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Fiolka cyianku dla
ie uda wam się mnie powiesić!".
Oczy Hermana Goeringa z niezwykłym napięciem śledziły twarze sę''
dziów Międzynarodowego Trybunawśród
łu w Norymberdze. Przed chwilą,
ciszy padły słowa wyroku:
przerażającej
TocI durch den Strang - śmierć przez powieszenie, Były marszałek Rzeszy zdawał
się nie wierzyć własnym uszom. Poprawił
słuchawki. I dopiero wt.edy zrozumiał w peł
przed minutą
ni sens wypowiedzianych
„Nie uda
slów. Wstrząsnął nim dreszcz.
wam się mnie powiesić!" - krzyknął głosem
nabrzmiałym pogardą i nienawiścią.
Nilkt w salli sądowej Illie po<tra.kitowal tego
okrzY'ku powa:im.ie. Przez pięt:n.aście miesięcy
od momentu acesztowarua, GoeTj111g pozostawał
pod szczegó1niie baczną 01pieką i kontrolą wladz

N

więzieninych. Było
przemycić truci.znę

praktyczną

l1liemożHwo.kią

do rozmówrticy luib do sa.U

ro7lpraw.
Szef amecykańslkiiej stużJby bezpieczeństwa
pulkownilk Burton C. Andrus wydail: w wypad..'.
ku Goerin.ga jak najsuroW\Slz,e r02:kazy, przew1duJą<:e za.stosowanie ws-zystk.ich m001iwych
·
środków oetrożności.
Dwa tygodni~ pop.r:zedz.a1ące tj,Zlień egzekn.icji
.spędzi? GoerJn.g w izolowanej i iJ.ie1.liSltaruruie
strreżom.ej celi. Odwiedziita go wprnlWdJZJie zona
Emma, ale oboje prz.edzjeJ~ gęsta stalowa
sia~k.a., prz;ez którą niie praes:oodQby :najmniiejmv nawet przedmiot.
'w wi1gH~ę egzekucji wy:zmacronej ![}Ja 16 paź
dZJiern.ilk.a 1946 r~u, wie[ebny He:ncy F. Gerecike późnym wiec.oorem uid.ai się ~ celi skaozańca i przeprowadz1J , ~ .~m dł'u=ą =<:>wę. Jaik stwLe!rdroru> pozmeJ, czlowuek ten me
mógł doota.rczyć Goerin,gowi trUC1.zn.y. Byloiby
to sprzeczne z jego k.a.pł.ańsld!!n sullYlllendem,
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Brzmi to jak początek autopowiedzmy „.Re.ne

nego z wie1kich ludrz:i. filmu.
T<> fragment życiorysu kandydata do Państwowej Wy7..szcj
Szkoły Teatralnej j Filmowej
w Lodzi. Kandydait liczy sobie„. 17 wioo.S>en. Jest jeG:nym
z killruset. którzy odpadli przy
egzammiach
tegiococznvch
wstP-rmych.
Zawód tuż u progu kariery.
Czy nasz koneser n.ie ziazi
się i będzie w przyszlYm roku p<>Wtórnde S'Zturmow.al: bramy czarodziejskiej uczelni?
Czy ręką, kreślącą życiorys,
rzeczywisty talent,
ki.erowal
czv też powooowala n.ią :luz.ia prz)'ISzlej slawy, przymijająca. w:ra:z; z dziecięcym.i marzeniami1
Ludzi tego drugiego polm-okandydatów
wśród
ju jesit
;przeważająca

Reportażvk

PONIŻEJ ZERA ·
Dh>ga;

cremna hal!a.. znajd'l.lje.

Się ta minria~u

fabryka _ lmż.
silmm,plJJwwaine rowa
mais12:yny; kiolryta napet- MieazYSław Lisik _ polodu
niO'll.e wodą 1 potęż,ne nad 4,5 tys, ton
wędn:-uje do różnych od
POJZa t)l'm su·wrt:Lce.
Znajdują s<ię
Trzeba do•btrZe biO!l'ców.
pusto.
się przyjT:Zeć; a.by do- wśród nich m. illl . dustr:zec w tyun pó~mTo- że zatkloady I>racy, cei:iku jedyne.go roboitnruka trala Rybna.; Centralne
Przemylodu prrzY La•borartoTiu.m
w :fiabryee
Czerwonej siu Ba.wełnial!lego, WouJ. Arun:ii
28-b. Jest nfun p. Stefan jewódzka Stacja san.Biel.as. On jeden w.pra- Epid„ przemysł mię.sny,
suw'Il<lce, a nawet łóozik:I G!.'and
wia w ruch
dO'PiJnowuje calego pro- Hotel.
Ale za t.o w zim~e„.
<:esu produkcyjnego zamrażanla wody w 25- jed)l'nY robotnik f.a.brykilog;rannowe bryły 1cJ.. Jti lodu może sol>ie pobo g01rącej
:folgować,
du.
A nie jest to bynaj- wodY w kawałkach jemniej ta,k1e proste. w szc:ze nie wynaleziono.
temperatu.r:ze -1 O stopni c zamra7.amie wodyWvwiadzik
w l<o•rytka.c:h ttrwa caJą1_;,~.;...-----
Jakieś

Cenna

l

r~~_:i~~~

Spólusług<>wym
cie
Pracy „Precydzlelnl
z,ia" przy ul. A. Struga 7: l\Iężczy-.ma w sile
wieku przyniósł budzik
i

prl)Si

<J

założenie

za-

padki du sprr,;.yuy.
pana
t<>
Będzie
k<>szt<>walo 25 zł.
- Ile? Chyba pan się
pomylił. M-c>że chodzi o

I

2,50?
J\'.tęz. czyzna

sprawdza

w cenniku i nie wie„
<>czom.
'vłas11ym
rzy

sa.ma 7apa<lka
7 zl, to 01aza jej wstaWie-

Bo

.f<:śłi
l\o~ztuje

czcg·o
11ie ma

p1acić

aż

25

zł?

Inn:v prz;vkla.d: Spółdzielnia SPEs· przy uJ.
wyFranciszkańsldej

I„

sta,viła.
napra"rę

ca0.

W

dobę.

Dzie1'\ w

d2ie1~

23 to-

za ny lodu opu'5'Zczają jed
rachunek
radia „St;01'.i- ną :7. tr7ech, obok wrora-chunl<u tym cla•wskiej
1 gdyńskiej,

z per7-g()(]z!nną
funkcjonariuszem Komendy Ruchu
Drogoweg<> MO, szereWładysławem
gowym
Marciniakiem.
- Czy bardziej przel!ltrzegają przepio;ów ruchu_ . drog<>wego męż
czyznt czy też kobiety?
To Zależy. Męż,czy
tni wska.kują i wyskakują z tramwajów, jeż
na stopniach, kodżą
biety zaś nie zwra<:ają
na ,,1.ebryn 1
uwagi
przech<ldzą jezdnię tam
gdzie im się to żywnie
J>Od<>ba.
tak, ale kle·
- No
row<:y również nie 7.wra
<:ają uwagi na „zebry",
a wię<:?
- Więc chce pan po-

Ach,· te
ze bry "

7.a r<>ho-ciznę połlcz<>no
71
132 zl, a za materiały tego rodzaju fabryk w
Na skrzyżowaniu Al.
tylko 6,80. Cieliawe, ile Pc·lsce. Roc-z.nie - ja1k
kaMy ru<:h lnfoa,muje
k<Mzt<>wal
dyrektor K-ośeiuszki 1 A. Struga
przy której· przepr<>wadzam błyska.
chło<ID:li;
reki „speca"•

'.

wiedzieć,

tu

że

to w~yst

jedno, gdzie się
ko
przech<ldzi jezdnię, skor·~

niektórzy

kier<rwcy

me zatrzymują pojazdów przed przejścia.mi
Wśró<l
dla pieszych.
ty<:h przodu.ją kierowcy
z

a1natmrskimi

prawa ...

I

kłopotów.

JANUSZ B. Twórca średn;ł)
filmu z wyprawy
naukowej do Wietnamu, asystent znanego operatora w wyprawie na Spitsbergen, au•or
krótkometrażówki telewizyjnej
o tej wyprawie. Nota komts)d:
„ Wiadomości tech1n:iczne i z
historii sztuki na dobrym pOziomie".
WACLAW K. Student hidt•r
rid sz;tuki., JSYTl znanego operatora. Przed.sta.W'il dużo włas
nych zdjęć , ocenimlych · jako
.
interesujace.
STEFAN L. Piłoot szybowcowy, następnie wojskcvwy. Prz.iez
3 Iata słuchacz Wyższej Szkoły
Marynarki Wojennej, aktOJr w
•. Bim-bom4e". twórca teatrzyku pantom.i.my. aktualnie sluchacz psychologij na Uniwersytecie Po.znafuskim.

sażonych

z

w apa-r(JJty

wy~

promi.e11:iio1.oo.nie. Do lcoń
ca bieżącego roku c:Wlsu ·20
departamentów pokryje si.eć
nowych stocji. kontrolujqcych
-radwa.ktywność. Poza tym w
mi.aistaich
naftoiększych
7
Francji pod stałym dozorem
specjalis1ów 2m11.jduje się ~
(m.)
do picia.
jące

oo

{r

[§]

*

Wobec za.straszajq,oego fłelm
pa rozmnażam.ia się koitów w
DalT,a;s (Texas), władze MJni-

m·iasta. postanowiły wyuchwalę ograni.>Cz.a.jąc4 cf,o
4 liczbę ko1ów, które każda
rodz-!-n.a będzie rn.iala fmbtDO
taJrne

dać

posilLdać.
ko16w;
Bezpański.eh
tym; będzi.e
związku
Za.s 175 1;1.fsięcy

~.Em

rnożli wośei".

NIE

TYLKO

Nie

MARZYCIELI:

chciałbym

u Czyte1-i.ika

do
że
wrażenia,
FiilmOMnej kmo.'yduja
jedynie marzyciele o nie skryzajnteresowastalizowainych
niach. Bynajmn~ej . Rokr-0c21n.ie
40 PI'OCent kandydatów, to lud:zii•e :zdający po raz dn.tgi.
trzeci. a nawet czwarty. Ich
upó:r .ie.st godny podziwu, t..'7.ę
sto za którymś razem przynooi sukces.
Przycihodzą tu ludzie, którzy
już wcześniej zjedJ~ zęby n.a
robocie teatralnej c;;y filmowe.i. tacy, oo mają za sobą
wieile do.św1ad<Jz.eń życiowych.
na
Oto przykla-0.-y wyhraIJe
chybił traf.ił z ogromnej masy:
STANISL,AW C. Abso1went
hhstori:i sztuki. reżyser radiowy, 8-ITet:n.ia praktyka na deskach jednego :t t.eat,row studenc.k;ich, uwieńcZ0111a po e1,'7,aminie eiksternhs·tycZ111ym zdobyciem dyplomu aktora dra··
ma.tycznegio.
•) Wszystkie imiOllla i inlcialy
w tym a1rtyiJrule 12:osta1y 2lmiewywołać

Szkoły

nione:.

mi .Jaz.dy <>ra.z motocyZ nimi ma.my
kliści.
najwię<:ej

pochodzącego

eik,sp!oz.ii.
eksperymentalnych
Obecnie na terenie Fratncjii w
40 departamentach nietb&t>amnie dzi-ala 1000 stacji; wt/IPO""

I

Komisja ocen.iła. że kandydat zdoJ.ny i inteligentmy. Ale
byli zdolniejsi. I looniec i powrót do d-O!llu.

I
I
I

-·____,..----------~-----------Wfczną rozmowę

aktywnego,

'ID

w Da.lz
wymienieni
tu
Wszyscy
I koniec. I powrót do domu.
(p.)
„przepadili" podczas egzalllioorócz nich takżP.
we nów. A
Niektóny bez wiary
własną silę pr:.ek.onywania, d:ciesią:tk.i C'Zlłnink:ów amatorWlamywacze nn.e ilnfo-rmujq
szukają i'llllych sposobów. Oto skich klubów film<>wych, !»todołączony do podania kandy- grafików z dyplomami naw~t zazwyczaj sami policji o OJrlre
soch, pod którymi opetrUją.
data list polecający jednegQ z z międzynarodowych wystaw,
Ina.czej jed,11,(]Jk postąpił S~am.lud:;:;i. teatru, nie mniej chyba itd.
1,ey Booth (La.'TIJCashtre - W.
pa':.ron
stawnego ni:ż sam
Brytania) . Skorzystał z nieMASZYNERIA
szikoJ:y - Le0on Schiller:
dzielii, bu wŁamać si,ę przez
EGZAMINACYJNA
,,A. B. *) po zdaniu ma.tuok11o do lo·IWJlu booku. Oleno
ry i odbyciu praktyki w
bylo polożon.e wysoko. Poddo
T~l?O!"OCZne egzaminy
wytwórnii filmlf>wej, pragnoszona szyba spa4ba 111a wra
nie dalsze studia odb~ wać PWSTiF rozpoczęły się 20 ma·
mywacza i Z1'(JJ11ila go. . Nie
w PWS'l'ił' na Wyd-/_ Ope,· ja i trwaJv 6 tvg<.>dni. Miej >c
mogitc ruszyć się z mi.e<jsoa.;
ratorskim. Ponieważ A. B. na wydzi,ałach filmowych było
a tym b-01rdziej =brać piejest wnukiem S. B.. jedne- 30, k.aindydatów zgł<>Siło :;ię
nfędzy, prxtniósl słuchawkę te
g<> z wybitnych poetów ka- POl!lad 600 .
lefonu i zadzwonił na policję.
Po w~tę'!J'Il'.YCh rozmowach w
baretowych i pisany, z k!óna·tychZośtal . uwo-l11.iony i
na
rym wspólpra.cowałem
(p.)
miast_ zamknięty.
fDokoń~nle na !Itr. 4)
różnyeb scenach, więc no--czuwam się do obOwią.iku
P<>lecenia go jak najg>oręcej
rcktoroWi PWSTiF. Nie wą·
tpię. że moja prośba bęffaiC'
w granicach
uwzg-Jędni001a

więlIBZ'OIŚć.

;,Od wczesnych lat szk~I
mnie
interes<>wały
nych
przede wszystkim przedmioRównoty humanistyczne.
nauka
prowadzona
legle
muzyki w polącz.eniu z wra·
żliwoścją wewnętrzn11o, cor;i:.t
bardziej k001kretyrowaJa moje zamił<>wania na S'ł:tuce i
Odzwierciedle·
literaiturze.
hvl
zamil!owa.ń
niem tych
czynny ud'llia.ł w impreza~h

niącym
służbę

wątpliwy".

(§)

[§] •

informuje miestęc!!milk
;,Constellaition", Framcja jest
w
ubezpieczonym
nailepieJ
śtvi<?cie krajem przed nies.podzian kq QIPGdów plfou rod.W-

metrażowego

szkolprzedstawieniach
f
nych ora.z statystowanie w
Teatrze im. Slowa.ckieg<>".
Tyle rekst życiorysu kole;ne!l"o l~andydata. Za.ś obok dopisek komlsii kwalifikacyjnej·
„Bard7A> kiepski gust („B<>s<>Ka.ndydait
contessa").
n<>ga

Clai:ra. Ale t.o n-ie jest au•tc>biografia Rene Cla1ra, cey in-

bi.a.łych.

Jaik

r1

biograii~.

„

bów

•

„Wielką. namiętnością. mego życia była zawsze
sztuka. Od dzieciństwa interesowałem się muzyką
i malarstwem. Stosunkowo późno zwróciłem się ku
sztuce dramatycznej i skłonny byłem poświęcić się
raczej reżyserii teatralnej, niż filmowej. Gdy jednak
bliżej poznałem życie teatru i pojąłem, jak bardzo
ograniczony jest w poczynaniach artystycznych reży
ser teatralny, zarzuciłem ten zamiar. Wtedy to bliżej
zainteresowałem się sztuką filmową, która pociągnęła
mnie świeżością, dającą duże możliwości eksperymentowania".

Czy tym razem się powiedzie? Artykuł
o kandydatach do Szkoły Fiimowej czytaj obok

[§I.

lnistytut kosmetyczny w Tokio oferuje swoim klientkom
wybór farb do zębów. ~k
ne Japonki będq mogły olśnie
nieibi.e>Ski-mi
1"óżowymi;
wać
uśmiechami.
perlowym.i
lub
przezroprepara.t
Specjalny
czysty podkreśli pięJcno zę

-

wypra~.
j4
Musi>al"m
byla brudna,

przecież

\.JV<.w.l'i...1• ",;'(_

'1}'$,f

~·~-"'e:..r ""0

-lf~l:~~j[rtrcł)

I
I

INapisał: prof. dr Wacław s~
.

;;:;:;:;•;•;•;•;•;•;•;•;•;•;•;•;•;~;•;

~·:·:•::::•:•:•:•:•„•!•:•!•!•!•!•!•!• le&Jąe ~osy ~ej pra~ me trud"4
•!•!•:•;::•!•. • ••!•!•!•!•: no stWierdzfc zywe ~1ntereso"'a.
:···~!•!•!•!•!•!• nie, jaikiie skupia się d-okoła za~:::::::::::!•!•:•:•:• •!•!•!•!•!•! gadni·eń zwią.za.n~·ch ze sto.\.uttkami pracy. Prz.edmiotem licznych
~„:·:·:•:
~!·!·!•!•:•!•!•!•!•!•:•!•!•:!:!:!!•!• a.rtykułów J k·omenta.rzy są obok

:t:•:•:•:•.•:•:•!•.
; . · . · . • . •0

••
:•:::::::::::!:!:!•!•:•::::
;::::::::.::!•!:!:!:!:! •:::!:%:!:!:! problemów s~otw:ziii:v~h i g05.~
!•!•!•!•:•!•:•: :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: da.rezycb z teJ d~ed?-1ny - k'\vest1e
::::::::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•!•:•:•:• ?Tawne: uprawruerua. przyslugu„
••••••.•!•:•:•:•:•.•:•:•!•!•:•:•!•:•! Ją.ce pracownikom o-ra'Z cią.i..ące na
nich obo~~zki. za.równo w ś'vie...
::::::::::::::::::::::•!:!:!•!•::::::
.•.•.•.·.·.·.•.•.•.•.•!•.•.•!•!•.•.•, tle Pr'ZePtSO\V będą.cych w mocy,
···:·=·~·~·~·~·=·~·~·~·=·~·~·~·~·~·~· ~k przede
pra.k;tyk:i ieh

te o-statn1e

~a.niia..

WS"LYstkim

w

świetle

Bez przesady rzec można. że
w swzegó1ny sposób opinię

sprawy nurlują

publiczną.

Znaczna wfęksr.rość uwag 'l'l'Y'POWiada.nych na. tema.t
prawnej regulac.ii stosunków pracy ma charakter !l'łęb<>
p.ra.sy lt.ietrudno
ko krytycmy. Na. podst.aiwie głooów
dojść do wnfosku, że opinia publi=a ooenia ujemnie
obecny stan usita.wodawsitwa pracy, a. C<> najmniej wielu
jego d!ziiałów. P1'ZJedmfotem krytykd jest Zll<rÓWnO jego
treść. ja,k forma. Dwojaki jest te.i w ZWiązku z tvm
charakter pooitula.tó.w wysuwianych Pod kątem jego

na-

prawy.

.Jedne z nfoh 7llllieniaJ11o di<> zmiany obowią.zuj~ych
porzepisów, a w S'ZCl7Jególn-05ci ściślejszego d<Jp.a.sowania.
foh do &0eja.l.i.sitycmych stoisunków społecznych. PvstuJruty łego rodizaJu d&tyczą, np. za,pewnienfa większej
swobody 7iWalniania ]Jl'e.cowni'ków za wYPOwiedreniem,
zwłasre-m. ograniczeni.a.
firwa.łc-ści stosunków pracy, a
r07Srer.renia świa.de'lJCń d1a ofiar wypadków przy p.ra„
cy, zm.i.any ?;asad o-dpowiedzla.ln-0ści ma.jątkowej pracowników, trybu r!l'ZStrzyga.nia. spo<r6w i in. Nie ws.zystkie
z tych kwesti.i dojna.cy już w pełni do podjęria decyzji.
Zbyt wi·ele S2lk<Jdy sp<>łe=ej Pl"ZYO<Jsi ,iednak utrzymy•
wani~ si~ w ,m_ocy porzestaMiałych l krzv~cyeb p.raeowmka. pr.zepusow, aby rnil'ima. było zwleka.ci z ich re:foo:mą.

. Inna. gru.])'3 uwa.g kry·tl·c~vc.h dofycizy formy ()JDowiamt.1•
Jącego u~!aw<Jda-w&twa. PodkTeślaj11o one jego n.i,ep!M'{!j'!'7.Y-

stość. tkwiące w nim luki i spM'JeCmości, nadmierny rorzrost. t?;W. ~~~i~ów niżme~o rzędu (r~oirz.ą.d'Zle1i, za.rzą
d?;Cn i okolmkow), podwa.7.aJących prymat usta.w n~e
dOtStępn.oś<l niektórych tekstów p,ra.wnyeh, za;wUość' uży~
wa.neg<> w nich języka W.p. Wysuwa. się w związku z tym
J>O<S>~uW syst-emat~'ZlW.i!i ustawodawstwa pracy, tzn., na..
d:i:ma. mu Ul>Oil"Ządlmwa.nej formy i przejrzystej konstruk~
c,,1. Udosk;on.aJeniie formaJ.ne musi.a.foby OC7;.V'Wi5cie Iść
w pa,ri;~ _?Je zmi8'1la.111ii treści. <> których była wyżej mowa, ,Jesli reforma. pra.wa pracy miiiałaby spełnić swoje
za?a.ni~.• Nie. wid.iać du 0 tą,d. niestety, p.0111.a.żoie~cll
~llltll~ w żadnym z tych kiierunków.

~,liioń~nle

.u.a str.

~

„ ...... „~ ~ --·-~-

•

•

•

oświaty

Min ister

„

w.

Reprezentac1a narod6w p1ęc1u kontynentow

,

Tułodziecki Grozha

h. •

.

roz 1e1a

Kon2res wrozbrojeniowy~~~~~~. nad ~~~f~c1~iifJerskq
poniedziałek Obrady

rozpoczyna

MOSKWA (P.AiP). - S'J)ee'jal
illY ww.sita.!'lil1lik PAP, :red. Mi-

IlkionoWll.cz

:ro.,_v

w

z

d'°'"10lsi

Mois.kwy:

o

~k

godz. 9,
~ moolciieWS1kieg-0 w stolicy ZiSRJR l!Xl<ZpOC'znde obrady
;największe w d7..iejac'h ruchu
obrońców pok.oj•u forum rozbrojeniowe Sw.iatowy K<m
~es :n.a rzecz Powsredi.n.eigo
Rozbroje.nia. li P-0;J<;-0ju.
Pr.rei: 6 dni uczestn.icy K<llT1.~u będą radzić nad sprawą, k!tóa:-a $l>r<JIVl"ad7Jla z pię
ciu loonty;n.en1ów do Kremlo-w
ISik~ego Pałacu Zjazdów reipre.zent.a.n~ów
.róimy·ch
warstw
spoleczn,)"Ch :i pooglądów \l)Olitycznycoh
nad
51Pir:awą

utrwaaeJJJia poikojou. W Kroit!lresie wemme ud7liaJ: 2.300 de~ega1ów
i obsocwat-Orów :re
121 !krajów. '
W eoootę odlbyl):o się w Moskwie
:pod praewo0.dnidwem
]Jil'C'!. Be:tinaJa !!J-OSied zen.ie Mię
dzynarodowego Komitetu Przy
g.otav.>iawczei::o KO'l1,gresu. Delegację polaką n.a tym posiie-

Dzieło

Faulknera

WASZYNGTON
Wczora~i
soowośCi

iSUZY

z

m.a Faulk:nJfil"a,
na aotalk ilel"ca.

'Nowym

W
iż

'J)()grzeb

najwiękls:zych
piame~ch
Wialia-

jed.DEgo

który

Jor:lru

miairl

podano,

25 !książek Fau1k.niera Woy-

OOin.o w Stana.cli Zjedi[)o()IC.1.0nyich w
łącznym
n.a.kładzie
'Ponad W miJoionów eg;ZJempLa-

rzy.

Pierwszą

jego lraiąfilk.ą

język
powileść

l:OOona na
ISłyrma

dam.a. w

i!)l"Le

i!)OJlslki

by&

„Acyl",

wy-

w

1957 :r.

egzetnp1arzy
d
baJ!'doo szy>llko.

20 tys.

PafuJtw<)wiego 'lnsty-tUJt'tl Wvvi<>wniczieg,o i „Czytelnlka'•"' ~ sie · W Polsce ogMean 9 iksiąrbek Faullk!ne.ira (łĄcm:e ole. ' UW~. ·'~..,
ipla.rzy).
iPo
,,A:zyht' otrey.maliśmy
ilł<l!1ejno „Dzmm.e pa.I.my", „Sliacy" (w jednym tornie w ezy~ej
serii • ,,Nilke",
wie.ścii

„Opowiadań",

,,:Aibsalomie,

A,geincji

Foo111ce

P.ress.e potwierd1za, że wizyta
pa.ń.sitwa francu1Sikiego w
Niiemieak!iej Republice Fe<leralruej jest w istocie '!JII"ZeWJdiz.l.a.rua.. NJe znany jesit tylko jej termin i pro~raim. P.rzy
plll5i7JCZa stlę, 7.e generał doe
Gaune uda się eto N.RF na
j-csienii bieżące!(<> roku, odwiedzając
lróżn.e
mi<w>ta. Dzienllli~i
znch<J1Clnio0berl:ińfłk1i.e
twie<rd:zą
iprzy
.sipooohności,
·ż.e gienera~ de Ga•u.11e zawiita
doo
BerHna
zachodlnd~o0.
Ofloj.all:ne
ik"dła
:francu!Slkie
uitnzymują, że !J>Oigloo:ki na te.n
tern.at są ,,!Przedwczoesne",

d. „lnttrua:",

złoży

wód'lltwa.

o godrz. 17.15, w Jlil"<>giramie
oigóJ.no!kraj<>wym
u trwa.lonc na t.aś:mi e urooezyste
otwarcie
Swia.~o·wewo
Koiń·gresu
nn r.recz
Po wll'l!eehn.ego Roaibl'Ojen.la i Poko-.tu w M-0skw:ie.
We wto~k, 10 bm. o god~in.ie 11, transmitować bi:d'Zile ~..emówienie
N. S.
Chni8tro'lJOIWa na K.omogresie

Zn mach na

Kenned-y'emn
NOWY JORK (PAP), Specja:lny doradca prezydenta USA
do spra.w berlió.skich. g-. LUcltts Clay powrócił a.o No.wego
Jorku po trzyd:rrloweJ wizycie w
Berlinie zaehOdntm.
Clay ośw1a11cey'ł, il& w pr'zy·
gztym tygodniu złoży
Kennedy'eillllll spria.-wozda.nie ze &woj.ej
:pOOróły.

Lorn:lly-

OJJ1Ulll'IJC'2lelll.iiem

~

na kitó-

l!'ej po.I'llm:yt1:
m. in. sprarwy
Konga, Iriainu Zachod1nnego i
e1verutoo Jinego przen liesi1'lflla n ie
lki1ló<cych agend ONZ do Berilillla, a tal!W;e
odlP'Cl'Wdadait ci.a
ipythlllldia dizieonikall";ey,.
0

W SPIMIWIE KONGA
U
T.ho1.11rnt
oświlaodicZ)'!ł,
?Je
IPI'aiwd!Qpoidioibn !ie w siier.prnilu 1:n\
pmed9ł:aJWll w Radizie Bezpieczeńlsdlwa spr8JW10l'lld!!l!lde -x akitu-

;

Nowe Miasto

BERLliN (AAP). ~ W so:na ilmnd'erenoj.i p.ra.s.o<Wej
izapozna.no dzioen.ruikai!"ZY z loomumJika tem biura prai.S<)W€go
pr.zy
Urzqd?Jie
Rady Mi!floi.st['óW NRD w 6pra.wJe ikJOle'jbotę

gości gospodarzy

wojew6dzt wa
IRJiś,

w 1llieWDtel~. 8 lilpea
Miast-OO wośoić będmie

Nowe

tta.srre~

gospodairizy
wódrmma -

w~je

I sek.ret.ana KW
PZP:R Sit. J ę@1"YSZC1TM1ika i p!VA'l
wodndczą.cego Prer&. WRN Fr.
G rochaJ$kieogo.

w ea:mą,

Ollll udmla.1 w Uliloc-eystośei
prrekMlll>n.la
dJo
u:eyt'lmt oblelkltów, wybudowaJl.Y(l·h w C"eyinie 11poleer.inym OO.isku sporiolwel'O ł a.mtflltea- 1
t..ru.
@Ml)

ir:nai}dował

Beoysen

~'1"11Jler.'

-

!Z

BJJoemrontaln (.A:fir'y'ka PotUJCkl.i'oltllle

~<:!r!.ti
WCłdy.

