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Cena 50

Program inwestycji

BZIINNIK

szybko renlujqcych

Bieżący rok szkolny dobieczebnie grupy starrnowią uczga końca. W piątek
we
niowie opuszczający zasadniwszystk.ich
szkołach
podsucze szll:oly zawodowe, licea
muje się wyniki rocznej praogólnokształcące
i
technika
cy. nasitąpi rozdanie uczniom
zawodowe.
świadectw
i pożegnanie abWraz z zakończeniem roku
oolwentów osta<tnich klas.
rozpoczyna się ogólnokrajoW kończącym się roku nawa akcja wczasów dzieci i
uki we wszystkich
typach
mlodzieży, którą obejmie się
s·zkól uczyło się przeszło 8
w br. blisko 3 ml!Il uczestnimln 270 tys. dzieci i młoków. W dniu rozdania świa
<lzieży. Najwięcej uczniów dectw, tj. ~ bm. wyruszą
ponad 5.176 tys. uczęszczało
pierw&ze pociągi kolonijne i
do szkól podstaJWOIWYCh oraz
za.początkują
działalność
oblisko 1.671 tys. do szkól zaśrodki wczasów w
m1escie
'
.
. ',i·
Jo.
j.t
,~ •
1>1.,: • ,,, •
„ '
wodowych.
które czynne będą przez llKlasy siódme szkól: podpiec i sierpień.
stawowych kończy w czerwNajwiększe
nasilenie wycu ok. 650 tys. absolwentów.
jazd.ów kolonijnych nastąpi
Lódź, czwa.rtek 23 czerwca 1966 roku
Część z nich, tj. 403 tys.
między 25-28 bm.
Rok XXI
Nr 148 (6075)
uczniów będzie kontynuować,„„„......„ ...„ „ „...„ „ „ „ „ „ „________. _ „ „ „ „ „..., ________ . „ „ „...„ ...„ .....;..__.;..
naukę
w
klaJSach
ósmych
szkól podstawowych,
pozostali - ok- 253 tys. - w kla~ach pierwszych szkół zawodowych.
Blisko 307,5 tys. mlodzieży kończy w tym roku szikoły średnie.
Największe li-
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Wydanie A

do Rzymu

Przewodniczący

Komi~ji Pia
nowa;nia przy Radzie Ministrów
Stefan Jędrychowski
przybyl w środę z oficjalną
wizytą do Rzymu wraz z gru
pą wyższych wrzędników korr:isj i.
Kil'kudiniowy program wizyty przewiduje rozmowy .z
c,-,oJowymi
wlookiml
osob1s tościami
politycznymi
i
przeds tawicielami sfer gospodarczvch oraz zwiedzenie zakładów
przemys-lowych
w
Tarencie,
Gela, Turynie
Mediolanie.

Dziś

de Gaulle wyrusza w podróż
po Związku Radziec.kim

W środę w Wielkim Pała
cu Kremlowskim konitynuowane byly rozmowy między
przebywającym
w
Zw.iązku
Rad.ziecklłm z oficjalną wizytą
prezydentem Francji, de
Gaulle'em a przywódcami radzieckimi - Breżniewem Ko&yginem i Po·dgarnym. '
Jak głosi oficja.Lny komu-

nikat, podczas rozmów, które toczyły s.ię w atmosferze
wzajemnego
zrozumienia
i
serdecznośoi, rol'lpatrzono pro
I.nemy dotyczące wsl'lechsironuego rozszerzenia stosunkow
radzieoko-francusk<ich i
pogłębienia
wspólnych
poglą
dów Fra111Cji i ZSRR. Omó-

rąk

przewodniczą

cego Miejskiej Rady Wła.dimira. Pro-

~=
\ie

mysłowa

pa.mląt

kowy . a.lbum
o
Moskwie
podcza.s
wizyty fra.ncusltiego gościa w moskiewskiin
R.atuszu.
CAF Phoix>fax

o
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za osiqgnięcia

wupowszechnianiu kultury
Wojewódzka Rada Narodowa przyznała wczoraj pod:
czas obrad V sesji plenarnei
doroczne nagrody WRN za
osiągn.ię~ia w
dziejzinie upowsze:hniania
kultury
W
województwie łódzkim.
Laureatami tego zaszczJ'1:nego
wyróżnienia
zostall:
mgr Jan Dekowski. kierownik zespołu etnograficznego
Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi
.la
upow.szechlllianie
twórczości ludowej i etnog•rafii;
Cloc. dr Jan Wegner - kustosz Muzeum Narodowego
w Nieborowie
za cało
KsztalJt studiów i prac w
dziedzinie
U!pOW'szechniania
historii sztuki oraz Józef IWgus zastępca
kierownika
Wydziału
Oświaty
i K;uil.trury Prez. PRN
Lasku I
Krystyna Adamkiewioz, kierO"Wnik
Zakładowego
Domu
Ku1tury przy PZPB Im. Boj.
Rewolucji 1905 r. w Pabia11icach za społeczną dzia-

w

łalność
kurłturalno-oświatową.
Wręczenie
nag·riód laurea-

tom nastapi Podczas uroczystej sesji WRN z okazji Swię
ta Odrodzenia.
(M. Kr.)

Sukarno gotów

zrezygnować

prezydenta

dożyoootn1e20
Polemika z nowym rządem

z t9t·utu

Prezydent Indonezji Sukarno. który nie sprawuje ju~
~ładz:l'. ":Vykonawczej w kraJU, osw1adczył w środt;: w

Przedslowiciele
Fundacji Russela
przebywali w Polsce
W

Polsce prz.ebywali,

jako
lorda
Berlrainda Russela - Christopher Fairley i Emanuel Litwinoff, przedstawiciele Fundacji Pokojowej Russela.
W czasie swego pobytu zostali oni przyjęci p.rzez czlon
ka Biura Politycznego
KC
PZPR, wicematrszalka
Sejmu!
~nona
Kliszkę,
spotka~! się
z działaczami polskiego ruchu pokoju
oraz
złożyli
wieńce
w
imieniu
Bertiranda Russela przed Pomnikiem Bohaterów Getta w
Wairszawie, pod ścianą śmier
ci w Oświęcimiu araz w Treblince.
osobiści

wysłannicy

parlamei:icie, że jest gotów
wyrzec się tytułu „dożywot
niego prezydenta".
_Zgromadzenie obradruj.e pod
s1!:11ą
oethroną
wojskową
w
bu?yi:ku,
któreito
nazwę
zm1emono z „hali sportowej
Bungkarno" (tj. Sukarno) na
„pałac
.przedstawicieli ludowych".
Pre.i:ydeot
bronił
m. in.
sp<>sobu rządzenia przy pomocy dekretów, praktykowanego przezeń w kilku minionych latach. Su'rnrno powiedział, że w
systemie demok"ra:ji kierowane; prezydent w razie naglącej potrzeby może oodjać każdy krok .
Prezydent oświa-dczył r0w11ież, że jest za przeprowadzrniem w bliskiej przyszłoś
ci wyborów powszechnych.
Sukarno powiedział, że Jr.i_
donezja nie powinna uzależ
niać się od oomocy imperialisty~znej. Jef!o zdaniem, repubhka
oowinna
zwalczyć
inflację i z!ik:w.idować zadłu
:iJenia zag:raniczoe wila16nymi

siłami.

Słowa te stanowia pośred
nią polemikę z nowym rzą

dem. który zabiega o
za granicą.

pomoc

wiono
także
najwaznieisze
problemy międzyna;rodowe.
W
godzinach wieczornych
odby!y się dwie konferencje
prasowe, na których rzeczn.icy radzieckiego MSZ i Palacu
EJ.izejsltiego
za1Poznali
d:?JiennLkatrzy swzególowo
z
przebiegi.iem
środowych rozmów.
Z oświadczenia odczytanego przez dyrektara Departamentu
Prasy
radzi€Ckiego
MSZ !... ZamiatiJla wynika.
że dwudniowe rozmowy do1yczy1y szerokiego kręgu zagadnień międzynarodowych i
stosunk"iw francusko-radzieckich. Szczególną uwagę poświęcono problem<>Wi bezpieczeństwa
europejskiego.
w
którym są żywotnie zainteresowane oba państwa. Rozmowy wykazały, że obie s·t;rony uznały za pożyteczne regula;rne przeprowadzanie kons:ult.acji na tematy miqdzynatrodowe i na temat
dwustronnych stosrunków.
Podczas wymiany poglądów na
stosunki francusko-radzieckie
poruszono sprawy polityczne.
gos•podarcze. naukowo-techniczne i kulturalne.
W sprawach gospodarczych
obie strony są zgodne,
że
istnieją waTUnk>i do realizacji
układ.u
o wymiainie h9.!Ildlowej między Francją a ZSRR
orae; do dals·zego rozszeirzenia
tej wym iarny.
Rzecznik radziecki podkireś
lił w za.kończ~milu wagę i zna
czenie wizyty i rozmów, podkreślając, iż toczyły slię one
w
szczerej
i
serdecznej
atmosferze.
Wypowiedzi. rzecznika prasowego
Pałacu
Elizejskiego
(C) Dalszy ciąg na str. 2

I Zudluienie krajów
rozwijojqcych

święta

w uroczystym kon.cercie inau
guracyjnym
znajdą
si~
~

Wizyta

min. Rapackie20·

w Afganistanie

Centralną

imprezą

przez

dowództwo
24

obchodami Tysiącle 
tylk~ piosenki wspólale 1 dawne polskie
p_1esni. Oprocz orkiestr i zesp"
Io"'. _usłyszymy także znanych
sohstow·
Krystynę
Ja.mroz
Barba.rę Niemen, Bernarda Ł~
dysza
i
Wiesława
Ochman<.
Piosenki śpiewać będą: Łu<:ia
Prus i Wanda Warska. Po zacia, nie

c~e:me,

koncertu

„milinij119

go", odbęcl?.ie się pierwsza impreza punktowana przez jury
- „Maraton kabaretowy".
W ciągu
następP1ych
3 dni
(D)

Dalszy

ciąg

na str.

2

będzie

n-

roczysta akademia zorganizowa

związku

kończeni u

I

Afganis"tan -

pnłac

królewski w

Cwiczenia"' kutrów torpedmvych

ma.rynar-

bm. w Gdyni,

stolicy

kraju,

Kabu!U.
CAF
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Konsultacyjno-opiniodawczy
Zapobieganie konłliktom
Konsultacje dla radców
Rozstrzyganie problemów prawnych

zespół

d/s .ustawodawstwa. ·pracy

pows•a• w
Kilkakrobnie JUZ informowaliśmy o faktach i dyskusjach, wskazuiących na dość
licznie występujące w
naszym mieście i województwie
konflikty wynikłe na tle nieznajomości,
nieprzes trzega.nia
lub też wadliwej interpretacji
ustawodawstwa
pracy.
Sytuację komplikuje często zwłaszcza
przy rozbieżności
z<:iań admiinis·tracji i radców
prawnych - mnogiość przepisów, a ta.kże nierzadko I róż..
noroo11ość

orzecznictwa

w

tych s·p rawach.
Dlatego też
z uz.naniem powitarno micjaty
wę
WKZZ oraz Okręgowej

marynarki wojennej

W roku b1eż. w związku z
ostatirum rokiem obchodow TY
s1ąclec1a
Panstwa
Polskiego,
sw»ęto
marYnarki
woJe.n neJ
obchodzone będzie szczególnie
uroczyście.
Na całym soo km
wybrzeżu
odbędzie
się
z tej
okazji wiele interesujących imprez.
Specjalny
rozkaz dowódcy
marynarki wojenneJ nakazuje
podnięsierue 26 czerwca br. na
wszystkich
okrętach
naszych
morskich
sił
zbrojnych wielkiej gali banderowej.

ki wojennej

Młynarski.

