z;o.sitaini e
na nie.i projekt nowych prz.episów. Spodziewamy się. 7.-e
narada dostarczy komitetowi
bogatego· mater.ialu, który umoż1iw1i
wszecihSltrolliile <'oraoowano e praepisów wyikooaw- ,
czych do wspom:n.iao.ej usta.wy.
- Jakie korzyści daje krajowi wynalazczość pl"acownicza?
- Ogromne. W ub. pięciole
ciu uzyskain.o z tego t.ytvlu 'ł
mi.lń.all'dów Zł oszczędinośoi, w
1962 roku zaś około 1. OOO milionów zł. Na.kłady porównawcze w stosunku dio tych oszcze<lno.ści wyni<>Sly 10 p~c.~.
- Pr'Lejd:i.my ter~ do tzw.

-,

I

Rozmawiamy
z sekretarzem Komitetu
do spraw Techniki
l!1gr inż. T. Dryzkie~

ra.c~na.li.za.cji.
O-.y
mó1rłby
pan
skonkretyzować
t.ak,ie pojęcia jak racj()lłl..'\.Iiza
eja i
wyna.Ja.zczość?
O ile

malej

wiem, nie ma. dl.a nich oflicjatnyclt
definicjo.,
p0>clo-bn:e
j,a.k i defi•n•i<Cji polS'tc:ipu teehni=nego. Stll>d C?,ęs<o.() jnaC'>.cj
jest 4>n roo:umia.n:v i 4!·kreśla
ny w ,ga,binecie minisfra. niż
np. w laboratorium pra-OC>wnika nauk.i ...
- WynaJazek podlega C>;Jaterntowa'llJiu j o.zna,cza C<OŚ nowego w tectmrice. Projekt r.aci0<nawi:z.aitorsk.i :z,aś. to - wedluir prawa wynalazezBgo
pewnie u<lu'<k()(!lalenie, ale bez
cech noW'O.Śc.i.
-

Cz:v

ISfUSZTHJ

są

opim.j~

o

przeż:vciu sie u .n as ruchu racjona.Ji7'at.wskiego?
- Są to opi.rnle nrajzupełniej
bezzg.sadne.
Przeci'WIJ;;e, bo
W1<em obserwujemy st.aly rozwój racjonałizac]i.
W
rok11
1959 wnotowaLlśmy
56
tvs.
pomysłów
racjonahzat.oró'kiich

:z.a•twierdronych dlo rea.Jiza..c.ji,
zaś w N>ku 1961 aż 89. tys5.ęcy,
- A średnia wario5ć pomy·
słu... OZy tu rówmież
obserwujemy tendencję zwyżkową'.
- Wzrasta stale i jest dz,3
w:i.ękS?..a niż w lata.eh poi:>rreC.:nich. I tak o ile w
1958 r.
przeeiętna
wartość
kształtowała się 24,5
to w 1961 r. już 30

pomysłu

ty·s. z!,
tys. z! .
- .Jak wyglądają te spł"ll
Wy w pr-.temyśle lekkim?
- Prnemys.J: lekki należy do
tych resortów. I
n.ach rozwoju technik.i na ro::C
1962 pobrafiły okr,ffi.1.Jć
t>elowosc n<l'WYCh wynalazków. a
tym samym pla.nowaly realnie.
Np. w plan.ie przemysłu lekk:eg<> pT?;ewiduje się 14 wyn11laików, 5 w:rorów użyth"'CYwych
i 40 projekt.ów racj.o nahzato.r:
skich. Nienmiej jednak jesh
id?Jie o aktywność raejonai.i7..acjl w
tym resor-cie. to
~
ubi.eglym roku nastą.pił wyrazny spadek
j]ościowy
(ok. 9
proc.) wniosków
racjona,l"zatori>kich w st·osulllku dó 1950
rok.u.
- .Ja.kle
bye
pn.yczyny?
- Powodów je8t bard'z.o dużo i o n1i·ch powin.rto się czę
śclei p.isać.
Z
faktów nie
sprzyjaiącycl:l
rozwojowi
ruchu racjonaliza·tors~itlgo wymienić należy taikie jak :nip.:
pr:z.iewlekly tryb tx>Zpabrywan.ia W!l1liosków. a nastepn•ie
wdrażania przyjętych projektów do prod.ukcj.i ora.z b.,;.k
ó.IObrych metod dla obliczenia
efektywno.śct tych wni1o..sików.
- W jaki s~ób ksdałtuja
się obecnie warunki dla. rozwoju wyna.la.z~Ci i racjonalizacji?
- Zairówno rtowe
praw{)
wynalazcze
jak i
przenicy
st<unowią podstawę dla dal.;zeg() rozwoju wyn.ala:z.czośc'.
j
racjona.lizacji. Prawo na.klad~
bowiem obowiązek na pnedsięblorstwa
państwowe
hezwzględinej pomocy wyn&lazco:11
i raciona.!\zatorom. Daje też
wynalazcom zmac:zne uprawnienia w
doozuk:waniu
si~
sprawiedliwo.'ici w
zakład·1wych komisjach
powolarnyc>i
dla rozpat,r ywa.n.ia
wniio.<>kow
racjona.J.!zaionskicth. a t.ak~ ""
.ie<ll!losrl:kach wyższyoh aż d<>
Urzędu
Paiten1oweg><>. Ustawa
da.ie też. duże upra•wnrie~ia
Urzędowi Pa,ten.toweinu w kierumku ba.rdziei opei·a.tywr.f'go
d:lial.ainia.
oddzrialywa.n.1a
r:a
I'a."'O<!'t y oraz kOITlJtroli wdraża
n~a wn.iooków.
Oczywiście nie łudźmy gię,
że wszystko to zacznie z rnie.i ·
sca działać. Myśl twórcza nie
zależy pt"zeoi-eż tylko od lepszyeh czy gomzych pr:oopieów,

mo"

I

•
•
•
Czy
w1ec1e,
ze
..•
••
li

Gdańsk

W, KOR.

O

ludzkiej wiedzy
coraa:
ba.r:.•iej. lcu·rczy
ob.sz.a.r
Jawisk
nieowytiumaczal11a.ma„~zczern,1}Ych, 0 k.t&„ych kiedyś z
111
!/. Ni,e b iem. 1nGJt.Via•no: „Nie
wiekchni·k·
ędzie-my
Wled.zieoli". Rozwó1
14
Pr<JJwi.a i
na1rodów,
po11 1
<''>1·az go b
'
byitowam1a czww1e·ka,
1>rz!/'l"ody, ardzi~1 u.me.zta.[e:ż.~ia. od s1,t
u:ylvorzy.s1y.,J:::.tw.a,la
mu
swzado1rn.ie
"
Ją do S•WO<i>Ch ceolów.
I' li

w~~e'%

się

Ż!J<Cie

l

.~~0I'u~~z:-~:v;~~P7~~~e;~:: ~

••
•
!!
li

widok na Ratusz.
CAF tot. Kopeć

~~gnięcW,

rawia1ą. że

-

VJtSzystkie re'kordy w Haści po.siadanych ki.n bije :Zwią
zek Radziecki, gdzie w ro.ku 1,11bie,głym by<Jo 103.300 kmema.to~rafow, z czego kin ruchomyC'h 32.281. Na drugim
miejscu iest potenta,t produ.kc•ji fiJ.mowej USA, ze .silosun:kowo ~k·romną Ji<C'Zlba, okolo lJi ty&ięcy kin. P<„'<'yżej
pięciu
tysięcy
kinema:tografów ma:ją również Włoohy
(7414), Jatp0I1ia (7067), NRF (681'5) i Fra.ncja \5834).

pastę-

przWodzonych. Rówrwlegle z
pem wied<Zy i w.z1·osteąn :oo:kremi jej
sto.sowami.a w cod..ztennym
cz/.owie·ka, coraz szybciej ku.rczy się po•le
działa.łrwści środowisk i lu.l/;zi przypis·ujących
sobie misję pośrednictwa
między lud.z lcośc.ią a .i akoby istni.ejącvmi si.la111Ji
Rozwój ustrojowej -0•rga•niza>eji spa/.eczeńst'W, a: prze,;;, to i dmnolcra;fyza·cja wied·zy i cl/'W'iili!zacji spr,:iwi.(l;ją, że

życiu

n~dn.wturalny.mi.

LUDZIE

Z<1..~f-0~ou:.a,ru~l€Nosi<e eW.py rozwoju -:
--' .lu:z rzq;t w
ogni.a. siły
poc 1q.goweJ
U>odneg;
zuKIUl<l:izzek
7roła.
czy
n.a.pędu
1
"-P 1 Y.n.ęl-O ~
za.g/,a.,
Ki/.ka
wieków
111-0,.,n.etlłCzn . 1"0Z?Ows.zedzn1en:ia igły
- d-0 m.m €17 czy wyn.a.lo-z:ku prochu
Z<i~e<fiwi>e %liny r>arowe;. K1tkadz'ie<.~iq,t Ullintere.sa<wam.ie religiami s.pada nie
tr:ic:n.f)foi •t truxi./,
Wle1k pairy i el.eik- tyvko w lcra.ja<eh o najwyższej cy•wUi1
1::, ·ri:,,_etwa i radia, a .iuz
i nie ty.llw w kirajach
Oto. ·'!'pufmik ·
.ę aff.omowy<eh rea.k;t,o- jańskich. Obja1via rię to za.równo
Jemy
corQI <Oto i cyb>erne>tyk·i. Po.zna- pe•w.nym z.obo)ętmie,niem w.obe<c ze1
"rię nie ~ d.okl.adn,iej "''e tyl.loo ma- umętr.z<n.ych f<Yrm oka.zywamia. przym<a.&imtezę <Ot·'"W•oną, na1Uka sięga po leżnoś<Ci do okre·śwnej wspó.Znoty re1li.g.i-.'inej, jak i rosn.ącym prześw.i<1:dcze1k~ dz'-edzt~a~~ • . rozs,zyfro•wu.ie z.a.ga•dniem, że w tym 7IOW'ym, mmte:ri,a•lnym
1 '>UJ fc1JOs znosC'l, S<t<n u progu setkrePm.n1~y
żim~ezy,
U.Chyła <Lr~•w
„_ ta- obra•zie swi.a•ta
.
'·-ś nie ma m~j.ęca
)/Cj
-~· U.V
ja•ivv·
~•
. 71lL sUy nad.prz!fro<l.zone. i to jeszcze
11 c<>l'<!R' tn.n;" 1
C' · '..€.zroium · "'(' t.t.>ok.ól na.s spraw i Z<Uvrzeń
i.ng€'1-ujące w życie jednos.te.k, w.edrug
rn.nie; 8 y,t":: 11":.h,
f.a.jerrmkzych. Co1"<1z reguł sl«>mpli!kowmnej i nie-raz osol>/.i1
il'° ąz>L1t-01ą<:: 11 ::i,-c ~·. ~
kt.&rych
czlott.7ie1k we.i S']Jr<lJWi.edl·i•wości.
J 1 "'~rn. go ·i>wiefll• Cl i l.a<ltL w
otaczają&iicyza.cja społ8czeiz,S<t11X1., j.a11t każdy
r'11 ~
Pod·
cie. korzyst{l,z ze S<lcwapli- prooe•s
hiiS<torycmiy,
ptzebi-e'(Ja
n«
:r1tt z.liltvisi/c ~";;,~n.ego. mu ttum.aczemia. świecie s•ropni.otL>O i ooz11wi.·śoi2 Thie
1
·~~-·:
dzia,f.am.ie;m
sil nadbe.z tairć
kon.f:rowerrsji.

~l>kra.czam~

4

~

.,.-1

zacj~

ch1-.ze~ci-

postępowe;

Dz,ia<l.alj4 U!·rodencjl':
z
drugiej z.Q;Ś
s.trony - za·chowa~V'CZe,
powodo.w.ame przyrwi.q.zarniem do peWnych tradycy.inych form, obrzą.d>lców
czy po. ~.t.awy świa·topog·/. ądowej.
Sfery i
środowiska bezpofredmió
Z.QJi'Tl!fe<reso~Nime w u.trzymam-i.u d.a;um.ej
roli re,U.gi.i. w ksZ<fa.Mowam.i·u
spoleoczne-.i stnbkltury i stosu.n.ków ni.e·pokoją się pow-sze-chnym wzro·.~·te·m ob<>jęflrwści reli.gijnej. Stą<t id,ą mob·i<li-

.~ię

ade pI'7Je<l~ wszystlt~m od przychyllnego klimatu. Klnmat ten
za.& wimi.y stworzyć w zarkladaoh pracy zwjązki zawodowe, personel adrn.inilstracyjny
samorządy

robotnic;z;e,

:inży-

nierowie ·i ·~hnicy.
•
- Nie
mówiliśmy
jeszcze
na temat t-tw. ryzyka., towa··
rzyszące~o wprowad11;a.niu ,~y
nalazku ..•
- W przepisach staramy s!ę
sprowadZJić to ryzyko do mln.imum.
niemniej
za;równo
twórca jak i przedsiębiorstwo
wiirmu wiedzi.eć i rozumiec'. że
ryzyko jest nieodilącznym elementem każdej
twórczoś.::! ,
kałdego eksperymentu. · Ty1":1cza1.5em
n·as:ze
przeó~'\lięb•,)ir
stwa boją się ryzyko•wać i ten
strach przed możliwością ryzyka odbija si~ fatalnie THe
tylko n.a tryb~e wdraża.nia no",rych. postęp<Ewych rorwiazań
techniczinych i
technologicz .
nych. ale i na ogólnej atmosferz.e. w której wynalazca czy
racj0inaJizator
pracuj$
nad
sv.rym pomysłem.

jedne.i więc strony musi,
zagwa.rant-0wana opli:calnov.•9.ści techni>cznych.
7drugiej :taś potrzebna
jas~
większa njż dotychczas
Śc>•Jó
lo.ść nowych rozwiązań i uspra
wnień technicz.nyeh.
Tej właśnie śmiatości OCZPkujemy przede wszystkjm od
nasizej młodej kadry techn1c;·.Z

być
nc>ść

.
, .
po'\V1esc1

n.ej.