~ością

więc

nik

do

~a

prresizedll

doet.a.te0Z-

111~

tę po!tcj.amct
dentytllkowa.ć.

w t.adl;lm llt.&me,

me

DOSWIADCZENIB

moglll go rti-

POLITYKA

Przystą:p;i

s\ludnl.

w:wie~lde

Wy-

~kl

w.anta: z otworu 111ie tyliko

W

rtwtląrliklu

Z

CO'NIZ

~
międizy

mi oo<t.aJ1nldo i111cydenitami

xol!nlemaani. ):l<ryty;i~ej
&rmill
ItenJU a cY'WtlnĄ lu.dlllośclą rr.aCh<><2!1l1<lottiernlecką;
Otto S'brasser, n~y8
bJ.il!liki ~1pra
~ ~ :f.all'l!la rmajdu~
C<lfWU'l11k li przyjaciel Httlellao, lctó
się 'W od!legloścJ. 800 !km oo. wy·
ry
pó:'..niej p.opad1 w ni~skę
brr2Jeta .rn<>Mkl~o, Beoysen in.al :rarował się uctiec:21ką za grab!ral
pmeikcmarue·, że stoi. w
nncę <>11>U11Jol'll1rowal w 1onóyń
o.l:lli!02'ltl cud11. Innego llXial!lia są
s.klm i,.,Tlme9" 11st do redanoo:Ji,
jedrulik naulkowcy, lctÓ'IZY o.-ze- .
tai!<: motyv.'UJ l\C kon lecrlinooć wy
kllli,· że 1PQ<i
:taumią przeiplywa
ce>ftl111d.a
w-0,)..0C brytyjsk>ich z
szeroka meka podrz'lletnina.
NRF:
-,,HlstOO'ia nie u.na pr-zyJda.dów,
by a1m1.la oh."l1JP8Cyj.na w <><lcuJ;>O'IM!Ll1 yun kiraj u
by:t.'\ P<>\PU.La r...._.,~~n:-~
na u ilmgolk0tlmlek; wyj!\ wsrr.y ocizywi ścLe peWU1ego0 ga.tun'ku konek 'Wiellkiiej d.'yJnastj! Fordów z
DetrolJt, l~ bard'tO ir<l!lltargJndo- biety d ~litYlkQ'W".
ll'Y· Ma on 7JWYCU1j wyne\j:mowoarua 1 iPTÓOOwanna f!amoch<>8ALAN OBJEOUJE
dóW :flaibr'Ylkowa111ych ptv.ez: konNOWE REWELACJE
'klu:renitów, alby wykorrzystać wynilk!h belOO.tl do wlaisn.ej pitOduk•
Ska>Zany na d-Oeż)"Wooflh,le w1()'l.lecji.
n.le hen<;o?;t OAS,
były g>eneral
Nle1JMmo
'WYChOO!Ząc IP6mą
&11Laln plsrz.e w wlEp.Jenlu tnzynoeą 11: pewnEIJ llOWO(jomkle\I retorn<Jl\Y'!'!
!l>Blll11ętml:ict. na 3otóre
startll'aejl omy:tlil: się i <>djech.'ll jcSti!IC'Ze w 1009 ~ku 7AIW•uri umonie swoim Ch.a.VJroletern, Zn'11l&T- wę z pa1ry'fłkl.m W}'dMvcą Fayia<rmowama 1118<tycllimiam po.Jlc;jA po dem. Pierwszy tł)'l"n ma nosić
dl:ugim ;pości.gu
llQęla l'OIZ.OO<rty>t.ul .,&looem lat IndocMn" i
g;nion,egoo minu.a1roera.
'
2la!Wlera pcdotmo sensacyjną wy
Henl!'Y 1!4lędit:ll :n.ac w lk'otrnl- mia.n<: lror.esP«>denC'Ji
m,ie<izy
sadacie..
poniewa.t po lk<i:!acJi Sal.anem a ~_:gai'~~~

sn.ę?.a

woda.,

a.ie

mmachu

oiśrodlków

age'ńtura.ln.ych Berliina zachodniego na gra.ruicę
pa.ństwową NRiD w
Berlinie.

Poilic ji graniczm,eoj uda~o się
spa.tal ioować próbę przer:ruce
nfa g·rupv uzbrojOinych agentów .l rettarystów
tu~lem

pod:z,iemnym w pobliżu przejścia
gmruic:znego przy ułicy
Heinricha - Hedne {zbudo·wanym przy ścisłej wspólipr.acy
z dziaJającą w Ber<1i.n.ie zachodnim rel1Jtra1lą. a,genturniliną
,,komisjoa
wo.l•nyC'h
pra'W!ll.i-

Związku

a~mej s}otuacji w K001gU i n.ie
je.sit wy1ki'l1uC7JQone, że UJZysk,a. ()Id
Rady nowe ;za1lcc€Jllia lu1b też

taikże

try-

za.crzęl:y

mallOIM> wys'kjaik:l.wać.- ryby.

.l.-~~"~MJ~~~~~

Radzieckim

USA ,pirieyibywarją diele.gac joe Lnd'0111JeZji i tfu~am:l.i.~ ,
w
c e!JU
WIZlnowi·€J!ld.a

r<llllmÓW.
za&adJńLc.zego

Je!Żełi

01ra1Z z
nioberliń.slką.

ipolkją

Dwaj

agenci, ikitór.zy braai
udzi.a'ł w bud.-0w.ie tego tunel u miarn<>wli.de NOlfflke i. Hoetge[. z Berliina 2nCbodindeg.o zo

sta.ld przyil.ap.a.ni na gorącym
uczynku w piwni<!y
domu
przyglranic:zm.ego
!PO
Sltronie
NRD, !IJII1zy czym w W'YJ!lJJl...-u
wymiany str.zaltów No!tike m-sta~ za.bity, a Hoetger rainn,y.
Jeode:n z członków: polic.ji giran:ioznei N.RD odnrlósl rÓW11ież.
c.ięzkie
rany. Hoet.ger oraz
wspól.niilk
a:gentów,
kara.ny
j'UIŻ Hen.ndig z Bedin - Pa111ko•w, równiaż ra:n.io.ny podczas
wymiany st.t'?la•l ów u wejścia
do tUi!l(!l U, ~!Li <lJreS"ZJ!OWa-

n.i.
Komuinilkat

bllura

ipralfll<l!M!-

go pod!k:rrieś.la. Zie :zwł.am:cza od
ipl·zyja'Zldru. Ade:n.aiuera do BeirlLlJ~ ZlllChooQJl'Liegia •.~ , dniu 17
··c;!Jet-woa mt'IJQQ:a -si~ ·.n.uebeziµie-ca:
ne l:amachy na . caitość gnmd-

cy WRl>, . I>~<We w~e11de zna
mion.a agresywnyioh skitów.
w.ladzie N'RD mają mi!OJtmacje., j,e w tej chwi1ll w pię
ciu

ie

różnych ipunillfalCh budu•
z terenl\l Ber1ina za-

się

chod111iego za w.liedzq senalhl i
ipo~ioj.t
ipoodzierrm1e
przej!Scia
dl.a, a.q€!11>tów. Komunilka.t d.ok:t.a<l1nie olkireśla miejooa, w
~tórych

ro~to
prreJść .

'POd'Zliemnyd1

budowę

Odoolajak

dOtj·dlZie do

Koruga U Thoairnt
porusoeyq w
Loondylnie w rowwwach z Macmi:J.l.a1nern i l=d~ Home. W
ogóle, jak oświadJC'Zył retpt"e-.
~el!litalfllt ONZ, dyi!lkrui!lję z obydw0trna brytyjskrlimi polilty.k.ami
były „ba'!"d1w 0€l!ll!le".
Od1powiadadąc
na pyita1t1ia
U Th<tilllt &~wie:rózilł, że ndigdiy
111ie le<:iadio i nie leży w jego
in'llf:e:nqjaelh pio<eljQcle w K()J!1gu
aik.cj.i
wiOliis.k01W'€1j praeiz '9i~y
:zibroj111e ONZ. Jego zdia111iiem,
l»(ldlno sprawy
sta1=wd pa:oblem Ka.tain.gi il l!lpra1Wi.OOITliiwego podziału dochodów K.ait>a111gi. Je!iJeli
problemy te, jaik

&zozegół<iwie

poow ad2xJ111e
w Nmvym Jorku IPOd a'UIS!Pliojami ONZ,

stVllli.erdza komunJ!kait - ipod"J'j
mą oclpowiedrnrle ilmiiltd, by nrle
do~cić
do na.rUJSz.en.ia su-

AGENDY ONZ W BERLINIE?

Równoeześnie
oot.rzega się
lud.n<JIŚĆ
Berlina zaehodnlego

zaga.dlrnienia naituiry
koru;ityJtiUJcyjnej, l\llda się roz-

c.?JWÓrtkt''.

~~ć,

eiEirpn.iu

rowin1eż

Kotnga1"

,.,$pl"l!•Wlll>

Jstnieć.

IIUANU ZACHODNIEGO -

!?t~I~ rrapa~je L'lkJ optymi.:
W pI'Z:y\9tl,Ylftl
tygodin~IU do

---~----'-----~-

OBRADY

ro

zumietruia,

p.oirorozmoiwy barrdzioej
~idą

Wetdlbuig
CJ!Pllil'lii U Thalnta,
gid')'lby cztery wielkie mocarstiwQ - USA, ZSRR, W. Bryt.a.n.i.a. i Fraoncja uiznaJy, że
111leik,tóre agendy ONZ naJ.e.ży
pnzenrleść do Berililll<B.,
wówczał!ll ONZ piorwJ0111a p.rzyichyilić
się dlO tegJI) 7.ą.diania. Jedlna1kQ:oe

ONZ lllie rzamiel't2Ja
wać

żad:nej

ll'•Ul!llkiu

P<Jidejmo.tym lcie-

01kcjd w

„V\~iielik.ioej

J:Qg<JdiY

be.z

u 1'ih.ai!lit

OŚ'W\iiadiczył, że w
111&
pooząit~.u

lub

wirzeŚ'tl La

br. zamierza od!wiie-

'W teITTl\J)etraibull'0!! blisili:ieJ bezl\W®lQtfin>eg,o rilera, prz-ez l!lol!dpt:zeiwod!ll·ilkd o ball'rloo rnaibym
~

pr;z~wać

-·~•,,.Oll"Zystani uic:z.en;,
w;~

Do

<'l~adlc:zJeń

za~Jj

Ś11"€1clinicy 0,2.5 mm, ze
óllliQpu metalu n.i01bu rz cyną.
druit o

Na ceiwtlrę ruiw.inięto 5 ty!l'i.ę-

mi,o;;.J~

cy 'llWIOjów taikietgQ> diruitu.

daJric:7.Jej rz udziaitem r;eologów
naifW<wyJcih
C7Jee>hagj()'WiliC')•i,
łhvbga.nli, NiRJD, Polski, Rumu·
·
ZSRR
nili. W ęg>iet' l
'
·
iNa poosiioozenLu rozpatorron.o
ikierunM prac geolo0ig iozny,oh,
zwiątn1nych z pasq;ulkioWalflJiami ~Y nailtx>wej ii gBo7ill ziem
n.ego w kra.jam
ozlonlkaw-

4

Dluigo.~ć

0

LS!k.ioh

RJW\PG.

UISitai10l!10

wn.iOISik:'I doJtyicząoe

lokali7..aojn 'J)l<l•C IPO!SZUl\tiwa•wczych w poszczególlllyoh krajacll w n:'jooach najbard:ZJ!ej
pod tym ~~ ~~·

-~~;}

IL

my Bellll. 'fe}epihooe Co,

grupy roboc?Pj
okoRa
nailty i
g,B(ł;U
· dy
W7..a,ji€'1Thllei
P()JJ:Ilocy
G<lspo-

NiRID.

przed n i.ebe2lpi>ec·znymi slrutllm
mi, jakie poc:ią~ąć może po-

liitylka Brandta '.!JJrOWolwwania
:iJn.cyde:n°t ów d WJZma.gal!lda napięcia w ·BelI"1inie.

ceiWtkJ.
cm., a śrec'lin.iicai 5

WYIJ,OISl[la

cm.

Tę tnałq cowecz.kę

El Med.ani spotkał ~ię w p.ią
tek po raz drugi z Be:n Bellą.

Przed spotkaniem ot.rzymaił on
oota•tnie informacje z Ma:roAlgieru t

ka,

Tuniau na te-

mat .s.ytuecj:l w AlgierlL

"' <>&Uiitnilch
* "'

ciągu

W

go-

24

;;yilii. Jest to jm drugt dzi,eń
z lkioilei, w ikit6rym 11.ez:ba.
uchodźców
europejsktich
z
A~gierili jest talk nJska.

* *

*:
W piątek wleczornmt o IGds. 18
gntt; joonOoStki Algierskiej ·Armil
Wyzwoleńczej
wkroczyły
dio

miasta Tlemcen. LU<lnot!lć witała.
entuzjastycznie swą armię. .led·
nostkl ALN, uzbN>j«!e w Jl<>WO
czesną broń, J>nOOetllowały

cale mia.sto.

*

*

przez

*

Według CMltatnlch depesz AFP„
liczba ofiar bandyckiej prowo·
ka.ej!
fa8zystowsklej w Ol'anle
w dniu 5 llpca wynOJIJl Ił Europejczyków i 73
Algierczyków.
W tym 18 kobiet i • dzieci al·
glerskich. Powyższe Ji<lzby dOo

tycza,

wył~

:r.Abłtych.

Zolbłerze 3 pułku •Pa.cSoc!tiMnlarzy piechoty mol'llldeJ 'WYllAdzlll w powtetn:e obelisk mar•
murowy
wznie&lony w 1~0 r,
na piaty Słdl ł'errueh w odleg?O!<cl 25 km oo Ai.tern, w
miejscu, w którym w 1830 roku wylądowały wojSka tra.ncu•kle. Obelisk tien młOdf:i Algt<?:r·
czycy Bi.Mali się JM7W&llć. Mo:t.•
na go było j«lnak tylko wysadzili w powtf>tr:ze,
co zroblll
spo4oehronlarte frane\IBCy,
Ja.k dowia<tuJemy się :z Al"P,
11Stmiqcie pomnika Ułęcla Or·
Jea.nu i mamzallta
Buireauda

Jest

również

łhiełem

francusldch.

„ *

.łiołtrlerzy

*

PutkownUc All Kan, - ' al•
gie!'SkleJ
misji dyplomatycnm„j

w Kairze, sakomllt1ikowal J>taskegftlo8kteJ tekst listu, Jaki wy /

siał do TYf11C7.llSOWego
Rzl\dt.
Republiki AlgierakleJ w ebarak•
terze ezł<mka
KraJoweJ Rady
RcwolucJt
Algjen;kieJ <CNRA.1.
W Uście tym :tj\da on :zwołani&
w trył)Je ptlrtym kongreeu FLN;
ktmoy miałby rouitrzyp111ll probluny aporne,
jakle powwtałY
między
przyw6dcaml algtemklmi. All Kafi
wypqwtada słę
równocześnie Jl'l"2'00iwko kl'()okom
podjętym pl'UehV gzt&boWl At.N
i pewnym członkom CNRA.
w ponownym wywtadtll4l udzielonym kalnldeJ razede ..Al
Ahram'', Ben Bella występuje
przeclwk.o
zarzutom. Jakoby
zmierza.i do ustanowienfa dykta·
tury w Algleril. Poclkn!śla on;
że Jedyna różnica dzlelt1ca ro
od I>OZostatych członków TR:RA9
polega na tym, li JeM on &b8o·
lutnie
]>l"UJCłwny
mzwtt1zantu
sztabu generalnewo At.N.
Ben
Bella
równ-W tłlda swooknia
CN:RA w teyble pllJl)'Dl,

związkowc6w
wybrało ponad tysiąc delegatów
na sw6i kong~es

Zwią21ków

zawodowych

były

1 bm. ielnatem posiedzenia Komtt6tu
Wykonawczego CRZZ_.
który obradował pod Przewoo-

w

Ignacego

Logi-E!owb'I·

tych dniach zakoticZC111y zo-

stał jeden z

ważnych

etapów

p1·zyg<łtowań
do kongresu, a
tnia.nowlete wybór del<tga.tów w
pos•.cz.Jgólnych :mvl1tzkaob za·
wooow)"Ch.
W ostatnim kwartale od'l>yły
sit: ł statutowe
:zJauty zwlązków 'l>ranżow)'dt ora2. nad.zwy·
czn,ine zjazdy zwią7.llów 7,awodo
wyeh
praoowntków przemysłu
spatywc:z.ego i
Pt7.emysłu cukrowniczego, któN! doprowlldztly do uiworzenla
Jednolitego
związku p<>1<rewnych branż. w
tym samym okresie odbyły się
takl!e zebranlA płenarne 18 za.
rządów głównych związków 7.a·
wodowyeh, no któryeb również
wybrano delegatów na k01114:N'fl.
Łącznie
ff·millmiową
l°lAlf'IZIJ

za111t11mono do !Plym.nego helu w tcim- zwią7J<owców repre7.eutować l>ę·
"""rLllLUir1.e -268 st.o.pni i prze-, dzie na kongr~ie 1.045 mMt<la·
·~·
tariuszy. Zna.czny pl'OC'Ont w~ród
puooowno prz,ciz lll'ią tak sił:ny nich stan<rn'lą robotnicy zairuprąid elekittyie.7J{ly, re W lllJOil'- dnlenl beZ!>Olire<lnio w produkm.aiLn~h
waM.~111kaieh stotPiiłiby cJI oraz kobiety t miodzie>~.
na.wet ~be mltaby miedlZi.a- Wśród delegatów
7.naJduje się
ne.
w1„1u inżynierów,
wcbnikó„,
C€1W1kla
~a
pole nauk<rn'ców i
do.4wiadczonycto
ma~netyic21fle 0 naitężen~u
60 aktywistów społecznych.
·
"'",<,._
I
W d;vskusji pn.edkon~wej
t yistęcy
ga.tJJ,"""vw.
Ta.;:ie IPO·1e
poszczególne związki zaWO<l<>we
u1zyiS1kilwarno0 dlOJtąd jeid)'nie pru.y <l<>konują obrachunku swej dzta
J?O'ffi-O<C'Y elekitromatgn€1SÓw w.a- 1Alno6ct w różn~h· dzledzlnaeh.
~ych 20 ton. Wa1ga oov...ec•z- Wiei~ po$tuJntóW. Jak!~ zgłos'Z()-

w~

4elerałbw1

dalszego

U&Jl'"awnienia

dotyczyłe

pracy

związków zawodowych, działał·
ności samorządu
roł>otnictego
oru ~janla 'Wll!pólza.1'0dnl·

etwa pracy. S7JCZególnie azeroko
omawiano sytuację ros~ą
oraz sprawy decyduJ""'8 o efek·
ta.eh ekGn<>mlcznycb, o wyk<ma·
niu i przekl"OC?.enłu zadań pia·
n.owych Jako Jedynej clr-odze d?
poprawy wanmków byt«nvych.

Władze

kubanstie

podalr.

Baza Guantanamo
oilrzelała
terytorium Kuby
HAWANA f?AP). Mbii;
sterstwo Rewolucyj~h
Sil
Zbooj.nyoh Kuby podało, 1,e
etrn,ż amerylkań8idej

bazy mol'

skiej

mw()l['ZY!ll

w

Gu.01n'ta.ntamo

środę

ogień

kil.liba.ńisk.i.e..

W

na Wy:tm:U.Wtl

clĄgu ~

~n ~

różnych
punktach Kuby ~
pólnocny-.wchód i na półn-0(
od wspo1m.njanej ba.z.y s1ysza•
1t1.o ik.rlilmdz.iesiąt
wystn.a.ló~~
poJ€dyńct;vcl'l i ~ . a ~

~fo~~_,,4~.&.t'~_-DO,PI...~.~-~ -~ ...

•

przywód-

ców a.Jglen'llltlch.
Stały
przed9ta wiclel Tymczasowego
Rządu
Republiiki
Algier.skiiej w Lidze Arai!JEkiej

6 milionów

~~;:.m

1albooatot"ł1um airnEll'YkaiilSlkiej f!Jr

d:renie

f.erytorlum

• t 20 t
4506IJ zam1as on

-.i·•·-'-··
"' ""'„

WtAJRSZAWA (iPA'P). W
W.ars:?-a•w ie odlb:yfo się poole-

we.oonnego

NRD

WARSZAWA (PAP). Przy.
gotowania
do V
Kongresu

pt1Z0kiroju,

RWPG

g.ra1rnic7.Tle

dlmć Z;wi~ziek Ra.dlzieclti, przy
ceym jedln.ym z rtagarlJnJoeń, ~
re chce tam
amórNić bęid?ie
llJPII"MV.a. Kongia_

stol1tuoik<JIWIO bllirdiro SJline p.rąd'Y, Tę w1'a..śc1ilwo6ć nad1JX'ZewQd

naftowców

ły

dzlelącegio

kryzyi<;u

zacbod-

pewil1e 'Wlj"jaśntienJa dotyoeizącoe
IPOJP!'ZOOn'i<:h rerolwcji. K!Wesit.ię ·

eycli pr~i

Wla)

powarźmego

n.e1go

Berlinie

'ków"

wszystlcimi
pa·ństwaml
ara.bskimd, czlorukami Ligii, z
któr-ymi porozum.lai! .się w
sorawie
ewen1ualnej
tn.te:rwencjd Lig.i dla .ro'l:W'iąm1n.ia

dzin 007 cywilów tran.cu„ilcich
.pirzybylo z Alglerii do Mar-

uzbrojonych agentów
przez

:re

do zna-

NRD

•
granicę w

lezleruia
wyjścia ,,: ~ji,
jaka slę wy;tw=zyla,
Ha&SC1ma nawiązal lronfa!kt

p.rzyja'Zd

Próba przerzucenia

N a wym.iJki 1"Cll'lJIJlÓ\\ 1ndi:lineeyjJSJ1oo-hotlMideriSlklich dot~

DĄ

.

się

•

mOSkllews~m.

prvełJllJta111Joe

lttBT W STUDNI

je\!C(o

P!f"~zy.ruić

0

Zapowiedf wizyty w

Przed

jeśli

A1,gierid,

~r<ln1cę

Konga, Irianu i Berlina

LONDYN (P~. - P. o. sekiretama
gen.eraJ:n.ego
ONZ,
U '11h.a111t odl1€1clial w sohoite po
poł\JJdniJU do Gen.eiwy na 34 sesję Rady 0<>6pod18.Jt1CZIO--Spolecenie,j ONZ.

W
dniu
wcwraj.s.zym
w
gma·chu, który był g1e<lz.iibą
kolonfa.\nych
władz
francrnstkich w Al®!erin, zainista~-0wano biuira tymczasowej wla
dzy wykonawcz,ej. Z tej okazji nad bucly.n1k!em zawieswny :zoo1ta~ ?Jlelono~bialy .sztanda1r alg·ler.slkii.
We<'Jilug ootatnich donJe.srleń,
po :Lncydencle w Ora.n.loe :rostał przvwrócany spokój.
PARYŻ (PAP). S~kireta.rn
genernln:v
Ligi
Ara.bslkiej,
Abdel Khalek Haru.ouna po
ocJibvciu drugiej z kolei roz~
moW,, z Ben Bellą ośwload
czyil dZJienn.i1ka.r2J0m e~i'J)!'oklm,
że gotów jest po.Jechać do

mo7.-e

M. Kir.

będ"Łie

Poglqdy ·U Thanta na prG>blemy

llllll U Tha1rut
odlbyil:
koinifeiooncję l!X'asową.

sprawozdanie

P!lwU!

se-

towa.r.zystw1e I

PZPR St. Ję
przew. Prez.
WRN Fr. GrochaJ"i1kieg-0 budujące
się
w Paibianicach
dw.ie Tysiąclatki. Za.pozn.al snę
rówruoeż z przebiegiem :real'izacj.i :in.wesitycjn budownictwa
szkolne.go n.a terenie woje-

po111ied:Dia.łek, 9 bm. Telewizja P<J<lsk.a. trainsmibowa-ć

w NRF

szefa

towaJ w

kreta.rza KW
dry971Cza,ka
i

W

REWIZYTA
de Gaulle•a

poo-

A:bsal10-

mdle", „~~ w \Sdet1P'J'liu'',
„~". a w rroikU uibie;głym rpo~ ,..Niie,ll(llkooane"

Clay

- Przy,i<>żdiamy, by pomówić
z S2erokimi
kolami Judzi broniących pokoju na świecie oraz
by we wspólnych naradach szu-

oiś•wiaty.

f,1praW()(JTl

W goctiliLn.ach ?rzeod:południo
wych W. Tulod:zdeclti zwuzy-

Transmisja wTV

dział:

NRF.

święoon.ego

0012JP!"Zed0llla

N.aikłarl>e'l'll

dwa romy

MOSKWA (PAP). - W IObotę
po południu przybyła do Moskwy delegacja polska na Swia·
towy Kongres na rzećz Powszechnego Rozbrojenia i Pokoju.
Kierownik delegM!j! prof. St.
Kulczyński w wywiadzie błyska
w1C7,nym udzielonym kon!lłpołl·
dentowi
PAP w MosJ..-wie red. B. Majtczakowi,
powie-

·KomentaltoOII"

('PAP).

w.ieczo,t"em w miejOxf-O!Ni w
stanie

Miissi&Sl!Ppi odlbyil się

C~bertowiicz.

dizierunukarsldch k'l"ążą
róźne
pogl<J1Ski na temat
wyja;vdl\l
prezyd.eruta
de Gaulle'a &:>

['amienJia reso.rtu oświaty ()l!)'le ~
kuje .s.ię okręgama szkol;nym1
Lodzi i wojewód.ztwa IDtereoowa1l sl<i przygm.-0wani.a.mi do
ma.jącego się odlbyć w siell"pn.il\l · Plen.uim KW PZPR, po-

kac! rozwią7..anla problemu rozbroJenloweg<>.
Nasza delegacja
zamierza opowle<lzicć, jak my w
P<>l"ee rozwiązujemy sprawę pokoju I współpracy z $ąsiadami
1 Ja.le bu<lujemy pokojową p~y6zlo$ć naszego naroo<\u,
Mamy
nadzlej<:, że obrady
kongresu
przyczynią
się
do pogłębienia
na 6wiec:ie przekonania o sluszności i<lei pokoju i współpra·
cy między narodami.

d:ZJendu repre-rentoiwali pOOło
wioe Ostaip-Dluski i Wi111ce.nJty
~raiśko ora1z p.rof.
lliomuald

:PA.RYŻ -OPAP) . ...,. W zwią-z
ku z Wizytą :kanclerza Adenauera we Francjd, w kolach

Tulod:?,.ie-c"ki. Min.ister, który_ z

15 tvs. kilometrów po Wielkim Kraiu (SJ

z

ji.

pnede mną solidnie ubrany, ciemny, ły
iejący facet, lat około
40 i przygląda mi s:ię
niemal natarczywie. Myślę intensywnie: skąd ja znam tę
twarz~ Nagle olśnienie! Krzvczę bardzo głośno: Stach! ·A
facet momentalnie rzuca mi
się w ramiona. Tramwaj trzęsie, uderzamy glową o drewi~'zi

t:;
iej

>iąą.

on

t.e-

nianą przegrodę, pasażerowie
śmieją się serdecznie.

go." eh

r-

h.eń

zba

z

Jl'P;

or-

ud&

y

itałY
lllkt•
się

orn
u-

..Al

puje

~

f<I~.
on;
o

RA,

u
Ben
la

brio
bM;y
lal·
ego
nł·

fokO

~:a

~=

~:i~
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TBILISI - PABIANICE
nika wyclziału zaopatrzenia w
wielkim kombinacie. W 1943
r. wraz z 79 Gruzinami, Tataz
rami i Baszki.rami uciekł
hitlerowsk·ie.i niewoli. „Tlukł"
poludniowow
się potem
Lubelszczyźnie,
wschodniej
\W<póloracując
działającym w

najściślej

z

laskim. Kalandadze ma dobrą
pamięć, j.eszcze po 20 latach
wymienia nazwiska robotników, u których w Pabianicach
przez kilka
mieszkał nawet
dni. Oto one: Prosnak Stelmach, Jelonek. Krauze, Piotrowski. Kwia~kowski.
Po okresie .,polskim"
jak powiada - nastąpi! okres

Bral i tam
we .. ; Francji.
czynny udział w ruchu oporu,
dowodził batalionem złożonym
z górników z Pas de Calais i
Nordu. Przed rokiem ukazała
„ Twierdza
się jego książka
przygotoBrzeska". Obecnie
wuje drugą książkę o party7..antce w Polsce. Jej roboczy
tyt.ul: .. W parczewskim lesie'".
Kałandad:ze byłby niezmiernie
rad. gdyby przyjaciele z Pabianic przesłali mu nieco materiałów. ewentualnie odoisó•.v
dotyczących
dokumentów,
PPR w okrę~u
działalności
podlodzkim. By ulatwić im
zadanie podaję dokładny aclres: A . P. Kalandadze. InLiteratury Akademii
stytut
Nauk, Tbilisi, ul. Lenina 5.