W Ministerstwie Przemy-słu
L ekkiego opra~owano na
podstawie wniosków poszcze- łUlllllłllllllmlDIDIUIDIDlllUWW
giólnych zjedno:zeń branżo
wych i analizy spodziewanych efektów ekonomicznych
specjalny program inwestycji
szybko
rentujących,
których
realizacja
nastąpi
jeszcze '!! tym roku i w rok·u
przyszłym. ·
Przewiduje
się zakup
pewnej li~zby maszyn i urządzeń uzupełnia
Minister spraw zagranicznych
jących, co
pozwoli na wyAdam Rapacki wraz z towa•
rzyszącym, mu osobami przY·
twarzanie nowych artykułów.
był w dniu 22 bm.
w godzi•
bądź
na
udoskonalenie Już
nach porannych do Kabulu.
produkowanych. Zasadniczym
Na
lotnisku
ministra
A.
Rapac
celem i1.1 we.stycji szybko renkiego powitał I wicepremier i
tują ~ych jest dalsza
aktywiminister
spraw zagranicznych
zacja eksportu. a jedno~ześ
Afganistanu No9r Ahmad Etenie wzbogacenie rynk1u kramadi.
jowego w atrakcyjne nowoś
Po południu minister Ad.am
Rapacki złożył wieniec w Mau
ci.
zoleum Nadir Shaba. W goNo. dla przeimysłu dziewiardzinach wie-c:iomycb wziął uskiego projektuje się sprowadział
w bankieci.e, wydanym
dżenie
z zagranicy ma szyn
na jego cześc przez I wicepre
do wyrobu modnej bielizny
miera i ministra spraw zagra
(Al Da.Iszy ciag na słlr. 2 \ nicznycb
ACganis.tanu
Noor
Ahmad .Etemadi.

Uroczyste obchod·v

na

W Opolu tematem dnia jest
oczywiS<:ie
rozpoczynający się
dziś IV Krajowy Festiwal P?l
skiej Piosenki. D<l odświętnie
przybran~go
miasta
przybywają gosc1e z kraju i z zasra
nicy.
Na miejscu jest już więk
szość
uczestni·k ów festiwalu z
czołówką
naó"ZYCh piosenkarzy.
Przybyli m. in. Regina Bielsk.a, Fryderyka Eikana, Kalina Jędru,~ik , Lucja Prus. A.ndrzej
Bychowski,
Wojci~ch

się

Przedstawiciele Banku Swia
towego zako1111Unikowali we
wtorek, że łączne zadłuże
nie krajów tr_zedego świata
w państwach zachodnich wzro
s!o w roku ubiegłym o 2,4
mld dolarów do rekordowej
sumy 35,4 mld dolarów.

przemyśle l~kkim

O Aktywizacja eksportu
O Atrakcyjne nowości na rynek

Zakończenie pierwszej fazy
rozmów francusko - radzieckich
Wprzyszłości regularne konsultacje
między Francją i ZSRR

Prezydent Charles
de Ga.ulle (Z lewej) otrzymuje z

Nagrody WRN

w

dnia w pucku ma
marynarki
woJenn"j
ma·
inauobchody „Dni Mo-

Następnego

ryn.arze
wezmą

U\l.ział w
wielkie;
nifestacji
społeczenstwa
gurującej

rza".

Okręty
wojenne naszych sił
morskich
będą
udostępnione
do zwiedzania. Gar1uzon na He
lu przyjmuje w dniu Swięta !\.la
rynark1
wojennej
młodzie~
ZMS. Odbędzie się tam wielka
impreza pod nazwą „1000 lat
Polski na Bałtyku".
Na Wybrzeżn i w całYm kraju liczne odczyty, prelekcje i
pogada.nk1 poswięcone l>ędą bi
storii i tradycjom naszeJ marynarki wojennej, służbie na
morzu i pracy w gospodarce
mo1·skiej. Przewidziane są tak
że liczne spotkania 1 ud.ności z
uczestnikami n wojny świato
wej marynarzami,
którzy
walczyli
na wielu
morzaclt.
zorganizowany zostanie również
przegląd
Cilmów marynu.tycznycn oraz wystawy i kiermasze książek o tematyce mo~·
sltiej.
w Swinoujściu na redzie por
tu staną okręty wojenne w
pełnej
gali.
Mieszka1icy tego
miasta będą mogli tak:i.e obejrzeć
pokazy walk korsarskich
i pirackich~
w
wielu imprezach wezmą udział orkiestry i
zes!'oty . artystyczne marynarki j
woJenneJ.

Lodzi

Komisji ATbitrażowej w Lodzi
powołarua
w
naszym
m1esc1e,
jako p i e r w s z eJ o tego typu w kraju, zespołu
konsulta.cyjno-opinio(B) Dalszy ciąg na str. 2

ObserIDntorz9
. OUZ

na .granicy
Syjamu z Kambodżą

Syjam
przyj4ł
propozycję
sekretarza gEneralnego ONZ
U THANTA w .sprawie wvsłania do Syjamu i do Kambodży
przedstawiciela ONZ
w celu za;:iobieżenia dalszym
incydentom na granicy mię
dzy obu krajami.
Spór graniczny międzv Sy·
jamem i ·Kambodżą ciągnie
się od dawna. W roku 1961
stał .się on przyczyną zerwania stosunków dyplomaty~z
nych.
W
maju
Kambodża
oskarżyła
Syjam w Radzie
BezpiEczeństwa
ONZ o liczne akty agresji.

Podziemnv

wstrząs
w Lublinie
We wtorek
w
J?odzinach
wi_ecz<;>rnych
w
niektórych
dzielnicach Lublina i P'Qbli·
skiego Swidnika stwierdz~
oo wstrząs podziemny. Trwał
on stosunkowo krótko. był
jednak odczuwalny. W miesz·
kaniach zaobrnrwowano w
tym czasie
drżenie naczyń
oraz
nieznaczne
wahanie
lamp gufitowych.
Lubelszczyzna jest terenem
asejsmiczn:vm i wstrząs naleźy
uważać
za
przypadek
wyjątkowy. Bardziej prawdopodobne wydaje się raczej
wy~taoienie
wstrząrn
pochodzenia erozyj~el!o. zwiazanego z m'ei.scowym zapadaniem
sie giruntu.

P.rogram i11westycji

Po fiasku ofensywy wojskowej

rentujących

szy hl{ o

Negocjacje

rzqdu irackiego

Dokiończen:le

(A)

ze str. 1

koronkowej
oraz
kor>onkowych .pończoch stilonowych.
Zakupi się też zespół maszyn
produkcji
stilonowych
Kor~ondend
agencji
m- do
dzianin
wytłaczanych.
Tego
chodnich w Bejrucie podają,
typu dzianiny, imitującej w
że rząd iracki zdecydował się
na r-0zPoczęcie negocjacji
p-:i
pewnym stopniu skórę, uży
fiasku wielkiej ofensywy wojwa sie m. in. do produkt.!ii
skowej
skierowanej
przeciw
rękawiczek;
dzianina
taka
Kurdom.
laminowana pianką poliu·reP;remier Jiraiku Bazzaz wle:lotan·ową służy do wyrobu kiUrkrotnie za:pewnał, że nowa utęk, skafandirów
itp. odziestawa o decein.tra.lizacji, którą
ży -S·po,r towej.
Przewidziany
rząd
przygotowuje,
uwzględni
import
drukarek
fi.J mowvch
prawa narodowe Kur<lów m·ieumożliwi
dziewiarzom
rozszkających
na północy Lraku.
winięc.ie
produkcji modnych
ż:r6dła kurdyjskie
zapewn-ia- i
poszukiwanych
artyk'Ułów
ją, że jeSJ.i pozwoli ona Kurdom na sprawowanie ko;nuoli z wielobarwnie drukowaneg'O
e~ti:lu, m.
in. kostiumów
n.ad wł.ais:nyml sprawami ™''rokąpielowych, bielizny iki.
dowy.mi,
wowczas
Barzani,
przywódca
Przemysł
powstania kurdyjbawełniany otrzy
skiego gotów będzie zrezygno- , ma urządza:iia 1pe>zwalające na
wać
z żądania
autonomii
wzbe>gacenie
asortymentu
prz~rowadzi rokowania
op~:
produkcji, m. in. S·p€cjalne
te o nową ustawę.
agregaty do wytwarzania tkanin zdobionych tzw. haftem
angielskim oraz materiałów
sukienkowych o splotach :z;bliżonych wyglądem do kor<l'Ilki.
Sprowadzi się również urzą
dzania do trwałego usztywniania tkanin ·p rzeznaczonych
na wkłady do kołnierzy;ków
i ma.nikietów w ike>szuQach.
Z innycih zakru1pów warto
Wczoraj,
kolejne s.potkanie
wymienić k.roma i draparki
poselskie odbyło się w ZPDz
do wyrobu koców anilanotm. M. Konopnickiej.
Wzięto
wych, aparaty do wytwarzaw ndm udział około 108 pracowników tego zakładu. Spotnia róinego rodzaju przędzy
kali się oni z po.sian.ką Ireną
fantazyjnej używanej do rosroezyńską.
W czasie spotkabienia tkanin, kro..<na do pronia
Iren.a Sr~yńska
odpowiadała na liczne pytania dotyczące m. in. pracy Komisji;
Sejmowej Przemysłu Lekkiego,
Spraw
Socjalno-Bytowych, a
szczególnie
Służby
Zdrowia.
wiele miejsca w swoim wystą
pieniu poświęciła ona zagadnieniu płac i rent,
(D) Dokończenie ze str. 1
festiwalowych publiczność wysłucha 6 koncertó.w, w których
ud2iał weźmie ok. 60 piosenka
rek i piosenkarzy.
Będą
to
m. im.:
hprzeboje
sez0111u",

z Kurdami

Spotkanie poselskie

z załogq ZPDz.

1m. M. Konopnickiej

OPOLE

--

Trojaczhi

„..Premiery

w Zielonei Górze
Mieszkanka wsi Trzebiechów
w pow. Sulechów, 25-letnia .Ja
dwi:ga S'1iW1ka powiła trojac2'ki

płci męSkiej. Chłotpcy cieszą sięl

doskonałym mrowiem
wied!Ilią wagą.

Dnia

21. VI. 1966

r.

i

oopo-

chaMza

Si~

Opole 66", „Echa

&kim.

zmarła„

lat 59 n,aJnkoManmsia, Babaia i

przeżYwszy

-

giełd
i estrady".
w
czasie
trW!a!Thia festiwal'i odbędzie się
wiele imprez towa;rzyszących recitade i wystę,py kaba·retowe.
Koncerty zapowiadać będzie
6
konferam.sjerów
z
Ireną
Dzie<l:Li.c i Lucjanem KY'dorYń·

.