Rozm.: K.

Wynyk<moska.

D'łVie

LEONA GOMOLICKIEGQ*)
d pewnego ezasu na ła
mach prasy codziennej i
w
periody1kach
literac-

O

kich dają się zauwa.żyć głO!Sy
o kryzysie wsipółczeS<neJ prozy, oder'Waniu litera·tury od
życia.
W wielu pi:zypa.dkach
uwa·gi te .są słuszne.
Inaczej rzecz ma si~ z d'liala·lnością liferaaką Leona Gomolickiego. Jego twórcz.ość .7..aaingae.owana w naj.leps:zym
teg.o .slowa znaczeniu, jest ży
wy.m
za1przew,eniem tez o
oderwaniu li'teratury od ży
cfa.
Pilsarz ten zaa,klimaty.zowa~
się ·od dawna w naszym mies
cie, tu powstały najlepsze jego ksiąiki. wiersiz.e i prace
pU!bl;cystyczne. W cią.gu kilku o.sita•tnich lat wydaJ tom
wierszy i kilka niezwykle inte„esujących
powieści.
Przypomnijmy,
że
za
powie.ść
,.Ucieczka" - wydaną w 1959
roiku. otrzymał on II na.grodę
„W~'Clawni<::twa Lód1'Jkiego"
w
ogólnopolskim konkur&ie na
powie,ść
współczesną.
Zarówno „Ucieczka". jak i inne
tksiąZki
Gomolickiego zoeta.l y
przez czyte!n ?tów i kirytY'kie
przvj~te przycnylnie.
Proru Gmnotieldego - jest
żywa, pOS<taeie występują.ce w
p0<wieścia<:h
na.rysowane
plastycznie. W k"akcie lek<f.u·
ry miuJe sit:
odd:zialywM!·ie
łych p0$ta-0i n;a na.rra<l-&ra.. Lu
chrie występujący w Jl1)<Wieści

611J.o.k
g>ł~WOC>ll"<O
ooh3Jłoe<ra.
dzla.t~JI\ w eiaĄ'łym zwiąmku z
nim. Za.Ieżn,ość I.a '". krac11,a.
J)0'1Ja sf e're wspó.J.rue
p17.eży
wa.ny ch fa.kitów, dzięki memu
los boh.ate.ra 7J(l<';lta.je ud!ra ma-ty·ro•wany, powstają, nft!P'iot:eia,
rod7.ii sic at.mcsfera eha.ra.lrterysiycwi.a,

wyJąeznie

miarę

dła

pro-

międzylu- 1

e>!.VO<lucjl lrlosunków
te n<ll!dprzyrodzone dyrektywy
ule.ga-ly zm·bamom.
P<XiobThie
zresztą j.QJk do dzi.ś zm i..mi.a si.ę ~n,terpre-tacja rzekom.o
poi:z-aziemskich
i
po·nadcza•sowych ust.a.Zeń
w za:kre.s·ie
stosunku do nauki,
do poszulci·wań
pr.aw{ly o
ogr0J11icza71ia
wiedzy do wl.asrne·go kręgu wta.jem.nkzonych, p0<przez brutalne tępi.e11ie
swmodi.-ie•lnej
myśH badaw<::zej, do
@.1'i<sieyszej defem.sywy polegającej na
cfakich

r6wnie;ż

1

ś-wiede: oo

NA ZIE.MI I ~:;f~~ni~z: ~:HcM~nie~~~~
w.i.ąoe

afP€'1.e i. próby
wzmOCIVie<11ia
nW.,o.le•r.a•ncji. S.tq<d te(;; u·siłow<wiia w
kie•rtimku loo1111so•li4<Vc.ii d.oty.ch.c.zais
racze.i lw"lkl.M"e~wy<jnych ruchów reLigijnyoh, na razie głównie w chrześcijańS>twie, z nadzieją jedna,k na ja1kieś
wspóWzii·al.am·ie z ośrodJfoaimi i11rnych
niechrze$ci!jańsiki.oh re,bi•g.i4 w przy.szlo-

ści

z·_„
·.n. •,•n·„y
~t,,,,..~nn,
m~.a.·•-e lu"u"
~· „--·~ -~y
·~· ""
dzl~ość tworzyw. Z'mieniala i do.!>-loomalila p<rzez tysi.ące /.ait. Nie można nie
uznać ro.U zarówno istniejąc.l}ch, · ja·k
v•

i

dw1.1m.o

""

już

u

pr,ze·br2'mi<O>lych re/Ji.gi<i
i 1LPO'tosze,chni.am·i,zt tych za·sad, mhno że ocz111mś-cie pod.a~.v<1m o je jako "1.a;/wiz niebios.
Nie mOltn<i ~ ni~ z,om,ważyć,
w

w 1Hystema•tyz.owa11•i<u

u

Przedurlopowa narada na temat: e•o zabrać? - opalacze
czy swetry.

na raizi.e n·i.e wy.ia·ś nionych.
I
Ale bia·le plam.y istniejq.cei je>szćze
na wspólc.ze&11ym obrazie świata j<l>k
śnieg to•pn.ieją pod sloizcem wiedzy zmnlie.isza. się ogólne zapotrzebowamie
. na i-rracjomalnc;, bn1.erprertację zj<lJ1.Vis.k
dot1łchcza.s nie zbada~1ych, szerzy się
1~'i.cki pogl.ą<t na świ<GJt i sf[Jrawy ludzkie.
I
Czlowieik S'ta?e si~ świ.adom.ą cząs>tk4 71,a,tury. cora,z pe<ln·iej po.maje i
rozumie śwkl>t - i sielne.
.luż Thiel
da.je się za.strM.zyć groźbą, że py.tanie „duiczego?" jest pytam.iem
diabe•lslcim. .luż wie,
że s-twierdzeni.e I
,.ni<? wi.e•m""
nie
azn.a<:za,
że
,,n·ie
~
bedizi,e.my 'Wiedz·ieli".
II
Wla•sn!ł171.i sił.ami, wWIS'nym razumem i s.erceim czl<>toi.e.k będzie cz11nil
swoje żvcie pięknym i szczęśli•wym.
1
T1t. 71a kon•kre.tnej, u.chwy.tmej wszyMJci.mi · zm·ys~.(11171.i - zieomi.
1 ..

zy Gomollekiego. A. te już
cecha nie tylko własnego !ltylu,
ło
już
znamię
nowoczesncści
w na.jlc.J>lSzym t.ego
słowa. zna.czemu. Bohater jest
tu kreowany p.rzez świa~ zewnętrzny, jego konfJi.kty i ży
cie ok.reśJa.ne są przeiz zwią'!:
ki 2 innymi ludimi i wspólnie przeżywane fakty.
To samo moż,na odnieś6 do
powieści
„Wyłączenie".
Przeżycia '
boha.te:ra cią.gle koresip-on
dują
z wydarzeniami zachodzącymi wokół niego w świe
cie zewnętrznym . Dzięki temu
za.biegowi
otrzymujemy
obraz
świata
pelniej.szy i
b li.skl każiciemu czytdnikowi.
MożP tym bard:zieJ bliski, że
autor ph«ze o spraw.ach i 1-udz°iach naszego miasta w spo.sób fascynujący 2 utrzymuje
czytelnika cały eza.s w napieciu .
iedy mówimy o pr"ozie
Gomolickiego, związanej
tematyczn.ie
z
n.aiszym
miastem, nie &JJO'sób p(}minąć
fa1ktu, że autoc atrzymywat
bezp<>Średni konta~{\ z robo-tni.kami
fabryk
włókienniczych.
Sam pracowal przez
pewien cz.a.s w fabryce, jako
robotnik Nie było to <lo.świad
czenie la•twe, ani powierzchow
ne, me było też krótko• rwale.
Z podobnych d-0św•a.dczeń rodziły się zapomniane dziś ,.produkcyjniaki", mało wartOIŚc·iowe utwory powJe.ściowe
i re·port a.że .
Wadą
ich byh oibyt 1>0wiel"7JCh-0>wna. o-bse.rwacja i tak:i<eż
p·otra.kitowanie
tematu.
I tu znów G<>moiiek' o.kaza.ł
się inny. W pe>wieś<"i ,.Bia.Je
runo". poka7.a,I O•ll żyrie r<>botni.ków zakładu pr.z.-mysle>wego pnez pryzmat bohater·i.
.,filozolfa
fa.br;vC"EDeg-0·'.
Ulat.wilo mu to w-prowadzenie
de> te.i świetneoj powieśc.i elementów
humo-ru
ludowege>,
aJe
1~olrakt0<wa.nego
ba.r o ro
sul>teinie. Dzięki temu je~n
proza. gdzie ind?:ioi zwarta.
o-szczę-dn.'I.,
tu staje &ię bardz! ej SC>CIZYS ta.
L. Gomolkki jest l au'!'ea,tem
wi·e·lu nagród Hteraekicb I na.-.
gro<1ly liierack'ej m. LMlzi.
Są-dzę więc, że k.siąż.ki .iego
nie pe>trzebują specjalnego pe>
Jooanfa. Tym ba~d7Jiej, że zafoty pror,cy tego pi!Sa.rza zn.a.n e
są.
już
C?:\·h~lnikom
licznych
jC.!!'0 ksi<i,iek.
.J. H. WISNliEWSKI

K

Leon Gomolieki: „Wylą
..Wydaw·nictwo Łódz
kie". Łódź, 1962. cena 13 zl;
.. Białe rumo". „W~-da,,.,'llictwo
Łódzkie",
Łódź, 1962,
cena
10 zł.

•i

czen~e"

PINGWINY
gwiazdami ekranu

Flotylla wielorybnicza „Radziecka Uk.raJina" pTZyWtmła
ni.eclaw.no z Antarktydy sta:';k,°>
pingwinów. Prz€jąl je znany
t.t-eser zwieI'7..at Wlodzrimierz.
Durow. W jego szkole i>i-:tgwj:ny
przejdą
odpowiedn.ie
,,wyższe stoo!a" ... by .stać się
RAJKOWSKI , 111 gwiaz;da.mi ekranu w prz:vgotowywanvm filmie pt. „Nii.e.

i

BOLESl~AW

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

zwy;klr--

mi.ą,c:st.o''.

l,)ZIENNI~-LODZKlilCfsą(4847)

s

Przv NTU 303-04

·1ato

spądzlć
* * *

sportowym.
by
urudlomiłv
punkty u.sl'tllgowe dla wydeczik.owiczów.

Głbic molina. zdać ~
na. kartę ptywa~ką?
- Na jednym :.r. trzech basenów w Łodz.i: Włókniarza
(u.l.
Kilińskiego
188),
Unii
(ul. Armii Czenironej),
l'll>b
Budowlanych
(ul. BrULl.towa).
P.rO\SZl!l się zgł~ć. zoisitanie

Ocr.eywlści~.

~arik11We spootkanłe Pl'2Y NTU 303-04
4a<1 uniwersa.lnl'j 1Hlpowielbi dla wsrystklob
&od7Jian na pytanie - ;a.k spędzić la.to. ChMlzilo na.111
Jednak przede wszystkim o tych, któl"'.zy pows;"ja, la.tent
w mieście, m. in. o mlodzież. I tu pne-woonl~2ący LoozlQeg:o Komitetu Kultury Fiizycr,nej i Turystyki WACLAW ZATKE, sekretarz 7.Vr 'l'owa.r?.vstwa Krzewienfa.
Kullury Fi!Z"YClZlle°j E&MUND LUC.ZA!\: i sekreta.n:
Za.r7.a,du l\.liejekiego TKRF - STEFAN SZUL.AK w ro,._
mowach z na.~·mi OzytelnfkMni n<l'Z'ieli.łi im :opo:l'I> cennych rad i wskazówek.
Była także mowa. o N1.7JW&ju
apot•rn mas11We;;11.
01.t- nawa rela~ja 1.e spotkania..

me

-

am

mog"ło

I

pa.ni
-

* * *

T11

pn;edsta.wW.ie:I

dla.

neszych d2ieci?
- W zasadzie nie. Ale jeżeli panowie zorganizuj.ą Ognisko TKKF (mu.si być minimum l.5 ooob d-Oł"os!ych, po
bliższe in.formacje należy zgła
.szać się do TKKF, ul. Traugwtta 1:2) wówczas otrzvmade p0tmoc w ur.zą<lzeniaĆh
sportowych.
Ja!ko jednostka
prawna bę:lziecie mo.gl: d:z!alać, jailt każdy klub sportowy w zakresie ocganizowa.
nia tuirylS!tyiki i sportu marowego.

* ., . *

- Kiedy będrllie zbudowane
wrotQIWisko w Lofuz,i?
- To me Jest &;J-rawa p:ro.st.a. Jazda na wrotkach w
Łv<lzi nie jest bardzo popula(!"na. Nie chcę powiedzieć.
że takje.go wro1.0wi.s!ka · ni.gdy
nie zbudujemy. ale mamy w
tej ohwiłi wiele pHniej:szyoh
potrzeb.
Natomial9t w
br.
po"'manie ki1ka wyasfa1towanych boisk szkolnych i nic
nie stoi na prze.szkodzie, by
młodzie?.: korz:y1S1t.ała. z je<lnegoo z ni-eh dla jazdy na wrotkach oczy.wiście,
w tych
gcdzinach. w których bois..l{o
będzie w-oilne (gręb.)