zaRawicza
możliwo~ć
wdzieczam
zwiedzenia Tbiliskiego In
styh1tu Jęzvków Obcych.
w
• .JE',st to wv7.sza uczelnia,
której studia trwają 5 lat i
naukę trzech oboobejmują
angiel
wiązkowych jęz~rków :;kiego. francu~l~:iE'go i niemiec
kiego oraz jednego języka doprzej:ności

lasach hrnbieznanym ogólnie,
szowskich.
l
radz.ieckim
bardzo bitnym,
oodziaJieim rpanty.za.n.c.k.im „Miszki Tatara" - Michała AtaGdy oba oddziały
monowa.
przetrzebiono. a .. Miszka Tatar" poległ, Pi11ciaka wraz z
pozostałymi przy życiu żolnierzami ,.przystał" do polskiej
majora
grupy partyzanckiej
„Przepiórki".
zi,ej.e dirugi.ego gru1zmkiego partyzanta - dziś
literata i docenta Instytutu Literatury Gruzil1skiei Akademii Nauk - Aleksandra Kalandadze są jeszcze
bo,e;a.tsze i, co ciekawsze, zahaczają o 'ziemię łódzką. Na
począt.lrn 1942 r. uciekł z obozu jeńców radzieckich, mieszczącego się w Lodzi, a bardziej konkretnie - w Rudzie,
ulicy
dzisiejszej
w okolicy
Dzięki pomocy
Odrzańskiej .
komunistów łódzkich prze<l<>Tańczą
stal się do Pabianic. gdzie uGruzinki.
krywal się niemal przez caly
zińscy opowiadają...
,.,węgierski". Wraz z grupką
rok l.942, biorąc równocześnie
Pinci-aika.
Awtandił
Oto
datkowego - na.iczęściej polwędruje
jeńców radzieckich
udział w wielu akcjach saboChJ()p ogromny, łysy, o ciemskiego.
przez Węgry, a następnie Autażowych w pabianickich faprawie granatowym
J,e~item na lekcj~ polskiego.
nym,
O.setyn1k,i,
Gru.zi.n!lti,
Młode
__:~ści~.:_i~za3_~ępca naczel-~Yk~:h i na_wsi_~~~i:Ci_:___strię, by w końcu znaleźć się
przyjemAzel'bejdrżank~
ne i ładne dziewczęta - mę
czą się serdecznie - najwięcej
trudności nastręcza nasze l;Z.
cz i rz. Odmieniają komicznie:
krowv, krowów, krowam.
Diabelnie trudny jest ten
nRsz język... Godzinę później
rozinawialem z dwiema a;;ystentkam.i.. Dosl~Qlna·le mówiły„
po polsku.
limllt Gruzji jest cm:lowny. Tym chyba tlumana leży dlu.gow;~cz
czyć
Gruzinów. Wśród
ność
4.5 mrno.na miesz.kań,ców ży
wody Jest tak silny, że p-orywa
natychmiast w str•onę pelnego
je w Gruzj.i 7 tvsięcv st.a,rKilka tygodn.i temu w prasie ukazała się wiadomo1·za wszystko, cokolwi.ek znaj
ców. liczących ponad 100 la1t.
dowa.loby się na powier7..chni.
mość ó ucieczce trzech gangsterów z najbardziej
Jakże więc bylem zaklooona pancer·
'\\ ojskowy
D-csant
więzienia na skalistej
amerykańskiego
strzeżonego
tan:v. gdy na peryferiach Tbinych .amfll>i""h prz„szuka.1 każ
czerwcowv
lisi, w łagodny
wysepce Alcatraz w zatoce San Francisco. Dotychwyspy.
dy metr kwadratowy
wie.czór. odwied7.ilem 105 lat:
Bez skutku.
czas zbiegów nie schwytano. Sądzimy, 7Ai naszych
liczącego EugE'nii Dża11!1;uszwi I i
Odsuwa się hipotezę u1bo:nię
zainteresuje sposób, w jaki trzej
Czytelników
i gdy na powita.nie wiekowv.
ci.a zbiegów. Ni..eprawdo.podo•bga.ngsterzy dokonali tego wyczynu.
.o;tarzec n;~1ko
cze.r.~twv
choć
ne ~.ię wydia.fe. by trnej ta1k
Dzięki niesamowitej dyscyplinie w ciągu 28 lat od
się ukłoni! i. 7.a.praszaiąc do
na
g.oitowi
ó.
przyig<>·towani
chwili założenia więzienia nikomu stamtąd · nie udało
stolu powiedział: U na;; gość
wszystko mężczyźni za.ryzysię uciec. Sześciu mężczyzn w czasie prób ucieczki
zaw<ze stars7v od gn<ooda.rza ..
rn.>00..a
przepłynięcie
kowali
D:i:anguszv.rili ma JO ;;vnow.
WJpł.aw. Takiego bowiem wyzastrzelono. trzech innych uto'!1ęło. W 1946 r. 13 .więź
2 córki, 57 wnuków i 16 nr~w
czynu nie p.odijęliiby się naniów opanowało skład brom. W wyniku · krwawej
p.r.a-prawmi.ków ...
o
nl'1k&w,
wet zawodQw.i -pływacy, oeewalki zginęło 3 oficerów i 9 strażników. Zwrócono
ja.ko
-przed:sięwzięcae
n,i.ając
nie nvt8le>m. wystarczył" mi.
się o pomac do wojska.
do zreai!izowaniia.
nlemQIŻ:Jiwe
że nai;;tarszv sv11 li<"".'' 86 lat.
A wi.ęc co?
a naimłodsv.a córka 3!l ...
sk.owaly otwoo:-y we.ntylacyj:mwyły
1zyren.y
Wszyetlkie
Na podst>aiwie ,.PM"is Mail.eh"
ANDRZEJ STA.JAN
oprac. A. P .
ta1k głośno, że sly.szano ie mi- ne. Na . 'PCdlooze znaleziono
mo gęst•ei mgły a.ż w San trzr łyzk~ rz n~dznego metalu,
zuzybe arz ,do rącZ!ki. OdkryFranc-i'.sico. B)'la godzi.na 7,15
wyru.si7.yly c1•e tK>. tym bardz;e.i zaskakup.o.g.oń
W
•ano.
n.a-t)"Chmia,"t ścl.g.a.cze z ochro- ją~e_. . ze 1.'eguLa•mi.n za1bra.nia-l
w1ęzn.I-0m pos1.adania jaik.ie"o.ny W)l'br:z;eża. W!kr&toe wysta.r
pr~d
meta·loweg.o
towaly .s.a;mo1oty, heli;k(lrpte;i.-y. lkol•w.iek
Na samej wys,z.pce 150 st.raiż- miotu. Każdego dn.;a byli on.i
ników 1.I:?:brojon:vch w k.a:ra1bi- rewidowani za 'Pmnocą p 1iony z przyrzą<lami optyczn:y:rni, mieni X.
Sp:rawd1-0no otwory wentykarabi1ny mase:ynowe j gra1na(Do1kończenie ze ~r. 1)
do.tą-O tj. fa.kim, 'Z którego ~,le e-zyomówiDnymi
Por>,a
la·CYJne. Okaza.ło się, ż~ prawtv przec?.es~·wail.o &Z.eściohekS])ll'a·wr.m,j kryje się jed:nak ni s!ę użytku, p&m~m-0 że
dziwe krarty zostaily zastąpiotarowy obsz.a<r.
j.e,s-roze jeden P·ro<hlem, które- mo·żlhvości · prawne w tym kiie
malowafli€,go
kawai~kamt
więz- ne
trzech
Ni,eobecncść
go 7ltlac2enJi,e Dl!e zawsz.e ,ie.st runku iS>t-ni.eją.
Fran.ka Mon·i.sa ornz ka:rtonu. Ot~o·ry wsta·ly naniów p•r7.lykłMIY tego ro.rl'l>aiu
O
d•f?C·enhme. Samo ur1o:s.ko.na.Jetomia1!>1: pow1ę~sZ?'De tak, by
bra·Ci Jo,hna i Cla.r ence Anglin
l\foiT..na tu cho<!by
n•e merytoiryc:zne, CIZY fo,rmal- nfotiiud,n<>.
mogly przepusc!c czło·wieka.
trzy
odkryto dokladnie
na niewyk<>rzystywaws1karzae
UtSt.awoC'bowią-znjąeego
n~
grubości
lQ-ce.ntymetrowei
kwadran.•,e po ipobud.ce (g·oza.w n.dowe
zwi~ki
przez
111\.e
,ies:zcze
s.tworzy
ni,e
<IJaM~stwa
wydrapa.ny
ziosta1
cement
dzina .6.30). Tak, jaJk kacii:lePDfa\,t1Janeg0 ta.du pra.wn.e"rn w prz,ysh1guj.ących im up·rawn.i~ń
Począ~.kowe roZ!m.ia.ry
łyżką!
go dnia, u1ru1chornion.o elekk&nt.r -0lowa.n•ia
śc;•słego
Nnirma d10
pracy.
st~sttn.ka.eb
tr~·czny au.tom-0t o~w~erający ot.wo.ru: 10 X 3(l cen.tymetrów.
P'l'lt•"'n·a ni,e d7Ji.a,J.a. b,owiem J)rZ)'pa.dików pra.cy w ge-d:1.1iTedy uciekli brada An.glin i
cela·ch.
w'<z.v.c•~rki.e kraty w
aufo,ma:tyc'7Jtljie; k(mi·eC?Jlle j.e.s•t. n?„ch nad'lic;r,hDwych, n.a s.kukiiedy
cza.s.1•e,
W
Mo-rriis.
W ieź1'.i0wi.e wv.&zl.i na aipel na
wprr.wic-ni•e jej w nich bą.dź t.e1k c7.JCg-O P·ra·ca ta stoo-owa.ga1ngl"1terów wyipal•rv'"';'a•lY .sameta.kwe bnlrkony. Na t.rlleprze11 °'H"bY h!llllPo5'redn.'o za.in· n.:i ja<;>t nad:mi.ern.ie be::i: <'ocim piętrze 1"1olku D brao<oiwa rn.o.Jo•ty i bezsikuteczn1e tto?itereso·wacne w Jej dJzi.a.~a.n.iu, &bteeiznrgo urra<':•a•tl•nienia. PoJy he'1.i1ko)J'tery i wojsko, kilło trzech 01~ób.
nie
bą,(lź też pirl!Crl c~·gany p•owo- dJo-b;n.;e r.>A1Y zakta.do·we
Ich cele byly pust.-. w trze-eh iku strażników . poszło droe;ą
ła·n,e d<> stneżenj.a, pra.wc,,..-,:;i.d- c:z:vn·ią. c7.esto u:i.vtku ze swYoh
ló-.l:kaeh z"inięta odzież naśJa- zbiegów. H;sta.na wręcz n.ie~o
w
c
ności w <!>kreś!o.nych .cl?.ie· ~;„i- n~ra„1n.i•eń. łr?.:ktnj.ą.
dt>brze ludzkie pra'-'-'°d•QIOCdobna: 7.a otworami
cl!'ść
ct-ownla
n.ach. Jeśli pirzy,i.rz~ć S·i ll me- sób c7y.~t.o fo•rma.Jn~· wyraża
znajdował snę wą,.,:k.i ka.na,!. W
1Vi7.falty. r.ip:sowe ma.sl<i o zano1rm n.ie 7.ErOd-y na zwa•lnia.n.ie pirad?J;alan.fa
cha.niiz1n.ow\
róinwiony·ch ustach i wł-osach abo.oJutnej ci·emno1'ici zibi.egoto nfa.t,rt!•tlino CCl\V1n;lkł•w: U.czne p1,cypa<ł·k·i
prawa pracy,
wie wd.raioali się do ogólnewyrwanych ze szcz<>tek, sp·oterzja.w.isk teg<> rcdrmju uj.a.wnii'Ja. O\Sltatweniyla•cyj•!'1e'g'°
otwo'ru
dJ01Stl"1lec tu szereg
go
Trz~·krotnie
gowaJy zludzenie.
ni1<> prckura1twra.. z - cz~st~· mi
ujemnych.
:L2 m.etro'w ~nnżeJ·. Tam, by
w cfae'u no-cy zmvllly czu.in"1ść
,
WIP,C7A>rem p-0prz<'·
•tr;iżnlków.
niewy.k-0<1'7.yst~·wst
pr~ypa·dlkam.i
do·~'tać ~ię n.a da•ch. wyrwaJ.i
<'tni·mrn dnia cala tró,;Jca zgl·osipo.jęcie nifa. up1rawn1i~ń m.aimy ró'vn;ei
7lnają
Pra.wn.icy
l'ł. si<;, tak jak zawsze, na cstat ikilka grubych 'kra•t. Sama ta
(IPx do c.?Ynie1P'a w di7i\1~,łr:1Jn1n~cii
niedJm~1k.cn.ale1g.o
ll'l'l\.Wa
codziennych praca w~nmag.ala k.i 1 ~1rn tvg-0dz czt.ernas,tu
ni
im.p-erfect.a) omn•a·c7a ją ce.go p.ra mr~a1nĆ\\' sn1ri:iM„u i.::,..cvch nadn.i. Na daic.hu (>w świ€•tle reapcl1.
wo. na IStl'a.ży k.lóre,g-o n·ie 70r n,a.d 'bezpleca.eństwem I
fl.ek•torów i i:>raktyczni.e PC·:l
Celp .<ą nw11ei11de (l .50 X 3
S·tc•ją. ża.il.ne sa.n1kc.ie (lj., Mó- hi.e,-;emi. p.raey.
okiem et.rażni1ków) pr.>ehiegli
m). Lóż.ko. i:>rzymccawanv do
ni•eprzes!.r:i:eganJe ni·e poreg<>
Dt> niep1r?Mf.1"1Jcgan.i.a pr7.le3'0~me•frQW<\ odleigl.o.ść n.a pla1"-7.
umywaJ,k a
sto'lik.
muru
ujem,nych pu;o\\r p1ra\\'a pracy przyczysohą.
za
ciąga.
.<;ltó1.
j8k
gładk1iej
czyźnie
to.al-eta. Na śc.ianie. tu.ż nad
skutków w sensie p,rawnym). n.:a S•iP, równici nie1Jdedy fal<L
Ze.o.7;Ji potem po m~metrowE>j
pcdJc,ga, otwór wentylacyjtl1y
W dJ7Jl,e·cłZiitttie st-0,~nnków pra- 'l.e n.ie CZin~ą. Sri~ zr1)tntel'~SO
r11n.e w dól. Na zi>emi <'zenoikn"ty ""Oq id na kratą metacy ma.to jCl'lt pne1~i:só·w. ~ló wa.ne w ich stc-sowaniu O'Silpr:rejście
i·e8"ZC7•e
iich
ka.Jo
lnwą, wmurowa1n~ w bet.onore moq;na by ?Ja.liczyć <t<> I.ej bv, ktOO-e p.-zepisy t~ bio•rą
-pr„ez mU1r, utl:J<!'ojony drllltami
Na pi€rw.~1r.v
wą <'„Jl„dowę.
kałie-~ori1i. Ma.my n?.•!01m;~c;:1t .(110 w P)!.'hl'n•m;. z t11- n.a p-0<7'.ór pa
ele1ktr-yczmymi pod na.pięciem.
rzu~ <'ka ni-c .~ię w cela1ch
C?Jyni~•eni·a z pir?.,""Cm n1iie,d1nisko- rr,f1f'"l1r,<:<:1 l""ą. ,co:,rhi~·ri~ m..=tmy flo
Dwa kllometrv oo Alcatrazu
n:,, zmienno. il\i'i,.,,.,~ce Pa śr;a
o.a.f.ym w sens:ie $1>~lecwym, c:r.rntien&a wówozas, gdy di>nie i>.rie 0 : 7.ąki z 1.l'bran'~m we znajduj„ •ię druga wysepka ws~~ 1.rzię,c_h celaoh ma- Aru:el I&larul. ~lę<tzy nimi wą.,t
Spotkalem :przyjaciela, którego przed laty ... pochowałem.
ze
Stach Rawicz ukończy!
mną studia, mieszkaliśmy razem w domu akademickim i
obaj należeliśmy do młodzieżowej organizacji „Życie". Był
bardzo zdolny i... podobały
mu się wszyslkie dziewczęta.
Rozdzieliła nas wojna; Rawicz
znalazł się poźniei w szeregach armii radzieckiej, dlugo wojował, był ranny. zawędrował do Tbilisi, ożenił się
z Gruzinką i oto... stoi przede
Gruzit'lskiego
mną profesor
Instytutu Języków Obcych.
wspomnienia...
Pcplynęły
estem gościem dziennikarza 1biliskiej gazety wieczornej Dmitri Gulizaszwili, który jako żołnierz
walczył
radzieckie.i
armii
wspólnie z Polakami.
w
stole
przy
Siedzimy
WO'kól
czwórkę, już późno,
cipmna noc, a towarzysze gru-

1

I

w-spom-1

Autor niJn.ie}'szych
Mi.eczy.sl<vw
OOWOlkM
ni!eń,
Jarosz urodzU się w 1886 r.
Stud·i a praiwtlJi,c.ze ulwńcz·yl
na UJ w Krmkoune i od rowięc

a

1912 -

ku

JUZ

pól

ja.ko
prakty>lwje
wi.e•ku
1915l.a•tach
adwo./oo.1. W
chW1916 bronił polski·ch
pótv i robot11ików w proce.<l!;()h. pro.w.1dz011 ych w t:ryb;e dol'aźnym, przed. aus-tn-bac
sq,d,a.m.i wo.is-kmt-ymi.
k im1
pelnoja1lw
Występował
mocn.ik Związlw Na1tczyciel!f'lca"
„Pl.o-m
;
Polskiego
stwa
przeciwko ,,lKC" w procesie o z111iesl.aw·ienie. Był rów
zma<neci dz·iaobrońcą
ni.eż
1.aczki Lewico·u;.ei H. Kra,he,zskiej w .„pra.wi.e o zniesl.a1vieni2 władz Polski sanacyjnej.
W

w

na.jwiększyrm

hi.~t.ol"ii

polityczprocesie
Polslci,
nym. .znanym :ia•ko procetS
brzeskich, bron·il
więźn>iów
dr J. Putka, dział-0cza lewicy lu.daw.ej. W maju br. z
o/oo.z.ii 50-lecia pracy zawo
dow.ej, adwo/va.t Jarosz odzna.czor<'l/ został przez RaOfiKrzy.żem
Państu:-a
dę
Cel'S'kim Orderu Odrodzenia
Pols./ci.

r. Sąd
rn32
styczn.i a
w War.sz.awli.c, po
rozpnawie trwającej bez mala trzy mi-esiąre, ogfo&ij wywięźnriów
.skazujący
rok
br-z€.Slkich na kacy od półt>0ra roku do trzech la.t wię
zie.n ia. Byl t.o największy proces 'P01ityczny w hi.st.orli Po~
sl-.i..
13

Okręgowy

WSTĘP DO BEZPRAWIA
więźniów
Geruezy p.roc€su
brz.eslki.ch sntkać n.a leży w
7..arna.chu m.aj.ow~m. Po oibalen.iu rządu W. Witosa w maju 1926 r. w trzydniowvch
krwawych wallkach na uHWars?,Rwy, Józ,ef Pilcac<h
,o;ud.oik,; objął władzę i zaczął
dyk•ta•torrządy
wprowadzać
skie.
W r. 1928 po uchwaleniu bud7.etu zamknięto sesję sejmową.
Jedn<>C?.eśnie rząd poda! się do
aczkolwiek Sejm jej
clymisjt.
nie żądał. W prasie ukazał si<;
wywiad z Józefem Piłsudskim,
w którym m. in . p-owledzlal on:
,~···~d:ybym

nie

wałczył

z si0ba.

to bym nic nie r.<>bil, i~·lk<> bił
I kop•ł tych panów posłów!"
dobrze t.e słowa,
Pamiętam
,Jakhv w byl-o WC7·0l'~j.
Wvhory w r. 1928 niie przysarn ac ii.
zwy.cię.<Jt~va
niOL~ly
Tzw. Be.zoart'tvjny Blok W.>pół
pracy z Rzadem (BBWR) poZa.omniej.szości.
zoota·l w
.sitrzylo to walkę z opozycją.
mini·zmiana
.się
Za·c>:ęła
sitr-ów. tworzenie i<"Clne.g-0 rzą
du oo drugim. Równocześnie
7lWOlywarno S>eS:ję sejmową na
da.nv dzi,e ń i w tvmże dniu
odracz'lrno ją. w,rzn.acmj<.>c n-0wv dzii,eń. w którvm ją zam:v1ka.no. Podrywa.n·ie z,nacze-

raźne

linlere.s·y ma·terialne

'[l'l'a.

ce w niika stll'.il\ w sprz.c.czn-ości

z głębiej pojętą o·chroną jego zdrowia (ujP.•Wnia się ł·O
np. w pr:zypa.dJ1rn pra.cy nadHczba•wej lub polą_C(l'o.n.cj z ryzykiem zatruć za,wod<>w:vch).
prześci~Jcgo
Wymus-zeni.c
sh?egania oop<>wiedn.ich ' pT7episów przea: oirll'.a•nY insn-e,kc~· jt>e jest wtedy sz.czególn-ie.
trud•ne, na.weł w P•!"'Zypadku
peineg-0 uż.,vei.a śrudków praw
nych, będących w ich dyspozycji.

Wsikal'llMlo

~wy7,ej

na

nie-

które trudności w za.pmvnieniu pr7.est•rz.eg?.•nia J)T'Zeplsów
pra1wa. pra.cy, pom,i.iając w~e
Je i·TNlycb P'l"0'11·lemów z tej
d:>ii·ed1~'1ny doitycząc:veh m. i"'I.
Jakie
rc'l's'•r")'!!>'-•n'a spoo>rów.
wnic1c.lq w~•n.'lk~..ją. 7. Mll17yc-'11
wpraiwad17'!mie
Że
rce?1W?.•'·?.ń?
!?.du pl"'.~\'lle!ro <1o str~unków
b-ard-.;! ej
sor2.wą
je<:~
Il'"~- AY
zl<1·;,o,ną.. n.;,ż bv ~ir, n.'\ porrór
mn~lo w)"rlia,wać. Ze samo upo
i oo~owa o>bf>f'7ląd·lrn•wani~
W·!.a.rl'nja.cego

us~.a>W<'·d.a.'"''S!iit"'' a.

n.f.e m·~'hc tntaj wysta.rm:yć. że
o jego J)l"l'lestr~~a.niu <1'ttvd •nJa w wl~K1Sr7.e.i m!1Ptl"''N! fll\\''~
r?....,C.it> """·lee11no - µ,.J.i1h'<""•ne
n.i„;, Ra1nkcle J>l·a·wn+e. T WrP~7.~
efo. :Ile rl•OJk<>...,~n1ie p17rhudowy T>rawa. pracy, 7,~-0<1JniP „._..
w~pólwe~nymi

1>!1•l•r7·1'Jbam~

dz·i•f'l.em ni~m.Dżliwym dn
sa tn..Y c h
l>r?,erz
Wy k•oin :!10 1i·a.
111r?.wn•l.ków. P<>!.1?.ebna im w
t~·m .f~ pa.m{t"c ekonomistów.
soci<Yfo'l'ów i .!!1!}00.ii>,\i.sl.ów rM~
"'""h ~ie<bliin nauki o pracy
ludzikiiiei
jest

ma

ł ipowaigi Sejmu =.obili~
w końcu cwjru:iść
2'0'Wało
stronnictw opozycyjnycłi.
KRAKOWS.Kł

KONG.RiF.S

•

W€ wr.re.śniu 1929 r. powsta?
wsipólny komiitet poro.zumiewawczy Centrolewu. do .i\:ió·
regx> wes:z1i prziedstawioielle
Chrześ
stronnictw:
sześciu
cijańskiej - Demokracji, NPR,
PSL - Pia,9t, PSL - Wyzwolenie, Stnmnictwa Ch1opskiego i PPS. Stro!'111Jictwa te postanowiły wystąpić w obronie
konstytucji, wszc7,ąć wa'likę z
t·er.rorem i utworzyć jedoolity
front wybo.rczy.
W tY'm celu n.a dzi.eń 29
czerwca 1930 r. zwolano kong.res w Kf'akowie pod wezwani•em ,.obrony prawa i wolludu". Kon.gres odbył
ności
się za zezwo.Jeniem wladz, co
pochód ~ specjalue
więcej napisy na tablicach. n1e9i011.e
w pochodzie, u.zyskały akceptację wojewody,

BEZ NAKAZU

SĄDU

tej pory w~rpadk1 zaDruia
.sizybko.
bi.ee
częły
1 września prezydent Mośrnc
ki rozwiązaJ Sejm i Senat i
zarządził nowe wybory. Kilika
dni póżniei w nocy z 9 na
10 września a resztowatl1o „rzy
Wśród
opozycji.
wód.ców
aresztowaU1:vch zn.aleźlJ się:
Herman Lieberman - b. po·
set, Nt>rbert Barlicki - b. I>D·
set, b. czl.onek Rady Obrony
Od

CK
- b. J>O•
.,Robotnika",
organizaw
w~·hitny dzia.ła<:z
r.jrtch mlodzi-eżo,vych, dr Ad.am
działa.er.
b. p.oseł,
Pr.a•~ier
przewodniczący

Paiist.wa,

PPS St.anislaw
sel,

Dul>oi~

'vspółrednktor

PPS, Aclatt>

Ciołkosz

-

b.

pn-

<lziala!"z PPS, 1\lieczysla'v
b. i>csel i .astęp~a
za7.wiązlnt
przewOOnicząoogo
""&:lowego praco,,rników l< olej'°""
p-ob.
,,·y-ch, Wincenty Wit-0s
se,,

Mastek -

set, trzykrotny premier, ctlonek

Rad)· Obr-0ny Państwa, pr·r.y,vód ...
ca PSL Piast, dr Klernił< - b.
JHMeł.

mi•i~ter

b.

S.priw

we-

Kazimierz Baghiski

wnętrznych,
-· ll. p-0seł,

seltretarz nacz-elny
Stronnictwa LlldO'\\,-.Pg<> dr .'1ózef

Putek - b. ~el dzialacz lur!ow~',
Ad·<>lf Sa.wicki - b. p<Y.<el. Pon•d
aresztowano

to

z innych
26.JX. 1930,

mu
cha
C7a

1

b.

ugrupo"\Yań.

posłów

a

ślr,skieg-o,

dnia

se.i-

zamknięciu
uwięzi<>no W-ojcie„

po

l\.orfante~·o,

w

znanego dziala•
zaborze pruskim, b.

b.

Wi<'t":PI'~n1iera.

Aresztowarni<i odhyły się na
rozkaz ministra spr<' w weS1awojagen.
wnętrzny-eh
Skladko-w.'1kie·go, 7.a aproibatą
.Józefa Piłsudskiego, bez naik.a1zu sad-u. whrew ustawie.
Uwiezionych 0&adzono w wojskowei twi•erdzy w Brześciu
nad 'Ru.!riem i oo.dano pcd
surowy r·-gor wo.i.'O•kowych. z
de1egowanym w tym celu z
d'<> Brzefoia ciS!aPr7,emyśla
plk. Kootltiem-B ierwion:vm
naokim na czele.

KATORGA W BRZ·E SCIU
Brutr,;i:lne traktowanie w1ęz
n:iów. z:mu.oizanie ich do pcprac w 11.s.tępach,
ni:żających
rozfi1kcyj111.ych
ui-ządzanie
nocy w piwnistr·>:e.Uw ań w
cach. bicie. ma.rne wy-żywie
nie. wywola•l>' oro•tesity w S'PO
łeczeństwie. Strnnnictwa opozy·cyjne wn.io.sły iniel'oe~ację
do prezesa Rad,- M inistrów,
a orofe.9r.-row!e Unlwe.rsytetu
w liście do
Ja.f!ielJońskie!lo
prof. Krz:rża.nows:kiP•l:(O . po.c.la
na Sejm. w ostrvch słowach
n.apietnowali oowyż,<;ze gwalty. d01ko!1YWane na więźniach:
„ ... Musimy Je potPolć ze sta•
nowi„ka lurl71<<><-el. Brze<ć bań•
Eur·opi<'.
w
Polski
imię
hl
rozkhd I
Wllrowodza
Brz-e'ć
Zffl"'i1i.znę

w

ży.rłe

l'Kłlskie!"

w
że
pcdkre.• lić.
Wart.o
liczbie 47 orofe."'Otrów widn".ałv nazwiska ?.na1ko.m'tvch uczo
nvch. znanych w kraju i za
g,r:>,,,.icą.

w,-bo<ry

roku.
rządowi

nione

listopadrh> 1!'30
n.a koud.ec
.0 .9nacyjn.emu upragw

przyni~ły

zwycięstwo,

SLF,IY.l'I'W O
I OSKARŻENIE
2a1kończ.en1u. • ~"borów,
Po
z
w1ęzmow
przewieziono
Brae"cia d<i więzien.ia w Gró jcu. N~•«tęp.nń.e ws7'czeto śled:i
tw'<>. Pruw><.O:r,i~ je s.ęd.zfa Dem.ant, P<Jd a<U:~"Ji<:i.ami minis.tra mrawi€dlri•wo·ści ·Mkhan.ad>0rem p.ł.k.
i
lows1ki>ego
Po
Ko"1tka - Biernackiego.
wni<>sla
prokura•tura
roku
pn,eciwko:
oskarżenfa.
ll·~t
Bnl'lick.iemu,
T,1bP.rmacnnwi.
D_uoois, MastlkO'Wi. Pragiier<llWf,
CiołkOS7m.vi. Wit.osowi. Kiernik<>wi, Bagińskfomu, Putkt>wi i

Sawickiemu.

(J}a.Jszy cil!·ll' w na„fopinym
_ _ _ _nnmel"1'e „PANORA.MY")

\ . ZIJ;NNIK, WDZ~ ~ 16~ (485.Q - --- -

(dokończenie
pt"2le5Zło połowa.

280 ooób zda-

dość

pomysłu.

Praice piisemne: primtO - wybrać fragment nowel:i d.- adaptacji filmowej i uzasadnić wybór, secundo - zapiisać kJl>lfiil'lYmi ujęci.ami treść obejrzanej
dwukrotnie krótkometra.żówki,
7..e
napisać recenzję
tertio specjalnie wyświetlonego filmu. który nie był jeszcze na
ekranach i nie mial żad.nych
tego
opilnid. w prasie. Prócz
<iyskusjf'! na najróżniejsze tematy,

Plrziez egzamin znowu prz;esz!a tylko polowa. Jedna 'c
za.ledwie 60 najlepszych pownlano na tygodniowy kurs selekcyjny. OO: rana do wieczora pod okiem egzaminatorów
pr:rechodzi1lt na}różniejsze badania i próby. Najpierw rysu·
nek - kompozycja przestrzenna. kolwystyczna i akt. Z kolei
fotografia. „:na sucho", czyli

18-letmda 01Ustralijska maszynistka. Kay Price pobiła rekord świata w pisaniu na maszynie. Pi.sala ona bez prze:-wy przez 55 goci:z.il!l. Rekord
ten ·zanotowano w czasie konkunsu w miejscowo6ci Ade1.aii<le.

*1.§1*

Czy wysta;rc:zy, by przejl'7-2ć
kandydata na wylot? Chyba
tak. Co zresztą nie zm!--m·1a
fa<ktu, że po pierwszym roku

- Nasze metody egzamina.cy,ine są pilnie śled'Wllle 1>1-zez
1 inne uczelnie filmowe w Europie. Korzystają. z nich naiwet
tak doskonale szkoły, jak pa.·
ryska. czy moskiewska - mówi prorektor PWSTiF prof. dr
P.oma.n Wajdowicz.

uwio

si11
„ w11naże
iprześwi.adczeni.e,
lazoomi" pWci nożnej są AngU1cy. A ty.mczaisem, j(JJk wyą :zrruvlezione w J a1p on.iii
wyJropaUska, już przed 2 tysią.oa.mi Uvt w pf!M;;ę 1Z>0żnq za
bawri<aili się miodzi iramur<l!jowi.e.
W tym saimym o.Tvreisie czasu 1'ÓwnW 4 Grecy uprawi-0•/i
zamiwwam:i.e:m
wie~kim
:r
Od

dauma

ka:ztV

;,-S4'1uvim:nnachsię",

czyzn i

w

;,spha.ira a!l'paston",

ją

ze

isuknię

lamy i jedwabiu szyly

-złotej

biegając;,go

w

życiu

prywatnym jest

zoną

ofleera

matką

1

dwojga dzieci.

IE

Z{lJ(lt/;pej<SCJJ

sziereNorman,()<TT!. z
Wi:lhei!ma Zwl}Cię.zcy. pi-lno<tn>a ;,z.apufoiła kor.oeme" i w AngU~. glównie
1vśr6d Sttudem„tów. On.i to o.koro 1710 raku opr.(l>(X)łU)lliU regu1amiJn gry w pUkę noon.ą, u.st.a
i-OU TOZmi>alry boiJsik i Stk./JaJd
stwnie

gńm

iro

~yn.
międzynarodowy.
Pierwszy
mecz odbyl się t!oipiero w
1872 Toku - SJYJlfikał.y S'f.ę u;ów
CZ(JJS Te:prezieontaicyjne d!r!J..iyn11
An17U:i i Szlvocji. W tym rów
Toku powsta.l pi•erwn11
nA!eż
k1ub
n,owo-czesny
fra<ncu$ki
sporf;Ol!.Vy, a mi•a.nO'l.vioie ·,.Havre Athlef:i.c Cl1ib" - 1JSttn.ieje
on cbo daoi:ś ii cill!'szy si.ę ogólsza.ciin1ki.em Franc1tzów.
'111łm
kt<'>r11
sędzią,
Piietruna:ym
użyl gw~z;dJfoo. nia bois 7vu b yl
M. H. A tta.ck, 11żyl go zms=tą zupełniie przyp(})cUwwo. Byro to w roku 188.1 w Nowej
meczu
Pod.cz.cis
Zeumdii.
T?.1gby c.zlonkov.M d1J)U przerok zwairli
drużyn
ciW11J!ICh
się z sobą, że port./'Stt.alo i•st.ne
klębowisko. KrzyczeU gra.cze.
a ttum kibków u:yl i $Zalflł
uxi'kól bori..ska. Sędzia M. H.
Attack stwitt?rdziwszy, że go
odmchowo
sly.~zy,
1!1i!kt n4ie
!cieszeni po StU.'Ój
sięgnął
stLny (JU>itzdek. lctól'ym za.<Wy
cmi zwalyw.cLl podcz{ls p0<lo-

oo

rzm.amto

:Pl'7.iY jętych

się

odpadłoby

wstępnej

przy

selekcji.