S. t P.

Dnia 2J. cooerwea 1966 roku
lat 94 nai najl„psza M:atka i Babcia

zmarła, przeżywszy
sza. naijukochańsza

S.t P.

zona Skłl11erzvfiska:: Stefani a Kriger
z domu

SĘK

Msza żałobna Odbędzie
24. VI. o g-Odz. 9.30

się

dnia

kośeiele
nastąpi

w

Sw. Krzyża. Poi;Ncb
<> godz. 16 na cmentarzu na zarzewie. o smutnym dla nas obrzędzie po- ,
wiadamiają :majomych 1 ko-.
leża.nki

C~A, ZlĘC, WNUCZĘ'll'A,

z do-mu OI..Sr.z:EWSKA
Pogrzeb odbędzie się dlllia
24 czerwca br, o godz. 11 z
ka.plicy cmentarza na Kw.-czakaeh, o czym powiadamiamy pogrążeni w
głębokim
ZalU

Sl0S'11RY, BRACIA
.
i RODZINA
Dnia 21 czerwca 1966 roku
zmarła nasza Ukochana Mat-

}sa, Babcia 1 Siostra

SYN,

Dnia

Szulczyńska
domu HERMAN

lekarz dentysta
'W\Y'ProwadZenie ZW1ok nastą.pl.
dnia 23:. VI. br. o g<ldz. 17 z
ka'Pl!cy cmentarza na za.rzewle, o czym zawiadamiamy
pogrĄ:żenl w głębOkim &Smut-

dlugQIJ.e.tni pracownik ;,FotoOpty ki". w zma.rłym tracimy wy.bitnego
facilowca z
d2iedziny optyki okularowej.
RODZL"'li!IE Zma;rlego wy;ra.zy
glęb<>leiego
wspólczuci.a skła
dają

DYREKCJA, RADA ZAKLADOWA, PODST. ORGANIZACJA PART., KO
LEżANKI I KOLEDZY Z
PRZEDS. PAŃSTW.
"FOTO-OPTYKA"
W l..ODZI

ka
SYNOWIE, SYNOWE,

Kol.

mgr

czucia z

RODZINA

PODZIĘKOWANIE

Adamowi SZUL•

czylQ''8iKDJMU

wy;razy

powodu

WIS,p61

śmierci

Wszystkim, którzy
udział w
pogrzebie i
serce

li

MATKI

ciężkiej

'KOL~
I ttGl>EDZY ZE ZJEDNOCZENlA
.PBZEMYSLU AR•
'l"flROLOW
TECHNICZNYCH

Marii

~

Jasińskiej
a w szczególności OO Bemar
dYnom - składamy serdeczne
podziękowanie

MĄŻ

w

I

SYNOWIE

dniu 22 cz:erwca 196' r.

zmaf'ła

S..t P.

S.tP.

Helena
R6Zalska

Geilowelu

Pogrzeb
odbędzie się dfLla
24. 11'1. m:. o godz. 16.30 z kaplicy
cmentarza
przy ut.
Rzgowskiej, o czym zawiadamiamy pogr-ą.U>ni w głębokilm
smutkU
SYN, SYNOWA;
WNUCZEK

I

BODZINA

konferencja
poświęcona

konstrukcjom metalowym
Ponad 700 wybitnych naukow
ców, konstruktorów i inżynie
rów budownictwa z U krajów
przybyto w śrooę do warszawy na 4-dniowe obrady 111
Międzynarodowej
Konferencji
Nank.owo-'l'echnicznej, poświęco
nej
ugadn.ieniom konstrukcji
metalowych.
w imieniu rządu polskiego
uczestników konfe.r encji powitał E ugenrnsz Szyr.
Przewodniczący
Komitetu Na
uki i Techniki wyraził <>·Pinię,
iż główna
uwaga uczestników
konferencJi powinna być zwró
eona na zagadnienia ekonomiki stosowania materiałów sta!o
wych i aluminiowych. Trze•ba
dokonać rewizji pewnych, nie
zawsze słusznych, poglądów na
temat racjonalności i celowoś
ci
zastępowani.a
kon.s trukcji
metalowych konstrukcjami żel
betowymi. · -szczególną
analizą objąć ruileży sprawy
konstrukcji
urządzeń
przemysło
wych, szczególnie w przemyśle
chen1icznym i ciężkim. Nie mo
żna
unikać
konfrontacji poglą
dów wówczas - pookreślił wi
cepremier - kiedy pewne roz
wiązani.a
(tzw. oszczędnościo
we) stają się • faktycznie źró
dłem podwyższenia kosztów inwestycji i obniżenia sprawnoś
ci eksploatacji.
Następniie gł.os zabrał w iłnie
niu Polskiej
Akademii Nauk
prof. Janusz Groszkowski.
W ].tterwszym dniu obrad dys
kusja toczyła się wokół referatów
na temat
ekonomiki.
estetyki i kształtowania konstri.J.keji.

W Algierii

Kara śmierci

za

Osińsku
z domu PIORKOWSiKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 211.
VI. br. o god.z. lG z kaplicy
cme.ntarza rzym.-kat. pr?.y ul.
Oi:rooowej, o czym zawiadamia
RODZINA

przestępstwa

gospodarcze
W
Ail,gierze
podano
we
wtorek
do
wiadomości
<>
-w~rowadzeni,u
'kary śmierci
za ,przestępstwa gospodarcze.
Rr€-mier Bume·dien podpisał
we wtorek dekret o u.tw<>rzeniiu specja.Inego sądu u:praw111iom..e.go do wydawania
·w yroków śmierci . za prze-1
stępstwa tego ,rodzaju.

Zespół

powstał
De>lmńczenle ze str. 1
dawczego, służącego z.a.równo
radcom, jaik t.eż dyorekt;orom
i iln:stam.cjom związkowym po

(B)

mocą

w

roz.s.t;a:-zyganill.i
zatym tle konfliktów, s:zczeg61nie konfliktów: praoowinilk - zaiklad pra
cy. Uchwałę o powołan·iu takiego :zie.spotu do życia podjęto na okiręgowej
nairadzie
radców praWl!lych 23 maja br.
Wczoraj odbyło się pierwsze zebranie
kilkudziesięciu
osób powołanych do tego zespołu.
Obok radców prawnych - znaJWców prawa pracy, a;kces do udzia.tu w pracach zespollu zl.OO:yili praoowisitniałych

na

Kronika
===wypadków
w .Jeżowie pow. Brzeziiny
pod samochód osobowy
m-ki
„ warszaiwa" w.padł 6-letni chło
piec, Ryszard Mielczarkiewim;.
Dziecko uczepiło się jadącego
wo-zu konnego,
a
następnie,
gdy wóz mijała
„Warszawa"
zeskoczyło w.prost pod koła ro;:
pęd-zOIIlego samochodu. Chłopiec
poniósł smierć na miejscu.

*

,,.

*

Na ul. Naw.i-o1 w Łodzi, k·i erowca samochodu IW 04Sl, Wi
told Marg•osz (.PKWN 20) na
skutek
nadmieirnej
szybkości
uderzył samochodem w
beton.o
wy nlot. W wypadku obrażeń
ciała doz.nał Jan M.argosz (Orla ~) które.go pn:ewiezion.o do
szpi1ala.

*

,,.

:!li:

~jt!ł~„

W środę odbyło się w Warszawie ,p <>sied-zenie Zarządu
Głównego
i Rady Polskiego
Towarzystwa Ekon<Jllllicznego,
na którym uchwafono regulamin nagrody naukowe.i PTE
im. Oska,r a Langego.
Nagrody te będą przyznawane co 2 lata za wydane
w tym okresie prace indywidrualne 1ub zbi·orowe -stanowiące
wybitne osiągnięcie
w dziedzinie eke>nomii politycznej. statystY'ki, ekonometrii i cy·bernetyki ekonomicz.n ej. Po raz pierwsly o.agrody będą pr.zyznane w br.
Pierwsza
nag.roda
wy.nosi
25 tys. zł, dwie drugie po
15 tys. zł, trzy trzecie po
10 tys. Zł i trzy wyróżnie
nia •PO 5 ty>S. zł.
1

Czy kobiety
pieczeń

chorują

Społecznych.

Badania prowadzoDO w 24 za
kładach przemyslowych
w War
szawie, Łodzi i Poznaniu oraz
w woj. warszawskim, łódzkim,
poznańskim i katowickim. Prze
ciętny

miesięczmy

wskażni:k

absencji (liczba dni zwolnienia
na 100 osób) w:yin.osił d·la ogółu zatrudnionych
w tych zakładach 114,5, w tym d.la męż
cŻyZlil 94,6 a dla kobiet 130,9.
Trzeba
jedna1k pamiętać,
>;e
wska:ónik ten u kobiet obejmuje także :ri'ieobeoność przy
pracy z powodu opieki nad
chorymi dziećmi, a zwo-Jnie:n.ia
z tego tytułu wynoszą na 100
kobiet 22,5 d:nia w miesiącu.
Dokładniej

:naświetlają

tę

sprawę
dane dotyczące abse<'.lcji kobiet
w
poszczególnych
gru,pach wie.ku oraz w zależ
ności
od liczby
posiadanych
dzieci. wyruka z nich, że najwięcej zwollilień od pracy prz:;·
pada na kobie·ty starsze (55 i
więcej
lat), a także kobiety
w
wieku 25-30 lat, t=. te,
które mają male dzieci. Natomiast kobiety w wieku do 24
lat oraz 40-50 la~ .ma.ją najmniej zwo!J!lień.
Interesujące
jest porówna:nie
wskaź.ników
a-bSencji chorobowej mężczy2lll, kobiet bezd.ziet
nych i mający.eh dzieci starsze
o-raz matek dzieci w Wieku do
14 lat. Okazuje się, że kobi-ety ostat«liej grupy - po odliczeniu
dni
wykorzystainych
przez nie na opiekę nad chorymi dziećmi chorują rzadziej niż mężczyźni.
Wyniki ba·dań dowodzą więc,
że wysoka absencja kobiet je,;t
!ij)(>Wodowaina
przede ws:zystk1m obowiązikami, macierzyński
mi. · Wiąże się z tym szereg
zagadnień
z dziedz1ny socjalnej oraz z 7.akresu prawa pracy - m. in. zagwarantowanego prawnie,
pairdziej róW11J.o-

-/lk'.ii.

w

Lodzi

naiuki UL (.z prof. dt>
W. Szubertem na czele) oraz
sędziowie sądów łódzkich. Do
powolamege> na tym zebrainiu
ośmioosobowego
prezydium
zesipołu wes~li także: Wojewód:z'k i !'11.Spektqr Pracy
H. Kustos oraz p:t'ezes OKA

nicy

- z.

Dokończenie ze str.

(C)

w

1

najważnie~szych

punktacl1
pokrywaly się
z wypoW'ieclziami rzecznika. radzieckiego
MSZ. Dodał on jednakże, że
w środę
podczas wymiany
poglądów
na sytuację mię
dzyina;rodową
sporo miejsca
poświęcono problemowi wietnamskiemu,
wydairzeniom w
A:firyce, w Azji poludniowowschodniej i
kilku
innym
sprawom. W zasadzie uzgodniono też -projekt podip.i.-sania.
p<>rooumień w sprawie ws!P<'>ł
pracy w dziedzinie naukowotechnicznej i wykorzystywania
obiektów kosmicznych do ce•
lów pokojowych.
Zd.runiem rzecznika francuslctego, ro-z,mowy będą jesz-

chorują ~zęściej?