*

* *

*

l

lrotni.my tei

łe~u blolwweS'I). Czy
młYUmY
ot.rzym.ać
piłki

W•

~

z

przeegzaiminowana
plywa.nia.

umiejętności

* *

Wrm,cej kt!lk> Lutomi~ska
jest
ba.rdzo ładny
staw, a.le d.o-jarzd z Ł.o'1ł:zii fa~a.!.ny. Ozy nie mOO:na. by na
niedzie.J.ę uruchomić doda.taw- ł
wyc·b tramwajów?
- W sprawie doj11.z<lu c.lo
atraikcyjnych
miejscowości
pod1ódzkich • ])y?a zorgani-z-0wa
na w siw01m cz.asie specjalna
konferencja.
MPK oobiecalo
wówczas uruchamiać w niedzielę na tych trasach więcej
wozów tramwaj{)wycio.
Będziemy
interweniować
w ł
związku z tym, że .przyrzeczenia dotąd nie ~at.rzymano.
-

- Ja. ~D wyjeidlżam łMl
Z.drowie. Jest tam dużo wolnych terenów w Par.ku Ludo'\vym. a.le nie ma gdzle wy·po7.yczyć siat.ki. J;lil'ki i.w. Ozy
nle należałoby P"IDY~l1lć •
tym?
- Uwaga słuszna. Za1oropon.ujemy miejscowym kiwoom

s71k-Oly pooot.aiwC)weJ. Czy my
m.r.Uroy d06tać piłki dla nattre.i kol oo.Li?
- Owsze::n,
:riależy
ły'J.O!::o
zwródć się z pi6emki€'ID do
LKKFiT (Plac Komuny Paryskiej). W zasadzie ka:ż.;da
kolonia clC>Stanie 4 pił"K.i. Jeżeli
jed!nalk wasza kolonia
jest barozo liczna, otrzyma
więcej
piJek. Ale s.tawiamv
waru.nek: muszą być &twoirzo
n.c na ko10'llii warunki dla

dzielnicowych spa.rtakiad pod
haslem
„Spędzamy
jeszcze
jeden d:cień . na kol<>niactl".

ma równ:e:l: ~10:1.ki
ipoza woic N•Jdi;ł;wem lód-z.kim
- w Gtż.ya:m i P u>CkU. Bliti:S'l;C i·ni<>l"mac: c moi.na uzyskać
IW 71W TKKF, ~e:. 237-38.
M~jc

lnłeresuioce wyniki

* d'l!ieeko,
* *

4l'Q.5?

w tym okresie korzy-

mogą

.stać z urządzeń i
uprawiać
łA; dy.scyplinę sportu, jaka im
odpowiada. PrOISIZę więc zgło
sić się n.a naj.bliżosze boi&ko.

- A CzY ~ równ.iri organi:r.owane PólkoIO!Ilie w mieś

eie?
-

Q·.w:zem.

proszę

się

W

tej

aprawi.c

:zgl'<llsić

do refera<t<u opieki nad dzieckiem KuTalt-Orium. Pólkolome są. di.a

mloozież.y do łait 14.
-

*
Mówi

l(·

*
prredsta.wicielka

I

Zepsuje si~
zamek,
d<>
dr7.'WT!.. z kranu oi urk:1em :>ed
woda, nie d7l.i.ala kOIIl!takt elektryczny czy też n1i e patli s.i ę
,,wieczi!lY" plomyk w piecyku ga.7lowym w la:zjenca nlby drobi=g:i, ale cilla loka.toTa. który Tl!ie ma zielonego
pojęcia o
maj.sterkowarnu 10
cały
problem. Gdzie szuka<'
speca, kro.ry S"Lybko i taniio
zreperude w miesz.kaITTiiu: lr..ra.i,
zamek. p.i.ecyk gazowy .itp. Istnieją
wprawdzie '5'['.>Ókl:z.ielnie
pra.cy, które przyjmują
zamówienia na podobnie naprnwY w mieszka.n.iach, a1e drą
one z bllecl.nego lOO:aoora skó-

n:

bez1itoś:nie.
Istnieją także

przy POS'l:C'Zególnych ADM brygady lm:;·
serwatorów. które mają z.a
zada1n.!e śpieszyć Jo.kaloro·.v, z
pomocą. Rzecz jednak w tym,

•

Ja.k

już

Wyci:zrlat

mform<JWaliźmy

011ganiiz.acji Wvlprzy
Lódzkiej
Chorą.gwi

Z..HP,
5>·ani.ce. w których z.adwno ha.rcerze jak i mlodzież niie należąca do szeregów ZHP mograby korzystać z atrakcy~;:wgo ·001pocz.yn\rn w micic'.e.
Dz;!,ś, 30 bm. na Nowym Z!'()tnie w mkole p.rzy ul. Garnii2l0111.<>w>ei 3Sl o godz. 17 nast.ąpi otwarcie p:€;l"Wsrej stapostanowił

, ł.,

zurga1r:i2JVWać

Pałacu
węgierska orl<lestra

Główny konklllS
będzie... kwiatom.

kwiatach" -

I

{ul.

nr

D

~

zeb„utie
cielek

nudzą się.

czycielsklego

będz~e

(ul.

Jarzynowa
te eg7'..aminy

1-3) za.wiadamla,
wstępae na W11zystkie kierun~i
odbędą się ł Jipea br. o godzinie 8.
•
MPK
zawiadaniia, że w
:r.wlązku

~ dzi•wą

różnych

P·Okój

z

przebudową. tn-OStU

11

•

odznaezenla.

Kurs

roku szkolnym, .Jest. to d·t>Sko·
nała okazja
dla maturzystek,

które nie uzy.skały
m<1żliwośei
studiowania na wytszych uc:zelJl!lliCI!., ~O~l \IĄZ!;e!a ~.~~

O 1:rzymaliśmy

piękną . wi:<Iopozdlt'<l'Wl<l'tll.3'1'Jll Z

kówkę z
SaS'kiej Szwajcarii w NRD, nadeslaalą nam przez i'llstruktorów Hutea. ZHP ·„Promieniśei",
którzy WY'brali się tam
na węd.Towne wczasy. Dziękujemy.
{j. kr.)

go.

aiłrompainiuje

Bogdańsk:.

Dojau,d til'all.nwaj.amli. l:iru!i 3, 9.
10, 13. 17, 43. Na miejscu :L3."
pewni<me zaopa~1rz.enrle w ar·

otrzybc:dzie

na.dchooząc:vm

sz~gólnym

powo-

do

~ otwarcie p·i[ałni
~wód mineralnych

; K ilka

~

-.łbTzymim

temu

lat

cieszyły

powodzeniem

się

Łodzi

kioski z wo1a:mi mineralnymi.
Później 1d-oski te
riie wi-ed-zi~C czemu zH•k,.,vid·owano. Dz1s wody
mineralne
są
w sprzedaży, ale tylk.o ....
niehc:znyoh kawia.rni.ach i reł;;tauracjach,
iczadzlej w bud.; k.ach z napojami chlod"Z<J.cymi.
łtl. prz€Cież
<>ma.torów na te
wody nie lnaik.'' Dlatego te:l"
ł ;!uszny wydaje się wniooek,
; )<>._kl stawiano ua ostatniej se; •li DRN Sródm!clcie. abv V.'v\V

~

_. dzial Handlu Prez.. RN

m.

LO-

o otwarciu w
miasta pij'.llni wód
łmtneralnych.
Bo jeśli może
pomyślał

l" dzl

f cen.trum

.
l

.1. być
l" nie

piwa,

dlac:ze~o

otwo!"Zyć

pijalni.

pijalnia.
można

I<ryniazanld", .. Sta.ropolankl",
„Ja.na"' i „Zubera" ...
(j. kr.)

...____.

Mała

;

~ o!~C~=!~p:az~v~~aml
mianowane

!

są

ulice Lodzi:

WLADYSLAW III WARNE1'1·
CZYK (1424-1444),_ król polski
od 1434 r„ a kroi ·węgie.r od
~ 1440 r. Syn Władysława Ja-

w Polsce

w jego imieZbigniew Oleśnicki.
1443-1444 urowacbzit
wojnc; Węgier z Twr.CJą i poległ w
oitwi<a poo vVarną.

;

gi<atły.

riiu

W

!

rząd.'Zi!

lataoh

HENRYK WIENIAWSKI {1835
-1880). s.wiatowej s·!awy skny-

pelc,
Wl.I'(uo'Z i
koimpozyto•r.
'\.u to<r wie!·u utworów sklr.zy>p-

I

~

cowych: lmn.certów. kaprysów„
polonezów i mazurków. Ku jego C7..Ci odbywa się co 5 Lait
w Poznaniu Międzynaflooowy
KonklLrs Skr:zypcc·wy.
ALEKSANDER
WIĘCKOW·
s.KI
(1854-1920).
Organl:zatO<t"
~1erwszych kólelc socja!istyazriych w Warszawie w 1atac.h
1878-1879. Nast~pnie <i"~ial.al na
terenie Rosji i byl m. in. c:zlon
i<iem „Ziemli i wou··.
Pod
l<oni-ec życia 00.S'Zedl oo ru~hu
rewolucyjn~o i
zbliżył
się do li.betałów.

przedstawipionów sp<)l-

W PAltKU LUDOWYM o
g-0>d1z. 17 rozj)OCZlTJJi.e się ptiog;ram rQIZJI'ywlrowy w wy;konaiilllU aktorów scen lódzltich:
M. W<>Ż'Illiak-0>wsktlego, D. Dzbtchowej.
L.
Wikzyńsk!ej,
()cihmat'iskie~ li W·róblewsk.ie-

•
K\\ni dla zawodowych ff-kreta.rek organrrowany
przez
25 bm.

k-ontYJlu<>wany w

się

szy

!

Urodził się żubr
Od

2

d!ni

'N"Zbo.gact.lo

Lódzkie

się

o

ZOO

malego

iubra. Jest on plct żeńskleJ,
czuje &1ę
dobtrz.,e i hasa po
wybiegu. W tej chwlll zoo
posiada już 3 Żll!bry.
(j. kr.)

--~----------.-.i

Jakie imprezy odbędą się
w niedzielę

na

nr GG.
TNOłK został zakończony
Spośród U &łuchaczek, 11

pi'W'l7.icy

d.ze'lliem.
Ini.cj.cty1.1>ie TO'izicór1' pa~ tronuje Dzielni.ca.wy lnsp;i•kł to.rat
Oświ4ty l,-:),_ti.-Pol.eisf.e 1
a ;>Tzychylnej pama·cy uc!z!e-

10 ran,_ w

z Saskiej Szwajcarii

Ili
li

W

przy ul. Lo,,-entza 1
urząd.zon.o p&ęk:ną śWietlicę,
a prze.d domem na prze~t·ronnym
placu
ustaxwion<>
huśtau»ki om.z w'..d.oczn.fł na
zdjęci.u ka;ruu-lę. która cie-

odbędzie się

Pozdrowienia

••

radość.

domu

dz!elcZ-Ooicl.

ul. Wycie-crJ<owej, od z lipea br.
trasa linii auwlmsowej nr 51
7A>Stan1" !rkrócona do Sanat·'>·
rium nr ł w Lagiewnl.kaeh. oelem utrzymania komunikacji z
Sanatorium nr 1 uruehomioue
zO<S1aną aurobu9Y na trasie od
toru kolejowego na ul. J..agiewnlcklej,
ul. Lairlewnlc:lk!I,
Okólną, do pętlicy przy sanat<1·
rlum. Będzie to linia ozn.'Ul2cna

l

godz.

Rcdnce :zo-r-

gam;izowali tu-taj koło TPD i
@Te.zttltaiy sta,rań t.ej placów~ lei sprawiają d.zieciam. PM•W-

temat

cle Piotra Hertla uczyc

mało

o

W<>j. LK
k<>biet -

z.j,eci mi.<!'szk/.l.jące 10 osierilu ?W Ko.2';.nach nie

~
ł

Bttsiaklewicz.

•
Dziś,
Zar7ądzle

o

to jego hasł-0. A
nk>trudny i mity,
a główna nagroda nęcąea, bo
jes$ nią podrót „Transylvanią"
co Grecji, Turcji i na Cypr.
Poza tym wybory ml$$ „Urody".
• w Parku im. Poniatowskiego, dziś, o god'~. 17, koo!ejne
„spotkanie z p1osenkit"·. Jerzy
Sidm·owi-cz pr7y akompamamei:i-

więc

roo.

P<>ŚWlęeony

„ Wszystko

3-5;

Sl.enkiewicza

aaoi.

11111 w lipcu i sierpniu czytelnia Klttbu MPiK (ul. Piotrkowska 86) czynna bo:dzle w dni
IJ'OWSzednle w godz. 12-20. Dziś
o godz. 19.15 odbędzie si<: w
klttbie osta.tni w s"'7o0llie wie~r,
który
prowad7.lć
będzie

umecz-

pi·!)S>CDki Rychtera i Patu,,.zynskiego „To był<> takie piękne".
•
Dyrekcja II Studium Nau·

nicy przoz..nacrone.i dla ml~
ciZ.ieży Pole.sf.a, 2 i 3 lipca ur
staną o•twarte stanice w Gór:nej (S:zikoła Podt>•tawowa 93
przy ul. Municypalnej 2-~),
na Wddzewi.e (Szkoła 76 ul.

.J

(j. kr.)

dzlsie;szej jubi„Zgaduj-ZgaSportowym bę·

lłokita.

J. Kr.

U. kr,)

również

na i estradowa pod dyr. Ak<>5a
Holeczy,
d<>&konala anrielska
piosenkarka Maureen Ren• (na
:OO.jęciu)
l jug<J1Slowiańskle trio
wokalne „Ti-Vi-DI". W imprezie tej wezJJUI również udział:
Hanka Bielicka. Irena Santor i
jak zwykle W. Przybyhskt i A.

l<lk.atorów o rodzajach
wykonywanych
praez

Targ<;>Wa 77), ora.z na Balutach (Szkoła 117 ul. Sęd.ziow
ska 8-10). W ka,żdtej stanicy
CQ l<.ilka ó.ltJd pr:rebywać
będz:.e ok. 50--00 osób. Zyczymy im
przyjemnego oopoczylllJku w ~e-

zł.

Wczon..f
Lód.zki
Komitet
Frontu J.edności Na.rodu wraz
s KL ZMS powołał 52-osobowy społeczny komitet budowy
pa.rku ri>Zrywkowei;. i
wy,pcczynk•O<Wego. Kom~tet ·wybra.l 11-0'5obowe prezydi-um. Za
da.miem spoleczne~o komilc·tn
bęclJZie m. i.n. spra.w<VWan.ie ogólnego nadrroru na<l ią btudową
orari; orgM!li'Z.owanl.s 'Pl'ZY
aieJ myn9w ~ecznych.