*
Tydzień

I ma.t

*
temu e)Szammy do

cz11 i uciszył tłum. Odta.d też
stal .'>ie nne-Oa11.czgW1'.2!Wk
sęd.«iów
rek:U)j;zy.tem
nym

PWSTiF za.kończyły l'lię. Dra21:JG'tal odegrany. W przyflzlym ro•ku znowu .pojawi $1ę
mrowie kandydatów. Nielic-;,n:
z nich dorównają kk;:dy1ś F'o1·dowi. Kawalerowiez>O'ki, czy
Waidzie. moi.e nawet ich prz<'!rosną. Innym poZloe;taną mira-

sportowych.

że.

myśliwslde.

POlfężny

11 .~,pok.!J>!l

gra

JULIAN

BRY87';

oht"Zyma<e>ie.

dziło

„Nie uda wam się mnie powi€isić" - krzyiknąl Goeri.11g.
(Go.e1,1n.g :na lawie OSlkarżonych w Norymberdze).
fl)okońcrzenie ze str. 1)
Tymcz.aiSJem w wieży wię
oddziial
specjalny
ziennej

wojtSk

amerykań3kich

pr.zygo-

towywal .szubienice, na któcyoh mieli zawi.sinąć !}itlerowscy 7Jbr-0dn1iarze.
wa.rtO'WThik
Amerykański
czuwa~ i co chwHa zaglądal
przez male, okratowane okien
ka d.o cel .skai7..ańców. Zg<id.nie z rozkazem musieli oni
z rękami sikrzyż<Ywany
spać
ll"llri. n.a !k.oklr:ze. Zaglądając do

celi Go.eringa, wat'town~k zrazu nie .spo1sitrregl n.ie p.o<lejzda.Ex-marszałek
rza.nego.
wal się sp<Jikojnie spać, z rę~
ikoma prz;episowo zlzyż.onymrl.
Nagle eia..lt>m
na ikołdrz-e.
„śpiąeeg-0"

wstrząsna,l

g'l<vał

tcwny skurcrz. Z ust jego wyclart się cichy ,jęk. WairtowwsEcząl
na.tych miast
ni1k
a.la1"11l. W mgn~imiu oka. zjawili się k;ome·ndant więzielllJia.,
And.rus, Ieka-rz i
pułkownik
kapelan. W kilka minut póź
niej Goetring zma,rl w rami·ona-0h ka.pela.na., nie od:zyska.wLe'ka.rz
J>rzy~rmmoścl.
szy
:5>twi,eit"diz.l1l

71a,!,r·uc~·e

c:v,ia.n;ldem

pota<Su. Pod Pd'YC7~ znaJe1liono ma.lut,ką Ii-0,lkt>,.. J.de.n.tyezmi:al
ktÓlrl\
ja.le ta.,
ną..
Himmler.
Nazajutrz
ipO'Wota.no

zlożcmą z "'ojsk~
ekspertów ame.rykań,<:.kich,
rosyj.skich, francuskich i a;n.maj1cą
komiisję
gieJ,0kich,
tajemniolroliczrw.ści
ustalić
creg.o sa;mobójstwa Go<e.rin.ga.
Ni.estety, PL'aca komis.ji nie
druta '.Pozytywnych rezultatów.
mi5j-ę

i

„.

* *
oikolic:zn.oiŚci

więc
Taik
towarz)"szące

samobójstwu
Goeri:n.ga ·J)O'ZO,staly o·toc.zone
mglą taj·emnicy. Dopiero ni-edawno snop światła na tę
0<puartykuł
rzucił
sprawę
bliloowa·ny prz:e"Ł 1111emiecki€Schmi.cltta.
<ll'Ji.ennikarza
go
Schmidt od.nala1J w Dil""'Seldocfie

byłego

$S-mana,

czło

wieka należącego do o·tocz;enia Goervn,ga. SS-man ten,
Schmidta
prZtCz
na:z:wany
Hansem, pracowal wraz z inniem1.eddmi
jeńcaani
nymi
p.rzy od:bu<lowie gmachu wię
zieni.a· norvmbe.r:sikiego.
Pei.vnego- dnia ja.kiś O'ficei;
zac7.·e>1>il Hansa 1
angieL~k·i
jes.zc:z.e dwóch in.n~rch SSma.nów: „Oey g<l•f;o1"ri je<>t.eś
cie wykonać peWl~e 1,a,danJe
dla. dof);ra. wa.s·zej njcrey·nny,
mnve-t pG•d groźbą k.l1'.'"Y śmi,~
e;I? Ale jeśli wam 61() P·O<\V'l~

d'Zie, Z<llSllanJede w

sią,ca.

zwolniend

z

ciągu

m1e
więz:icnia

/

jest

urządzenie

-

mogące

niezwykle słabe sy,irna.lv telewizyjne bowiem obraz wysła
ny z Hand·c>Ver z mocą 5 watów,· po
przeja,ć

i

w<Emocnić

d<>
oclbieiu go nt"Lez satelit.ę, d<>trze
Francji, mają.c moc zaled,vie v,ędu stumillon-0we.i cz.ęści świata.
.Jeżeli nróba sie powiedz.ie, p<>w>sta~ą
praktyC'llT1e mo-żliwości stworzenia. ogól·
noświatowej tolewi-zj.i, Sześć satelitów
ty1m „Telstar" może 1..apewnić c.ią1:ł:1
odbiór programów telewizy,l,n:vch m1ęrl7,y
Ameryka i Europą. 30 satelitów umQ7.liWi w każdym punkcie na";zeg<> !(lobu
odbiór auclyc.ii telewizyjne.i nadane.i z
jakiegokolwiek· miejsca na. Ziemi. Pooohnle ma sie sprawa 7. audycja.mi ra.diow~
mi i rozmowami telefonicznymi. J·,iż
obecnie przewddu.ie sie we Francii, że
za clwa Iata uda sie dzięki satelit.o•u,
3-krotnle zwlek"'ZYĆ ilość ~nów telcw p<>l"ównanlu z
fon~<nnyeh z USA obe-on:vml m1>iJiwości~rni. .ia.kie dają połączenia kablowe i radiowe.

--------~~~~~-~~~~~~""~~""~--:··
~ DZJ~-~~~, ~ó~l'Jµ, nr_ ~~2'- (~~4).

-0

rzą,t,

I"b!iwne

jGSt

sta.ncwi.ąeych

I

no.rrna.Jne

a.me~

przemycenie

TOS

paild-e-

prze i

an.gi€•l -

jak

skiego ~·fi<'era o nieznanym
:n;izwhsku. Tego dnia służbę
oficer.
ów
właśnie
pelni.l
p.1ecz-01owki.e \1kl.adali
Jeńcy
mur dz;elący podwórko cd
:reszty więz..ienJ,a. W k!es:zen.i
malutki,
ispoczywał
Ha,nsa
owinięty wa.tą pakiecik.
chwLli Hans
W pewr,ej
równowagę,
uda!, że tra.ci
krzy:knął i upadł n.a kami.en.Znapodwórka.
bmk
ny
la7.l.51zy się na ziem.i, zmiaż 1
dżył zębami kawal€1k szk.13. I
by .s&oleczyć ~obie usta i ję
zyk. W moimeneoie gdy podeszh doń wartownicy, udawymiotuje i plul
że
wał..
krwią. Wartownicy chcieli IZO
do toalety, a.le
za•prowa<lzić
on wyrwał im się i pobiegł
Pl'Z<Jdem. WystalI'CzyJ.a krótka
chwila i mały pakiecik u.kryty z;ostat za rurami ka.naliza.cyjnymi. gdz'<:! później bez
trudu odnala?.>ł -:o ex-ma!l'.szałek Rz,eszy. Nadbiegający war
t.ownicy w.o;tal.! Han.sa ~i'O
Jwj.n.ie wymiotujące·go i t.oatleZaprot{) zbryz;ganą krwią.
wadzono go niezwk>cznae ·oo
d:>Jby cho.r);Ch i o:i.a !!'7.0no. Po
p-;<:>ciu tygodniach Han.s został WY'ou,<7C.7.QnY z więzi.en.i.'!,
a j-ei<::zc,ie przedtem żoniie jego wręczono 5 tysięcy dola-

r&w.
op<>wieść

Han.sa 0<:1poptra..wri-zie? Któż za,rę
C?:y? Fakt p()'Z;osta.je fa.kfom,
wyp.adeik mfał
pa-.~n·!my
że
X'71e«nywiścJe m~.et,f•>-Ce. Po•bw·i·erd'llll! . to wv..rt.ownicy ame1rykv.ńocy i byli Jeńcy n,iemieccy Jllt'a.cu;i.ą.cy w więzie111iiu norymberskim .
rzeczyw1sC'le
j'edn.a.'k
Czy
wówcza.s
przemycił
Ha,ns
trucizna na. rozkaz
fiolikę z
ofi.ceria anit:deisik.iego? Czy o.fioer a111gie!.~i by! zwYlk'lym
czy
szpie,_~i:em,
n.iemieckim
też dal się przekupić o"romsuma pieniędzy, jak: to
ną
iSUogeruj.e Ha,ns?
Nia podstawie „EPOCA"
07.y
WiMl-a

m-

wyra.ził

•wynagr0>dJT..e,nJ e

ciktt z truciz:1ą do toalety na
podwórku. na iktórym Skaz.ani na śmierć o<lbywaJi swe
codzieam.e sp.ae·ery.
paździ<0rni;ka, -~a --~vięc
14
dziefi przed eg7.ekucją, PTZYf>tą,pi01110 do re:il•.7.'1Cjj :t:>lanu
ohm~'".Ś~on.e-go

z

GIJtS8'iSberg
naukowego

booa.wcwgo

lwie po•;i;ywienle.

dola.rów".
Zadanie byto rreczywiście
t:rud.rue i n•i.e<bezpieczne. Cho-

perspektywy 1

chniO'llnym

który
ata.l..-uby
lwicę,

etdo i!!71ę t.o w parku w
że
NaJ.-<>bl, w kitórym nie b1'11Jk
a.ntyli)J>, -z;obr ł innych 71Wie-

ry1rniiskich

,, Telsłar''
I

kł?..d11

w "1-vyrokofoi 5 tysi<;cy

mi, ma 50 m wysokosci. Nad utn:ymywa.niem kierunku anteny, idea.l nie z.rodnym n1chem satelity. czuwać bedzic
.,mózg elektron&Wv".
Na,jwlększym jedna.k 00'.lągnd~iem te-

•

dorn.ióisł

lwów

w.iter0>leini.\

pe7„ree.
Pr1>fe1So.T
tarnte,J,."1-cgo

Goeringa

nsmi. Ten ba!0111, zalrotwiczony na "Jie·

r

jącą

bandę

zdumlenf,e:

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

10 lipca z amerykańskiej bazy w Cape
Canaveral ma zostać w1u•t>wadzony na
„TelEfar",
orbitę okołoziemską satelita.
który p0 raz p!>erws7.y w historii przekaże obra.z ze stac,ji telewir.r.yjnej w Han·
clover w USA do Fra.ncji i Anglii, IJ·dzie
dobiegają obMn.ie końca prace nacl bud11wą a.nten-olbnymó-w i specjalnych u·
20
niidzcń. Próba t~, nMiąpi w oią.11u
minu1t. podczas kttk.rch sa.tełi,ia. " okraża
.iąc~r Ziemię w n!„ca!e dwie godziny, ·>•)dzle widoczny .lecln(){'ze<inic w Ameryce
oraz we Fra.nc,ji i Anglii.
We Francuskim Narodowym Ośro<llcu
La.npobliżu
Badań Telewizyjnych, w
nion w nretanLi. skeDJSt.ruowan1l' już antenę' odbi-orczą dh11rości 30 m . .T ei cleża.r
wynosi 300 ton. AntCln:i przykryt11. iest
k!Jl!stą uon.vloką pla8iykową <lla zabe-zpieczenia przed wpływa.mi atmosferycz-

wid:z:ia.l

dla

ma.tum;yteg.01ro>02lnych
stów. I to pnzy '''Y.i!l<ł·kowo
Poziom
konkurencji.
silnej
kandydatów stale się pod!.10«.i,
wielu przyjęitych w roku uhie·
bez przesady tym ra- ,
głym
zem

fakcie tym
l'C'l'Z'Crwa.tu,

O

si:re,żnitk

ją.

aż

10

l§1

nia).

cyjanku

- Painie rektorzie. p.o;zwoli
pan, re zadam pytaITTie bana:ne: jakie warunki musi ~1·
niać kandydat. by mógł przej.ść
przez tak gęste ,'JILto egzaminacy:itrue?
- Trudno o odpowiedź krót-.
Ale najwy(,~e1.1pującą.
ką i
iinteligencja,
to:
ważniejsrre,
uzdolniienia. artystyczne, wied.7.a ogólna wykracza.iąca zn;1
cznie pooa wiadomości szkolpe i „ t.a.lent.
Zdawał w tym roku robol,ni1<
z R'OOSZIOWSrz;czyzny, który 2lda
Jiceum koresbył ma.turę w
pondencyjnym. Wla.snoon:cznif·
powię
sklonstruował a.pant i
kszalnik. Choć nie wał, wykazał się ogromnym talentem
l jestem pewiny, że wróci do
nas. Cytuję ten ;pr.wkład, by
stw.ierd'&.lć. że ludziom utaJentzw.
a mającym
t(lł\van:vm
„utrudniony sla.rl" (np, kand.v·
dacii z małych mia.st) na.sze
metody (!\lr7..a.rnimwy ,iin.e stwarza.i a. równe S'Zarns·e.
Th>da.rn, że wiek nti-e odgrywa
31)
Wśród
decydującej.
roli

e

Nawcl lwy -z.ja.dają. g.ię
na.\w..aje.m, Pi<'J."W5ZY "--YPakan.ł
rodzaju
tego
dek
b.a.HIZ!Illu 7lll•rej~G'l.rowaui.o w
rczCII'wa.oie w N a.ir>o<bi (Ke-

Fiolka

I

sottle" król Hen;ryle Jl i zm.akomilty poetta. fMncuslCJiego rePberre de IWn.sa·rd.
'"~
Rówroieiż w ok:re>s·le ·reme<11.am.su
upajaU się grą w „giuoo <kl
ich
calcio" młodzi Wloi&i drożyny li.ozyły pa 27 piłka
rzy. Oczywiści>e. dzięki Rzymiiam>oim, Fkn'mvtczylwm, a ·n.a

p.~y

Jej

dwl<> krawcowe. Na o;amo ubieranie .ksi<:żn!czkl
poświęcono dwle godziny.
Kiooy w tym stroju i zlotej tiarze na glowie
okazal<> się, że jest
stanęla przed świątynią,
zaskal<u.iąco podoi>na do rzeźb świątyni, J?rzedkam~dżan~kie.
tancerki
stnwlaj;1cyc" święte
Przewidziano jej wspaniałą ka.nerę . fdm.ową;
ale, niestety, „Kwiat oogi!'I" - ~k się Ją nazywa - w filmie gra pierwszy ~ osta~i raz.

kt&rej

W XVI W'iek;u w saim.ytm
rerou Pa:ryża.· n:iieijedmokr011.'1iie
1'0!ZIJ7"rJ!WMi zie wbą paTti>e „ la.

tiiań

Jej prawdziwe na.zwisl<o brzmi Bophadevl SiJest córką. krunbo<lżańGkiego księcia
hanouk.
Nor<>doma Sihanoulta. Ma 18 lat, 147 cm wzrostu.
Orfeusz") Camusa
W filmie Marcela („Czarny
gra r·olę anioła z kamb·odżańskiej legendy. Tali,
jak przysta.lo na l<rólewska córę, od o;ześciu lat
ta.iiczy w królewskim balecie.
ca.mus chc\al jej p.owierzyć główną rolę w
swoim ostatnim filmie „Rajsk.I ptak". Dworski
protokół na w nie zezwolil. Ksi~żniczka z.godzila
się jednak tańczyć dla potrzeb filmu w królewskim balecie przed świątynią w Angkor.

(p)

GaJU.owie i Cet/doune.

gtu•iw<J. z miejsoo.

mie~cie.

od telefonu do telefonu.

jedmia d;ug.ile;j ja.Je naijwii:cej
pllelk ..
Nie1co późni.eij ;„s~h<lllN Mp-O-•
R.zym4asf!on" Z(JJfl'd,opf:owaiU
1ViJe; dajq,c jeci 71.az>wę „pd:/a
ha'l'p<Dsrum". Pod naa:wą „la
pnz-ejęi/.i

jeó:negll)

„Kwiat bogini"

n;ais~ępntie

a.

przedwne
braiły ucbzial drwiie
~obile , d-rużyny, usii:htjąoe wbić

WWLe''

·~·

sa-nwchodów Johamni.ewlaśc-icieli
Tysiące
sburga p(l)da ofiarą nowego lwbby, które szybko spopu!a.ryzowaw się wśród dzieci i mło
dzieży. Ho.bby to polega na kolekcjonowaniu mare•k fabrycznych odrywan1J'Ch Old samochodów. Młodzi kolekcjonerzy zorganiwwa14 już nawe•t „czarny rynek", na którym
wymieni(JJne są emblematy. Ich wai·tosć ocenia sie w zależności od sto-pn.i.a trudno.ki ode<rwania mMki fabrycznej od samoclwd1' ora.z
od liczby wozów daneoj fi>rmy, kursujących w

Do billllr' :poważnej fiiI'llly w
Miami wta.rgnąl uz.birojOlfly w
gangster. Związał
rewoJ.wer
dwóch urzędnlków i kasjera,
kiedy roeidzwonH się telei.oo .
20
za
P>roozę zadzw-0tnić
m'~ut" - odpow.ia<i:al za każ
dym razem bandyta. Wsreul
natychm1.ast
zosta•l
klient:
zwj,ązanY. Telefon znowu się
odez:wał. Włamywacz podbiegl
by odpawiedzieć „Zadzwo:ii.ć
za 20 minut" i szybko wroctł
kL"enzwiiązać 2 :na•stępnych
tów, którzy akurat weszli. po
się do il'Jastęp.'le·
czym rzuci!
go aipairaitu.
Połicjant który przypadk<.•WO
zdumieniem
ze
p.rz.echtodzi~,
patr7.yl n.a 6 związanych męż

z 30 przyjętych iodipatdn~e bf1sko połowa.

na ma-

piłkę nożną?

błyskawicznie

własnego

.soenkę

ii.tp.

lita „wynalazl"

1)

prow:iz.nwamą

eg:zam.iln z wie-dzy o teatrze, fi~mie, telew.i.zji, plastyce i literaitunie. W cw.s.e
egzamimu trzeba byfo również
pt"azademcmstI"JWać wlasn<I!
ce twórcze - próbki. soenairiu:rysunki
szy, :zrljęcia, filmy,
wało

kornpo:nowan~e z.djęoia

ze str.

tówce aparatu. Na1>tępnie dostali do dyspozycji ~torów i
musieli wyreżyserować za.::m-

komisji kwalifikacyjnej z najróżniejszych przyczyn odpadła

pPr~<:pMT.ąla,:

M. _K.

z bajki

Z ilflicjatywy personelu inTOS w Gdyni
wypro<'.:uke>wamo w pa.czątkach
br. pięć ruci1-omych stacji n.:i.praw. Ws:zystkie one &kierowane Z01Stały w lutym br. na
szo,sy PI"OWadzące do Zak'}panego dla obsługi zmotor)•zowa;n,ych widzów FIS. Mimo
ciężkich w tym czasie waru?'·
ków atmo;;feryoznych, zclaly
dobrze eitzamin.
Po udanej próbie, TOS uruchomi na okres letnich m'esięcy 10 ruchomych stacj! porechn.lcr.nego, które
gotC'wia
rozlokowane zostaina w najbairdzie.i uczęszczanych rei<>·
nie ponach turystycznych.
siada iących wystaTcz.ające.i ilo·
punktów napraw
Ś<li sta.lych
samc·chodów i motocvkli Kiero.wca. któremu zepsuje siP,
pa.ja.zd. będz5ie mógł zatele!onować z p-ierw.5"Z.e~o nane>tk:t•
ne1to aparatu do stacli TOS i
pomocy teclmicznej.
zażąa1ać
Po S?;Q;sach. n.a k~órych jest
szczególne nasilenó-e ruchu samochodowego. kursować będą
samochooy pogotowia TOS.
Ruchome stacje TOS zbudowa111e zostały na JJOdiwoz'.ach
polskich samochodów ,,Ny<.a".
w:vposażone w komplet narzedzi i wiele częśei zamiennych.
Obs.lui;iiwaine one będą pt'7-<'Z
kwa Hfi lwwa:nych mechain·ików.
wozu nn
Jeżeli n.a,Drawienle
mieiocu oka7.e się n.iem<>żli '''"'·
wóz ,.,.o.i;rotowi.!I przypn.'>wad '.i
uszkodzony samochtid cho najbJ.iżs.zej st.ach obsługi samochooów.
samochody obslu~ierws?Je
gu1ące :zmotoryzowani\"ch turystów zagraniC'llllych FIS zdały
egzamilll. takż,e ieśli chodzi o
ceny Ui"lug. Ale dila potM!~b
turystów krajowych ceny te
musza być. oczywiście. skalkulowane n.a 1Tti.0Jroę „miejsoo' wy<lh _~~:·„"
żynioryjn~go

-·

~

- ··· -·

--··

-- -

Tydzień

Niemrue.i wa7lntYm aspektem

wTV

wieloil.etnii.ch doświad1Cr1Jenia.eh ameryikiań
sk!i-eh, nasi l!Q>ecdaliści :z IOiJniiikJI. Ginelrol{)gie7JD.O-Po.li00Jrnii Dziecka., kiterowamej Pl'2elZo prof.
Ma.tkli
lllllStytatu
C2le.j

di001iiesieniia,ch i

rus -

~ dnia ~ '.klk.).
Program dla d7Jlecl sta9:';;Warszawskie legendy'• 'w.ldoMsko ~we lPl'Oa:ram
Il La.2ll.enek) (W). 18.45 - 1.Na pól·

iłll.00 -

1!1Zycb

kaci\

lc9l~.airsklch'•

(W).

~e Wiadomości (W}j

11. VII. '2 Bi

11.7.os - Program dJ1Ul (l., Idk.).
17.05 - ;,.A co dalej" - roun<>"Wa
o książkach dla najmlo<!szych (Wi.
;,Skok o świCie'• - film
17.20 fa.bulanly ~· radz.ieckie:j (dozw.
dla mlodz:iezy) {W). 18.55 - WszeZOO".
1,0brazki z
chnka TV:
ZoologiczTr.ainsrrtisja z Ogrodu
19.30 nego w Waraza'Wie (W).

Dziennik telewiZyjny (W). 20.00 •• zielone 1 czarne" - :reportaż z
Pa-rku Kultury w ChOTZoWie" 20.30
program z Katowic (Kat.).
;,Kól:ko t krzyŻyk" - teleturniej (W), 21.os - Recital skrzypcowy IV wykonaniu Henryka Palulisa - akompaniuje Jerzy Mar{fortepian) (W), !1.35 Ostatntle Wiadomości (W), 21.40 Program publicystyczny •. KuJtur11
chwiński

a

wypoczynek" (Lódź lok.), 21.55
.-;Poradnik Turystyczny•& CLódź

lok.h

tit VII. 81 Bi

CZWARTES -

„1

Program dnia fll, tols:;.).
MO$k:!ewska moza1kia pioTransmisja z Moskwy
;,IOub Mysz.kl
(~~os.kwa), 18.00 t'f.21 -

l'7 .30 -

nierska.
Ml.ki" -

film

{W).

18.45 -

,,Miś 1Z

(W)1 19.00 - ,,słoneczny
film dokumentalny
angJels'kiej (W) . 19.30 telewiZyjny (W). 2<!.00 rzecz o
.,,Płyną kadJr'Y, płyną'• tinktUac.11 progtlam publicysty=ny

okienka"
Meksyk'•
P!'odukcji
Dziennill:

PKF (W). 20.40 - Rep.
;,RiViera made lin Po·

(W). 20.30 !f!lmowY -

land"

+-

21.00 -

(W).

Teatr 1·.Kobra"

.„Ka;w181le!1ka" - widO<wisko seni;acyjno - kryminalne {W). 22..00 OStatnie Wiadom~cl. (W);

PIATEKI

ł'"I

Program dnia (Lódt lok.).
U.OO - Ogólnopolski program tygodnia (W). 18.15 - Lokalny pro1'7.511 -

cz,, lok.).

18.25 film z serll
„:Mali stTa.żacy" f,Mój koń" prod, angte.lslóej IW).
Ws?.ecilnica TV ;,Najbliż
18.55 sza gwia2da" - film prod. amerykańsk1ej z cyklu: ,,Ziemia naDzien6za planeta" (W). 19,30 nik telewl.zyjny CW). 20.00 „spoJrze:n.ta i opinie" CLódt lok.). 20.30
„TU :radio GliWice" ""' film tab.
łL6d.t

lok.h

l!IOBOTA ...;; tł. VU1 A B.
:tlł.08 - Progir.!m d.n1a (li, lok.).
!8.10 - i.WyścJ.ni" ll odcinek filmu dla dzieci z eerit ,,opowleścl
prod. k.an.adyjsklei
:rnad neki'!
,,5 milionów na wa{\'17), 18.2.5 kacjach" - te!ekonkuTS rW>• 19.30
- Dziennik telewizyjny (W). 20.00
~

„Klaps" -

lat trwa.ją mefarm;i;Jrologlcz.ne po-

dyc:zne i
szru.kiiwania caJk01Wioie pewnego i rarowego w u.życiu środka
antykoncepcyjnego. .Znane doo-

tąd środlkrl.. chemiczne ~ mechanicZl!le. choć w wielkim
stopniu skut.eczme, in.ie da.ją jeó'nak 100-pl'IOOEIDtowej gwa.rancj:i.. N:ic więc dziwru:>go, ŻE: .cały

c§wiait

z

:zallin.tere&01Wa;n;1Jern

obserwuje do.niesienia o wy-

płodności,

dośwUaidcz.eń

ni:k.ach

na.d

no-

wY'ffi.. de>ust:nym środl!;iem anty
koncepcyjnym, którego sy:stematycz.ne za·żYWain.iie hamuje w
orgaini.zmie kobiety proces ja·
jecz.lwwanri.a, a tym samym U·
:n~iw.ia z.Bt?łodtnieruie.

Doiniesienia specjalistów ameryk.ailslcich o opraoowa.n.LU
ancykOl!lCepcyjnego środka hor-

m01naJ1nego zainteresowaly również polskiich :naukowców z

G.ill1Jekioilo1g.iczn.o-Poloiż

KLini!ki

II!k:zej lru9tytu1Ju Matki i Di;ie·

eka w Warszaiwie. Próbom
nad stosowaniem lllle znainej
w llla&7'YM kll'aju metody pod150 kQbict zam~ż
d~o się
nych, któryeh wiek waha się
w gra.ni.caeh od 22 do 40 lat.
Każda z nfl.oh jest już matką
jednego [ub w.ięcej dzieci. U
WszYStkich patjentek przeprowaiooO!llo specjalne ba<l:ania. oo
poo:woU.lo :na wyeUminowanie
moktóre
nieprawidłowości.
ewengłyby mieć wpływ na
zabutu.a1tne występowanie
,
rzen,

.

nne

'"_,_

.

zw:ią=„'-" 1

5!redl!ldo z podaiw.anymi

kami. !Przeciętny czas
wacji WY11JOIS!i.l ok<l!l:o 5

'--~·

""""'o.śrJd-

ob..~miies.ię-

CY.

wpł_;wtwi.naer„~a.ni.z.m

o

Polsce metodY stir

!'!owej w

śroóków

sowanda doustnych
antykonCJelJ)Cyjnych.

DotYch-

doniesien:a
medycyna zdoby-

cza.sawe

jedmak

sugerują. że
ła :rzieczvwiście łatwy

uły

w

oiu. o 100-procerutowei pewnozapobiegający

&oi &rodietk
plodaii.en.1u.

••
•
M
„r „

od-

za-

~;~·l2~St~%;
amerykańska.. 13.
14.
z K<lllna.

~:~~o. ~=:

madiztall'Slk.l
nile
(IX-X wieku).
Pionowo: 1. Po

6

8

•

10•

"lt.
1

"'

„Pa;na Tadeuw.a". 2. Duch
powieńt1za w Wie-

Nie !WY'baieze ci :n:i:gdy
~do

5
·

.9.

12

•
llJl„13
1ó'"r
15

,..,

stać '2:

!'-'

.3

2

•

•

18

•

11;1
•

•

~=yhchśirednio3

20

Tło. 4. Kro,p~
wana krówlka. s.

-

<>drrniai!la
Bia?a
g.tpsu. 6. Pnzaz:na
menie. 7. Cienista ullica. s. Ptak. kra1:a hlszpańskl..
9. ZMoka Morza Czerwonego. t'li. światło.

I

Czerwcme

Ul.

S'iZele5'1JC1Zą.ca tkanina. 17. .A.rysto-

am

W

śród

n~eozliot'!Z<>nych

1inpl"?'..eWll'aż1i.Wi0'11.ym}
nie- telektua'1lstą.
i
Studd'l.ljąe
jakie nie- we Fra;ncjd, od:eruil isię
sie V."<>jna, do najbaa·- tam z kobietą,
którą
PI"Ze:Jmujących praiwdoZ:Lwie
dziej
gorąco
i
losy kochał. a 'Z tego zWią:z
naloeżą
&mut_kiem
za,giniOl!lych w ku pr.zys2>1-0 na .ś.wiat
dzieci
ch·aooie zbrodnych sta·rć, d7..iecko przyszło w
miast i 1940 r .,
wśró-d pożo.g1
w pr:zeddoZ:i-eń
wsi, . w skłębionej fali wk.rocrzenla Niemców do
tluimow, ucielkającycl1 na Pa.ryża. Hilairy r.arz tyiloślep z ml~sc :zaigl.ady. ko i krótko w!.cl:zlal swe
O tr.a.gectiac:h d-zi-ec.ię go syna : j ..WCo Anglik
cych nlera2 wspomina- musiał UJChod'Zić doswe
„wojenne", go kract'U, a sytuacja by
książki
ją
nierarz wśród ich boha- !a tailca, że J.Jczy!y sdę
terów spotykamy dzie- god'lliny i minut-y.
ci i wtedy bo.lejemy
W czasie wojny żona
=erze nad dotY'kają
uidJzlał
u
n.ajsl.a·bs:zych HUairego tych
cą
nie zas.Jużoną kr:zywdą. w -ruchu opoiru - po-Tą wl<lśnde sprawą :za- n<:;;;i śmierć :z rąk hiotl>E!
j ęla s1 ę Marghanit.a La rowców, a d!Z.iecko giw S1Wej powieści.
ski
dJziooko"•),
„Zagini<me
na Zakl&ra zyskała
chodzie duży :roiz.gloe i
u:znande.