;_ a ,r,gumen
tern tym niektórzy kierownicy
zaikładów · pracy
uzasadniają
swoją :niechęć do zatrudniani.a
kobiet. Warto r<NJWai.yć tę opinię w oparciu o opublikowa
ne ostatnio wyniki badań absencji chorobOWej kobiet, p1rze
prowadzone przez Zakład U·bez
Częściej

Depczyński.

Prezydium O!J)["acuje ;r:eg.ula
min oraz zas-ady działania ze
spolu, k.tóry pracować będzie
przede • wszys·tkim w grupach
bra.nźowych. W perspekltywie
przewidziaine jest również ~
korzystywaJil'i.e
doświadcz~n
zespołu do pr-a.cy szkolen.iowej, a także ewentualnie wy
dawanie biuletynu. Jak wyni1lmlo z dysklusji - w przypadlk>ach uzasadnionych zespól
będzie móg·l zwrócić się
odlpo<wiednich wiadz z wmoskiiem o UISlUnięcie
sprzecz-·
ności w poozcze.g ólnych _przepisach, bądź też z prośbą o
ich wykładnię.
Duslmtainci podklreślaili rów
nież k001S·u ltacyjn()-()pIDiodawC7Y chara.kter powstałego zespołu, który ma na celu słu7yć pomocą i r.adą przy rozstrzygamii\l bairdziej :zawiłych
problemów prawnych, zapobiegając w ten sposób niepotrzebnym często procesom
sądowym, ale który w żad
nym wypadku nie może i nie
bedziie zasitępować odpowied1iioh
i111S1tyłiucji
powolainych
do podejmawainia wi~żącycll
decyzji.
(J. a. k.)

?o

*

Przy 21biegu ultc Slen:kiewicu i Nawrot, Czesław Komorowski (Franciszkańska LZ9) pro
wadząc
samochód najeehał na
motocyklistę
B-ronislawa Bąbo
la (Lubelska 8). Jadąca motocyklem jako pa. sażerka Marian
na Bąbo!
doznała
otwartego
zła.mania podudzia i
~bywa

rozmów lrancusko·radzieckich

im. O. Langego

d/s ustawodawstwa pracy

wzięli

S.f P.

GALANTERYJNYCH

Dnia 21. VI. lS66 r. zma'rła
nasza ukocha.na Matka i Baib
ci.a

Międzynarodowa

okaza-

i pomoc w czasie
choroby
ZONY ,,,,,.

MA'l\Kil

sklada::ją

i

roku

lll6'

Bruno
Hoffman

Maria

'WNUCZĘTA l

19 czerwca

Nakłady na import maszY'n
i
urządz.eń
zwrócą
się
w
szybkim czasie, gdyż można
będzie od ra:zu niemad ~ęk
szyć
eksport
uszlaohetm.ionych wyrobów.

zmarł

S.f P.

z

SYNOWIA, WNUCZKI
i RODZINA

dukoji chodników typu bou-

cle.

Zakończenie Piercosz-ei Iazy

Nagroda

Dziś w
Łodzi
zachmurzein.ie
umiarkowa.ne. Tcanperatu,ra ma
ksymalna w pobliżu 22 st. C.
Wiatry umia.rkowa,ne z kierun
ków zmiennych. Jutro pogoda
.~ -. !!ifięks;;);'..ci; zmian,

miernego rozłożenia na oboje
rodziców
obowiązków
opiel<i
nad chorym dzieckiem. Spra ·
wom absencji chorobowej kobiet ZUS zamie.r za poświęcić
szczególną

uwagę.

Lolnic:lwo DRW
zestrzeliło

samolol USA
Dowództwo
amerykańskie
w Sajgonie zakomunikowało
w środę, że 4 samoJ.e>ty USA
typu „Crusader" ste>czyły we
wtQrek potycz.kę powietrzną
z czterema odrzutowcami pół
nocnowietnams·kimi
100
km
na północny zachód od Hanoi.
Wedlu~ komunikatu am~ry
kańskiego,

1p6łnocon.owietnam

cze klontyinuowmie po powirocie prezydenta Framcji z podróży

po

Związku

Radziec-

kim, w Wtórą udaje Ilię w
czwairtek odlatując o godz.
10 (cz.as rnosk.) do Nowosybirska.
W g00.7Jin.ach
~dniowych
prezydent Framcji w
towairzystwie ministra spraw
zagrain~cZJilych i
innych osobistości
przybył
na teren
moskiiewskiego
Uniwersytetu
Państwowego im. Lomonosowa. Po zwiedzeniu biJblioteki,
k:illru pracowni naukowych i
innych obie.kitów, gość fraincuski spotkał się w 8lllH uniwersyteokiej z praoow.nilkami
naiukmvymi i studentami tej
jednej z naj'Większych
na
świecie uczeln.i.
W
godziinach
wieczminych
prezydent de GaJU.lle obecny
byl na Kremlu na przyjęciu
wyd.al!lym dlla szefów placówek dyplamaitycznych
akredytowanych w ZSRR, a następnie w.rarz z mali-Onką wydał w
salon.ach
ambasady
frruicuskiej obiad dla człon
ków Rrezydium Rad.y NajwyŻ"SlZej
ZSRR i rządu radzi€Ck.iego.
W czwartek delegacj.a francuska udaje się w podróż po
Zwi~
Radzieckim,
mtórej
trasa wynosi p-Olllad 10 tys.
km. Przylot d<> Nmvosybirska
p.rzewidziainy
jest o godz.
18.35 czasu lolmlnego
(12.35
czas warsz.).
Po przybyciu
do
Nowosyblll"ska
program
przewiduje
odpoczynek.
Z
Nowo9Ybill"Slka
prezydent de
Gaulle uda się do Leningradu, Kijowa i Wol,gog;radu. a
następnie
powróci do Moskwy.

Stewardessy
na kolei

skie „Migi-17" zestrzeliły jeden odrzutowiec ;.,Cl.'\usader".
Drugi samolot amerykań-sk:i
strąciła a,rtylleria przeciwlotZaq;iięty pod szyję, w przydłu
nicza.
g·im pła=zu,
objuczony torW środę powstańcy pcludbami,
z po~ę2ną
lata·rką
na
niowowiet.namscy
zes brzelili 1 piersi. To konduktor w pocią
gu. Niedługo jedna.k nastąp i ą
na po;!<udnie od Saj,gonu dwa
zmiany. M1niJSterstwo KomuniOdrzutowce
amerykańskie.
kacji poleciło wyposażyć kic„F-10&" i „F-100".
rowl!lhl<ów i konduktorów pociągów
eksp'resowych
w elegan,akie kurtki z tropiku, szyte na miarę, na wzór umundu
rowania letniego oficerów WP •
W dalszych
latach
podobny
st.rój otrzyma obsługa wszystkich pociągów.
Myśli się też o wprowadzen·>u stewa,rdess
w
pociągach
w obliczu prowokacyjnych ekspresowych i daJekobieżnyeh.
W Kra1kowie
jUŻ
r<YZ,poczęto
głosów prasy zaehoclnioniemiec
werbtm.ek kalflldydatek.
Wa;rukiej, skierowanych
przeciwko
nek - dobre zd.rowie, prezenza.warciu nowego porozumienia
o pr-zepustkaeh oraz polityki cja i in-teligeincja. Po pr-zeszko
leniu
stewa·rdessy-konduktork l
wła·d.:
Berlina
zachodniego,
ro2lpoC1lllą
pracę
w pociągach
rząd N'RD wezwał sena,t zachb
DOKP Kraków.
dnioberliński do udzielenia wy
Z
myślą
o
tmystach
zagraraźnej odpowiedzi na następu
niczny.eh obsługę pociągów zające pytanie: „Czy senat Ber
0ipatrzono
w
wielojęzyczne
lin.a zachodniego
p.r agme usłowniczki
hasl!owe, pr.z ysto.so<
normowania swych stosunków
wane do potrzeb ililfo.rmacji ko
z NlliD, czy też chce nadal
lejowej.
uprawiać
wobeC NRD politykę wrogości, bezprawnej i,n,g2rencji i pr()'W<)lkacji?".
Oświadczenie
opublikowa·ne
przez Agencję A.DN wskazu1e

Incydenty

•
na granicy

Iw

m.

Berlinie

in.,

że

w o);tresie

obowią

zującego do 3Q bm. porozumie
nia o .p rzepustkach doszło do
prowokacji granicznych,
podczas których ze strony zachodnioberlińskiej ost·rzeliwano zoł
nierzy straży granicznej NRD,
uszkodzono instalacje g.ra.niczne i ud.:iela.no
pomocy przy
naruszai!l1u giranky.

Udana operacja
na otwartym sercu
Sukcesem
zaik-ończyła
się
przeprowadzona po raz pierw
szy w Krakowie operacja na
otwartY'Ill serc.u, kitórej dokona1no prży pomocy sztucznego
serca korustr\.IJkcji inż. PłużJ<a

Arabska
unia pialnic:za

Arabska
Rada
Jedne>ści
Gospodarczej p0stanowiła powołać do życia arabską unię

płatniczą
w środę

zakomunikował

sekretarz geo.ęralny
organizacji el Baillila na kon•
ferencji prasowej.
Realizacja projektu p0zwoli na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zain~reso
wanym krajom i przyczvni
się
d'O ułatwienia icll wymiany h_and'1owej.

z P02Jnain1.a.

Celem oiperacji prze.prowadzo
przez doc. dr Michała .JuW środę rozegrane
zostało w
w Szpitalu im.
międzypaństwowe
spo\A.n.ki,
było
usunięcie
wady Mińsku
wrodzonei
przegrody między ka.nie pił.kairskie juniorów ZSRR
komorowej serca
u 38-letniej i Polski. Młodzi pilkane po-ls"y
pacjentki. Natura·1 ny ubytek w Odn.ieśli zasłużony sukces, zwy-:
triumfat0crów turnieju
przeg·rodz!e wypełniony zootat ciężając
specja1nym tworzywem sztucz- UEFA 2:1 (O:l).
nym.
Pa·rodltliowy Olkres, jaki
upJyn.ą! od zabiegu rokuje p;!ł
W międzypaństwowym meczu
ne na.ct,zieje
na
rehabilitację piłkarskim
reprezentacja Włoc!l
Zdrowotną pacjentki.
pokonała A'l'gentynę 3:0 (l:O).
nej

szczyńskiego

*

*

•

Nowy szef CIA
K0tres:poodent PlAiP• W. Gór•
nicki donosi:
Prasa amerykańska z wy.raź
ny.i n
zaklo.potafll,iem
przyjęła
mianowanie
Richarda Helmsa
oo stanowisko szefa Centralnej A,,gencji Wywiadowczej.
Z jed1nej s~re>ny dotych&aso
wy szef CIA, adm. Raborin b'ył
powszechnie
niecierpiany
zarówino w śro<:lowiskach
pe>litY'C'Znych
Waszyngtonu ja'k i
w s.:imej C:EA.
z
d·rugiej
jedruak
strony
Helm..s jest pierwszym zaw<>do
wym, a nie politycznym oficerem wywiadu, który objął kie
rownictwo te-j :n:iezmiern.ie waż
nej 1nstytucji. Ozn.;icza to i pod tym względem komenta
rze
prasy
amerykańskiej
są
niemal
całkowicie
zgodne
daLsze
usamodzielnianie
s~c=;
CIA w sensie politycznym, a
także dalsze ście<Snianie się we
~ęta"~egp
1lm;g~
elity wła-

dzy, ma.jącego dostęp do Wiarogodnych Ln!ormacji.
Mianowanie Hel.msa jest zn.a
miernnym przejawem powolnego
przechodzenia
władzy
w
jej
najbardziej
kluczowych,
najczulszych instrumentach w
ręce
niewybiera.bnych, zawodowych „specjailistów od rządze
ni.a".