OO 8e

duli" w

dm

swojch
bryga.d
Iw:nserwatorów
taicie
za.ją{'
się współpr~ z k<>mitetam:
ó.omowymi, ik.tóre by ~nform<>

J?ZlEr_llNl"I\ LODZI(! ni.: 155 (4847}.

Atrakcją

leu&zoweJ,

mowa~iem

ADM.

Ni-

w kilku zaaniach

domów znalazły się wywies.zkt odµowi1ed1111i.o rel.damują,.:e
ich praoę.
ADM wi:nny -poooa rorz;rekla-

wały
usług

ulic:

Do końca. 1965 r.
kombinat
rozrywkowy - w myśl wstęp
nych za.łożeń - winien zostać
oddany do użytku.

stanem ich zc.\·oW1iia. Dotyczy to szcrególni:e
pedtatrów. ·wynikli.
ain!C~·~Y
były
ci.ekawe i dobrze.
re
".l~a. zx:lrcrw~a ze Sródmie-1
SC!Ja a.n.tere5UJe się op1ruarm
pacjentów o swej pracy.
u. kr.)

Na pyit.aJl:iJe, czy lekal'Z bada dokładnie 73 pr:oc. ya-

ii bry.g ady te crmałają niejako
w
konspiracji.
W
nie1iC2JD.ych tylk.o W)'p.aa'kach
w bramach czy na klaitka-:h
schodowych znajdują się i:nformacje o icll adresach, tEJ.e:f!on.ach i godz:inaoh pracy.
Na ostaJtni.ej resjJ DRN Ba:
luty, rad.n~ po.stulowalti. i
slusznd.e aby brygady wY1512lly •z
„podlzlienxia.''.
~
ba. aby we wszystk.idt klatkach schodowych i bramach

ch01-ycll

obrębie

w tej chwili na. !11,5 mln

teresując się

Przyjemnego odpoczynku
-

ankiety

odwliedzają

w

cia.mfa.nej, NowGtki. K.-0nstytueyjnej,
Narutowicza i Ma,lachowskiego
zna.jdzie się
również basen kąpielowy oraz
górka
saneczkowa. i lodowisko. Koszt butl<J\vy oblicza. się

bez spec.}alneg0 wezwanita . in-

Dziś otwarcie pierwszej słonicy

nego
Cza.s>U
Kamen.O<ZJi.e

lożonym

ej'enltów odpowite'dzi.ało twierdzą(!(), natomiast tylko 7 procent
stwierdzilo, że 1ek<.cr7.ie

Oko.to tysiąca a.nkrl.et rozesłano do pacjen1tów poszc:rególnych iporadni. w Sródmie-:
ściu.
Ni.est.ety,
odpo;~nedz:~
na,deslalo ty1k<> 200 osob, w
tym 60
!'I"OC· kobiet, a .40
proc. męOCzyz.n. z o<lpow1ed'7li ud:ci.elonyoh na IJ'OB'ZiCZegó.lne pyta.ma wynika m. in.,
że pacjenci (60 pNC.) eh~
mieć wolny wybór le~ ;
J.oozyć się u tego samego 1ekarza na stałe. aż 22 pT'i:)C. riacienitów nie może dostać się
c.io specjalistów i mus', k0tr~Y
stać :zie spółdzielni lekar<'.!tich
oraz z . pomocy p:rywatneJ.

Zakonspirowane brygady

-

zi mogące się
un06ić ponad
100 m tmd ziemią, rakieta. ko!ltlllezna., samochodziki dziecię
ce, rozwija.jąee szybkość 10-12
km na godzinę. Myśli się także o przeniesieniu tu z woj.
1ódzkiego za.bytk<rwego wiatraka.
W pal"kU na Widzewie, po-

z opieki lekarskiej?

W okresie od 1 lii)Ca do
sierpnia iklulby sportowe

-

<Jddają do d~ycji mlodzi.e
lży wszy.sit'kie b-Oi1s:ka
w naszym mieście. W dni powS7.ednie od g<Jdz. 10 rano bę
dą na nich dyż.urowaQi in;';Otruk
torzy. Ohl0tpcy i dziewczęta

ł
ł

Wjąp::;:~~:·::

in. samoloty i balony na. uwii:

czy jesteś zadowolony

niestety,
w C'ZA!8i11 wakacji pn'.WStaJe w
Lolłl!l.
Jaik
może
~ić

31

. Pisa.liś.my swego MaS• •
1m1jektaeh
wybudowa.nia na.
Widzewie olbrzymiego
pa.rku
kombinatu
rozrywkowego.
z parku
rego (powierzchnia
ok. 40 ha.) - w myśl o.pra.ci>wanyeb już projektów bę
dzie mogło korzystać ponad 50
tys. osób dziennie. Przewiduje się bud-OWę w nim kilku
pawilonów, kawiarni MK wie
lu urządzeń rozrywkowych. M.

wyżycia .się mlodzieży oraz należy -zor·ganizować spru-ta1kiadę. We wrześniu
zaś odb«!Zi.e się w L<x:lzi 5

TKKł .

-

Na Widzewie powstanie

sportowego

iruisrowie.

ł

i
park-kombinat rozry(l)kowy
I

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

- W
Jakich
m.iejsc,w.·o~e-i.a.eh wojewó<l:vtwll. J:)d7Jki~n
ni.<Yl.n.a
IJ'.:zyje.mn:e
fstJ•:<l?.ić
u.rłop w d6'llllku eamllti•ngowym
lub w na.mtooie?
- Jeat np. ośrooeik cam<pingowy w Tomaszowie nad Piilicą. Do1ba ko.sztuje ta.m 8 zł,
bH.sko, d<JObry <!o.jazd. Istnieje
ite,ż
ośrodek
w Grotnikach,
adminisit:rmvany pr?.ez budowlanych, w Sieradzu - prowadzony przez KS Watia
mQŻ!l.a wypoźymyć t.am bairdw tanio namiot. Korzy.stać
można ta.kiże z QŚr-O•dka w Wie

,~

I

ty.kuły żywnościowe
chlodlzące.

li napoje

PARKU

l\ł'ICKIEWIC'.lA,

odbęmie się
plyv.tadą.~ych

pokaz
modeli
Qirarz; krooer,t, w

W

którym wezmą ud:z:ial akto·
rzy: Ha•Hcka i Ma.rchut. Przewi-0.uje się takż.e .z.organdz..man1le „zgaduj-zgadu1i".
W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM KS „UNIA" o godz.
18 grać ł>ędzie Z~!J)Gl .rytrn,czny W.
Bogd.ańskiie.go

Bez słów

-

_,;

.- I
I
/

I

I

.........c.....
2 -sIĘGo-cu
do 11ek•jl
lub
i'•111nn1mmnn1nnnm1unnnmmmmmmmnmmnnmnr= """"
~«!.Tryoc_~p--~a:m-'1'2. ws~~ Dr „·~u."'
..... _,allsta
g,,_
°'
..,, '"'
" m•terłaJoweJ
...
~ '""""' 32 72"""v chOTób skóm;vcti. wen<.!- rachuby oraz 2 maszynistki do hali maszyn
5
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Wa~
ł
~
dnia
-rn. Tel.
11- 4
11ic;;.;c~ ll!-lS. 9~4u~ _ praca akordowa - zatrudnią zaraz ZakłaS
~
anowi~
i§
l0211 G ~r
Jadwiga
ANFORO· dy Aparatury Elektrycznej „Elester"
Loi
5
NAUKA
wrcz, weneryczne, skór- dzi, ul. Przędzalniana 71.
Zgłoszenia przyj30

I MwelEJWSrKoAcławPRiuA,

I I
I

I

1

1 80

ZATRU DNI ZARAZ •

/

i

~

I

~
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1
Włókna, lub inżyniera włókiennika ze

=

specjalnością wykończalnictwa

na

! I
ie 1

I

=
§_
E======-·

Po okresie próbnym Istnieje możli- w.ość otrzymania mieszkania. KandydaEi
c1 Proszeni·

1
I
J j

5==

lllii regulaminowej.

--==

I
1

głównego technologa

stanowisko

U P<>sażenie do 2900 zl, plus 20% pre-

I

i

5

obro

~

lei

są

o zglaszan1·e

s1·ę

do kadr

Miejskiej Pralni i F::i.rbiarni,
Wrocław, ul. Krakowska nr 180
od godziny 7 do 15.
3467 fK
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Samochody-motocykle

noMEJt

<>gr<ldem (przy tramwaju)
;- Pilnie sprzed.am. Ofer.!.,„ul1l319" Bit.1tro
Oglo..._.., Plio<tlikoWSka il6
11lJ19 G
ogród (blisko sta~ .- S.P<nedam.
Wiadoki, ~na rnd1ej·s cu, Koh1siz· ~ 45
10323 G
~ę MOR.Gów Ziemi, <ll>0<!.a' &t<J<l.ołę. (95.000) s.przew{n· Ma.na Dr-.beWiee'ka.,
j. 'IC7.Yń.
S<lacja And1rze~k. Lo<iizi
1026;; G
DOMEl(
zte
(' O()()
c
ro1·>zb owy- ICl'a.-n. ~ .kw. plaC\l) s.prze
llek:
:l'tnia 6 (Plrzy,S>ta1r.
Ksawerów).
D e>ja'Zd
n"~aJem . ,41" 10165 G
(n~~EK
ied.n<lro<l1z inny
IC!Yn1tf"Zesny) , w olny, b\:<l>ek
gospodarcze, ogrof\l>
Pl"'1..y
trcurnwaju w~· Stok.i, Limbo-

n-

·?JM.

.
· [

11

SPRZEOAżl0290

PANNONIĘ De Lux
sprze<:lacrn. Tel. 224-1~
MOTOCYKL M-72, s:przedam. Wiadmn<>ś'ć; Ztel.ona 9 (podwórze),
gocliz.
14-H!
1M45 G
SAMOCHÓD .„WaTsz.awa"
sprzedam.
Wiadomość:
Zach<>dnia
101-7,
tel.
327-86, gicxlz. 16 do 111
103-0'7 G
SAMOCHÓD os.ol>owy BMW

S]'.lQ'U>Clam.

\\'lad.omość:

SI_A_TKI
_ _ _ _ __,,.
ogroozen!Qwe,

br~rn

Oglądać

Zamenhofa nr :t2. g-od-z.
H1312 G
:::.rn::.~_..::..w::___~~~-----,
SAMOCHÓD „Warszawę"
po generalnym remoncie,
stan. b.arozo dob.ry SiplM'..ed.a m oca'Z garaż <ldstąpię.
Tel. 205-79, godiZ. !}-19
103•!3 G
MOTOCYKL
A WO-Sport
tani.o sprzedam. Monvu.s:zki 5-24, p.o godiz. 15

IG st,,n
SAMOCHóriid<.lalny

•.•spt"7.ed&m.
sP,..rtak".
SkoJT11ilł1„

8

::::: ;

:

V-

skiego 1J2

I
~ka s:'5. ~. 2.;2-i'l'°~k~~
~;~~yk~~~~h ~~~~{;j~

13 20 • Al. K<ldzinach
ściuszld s1,- tel.
212-39, w
god'Z.
8-16 i zachodni.a
44, w go dz · 17- 20
.
2771 T
POLSKI związek Motor<lWY
prowad'Zi
rowerowe. zaipisy kursy
p.rzyjmuje sekretari-at, u.!. Pi<ltrkowsika ieda;I
163 wlę każ<lą
gooz s·o1'1
1
l>atę n
e • 'J!/7S· T·

po

z~tru?m

z

wy:;::
kwalifikacjami i
od
10424 G dnia 1 lipca br. Budowlana Spóldz1elrua „Budolit" w Lodzi, ul. Kilińskiego 94.
2750/T

I

usŁ uGI

----------...!

wacJ·ę

urządzeń,

SLUSARZY, tokarzy, elektryka na konsermaszyn i
robotników magazynowo-gospodarczych, szlifierza, galwanize· ·
·
1u b t eeh n ik a e lck•r
ra 1• mzymera
• Yka z
na stanowisko starszego energetyka zakładu _ zatrudnią natychmiast Lódz, ,
kie Zakłady Metalowe Lodz,
ul. Targowa
9a. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr LZM w
2782/T
go d z. od ,,.., d o 1 5 ·