T

cierpień
S2X':zęść

emat

pracować

moiina

i

ruch. Kapitan

o-

Wystiojone

z piskiem UCH~
kać. a panowie we .frakach
biegać wok.61 jak maili chłop
cy
Przyczyiną tego wszystlti-ego
byl :nie zamach and '1lr'Zęs1e~ 1 c

gielGka, czerpl11c

poteo-

stworzyła
po•wleść o

ciekachaira•k -

się, bez
Lecz po pe"\vnym

'Zdawałoby

~l.acliu.

s:r.e ze WS"lystk'<:h tr.z()Ch C'l.a.sie jeden z :llrancuwzorów, obra.la jedillaik sl<icl1 przyjaciół Hilare
go odn>1Jduje ślady za
wł.a.siną, samodzielną dro
gę
wą

i

chłopczyka

i
prawd•opodo-

ginio·nego

z

d~1żym

racy.ej psyohe>lo- bieństwem - choć bez
pewno.ści gicznym, której o.ry.g\- absolutnej
usita•la jego miejsce po
na!Jność po.leg.a na tym,
biedterze

głównym bohaterem
jest tu n;e -za.gilnio.ne
d!ziecko, lecz p;:owadz.ą
cy POS'Zuklwa oda ojciec.
~e

Podwójnie pięikina. wyda1e silę urooza Vtia Laur studenitik.a .s.muk. p.ięk.nych z. 'J?oc<li!litc> na tym dz.i!.v.nym
Fot. - CAF
IZXl~ęcn,u.

j.a.k::illnś

bytu

w

nym

prowtncjon.a~nym

jednej strony od!zy

I terarz

- po
wojny
dramaitycz-

właśnie

nie uznać za

bieństwa

o- pe~-ność, ba I ge>tów jest
za n.a.wet uwikłać s.!ę w

'2: jakąś bardzo posp<>l.ttą
isy.nem,
utrac0<nym
ujawnlaiją przygodę milosną, urno
diru,giej
swe dzla!Jalllie opoiry i żliwiającą w ogóle pT'Ze
ham.wce psycMC121ne, a ·l - rwanie b8'Cl.ań i poszuposta- kiwań, chce po Pil'C>Stu
bowiem HliLa;ry
ral się JUIZ niem.a•! zu- zdezenerować.
ie będę tu rel.aicjOll'lo
pelnae wykn'~śllć OO!ewa.!, jak kończy isię
sną prze.szł05ć ze .swej
ta wal:k.a. spr.zec:zskierował
i
pamięci
swe ży'Cie w now~ ł<;>- nych uczuć, pobudek 1
.~;.,_.
zysk'O, za~ od.naleiz1eni e pe>pędów 0
W~ ·"·'"'"• za
·
cll2liecka rowna się ew-0- d
ba.r kacji tej ponurej pr:ze- ~monsi.r<>wanym

N

szloścl, bo pr:zecleż h-aż

de &pojT"tente na syna
bęcl:zie p1.,-zypomillJ8ć Ht
laremu tl'aglczną śmierć
żony i wsoZ:ystkie okoz tą stratą
liczności
zwiąruune.

J

dąc

wsclągliwa

kateg<>rl.ach

W1Zględem,
żenrl.a.

pięcioletnleg,~

samoścl

już

ma

który

chtopc:zyka,

„zag!nilonym

być

Dziecko
d:ziookiem".
jest mile, w sercu Hi-

myk

bud'Zi

się

żyw.srzego

lecz

mimo

tkwiąc

tIJJccie

w

to

pło

uczucia,
Hitacy,

swym

kon-

wewnętrnnym,

się kawego pre
tek:&tu, by praiwdopodo-

~epla

w

wy:ra:zie

Judzkich.

rzetelnych 1 każe wierzyó w realność tej ro.z
terki. Jedynie końoo.wa
z
Hilarego
przygoda
budizi pcxl tY'ITI
Ne!Jy

n.aJkaozem o-

m

0
PC>mY'Słowo, dowie
powieść
kto
ę ten,
Margh.li!lity La&ld. weź
0
~~ J. :rekiWi.
tylko
po em
tyle, że wśród ostatn.ich nowości przekłado
wyeh t.a POWieść jest
Jedną z na.:jba.r<izlej inte~esujących PO'ZYCJi: po

si

emocjOJla.Jnym bud:zi je
d"1a.k prawdtiwe wz:ru.
szen1e, k-cnflikt duchowy bohatera ukazuje w

b<l'WI ą,"!Jru, Hi!a.ry do
konuje „Wi·zjl 101kal
nej" w owym slerocil't·
cu i prowadizi ,. badania" mające na celu ostateczne wstalertie to.ż

Jarrego

sierocińcu.

arzywa się on Hlla·c y zakończeniu
W&dnwrJ€ht, jest po- zac:zyllla s<ię
etą, krytykiem, wir.a
na, wewnęt=a raztei:w
na:wet k.a Hi.Jarego.
(może
żl1wym

N

z

wa się w n1m głos
OO\vdą2ku i tęsknota

czekajq
na was

podać

d i0kenscws-klrn, ałbo ja
ko o s.tcy i dosadny aikt
przeci.wko
osk.a•rżenlia
wojni e , aJlbo wreszcie
mo±."la ująć wspomn!any temait w formę po'1>,'ie:ic.I sen.•acJ'Jno-przyAutorka .a.n- nie,
godowej.

zaczęły

słów„.

Książki

,,zagjnJonego

<i"Liecka"

czytelnikowi :roizm.8Jicie:
1
sentymentaJ.nym
w
stylu
rozrzewn.iającym

gwll!!"diii wYiąl szablę i zacz.ąl

~

doświad

jeszcze na
czeń nie po!ZlW'aila
ootatec:zm.ą 1 ca.Mrowiita OCf'l'lę

1'

W•eniecji.
B1enna~e Sztuk:i w
Ceremoa-Ua bez zarzutu. Flagi
pawiewalv .na wietrzie. Ttum
:niemyin podziwH~.
t.I·v„ał w

malu-1

okres

kirótatii

4. Starożytne p.ań

stwo nad Eu.tratern i Ty.gcyBem.
6. Poluje oo. klró
l:liki i S!llC'ZUJrY. 8.

12r~

ziemi. Po prostu pewi•en mala;rz wenezuelski pu.ścil w re·
prez.e.-ntacyjny tlum duże, 1wmalowa.ne n.a czerwono i zl<>ro
szczury, Franoi.s.co Vailero cl-o
la Cruz - ~ak się nazywa dochc1ał w te.n spowcipniś sób zaprotestować prwc-Jwl~o
Jego
abstrakcyjnej.
sztuoe
płótna rea l!styczme n.ie Z<'S ta ly
na Bierunalc PIZYJębe. Franci~ Valero de la Cruz
J e.„ az.czury.

ci.ą:żę.

1.
Poziomo:
Klruisalk or!O'W1Skl.

zydent Segln.i :z;e swoją sv.'1tą wchodtzii! na schody pałacu

wymachiwać.

potom3-4 mlies1ęcy

K.RzyżOWKA

protest

damy

mieć

JP'I'zeprowad.zoalych

wać otyłooć,

Oryginalny

ni.ą

w

Stosu:nilrowo

że
łuxrm0111alne i
.,Anovlarr" zupe.Łnie :nrle działa
na tairczycę mogą.cą w-ywoly-

(W), 22.25 ;,TransakWiadomości
cja z miłości" - farsa Andr.zeja
- ,,Piosenka
23.15
MularczY'ka.
program rozrywprzy kaW1e'• kowy z Pragi CP.raga),

się

zaS2Jły

bU1rze:nia

magazyn aktualnos-

Nag!".? 7JI'Obiol

stwo, w

badania
dokładne
gdyŻ
arganiźmie
w
wykazały, że
kobiet nie zoohodzą ża.drne za·

c:1 filmowych (Lódź ogólnop.). 20.35
film fab.
+- ;,Mlllony Iwetty" prod. NRD (dO'l.W, od lat 16) (W) ..
22.10 - PKF {W). 2.ll.20 - Ostatnie

Chw:iila byla uroczysta:

chcąc
ciągu

kurację,

pirzerwały

które

pacjentka,

raitu,

nie
do6wia.dczenfom kobiet
niemmer
zaszła w ciążę. W
szym stQ!Jl:niu co slmteczruOIŚĆ Gr=. 16. Aga;ta
środka. linteresuje lekairzy je- w ple!US<Zkach. 19.
kobietgoy '"''""111e, czy nowa
~
metoda Illie działa szkooli'V: ·e
na z.drowi; stosujących ją papewZahai:nowai_1·i e
c.ien1ek.
nych normalnych funkcji ustroju kobiety .nasuwa boewentuaJnych
wiie.n.1 myśl
szkodach d dzi-a.Janfa ul:>ocz;nym, kt?re Wpłynąć może niewlaiściw.ie na funk:cjon.owa.nie
całego ?,r~a~i.zn1 u. DotychC?.a<l'OISWiadczenja pt'OWaoowe
z
dzcme przede wszystkim
punktu widzenia zdrowia pa-

najczęściej

WY'"
objawy uboczne, jaJk nip, pr.zy.r-OBt wagi,
nie
ki1ogramy,
Doid:ait.kowe
mające wprawdzie zasadn:icm•
go m.aic:zema d!la zdrowlia pa·
cjoenrtek,. są jednak ~ożąda·
kobiet dbają
nie dfa wielu
cych o „linię". Sk:lonnocść do
tycia wypływa prawdopodobnie z Ó!2lia:l:&ni·a fS.amego pre.pa·

PląJC!Jrujący

z poddawanych

sięcy. Podobne <J1b.serwacje zanotowano i w Wairszawie. Te

d!Mle

Dotychcza.sowe próby wyka- dział Taitairów. 11>.
zaly cal1mw1itą, 100-J)J.'OOOntOW:\ Rzuć go u si.e-skuteczność za.żywanego pre- bioe, a wrócilS'z do

Żadna

zauważOlllo

a 111a.wet

prepa['atu zaprainęly przyjścia
na świa1t dziecka, u 106 st:wierdzomo ciążę w <Jfil'e,sie 4 mie-

sie.

Sitosu.alt\rowo

.<:·

zjawisko nie:zwykil.e la.twego
zachodzenia w ciążę po pr:rerwaniu kUil'a.cji. Mię<lzy dnnYITU
wśród gI"U,py baaanyoh za granicą kobiet, na 134, Jd;óre po
k:ilku1etmlim navvet st"5101Wa.n1u

cjentiek, ~. że w nie.k:t.órych przypadkach pojawia·
ły się ?Jahurzenia w mie.siącz
istamy
przejściowe
kowain.iu,
nurlmoo<\i. i niewielika ooles·
nooć. Wszystkie te objawy wyjednak spomdycz·
stępowały
in.ie i niem.a.i ~ąomi e w
pitllI'WSZym, początkowym okre·
stęPQ!Wały

._ „„.,.„. _

.,

:'rzeszło 5-łetnie bada.n.la i
obserwacja tysięcy kobiet w
USA nie wykazały oo:nSrhenia.

wJilil61kó,w.

jUŻ

Od wielu

para.tu.

U, VII, 82 R.

gram tygodnia

~h

\

okresie.

ll}Y

19.00 -

" Wakat:;!e z piosenką" - tum seryjny (Il!' l) produlroji angielskiej
(W). 19.30 - Dziennik t.elewizyjny
(W). 20.05 - ;,Fakty 1 pogl!\dy'! Tade=a Kołlńslldego
program
;,Ewa chce spać" (W). 20.35 film tabulairny produkcji polBk!eJ
(dozw. od lat 12) (W). 22.10 - oSB.ODA -

~h

\

tabi.ebk!i koczy zażywająca
bieta ~ie mogła zajlŚć w
ciążę w dogodnym d1ia rodzi-

Le61.ńsk.ie!l7<>. IPll':1leJJrowa.dtzliili l!llUIJ:'eg prób :z prodl\lilroW1M1Yllld m g!l."ainicą, środkami o DalllWie ,,A.nlwla.r",
„N Oll'lluitd!n", „Coot.amd" i mne. Oca;.vw!iścle, klill1m. miesię
cy dioiświra.dilmeń jest 1.11był krótlkim CJiklres.em, alby lllllltcl!r\vtiatywmre Olklre~lić wseylSllik.ie oeohy. ~e i ujemne,
Pierw-.
llliOWO stOSOW'll41Y'Ch środlk ów a.nit.y'lroinoopeyjnyeh.
S7Jll jcdnaik ob.serwaeJe po!!lWJll~ .;ut na -.vysumęcde

Cl lit

,„ .I

dop.rowaO!z.i. w daJsźych konselcwencjach do bea:.płlodnOOci,

dr .Jama

te. vu.

W'l'011.Bm -

prób przeprowadzanych obecnie w kliinioe, jest oc!powiejź
stoBowa..·u.e
na pytallllie. czy
nowego środka dOll.IStnego Illie

Od kliilku juź miesięcy ~ą w Po1sce cłoświilldcrzlem.a
naitdrowo - bada1wmie nad ~ i s~em
dlmSflnych środlków M1ity>Jron00peyj111YCh, Opiera,ją.c się ną

pewne za.str.ze

I Je.w.cu jedno: w po
wleści ~ni Las.ki znalarzło się też miejsce na
bcarcl:zo sug-esty wnie na.kreśl·<>ne obTa:zy Pa.ryża
l francusikiej proWincji
zaira.z po wojnie, w atm-0„ferze moralnych na
Oikuipacji i w
stępstw
dek.or.acjach wojennych
material:nych
zn.tsrezeń
N_a . ten mairgines „Za~
gm1<ll!1ego d:z;lec..'ca'~ wa'!'
to zwrócić uwagę,
B. D,
•) Mairghani ta Las.ki
t1Za.ginione dziecko". _:
Przelożyla MaJria Skroczyńska.

Warszawa

PIW, 1!)62, Str. 2ff, cena l.3 zł.

Nie wykorzystane

~zitspotykamy siąj
I

,-

T
Jcidlie

ańezy, śpiewa. f
160 06Ób. K\1Ll'IS1Jt,

perament, piękne meoto co za.~tu-

ją illi3IDl daJiś artyści
'
1

,

cy.

11'1'3. !

tem-

Za!pół

.
węgiieirs-1

Art~y

Wę- 1

g1ersk.iej Armhl Ludio<wej wy-

tyJ!ko jeden ra.z, dziś,
w n1ed~elę, o godz. 19 w
Hall Sportowej, prey uL że

sta,pi

I
l"OIDSkiiego.
Bl!le<ty Jes>ZCl7Je do na.bycia'

~~_!:e_Haili.

, I

.

(PA-P.)
WARSZAWA 7 bm. odbyła s.i.ę w Ęiomitecie
Drobnej Wy;twórCZOIŚci. n<Jirada
przied1Staw.i.C1Jeli oontiral sPól~ielczych, ,pa 0ńsltwowego przemysłu terenowego i r:lJemiosla,
poświęoona sprawom da.Lszei;o
ek5'J>Qr'to-roZJW.gju PTodulocji
wej, iillicjowan:i,a produkcj.i anograinriczarua
~
tyimportowej
zibę.cJneqo impo<rtu.
W naradzie, któirej pr:zewodnoi.czyil mim. WbO>dJzimierz l.fechow1cz, wzięli udział: wi<:e-miai.ister hMJ.d1u zagranic7.nego Janusz Burakiewicz.. przerlstaiw:iciJele Wydz. Ek<l!Ilom. KC
Planowan;a
Komis.ii
PZPR.
przy Ra<i.zie Minist.rów oraz

zainite.resowanych cenbral
dl'll za.granicznego.
~rsiąoe

7 bm. - drugi d7Jłeń n Mię
dzynaxodoweg,o Fest1l.waJu Piose..'lki - wiellktego sPptkania a •rtystów z wielu l<'ra.J ów ś'w'ia'1;a.;
który oobywa się w" Gdaińsku,
poświęcony by! piosence zaigl!'anicznej. Wystąipiło 1S :~piewaczek
i śpiewa.ków zagraniczmych =az
4 polskich. Wy.koru1l!i onri piowybTanych pnrez siebie
sen!ki
ko:mporzytO!I'ów z 'I'óżnorch klraj ów.
6'P'I'aw:hł.:!I. iec!Y!llie
zawód
ameryJ<aińska pieśnia'I'k>.a Co.nnie
Fral!lcis, która w os1atrtiej ch>Wili
oowołoata swój przyjruocl. na fes0tiJwal.

m

Zaginął saimoloł
włoski
z ponad tOO
osobami na po~ładzie
Lstruieje
(PAP).
DELHI
:pr.aiwdopodobieńs1lwo,
wszelikie
że samolot wlioSlki<lh lin.i.i 1otn<i=ych ,,AldJta.lia" DC-8 uLegl pokiaita.s.trod'i.e w
przedniej nocy
pobliżu Bomb.aju.
S.aimo1ot ów z 94 pooa:żerarmi
i 11 CZlO'llkami za,J,o.gi na poQtladzi.e mia! Wlkrótce po pótnocy
z piątku na ·sobotę wylądO'Wać'
na lotnisku w Bombaju, jedn.a•kże n.a 6 minut p•rned1em st>racil
kont.aikt z lc•tnrl&kiem.
Pilot samolotu nadal o.sota.tni
meldunek o locie mniej więcej
w OOleg'tośc:i 25 klm od 1otni'9ka.
meld'Ult1Jru
I wŁaśnie po tym
n.astą,pi.ła cis~; a losy samolo,tu
„DC-8"

i

jego

pasa·żerów

są

chwiloW<> nieznane.
Zl.a pe.gada utrudni.a posrz:ulkiwanie samolotu. Z Bormb.atju wy
helikoptery. Aktja ich
leciały
jed!llalk pa'I'.aJdżowana jest prrzez
cte=e m.cJ'IlSun<l(We.

NIEDZIELA; g LIPCA
PROGRAM I

s.oo

Stan pogooy i

wl.aidomości.

S.05 PIN.eglą.d p!I'asy. 8.15 Poranny
kalej·doskqp muzY'ki 'I'oorywkowej.
9.00 Stan pogody i wiadom.o·ści.
9.05 „F.aila 56". 9.2'! Ja.n Fiiip Ra
meaiu: V Koncel.'1: z CY'kl'1.1 6 konsekset smyczkowy.
na
certów
9.30 RaJcliowy Mag;azyn Wojs,kowy.
10.00 D1a dtzi.eci w wieku p11:1ZedsoolroJlnyim barjk.a góra·lslka pt. ,.,O
Jape i Plianeunhlru". 10.20 Murzy
ka d'J.a wszystldch. 11.00 ,.Niedziel
11.40
kiel'm<Us'Z murzyczny".
ny
przyrodn1czy.
,,PełnJa życia" fe!.
11.57 Sy.gn.ał C'ZaSU i hejna•l. Hl..05
Stan pogody 1 wi.adomoS.Ci. 12.10
Felieton !Z cy<k!lu: „P.La.my n.a m.a
pie". 12.20 Gra Polska Ka.pela p.

ślad za l<ryzysem politycznym
trudności gospodarcze

rezerwy eksportowe drobnej w:y~~~ci.

~~espolu Artystycznego l
Narada w KDW
·
11

W

zakładów

han~

p:!'Zelnysiu

uczestn-iicwka
Najmłodsza
•
festiiwa•lu, 16-le1nia
so•po.okiego
il'eP't'ezentamtka Ff.nlaJlJdii Ma•r ion
Run.g jest śpiewaoZl..'<ą od ki!!JkuBly&ka·wicooną
na:stu... tygodni.
zrobil.a w ciągu <J1Statk.aJrierę
nich 4 miesięcy. Po swoim wyzaprosrzona
stępie w GdańsJrn,
na przyjęcie, po raz pierwsrzy
w życi'U nie poo'Ll.a S1Pać o go-

w skaJ:i roczmej produkcji o
aisortyrnencie
róinOTOdlllym
tylk<' <...k. 5 proc. kierowan ~
dotychczas na ekspoct.
WQrruwdzie dO!S't.awy ekisportowu dirobnei wytwórC'lloiści Oi
W'Zt"01Sly
staimńo wydrutniie
trafi.aja już na rynki ponaG
80 krajów. to jednak jst,niąią
jak to wykaza!ta nanadal dure inie wyk<':r-zysł.a
r.a da :ne rezerwy w tej dz1edzLnie
Stw:ierd1zo:no mooLiwoiść podwytwó:·jęcia przez drobina
c2'JOŚć produkcji n<01Wych. wyrobów przemysłowych. rotóre <>beanie są często im]:)("rtowal!le.
jak również rnO!ŻlirwQŚć dostaw
małych ik,ompletnych obiektów
pr:z;emvslowych. zwtaswza dla
slabiej 1100wi.n.iętych.
k~·aj6w
Program drobnej wyitiwórcz:oś·C!
za kł<l<i'a 3.5-krotlQY wzi!"OSt pr<'dukcii €!Slk'portowej na kmriec
bieżącej 5-Jatk.i.

.,PoLskie Na.gra.ni.a." wyda•
płytę dlługogr.a\ią,cą z 12 pio
senlkami. polJSkimi. w wykona.n.lu
$pie.w.aków ;z,ag,r.anicznych. Arne
wytwóTnia „Symphoryk.ańs·k.a

dJzą

ny

House"

zalku1pi.J:ia.

pio-sen 1l\'.ę

,„Ku.gra,rze''. Radio:tolllJię szeregu
zamówi!y
krajów ewrapejskich
pelne n,a,girani.e piosenek festiwa,lowych.
Fest-twaJl clesizy się ball'dizo
•
dużym z.alm.teresow.aniem. Wszystkie bilety na sobotę i nied<Zielę zostały wyprzedane, mimo że
na.j·lepsze miejsce ki=tuje 100 zł.
Jalk S'ię d"Ymiadujemy. uczestnicy festiw.ailu dadizą kilokla.naśde
ltoncertów w różnych m:Lastach
Polsiki.

..

~._c~•

Ra.d.io

L

wg pow. Traivensa.
16.00 "Po r.a<Z piel'wszy n.a am.telii ..'lll KO!llcel.'1: chopiJIW'Wski
nie".
Koncert e-<ma!Jl op. m. 17.00 Wi•a17 .ll5 Pwbllcystyka mlę
domC>śei.
d"Zy1rrnrcodowa. 117.15 Spiewa Pa.ń
zespól Pieśni i Tańca
stwowy
,,.Agnl.es2lka„

,,Miaizowsze''.

17.30

Udział

Piosenka

,,Podv1ieazo1rek

~!i..-~Qg~N. !.~ '~~

mie.śoie.

BRASILIA (PAP). - ;,Apeluję
przywódców
patriotyzmu
do
partii p<>lif;ycznych w celu szybklego N>zwią7.ania 01>eenego kry
zysu. Osta.tnie wydarzenia wyten ni<; ma
kazały, iż kryzys
charakteru p<>!Jityczwyłącznie
oświa><lczył prezydent
nego" B:razyl!i Goul.art w apelu _opuo-ficJa.Iną
prz;ez
blikowanym

Glówną

iiroprezą

będzie

~==~:;

.~JtzłDDZI · :f~f.

=====~=

wra1w
Spooób
izw1ąizainy<:h z ubez.piecz.en.iam1
spoleoznyllThi., praca pos;zcZJególn.ych ZJe.Spoilów Rady NadztJil"c.zej Od<lz1alu Zakładu Uw
Spo1ł,ecznych
hezpo,eczeń
byly głównym teLocl.z.t wcrorajsz,ej
Olbrad
ma !em
,pJ,e.na.rnej sesj.i Raidy Nadwrcz;e·j.
w ciągu osita.tni•ch trzech
la,t (1~60-62) wplynęto łącznie 2.479 sp.raiw U!bez;pi,e.czen.i.owych (renty, zasiLki eh.orob<Jwe i•tp.). Z tego zatatwiono 2.192. a pozositało do
za:l.a,lwLenia 287. Rada Nadzo1rcza ZUS uchyJi!la decyzję LódŻik,i.ego Oddz. ZUS w
sprawJe ;ri,ieprzyzna.n.ia ulbezp.iec:ren.i>a w 153 przypad~rnch.
a zmi,ein,Ha decyzję w 570

ka·peli za-

iprezen.tulje oryigi.nalny .foJJkloir
ziemi koielec:k.iiej i jnnych region.ów naszego ik.r~ju..
IP.rogram Wliec.zoru obejmuje taikże ipolk,a:z mo:n.tażu pod. skrlch kronik fiłmowy·ch (w
OIPI'laJC'Owa:niu J run.a LO<mn:idldego), u1kia~ją·c.eg.o życie naszego kiraiju, a pr.zede ~stik.im

pr:z:ypad<kac'h.

wi,d u.<l:lną s:prawę badai!l.O doposiedzeniach
na
kladnt~
ze.s.polow odwoławczych przy

Trzeba
Raidzie NadrorczeJ.
rprzy tyim dodać, aż Rada 1a
jako czyi11J:llllk spoleczny mająic.a -za :zaida1rue obronę intere.sów ube:zp.ieczonycb etyikaJa się w sw·ej pracy z pow
trud!nośc.iamri.
wa:żnymi
nLeuporządkowazw.iązlku z
in.iem saJm,e,go u.s.fawodawistwa
ubezipi.ecze.n.iowego. I wlaśnie
n.a wczorajszym posie<lzerniu
ipostulowaJlJO wystą1pien~e do
ZUS w
Raidy Nadzo.rczej
Wa.nszawrie oraz <!o CRZZ z
wni001kami dotyiczącyrm zmia
ny i. uzupelruienJa przepisów
o IPI'ZYz.na.wa.niu ren.t.
(J. Kr.)

I

Premiery filmowe

l!

w

najbliiżsr?.y

paniedzl„łek

na ekrany kin lód!Zikicl1 wejda.ie ki'illk.a no,wych porzycji fil
;,
mowych. I t.ak w „Baltyku
doram.at
będzi~
wyświe:tl.any
pirodu.k.cJi włoskie]
spolec2my
pt. ~,NAJEMNY 'MORDERCA"
h1stona przedsiębiorcy budow!~ne.go, s.to.Jąoego u ~og_u
ban•kructwa. Aby pozbyc się
łswego w~er:zycHlLa, post.an.alW!fa