Proces

ten,

którego

ist-

nieniu rozpaczliwie zaprzeczają
oficjami socjologowie amerykańscy, przybrał w USA roz
mia,ry większe, n.iż się na ogól sądzi. Chodzi tu już nie
tyhko o coraz wi<,•kszą licizbę
stanowisk obsadzanych w drodze nom1nacji,
lecz rów1rueż
o pewną i1osć ważnych stanowisk (n1p . wiele ważnych pozycji w Senade czy w Izbie Re
prezenta1T1tów), które w teorii
są wybieralne lecz w pratkty"e
przechodzą
systemem rotacji z
jedoiego na drugiego przedstay;iciela tej samej ,g•up)',

~

h

Skqd wz1qc na mieszkanie?
I

Już mro: żonki z truskawek

,

Kłopoly
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Warunek
wpłacenie wkładu

n-

[~s.

~a

Iz.
35
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Obok \ dostaw: co-raz większej il oś.ci _świeżych truskawek, rO<Zpoczę</o również ich mr~zenze, przygotowu.1ąc
zapa sy .tych smacznych i po~zukiwar_i11ch owoców na
zimę. w'edbttg· plam.ów chl:>dnze
powmn11 zamrozie w
tym sezonie około 11 tys. to-n. truskau;ek. Do pra~. wlą·
czyla się już no;wa zamraż'1lnza .w Gorze Kalwar!i~. m~
gazynującal dziemi:nie okolo 90 ton. _wai:to podk;eslzc, ze
Ul pelni S•~onu . owocowego, zam~azalnia w . a.orze. Kalwarii zatnll!niCll. około 2 tys. osob, pr:zetnaznze mewykwalifikowam!J!f~h kobiet·
Na zdjęci~ i sortowanie truskaw·ek przeznaczonych na
mrożonki.
CAF ·- Uchymiak

ile

9-

a

o-

1.200 iyB. rqk - 0,5 mld.

złtery

Powstały l,j rozwijały się

•

•
•••
••

Oblicze 1 ·'."" 11raca

Młody człowi ek!, uczeń
ły średniej, szc:?Jeg:óltii'e

cl

1ę

ł

u

szkojeśli

pOcbodzi z miasta. niewiele
ma okazji do zaikosztowania
pracy fizycznej. A p<>smakowanie ; e j, nP. w · r:amacb uczniowskich,
czy
studenckic.h
hufców żniwnych, tra-dycyinie
wyjeżdżających
podc.zas wakacji na tereo.1y woJewództw
]J'Ółnoc nycb, ł!J;CZY • el~menty
przygody z mezm1e;n1e pożytecznymi
efektami eosP<>darc zymi.
Przeżycia te były . udziałem
ponad 1,2 tys. UCZDIÓW łódz·
kich szkół, którzy w ramach
72 hufców wykonali w ub. r.
pracę wartości ponad 6 mln
"I podczas akcji żn1wni:J, w
leśnictwie
i w budow01ctw•e
wiejskim. Ponadto 380 studen
tów pracowało podczas waka·
cji
w Pastęckicb
Zakładach
Torfowych.
.
w bieżącym roku akcja m1w
na zostanje znów rozszerzona.
Na s z cze e ó l n e p0dkreś
lenie zas-łul!'lJje fakt. iż W
przeciwieństwie do lat ubiel;(łycb, w
rokiu ubiegły~ nie
"ZJdarzały sie przyo.ad'kt ~Y
młodzież przyjeżdżała do mP.
przygotowanych na to 1 PGR
Warunki . bytowe były dobre.
a niektóre l'(Ospodarstwa zadbały nawet o special~e atrakcje w p0staci wycieczek
oo pracy.

Oblicze 2

wychowanie

Rezultaty

wychowawcze

Statek dla Indii

w

Stoczni im. Kc,munY Pa·
w Gdyni podnieslo11a
została
bandera hinduska !'a
ryskiej

statku

„Vishva

Vibhuti". Dz1e:

sięciotysięcznik
ten zbudowalt
gdynscy stoczniowcy w suchym
doku. Jest to trzecia jednostka
z serii czterech motorowców

za.mówionych przez armatora .,.

Bombaju.
ostatni statek bę
dzie gotowy w sierpniu.
CAF - Uklejewskj

Niemniej jednak generalne
zagadnienie tzw. wychowania
t>rzez pracę jest dyskutowane przez sp.ecjalistów. Jedno
jest
pewne:
dla młodzieży,
która ma szczegóhlie utrndniony start życiowy, OHP
stwarzają
szczee-ólne sza!lJSe.

W swoim czasie modny był
termin „młodzież niczyja" na
określenie
tych. którzy już
zerwali ze sz!rnłą, a jeszcze
nie kwapia sie do podjęcia
pracy. Zresztą co robić, ~dy
się nie ma żadneeo fachu?
_więc
hufce dla
1
hufce produk

cyjne. Jest ich obecnie w c11łym
kraju 150,
skupiaJącyr.11
ponad 5 tys. uczest.ników. Hut
ce te trwają 9 miesięcy lub
dwa lata i łączą pracę z uznpetnianiem wykształcenia ogól
nego oraz nauką zawodu.
w Łodzi hufców takich jest

I
I
I
I

z

z kwaterunku przywilej przy
jęcia na członków snółdzielni
bez stażu kandydackiego jednak
ostateczne
roznatrze.:iie
wniosku zależy przP.de wszyskim od szybkiego złożenia
wyma!(anego wkładu mieszkaniowego, co bezsprzeczniP

one 317 uczestników,
W_ !Jr. zapewne
ltczba
ICh
Wzrosme,
prowadzone
•ą
bowiem pertraktacje
ze spół·
dzielczością i Łódzkimi zakła.darni Kir1otecbnicznym1,
przy
których jeśli znajdą się fun·
dusze. hufce zostaną zori:anizowane.
OHP zo•stały niedawno p.raw
nie usankcjonowane w skali
państwowej. Zasad:v ich działania zostałv określone Uchwalą nr 55 Rady Ministrów
z dnia 1 marca br. M. in. dokument ten omawia sprawę
13 i

~z:zeeólnie ~" interesującą cbłoo
związaną

ców. a mianowici.e .
ze służbą wojskową.

„SPO"
Kilka

lat

młodzież

temu

zdpbywała

odznakę „Sprawny
do Pracy I Obrony" Dziś ci
uczestnicy OHP. którzv „słu
żyli" w huku co najmniej 9
miesicc.v maja prawo wyboru rod za iu wojska lub służ
by w zależności od posiadanych kwalifikacji
spraw-

ności
także

przy
skich

fizy~znej.

Korzystają

z orawa pierwszeń~twa
werbunku

do

oficer-

s:zt.::ół zawodowych lub
szkół oodoficer~ki~h. jeśli oczywiście
odoowiadaią
wy-

maganiom stawianym Pt"Zez
te szkoły.
Natomiast junacy, którzy
11czestniczą w
2-letnich OHP
odbywają

zasadnic-i:ą

służbę

wojskowa w systemie obrooy
terytorialnej.
A
wojsko. Jak wiadomo,

się często

darza mi
(a jestem
pew;en, że nie mnie jednemu)
widzieć taki obra.zek. Do sklepu
spożywczego
wchodzi
kobieta,
trzymająca za rękę paroletnie dziecko. Kupuje ona -rozmaite wiktuall/,
od których ugina się siatka, a więc
ser, kiełbasę, konserwu, chleb, nierzadko wino lub nawet wódkę. W
tum czasie dziecko mówi: „Mamo,
kup mi cukierek!". Matka nie slysz11
!ub udaje, że nie slyszy. Dziecko powtarza: „Mamo, kup mi cukiere1c!".
Matka zb11wa jego prośbę slowami:
„Nie zawracaj mi glow11!", płaci rachunek i w11chodzi. Albo taka scena
z aktualnych dni czerwcewuch. Na
ulicach pełno stoisk· z owocami, przede wszystkim z truskawkami, któr"
latoś pięknie na.m obrodzily. Malu
chlopczyk, u.czepiony sukni matcz11ne;, wola:
„Kup mi truskawek!".
Ale mama się śpiesz11 i nie reagu1e.
Chlopczyk znowu: „Kup mi truskawek!". Bez skutku. Więc je~zcze raz:
„Ku.p mi truskawek!".
Mama
się
śpieszy, chlopczyk wlecze się za niq
opornie, spoglqda.jąc eo chwiltS n4
kolorowe stragany z owocami.

Z

spółdzielni

Nowe
zasady
przydziału
mieszkań
kierujące
od niedawna poteżną .. orzeprowadzką"
tysiecv rodzin z kwaterunku do soółdzielni P<»tawiły
bowiem wiele z tych
rodzin orzed niełatwym do
rozwiązania
problemem:
skąd
wziąć
na mieszkanie?
Problem był (i iest) rzec7yw1sc1e niebagatelny - szcrngólnie jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne (starające sie
o mieszkaoie typu M-4 czy
M-5).
dla
których szybkie
wpłacenie
mieszkaniowego
wkładu,

oznaczające

często

-oblicza
OHP
skupiają
woj~ko wsnółczesne.

pracy, podejmowane; p.rzez
ur.7.niów oodczas wakacii, nie
są
wartoś~iami
wv.miernymi.
Inaczej jednak patrzy się na
ś~at. ·gdy się poznało smak
własnego
ootu oddaneg-0 dla
pożytecznej
sprawy.