na

Mazo_wi~ki!ll oraz
ślusarzy,
łokarza.d cleśll,
1

wie
z uprawmemanu,

1pawaczi:
elekkyt

2
E~r.~:r::~:~f~~;jr~j~wt::ii::r.
u~
Słowiańska
. .
Zaw·1a dom1en1e
5, w godz. 7-15.

2648(.r
;!I

=_5
§

POGOTOwiE telewltzyjne
czynne codziennie. Telefon 387-74 • J · B ry k, J aZakłady Przemysłu Barwników ,,Bo7
10357
racza
G
ruta" w Zgierzu
PT KliSUKNIE ślubne, wlecz.o.-o.we,
karpki, peentów,
w okresie od dnia 1 do i2
lerynkiwel0'11.y,
wypożycza.my
tanio, Piotrkowska 2.53
li""a br. sklep fabryczny w Lodzi przy
103~0 G
... - - - - - - - -=-"-"--=PROCHOWCE i ga'"d~r~
ul. Jaracza 16 będzie nieczynny z po• ~ vbę weffiianą przyjmuje INŻYNIERA włókiennika z branży czesanwodu przeprowadzanego remontu.
pralnia Nowomlejs.ka 2, koweJ· na kierownika sekcji rozlicze_ń surowTermin trzydinio·w y
/K §
10352 G ców kierownika magazynu surowcow z wy3470
_
.
kszt~łceniem średnim i z praktyką, mistrza
;:;;
POKOJU p.rzy kulburalnej
rymarni z wyksztalceniem średnim i praktyrod:z1nie posa:ukuje magiką - zatrudnią zaraz Lódzkie Zakłady Przest.er ma<t.ematyki.
Informa
mysłu Wełnianego w Lodzi, ul. Rzgowska 17a. 1.,
2
II
cje
\)'
G
h
f
..
d . 1 d .
kadr w I
GóRSKI Antoni, Wróble- Bliższyc ~ in orma_cJl u zie a
z1a
" ,
GDAŃSK
- Oliwa, pokój wskiego 78a zgubil k:s~ą- godz. od 1,15 do fo,15.
2174/T :
1
na lipiec - sierp!ert z żeczkę
BHP
wydaną
,
ga'l'ażern odstąpię. In'.foc- P = Lód.zk:ą
Eleknrow- INŻYNIEROW mechaników, teehników me2
1
macje niedzi.el)
Lódż, tel. 1021-0
2-94-2 nię oraz 1nne dokumen- chaników
do działu głównego mechanika !
(prócz
Gity
l<ń4-0 G
.
1
1) BUTY STYLOWE
DWA pok.oje, ku<:hnia oraz inżynierów i techników do działu glów2) WACHLARZE
śródmieście w TC1111aS7AJ·nego konstruktora,
ślusarzy i robotników ,
0
wi" Maz. zamienię na P.
3) TOREBKI
niewykwalifikowanych
_zatrudni_ą naty_ch:
kój
kuchnia
w
Lodz:i.
·
4) KORONKI
Of..;rty „101s.1" mu.ro ogto
miast Ló"d zkie
a kł a d y K ino t ee h mczne, Lód z, ~
s-rert Pi<>trkCl'WISka 96
5) HAFTY DŻETOWE
ul. Nowotki 41.
Zgłoszenia przyjmuje dział
'
101:53 G ORDYNATOROWI S2lpi:t a- kadr w godz. 8-15, tel. 309-56.
6) ANTYCZNĄ BIŻUTERIĘ
la 1111. Pirogowa, odd'Zi.ał
BYDGOSZCZ - dwa du- W<'>Wn. „B", pani dT E.
2784/T I
że pokoje, ku.chnla, z.a- Panasi•uk, chr A. Abramomienię na podobne w Lo wi<::ZO'Wi, dr J. Boc lano<l<zi. Oferty „l<l295" Biuro wi., dr w. Chrzanowskie- ZASTĘPCĘ GLOWNEGO KSIĘGOWEGO ze
Oglosrzert, Piotrlwv-~~~:S ~ mu za troskliwą <>piekę znajomością
rozliczania kosztów w bran7.y
w cza<Sie mojej dlugotrwa
Zgłoszenia przyjmuje dział zaopa>OKóJ (używa1lność kuch lej ct10.roby O<TR'I. podCT.a"-i metalowej galwanizera, spawaeza, formierza
1d)
wygo<ly - zamienię rekronwa-Jesoencjl serdecz metali k~iorowych, szlifierzy llOlerowników
trzenia Łódź, Ląkowa 29, pokój 535 -ia samodzielne,
pokój, ne po<lziękowan;La sklad« _ przyjmą Lódzkic Zakłady Metalowe Przeod godziny l3 do 16.
3486/K j
t.uchn.ia, wygody. Zwr~; Anna Sl!lte>rska
1«203 G
- ~-~--~-~-~~~~~~~~~~~'!"!"'!"!"~!'!'<:osztów.
Oferty ·;,1()772 - - - - - - - - - - - myslu Terenowego w Lodzi, ul. Sirzelczyka ~-.~~~
K
~ruT~
Biuro
Ogloszeń,
PJ.otr'<eows>ka 96
10772 G PANOM aroyna.tcirowl d<lkt.or<>W'i
KLESZCZEL· INŻYNIERA mechanika na stanowisko głów
S KIEniU, dok.ta<rowi RO· nego mechanika,
starszego ekonomistę do
MA..,,.OWSKIEMU,
pani
<:1.októr OSIEJEWSKIEJ o- spraw organizacyjnych, kreślarza do działu
raz wsrzy:stkim plelęgni.ar konstrukcyjnego, kierowcę, spawaczy, ślusa
kom od·cizialu urologi.~z
Dr ZlOMKOWSKI - !'.'pe nego Szpitala im. M. Pi- rzy i dozorcę - zatrudni natychmiast FabryMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
cjalista chorób weneryc:z rogowa w L<>d•zl za s=zę ka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywcze
nych,
skórnych 16-!9 śliwie prze.prowadzoną c- go, Lódź, ul. Pojezierska 97, Zgłoszenia kie- Lódż-Górna, ul. Lubelska 9/ 11, ogłasza przePiotrkowska H
10243 G perację, ja.I<: również za
targ nieograniczony na wykonanie robót 'reWarunki płacy do montowo-budowlanych,
Hlli"IRYKA Korońska., le- troskliwą <>piekę - naj- rować do działu kadr.
elektrycznych i roz2792/T biórkowych. W przetargu mogą wziąć
p<ld-zi<;<ko- omówienia.
karz
gJnekolog-polożnik serdec-zniejs7...e
udział
przyjmuje 17-181 Ziel.o· wanie
ski.ad-a .Jan
spóldzielcze i
10'15~ G MONTEROW samochodowych, ślusarzy, po- przedsiębiorstwa państwowe,
n.a 16
863a G Zwiech
Bliższych danych udziela dział
mocników ślusarzy, cieśli oraz robotników prywatne.
niewykwalifikowanych zatrudni natych- techniczny MZBM Lódź-Górna, tel. 476-13;
miast
Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownic- pokój Hi. Slepe kosztorysy do wglądu znaj--~ twa Miejskiego nr 1 w Lodzi, ul. Piotrkow- dują się w dziale technicznym tutejszego zarządu.
Oferty w zalakowanych kopertach z
BETONIARZY, lastrikarzy, robotników nie- ska 55, dział zatrudnienia, pokój nr 205, w
godz. 7-11.
"k ·
2744/T napisem „przetarg na wykonanie robót rewykwalifikowanych,
ślusarzy, pomocni ow
montowo-budowlanych" należy składać w ses'Iusarzy,
montera samochodowego,
I'l'Nl~ARZl' na elewacje, murarzy z terenu kretariacie dyrekcji w terminie
'd
p stolarży
d ·
do dnia 10 lizatrudni natychmiast Lo zkie
rze się~ Lodzi I województwa - zatrudni natycb.mlast pca 1962 r. do 1?odz. 14. Otwarcie ofert nabiorstwo Budownictwa Mie,jskiego nr 3 w Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejstąpi w dniu 11 lipca br„ o godz. 9.
Lodzi, ul. Goplańska 28, pokój 32. Kandyda- skiego-Wschód, ul. KopMnika 37. Dla zamiej2777/T
tów w zawodzie: betoniarza, lastrikarza i ro- scowych miejsce w hotetu zapewnione, Zgło
szenia
przyjmuje dział zatrudnienia, pokój
botników
niewykwalifikowanych
zatrudni
2382/T
kierownictwo odcinka budowlanego nr 4, ul. nr 5, w godz. 8-13.
'k.
śl
Wyrazy głębokiego współczucia kol.
Wólczańska 162. Stolarzy i pomocni ow
u- STARSZEGO KSIĘGOWEGO
ze .średnim
dr Robertowi SKUPIE~SKIEMU asy·
sarzy przyjmie odcinek produkcji pomoc- wyksztakeniem ekonomicznym oraz
znajostentowi I Kliniki Chorób Wewnętrz
niczeJ·, ul. Strzelczyka 21, ślusarzy przyjmie
mością
księgowości
rejestrowej przyjmie
nych AM z powodu zgonu
baza sprzętu, ul. Inflancka 37, montera sa- Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodomochodowego - zatrudni baza transportu,
wlanymi w Lodzi, ul. Północna 27/29. ·
ul. Inflancka 37. Dla zamiejscowych kwate2769/T
ry w hotelu robotniczym fapewnione.
O
G
składa.J2'
2802 /T ZASTĘPCĘ GL WNE O KSIĘG 0 WEGO o
wysokich kwalifikacjach zawodowych zaKIEROWNIK, ADIUNKCI I ASYMAGAZYNIERA branży skórzanej zatrudni trudni
Spółdzielnia Praey Produkcji PrefaSTENCI I KLINIKI CHOROB
zaraz Hurtownia Międzypowiatowa WZGS w brykatów „Postęp Techniczny" w Lodzi, ul.
WEWNĘTRZNYCH A.M.
"-dzi',
ul.
SwoJ"ska
nr
2
(Żabienl~).
WoJ"ska
PAlski"ego
l<'O
Zglo
zen'a
p
·m
·
AJU
~"
v
" •
s
1
rzyJ UJe
10786/G
w LODZI.
3478/K zarząd.
2797 /T
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PRZETARG

LEKARSKIE
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~ PRACOWNICY POSZUKIWANI 1111
spr.red am.
Zb<J.c:7;e

lfl60)

1..... Y. słupki, fu·rtki po- 35

k .)
1031 8 G
-...... warsztat, Jaracza 41
-4 (Sto.,
5A.t'10CHOD „Fiat 600""1
9841
~1
G 0 ,.oto.cykl. „ Junaik" sPQv..e
brarn :Y", !Urtkl,
ogrodzenl<lwe,
5-a, m · 9
l~
slupkl po~ „am. 1r"·"~"lka
-·~Iowa wnwórnla, Pr7.emy- SAMOCHOD 0&e>bcwy - „_s
10253 G „smyk" malolit;raż{)• WY )>
nALKE
- ~przed<11m. Zd•uńska Viola ,
":-r.n;
' elektryczną oka s rebrna 13 _ 17
102 12 a
ńV,,,,c~
~Przect.am
.
Wi.ado- KI zu··nda,;:p·
350
1
lli. 5 ~
1Tua·ll<>ws•lt i ego 24 MOTO-CY
~·
"
1S!'97 G - sprzooam. Wiadomość:
10136 G
l>RA.K:TYCZN
tel. 474 - 77
'·"!oski "
E
pla·s7~ze SAMOCHÓD
,.Citroen"'
<1arnsiin: 1
ora<:i: ku.rtkl BL. 11 _ sp.i-z.edam. Tel.
~~·wa
.męskie 'L two- 542 _55, I><> goo-z. 16
llraieow
poleca
lOlM G
nr D n~tuc:>;i;e\(o
a Lodz, Jaracza
10431 a EMW R-12, 7.70 z koozem
ltvi\Cz~--spl"'Zecliam.
l<>.gi,<>rn..,.
li-tygodniowe ta.ni<>
51!Hl4, od godlz. 16-18Tel.
Zgt~ ,
sprzedam. 100.67 G
du 98 '
Obr. St.ali.ngrn- SAMOCHóD
„ syrena",
~T -~02117 G sta·n
l>an·dzo dobry _
łllą A.Don" - nov."Ocze sprzedam. Roosevelta 2-a
"<: e1~:t.1tP!Yt<>wą maszy- g.o<l:z. 1~17
8125 G
e.k,~h kWia'l"S<ką na loży- SAMOCHÓD „wanna.wę··
ltlukcj; uNll<c-wy>eh.
p<ro- ;,prv.ed:am.
Oglądać:
l.óctt,
RF sprzedam.
Pairki.
ng TUwim.a,
od
tel. 432-29 10716 G godtz. 10 rano
10270 G
M
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1VA.2;NE TELEFONY
C'ZNE t
ETNOGRAFI· prod. fr.; dozw. od lat
łli:1~:ten1.a
CZNE (Pl. Wolności 14) 18, g. 10, 13, „W 80 dni
0
We łe! w,vmlaronleczynne.
d<><>koła świata"
pr.
lnf<>l"tnącj1° 0•ezne 311·50 MUZEUM SZTUKI (Więc USA
(panoca.ma) d·o-zw.
kleb
e
wsze!·
kows1<iego 36) g. 9-15
od lat 12, g. 16, 19.30
l>o&'ot. lt~~lugacb
03
l\1UZEUM HIS'.rORH WLó POLONIA
(Piotrlwwska
00
l>oaot. l\tl 1. kowe
09
KlENNlCTWA CPiotrkow 67) „Uczeń diabła" pr.
lllfloena
•cyJne
07
ska 282) - WYStawa pt. USA, dCYLW. od lat 12,
•ka ml><>~ lekar·
Gobeliny drukowane g. 10, 12.30, 15, 17.30, 2fl
Strat P~:A
zt
444-H
XVII w. czynna od WlSLA (Tuwima nr 1)

•

11

·•

U

„Rome<> 1 JUiia" :prod.
ang„ do-zw. od lat IG,
g. Hl, 12.45, 15.30, 18.15,
21

r

•

•

Ili

•

~zlecl

<k>zw. oo l&t Ul, g. 17,
19
MFWA (Rz11owska nr &4)
„Jak zabić starszą panią" p.rod. ang„ d.ozw.
Od lat 14, g. J6, 18, 20
POLESIE (Fomalskle;f :17)
Czyste szaJefu!two" pr
'usA. d<Y.1..w. od lat
:
19
g. 17, 19

dnia „K"; ul. Plotrkow- l
w gabln-ec!e zaska 107, poradnia ••K", biegowym
l
w domu
ul. IO Lutego 7-9.
<:h<lrego w przypadkach
Szpital im. dr M, Ma- pilnych na zie.cenie ledurowlcza przyjmuje karskie, wystawiane poza
t'odzące I chore gineko- gcd.zinami pra<:y gabinelo~cznle z dzielnicy Po- tów zabiegowy<:1'1...
lesie, z d.z1elnl<:y LócltWi<:lzew 12 Poradnia .,K" ADRESY t GODZINY
P"?-Y ul. Szpitalnej 6, 'Z PRZYJĘC SWJĄIECZNEJ.
.,_.
clz1elnicy
Ló<lź·Sród.m!e- WIECZORO\VEJ
NOC•
•
ście Poradnia ..K'! przy NEJ P01'IOCY 1LEKAaUwaga! .ftepertt1M' spo- ul. Północnej 39.
SKIEJ•
rząd:z.ono na P.odstawie Chirurgia Poludnie - Swląteczna pomoc lekomunik.atu Miejskiego S"p1tal im. dir Jonschera karska ud:zlela w dni
Zarząclu Kin.
ul. Millon<>wa H.
. ustawowo woine od praChirurgia Północ - Szp1 cy
pomocy dorOGlym
PRZF.DSPRZEDA:Z
bile- tal l.m. d·r Sterlinga.. ul. dz!eciom w ambulatorium1
tów na 2 dni naprzód Sterl!nga 1-3.
w domu ehore"o w go
1
do kin: „Bałtyk''. „Po- Laryngologia: S2p. im. dzinach
od
d;;
10
lonla", „Wisła'', „Włók dr Plrog<lwa, ul. Wólczań ·
17 ·
ni&rz", „Woloośc'" od- ska 195.
Wieczorowa pomoc Jebywa &lę w specjalnej Okulistyka: Szpital lm. karska ~d:zlela w dn.1
kasie
kina
„Baltyk" N. Barli<:lri-eg<>, ul. Kop- powszednie pomocy do(ul. Narutow!C7.a :W) w clńskiego 2.2.
rosłym I dzieciom ~
dni powszednie w go.. Chirurgia
laryngologia ambul~rium d w godzi~
1
dzinaieh 12-17,
dziecięca:
Szpital
Im. Ko np~yhjmuje 18w toym21 czaoraz
e
kl j
S
6,.
1
nopo 1c. e • porna 3 50 zgłoszeni.a na wtzyty 8do
ADRESY
GODZlNY mowe załatwiane p~ez