M1.11Zy6oo syun!OO>te2lna, 13.2'5 A'tld .
Info'ml.acje
(L)
m.40
literacika.
drua. 13.4S ;.Melodie IZ myszką·".
14.00 (L) Audycja literac:l<a. 14.15
(L) Mozarllk:a muz. JA.45 „Pierwsi
lodtii :?'OO:!'. 1~.00 Aud. ośwl.arl:OIWia„ od.klrywcy" - .a'Ud. w o;pr.ac. A.
„Czaimy
rz cyklu
10 ..t5 Koncei.'1: porainny. 11.00 "O<l Ba•rtnfioki~
Rezys~m
g.~.
~.mord<>\\ac
meLO'dii d'() mel od.ii". 111.57 Sy,gmał J.ąd". 15.00 Plr<>menada wa~ców i
n1mu jest Da.mi.an.o Dam1ani,
oz.asu i hejnal. 12.05 Sta.n pogody tang. 15.30 Dla drzieci s.l.ucJ1owisko
cesrure
a•utore~n scena.riusza
i wia.c!omo:lci„ 1'2.15 Utwory slunzyp A. świet'szic·zyńs'kiej pt. 1 ,Ptv.yg-0zavattim.
cowe kompo17.yto,rów bulga<nstkic·h. dy mn•łej Ob.a". 16.()(! Wjadomości.
Do „Wolno-śct" na pierwsrze
·„Na 16.0li (L) Omówienie prog•ra.mów.
12.45
Ra.diorel<!la,rna.
12.3-0
seam<;e wchodzi fi.Im prod1UkKoncet't zespo·lu Jana
wyk. Ze'l[><"h' 16.10 ('L)
,;w,ojską nutę" w
ni emieol{!o-:6ramc.us1-oo-Wlocji
Lwctowego Pol1„kiiego Rnd.ia„ rn.oo Wa.La.sika !Z ud1zia~em solistów. 16.30
DO RAK".
•.z RĄK
skiej
J'a<reportaż
KO!llcert il'O"llryWil<OIWY d/La. WIC1ZallO (J,) ,,.Pod•Wórk.o" dJN1nna1t młodej sten'?
to
Jest
Hi.45 (L)
K;rrzyw.opi•seyny.
wicrzów. 14.00 Audycja llter<Jcka. ni·ny
tY:P isf.ki., któot·a pra1gni>c zroob1c
:rqporta.ż
14.30 Muzy;ka d111Jw.na. 15.00 Wiaodoo ,.Schwytani w sieci" życlc1wq l<;al'i.erę. w roli głów
15.05 Pr'Qgir.arm <linia. 15 .10 Ireny Sta1nikllewioz. 1'7.00 (L) Nomości.
nej Giuletta M.asisi..na, ireż. p.
LRPR
Ork.iesury
n.i,Ę9rania
we
sło'\V'!loa•ud.
„U przyjaciół" 1
Duvivier. Na dwóch ostatJ.
17.30 (L)
Henrytk.a Debtcba.
mlllZ. 15 .3-0 ,.Plnzel~rój mu:zyczny d.
sea.nsach oglą<ia.mY w
nich
tygoonja". 16.-05 A'llld'Ycja OŚ'I"Odika Alk!tu.a<bn,ości lód2lk:ie. 17.45 (L) Fe„FRACUZKĘ
ciągu
dalsrzym
16 .15 lieto.n J%er.ack:i. 18.00 Wynilki ToOpin.i.i. Publi=nej.
Bad.ań
MILOSC"
i
16.30 K01I1cert to-Lo1Jk.a. 18 .05 (L) Tra1nsl<Jryp-cje
„Raldiop!'oblemy".
rówgtądia<Il1Y
„P-01on"ii"
W
0
wt.worów
popularnyc'h
murzylki operowej w wyk. Ork. 0<rkiestrowe
nież o<i ,po.n iedziaJ:l<u.. na 2 oPR w K!rak:owie. 17.00 Wiadomo§ gra Orkie'9tra sm~awa LRPR
krymiifi1m
seans.ach
ich
tn
sta
c.i. 17.05 Dla mlod2Leży s-z;lroJnej p. d. H. Debich.a. 18.30 Wladomoś
nalny produkcji C?..echoslowac
pt. „Don Ki.cho.t" . ci. 18.35 Ek<:IDomi=ny iP'ro.blem tysłu.cho.wi&ko .
„ALIBI NIE. WYSTARklej
17 .35 Utwcory Oll'gan01We wyikom.a gOO.nia. l~.5-0 Utwory Fra•ncis>zlka
k •tórego 2\•l«:Ja. to.czy się
CZA",
19.05
Cortet.
A.
wyk.
w
Liszt.a
Lui,g; Ferdinando T.aigll.a-vini. Hl.OO
WO!lró l pois" wk ii'a.ni a fa.ls-zerzy
„Wo<l111e ZJW1eI"Zę na ląd,z,ie" - po Muzy>lca d aik.tuiaQn.ośc!. 19.3() (L)
Na pi·erwszyich sea•nleków.
g.a•danJ<a d•r J. Za1bi1'lsk1ego . 18.10 ,.Wesozy Autobuis". 2<J.3-0 St. Mosach w d.aLs'Z,vm ciągu „TOMkom:-eMx„wa
Uwert-u,ra
Au<i. 11.ter.ack.a. 18.JO Radito,rekla- niu.s:zlko:
Natomiast w
PALUCH".
CIO
ma. 18.45 „Pięć miinut o wycho- ~B.a.jika.''. 2<J.45 Koo~rt ChÓI"U Ra
„Polonii"
koń·C'U tyO"odnia. do
Mo'Z'aika meJ,a•d:iJ 1dia WęgJersk:iego: 21.00 ,„z kiraj'U
18.50
wamdu".
lekki ffi m
w-chicdl7..i 'ba1rwnY,
ta.ne<l'Z'Ilyoh. 19.3() Reportaż litera- i rz,e ślwiata". 21.2'7 ro:ro;nik:a S<POl!'.a,u•striaclkliej
produ1k.cji
rewtowy
21.4-0 Marmbo cont.ra czaoki. Hl.5-0 „ż.a'I'tobli<wy flet". ~.oo t01W.a.
pt. „REWIA SNOW" • Wy«t<;St.aon pogody i diziennlik wieczOI!'- cza . ~.oo Aud. Ht&adka. 22.30 No
puje w ni,m słynny zes'OJO~
2<J .Z6 Wdadomoścl spOlrt><>we. wości. Pa11sklego Wydawnictwa Mu
ny.
Wiener Eisrrevuen orarz. najta'!1eClZtla.
Murzyil@
.00
23
zycl2lllego.
sltall"OWa!'SUlwskie
Piooeniki
2.-0.30
lyżwia•r'ki w i eż,dzie :l'lieysrze
W wy1k. soLi:st6w 7,espo.tu i.nostro- 23.50 asta'1:nie wi.atl<>mości.
Dodart~v_ą. atr.alk:cję
gUJrowej.
mentadnego i woka1ne.go p . d. M.
st.a.inowi włoski p1e.sin1.a1rz Ted.20.45 „Ze msl i o
Kirzyńs.kiego.
TELEWIZJA
jest
Reżys&erm
Reno.
dy
wsi". 211.00 Kooncert Wielkiej OrPONIEDZIAl.EK., 9 LIPCA
Eduaoid van Bors.ody, .auitio.r
kiestzy Symfonicznej PR p. d. li1Ul8 Prngr.am dn.ia (L lok.)
,.Z!IJgUJbioonych me!O'dii".
M. Anosowa. 21.35 AU!dycja li'te- l~ . :ro Aktual·ności !Ó<d!7lkie (L Lolk.)
:r.acka (w przerwie kO'Ilcertu). 21.50 18.45 Fi.lim :f.aibulall'ny prod. iraictz.
D. c. kO!llcel.'1:u. 22 .33 Mu1zyika t.apt. ,..Niedźwiedź" ('W)
.:ro Dz1enniik TV (W)
neaw.a. 23.oo OS'!Ja,tnie wiaidoaności.
19
2'0. oo Kino :kiró<tikich :frlllmów ('W)
PROGRAM II
:W .35 Te.at>r TV: ·,„Pioerwisrze k;roQti"
Leona Pa&ernah'lfl. (II naogro7.~ K<lillcert 'J)O't'aminy d'l.a 'WO'Z.ada na ko.nkunsie na Sl?.tulkę
SC>wtilC!Zów. 8.3-0 Stan ;pcogody i w;a
Dziś (S:Vn) z P-OW<>du r.obót
telewlzyjmą z olcarzji XX-ile-J
domości. 8.35 D . .c. kO!llcertu popr-owadzoeksploa.tacyjnyeh
J<ina.
Reżyseria
prz<!z ·Zakład EnergePPR).
nych
cia
rami.ego. 9.l!O Kalej<Loskoa> piooeBri:i:tlk.o'Wiskieg>o.. Wylcon.aiwcy:
roz,rywkowych.
melodii
nek i
ty-czny Lódź-Mia.sto oo god7Ewa
W1eńC'ZY'5law GJ:ifl.<;ik'i,
10.30 ,.W Je?:lora.nach". 1'1.00 A .
7 do 17 nastąpi przerwa w do
en-ergii elektrycznej
stawie
Mairiusz
Berger~ram.kO'W15'ka.,
Glarzumow: V Kw.ail'tet smyC'llkowy
E<J,mund Fet- ł dl.a nl~<:i ~vymieni-Onych ttl~-c:
Dmo.ohowskl.
11.3-0 „Fa1la 56".
d-ill'l-0'~1 o,p. 70.
Mit·ożew-.<;Jr.t,
7Alizisla•W
ting,
sy
111.57
11.4'5 .,.Za,graj na bamj.o''.
ł P1etrusmslneg.o, OkrZ<!l, Gornej, Kasprzaka, BardowskieJózef Nmvalk i ńrnn.i (W)
g.nru =asu I hej.na!. 12.05 Stan po
gc.dy i Wiactmnooci. rn.J 5 Murzy ka 211.415 Progra•m es11radc•wy n.a zago, Dlug<>S?..a, Gazowej, Hibne
ikończeni.e mis1n·mas1lw świata
ludow.a na.rodów r.adziedkich . 12.45
~
w giomna5tyce (Pll'a•ga)
(L) Aud'Y'Cja <llLa. W$i, 12.55 (L)

talawizja.

j

Z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUS
Każdą :indy-1
załatwiania

Jaronrlówna i
EllŻ!bioefa
Fe1iks MaJlin.oWISki.
W ipol.s1k.im wieczorze oprodu
zelrować s.ię bę<lą również
:ki.erowpod
jazzowy
spól
n.ictweim Je,t'Z>Elgo MatUJSz.'Jti,ewieza z udii>iiail:em sakooJ'<>n.i1Sty
Jana Wroblew.~ikiego m·a.z zespól pieśn.i i tańca .,Kamiooka" z Lys.ej Góry, ik.'tóry przy

młodzieży,

:;:::::::

w kllktt-zdmdach

orn:z

dźwi~lkac'h. iwłas't1Jej

prasową.

-1 : : :;
·'l

Jazz

przy mfilm·o:fO!llie" rur 99. 19.00 „Sio
s•:tuch. wg R. LaJmou't'eux.
Oll'20.00 o;.,4X5 mdnut słyninych
ldestr tanecznych". 21.00 St.an ;po
gody i dziennd1k wiecizo,,.ny. .'lll.17
sport<>We i wyniJki
WiadornO·ści
,. Toto-LC>llk.a". 21.20 :K;oncert estra·
2i2.oo
mu.zylv! ra<i,z,ieokiej.
dowy
d. F. DzierŻialllov.rsk.iego. 1'2.55 „Zi.e Ogól:nopolsk.ie wiadorrn00ci spo<rto
1ony Maga<Zyn". 13.Hl Koncert ży we. 22.20 (L) Lo<ka,!lne wiad·ormości
22.30 MwzyJ<.a taneczna
czeń. 14.:10 „W Jeziorana.ch". 15.oo spOlrtO'We.
16.00 Wi.ado- dla :pan.ów W m.elO!l1ilkaCh. 23.00
„J.a't'ma'l'k cudów„.
prze- Mu,zyka t.anec:zm.a. 23 .50 Ostatnie
Tygoclnio'ńo-y
16.0'5
mo.Sci..
gl.ąd wyrj:aJrzeń mi ędizyinarodowych wi.adoanośc:i.
w <>!PT.ac. ;red. J. Wiei.owskiego.
TELEWIZJA
16.20 „O.powieść o Dubrc.wsk:lm"
stuch. 17 .40 Mwzylk.a t.amec?JIJ.a, wy
n.i.ki 'I'eg. gier liczb.01wych, wyni- 9.16 ;-,'MechaniO)!leja żniw" piro
ki na.jdel<;a.wsrzych irmprez s11>01rto
giram próbny teJewirzY(jnego
wych O'I'<UZ To1o-Lotek. 1'3.35 Mon
kursu il'Oillnietzego (W)
taż z koncertu zbioorowego II Fe- Hl.OO Prnerwa
stiw.ailu Chórów Po1slkich w Po- 14.08 Progrnm donda (L. 1-0lk:.)
znaniu. 19.00 Chwila muzyki. 19.05 14.l<l „Zn.alk Z<>rro" (W)
;,Zespól: Dziewiątka". 19.25 ,.,Ws.po 15.00 Nie.c!"Zielna biesi.a.da (W)
20.00 o;., Tydzie1'1 w 15.40 Kc·ncert muzyki popU'larnej
mnij ironie".
kraj'll i na świecie". 20 .26 Wiado
i rcnryWlkowej (Lódi ogó!no20.30 „MaeyS'Lamości spc·rtowe.
pol'9ki)
kowie". 21.00 Transmi.sj.a Między 16J-O „Mies.,.kańcy d,:„lekiej pómon.amodowego Festtwal'U Piosenki fi1lm rz serii ,„DitS11eycy" SO·po;t; 1962 r. (Mucyka rozrywko1a<nd" (W)
:wa w przerwie Ironcertu).
CT .OO .,uwa.ża.jmy na za•krętach"
teletumniej (.Ka~.)
18.00 Mistrzostw.a świata w gimPROGRAM Jl
nasty.ce (fima~y) (Pll'a,ga azefi.30 Stan pogody i wiadomości· 1
ska)
8.50 (L)
·.,Radiqproblemy".
8.35
8.55 (L) 19.30 Dzie.nnok telewirzyjny (W)
omówienie pro.giramów.
Komcert życrzeń w c,prac. J. Ce- 20.05 Ni·edrzóela s.por<towa (W)
dr<JIWSlkiej. 10.00 (L) "ProE(•rarm ty- 2-0.15 ,,'P<„kój, przy-chodzącemu na
f.a·bu•la1rny
flam
śwlait" god111i.a" w oprac. L. Anton•O•wicz.
pr<>d. rad1z., dO!'ZJW. daa mlo1()..30 „Moskwa IZ melodrtą i piodzie-i,y (W)
seniką sruicha.room polskim". 11.00
RoZt>aITTC2lO!llY Wiedeń. 11.SO Słucha 22.05 Wia>d()ll11,0'Śiei spol'bo<We (W)
my mwzy!kll. ludowej. H.51 sygnał
C!Ul/SU i hejna.t. 12.05. Stan pogoJ>ONIEDZIALEK, 9 LIPCA
dy i IW%domości. 1'2.10 Pe-ramek
PROGRAM I
symfoniczny. 13.10 „Kronika Pol.alków". 13.30 ,,Zlot.a ró7.a" oipow.
8.00 Sta,n pogody d 'Wiadoamoś'Ol.
A. Jf!•Sińsokiego. 14.00 (L) Wy>niki
8.30
,,Kulkulec?Jki". 14.02 (L) Aud. lite 8.-05 Mu<ZY'ka 1 alk!tuaaności.
,.'Polrady
8.50
;racka. 14.32 (L) Wa•lce i t.an.ga w Murzy>ka poranon.a.
wytk. Orlk. LRPR p.d. H. Debi- pTallctY'C'Zlle d•la kobiet" . 9.00 Auch·a. a;;.0-0 Dla d~ecl Słuch. pt. dycja dla, diz:leC'i. ll.20:.Mio'~~~~ł~~~~:.:..:"'..:~.~·!!\!!!.;L-.l!l!;:a._~--„~~ ~
wilk'~

licji. Niemn i.ej jed.n.aik baniu
oraz inne skloepy i d!Omy tożela=e
rz:a1pwfoily
wa.rowe
żaluzje na wszys.tktl.e drzwi i
o'k:na, przerywając pracę _do
;poruiedzi.aTim ran.o. W l'llThOICTllOne patrole policji ik.rążą po

festiwalu w Helsinkach
tzw. wieczór pD'!Slki. Na e&trad zie UJStawiooej nia n.albrzeiżu,
:na rtle stiai!!ku „Mazowsze", za
cumowane.go na czas Fe-sitiwalu w porcie Helsinek, wysW.Ba.nbaira Rylska, p.iosen,pią:
ikanka Ka111im S ta.n.eik: z :zies,poJu
„Cz.erwono - cza.mych", ruktorzy BogumiJ K,obiela ;i Zdizisllaw Leśniak, 2mamy śpiewak
dwie
MieczylSił:aw Wajn.ic.kli i
Kry1styJ11a
bruletiowe
pary
Wjt;)].d Grnc.a.
MruZJuróWllla i

agencję

podkreśla, iż a.by
Prezydent
do no~malnego życia.,
kraj potrzebnje szybkich i gru.n
wwnych reform. Względy czysto
osobiste - oświadcza prezydent
obecni<! ustąpić
p•owinny
mie,jsea interesom narodu.
Goulart zapewnil, iż pragnie;
cza"1e
by w jak najszybszym
z.o<>t.alo znale-«i<>ne najlepsze roz•
wiązanie obecnego kryzysu. Do·
dał on, że e:wen~ualne zmnicjs.ze
nie lub też zwiększenie <>SObisteJ
władzy szefa państwa, to sprawa mnfoj ważna, niż konieczspokoju w
ność przywrócenia
kraju.
Zdaniem Agencji France Presse, która ]><>Woluje się na inf<ir•
maeje z kól m.iarodajnych, Gouz koncepe,ii
zrezygnował
lart
rządów
powr<>tu do systemu
P't'ezydenaldch i zamierza. szu•
któ
premiera,
na
kać kandydata
zaufanie
uzyskać
ry mógłby
obecny
Kongr<!Su i rozwiązać
kryzys. : '
powró-cić

zmuszając &klepy
opainować.
żywnioiśdowe do kontynuowa
nia sprz,edaży pod osłoną po-

Polski w imprezach

BoW ARS.ZAWA f?AP). pr.o.g:ram
gaity a ró:lmo<!"oo:n.y
.airttysityc:my z.aJPOOz.ein1'Juje mitodiz.ież ipol.sk.a na VIII Swiiaitowym Fe.sitdwa;l'll Mlod'Zli•eży i
Sturle1t1Jtów w Hel.sńin.k.ach.

brazylijską

Brazylii

Dl~_,.__,._.._."-'.

•

I

Wł. Gomułki

Film

press

publiczn,ości.

w

RLO DE JANEIRO (PAP). E.
K.o.re>S>ponden.t PAP red,
Osmańczyk don.osi:
W czwa.rit€k żyd.e w Rio
d.e Janeiiro spa•.al.i~..owane bypo·w sz,e<:hnym,
strajk.iem
ło
a w piątek i sobotę pairuiką
ja!k.ą wywoJa1y wiadomości o
roz.mia.rach rOll..ruohów glod.owych w '.PO'blńsJcicl! mi.a.stach
i osioedla•ch, .a t.aklŻe n.a kirań
cach samego Rio de Janeiro.
R<><zruchy te, ikt6re ro!llpO«:z.ęly sie w czwaif'tek i niajsi'!Jn.iej wystąipfily w piąrek i
sQlbot.ę w 170-tysięcznym mieś
cie Caxias, iko.sztowały, wedilug
dGtychcza<S10wych obliczeń, ży
cie 65 osób, a lii·cZJba rannych
pr7..elkr.oezyo!:a t.;'ISiąc.
zaib1tych są t.alkrże
Wśród
ztmcwwa1ni pa.sk.airae, w k:tó'l1vzględnJe
skleopa.oh
cy.oh
mieszlk.anliacll znalezLotno w.ielmąk.i
ryżu,
lk1e zapasy fasoli,
i cuikru. a!l"tyk'lllłów, których
bra1k od tY'godnd na cy;nllru, co
wywclafo powaiżn.e tru.dinooci
a1orow1zacyjne i tragiczne w
<Siku.tikach rozruchy.
MOSKWA (PAP). - W Związ
Poruiewa;ż. w Rio de Janeiro
ku Radzieckim na.kl.a.dem wyjest
fyw:nościowa
sytuacja
dawnictwa „O-p<>litizdat" uka7..ał się kolejny tom prac I S<!naipi.ęta,
baJ:d:ro
ró·WITTiieź
kretarza KC PZPR, Władysława
szybko OIP<ld~y żaJu-zje sl\!leGomulltl.
;pów i w ciągu g.odzi.ny miaTom zawiera tlumaczenia Pl'?"'
Sll:o z0<s1tało spairaliż.owa.ne pamówień, artykułów i wywiadów
1 n,i<ką, którą wlad:ze starają się
z lat 1959-1961.

„Ex-

Wieczorny'' przewńd"li.a.:ly
:r..a~rody d:l.a. ruaijle!)S<Zych wy.kona:v.nców.
Jeden IZ wylkonaiwców :F1rect
•
pnzyg<>towa.!
Frohberg (NRD)
po~kim
wykonanie w języku
piosenki ,,Nim za.mknę ci=Wi"
lVIiesiąc uozyt się polskiego, jed
nak w czaisie P't'óby genera.lme.1,
tekst pols'ki ttie wyoho<lzil.„ Na
godzin p>r:zed występem
ki•llka
przet:łUITilamono picGe.n.kę na j ę
zytk niemiecki. A'I'tY\Slta o.panosłowa 1 wyko.naJ
wał sozybklo
pnzy dU.żY'm aip'1.auizie
pio.sen1kę

potencjał

w języku rosyjskim

:że P'f!Zeżycie. Do Pods'ki przyjecha·la z ma.tką.
Na II festiwailiu n.a,grod!Zone
•
piosenki, a nie
zostaną tylko
wyiklonawcy: 3 porskle i 3 zag1·aniczne. ZAIKS ufundowal na
gro.cly dl.a naj le.ps.zego wykona•w
cy poLs•kiej piosenki i nagrodę
d'la twórców na.jlerriszej poLs·kiej
Pcpulairne J>OiP01udpiosenki.

„Kurier PolJS!ki" i

przemysłc:><wY.
Z kh wielom.iliairdowej, licząc
w zbol1:ówkach,
wartościowo ważny

Prace

dzlln.ie 2.2, co wsipomina j·aiko du-

nió"\V1lti

r

spókl:ziek:r.ego. xzemi=la inprywart.nego
i
dywidualruego
reprezentują poprzemysłu -

~

1

Przerwa

w dostawie

prądu

. ~l " ......., :
Natcimi \Sit
v"''1\.;
e
w "
.a
damY od wtorku „OSTAT1''1,.,,
GO SWIADKA" - fl•lm krymi
noa,Jny pood'U•kcji NRF.
wystęRównież kino LDK
puje z interesujacą p.rem;e.
Od 13 bm. oglądamy tu "fi~.~~
Ku.rcsavy pt
reż.
ja,poński
.
„STRAŻ PRZYBOCZ..."l'A".
„stvloW kina.eh letmich:
wym" - ju.gos!O'Wiański. „TRA
GICZNY ZAMAC'H", a w „Ta
t
d
a.n.g'elsk'
trach"
1
„~oscma
psychologiQZny
GNIEW"
•

lekarza

dyżurnego

miasta powoluie
Wydział Zdrowia
Z

do

dniem 15 lipca. br., a:ż
Wyd'Zia.l Zdro-

OldWO•łamfa.

wia Prezy.dium R.N m. I.od'lli p01Wol1u.,fo lekarza dyiurnewo miiast.a. ~óiry w ~ms~·e
gcdrz.
pe,Jln1i.llll1Ji<a. ~ w
Oldp()JWii?<d'ZiiaJll"llloll'O
19-7
praiw:{lllo'Wl\
llJ!Y będz;Le
d'lli1aJtał!llJOość stuitby medyczne.i
w Lcdwi l będ'llie pr.xefoiopra.co~V'll 1DY'Jll wsiz:yslJkich
lkiów 2ldir01W'ia i c1pieki społt' cz
nej na. terende miasta. l\<la on

=

ta.lcile ~.aiwo i obo~'"ia;n!'lk
J>l'OWa.di2leitia na·d'ZIOJJ'IU i kontroJ.i WS:llYstki-Oh stanowisik
medycznegio.

Dy:iiuey na, f.ym sf.MWwiislJru
będą dyrcldo't'ZY IS!lJJliita<li, k.i1eNl!Wnfoy w:vd-nialów
~-"n.n.•~.•~IZldroWlia DR.N
~...,,.,n„~
d:lliiaJnli pora.cowrucy Wydziału
• O ·
·
Zd
p1eki S'J). Ui<>ta.1'0W~ia 1
lOilllO, ze mie,jseem pełnie.ufa.
dyŻUit"ll będuJ" S~ · p
(}gOaeJa.
Je
.'
to.wu.a lt.at1llllk01W-eg(}.
pełnić

i~~-------~~-~~-"'----~--- ~
~

"

ZAP IS Y
Pnedsłębiorstwo

Transportu Samochodoł'..odzi, ul. Rewolucji 1905
.•"'!. nr 68/70, poszukuje kandyda.iów do bezlil>łatnej nauki na kierowców zawodowych.
Pierwszeństwo przyjęcia mają absolwenci
zasadniczych szkól metalowych 1 elektrycznych. Praca tylko na dwie zmiany. Warunki Przyjęcia:
1) Zamieszkanie na terenie m. Lodzi,
2) Ukończenie 18 lat,
3) Ukończenie szkoły podstawowej,
umowy o przepracowanie
4) Podpisanie
trzech lat w przedsiębiorstwie.
Termin zgłaszania do 30 lipca 1962 r, '.Bliż
szych informacji udziela dział kadr w godzi~
3649/K
,hach 7-15, telefon 360-42.
"1'ego Lączności w

e

~

p·

re
j

p.·

Z·

~

NIERUCHOMOŚCI
b<Utlowlaltlą (l km 00
Alek.'loalll<lJrowa.) _ ;pi•nie
8PT2edam "'"' 10.000 zl Wla
do.tnoo'Ć Lódti Al:m\ll Lti•dJO
"'7ej 36 u og>rod.nokra
l>ZtALKĘ

ot.ooo m kW.

DZiALKĘ lru>doWJ~
<h'Zewioną 4.000 m

dam. Tel. ()15-71

srprze-1

10064 G

l>J.AC zadmewl0'11y z pia
6>Z01p<;
rua11Yudowy,
nem
l>t'2y La1giewni.cklej, spr.ze
dam. Wiadomość telefon
l007 8 G
SSl-14
DOMEK jedinorocllzinny "'
og:t"ódlk.lem pll>nte tspnzedR>m, Inf'O't"macje M.a1rciha lS parter ofócyna
- - - - - - - ·--'10084 G
DZIALKĘ buclJoiw1aną 3.'!<!o
metr·ów na tt-ao;le Lód7. ~
;pabia·nlce Sprt,ed.1m. Wla
ttl
K<:lwerów
>cl">mofić
Wschodnia M, Stefan MaPLACEc 500 i OOO m kw.
iPI'>ZY stacji SIP'I1Zedam. .ruatY'nów 1, Lcwrun<101w1'1059 G
r>ki
PI,ACE, domlct, wme,-go
..,Pod<11n>tW111 najlepiej kua:>Jć 1 &przeck\ć nio>-~1.a w
Spól<:lr&lelnl ,.Czysto.§ć'" "
GłównłA.

ll'Cdfli,

1.J:

tel

cllziś,

Ogląda.ć

goo:z. l-0-17 Zwilrki :ta
SAMOCHOD ,,M~<.:
407 sprzedJam, Piotrkow•
Gka 66 (·p.OOWó~e)
1$761 G
SAMOCHÓD „Waw:z.awa"
spttt.edam. 01kiliz.Yi<Jle
Oglądrać paoo•ng p1-zy Tu
wima od g<>d>Z. l<l do 15
10072 G
„Skc~:ia:ocSAJ\10CHOD
Piotrspned.a.m.
tavla"
ko-wslka 1'79 od godiz. 12
H2l0 G
do 20
MOTOCYKL EM-72 z ,PII'!!lY
Traugut
czepą sprzedaim.
10562 G
ta 9-1
SAMOC'.llOD „MJ!titu$" W
do brytn IJtalnie oka"Zyjnie
spraeclam. Lódź, ul. Limanowskiego 122-8
1-0980 G
SAMOCHÓD „Sko<:I;;\" 11>01
"ta•n d.o>bry spw.eclam ul. Żt>ratWia Hi od u• .
1-0992. G
Stetan.a

G MO'.rOCYK.L

11't}54

jEwski

].

„OPEL- - ·
spl'Ze<llam.

„Jun.a1lt';- 35-0

Kll>ińs.kiego 39
H!I02 G
„WARTBUnG" (19$1) Ogląd.ac :lliEspr?.edam.
poniectzd„~ek.
d'liela
god:z. 1~18 Wó1c:zafrska B
10998 G
!\llt'a,ż
SAMOCHOD bog.ii:r.owy -

sprzedam.

tony

poltorej

po

renH">n-

2:!0-47, która u<:l'l.lcla in- cle ~·przeclam. Wieś Ru:tt>rmacJLI. ozy n:.,,ruc11o- d,1-Bu.gaj k. Aleks.aml.r-0•
109ll2-ll<lOJ o
mosć Ja•l<ą chcos-z Jrn.p!ć ""'• Mróz

mre

jesst PUlR•Zg1E·000D··Anz·Q 36~0,K SA!tJOĆHOo~;Aliler"pi•l
nie spr:zoo.am. Lódź, ttl.
Zilmenhod'.a 6 m.

~4a

10009 G
ogrodwn!ową
wykonuję

81ATkĘ

przoda·m oraz
br<lmy

ogirod-zenia.

i

-

Si\MOCHOD ooobowy ,.Skcxla'' 1200 sprzedam.
Plo1ltikowska .2157 m. 12

_ _ _ _ _ _ _ _l~QBS~-~~

·,.Chevrolet
ll:glerz, Plątlwwsk„ 56•56 SAMOCHÓD
De Lux" a-przed.am. Lódź
l'ran•klewioz tel. Sllll
==------=-H~1>51 G Ju!Jan6w, ul. Jana .20
1-0lll.3 G
OKNA Jlll~uwe nowe
l m X 1,5 m SAMOCłlOD O<loboWy O~lone
s.l;>liZel~O sr.t1;u,k spirz.e:lam. Tel „!steyer" typ 50
WJ31 G dam. Rzgowska 132
!!-04-93
11042 G
mlllSOIY<lQ
NOWOCZESNĄ
met<1„--F~IA-T--11-00-„--Si>....:::l'IZ=e_d::.a_m.::
d.7.leW!arską norwą,
k>wą spnz.edam tanio. - lub zamienię na moto11000 G cylcl. Ziel<ma 69 m. !lli
Tel. 326-8'3
- ;,......_ _ _ _:.:11(1.').() d
==,,.,..,,..==
MOTOCYKL ·„Jawa"~Ó
sprzeda·m. Tel. 21><Hi4

Samochody-motocykle

s_wo-caoD --::-;O.cUtvta" -

;,"WARSZAWĘ" z Tad!em 8t<in ba rdizo dobry s.pr.z.e
sprzed.am. Og'!ądAć pao·- dam. Lódt, J.a<'!lk.rowa 20.
W.11g, TuWima od ;tod". (Jul:lanów) tCJ.. 664-1l5
11092 G
1(1 l!'aato
111173 G

K URSY

p RzySPIESZONE
zawo- praktyką
d owe ltllt. I, II, m, ama-

1

1:

LEKARSK1t"

I

:LOKALE

g~.