Powstawały
młodocianych

Oczywiście
przydział mieszkania łączy się z warunkiem
Jak najszybszego . załatwienia.
wsz:Y'stki-ch
oł>owiazu jących
formalności
związar.tycb
zapisem do spółdzielni. Nowe uchwały gwarantują bowiem właścicielom wniosków
kierowanych do soółdzielni

sorawia najwięcei kłopotów
wiel'U rodzinom sitarajacym
się obecnie
o mieszkanie w

zł

jakby na marginesie wieikich spraw„ w cieniu problemów. Traktowane raezej
k
·
eg
·. „powazna
. "
jako for~ wa aeyJn ~ , wyponyn k u u1z
dzia.łaln.osc iros1>od~rcz!' 1 wycbowa\~cza..
( na.gie oka.za.Io się, ze w roku ubiegłym w szeregach
Ochota"lictCY·ch HUfców Pracy dzfała.lo pożvte.c-z.nie dla
kra.ju bllisko 600 tysięcy chłopców i dziewczat: milioo
d1wieście 1tysięcy młodych rąk! Jak oblicz.ono. efekty fob
pracy W81f"t.e są ponad pół mili11.rda zle>tyeh!
OHP dZliała.ją w c-zterech podstawowych kieru•okach,
stanowdącYICh niejako ich „oblfozll",

li
fi

·o

,, przeprowu dz I'1 •••

Pis-ząc niedawno o tak aktualnych clą.gie bolą.czka.eh
mieszkaniowych poruszaliśmy m. in. sprawę zna.lezieni'.l
najwłaściwszej d•rogi do zdobycia spółdzielcrzego mieszkania, ja.ką dla większości łodzian jest z pewnością.
systematyczne i premiowane OS?.czędzanie na książecz
kach mieszkaniowych PKO. Poza wielom"' tysiącami
ludzi, którzy w ten właśnie sposób decydują się poprawić w przyszłości swoje warunki mies-z.kaniowe lub
ułatwić życiowy
start swoim dorastającym d>ziecie>m,
istnieje jednak · w Lodzi spora grupa rodzin. które nie
skorzysta.ją z zalet d1ln~ofa.Jowee-o oszczedzania., ponieważ
trudne warunki mirszkanie>we i materialne prP.destynują
je do otrzymanfa spółdzielczeg-o mieszkllnia
w pierwszej kolejnoś()j - do roku 1970.
Ma.my tu głównie na myśli rodziny skierowane do
spółdzielni z kwaterunku, które ntiałv otrzymać miPS%•
kanie z budownictwa rad narodowych w roku ub .. le~
ze wzglę~u na wejście w życie nowych za.sad polityki
mieszka.niowej mo~ą je obecmie otrzymać jedynie w
spółdziel~ści mieszkaniowej.

.0-

Muszę wyznać, ii zawsze w takich
wypad.kach doznaję skurczu serca. Ni"
mogę wp„ost pojąć teJ nieczuloścl dorosłych na potrzeby dziecka. Przecież
tu nie chodzi o duże rzeczy drogo
knsztujqce. Chodz• o parę cukierkó10
lnb o kilka:n.aście truskawek, czy wisienek. Wiadomo. że nie każda mrima dysponuje w każdej chwili dosta
teczną rnmq pieniędzy. Ale nawet w

wymaga
od
mło-dego
człowieka nie
t y lk o d o b reJ. .sprawn~sc1
, · f..1.zycznej. i_il<; 1 kw2l1f1ka71;;
OHP,
nieJako
.,ubo~zniP
przygotowują i
do tej riekaweJ I pożytecznej służby .
I to jest trzecie oblicze
OHP•
Natomiast

Oblicze 4
ma charakte-r nieco
p.rozaiczny, ale orzecież -dla ży
cia każdego człowieka podstawowy.
Hufce stacjonarne i hufce
dla młodocianycb zapewniają
uczestnikom.
jak
JUŻ
wspomnieliśmy.
zdobycie zawodu. Ale ;esz~ze w trakcie
nauki
zapewniają
utrzymanie,
umundurowanie
oraz
pewne
kwoty
na
„drobne
Wydatki".
Zarobki są zreszta gojziwe, przekraczają bowiem tysiąc złotych. z tym. że potrąca się Zg wyżywienie i raty (dogodne) za umundurowanie.
Nie sposób oczywiście przed·
stawić
tutaj wszystkie szc7,egóły związane z OHP.
Jedno
wszakże
jest pewne.
Ochotnicze Hu fee Pracy stwarzają pewnej grupie młodzieży
wie•lką
życiową
szansę:
zdobycia
zawodu.
stabilizacji, a
przy tym poznania kraju, jego

spraw najważniejszych, Stwarzają.
wreszcie szansę wejścia
na prost. ą drogę tym wszystkim, którzy z n-iej zeszlt.
JOZEF POTĘGA

trudnym przypadku można sprawf~
dziecku radość, kupując odrobinę tP·
110, na co ma ono nieprzepartą ochote. A bym nie zosta.l posądzony c niesprawiedliwość
wobec
kobiet,
cz11
wręcz
o zapęd.Y antyfeministyczne,
dodam, że i niejeden tatuś zachowuje się podobnie. Nigdy nie zapomn.;'.
jak mały chlopczyk wiódl za rękę za·
wianego tatę (tak, tak, to chl01pcz11k

Jan

pro•ząc

bła

galnie:

, Kup mi ciastko!". Tata ni11
Spojrzenie mial mętne. a 2
kie•zrmi od spodni wystawa.la butelczyna nie wiem: już opró:ininnri.
czy jeszcze nie dopita. Jeżeli jednak
w tej konkretne; nienormalnej sytuacji okolicznością ła.godzqcq bul stan
ojca, to w opisa.nych przedtem zdarzeniach mamy do czynien.iti. z postepowanie?Ji w warunkach velnej przvrea.gował.

tomności.

kie

u,-azów

owie ktol:: a.leż to drobiazgi. Nie
podobnego. Tylko na pozór są
to sprawy drobne. W istocie tnzachowanie się dorosłych może

stko co z a kład może zrobić
dla rozwiązania
problemów
mieszkaniowych swoich pracowników. Tym ni emniej dla
wielu z nieb właśni e pożycz
ka to oierwszy i najważniej
szy krok w stronc nowego
mieszkania.
Dlatego warto chyba przyp0m•'.1;eć
jeszcze r a z radom
zakładowym
i
KSR
rozpatrującym
obecnie
liczne
podania o J)()Życzki, aby pamiętały
o
pierwszEństwie
rodzin -przekwaterowywanych
z
l>ud•ynków
podle~ajllcych
rozbiórce,
zamieszkującyeh
poddasza, przewidzianych do
przydziału
w roku 1!165
słowem tych
wszy st kich, dla
któ rych
przenrowatizka
do
nowee-o mieszkania .iest może nawet uza.lsżniona od pc>mocy zakładu pracy.

Pożyczka
W te; sytuacji podstawowym żródłem oomocv finansowej dla niedawnych klit>ntów
kwaterunku
stały
sie
zakładowe
fundusze
mieszkaruowe.
Rady
zakładowe
wielu
łódzkich
zakładów
oracy zasypane zostały deszczem podań o pożyczkę na
wkład mieszkaniowy. orzezna
czając . zresztą
na te cele
dziesiątki
milionów złotych
Sorawy oożyczek to jednak
oddzielny
rozdział
bolączek
i mankamentów WY•.1ika jącvch
na1częsc1e1
z
nie zna iomoś~i
nowvch kryteriów orzvdzialu
pożyczek, zasad ich spłacania,
mylnej interpreta cji niektórych nowych przepisów ito .
Wielu łodzian nie wie no.
często
dok ład nie iak należy
starać ~ie o oożyczkę. co tr7'E'ba w tym celu załatwić, jak
długo trwają spłaty. czy konie:zni są żyranci? itp. itd.
Pytań
wiążących
się
ze
sprawą

czek

zakładowych

więcej.

nioweg:o

pod warunkiem zgro~
madzenia przez pracownika na
mieszkanio'"'ej książeczce PKO
środków własnvch w wysokości
co najmniej i i l tego wkładu.

Według uchwały CRZZ z listopada ub. roku rada zakładowa
powinna udzielać pomocy bez.
zwrotnej do wysokości 2/3 obo
wiązn,jącego w spółdzielni wkla
du prz~dc wszvstkim tym pracownikom, których dochód mie·
sięczny netto na jednego człon
ka rodziny nie przekracza 1ooa
złotych. W wypadku zarobl<ów
wyższych zapomoga bezzwrotna
stanowi tylko odpowiednią część
całe.i pożyczki. O rodzajl!_, wysokości I okresie spłaty pożycz
ki dla poszczególnych pracow·
ników decyduje rada zakłado
wa - przy czym powinna ona
brać pod uwagę w szczególnoś

ci ich aktualne warunki mieszkaniowe, materialne,
rodzinne
ki

Łączny

okres

spłaty

pożycz

(spłacanie rozpoczy.na
niż po upływie

3 mie·

później

od

się

nie

daty przyznania ponie może przekraczać
pożyczki mies:a
kaniowej ze środków ZFM (mogą
ją otrzymać także .pracownicy, którzy przeszli na rentęl
slęcy

zyczki)

5 lat. Przyznanie

powstawanie
przeró~
u dzieci. Niek1ed11 w

następstwie nieuważnego i nieczułe
go postępowani<L dorosłych kiełku;„
w dzieciach ziarno niechęci, które 111

końcu może przerodzić się w pra.u•dziwe uczucie ni@nawiści do rodzica. A potem doroiHi dziwią się. dlnczego ich wlnsne dzieci nie lubią,
dla.czego odnoszą się do nich opryskZI-

wie i Btra.nią od przeb111»ania

1f'

d.cr-

m1i.

Mam tu na uwadze dzieci male,
zdane cal kowicie na innuch, alównio
na rodziców i wuchowawców. .T@lłt
coś glęboko wzruszającego w bezradności 11U1lego dziecka, ale i coś trn•
gicznego zarazem.
Przyjrzvjcie sJv
kiedy tum dzieciom, niesionym nlJ
rękach lub prowadzonvm za rękę o
wczesnych
godzinach
rannych
do
żlobków
f
przedszkolł·
Hozespant>.
patrzą na to, co się dzieje,
z najwyższym zdziwieniem. Nie rozumi•ją ludzi, którzy się śpieszą. nie wi..dzą, dlaczego jeżdżą au.ta i tramwaje, po co tyle krząta.nin11 i wrzaskv

SZCZEPANJiAK

Zamiast tarczy •.•

guziki!

jest
dla

To-też

wyjasnienia wszelki ch wąt
pliwości w roz.rnowie z orzew .
WKZZ Z. Krzy"'ańskim i
dyr.
Zb.
Komorowskim
z
łódzkieeo
Oddziału
CZSBM
povrO.'>hliśmy
o sz.czee-ótowe
informacie na temat zasad
udzielania j)O!ffio~y ze środków ZFM.
Jak nas poinformowano, pomoc z Zakładowego Funduszu
Mieszkaniowego na wkłady do
spółdzielni mieszkaniowych (lokatorskich) może być udzielana
w formie pożyczki lub pomocy
bezzwrotne.i do wysokoś~I 2/3
obowiązującego wkł~du mJeszka

itp.

ZDZISLAW

poży-

mies1zkaniowyrh

zresztą

poświadczenia
żyrantów.

Oc z ywiście.
orzyzaani€ pożyczki
to jeszcze nie wszy-

problem ni: I

dorosłych

jego, a nie on chlopczukril

i co chwila przystawal,

P

spowodować

nych

nie
wymaga
podania przez

szanse
szybszee-o i:>nvdziału
mieszkania, wiąże się równocz~nie
z
k0!1i€cz:nością
zgromadzenia „od zaraz" sumy kilku'nastu tysięcy zło
tych. Nie iest to z pewnością
zbyt łatwe dla wielu rodzil'I
obdarzonych co orawda przywilejem pierwszeństwa orzydziału, ale z drueiei strony
często
rodzin biednych. nie
za wsze dyspon'UjącYch odpowiFdnimi
OS'ZCZertl!lości'ami
jakie można by przeznaczyć
na mieszkanie.