Dwór" :i:>rod. po\., d-0>zw.
od Lat 9,
g. 16, 18
„Ukryte skarby" prod.
<'7.es'k1ej, d.o:zw. o<! lat
ltotn. lliiej:na
08
dnia 24. 6. cod.zlennie w „Melonik I muzy" pr.
18, g, ~
Jtoni. łluch
MO
292-22 godz. 11-18.
a•ng„ dozw. od lat 12,
KINA D KATEGORll
POKOJ (Kazimierza nr 6)
R'<>Wego 'tl roSALA WYSTAWOWA (ul. g, 10. ltl.30, 15. 17.30, 20
„Trapez"
prod. USA.
l>iYw, p
516-6% Wli;<:kowskiego 36) Do- WOLNOSC
(Przybys,=w- ADRIA (P:i.otrkowska 150) d<lzw. od lat 1.2 (pano0
Pi-n,, ~ot
Dziec. 300-00 roczna wystawa prac slriego 16) „Franeuzka i „Samson"
prod. p<ll. rama) g. 15.45, 18, 20.15
Lek.
333-33 U""7.n.l ów Państw. Liceum miłość" pr. franc. d-0-zw. (pano.rama) doow. od lat Rf;KORD - nieczynne
CentraJ.a !>odm
555·55
Sztuk Plastycz.aych w o.cl la.t 18 g. 10, 12.30, 14, g. 15.1'5, 18, 2-0.45
ROMA (Rzgowska nr 84)
11101
iejska 01
Lodzi.
15. 17.30, 20
DKM
(Nawrot
nT 27) „Noc na.a Pacyfikiem"
»9-IS
:tTATR.Y-LETNlF. (Slenkle- „Gdzie <liab<'I nie mo· prod. USA,
dozw. ocl
zoo - cz>rnne g. !J-18.
v.ri,cza 40) „Liliomrt" pr. :l:e" prod, czes.kiej, d<>«w. lat 12 (panorama), g. UJ,
... Ili"'." All
:to
węg. g. 21.15. (W WY1>a d od lat 12. g. 16, 18. 20 12.45. 15.30. 18.15, 21
• im:- r11
PALMIARNlA czynna ku niep-ogo:ly fi.~m nJe DWORCOWE (Dw. K.ali- SOJUSZ
(N<lwe
Zk>tn<l
lh>Ą'l'
od g. 10 do 18
będzie wyświetto1ny.)
ski)
„Ksiqżnlczka I ul. Plato•w cowa 6)
~· Ił. Nowy <w·ęc-k
:to
STYLOWY·LETNm (Killń·· nle<lźwledź"
prod. cz. „szminka <1-o ust" pr<l<l .
~ego 15) g0<1:z.' 19°~ KLUB KAWIARNIA ZMS skl~o 123) „z rąk do dozw. <ld lat 9. g. 10.05, wł„ dozw. od lat 16, g.
Br;\t,rYtannik"
·
Dansi<ng g, 11/-23
rąk" prod. NRF, d ozw. 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 17, 19
!13) A SALA (Zachodnia
-oo
Ja:t
11l.,
g. 21.15 15.30, lti.35, 17.40, 18.45, SWlT (Bałucki Rynek 5)
~EĄ g , 20 żabusia"
(W wypadku niepogo<ly 11l.50, 20 .55
„Wyrok"
prod.
pe>l.
g. Tl~ 7.15 "rTraugutta l)
0 Uf ef :mm nie będzie wyświe- GDYNIA-STUDYJNE (Tu- dozw. od lat 16, g. 16,
no~„1 ;,15 „Oczko Opacz- W LOKAI.U WYSTAWO- tlony .)
Wi'!!a 2) „żebro Ada- 18, 20
1
'.r~Al'a27 JA
WYM w Lodzi (Piotr·
~a Jarr~. us~o d~~· TA'rRY (Sienkiewicz.a 40)
PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ
~~~ą :r:;~c & lekarską od
c:"l.ą ) RACZA (Jara- kowska 102) wystawa
SEANSE NOCNE
'
' ' Program dl'.' naJmłoel- Limanowskiego 1, PIO'tr I NOCNEJ POMOCY PIE- !'lrÓdmleścle ..:._ul P!Otl""
15 l~ 30 •20 g.
~I I wg.u l8 "~ pusty- malarska1 . Euge_niusza POLONIA _ z r k do RALK~· 'rn:rawleck.a 3_51 szy:;h: „wo.1tu~ „ i Wa- ~~ws.ka ~5, Pi<>tr.kow&ka LĘGNIARSKIEJ:
k;ws.ka
, tel. • _ _
102
271 80
1>
prod.
2!!:15 „sos Titanic" p.r. US'!
pomoc pie- ul. Zull Paca
g r. Stalingradu n 21 )
k Sl k.1 LDK „Ostatni
św1a· cle-zw. od lat W., g. 15.4„ 0 północ:v" Ka.czątko" nej 8 Srebrzyńska 67 h:gnlarska w dm usta· nowskiej 3, teL 5ł1-96.
· 19.3-0 .,l\l[U<>ś
r
SZTUKI (Par
en e- dek" prod NRF g ~ 15 18 20 15
· ' "
. „
'
• <!ok<i·nuje
wowo
wolne od pracy Widzew - ul. Szpital-trony"
ć i neu- w!cza) ;.XI ogólnopol.
• . . MLODA GWARDlA (Zie- g~ 16, 17. „Opęt:m1e La.gtewnlcka 120.
zabiegów dla na 6, tel. 271-53.
gJ>i;:łll\ _
;,ka wys:awa foto.grafiKINA I KATEGORII
lona 2) „Dwaj panowie E.t<Xli.a ti;nie1q; ~7i~· od
<:loroo!ych I <I-zleci w ga- Górna _ ul. Lecznicza
l>J;;aF:'l'KĄ
nl~nna
kl" c:z~nna od 10-13
„N" prod. poi„ doow.
' .
,
.
Dyżury
1
blllec1e zablegowvm I w tel •27-70
24~)
•
.
od J.at 16, g. 9.30, Jl.45 ,
19 (Piotrkowska i od 15-H!.
domu chorego, w godzi·
'
(Jzę" g. ·15 „Ja. Ul rzą SALON FOTOGRAFIKI KINO LD~ut~~l. ;.;;~::r'!.;~ 14, 16.15, 13.30, 20.45
KINA m KATEGORJI
Szplt.al Im. dr H, Wolf na<:h od 7 _d.o 19.
Polest_e - Al. 1 Maja Ml
)>~OK:J
ZTFA (A. Struga 2) tar~S) ·~ 1 doo~ od lat ODRA (Przęcl:7.alnJana 68) LĄCZNOSC (.róz.efów 43 ) przyjmuje rod:zące 1 cho Sródmleśc1e - ul. Piotr t<.ll. 382 98.
Tlie.c-zyO (l(o~ika 16) Doroczna wystawa fo,.Hi.•toria żółte.i c\7,em.Porue-.tnlk
Marynin" re glnekologicznle dz>el· ko ws-ka IO'l, tel. 271-80. _ Nocna p«noc lekarska
6 g P15 30 17 45 20
.Ą1t.1:,1:a:ń:.rny,
togratiki LTF.
' ·
· '
· '
kl" pr. J><>l., dozw. od pr<><I
rad2 <10".<IW od nicy Bałuty, 2 dzlelni<:y B"luty _ ul. sny~rska (NPL) dla m. Lodzi z
173l lat
R. 17.ao (Wólczańska 5) PlOTRH:OWSKA 232, I p. MUZA a (PabJ;"nic~a
7. g. 17, 19
lat i2. g<. lS
.
U.?,ź-Wl<:l-zew z poradni 1·3 .. tel. 538-79.
s:('d2:fbą W Sta<:jl Pogoto
Ti:;A.'l'
„Dorn kotki"
WUML
wystawa
pt. „Praonienie
P · rum. OKA (Tuwima 34) „Hati· STUOlO (Lumumby 7-9) .. K. , ul, Zl>oc;te 18, . z
Widzew - ul. Szpital- wla Ra~nkowego dla m,
.lt11:.:
ZIP.:MJ
LóDZ- „z hJstorii wolnomyśli- (pane>ra~a) o 4Sdo~aw.
fn" prO<I. NRD. dmw. „Czyste ni-eb<>" pr. ra<lz. :1z1elnlcy
Lódz-Sr'?:=1m1e- na 6, tel. 271-53.
L;>c.'zl przy ul._, Slenkie(gra (l<opernlka nr 8) c;elstwa w Polsce" czyn Ja.t 16, e· la. '
' - .
o-d lat 12, g. 16 ,,Król do"Zw. od lat 16, g. 17.15, scle z P.oradnt r,K . ul.
w1cza nr 137, u"zlela pow terenie)
na w g.od'l.. 00 l4-19
PR'ZEDWIOSNIE nie- strzelców" prod. cze- 19 .30
Kopeińslnego 3'2,
Górna - ul. Pl<ltrkow· mocy w domu chorego
czynne.
k'1 ·
od lat 12
skP. 289, tel. 406-55.
dla doroslych t dzieci
••
STYLOWY _ nieczynne
~~oozw.
' CZAJKA Cu!." Płonowa 18 S~pital im, Clirie-Sk!o· . Polesie - Al. l Maja 24 zi;:taszających 7.a<:llorowate= Al
/i/L,("
Koclrn'ló\V'kd)
„Przed dowskicj
p1"7.yjmuje ro- tel. 382-98.
me po godzinach prz,_.
._,
lllC::: /"w.I
WLóKNIARZ (Pró<:h!1'.k~ POPULAR;~ ;,ogrodowa nami zakJ'<W' J)'!". ~ad.<z. d:z~ce i chore ginek-01o- Nocna pomoc pl„tc:g· jęć pr:zychO<ln.l rejonollftJ~l!:IJ!\t
16) „Tama na Pacy~1ku
18) „D~łizans
proc!. dcn.w. od lat l2, g. W ęit'7.nle z dzielnicy Lódź- nlarska dla m. l.odzl
wych.
LUcy.JN RUcnu REWO
KINA PREMIER:>WE
prod. USA9, 3 doz\\.
USA. dozw. od lat 12 · ENERGE"rYK (Al. Poli· Górna. z c!Zleln!cy Ló<iź- sle<:lzib11
przy
Al. Ko-2 Nocna pomoc lekarska
14
43 o<l
.,,.~3) g, 9Eco (Gdańsko
l":t 18, g. . o, _u. ,
• g. 17 · 19
t=hnlki 17, róg Fel- w:<lzew poradnia „K" 11 ściu<;zl<i 48. tel. 324-09 od p,-zyjmuje zgłosą;enla tellztll1" -;.7„~
BALTYK (NarutowtM'.a 20) l6 .11i, 18.30, 2g,4,
PIONIER (Francis.zkańska ntyń~kiego)
„Zn:r.anna ul. S.zpft{'lna 6. z dzl-el· goelz. 19 do 5 dokonuje tefonl<:znie od goct:z. 2ł
.
. ~liE9LOG.l- „Fr~UZk& ł Dlil~ść" ZACHĘTA (Zgte1"Sk.a 26) "I) - „Bitw.a o
Kozi ł chłopcy.•!
uroa. poil. Ulq $.rć<lmleśc.lc DOC.&• ""'"'-<'.>w dla dorosłych do 5 na D'!' tel. H4-44.
\
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Szu kac ie za dal eko Dziś pier wszy dzień

niedzielę

W

Łodzianka

Zaiśoiainek

startuje
'Ilraanpksairae MKS LOOzla nka; w
do finalów
mistrzostw

Zw:ią-c!ru

tTampkar:zy
Szkolnego
Sportowego odni<e.Sti, jak

o ty>m doncGiliśmy, tnzy zwycię
stwa, zdobywając w tr:zech. meczach 16 bramek.
Me::7e :finałowe
rO'Zegrane zostamĄ w Lod"Zi w dniach 1-3 l!iipca. W rozg,r ywkach udział wea.mą d1rUŻYi11Y:
MKS S!ups.k, MKS
Chrza'11ÓW, MKS Str:zeliin i MKS
Lod!ziank.a.
Spotkania odJbywać
się
będą
na boilsh."U
S'Zl<-Olnego
Ośrodka
Sportowego w Pall"ku
im. 3 Maja.
Lodzi.anka grać będzie w skladizie: Gierllwwski (Wiszniemski).

'\.ViSnievv:skj,

-

mistTZO'S~W

wyprooowań

do wielkiej szansy
drodze
Pol!ski

było

to
haslo'mie.isce w pólfinale
Także temait do Polsko. w tej kategOI"i;i.
szkolnych. A ró-1
k to
. _„ . •
.
.
3 a.
· · ·
kit
w
~-0d-0
się u2lleJe, ze maią.c
wnaez mnwe ywa . .„
'tak
uzdolnion~
ml-Odzież
muwi.sku sportowym
I .
. "'
'
·
.
•
.
simy a111.g.a1ZOwać
nawet
poza
Nasz wczoraJSiZY feliietoin,. po- spoo:towe czynnik.i do sprowaSWJ~'my zbędnym posZJUk1wa- dzen.ia zawoC.'ników do naszych
nri.om piiłka!'skich ta'l?J•tów n - c-.rolowych zespołów z innych
e>b.szal!"ach
pozalód;zk1ch
WY· okrę<'ÓW?
oł ł
· 'nO!'OCLne k
en:tair.ze
..,
w . a.
.
om~ ·. . ·
Odpowiedź na
Wsród roz
ntch w1ele
sprzec1wow
. b . t lko 'edto . pytan.:e
.,,,:in,-.wobec i!WS?Jego stanowiska. To moze
yc _Y
J ·na a J~_
prawda, że Lódź nrle jest zbyt znaczna, . zle
go:s'podaruJe~l
urodzajna
wla_snYffil
__talent~1.
Ale 5kor-0
_1 -'
skie lecz w
dtaJent
t ~ pilkarwz!!le- m'(>ze
dz•ac
się
maczeJ,
·
.
po
_Y
•. . ·' · ~.np. pi-z,ed tygod1niem wezwad~ mczym Slę nn.e rozn.~ .':~ liśmy personalntie przewo..!n·kazdego. m.neg~ obszalI'l;l n<1sz _ cząoego LK.KFiT do zajęoi'l
gto kraJu:_~n.1~ek więc. pr,r- stain„wiska w .sprawtie
afery
.s y
„-„Ul\.a]oie panowie u- k
k' . - d
t · eh .,. . ·
zdoln~onycli chłopców w
naj- -o1ans ·1e_1_ i
o ei
_w1~1 il.1€
bliiższym zasięgu swego wzro- otrzy_ma11smy oap~;ea.'z1. eh<><.
dz1•elt nas odleglo.sc zale<lw•e
1
{>l.~
100 metrów.
i:>raw<lziwą przyjem.n().So(k.