~ied~alek

::~GtoiiENlas!)R~BHI

m

SAMOCHODOWE IN2YNIERA
długoletnią
z
budowlanego
i uprawnieniami na odpowiedzialt ol'$dtle, r~w~ i !n4)- ne stanowisko oraz kierownika działu zaopa. _g_Olll-:.;etik.a ,-,S-K~O-D-A-,-,-ruz,zatrudni Zjedl!llł>tlH><!hodo trzenia, zbytu i transportu c hanlków
stan klealny oraz looów- w ych. Zapisy: Towarzy- noczenie Przedsiębiorstw Przemysłu TerenoWirozy
Knewienla
wo
st
SIP~
ke ,,BydgOO!l1ł>aZ'
m. Lodzi.
p r.aktyeznej, Tuwima 15, wego Materiałów Budowlanych
da1rn. Micklewlicza 10
104/18 G gooz. 8-20, tel. ?..58-60. Kandydaci winni zgłaszać się Piotrkowska
kat. Il 1 I
R o>zpoczęc:ie
Warunki płacy do
„SJmca--0", 3a . VI. 1962 r., amatorskle 104, IV p., pokój 450.
SAMOCHOD
3559/K
motocY'ltl „Junak" 'IX"llłZ w każdą sobotę
2900 K omówienia.
spraadam.
p1-zye7..epę
lNZYNIERA na roboty wod.·kan., na stanoLódz ul. Praemysłowa 12
11111 G
tel. 511-43
wisko kierownika robół, inżynierów i techni„Jawa" 2110
J\ło•roCYKL
kierownika warsztntu
ków na staż pracy,
sprzedia:m 2.2 Lipca lCl oo
elektrycznego, murarzy, układaczy i kopac!il!y
111>14 G D
godiz. 111
zatrudni zaraz Miejskie Przedsiębiorstwo
WA rally po pokoju !'I:
K
SAMOCHOD „Opel-Olf;i'.;: k U<!hnlą
II p>iętro),
(I,
pia" górna, stan dobry ś ródmieście, częśclo·we wy Robót Wodociągowo· anallzacyjnych nr 2 w
Eu·gt!ntUM Zt<>- g ody .- '.llamlenię na 2 po Lodzi, ul. Przybyszewskiego 211, barak 10.
a.pt'lzedaim.
lo, Wola Wiąwrwa pow. k oJe, kuchnia lub po;kóJ, Wynagrodzenie w/f!, układu zbiotowego pra~
11l2il G k uehnia z wygodami. Padą.crz,n.o
2953/T
·
.
SAMOCHOD „P•7-0" JAmu o ferty ,,110fl5" Bh11ro og!o cy W budownictwie.
96
zyna z radiem, &taltl bAir ""'eń Pi-ońr1mW€ika
kierowtlik6w
odcinków,
KIEROWNIK:óW
d>t.o do bry &pr:t.ecta:m 55.000 zł. Telefon 2-53-94, POkóJ nie podn::ąc~ budów, techników, mistrzów inżynierów kontroll techniczne.i, laborantów - zatrudni nak waterunkowi ku;plę.
14 o ferty „L1114" Biwro O- tvchmiast L6dzkle Przedsiębiorstwo Budowpó
g łoszeń ' PiotI'kOwska 96
Zglonictwa Wielkoplytowell'O „Dąbrowa".
----~---n-1.14-.G szenia przyjmuje naczelny inżynier przedsięK
[
2865/T
biorstwa, pokój nr 10.
taz•
KrnROWNIKA farbiarni, 2 referentów do
U
ANFORO·
Jadwtga
Dr
inwestycji o wysokich kwalifikacjach
wtcz wenery~ne, skór- .__ _ _ _ _ _ _ __.
- pr.zyjmę kilko zawodowych i praktyką inwestycyjną, insnltea, 115.30.--18.30, E'1rOÓ(j50.0lit!Gl- rRoABKA
k
t
d"lieci. Walfttnki do20 opera. t>tl!
re. Mlernj.k, Rabka-sio- pektora do działu eksportu,
Dr ZIOMKOW!!IKI specja· bn e 2.-0a
ze
lat
25
do
wieku
w
ARITMA"
maszyn
G
11lOOa
chOTób wen<l't"YC2lista
nych, skórnych l&--19 ...:. 111111111111111111111111111111111111.1111 średnim '~ykształceniem. które po zaangRżo
ló783 G
Piotrkows.ka H
przeszkolone w zakresie
zostaną
waniu
Wszelkie artykuły
obsługi maszyn lic:o:ąco-analitycznych, rytowCHOINKOWE
ników, molet.erów, pracowników do nauki
SAMOC:ROD ~.Wa=a,wa"
spnedam. - Wia<:!Olll\:>ść
Lódź, ul. Piwna 37
111-074 G

I

R

--,

NE

działu

,,

NAUKA

w------'

świąteczne

B. N.

Gdańska Stocznia l(emonto~ w Gifanslnt
na Ostrowiu zatrudni zaraz śh1Mtzy {r6ż:nydi
tokarzy, fre1erów, spawaczy.
specjalności),
stolarzy, hydraulłk6w i
elektromonterów,
kotlarzy oraz absolwentów szkół zawodowych
w w /w z.awodach i absolwentów średnicll
szkół technicznych. Wynagrodzenie miesięcz
ne wynosi: dla absolw. ZSZ (do 6 m-cy) 800
z.ł, powyżej 6 miesięcy 1.350 zł, dla absolw.
śred. szkół techn. (do 6 tn-cy) 1.050 zł. poRobotnicy wykwali!ikowanr
wyżej 1550 zł.
zarobić rnogą ponad 2.000 zł w zale!ności od
posiadanej praktyki oraz deputat węglowy
i inne świadczenia socjalne. Zakwaterowanie
w hotelu· robotn. zapewnione. Na terenie
Gdaflska są możliwości dalszego studiowania
w ST.kołach średnich i wyższych dla pracuBliż.szych informac.11 udzielają WY•
jących.
działy zatrudnienia rad narodowych, które
\Vydają równilli l:>ilety na kredytowany prze3578/Ki
jazd do Gdańska.
MURARZY, tynkarzy, betoniarzy, słolariy,
lastrika.rzy, malarzy, robotników niewykwaślu11arzy rta remonty maszyn
lifikowanych,
budowlanych, operatorów z uprawnieniami
na zurawie wieżowe i średn! sprzqt budowlany, techników ł maj8trów oraz stażystę
po ukończonym technikum budowlanym zatrudni ł..ódzkle Przedsiębion1łwo Budow•
nict·wa Miejskiego - Wschód, u}. Kopc1·nlka
37. Zgloszenia przyjmuje dział ·kadr w go·
d7.inach 7-15. Dla murarzy i tynkarzy z te·
renu województwa lódzl<iego zwrot kosztów
2888(1'
dojazdu lub hotel zupewn}ony.
IOEROWNIKA działu łechniczno-produkoyj·
nego zatrudni zaraz l\UeJekie Przed11iębior•
siwo Produkcji PomocnJczej w Lodzi, ul.
Wymagane kwalifikacje:
Kopcińskiego M.
wyksztakenie wyższe (inżynier budownictwa)
lub §rednie techniczne ze specjalnością stolarki budowlanej i długoletnią praktyką. Warunki pracy i płacy w/g umowy· zbiorowej
prncy w budownictwie z dnia 25. III. l!l58 r.
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, pokój 11,
3617 /K
telefon 282-70, wew. 5.

•powyżej

na stanowiska moleterów
18 lat Noworoczne
i rytowników ora7. strłlżaltów do straży po' - - - - -...
zakupi
natychmiast Za.ldady
zatrudnią
żarnej ZAPISY na klJfN;y magzynopi.sa·nla, blurowoś:ci ' ARS
CHRISTIANA Przemvsłu Bawelnia.nego im. .Julian:\ Marsekretarlackte p~yjmuje
cltlewŚkłcgo w Lodzi, ul. Ogrodowa 1'7. Zgło
Wat11iawa,
Ster!O{fI'aStoWarźys'Zenie
szenia przyjmuje dział personalny.
ul. Ogrodowa 3'7.
fóW i M:as,zynlstek Lódt
3645/K
Pl.!lc Zwycięstwa 2, ~l
Uprasza się przed3603 K
278-tft
siębiorstwa państwo Wy!lloko
kwalili.kowanl\ MASZYNISTKĘ ROCZNE kUl'l!y !leikreu..- we,
i r.atrudni zaraz Spólclzlelcze Przedsiębior!'ltwó
spółdzielcze
rek z językiem obcym
Dl.A MA'l'UllZYSTEK oir- prywatne do składa• Hurtu w Lodzi, ul. Kłlh\sk!ego 112. Warunki
ganJ!l)uje ó<i. Wr<Z.eś.nM. bt·
nia ofert do dnia 30.
SterlO'g,t'a- VII. 1962 r.
StoWM'ZYso'~nle
do omówienia na miejscu w godzinach Bfów I Ma01r1.ynlcstek Lódi.
2958/T
'
3657 /K 13.
rei
zwycięstwa :i,
Pl~>e
3-004 K 111111111111111111111111111111111111111111
276-1~
INŻYNIERÓW mechaników na stanowiska:
główrtcgo technologa ł głównego konstruktora, ekonomistę na stanowisko lti.erownika
nastawiacza maszyn w
działu planowanła,
lub technika mechanika do dziale frezarek, ślusarl!y remontu obrabiarek
INŻYNIERA
obróbki ręc;mej, tok1trzy na zataczarkę,
działu głównel(o mechanika, star11zcgo ks!ęgowcgo finansowego oraz księgowego rewizatrudnią Lódzklc ZRldady Wyro- elektryka do działu głównego mechanika,
denta bów Metalowych Lódz, ul. Wodna 11/13. Wa~ porUera•rcwidenta, robotnika do transportu
zatrudni natychmiast Fa.bryka Ozęści do
runki do omówienia w dziale kadr.
2949(r Maszyn WłókiN'miczych ,.Ce·Za-Met" Łódź,
----------~-~--------2951(1'
N Ż Y N lERA tnechat1ilta lub teehnłlta mccha- ul. Żeligowski.ego 8/10, tel. 293-26.
1
n!ka z długoletnią praktyką na stanowisko ST. INSTRUl{TORA a.grotcchnicznego z wygłównego mechanika oraz technika mecbanika do d?.iału inwestycji - zatrudnią natych- kształceniem wyzszym lub średnim ogrodniterenie województwa
miast Zakłady Przemyl!lłu Wełnianego im. czym żatrudnią na
. Michała Ossowskiego Lódź,, ul. Kilińskiego· ódzkiego ókręgowe Zakłady ONOS w Poz169. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
naniu, ul. Pała~za 134. Zgłoszenia kierować
2921/T
3648/K
pod adresem w/w zaklaclów.
KOPALNIA Węgli\ Brilnatttego „ADAMOW"
w budowie w Turku poszukuje zaraz: głów- INŻYNIERÓW: budowlanych, elektryków,
kierownika dzialu norm instal.-1111.n., wod.-kan., włókienników. ekononego księgowegn,
pracy i płac oraz in:!ynierów elektryków, mistów oraz techników zapoznanych z zagadmecha.ników i 1órników. Reflektujemy wyłącznie na wysoko kwalifikowanych fachow- nieniami projeklowania, kosztorysowania i
inwestorsk!Ch w budownictwie
ców z długoletnią prakt~'kl;\. Wyna.grodzenie nadzorów
w/g !datki płac resortu Atórnictwe dla kopnl- przemysłowym zatrudni Zjednoczenie PrzeZglosżenia w dziale
W okresie próbnym mysłn Bawełnianego.
ni węgla brunatnego.
zakwaterowania na Warunkach hótelowych,
w Łodzi, ul. Sien·
9-11
godz.
w
personalnym
zapewnione.
ród7iil'lne
później mieszkania
3643/K
3656/K kiewicza 3/5.

fil~cOWNI~~

POSZUKIWANI

ICOPACZ'l' - rozpieraczy, robotników, brukarzy, murarzy. monterów wod.-kan., 11pawac11y
oraz 2 techników normowania pracy w budownictwie, ekonomistę do działu zatrudnienia i płac - zatrudni Lótlzkłc Przedsiębior
stwo Robót Inżynieryjnych. Warunki płacy
i prac;v zgodnie z UZP w budownictwie z
dnia 15. III. Hl58 r. Dla robotników zamiejsc-0wyc-h bezpłatne zakwaterowanie w hotelu
robotniczym. Zgłoszenia przyjmuje dział zatruclniCmla I płac Lódź. ul. Zachodnia 31.

Ili

DWOCH kłcrowców na ciągniki z ka.t. I!
i III, 4 ślu11nrzy wysoko kwall!tkowanych na
prototypy, 2 tokarzy wysoko kwali!ikownnych na metal, frezera oraz chłopców po 16
roku życia do Za.s:idniozej Szkołw Włók, na
Wydział Wykończa.Jniczy przyjmą zaraz ZPB
Ziloszenia
im. F. Dzicl'żyńsklcgo w Lodzi.
przyjmuje dział kadr codziennie od gfldZ. B
3610/K
do lG, ul, Piotrkowska 293/295.
Mgr łn:t Wiesławowi .JÓZEFOWIczłcnkowi Zarządu Spół
CZOWI wyrazy
„Xenon" serdeczne
<lzl0lni
współczucia z powodu śmierci

.

TEŚCIOWEJ
składają

RADA, ZARZĄD I PRACOWNICY
SPOLDZIELNI PltACY CHEMI·
KÓW .....~ENON".

2963(1'

„__-__..____. . _ _ _, ______. . . ._

"' ___________, _____ ._.____, ...___._._,__ , ___..,„_ ....,._............ _..---..., . . .

J 'dz•Il

WAZNE TELEFONY.

Wlędkowsl'..dego 36) Do- WOLN08C (Pt"eybyszew- ,.,~,
:tooma wystawa p>rac skiego l6) „Francuzka I
'I
uczniów Państw. Liceum miłość" pr. franc, doo:w.
wymlaroB
•
311-50 S?..tu'k: P1a„tymnycn w Otl lat Ul g. 10. t!.ao. ,#
we telefoniczne
r11·k
„z
s.7,
li().
17.30.
15,
Lodrzl.
lntorma.cje o wszel·
do rq,k" prod. NRF #:
~
o:!
kielt uslugach
dOO">w. od le.t 18 g, 1(). prod. pol. do'ZW .. od fat
zoo - c:zvmne g. t-11.
09
Pogot. Ratun'kowe
12.30, 1$, „Francuzka i 16 g. 13.30. 15.45, 13, !!0.15
~
07
J>ogo-t. Mutcyjne
9.1. „Dwaj panowie N"
:lltł\Jnc,
pl'o<:l.
PALMIARNIA - eeynna tnll{lfić"
N-ocna pomoc le'kar·
g. 1'5.45, 18, :W.16
óOtŻW. od lllt 18 g. 17.30,
(prócz
18
do
10
g.
44~-44
fika in. Lodzi
00
DKM (Nawrot nr 27)
· :l'G
pO.niedizialków)
OS
8trat Pożarna
TATRY-LETNIE (S1enkl<l- „Zuznnna I ehlO!><>Y"
~
Kom. Mlej.9kll. MO 392·22
ttt,U8 KAWIARNtA ZMS \\'ic-1.A 40) „Ostatnl ~wia prod. Pól. dozw. od lt.t
:kom. Ruchu DroGl6·62 TotOif'lxy i 1'ry<llt goidtz. delt" t>!'óe. :Niłtr g, 21.1~ 16 g. 17, lll. 9.1, nleclt.yn
!!OWO!!"<>
,
(W wypa(lktl nlepogucty ne
Pryw. Pogot. Dziec. 300·00 H-22.
flltl\ nie b~•zle wyliwle OWORCOWE (DW. Kall333-33
Pryw. P()got, Lek.
Lumumby"
dni
tiO'lly). 9,7, - J..it wy- 11ki) „so
555·55
,;aa1ontk dla slostrzycz
:>.eJ
ąStOWfl
~ntrałA Podmiejska 01
kl", „Sprawa HeUs!tlge
S'i'YLO'IVY·LETNR: (Kiliń
359·15
MOl
W LOKALU WYfil'l'AWO- skiego !:!ll) „Z rĄk d<> ra" g. 10, 11, a. i:t. 14,
WYM w Lo0~1 (Piotr- rąk". prod. NRF, dozw. 15, 16, 17, 18, 1q, 20, 21
9.7. - jaJk wyżej
wystaiwa od lat 18. g. 21.15 kowska lO:t)
Wlii l i
Eu!!eID'l.16'7.Al. (W wypadkU niepogody GDYNIA•8TUUYJNE (Tumala1rstk.a
„Mlod~ict\cza
:film nie bf(ld~e wyświe-. wl.ma. 2)
Grntto~">IE>pikowsJtnego.
'r!:ATR NOWY (Wię.ckow.l>ro<:l.
19.15 „Ucz- OSltODEK PROPAGANDY tleny). 8.1. „Tragiczny miłość" p<1nm„
skiego 1~) g.
SZTUKI (Pawik !llett•k1e- ianu1ch" protel. jugosl. japon. ~QIZW. od lat 16
ClWA dl:urn1t'zyna",
Mm
o
„Opowie§<'
dod.
wypaidku
(W
21.15.
.
g
ogóllńo,pol,,XI
wl@a)
8.7. n1oc11ynny
p1'od.
lWALA SALA (Zachodnia Rka wyi;tMva :foto.grd1- niepo.gody lllm nie bę- ku w:\Weli.klm"
poJ. g. 1-0, 13, 16, l~
93) g. 20 „Skandal w kl" czynna od 10-13 d'Z'ie WYśwlet.tQny)
9.7. - ja.k Wyż'<lj
i ·od 10-18.
Iłelll>ergu". 9.7. rueczyn
HALKA (Krawirok.a 3-5)
KINA I KATEOORll
PIOTRitOWSltA 2M„ I p.
ny
„Komlnla.rczyJt" g. 12.
'rEATR JĄltACZA (Jar"- WUML - W)ls.tawa pt.
prod, :l'ranc.
cz 27) g. Hl „W pusty- „z h·hstorii """'lnomyśU- KINO ŁDK (ul. 'rraugut- „lłerstt"
ta 18) „Babette Idzie na d~w. od. !At 16 g, Hl,
ni t w p~zez.y". „ 9.7, ciel\!l'llWla w P-0!1We" 18, 20, 9.7. „Jutro prec:oy-nna w gOO:z. 14-19. wojnfl" prod, franc. ll. Hl „Mąz l ;,ona
dozw, od lat h (!. •• 15.30, mlera" pr. poi. dmw.
'I'EATR 7.15 (Traugutta l)
17.45, .2(). 9.7. - jallt wy od 1.at J~ g. 16. Ul, 2-0
aL
g. 19.lS „Oczko opaczllfLODA GWARDIA (Zieżej
#1ii
noki". 9.1. - Jak wyMl.'ZA (Pa•b\la1r1loka 173) }()na 2) „Tygrysy rut po
tiej
rad"Z.
prod.
Po•ra1nek gc•d7.. l'l. „S·o· kładzie"
l>ozosTAt.E TEATRYkół stepowy" por. r.a<l•z, dO<Zw. oo lat 7 g. Hl, 12,
KINA PREM1EROWll:
llleczynn-o
doiz.w, od Int 14 g. 1(!, 14. 16, 18. :w
BAl.TYK <Narutowicza 20l JS, ZO. 9.1. ,.Ueze1\ dla- . ś.7. - ja.Ił wyżej
i~~ &opr~~~ d~~ol~:;!:. bla" . pro.a. USA do.tw. ODHA (Prżędllalnlen.a 68)
Ili I
„clty&ry lis" cf.ozw. oo
od lilt 12 g. rn, 1111, 2-0
od lat 12 g. 16, 19.30
li(../
n.ie• l'1t 7 g. 13 por. „z so. PitZEDWlOSNIE hlU
ooty na nled~lelę" pr.
L~EC:UYl\J[N~!:!,0CHU(G~aEru~soka. 9•7;, „NttJ<.>mny mordei- czynne
an"" dorzw oo lat 18 "
(p>a•nore.m.3) doiw. STYLOWY - nleclzvn.ne
<"a
'"'
" """'
' ·
~ ':"
"
l3) czynne w nioc:tzlele, od lat 16 PI'od. w1. g.
w1,0K..'1IARZ (Prochnil<a 1,. ~9, 9.1. - jak WYWlo1•k!, śrr>dy, p1ątl<l w 15 . 17 .30 , :iO
zej
(!'"oti·l·owska 16) „itlścloiel z LaraBod?. 9-17 w <."ŁWall'tki t'OLONIA
Tomcio' :P'a!uch" role'' pr. VSA, dozw. OltA (Tuwima„ 3~) ,,zaw 11,",ez. 11'-111.
67 )
~!ZEUM AR''""'"' ro~.. prod. mel<!. do:zw. od od lat 16, g, 9.30. 11.45. ltlel< !Il bajlłł pr. N~~
d~w. ó<I lat :ód~„
CZNE i ETNOGRAFI- ' lRt a g, 1-0, 12, 14. 16, 14. lG.15. ta.30, 20.45
pr,
„Droga Jl& >.l\c
J.ailc wyż~j
9.1. r d
. d" bł "
.
.
CZNE (Pl
lat ~2 o . ZACHĘTA Ct~łersl<a 26) pol. d-o:zw, od lat 12 g.
ni<O<."?.Ynne. Wocnu"°"1 h) U~~ze~O'ZW1a
18 · 2 9. 7. - Jok. wy.że]
pr.
życi<>m"
ż
„Skłóceni
J~
„T.or;,cio
.'
:
.
".
MUZEUM: SZTUJCI (W'
18 20 9 7
USA. <lozw, ~d lat IO, POPUI,AR.NR (Og1cKlowa
ięc Ju<ih" g 11l 12 14 lG
I
Jrows'kl<>"o 36)
18) n1eczyn.ne
~ •
• „
·
•
•
•
n OC'Zy1n20 „
(Fl'ancl'!!>~kańska
. l"tONlER
„Alibi nie wystai·cza" .,.. 15 ' 1 b·" 0· Dl
ne.
żebro Adama" pr
>ek ptt'ó>d. 31)
'lllUZEUM lfi!'łTonu WLO p»od. cz. doow. o<1 Lat 9.1. ,.Mo Y
'
"
USA•a.n~. doo;;.w. 0:1 l.at '
14! g Hl 2V
·
KIENNICTWA
~BA dor.w. od lat Hi g.
·
·
_ w (~1cotrkow
_• .
16 g. 15.30, li.45, 2o
.
h.45, 18. 20.15
d y.,tawa i:>t. WISf.A (Tuwima nr 1)
ska 2'll 2l
9.7. - jak wyżej
~'t'i-cbel~l~tt·~"~~~rf~"- „Melonik i muzy" pr. KINA II KATEGORII
. POH;OJ CK&?,imlerzfl nr ~l
~co atJg., O<Ytw. od lat 12.
d' ~
.
.·
,
~ prot •. FI„Dzlwlly
150)
(Pl<>trkowska
ADRIA
20
z. ll 18. g. 10, 1.2:30, 15. ,,:,3.30,
""'~~nnie w go
0
„~:waJ pa.D.OJ!~ę ~~ ,.... ~~~·! g, ~l. „1'.a11JĄ ty
·
S,7, ,..... ~alk: wy._
~·"· Ul'lllA.
Ogł-0$zenia

*
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*

*

*

li'

TEAT ... „.,,

I !\/A

ZE A

Jlfl
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'