Koprowski

Apel do
prowadził

.,,

I

I
Firma
Electric

westl''n
produku je
nowy
aparat telefoniczny w ~szt':\•
cie
słuchawki
tna zcljęl!lu).
amerykańska

WYbieran1e

numerów

odbv-

wa s-ię nil> przy pomocy łaT·
czy, a przez naciskanie cuzil<ów.
CAF - UPI

Moto ci eka ID ostki
PRAWO JAZDY.,.
•.. ma w kTaju ponad 3,6 mln
obywateli. w liczbie tej tylko
740 tys. stanowią kierowcy zawot.iowi, reszta to anutorzy.
Natnnuast liczba pojazdów samoc„o<!owych w Polsce przekroc„yła
2 miliony.
l\1ARIAŻ

TECHNICZNY

F\nny Mercedes
Volkswa•
gen zawarły porozu1nienie, Vf/
mysi którego powolaJą wspólny wydział badań technicznych,
w którym inżynierowie i tech
nicv obu kontraheotów dzielić
się
będ~ doświadczenianti oraz
pod„.imować wspólne pra.ce badawcze.

nle-1·

ulic'µ. Swiat jest dla nich
odqa.dnfona zagadką,
czum~ obcum.
pelnym dziwów i osobliwości. NiP
potra.fiq się poskarżyć, .gdy ~tl)ś w11·
rzadza. im krzywdę, nze wiedzą, za
co· dostc.jq lanie, nie r o.zu.miejq, dla.czepo
odmawia. sie im cu.kterkó'tP
i truskawek.
llen Kpy,
s-zwedzka dzialaczkn
i pedagog, og!osiła w roku 19()11
ksi'!żkę pt. „Stu.lecie dziec;kn'.',
glofoa wówczas i prze!ożoną później
również na język polski. Jedna z t1n
tej książki bylo przeko-na.nie, że nadchodzi ,.t0iek dziecka", tj. taki nkr e ~.
w
któr11m §wiat zapewni dzieciom
jak najlepsze warunki rozwoju.. Trzp·
ba powiedzieć, że czas taki nadszedł.
Niqdy 1«szcze w naszym kraju nie
poświec11m-0
tyle uwagi dziecku., co
obecnie. Tum dotkliwiej, na tle tepo
ogólnego stanu, dajq sie odczuwnć
nawet pojedyńcze fakty karygodnepo
niedba.lstwa w stosunku do ma.lych ,
bezb-ro-nnych
przecież
i calkowicie
bezradnych dzieci.
Stąd mój a.pel.
Liu.dz4e kochani'
Ws!u.chu.jcie się w to, co mówiq. d.n
was wasze wlasn@ dzieci. Nie zbywajcie ir.h r>V·ta1i i próśb
znanym
i powszechnie sto~nwan11m zawolaniem: „Dai mi spokój. nie mam czrisur'. Bąd.źcie czuli, uważni. Sta.rajcie się „„zumieć świat wa.<:.Zego dziP.rka., wc:wwajcie się w jego przeżycia
i starajcie się czynić za.dość
jego
prośbom. Zwłaszcza wtedy, gdy je•t
to stosunkowo nietrudne. Na. prz11klad: nie odmawiajcie im truskawek
JAN KOPROWSKI
n4

E
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„Raczki''' na Dni Morza
Od

26

nej

grupa

Na

twórczosci,

przy

Pałacu
Młodzie
ży,
wydała
26

w ub. roku z dotacji
Centralnego Funduszu Turystyki i wypoczynku zakupiono dla Łodzi 2 bary.
Wyda.no na nie 1.200 tys. zł.
Jeden bar o lekkiej konstruk
cji prefabrykowanej miał sta
nąć
w ośrodku wypoczynku
niedzielnego w
Arturówkn,
drugi obok kąpieliska
przy
Stawach Jana. Częisć prefabrykatów nadeszła w grudniu ub. r ., pozostała
część
oraz wyposażenie wnętrz w
początku
te•go roku. Chociaż
czerwiec dobiega już J<0ńca
i jest pełnia sezonu letniego,
ani jeden. z dwu barów nie
tylko, że nie jest czynny, ale
w ogóle
nie został jes-.11eze
skonstruowany. Dlaczego'!
wysłuchaliśmy opinii na ten
temat ze strony przedstawicieli ŁK.KFiT, Zarządu Dróg
i zieleni Prezydium RN m.
Łodzl i Stacji San.-Epid., któ
ra musi wyranć
zgodę na
budowę tych
obiektów. Trud
no wskazać w teJ chw1U kto
winny jest opóżnieniu otwar
cia barów. Nie ulega wątpli
wośCJ, że trudności było sporo i na to zwracał naszą uwagę inwestor. Jednakże jest
pewne, że tempo załatwiania
•praw związanych z budową
obiektów pozostawia wiele do

przez NTU 303-04

cjoner".

będą
z naszymi
Czytelnikami
EDWARD BOGUSZEWSKI
kierownik Poradni
$wiadomego Macierzyilstwa
w l.o-dzl

rozmawiać

Zawiera on 1·2
li!nory
tów o tema1tyce
morskiej, a kaz
dy z nich
zaopatrzony
je~t
w datę słynnej
pięknych

w

dr

I

dr

ANDRZEJ l:IARCZEWSKJ
wiceprezes oddziału
LOdzkiego Towarzystwa
Swiadomego Macierzyństwa
Proponujemy tematy:
Sposoby zapobiega·n ia

tysiącletnie)

histo-rii polsiki~j
maryna.rki - bi
twy. I tym razem

"Kolekcjo ...

ner" łączy pięk
ne z pożytecz
nym.
Oglądają
cy ma
bowiem
za

pcm1e)SCe 1

za<lamie

d.ać

krótki opis bitwy.
(LWI
Na zdjęciu: karta
tytułowa
26
numeru „Kolek·
c.tonera"'•

NR 26

Poza tym sprawa ustalenia
gc-spodarza dla wszystkich o•
środków w
Łodzi jest nadal
otwarta. Gdyby taki gospodarz był,
na pewno nas:1:e
ośrodki wyglądałyby o wiele
lepiej, byłoby więcej szatni,
kiosków, pryszniców. I budowa barów trwałaby na pewno krócej.
W• KASPRZAK

pełniany

ZMS, kiermas:z plastY'ki. wyklubowych,
szkole1t1i•owego WSA i Roku Kulturalno-Oświatowego, no i
owocna. mamy nadzieję. dyskusja.
stępy
zespołów
zakończenie
rok'u

(iw)

Ukrył się

lllo,I

związku

W

z

Zebra.nych
powitał komendant KMO m. Ło-dzi płk.
mgr Henryk Piotrowski.
Spotka.nie poświęcone było omówieniu działal111osci grup pedagogicznych ORMO, .a także!
wytyczeniu dalszych kierunków
pracy. Re<ferat na ten temat
wygłosił z-ca komendanta miasta płk.
Skwara.
w ciągu 3 lat isLnienia grup,
liczba ich członków wzrosła o
ponad 100 proc., jest ich dziś
bowiem 107.
Podstawowe
formy pracy to akcje kontr<1l
ne: wywiady środowiskowe ma
jące na celu opiekę nad . dzieć
mi i młodzieżą moralnie zaniedbaną. Ze
działalnośi:
grup
dała wyniki, świadczy wymownie choćby spadek przestępczo
ści
wśród
nieletnich,
z 1. 700
przestępstw
notowanych w r.
1964 d.o 1.300
w roku ubi"głym.
z pe>.mocą ORMO przyszedł ZMS, orga.nizując już od
kilku lat ochotnicze hufce pra
cy, które dają młodzieży z:i:
niedbanej możliwość nauki
1
zawodu. Tylko 15 proc. sposród 900 członków OHP weszło
na drog.ę przestępczości.
Na terenie
Łodzi
Istniej!'
także
pierwsza w Polsce z<ikładowa
grupa
pedagogiczna
ORMO, która powstała z mic,jatywy KZ PZPR i dyrekcji
ZPB im. Marchlewskiego. WYtyczając
kierunki
pracy na
przyszlość,
mówca podkreślił
konieczność
dalszego rozwo.iu
i umacnilł>nia grup ped.~gogi:>z
nych O-RMO, a także zespolenia przedsięwzięć grup z terenowymi
Komitetami
Frontu
Jedności Narodu,
komitetami
blokowymi. terenowymi grupami partyjnymi itp.
(Lwl

dobiegającym

rokiem szkolnym kie•
rownictwo
Komendy MO m.
Łodzi
zorganizowało wczoraJ,
spe>tkanie z członkami grup pedagogiczn~ch ORMO.
W spotkainiu
udział wzir.li:
sekretarz KL PZPR - T. Głąb ·
ski, prezu Sądu woj. J.
Przybylski.
prokurator wojewódzki A. Wodny, przew.
Sądu dla Nieletnich z. Aj•
nenkiel, kurator Okręgu Szkol
nego
M. Woźniakowski, dyr.
Ti"D - A. zalewska i in.ni.

wytwórczość

Drobna

„. w lontonnie

wielki problem
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Szukamy hasła tygodnia
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waniem naboi
gazem COi.
Do tej pory otTz11mu.3emy na·
boje aż z Poznania, gdzie Po•
:znańskie

Zakłady

Spożywcztł

PTZemyslu. Terenowego UT'U•
rhomiły specjalny zakla.d, do
ktÓTego
s;:>Towadzorw
au~?
mat węgieTski efo ich na.b13a
nia. Niesteh. w lecie na Po·
znań nie
eo liczyć, ponieważ zamiast około 120 tys.
sztuk
miesięc=ie,
przysyła
dla Lodzi zaledwie 36 tys.
naboi. Sto,d tTudno się dzi·
wić,
że
bez uru.chomieni!l
własnej
łódzkiej
u;ytwóTni,
zajmu.jo,cej
się
ich nabijaniem, nie ma co się spodziewać, że sy'tu.a.cja ulegnie vovraw.ie.
J. Kr.

ma

Co miesiąc
.
.
upom111enze
lat mie&zka w posesji
przy ul. Głównej 35
nb. H. T. Przez oaly
ten czas żyla sp11kojnie, nie
naprzykrzajqc się admin.istra
cji, ani ta jej.
Aż Mgle w
marcu otrzymała
od ADM
przy
ul.
Siookiewicza
56
upomnienie, że 'lliie ;plcu:i k~·
mornego.