Jakżie może d2'iać się '.inanotowal.iśmy relację J. S ·0 • - cz.ei, gdy tenże saim komjtet.
niickieg,o, wiceprezesa LOZPN. kierujący życiem
sportowym
o dobrei po.stawi.e okręg•Yw•ej
~zien·tac;1·,l·
młodzi.erowc.:>w miasta rnie wyk orzyi&tuje opga„v,,.•nó
pozo.sita·ących
·og
d
W
meczu rozegra,nym W Lipw
· - dl J ·ł t w .J'c 0 • .Ysku. Na 1'1111nym miei,s~· t>r·"·" - spoe.yCJl
a u a wi<en1 a
QZ:<e•cc~_amv .~f~o·c_J·"' · ~~ suk;,;_ ciom i mlodzieży
upraw•an.ia
1"' ~.-„~ "
'-"• '·
~~
sach trampkarzy lódzl,ich. ,Tu- c;portut
niOll:zv LKS walczyć będą n
Powtarzamy: mamy młodz;eż
nie
mmeJ
uz<lol.nniomą
n'.ż
gdziekolwiek w kraju. Żle jeci:naik gospodarzymy tymi talentarn1i. Tak jatk: w poprv>Anumerze ,.Dziennika I.óloścl 1>0wtórzone " taśmy ma- nim
gnetofonowej: -z pierws7..ego dnia dzkie.go" pret·oo.sje kiierowalJ<zawodów w n!edr1.ielę, <l.nia .śmy do ŁOZPN dziś i:iene1. 7. w prog1ra1mie I
o gOOrziinie ral.niie moŻlna
zaadresować
je
8.15, a z drugiego d·nla "'8'WO- do LKKFiT.
Wystarczy przydów - w poniediziałek również pOIIllnieć takie nazwiska
ja.k:
w programie I o ge>d"Zinie 16.05.
Ponadto w d2!enni.kach po- Wiecz.arkówna i Pią.tkowskii '"
aiby
uza1sac1n.'.ć
ran.nych w obu p1'ograma.ch. po lekkoa~letyce.
dawa.ne będą wyniki z pos'ZCIZe stuS?mość naszych pretems j i. W
gólnych. konkurencji mec"Zu.
Lodz:i też rodzą się uzdolni-eromantyków.

Samuel.

Mora.wski,

FiJCiler, SadO'W'Ski., Polak, Haj<luk,
Kor2eniowslti, Mokrocki i F'rąetz
kawsk:l.

...„ .....„ •.•••••.

BŁYSKAWICZNY TURNI.EJ
PILKARSKI „WLOKNIA.R ZA"
ROZPOCZYN A SIĘ I>ZIS, O
GODZ. 16, NA STADIONJJE,
PRZY UL. KILIŃSKIEGO.

:i(

0

Mecz Polska-USA na antenie PR
WAB.SZAWA (PAP). 30 czerw
ca i 1 ltpca Pol&k.ie Radio pr:ze
prowadzi. w prog>ra.mle II be:zpośrednle
tran&misje z meczu
leklkoatletyiczn ego
Polska
USA W Chica<g•O.
Początek tran.„mi13ji w
nocy z
soboty na niec):zielę o god'Linie

2.00,

a

z

n i-edrz.ieli

na

ponie-

d'Zia1ek <> godzi.nie i.;;o.
Oble tran.'>misje za.staną w oa

ni sportowcy.
ie<lnak d!op1ero
opuszczają

nasze miasto.

Ra.d io
SOBOTA, 30 CZERWCA
PROGRAM I
8.00 W'la<i0imoś"i.
8.05
MUZY'ka
a.ktualn-OŚCi. 8.30 Murzy.ka poranna. 8.50 „Ra.zmowy prawne". 9.0-0
Dla <:ltZieci „Morskie pr-zygody we
solego Jacka". 9.20 Koncert poranny. Hl.OO Mówi Techn.ik.a
aud. 10.1~ Murz.yka oper-0wa. 11.0-0
Rozrywikowy k.a:lejdosko1p muizyco.:
ny. 1'1 .5'0 Aud. z cyklu: „Rod•z.lce
a

drzieckc/'.

11.Sfi

Komun:i'lcart

o

łalawizja.

---

L

9.25 „Jark d·obt":'Ze _

sja z Chicago).

TELEWIZJA

Michał

17

·2()

te-

18 ..00

,,N.ad<"iekawsr.ty

;.,Węd.róv.11.ki

muizyczne

po kraju".

Dziennik wieczorny.
W .26
Wiadomości sportowe. 2-0„30 „Podwiec-zarek pr:zy mikrofonie". 22.00
211.00

wierzy

swej drużyny

1

Red ukc ja etat ów
czy redukcia

J..,ódź,

zgOOnle z

Na

razie

vvać,

iż

możemy

wyn1i.enia

Jan Stabliński
szosowym
mistrzem Francji

i Opieki nad

postanowieniam i l>zieCmi.

p-0inf<>nn-0si~

naz,vj.sko

p. Milwlajczyka,
który ma być
desygnowany od 1 sierpnia br.
d-0 roli
opiekuna i inspektora
wychowania flzyeznego młodzie
ży szk-0lnej.
Jak nam
-0-'iwiadezył kurator,
mgr M. Woźniakowski, -zwiększą
się
ooowiązki
dzielnicowych rad
narodowy-eh w zakresie usporto-wienia młodzieży.
Zobaezymy„.

ie_j
l Turn
~ist~zów

l

- - - -4

N

spodenk.i_,...,,. i:>O?tel. innO~I'
25 . 50 z 1; SJ)Oun•te rem. óó"we 54--68 zł ppleca
HamdJowy Dom
Dz.i~ka,
ul.
Piotrkowska
60/62
's:ka d . . kii

z t.

D~~~

zainteresowań

Szkolnego Dziale Wychowani.a.

Okręgu

~„

letu.i,niej matema1 y=ny (W)
Sprawozdanie z meczu lekkoatlet~'=nego. Transmi'51a z

Urba
n
,

I'

mi·n1'och. w ~-ach 54-1.'n
~ a

·' "

lG.4S Prog.rarrn dnia (L 1o·k.)
16 .50 „Siad.ami Pitagorasa" _

lal!ldiii
Impreza mieć
bętlt.i"
chara.'kt~ m;..,,-'-''""~~~d-0wy.
·=
""'""J ·~~
Faworytem j~ zespól Spaf".
ty, w skład którego wchodiA·
Ku&-a, Scibi()(I'ek, La.tocha, 13<1'

ry·SeW'iCZ.
sie:
·W :11Ji·edZlielę odbędzie
""'S01g irnd""""dualny z m.,,tą
'"J
, ··w Helenowie. Pr-zyj.a7'd k·">lazw'ą,z,kowcami
ryw&lizo"NO.Ć rzy spodziiewainy je.st o g('(!t.
będą
k<;>la.r-z,e
~'inNa ostatnim wbra:nrlu zarn,- ;::.;_~__:::.:..:.:.:.:..:....:._Francjd
_ __;:__ _i _ _
_ _15.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
du PZB ustalono ramowy kalendarzyk imprez
na sezon
1962-63.
Spotkania ligowe rozpocz~ą
· ·
Dr
·
się 16 wrzesnna.
uga
sena
r<>regran·a wst.anue 23 wrześ,1:a,
W moż IWOŚCI
a zakończenie pierwS7..ei rundy rozgrywek na!Slt.ą,pi 23 gruWcze>raj o<l.wied7:il nas Michał - Jalocha, Szadkowski, Tabara 1
dinia.
Urban, t.rener trampka,..zy i junio- Wojtysiak, Paluch,
Mecz;e rewarraowe rozpoczną rów LKS. przed Jaty niezaSltąpio- Falecki, Maciejewski, Kazlmters!d!
Orczyk<>{.
się 2() stycznia 1963 r. Ositn- ny stoper LKS.
ski, Dawldezyński, Kowarski. N ~ll
tnie spot.kani.a ligowe wy.ma_ Pan~wi-, na~lszcie c<>ś <> na- s.tety, w rewanż-owym spotkal'I
~ ~
„
cz,ono na 7 kw!etn:i.a 1003 r.
szych juniora.eh. Nareszcie mamy la ostatnia trójka nie będzie J110"
W pierwsz,ej hó•ze
walczyć szanse zd<:>byeia najwyższego od- gla W'Ziąć udizi.alu ponie\vaź prt~
bywa z LKS na Węgrzech. Wpro.
-.A
będą: Legia, Gwa:rdia Wa;ro;'ZJ.- znae7.enla - pochwa•lil swych P"'-'
wad-zimy do drużyny:
Ma•rcl~
wa. Gwa'l"dia Lódź, BBTS, filę- opiec:znych.
kowskiego.
KrakoVl'ia.k a i przybY ć
btnii Kielce. Stal St.a•lowa we~
- Ozy ten 'optymizm wyp!ywa skiego. Mamy
nad"Zieję uzys-1< 3i·
la. Wybrzeże GdańlS.k, Hutnik ze """Y?ięstwa 5:0 nad Zrywem nie gorszy wynik niż w RZeP
Nowa Huta.
w R-zep1me?
nie.
Turniej Trybuny Ludu ro?~- Nie tylko. Zdaje się. że LKS - Kto
wa1S.:y·m przeciw·
g.rany ZK>Stanie 9-10, lurego '-" \doch.rapal_ się z'.'ów ba:rd"'o d-O·brej nikiem w będzie
1/, · finału, jeżeli
u<l~
KrakOWlie. a in<lywddlualne mi- <l.ruzyny iunlorow.
wam się obronić zysk zdobytY
strZJOStwa
Rtz.epi1nie?
Polt;ki
w
lipcu
w Ja,kim skladizie graJ.iś'Cie
1963 r. w Bydgo,sz.czy.
w R-zeplnie?
zwycięzea
meezu
w1oc1a·
wianka - Warmia - Olsztyn.
Kiedy
rooegr-any 2lQstanle
mecz ze Zrywem Rzepin?
W niedzielę, o godz. 18, Jlllnaszym stadionie.

·i_ dziew·częce, we w.szysitl~ioh roz--

~~':,';.~"-14.4514;~~ ~1:;ta~~-·k:e~= i~·r~ ~::t~rL~a2r~~.w~w{w>
9: Dziennik tel·ewiizyjny (W)
„Kla,ps n1r 23" laureaci wa16

piosence''.

Dz'iś 0 .E(OW:. L5 w Pabia111lcach z Parku Wo1nooci wystairtuja kolarze Związków Zi.WOOoWyCh do wyścigu o min,,
strz.c>l!>two swojego pionu. ~, st.ans wynosi 100 km, a pier'.i,s.zego dnia konkurencja roz·
kl yfikci
g:rywa111a będz1e
W
ais.
'
:
cji
drużynow~j. Z
polsl;:,1m;

•

ustal1"l1" pronram
Ił
1962 63

to nied:o.brze" d-0mo&ci.
24.()0
Transmisja
2
I
dnia międzypaństwowego me- ---~
czu lekk.oatletyc:7,.ne g·o Stany Zjednoczone AP - Polstk.a (transmiDRESY ł°:liłopię<:~ -'

Wjad.omoScL 15.05 Prog:t".am dnia.
15.1-0 Radooreklama. 15.3-0 Mój pro- tera". Hi.OO
Polskie ork. rozryw- 1 3-0
gram na a.nt.enie - a.ud.
16.05
?r:z,eglądy
i poglądy. 16.25 „So- ~~~~~o~~~~e ~'.; !~i~cje~'~d. ~~Ó 20.-00
'botnie popruudJnie". 17.00 Wia.d·o- Wiadomości. 16.05 CL) Omów:ienie
_
mości. !7.05 z życia Zwią'?lku Ra- pro.gr. 16.!0 (L) Mu-zyka tane=na. 20 30
d'l:leckieg·o. 17.35 „Lato w melodii 16 • 30 ('u ) „ Stal!'e anegd'C>·t i
y
nowe

proces". 18.20 PublicystY'ka mię
d'ZYTlarodowa. 18.30 Kabarecilk reklamowy.
1·8.50 Radiowy
kurs
nauk>i. języ'ka. jjra,ncuskiego. Hl.05

K

Bo k serzy
•

Ministerstwa
Oświaty,
znajduje
się w stadium reorganizacji. Ob,ję
la ()na także ·wychowanie fizycz·
ne i SJ>Ort. Ulega likwidacji odWieczór TOIZl"YWkowo-ta .noozny
H!.30 Wiadomości. 18.35 Feliet<m M. dział WF, a na jego mie,jsce p-0mel. 22.3-0 sobotni cocktaH rOIZ- Jorsta.
zostanie
wizytator
w
18.45
Popul.al!'ne utwmy w<>lany
rywkowy. 23.00 Osta.t n.i e wiadomo- orkiestrowe. 19.05 Mu2yk.a i aktual
ści. 22.10 Walce w wyk. sly11111ych noSci.
19.30 ,,Matysiakowie ". 20 .00
orkiesbr.
Konoert ork. PR w Krakowie.
20.40 Piosenki franCl.LS•kie. 21.00 z
kraju i ze świata. 21.27 Kronika
PROGRAM n.
sportowa. 21.40 Or'klestra ta•nec:z8_30 Wiadomości.
8.35 Radiowy na.
22.00 „Zes-pól
Dziewiątka".
k
kii ·
ka
22.30 Koncert soli·stów, 23.00 Mu8.~,,.. ~:;~cert J~ra w~-~K~;~~ó~~: zyka taneczna. 23.5-0 Ostatnie wia-

stanie wód. ll.57 Sygnał cusu i _ fe!. 9.40 Konc-ert
es<tradowy.
hejnal. 1'2.05 WJado·mości.
12.15 10 . 30 „Z p.r.aicowni n.a.ukowców'' _
„.Rolniczy kwad.rans''. 12.3-0 ,,Ubez aud. Il.OO Porani;\Y koncert chopieczenia o wsi, wieś o u.l>ezple- pinc•wskt. ll.30 Mu.zy\rn baleta.wa.
.czen.tach".
12.40
ĘadioreJ<Jama. 11.57 Sygn al
cza;iu i heinał. 12.05
lll.45 Na swojsdtą
nutę w wyk. Wiadomo.'lci. 12.15 ,.Rybacy na mo