'°·

0

0
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(Al. Poll- w!Cza. ttl. 1'ł. Fornal!!>kleJI P<>lftll'fl - Al. 1 Maja 24
róg Fel-~~ - p-rz)1jmuje <"hoTe gi- tel. 38:!-9-0.
J)-i.elę&•
„Król Ma nekologk1znie i roo:zące z Nocna pomoc
clU~ l" proCI. po!. do:Zw. d·zlelnlcy Polesie z 11 Re ni.a.rska dla m. Lodzi z
•
•
1
Pl"ZY AL IwśPon:-dnl „K",i•ledzil>ą
jC•'IO·W<ei
Od lat 7 g, 17, 10
cirzleln!cy Wld'lr.?w orarz z c11LS7.ki 48, tel. 324-09 od
9.1. nieczynne
!!od'!. 19 do D (}.okonu)a
cła" prod. USA doow. MEWA (Ra.gowska nr 04) Poradni „K'" ul. z.
od la>t lB g. 15.45, Hl, „O'Congaceiro" pr. bra ca;nowskiej, Mu.rynarslciej Z.!lbiegów dla dorosłych
1 d.111(.?Ci w ga.binE.<:1~ u20.15. 9.7. „PasJa ży<ila" zyJljql(iej doow. oo 1at :z d·zlel!l'llćy Ba!uty.
w <i<>ll)U
Szp!U11 Im. H. Jordana, b1e~i-owym i
16 g. 1'!, 15 . 17, 19,
g. 15.45, 18, :w.15
ltl!JKO!U:> . (Rzgowska ~) 9.,. - j.a,k wyżej g. 16, ul. Przyrodnicza 7-9 -!chorego w pnypad·kach
przyjmuje che>re gtneko- :1i,lnych n.a :zloceniAI le,;oztewezyn.a z WYSPIY'' 18. :ro
~ k:;rgkJe, w)'st11.w1 •.me porza
prod. mekg. dt>ZW. od !'Ol.ESIE (ll'ornal~kiel 371 lc,gjcznle 1 r<'>!liące
„_Wojna l p.c>kój'' prod. d·z!eln!cy śr6eimloileie I Z go.c!'Z~am1 pracy flł.binela_: Hl .!\· 16, 1~, 20.
t1SA do-zw. o<I lat 12 g. 10 Po·raclnl „K", ul. ZkKI- tów Ulblegow)'ch.
9o1. - J•a.k wyzeJ
GODZINY
ROMA (Rzgows•ka nr 84) 14, 18. 9,7, „Bitwa o Ko cze 18 or»iz. :l!! Po.ri;<:lnl ADRESY i
„Nót w wodzie" p.rc<l. zt Dwór" prod. po.I. - „K" z ul. Llbelta 'Z dm~l PRZYJĘC SWtĄTECZNEJ,
Wil!!CZonowEJ t NOC:•
pot. d<YZw. od lat 16 g. dO>Zw. od 1At 9 g. 11, 19 nicy Buluty.
Chirurgii\ POłudl1le: g,7, :.»E<T POJ\10CY L!JKAR1t
~
'li
16, 18, !l1!. 9,7, - jaJk 'WY
Re~rtua.r spo- S2plta·l Jm, :Bnrlic-kiego.l!IJUEJ:
uwaga!
7.ej
CNowG Z:lotno l"L!l(i!Zono na podstawie ul. Ko.p.clt'l!iikiego 22. 9.7. ~WlątecZI\& JIOtD')C JeSOJUSZ
w dni
_ ul. Platowcowa 6) komunBmtu Miejs<klego S?pltal J.m. Pasteura, ul. karska oo:tiela
luot.awowo wolne oo pracy
Wii;mry 19.
.
,Przygody Pinokl<>" g. Za>t'Ządu Kin.
i d~
d<l'!'Oi!!tym
p~mocy
8.7.
Chirurgia Plllnoo:
i4 400 'batów" (panob11e- S;zpital i.m. Biegańskiego, dv!l'l w a:rnlYula.tooium i
ra'm~'> pr. franc. dW.W. f>ltZEDSPRZEDAt
od lat lB g. 15, 17, 19. tów na 2 d.ni nBipl'l.ó<:l ul. Kniarziewicza 1-5, 9.7.4w domu chorego w godo kin: "Bałtyk", „P·a- Szpital Jm. P.!l.steura, ul. d"ZJJ11.ach od 10 tlo 1'7.
0.1. „o.otklll<:-Cle nocy"
lVi~zOrowa FOmOO Ieprod. poi. d<>ZW, oo l·M !"mia", „Wisła", .,Wllik Wigury l!I,
w dni
nlau", „Wi>J.l'l«>ść" o·d- Laryngologia: 8.1. S'Zipi- l<n.r$lUL uc:Lzlola
16 g, !7 19
~
bywa się w specjhlnej tal Jm. M. I'l·rogowa, ul.
'
t)ómoc:y
!>OWS>Zednie
S~pl
9.1.
195.
.. l3Mtyk" 'Wólct.ańsd.a
ki'nll
SWJT (B.aluckl Rynek 5) ka...te
l clzleC!<>m w
„Nteigrabne slonlqtko" (u.i. Natutow:tc-ta :io)· w·tal im. N. Barli<eklEg<>, rosłym
1
~~~ula~.rl~:;-1 w :łlg<!~~
g. u, „Dyliżans'' prod. Onl powSl7'ed11le w ao-, ui. Itc')>Clltisl<iego .22.
tym C2aflie
Okulistyka: ll.1. S:z.pit.al •''ZyjmUJe w 00
us~ do"Z.w. od la~ 12 g. dzinach 12-17.
ul. P;;
im. N. BaQ'hc1<1ego,
-15.40, 18, 2-0.15. 9.7. „DyKopdńsk1ego a2. 9.1. Bzpl z„loonenia na wJy;yty do.
li~a.ns" IJ. 15.45, 19, 20.lil
tal Im. Jonkhera, ul. Mi::'!':;': ~~~~wl~!rs~~
TATRY (SlenkleWiC'l.a 40)
Eonowa 14.
Program dia na.imlodJaryngolo· got:J:z. 2() do 6·
Chirurgia
s7.ych! „Oczko Koguci- s 1.
gla dzieciP,c.'t: 8.7. szpi- Sr6tltnl~ścle - ul. l':lo-tr
Uszatek",
„Miś
ka'',
kowska lO'l tel. 271-00
Kono.pn:ckt-ej,
M.
Jm.
t.al
Armii
193,
Piqtrkows.kA
„Balorywale",
,,Dwaj
tlla sl<>i>tr>.yczki", Cz<'twc.neJ S3, Zgierska t>3 ul. Spa-ma 36·j0, 9.1. !!zpł Salut~· - ul. Zuli PAnlk
„Bet pracy nie ma kó Piotrkowska ~s. Pl. Po- t.ai im. J. Korcza.){a, ul. canowskle) 3, tel. Ul-96.
ul SZpit.al
Wi<!rew
Rzgow&ka 51, Arnm C:terwo.nej 15.
„PajtlcYK, Pl- l<o.IU 3,
1auy",
•
ADR1'l$Y t GODZtNY na e tel 271-s~·
kuś i płomień" !I· 10, Gdnń„k.a ll-3.
'
.
'
NEJ
, "t S \I1i\ 1,
Jl, u, 1.:J. 14, !G. 16, 17, 9. 7.
' · E~Z '_ Górna - u~. Lec~ Ił
„Kwiecień" prod. pol. obr. stallng-radu 1r,, Pa- Pln.v,nr,
I NO!'NE.t POMOC~ pJJ;: tel. 4~7-7-0.
J
· , k
dozw od 18Jt l~ g 1'1l t'tnn,c
a 218 · a racza ·32• Ll,GNIABSIUEJ:
Pol<!t!iie - Al. 1 MAjS 2~
.
20.15. ~.7; 1'.'rog·rl!llll die Armil C2e:wonej 8, Ko- ·
nuJrnł'DdSZyco g. 16, 17. pt'!tnM~a 2~. P10·1a-lt'r>Ws•ka ~wląteczna pomoe p1c· tel. 3.'!2-98.
Jęlfnłln-sl<a w dni ust.a- 1'.'-0ena pomoc ~karsk&
„llwieclc!l" g. Hl, 2~.15 67, Piac Koklelny 8.
wnwo WOl.Jl<' 'od. prnc)'l(NPL) dla m. U>d:li z
KINA 111 KATEGORII
Ulb·egow dla •ie-d!z.ibą w SLRCjl PogO'to
dokonuje
do.ro.slych I d:zl~1 W ga- wi,i RatutJJte>Wei!o d•la m.
i
J~
b'n.-.eie 7.ablcgowym 1 w ł,od7.i pr:z.y Ul. !!lcnl<leLĄC?.NOSC (Jó:zetów 43)
„!!l~erlo:f.a_" P.ro<l. t·ad7.; t Klinika Al\f, curie- domu <'h~·reg<\. w godizl-·wkza n·r 137. udziela polmocv w tlM\U clHltreg<>
dozw. '!"' .lni 12 g, 1.1, Jo ,'!łkl~dowaklej 15 ~ prn:yJ- nach od ' do 19.
ly
dl · d
.
·
pr
„D-Otkn1ęc1e n-0cy"
1 1
oro„ eh 1 dzieci.
ul. Piotr '1
8r6dml<'~<'le po!. doow od lat 16 l:l. ~n)'C <'1iore gme1co-.o.q·?'Dotlml<:•'.; n1'!l i rod!r.ące z d'21eln .cy kow•l<'I 10• tel. 271-60. :z§'laS?.ają<'ych ll'.a<el'lorowa17 l9 91
ni~ pC> g<ld?.'nach ptl'7.y•
~
"" Gornq 1 z 1~ Re1 0„„·,yej
• ' "
'·
'
oo!elnicy .DAluty -:- ut. Snycc.rs:lta Ję" przychcdni rejono,.K"
Pa<racli'li
noc3"' g. 19
W~'<'h
STUDIO (Lutnumby 7-9) \\lid"Zew m:aiz 'Z t'orac·n1 1-3. ie!. $38-79.
„Mi!<izą<>e ' ślady" prod. ,.K„ z u\, Sę<lmow;kiej Widr.iew - ul. S?.plłail- N>1J>C n" tk"1'MMl Jek..nł<a
P'r"~yJmuje ~!(IOSITA?n.1'1 te-o
Pb·!. dOl'l.w. od lat 12 g. I " u11. sn~'oer&kiej, d<z:iel na 6. tel 271-53.
Górna. - t1I. Plo1>1ilro'W- lcfonj('l1,oie od g~:z. 39.
l~. 17.1&1 19.30• 1,1, n1e- nil'::Y Bałuty.
<lo 6 na n~ tel. 444-44. 1
Sąlita.1 im, M. Madua'>o· ska 269, tel. 400-S5.
,
CZYml~

T~'E1J'f

11
U

ENERGETYK
tochnlkl 17,
S'Ztyńskiego)

I'•·
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I

/&PTE f'-1
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•

Ou•ury sz·ptta11·
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. iilZIENNIK-:LODZiil µr.
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l.r

zapowiada sekretarz
odipowied.zi na nasz artyo urząd:z.enia.ch stadiOIIllll
St.artu, zami.ast p!lSma oitrzyma.liśmy„. wi:zy tę ISlekretarza tego klubu Rom.ana Balc.= ika,
k t óry odwied ził na.s. wczocaj.
rzadko
niiestety,
to,
Jes t
s tarowany olbyczaj przez łód:z
k:i'e o.ngani.zaoj,e .SpOi!'towe, tak
si:ybkiej reakcji :n.a kryitylkę pra

Julianow.i'e
tu obiektu
dla
wJskowych
biców.

:zibędn.y

„Dzienruik" :ma. chyiba rival.e j.aik. to poipr.zednio powi.ed.ZJiaJem, neoz wy:biiega po-

cję,

oo wą.

niewiele wyiaśniaiqc
W odpowi.edzi na nasz all"tyspra'Wli.e dypaświęcony
.stkwalifillrncj;i trenera Sa~ygi i
.!mlt"ze nia!l.oiżon.ej n.a Jana KuFed.eracjd
drę, otrzyimaUśmy z
Spo.rt.owej Sparta pismo nastę
puj ą.cej treści :
„Federacji Sporitowej „Spairłlll" oraz SKS ,.Spo1em" Lódź
nic n.ie by.ŁQ. wiadomym o zalkazie ®tartu zaw.odJnika Jana
Kudry, ,gdyż talki zaka1z n.ie
uk.a1za.l się w żadnym kol!In.1niJlvade PZJKol., aini też nie
b~ rw tej spira~ie oddziel.n.ego 'Piism a. N.a tej podstaw.ie
Społeczna Komisja KolarSltwa
FS ,..Sparta" powolaJa mię
dzy <Lrunymi zawodnJGra J . Kudrę na mi10.trzoistwa naszej Federatj1i. które odibyly się w
dn'iu 10 C7,erwca br. powiaipowyższym SKS
damiając o
.,.Soołlem" Lódi.
Ponieważ w tym czasie zawodiniik J . Kudra prrebywal
na zgiiupowa.ndu, wyslaino do
111.iego 1eleigram o iprzyibyc·ie
do Lod?Ji w jego spiro.waoh <>$0il:>iistych z 1:11rn, że w /w bę
d?JiJe jednocveśnie brnł ud1ział
OJ.t mi.strro,;itwach. Zakoń=e:n.ie
obozu odibyŁo się w dniu 9.VI.
w !którvm i ta:k za woidni1k
J. Kudra nie rnó~fuy u.c:resitrz;e względu 111a planiczyć
soo7.e
nowane sooitlk:a111ie
łeczeństwem i ol'1gan.izacjam1 z
terenu m ·iast.a L01dzi, w zw1ią
zku z udziałem .zawodnika. J.
Ku.dcy w Wyścigu Pokoju.
W św1etle nasrego wyjaiśnie
ni<a u 1wac7..a,my, rżJE! talk ik.ieroiw:nictwo lk!1U1bu. jak i t'r eneir
Sały.ga {oo do kltórego PZ'Ko.1.,

krull:

Znów perypetie
samochodowe
tradytworzyć
Si.art wyhi€Jl"a się
rnec:7,e o w.e jś cie
do II ligi, ~kają g,o przyTak bylo
gody a.uitioikaJI'.owe.
pr.red meczem w Ellku i tak
st.ci.llQ sie wcwra1j. Pooa.d 2 godziny 1zdienerwowa111.i pdibkamze i
lk:ierO<Wntlctwo druiYIDY oc:rekiwnlo :na aiutoJkalI'. Móry w ostaitn iej chw:tl;i oodiainy ZJOstalt do
rernQ.n1tu.
ootawyj~haM
Lodzi<mfie
it.eczn,ie późnym popoludniiem w
1Pehrvm składzie, a więc z Fudalejem.. listnieje jednaik malta
man.~. aby 'W'Zlia1 on ud1zial w
id7lisiejszyun spotka:ni'l.1.. Pra'Wdopo<lo1bnie zalSJtą'JJ'i go La.z a.rek.
To

zaczynia

:me

'!"a:zy
cję!
w podróż 111a

(• IPOWIESC

.Jerzy

„DZIENNIKA"

Sta„iński

rpoważne za:rzuty)
rpostą,pili ~od.nile z po.leceniem
Fed.erae>j.i, a start J. KUJdry
w mWt:rZJOStwach FS „Sip.a:rita"
nie bud:z,id: naszym zdaruem

ma 'bardzo

ża.dnych

wą bpJ,j.wości.

Gdy.by 111aszej Federacji było wliiadomym, że jistnieje zakaz startu dla zaw. J. Kudry wówczas wystąp.iłibyśmy
do BZKol. i PKOL z :Pf'OIŚhą
o iwyrae,end,e llgQdy na jego
stalI't @dyż bronił <lin tytułu
mistrza n.ru.~ze'i Federatjd z ro
ku uibiie.gilego.
Dlaiteg,o też uwaitaimy, że kary na~d.wine 111a zawod1n.ilt.a
J. K·udirę i trenera T. SaJygę z p'Ull1Jkitu Wlidwnia fonma,1.nego są naloż=e ndeS!usznie i
pr.osirny o Z!'1ewidowanie swoje
go stal!WwliSka w tej sprawie".
P-0dpi-sali: sekreta;rz W. Bo.slkii
E. Szt aj j,er.
i prie.:zies Zarząd
Bairdzo to d:;:iw.ne.
Glówny „Sparty" m:ieści się
nie da11ej, jalk w od1eglośe;i. kń
l-0me1,ra od kwart;ery "'lównej
PZJKol. Spacer na takim dys:tansie wysta1I'czy1lby, aiby o,„iąginąć iJ)-01ro7.umienie prz;ed wydaniem decyzji, !które Zwriązek
KoLamkd uważa za wyjąrtlkowo
łagodne, a „Spal!'ta" za knzywdzące . POl!l.iewaiż j.edna,k odJpjsy
wyja.śnienria „Sparty" z,aadresowane :rostały do PKOl„ GKKF,
a italkże do przewodn.łcząceg.o
L·K KFirr, 01t;,rzymamy chylba. dal
sze wyj.aś.nteruia.

.
I

- Nie mam ani Siłowa UiSpra.- za naszie możl.dlwQśd.
wied1iwie.nJ.a dla wwag zawarI Jeszcze jedn.a sprawa:
tych w waszym artykule - roz Ull"ząd:zeni•a isaniltalt"ne. Obawdam
p. Bake- się, że wyiposa1ż.enńe Startu w
W)'jaśni,enia
począ,J:
Chcialbym &loorzyst:ać tyirn za1klreisi.e abUc-z;on.e było na.
1,zak. z akazj1i i przeprosić kibiców f.relkwen.cję, n:i1e przekraczają.cą
za wszyst:kie przygody, j.alue tysiąca widzów.
ich spotkaly pod,czas ś,rooowe
PowleidJZJmy, Że to je&t
go meczu z Polonią. Ale cóż
prvesada, ale zgadzam się, że
zro1bić, ni.g dy nie sipodzjewa:l:iś
trzeba je rzJdecydowanie :rozibumy się takiej frekwencji.„
<Lować.
Ale chyba tez,a.z panowie
:zorien.towaLi się, że „gro:zi" nam
talka, a nawet wię.ksza na :im'!Jll"eza.ch waszeigo klu1bu.

18.000 dolarów

w
trudności
R-01związan:iie
;rozm.iarach :n.aog~·.am.Lczonych
do naszych kompet.encj.i.
1e'ŻY

nqfundusz
olimpijski

Wszystko, oo jest w :naszej
m.o·cy, ;postara.m y się nieZWliQ<:.ZIJJie uczynić.
- Mme ko:nlk.ret!llie„.
Ustawiamy 15 kas prized
stadionem i 'UI'UC'hami.amy tyoddzielnych wejść. Mamy
leż
zamia;r ufa,tWlić pa11kowani.e isamo·chodów !i motocykl.i bez potrze by wjeżdżarnia na stadion.
Nasi d:zialacz;e my\Ślą :n.awet (oczywi.śc.ie w daJ.sz.ej prz)'IS.Zllości)
o Zibudow.acruiu mot.e1u,
wasro
zda:niean
- Naszyim
widow:nia stainowczo n.ie odrpowiada pobrvebom ŁodZJiain. W
środę IP·l'Zylkoro byŁo pat!".Zieć, jak
lwd.ziie dosllo1winLe leż.el~ ooble
na ple ca c11 „.
wysiillk.i
Będzi1erny czyndli
lkienmlku raZJbudo1wy W'.i>w
downli. Pierws:zie kiroika zrolbimy isami, ale n.i.ezbędna Olka.że
się porno c wladz rnńiasrt;a i kierowirnictwa ipolskiego sportu.
- Lódź rzasluguje na co najm.n.iej dwa stadiO'!ly zdolrne pomi<eiścił po 40 tyi:;. 1u.d zi. N as:zJe a[llEltyty l!la razie nie się-

Dopiero teraz

~ P.nzytaczamy ~ fragm.em
z pi:-zedstawiciielem
rozmo·w y
Stanu w przekonaTuiu, iż jego
wyipowieidź mi n,teresuje n.i,e ty'.1.iko kiibiców. Jest zna,miienne, iri:
organa sportowe tn.teresują się
potrnebami mie5zkańców tylJro
do momentu ;przekroczenia przez
nich brom stadionu. Od chwrn,
ikieid.y Łod·zia.nin !Sipragniony roiz
znajdzie się
rywkd sportowej
poza bramami boi.sika, ta tros/ka. gi:nii.e. I &tąd:

na meerziach
r1.Jwy,Jd,a,

woda

pi~sk.l·ch
m& eenę

LKS
złot·a,

l

Dopiero teraz sfinalizowana.
umowa między Starzostała
tem a Polonią Bytom - ś"1e
upieczonym mistrzem pl!·
ż<>
Bytomianie
P<>lskl.
karskim
Da·
przebywają na obozie w
wie i tam zaakeeptowali propozycje lod:r.ian.
Mecz dojtlzle d<> skutku w
sobotę 14 bm. na stadionie baale p.00 warunkiem
łuckim,
pol1:mlstów
przez
uzyskania
autokaru na prze.faro do Lodzi, z czym na razie jest epo
ro kłopotów.

Opuchar Polski

Pmcarz;e Odry Opole poikc>,1amecz,u o Puchar Polski
wybieg"ają li w
mat'Złlnia
ponad
(Jelen.ia
Ka;rlron~
!>ll"aginienfa o ka.na11Jikę na. Wi- zespól
.
2:0 (0:0).
d'7JCIWie, Starcie, Orle miy Wlók- GOO:a.)
ca.llkiiem, jaik na. S.aba11'7Je,

11riiait'2lu,
urrzą.dl'llenia

na

peziomie

sa.Dlitllil'ne porwstta.ją,
nie ucy'Wli1imo!Wa.-

Cracovia·
Zawis7.a ł :O

nyeih j - k;raJów.
w efekcie olbrekty l!JulWl"y
fi.zycznej spr.ooci'Wiiają się podstawowym k:ry<teriom kultuey.
!KJiak(llW'ie
w
Rozieglrane
Zmwszend bY"liśmy zańntereoo
zaWl(l.(ly o pLlwać odpowiednie czynnik.i po- ćwrerćfimaJ.owe
Cracvpomiędzy
Pol<ski
widawfuslko- chall'
ziomem urzą,~ń
via a Zaiwiszą (Bydgoszcz) zaw,yich lód1zkie;g,o 5iPQrt'll.
kończyły

W. K.

Cracovid

~

zwycięstwem

1:0.

i .z i
.
z1em1 łódzki ei

Po zaikoń
WARSZAWA. czen1u Igr:zyis,k 01imp1jskil0h w
Furu:liu1S1zu
dziafa'1r1.00ć
Rzymie
.
OlimipiljiSikiego wca.Je nie u.stała li dJziś 111a konciie PKOl Zlllaj
diuje się j1WŻ 18 tY\S. 0018.Jl'ÓW
zel:>ra1!1Jyich ]JII'Zez naszych ro- Wyścilg K:dlal!'ski Ziemi Lódz- wice. W klasyfikacji rnespoloprzied
Społem
d•aików rz:amłe.s7lk:alyich za g'I'a..- kiej doszedł do pólmetka tzm,, wej pr-O!Wadzi
do Sierad:Zia.
W[1()!claiw,
L!ZS nicą.
Wc2l0iraj k:olal!'7Je doj.ec:hali do
dniaich noiwo Sieradza i dziJSiaj wystairtują
W olSJtaibn,ilch
P-OW\Slta/ly Poil:sk;l K.am.iitet 0 1im do Lowioza, by w mieście tym
pnzes.lał 2ia.k.ończyć tmpriezę, która obupi jlSlki w Lon1dyin.ie
na FUJndlllSIZ Olimpiljsk:i 40 fun- <i'ziła :na. teremie naszego w<r
tówi.
jewód<Z1twa ogólne zainterelSIQWa
.
.
PKOl ro~oo~ wy..,yłJkę me- nie.
składał
daili, które 1ZJgodin1ie z tr~ją . Drugll • etaio. kit<lit'Y
~ W Rootooku l!IOIZPOCZęly &ię
~trzymują cli fun.datoirzy, któ- się z. póletaipll z ~aszowa
międ!Zyna.lt'od0iwe zaw-0dy sportorzy zasulają fund!Ll!SIZ ollimpij-1 do Piotrlrowa na ~ a potem
we z Olk.arz.ji tygodnia Bałtyku.
.s.ki sumami ]Xllwyiżej 5 d10la- z P1otirk~ do Sieradza. byl
W sobotę na plywaln·i Neii>ttJ.o
zaiwooi:ik?'N
row. Pie!'WIS!ze medale . wysila- wa:llq:i . me tyJe
na plywaik ra<l:z.iecki Prokopien1nk:lasyfikacJ1
w
st:artuiących
nie zas.tały .AJrntOtn,iemu Mail.fuwk<> ustail'lowlł nowy reko•rd Eu-TOIPY w wyśct.gu na dystansde
pew~l}'._Ch
BziZy
kinl()IWi (Au.s:bna.Ua.), który przy d:VW:i·c;Jua.J;i~i1·(}() m klas. oslą,g.ając <:zas 1.09,8.
zaiwodllliJrnw
sła~ 150 kOll"an .s21we<le.ltich i moZJhwoocuach
rekordlzistą
Dotycłuczaoo.wym
Jea1iwwi Kuihgow1S1kiem:u (Frnn Gwaroi:i S!Ukces odinieś.Ii kobył o:aiwoctnik NRD Tittes rz; wy-.
cja) za sumę 100 nf. W na,j- la~ LZS Wrooła:w i Sp!Ollem,
ni'lciem - i.rn,u.
bl i©slzyim 02Ja.S1ie ro21pocz,nie .się a dopiero pOltem znaleźli. się na
:/o Tyt.U1l mis~l'IZ~i WimNeaolrol.al'ZP11'JWYOięZIOÓW
Amerylk.anika SUJ9znaozilrow Fu.ndJuL'l.ZlU l'hście
niu roo.była
wyisytkę
zwyici ęż.a1 ą c w fin.a.le rem.an,
Oldmpid.silti1ego ocarz; dyipfomów. Giwardi:i.
C2echoo-low.aaz;kę SuweJacYjną
Lotny fJmilSlz w Wi eliul!liiiU wYsporem kovą 6:4, 6:4.
zie
Borysewiic:z
g\t'al
Miistl'IZaml w grne podwójn.aj
pr7,,00 SZiumlak:owsk:im,
zostali Australijczycy
mężezY2ln
. po . ziem:i lód~ej
WyOC:iig
Sto1'le i Hevitt po zwycięstwie
na<!. pa•rą lu.g>o<sIOWfai'lsl<.ą JOIVa-<
trwa.
novk, Pilic 6:2, 5:7. 6:2, 6:4.
-eta.u
nastąpi · ·t'.ll$taiTin.1
Dziś
dniu tlllt'Ilieju
:(. W tl:"Zecim
z Si&aKW;a do Lowkza. W lJO"
pilkall's kiego o mistrzostwo Polłódzkich
wiczu prned przyja2](lem kolanast ępujące w'Y•
p.a.dly
SZS
ski
rzy odbędzie się występ Ze- • niJkl: Gl'Upa I - MKS Lod'ZianZiemi
„Pieśnd i Tańca
społu
MKS Juonak (Wlocla.we.'k)
ka Lowicltiej ".
4:1 (2:il), MKS Zryw (Cl1omóW)

Wyścigu po

W telegraficznym

skrócie

Reprezentacja Polski

Sze:rmierozy P-O'llSiki na m.ist.:rrosbwa. śiwiaita,
Zwiąrne'k:
'Pool~i
zatwierdziiq w SOlbort;.ę, 7 bm. .kJtÓTe
W
::OOs\iall1.ą ·
!l"QIZetg;T."aiIJJe
Skład 10-!000'bowiej ;reprezenitacj•i Buenos Ali.res w dniaich 16-29
bm. Barwy nasze repirezen.tow.ać będą: Pawlow&ki., Ochyira,
ZU!b, Zaibłoc!ki i Piątkowski w
sza1bli oraz Pall."Ull.slki, Framlke,
Woyida, Róiżyiclkd. d S'k.rudlilk 'Wie
floirecie.
W Zielonej Gó11:,.ze od 15 do 26
wamzawsfoiej FioloPOIThadito F'al!."UllS1kii. d S'kruidilJik lipea oclibywać się będ'lie strefol.!l~l'l\ą;>OWande jun>Loirów boik>s·er
we
weJ'So
meczu
w
n~i II'Ol'Zlgroim iil:i
w S?Jpad.owym s.kich1 =ga111.!2o·wane p = PZB.
będą
wak.zyć
ci.e do liI liig;i Gran.i.cę Kębrzyn
Z Lod!zi na .,,glru1Powaniu 2Jl'Laj-.
turnieju :ill1iC!ywdduaJJl'lym.
8:0 (3:0).
za.wodnicy:
następujący
się
dą
Nasi mwodnky udadzą się Pa.bdch (W:i<lu..ew), Glm.egor-zews,lti
(Pilica)„ Boczek (Ol!Lm:ptlia.), Ros5aik
.
slalbych technicznie a:le al!Ilibd.it- do Argien<t.yn.y dtio,gą kJitrukzą (Buoowlanl), Dejdo (WidJzew), Fe'"- 1~ bm. z Warrszawy wy\S!tarlu- ren (BalWelnao), OCiepa (Orzeł), Si: ·
nie "'""'·J·ących
kora (Budowlam) Tall'aipa.crz (Gwar
•
gosca wyipa......._
..... ~
batt'dzio dQibme, I1Jie schodząc ją o groz. 1:2 i w południe dnJia dda), S=uirtaik '(O:t"Zeł); Jaucki
następnego rzinajdą się w Bue- (Wlókln-i~1<1:-z Zgiel'IZ)_.
om.IS """"~"- "
oo-....
"'"""""
Op.iekunem lodiz1ia<n. będzie tre.
Z
-yv<U""1Jlil0.
~J
,....~
ner Wojciech<J1Wsiki.
n~ Allires.
polłowy boi<Silm prwciw.nńków,

Jedenastu

bokserów

O we,jśeie
do II łi~i

na zgrupowaniu

w Zielonej Górze

I

l

(• POWIESC
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i::l'trora? w ciiemnoścd, 2aWi€'Slrony
Atlan1tylkiem, allbo rno,ż.e już nad
ja, zamknięty w herme.tycznym
pudle nie wid:zi.ailenn nic z nieznanego świa
<ta, kltóry mnie talk ipasjonoowa:l, tylko ISil.ucha,lem '1'1'5pomnień () Drohdbyc:zu..
_. „.wl0Ś:nie kiedy 1llC!a:wa~am . mai\ult"ę przyj·echa:J: do Dróhobyc.za. mój przyszły mąż,
Amerytkaniln. bo jeigo oojciec inŻYf11ier pracował w naicie i 1.alk się we mnie za-kochał, że
wróciit w 1933 roiku i za<brał mni.e do Sta111ów.„
\Później mo!a I"Oldzinę w Drohobyc.zu wymordowatl.i Niemcy.
Koolejl!lJ() .gasły lampki służące oo czytania.
W myoh U1S<zaoh hulk &i'l niJków ciągle zmieniał
;na~ężende. Z ity!):u śniady ipoih,idrnio·wiec szeptał
dizioewczynie, a ita śmiała się
pięknej
roś
ciohuitlko.
- Pierwszy rarz: wiiclzię Polalka z Wam7..awy
moja
na~arla
podróżu.jąceigo IPO świecie
sąsiaid'ka. pr.zyipa,ti:iuaąc mi się badawczo.. Was pusrezają ro granicę?
- Puszoza'ią nas za ·g raniicq, nqe boimy si~
tajnej poll:i<Cli.i. :o.ie my61ę zootać na Zachodzie,
SarrnoilO!t

gdzieś nad
a
Sahall'ą,

mon.a
w olk.veisie remonLKS będiz.ie niezaspolkojenia wtldopotrz,elb lód2lkich ki-

gają, aiż taik dailellro, alle
Olkazać, jrż staddon
że się

W

kuł

·Sparta odpowiedziała

EPIE
Startu - R. Balcerzak
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•!• POWIESC

„DZI'ENNIKA"

l!l.ie 1esitem zai\llfa:nyim ikom'lllnistą, a do Pot~
niorwej Ame;ryik,i jadę na zatpDOOzenie tamtejocl!parlern senn.ie, Ze<by
szych filmowców Na.
zalaitw.ić oo raizu serię zwy!kJ:ych ipyitań. pewno boleje ;pani, :że Drohobycz leży teraz
w Rosji?
- Taik, !PfI'ZYikro mi ..-- odlpail'il:a zerlkaljąc na
mni@ ipodejr2lliwie.
~ Ale dorob:ifa się p.ani w Stanach przez
lf:e dwadzieścia trzy laita. usiJLną pracą i OISZczę
dzaniern? ZaiłożylWcie ;paMwo n.a pewno
jakiś sk,l ep.
- Skąd pan wie? - zaipyta!ta.
~ Do czeg.oż :irule<go marże C2!lowient dąiyć?
r- zaipyitalem.
- Slklep sporżywczy ~ odipacr:ila rz: d1ll!llą. ~
W stanie Nowy York. Maimy Bui·c!ka do wyjazdów i Forda do il"o,zwożenia t>0wairów.
- A obecnie, po latach, stać j1U1ż panią n.a
Zwied:zalla pa111i Pa.ryż
!J'.l'OOII'ÓŻ do Europy.
aUltokarern Ciltyl!'ama?
od'!)air1ta,
- ~Ledzailam ~ I ruiny Rzymu, via Appia i :kaitall.rumlby
iw. Ka11i!ksta?
- Nawet wiozę św:ieC:'llki z ka:talku:mb - odMam przyjaciól lkatoliików.
parła. - A teraz wraca p.a.<ni nawet przez Afcykę?
wyjaśniła. - Bo marrn tam siost.rę W ezaisie wojny ucJ.EJkla z Drohobycza pi:zez
Rumll'nię. Jest winą 'lekarza.
- Na pewn.o wiezie pani siOISlta:ize bogate pod.ait'lunki .
- WaJi-zkę e1ektirycZTiych mruszynelk do giolooia - odpada duimn.ie. - Są o wi.e.Je tańsze
w Stanach. Wie ipain„. pierwszy i!"Odaik z PolSki ipo tylu 1a<tach„. Dam painu maszynkę!
Gołę się żYlet- ·
- D.zię'k:uję - oidlp.air'
kil- Alle 'll wats na iPew!l'O nie ma itaikich ma-
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MKS Lu.blin 6:0 (1:0).

doty•chc:zasowych
W w~iku
Dt'U\gi e<taip Wy\ŚCJiigui J{,a1all1Skie- :rcxzgirywek o pierwsrze miejsce
go po Ziiemi Lódzikiej zakoń
i ty>tu~ misrtJt-ui Polski SZS walczyć będą MKS Zryw (Chorrzów)
czvł stlę 2JWYCięstwem B<lll"y.sei MKS Chll'Obry (87Jczecin).
5.14.55
wtcza Społem Lóciź
~ W czasie międzynarodowe
LZS
pr:zied Błaszczyki.em
lekkoatletycznego
go ml.tyngu
Wroclaw 5.15,21 i Kalużyńiskim
w Helsinlkach„ aiktu<łl!ny relcorMaiboszyce :".16.16.
DZS dzlsta świata, F:in Nilkula przeDl."ll1:iYflllOIWo pr!OlwadZli. Spolem
S'lecl~ W sk.oku <> tyc:r;ce wys<)Wroclaw, ko5ć 485, a jego roda.lk Laitinen.
LZS
pr;zed
Lódiź
- 455.
Sbamt Łódź. Po dlwóch etapach
Dopiero trnecle mie;fsce m1ąt
bidierem wyścigu jest Borysieb. rek:ot'dzista świata w tej kOll1.
wicz Sipol:em Lódź Pr:zed Bła-1 k'\lrencji Amerykanin To:rk. P't'2e
Wrocław i
S1ZOZyk.iiem LZJS pop!I'7.eCl2lkę na wy50ch<>drz.ą.c
Karużyńslmm L75 ~ Mal(lSnek00ci 445.

,,DZIENNI.KN'

szynek! -; za:wo!la%a. ...... me pan w

O<góll!e za,..

raib.i,a?
- Nie talk wiele stwierldiz~em ~ a w goleniu J~tem 2JWQ11en.111ilkiem stacydh metod.
W 'karoym rnzie d:zięlruję za: szlaic!heitny gest.
I przym1kJnąlem oczy, Huk wtbrowa~ w mych
u.siza1e>h niepokojąco. W.sizY'SCY dolkora jurź: drzerriaU. Sąsiadka, podejrziliwa wo;bec tonu rozmowy, zamil:kiła. na dQ\bre. Gdzieś tai~ ną.
O.ole leżafa Afrylka. Nie mogłem :lAllbaiCZ'Yc llilc
prócz ciemności.
Obrndzilło minie ci\śn:!enie ipowiet~. na 'IJISey.
SaimolOlt tradil aptQIW.nie W)'ISIOKOSC. Doehod ziła trzecia w nocy. Moja sąsiadka mocowa~a sw~j bi1zarntyjslk.i ik:aipeil'~s~. Pochyli~em
się do oikien:ka. w;idać byfo &W1a1t<?a Dalkaru,
podobn,e w ooldaili oo śwtaite:ł Lodzi, czy BialegolSltoku.
- Cieszę się, że pal!la spoitikaiłam - powie<"".dyiby pan
d"Liała dama z DrolhOlbycza. ~
tra.fil lkiedYIŚ do stainów„.
- Nie ba;nd,zo mnie ciąginie d<C) Stanów _.
odoarlem. Spoj1rzail:a. na. mnie ja!k na obłąka
ne.go.
dla
jednak„ ~ U!pierafa się
- Gdyby
bo ja nie Wiem, czy jeszprzy.zwoi1tości cze kiedyiś przy.jadę do Eu'I'opy.
- Pewno pani nie ciągnie do Europy?
o<lipa:rJa. Sam()llO't lą- Mo.i::ę się obyć dowat z emocją wy.~zedlem na tra1P i 7..aczet'pnąlem moono :i·f!"Ykallisikie,go powie·trza.
BY'ło dość chłodne, Jak nocne, wi01Senne powieittize Wa1rszawy. Nad l:>udymkiem dwo,rea
loitniczego czer~ien i a•l neoinowy n.a1pis „Dakar". Ten w LnJbome byil niebieski a j)Oza
tym zaiS<ad:nkzych :różnic między l.;tniskami
nie .zauważyłem .. Skiiną~e:m ręką mej sąsiadce
i m innymi ru:s~rlem do dl"ziwi op.art.rz0111ych
na:pifi'lel!Il „T,ra111Ls1rt; • Stał iarrn 11.'olSiły Seooigall.-

CZyk

we

f ra111cuiSikim

woj.sikQ'WY'l'Il

!P1as2lc~:

:N'ie p.amięitałem dobrz.e, czy kra~ ten JUZ
'Uzy\'llkaił niepodileglość, czy też <J<biecano mu
ja w naj'bliż.s.zym cza.sie. Dziewczyna w nurkach ga;wędziła ochoczo z przySJt-0jnym poludniQ'Woom. Wkroczy.liśmy do hallu, urząd z<>
neigo ja:k ha.11 ika.żdego lotniska. W reSJtauracji szczękały tailerze, rozstaw'iO!Ile w auitoimatycz;nym pośpiechu porz,e.z =rnych kelnerów,
Podszedlem do stolika w kącie: drzemał tam
dl:u.gi M'tlTzyn w biaiłelj szacie wśród przedmici;tów l!'Zeźbionych w he.banO<Wyrn drzewie,
To bY'lo 'WISZystko z Afrylki. Hebanoowe bCY!:ki
kosl'ltoWafy wiele dolarów i musiałbym chyba.
zr0ZY'gnować z poda.rwniku dla Ewy Barabań
czylk, oo jiU:Ż byil-O'by po prostu świństwem,
a.le podoibal mi się ba!"dzo po~ą.że:k o cza:rnej,
ale zwpelme nie muirzyń<'ikiej, bo pocią!1;łej
twarzy, o diu1gim, p,ro.o,t)"m noosie i wysokiej
ew&zce, przechoidzącej chyiba w rytualny ka.l)elus7~

Paisażerowie ipilli solki, sprzedawca
owinięty w swój calun, a ja
wałean isię w marbwe i mądre twm·<U>

dnemal
wpa(ryz drzewia. Wkrótce dano .sy\gna1 do odlotu: wraz
z tnny.ini WY'sz..edkm na pły:tę. Dochodrzi!a
Na.
czwarta, aie ciemność nie ustępowała.
próżno usił'owalem wypa·trzeć z Afry:ki cakolWieik oprócz uirządzeń lotniiSka. Południowiec
nrowad.ziil już pod rę.kę roześmianą dziewczynurkach i sprawiali wrażenie, że s'ię
nę w
znają oo dzieci. zasiad1em sam obok pu..«te,g o
fotela. Samo'1o1 poa-<>lowaJ do pal<;a stadowe1go.
Crekail nms tell"aZ .s!kok iprzez At1antyk aż do
Brazylii. SiąnFki zawyły, samolort; ]Xlmiknal
z całą szy'!:>kośdą po betonie, gidy na.gle zadzrwoniit oot.ro dzwonelk i zaczęHśmy gwMtownie hamować.
dalej
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