zespotu wok. i ka.p eli pd. s. Na- nzu" - aud. 12.35 Utwory_
J onwrota. 13.00 „Przygooy, podróż, czeiowe. 12.50 (L) „Wśroowio.
spółegr.r.otyika". 13.20 (L) Koncert l'!Y.l- d7..lelców" - rep. 13.00 „Na we:rywJcowy. 13.50 Obra'2lki cyrkowe.. sol'C>". 13.10 Aud. z cyklu: „P~zy
14.00 ,,Ni-ezaipomnian e sbroni.ce'' Watrze". 13.40
dnja, 13.45
,,zagadlka J1teracka". 14.:ł-O M'llrz.y- Złote meloooe. Progll'am
14.00 (L) Audycja
'.ka do sctulk: teatralnych.
15.00

i

W

___,

Kuratorium

•

ko Ia r 5 k"Ic h m .Is ł.r z osłw CRZZ

1~
zbierają
wowe?.as., gdy

kortu

IndywFiddualn':'. ms istrzostkwta tendlsowe e eraci1 party,
ore o· będą się w Lod"Zi
na loo·rtach
MKT w Paą·ku Ponlat-0w.s1c;ego w
dniach 3-3 lipca , zgromad2ą na
kortach wielu po,pulall'nych gra-

l

wy:;iama~~~ul&w ~I!~w~~~.= ~~~~;~naNowlokl,

kreślarski.eh

_
Woj.ska
Podukiego lOOa.
Maszyny
do pjsaniia - Piotrkowska.
20. 154. Narutowi.cza 27,
W O.J..,:i\:a
·-·'
Pol.s k.'iego 10"oa.
TORBY
damskie z pl.astiku. 0 modnych fa.sonach i
w dużym wyl:>orze _

w~lskieg·o ~rn~k.a ~~ra.kó~.>
·• -za;rny
r eu·sz
l1m
fab.
p-r-0d. odfrancus-k-0-włoskiej, dozw.
lat 16 (W)
piosenki" - aud. 17.00 CL) Poga- ~.!J() PKF (W}
da'nk.a red. St. Mojkow,;kiego z
cyklu: „Nasrz.e sprawy". 17.1-0 (L) 2'2.20 Ostatnie wiadomości (W)
Mozaika
mUJZyczna.
17.30
(L) 22.30 „Gdy mH-0ść kończy s·ię"
t
.
„Aktu.a.lności !ód"lllcie".
17.45 (L)
:prograim. ro2'rywkowy. Te'kskleoach z iralan .eri.ą sko„Prny15'ocly
reportera" aud.
sty i reżyseria - J. Pl."ZYborza.n.ą: Piotrkowska 7. 35,
18.00 (L) Piosenki w wyk . Han1ra. Scenogratia - Ewa Sta101, 130.
ny Ska,rża.nkl. 18.15 (T.) Wyjqtki
rowiej<;.ka (W)
a•nt>olog:iii ja?JZu ozechoołowackiego. 23.15 Ko'lllec pre.gra.mu
---------------

.„,

O•mistr-wstw d<>jdz1 e

W ramach

~Ów kifk~akre~:~~żj~~~ P~~f~:

który
\vygra! w ·wa•rszawie z
Tadeus-,em No"ickim, &potka się
:z ni'm w •~
-A:z1',
* -xNa zakońC"zenie turnieju zorganhzowana
zostanie w P<>łacyku
Tenisowym 7.abawa tanec-zn.a pod
l1aslem „Tańc-zymy z gwia7..dami
teni·sowymi.". Zamówienia na kall'
ty wstępu
przyjmuje }:ierownictwo klubu na kortach w Pal"ku
Poniaoowskiego .

I

*

Kolarz francuski polskieg<> tJ'.;
ch<>-rlzenia, Sta.blii>ski
z-0-0b~
t~·tul sz<>soweg·o mistrza pran:
cji w wyśeigu dla zaw-0<10'~
ców na trash' 243 km w er>·
sie 6.46.37 s-ek.
Na zdjęciu: Jan Stabllńskl rt"
mecie wyśFci gTu. _ c•l"

0

„
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.Jerzy Sta "'iński

(6)

STRESZCZENI E POWIESCI
Lf-ohater J'l'OWleści leci .sam<>lotem „ccmvair" do
Amerl'ki P-0.ludnlowej. W drodze myśli o kobiecie, którą zostaw!J w kraju - i wspomina sta-

przyjaciela Adam.a, z którym we wrze.
r. 1939 walczył pod Warszawą.
Kiedy przyjechał do Rzymu gdzie musiał
się zatrzymać z powodu defektu motoru saOMlIotu leeącego do Buen<ll!I Aire.s - wspomnienia.
te odżywają w nim ,ieszC7..e bardziej.
Wstąpił
do hotelu, w którym swego czasu
mieszkał Ada.m, i tu dowl\lduje "lę o~ portiera,
że jego dawny
przy,jaclel opuścił już Rzym.
w walizce, jaką zostawił opuszczając hotel,
w'ród tnnych
dt'obiazgów p<>Z<ll!ltała opaska
z p-0wsta.nia warszawskiego .
reg"

śniu

*

*

*

Pamiętam dzień, a raczej noc, kiedy to
krew Adama spryskała opaskę. Była to druga połowa w~eśnia 1944. roku„ chyb'.'- pięć
dziesiąty
dzien powstania. S1edz1ehsmy w
gruzach be"zli1o5nie. o.ąaczeni. ogniem i po_ r~z
tysiączny zastanawialiśmy się, czy nadeidz1e
jakaś pomoc zanim zginiemy co do jednego

„DZIENNIKA "

•:•

POWIESC

„DZIENNIKA "

pos7.arpani

na kawalki, lub przywaleni lai stropów. O parę kilometrów
od nas, na Pradze, był już inny świat.: sfala
tam Czerwona Armia. Baliśmy się jej i nienawidzili, ale tak jak o parę lat wcześniej,
w obronie Warszawy marzyliśmy, żeby przyszła nam z pomocą. Pomoc była dla nas najważniejszym slowem świa>ta i żadne wojskowo-taktyczne, czy polityczne
względy
nie
mogły nas przekonać. Zupełrtie nie przypuszczaliśmy, że oto tuż obok nas, w-zdluż Wisły,
przebiega granica dwóch świ~tów i że przez
Pol'°1kę, tak jalk teraz przez KUJbę, przebiega
coś -znaC"7.nie ważniejszego. niż zwykła linia
frontu. Hasła, w imię których tk\viliśmy w
tych gruzach wbrew wszystkiemu nie pozwalały nam zrozumieć, że oto świat dokoła nas
zmienia się radykalnie. Nasze ideały wywodzące się wprost z tradycji Chrobrych, Chodkiewiczów, żółkiewskich, księcia Józefa Poniatowskiego, cudu nad Wisłą i księdza Skorupki, wali1y się razem z murami domów
Warszawy, a my, ogłuszeni, -zgorzkniali i zawied:zeni, gotowi byliśmy posądzać w.0 .zystkich o zdradę. Jak zawsze nie mieliśmy dosyć broni.
winą

cegieł

Naprzeciwko, wśród nocy, stały c-zolgi dywizji pancocnej SS „Wiking". Wiedzieliśmy,
że o świcie ruszą na nas, żeby zetrzeć resztę oporu. Szykowaliśmy się nR śmierć.
Nie
mieliśmy
czym ich powstrzymać: nieliczną
broń
przeciwpancerną,
zrzuconą
nam przez
amerykańskich,
kanadyjskich,
angielskich
i polskich lotników straciliśmy przeważnie
pod gruzami. Adam byt dowódcą kompanii,
liczącej już tylko kilku ludzi, a ja jego
zastępcą.

kluczową

Stanowiliśmy

barykadę,

wy domek.

grupkę,

a raczej

trzymającą

narożny
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Th> świtu brakowało chyba ze dw~cj1
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mogliśmy już spać.

Miały

tó

przecież być ostatnie dwie godziny naszego
życia. Co chwilę gdzieś uderzał artyleryjski

pocisk,
ale to bylo niczym wobec piekła,
które miało nas pochłonąć niebawem. Siedzieliśmy w resztkach czegoś, co było kiedyś
sypialnią
i piliśmy gorącą herbatę podaną
nam przez Kamę . Poprzedniego dnia szrapnel
zrani! mi rękę i Kama opatrzyla mi ją bandażem z czerwonej pos?,ewki.
Odłamek został w ramieniu i kłul mnie przy każdym
żywszym ruchu. Nękała mnie gorączka i walczyłem z nią wszystkimi silami. Pilem her. baitę i wwa1ża.łem. żeiby jak najmnieo M11.<;1Z.'lĆ
zranioną
ręką.
Kama natychmiast wyczula
moje cierpienie.
- Niewygodnie ci. kochanie - powiedziała. Daj, poprawię ci opatrunek.
I zręcznymi palcami poczęła odwijać bandaż z czerwonej poszewki. Kilka lat minęło
od owej pierwszej wojennej wiosny, kiedyśmy chodzili z Kamą po uliczkach przytuleni do siebie i wiele rzeczy wydarzyło
się między
nami. Byliśmy prawie w jednym wieku i wtedy nie zdawałem sobie spra
wy, że przez te lata . _rstematycznie przecinałem wszystkie nici l~czące tę ,dziewczy n ę ze
mną.
Pochlonięty
bez reszty konspiracją,
walką, wciągn.ąłem ją do wspólpracy i nawet
się z
nią
ożeniłem.
ale traktowalem ją od
dawna niczym przedmiot. czy potulnego psa,
który. czeka na chwilę dobrego humoru pana. Miałem dwadzieścia lat i nie wiedz.i.alem,
że żadna dzie~czyna tego długo nie zniesie,
choćby nie wiem jak kochała. bo milość musi. się ż:vwić choćby ochłapem. C'zęsto klóciliśm:v się, często ją karałem za swe własne
iepowodzenia chłodem . brutalnością i obotnością czasami pfaka·ła, ale to wszystd1zia1lo się jatk gdy1by 'Ila bo.ku mego ży-
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walce. Nigdy fl~l
co do .~'

żywiłem najmniejszej wątpliwości
uczuć;

był

to

jeden

z oczywistych pe"·

ków. Tak weszliśmy razem do powstania· oi'
Kama odwijała mi bandaż s";ymi spok e'
nymi palcami. Nagle podchwyciłem spoJt"ta•
nie Adama: pat.rzył na jej ręce. Nie chCl
łem, żeby mnie przy nim dotykała.
_,
- Daj spokój, Kama
powiedziałem- . •
0
Nie warto. Zostało nam tylko parę g?dZ~d
I nag:„', w obliczu śmierci, a pewno I P ~·
wpływem gorączki, wzrus.zylcm się, zal~~
wiłem i spojrzałem na Kamę z prawdZ1 c!'I
czulością. Chyba po raz pierwszy od trze'{'
lat zapragnąłem po prostu się do niej P 1~~ć
tulić, objąć ją i tak trwać. Ta dziwna c, ,
krępowo!a mnie: nie wiedziałem, jak ją v-;'f
ra1.ić. Dotknąłem więc nieRmiało jej dJon 1•
9
Kama ·widać zrozumiała, bo podniosła ~e.
mnie zdziwione oczy.
Były duże i sza eJ
Przeraziłem się. Dawno nie patrzyłem
z uwagą w oczy. Nagle zrozumiałem wsz)~~
ko. Kiedyś te jej oczy były posłuszne. ·~·
kochane i wierne i często mnie to iryt_~a
ło; teraz nabrały głębi i mądrości. Vs
~
domilem
sobie nagle z przerażeniem 1e
sekundzie
jasnowidzenia ,
że
obok
m~ią
stoi ktoś inny, że nie panuję już nad_ · ·e
i że od dawna, stopniowo i niepostrzezt>~e
stała się ode mnie dojrzalsza i wcale "!~fil
nie kocha. Opuściłem głowę i zaraz poczu
jej rekę na swym czole.
f'tt"
- Masz gorączkę
powiedziała.
0
wm1eneś iść. dopóki jeszcze można. 111.w•
doktór Zenon ma gdzieś zastrzyk przeCl

!,t•

ze

tęŻC"<YWy.

- Nie
potrzeba!
udawać?! I tak nas
gniotą,
jak kotlety!

rO

-zawołałem.

zaraz

po oi•
wszystkich t

ce. d.
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