12

Wzięla

kwartale tego roku
produkcji
łódzkiej ·

I

cia analogicżnego okresu ub.
wartość
roku. Ko1osalny wzrost, bo
się do pozostawicmej u zbieg11 drobnej wytwórcz<>Ści wy- aż o 87,4 pro<:. zanotowano
ulic Piotrkowskiej
w dziedzinie produkcji eksMoniuszki
niosła 616.603 tys. zł znaczRozwój
eksportu
„Simki"
nie
przewyższają.c osiągnię- portowej.
jest
jednak
tylko
jednym
Podczas
legitymowainia Ka-z,i- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 z
wytyczonych
kierunków
mierski uderzył silnie jednego "'
rozwo·iu
o·rzemysłu
terenofunkcjonariuszy MO i uciekł w
~
wego i spółdzielczości pra.cy.
o
kierunku
pasażu ZMP.
Tam
Równorzędne
9111 r:-~
jest
tu
zaspokajanie
potrzeb
rynkoukrył się przed pościi:;iem w ba"lllfi4
wych. Zanotowano również
senie footanny.
. __ .
wzrost
udziaJu
artykułów
kolej-:-.i".:~·--:-.':.·:.
Dochodzenie przeciwko
rynkowych w sprzedaży ogó-- - . ·
Ił
nemu
sa.n.1ochodowemu włamv ·
"#t
łem.
Jedynie
w
Lódzkim
waczowi prowadzi KD MO Srórl· /
Związku Sp-ni
Pracy tempo
wzrostu sprzedaży artykułów
mieście.
(Lwi
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
zaopatrzeniowa - inwestycyjnych
wyprzedza
produkcję
artykułów
rynkowy<!h.
W
porównaniu z rokiem ub. nastąpił także wzrost
kontaktów przemysłl\l terenowego z
Przypomi!lla.rny na!Szym CzyPi<Jlt:I'kowska 96. Na kopercie
rynkiem
łódzkim
i
wojetelni.kom, że konkurs „Szuka
za2lnaczyć
„Szukamy
hasła
wództwa łódzkiego. gdzie w
my hasła tygodnia" trwa. W
tygodnia". Odpowiedzi musza
I kw. br. sprzedano masę
jednej z gazet w artykule lub
dotrzeć do nas najpóźniej w
. towarową
wartości
195.451
notatce ukrywamy w postasobotę rano, p001ieważ o gotys zł. Wszystko to nie oznadztnie 12 losujemy
wśród
ci tzw. obcy<:h wierszy, hacza
jednak sytuac.ii zad·1'·
sło na bieżący tydzień. Zadauczestników
kookursu
bezwalającej.
Najlep.szy dowód
niem uczeslnjków konkursu
płatne
skierowanie na 14Wczorajsza dyskusja na pojest od.szukać je, wypisać na
dniowe wczasy. Jest to nagrosiedzeniu Komisji Handlu i
da ufundowana przez ZURiT.
specjalnie zamieszczonym w
Drobnej
Wytwórczości,
po(k.)
gazecie kuponie
i nadesłać
święconym m.
in. zaopatrzena adres redakcji, Łódź, ul.
ni u rynku łódzkiego w artykuły
przemysłu
ter·enowego

grup
u
Spolknn·1e czlonkńw
AllQ nednnonicznych
ORl.w1
.li'
.,,...,
końca

W Lodzi sprzedarw do tej
pory około 9 tys. szt. metalowi;ch
syfonów
produkcji
kTajowej jak
węgieTskie.:1,
któTe mają
tę
zaletę,
ze
można
sposobem
domowym
pTZyrzqdzić w nich wodę sodowo,. Jest to wielka wygoda.
Nie trzeba wówczas biegać od
sklepu do sklepu, z pustym
szklanym syfonem, któTy nie
zawsze można wymienić na
pelny.
,Jednakże posiadacze metalo
wycli syfonów j'UŻ od .dłu,~
szego czasu, nie mogo, nigdzie
otTzumać
naboi z dumtle;ikiem węgla do ich ladowani~.
Nawet w specjalnym sklepz'1
MHD ATt. GospodaTstwa Domowego przy u,l. PiotTkowskiej 119, w któTym znajdu,jq
się syfony oraz części zamien
ne do nich, na drzwiach stale widnieje ka,rtka z napisem:
•• Naboi bTak". PopTzednio wy
wieszano
napis:
,,Naboi
chwilowo
bTak".
Obecnie
nikt tu nie wie, kiedy naboie będq w spTzedaży. ~ ten
sposób nabija się kiientow u>
bezużyteczne... syfonyZwróciliśmy się o wyjaśnie
nie do „Argedu.".
I co sie
oka.zu.je? Otóż w całej Lodzi ani pTZemusl
teTenowy,
ani
też
żadna
spóldzielnill
pmcy nie zajmu.je się lado-

Jak ten ob<>wiązek jest WYw Łodzi? Pod zarz::i·
dem MZBM znajduje się ponad 130 tys. lokali mieszkalnych.
Podczas dwukrotnych
przeglądów w roku, należa~oby
s;>orządzić
szczegółowe
ew1den
cje braków w poszczególnych
mieszkaniach.
TYmczasem w
ciągu roku kontroluje się zaledwie 39 proc. wszystkich mie
szkań.
Jeszcze najlepie,i akcja
społecznych
kontroli przebiega
na Bałutach,
gclzic 58 proc.
mieszkań
jest kontrolowanych.
Najgorzej zaś na Widzewie i
Polesiu.
w tych dzielnicach
zaledwie 21 proc. lokali obj<;tych jest kontrolą.
I nie ma co później się dziwić,
gdy w czasie kilkudniowej ulewy otrzymujemy alatmują.ce sygnały o zalanych de-·
mach. Bo skoro ich gospodarze - ADM nie dbają o systematyczną
kontrolę
powierzo ·
nYCh im budynków, skąd mogą
wiedzieć,
jakie są potrzo.
by w zakresie drobnych re.
montów
(j. kr.)
1

je-siennych
przeglądów
do-'
mów można było ustalić. jakie
są
potrzeby w zakresie drobnych napraw rynien, dachów
itp.
i

prog•raimie m. in. wyprof. dr· Kuczyńskiego
„K'Onfrontacja z milenium"
(Sejmik włączono w obchody
funkcjonariusz"
29 maja br.
TY'sią~J.ecia),
kiet"Illasz ksią MO zatrzymali
Wiktora Kaziżek
turniej1u
czytelmiczego
mierskiego (~milil Pla.te:r 27) · w
momencie gdy usiłował włamaf

W

Kład

poronied
Zagadnienie niepłodności
Znaczenie wychowar?ia
l uświadomienia seksualnego w życiu człowieka
Nerwice seksualne l ich
leczenie

e

ZMS-owski
Sejmik Klubowy
25-26 czerwca odbędą się
obrady III Sejmiku Kl'Ub<>wego organizowanego wsoólnie przez ZL i ZW ZMS.
Podstawowym celem tej imprezy jest podsumo.wanie dorobku pracy klubów ZMS
Lodzi i województwa, uwypuklę:lle
kh · roli w cało
kszltałcie
p11:acy organizacji.
wymiana wspÓlnych doświad
czeń i
przeanalizowanie realizacji wniosków i
postu.latów II Sej-mik·U•

ciąży

Szkodliwość

społeczne mieszkań

Istnieje obowiązek
dokonywania dwa razy do roku społecznych
kontroli mieszkań w
budynkach MZBM. Chodzi tu
o to, by w czasie wiosennych

stacji San.-Epid. nie można
odmówi{: racji, że domaga się
zabezpieczenia w obydwu pawilonach
najelementarnieJszych warunków
higienieznych. żąda m. in. urządze
nia magazynu do butelek z
napojami,
basenu zmywania •
naczyń
kuchennych,
a na
ChoJnach umywalki dla konsumentów.
Tego, niestety,
dokumentacja
nie uwzgLęd
nia.
Inwestor zapewnił nas, że
ze swej strony zrobi wszystko, aby w tym sezonie obydwa pawilony zostały oddane do użytku. Zobaczymy.

e
e
O
e

.„

Kontrole

życzenia.

23 bm.

godz. 13-14.30

w

numer swego µi
sma pt. ,.Kolek-

uż

ł

ten temat

dziś,

grafików

„Raczki'"'

nie ma

i

oplanowaniu rodziny

Morza.
Z tej
okazj.i znana już
całej
Polsce ze
swej
oryginal-

••• a barów

Nabijanie klienta w•.• syfon

WSZYSTKO

czerw-

ca
obchodzić
będziemy
Dni

ostrym kołem

soółdz.ielczego.

Dyskusja. która w
głó·w
nei mierze ooświęcon·a była
niedostatkom koordynacji terenowo-branżowej
zarówno
przemysłu iak. i hixndlu, dublującej roli przemysłu terenoweg>o wobec klu-czowe,go.
i znikomej elastyczności handru i przemysłu w ustalaniu
wspólnej
polityki
produkcyjno-hand'lowej.
(iw),

dówOdy w.pl11>ty, pOdo ADM i wyjaśniła po
mylkl:·
Sprawdz0rno,
prze..,
proszono. Ale na dTu.gi mit!·
siąc lt&tonosz znowu odwie·
dzil
na.szą
Czytelniczkę
z
upomnieniem. Na flrzeei zaję
to jej mężowi poboTy.
Tym
razem nie tylko przeproszono ob. H; T., a.le powia.d.cnni@
Ti<J specjalnym pisminn dyrek
cję przedsiębiorstwa, w kt6"
rym pracowal mo,ż CzY'telnicz
ki, że potro,cone przez przed
siębiorstwo pie<nio,dze zostanti
zaliczone na poczet na.leżrwś
ci za czerwiec, gdyż za.szla
pom11łka.
Wszustko
to
po
swia.dczyl swym podpisem kia
rown>ik ADM.
szła

Triumf ob. H. T. tTWal jednaik niedlu.go, gdyż w 14 dn
później listonosz wręczył je
czwarte z kolei upomnienie
podpi-sane przez tegoż kie
rownika
i domagające się
uiszczenia należnaści za czeT
wiec. Tym Tazem ob. H. T
nie poszla już efo ADM przu
ul. Sienkiewicza 56.
Zna bowiem na pamięć sty
pracy swe:} ADM. PTzeprosi
n11, zwalwnie winy na kole
żankę, a w
następnym mie
siqcu... n·owe upomnienie.
Ale

do

powtarzać
mówi, że

ilu
się?

można
PTzysłowie

razy

do trzech, pracow
ADM pookaaali, że w
nieskończoność.
(h)
nicy

Tl',
Współczesnej
&ię
różnych zakładów
---------------------------------------~--------'------------------------YV

PROZA POLSKA I
OBCA.
J. ozga-Michalski Wieczory
na Łysej Górze. 08Opowiadania.
18

!

Salom.ie
Sztuki
uczczono niedawno 30-le7ie pra·
cy aTtystycznej cenionego pla·
styka Mdzkiego Bolesława . Hochlmgera, orgamizujq,c wystawę Jego malaTstwa.
Zestawione tu 53 obTazy w taki
sposób, że caiość wystawy stanowiła

j';,~:!;ńs~rb:....
s~~gr izoi~y Mo~~
czyt. str. 20R, zł 18, Cl\pr.

tw6Tczości

przekrój
aTtyJty,
PTZY
czym najbogaciej za.pTe.:zentowa,no jeOstatki starogo doTobek malarski z lat ostatnich.
polskie. czyt„ str. 1.9 3, zł ~2,
Znl1ilazły się równ.ież pmce z pieTw
M. Jarochowska -;:- Niem1łosier
szego
okresu
jeg·o
twórczości
ni.
Czyt. str._ 2Sa, zł l4. K.
„Pejzaż" z roku 1930, potraktowany
Brar..dys - Dzoker.
PIW,
str.
d
...
k
b'
_,.t
w
u.c„u.
u ·~zmu. an ...
i ycznego, 1 a
1 15 1 Newerly _ żywe
245
wi~z;'nie. · c~yt. str. 41<>, z.ł 25,
także !iiogTaf~ .„Głow_a". Bez trudu.
opr pł. L. Turkowski - Ka- ł odnalezć w me1
mozemy
wpływy
jak: Wyd. Łódzkie, str. 175. zł ł Wład11slC1Jtva Strzemińskieg. o,
z któ11. T. Chróściel7wsk1 Szko- ł rym Hochlinger
u-trzymywal wówła
d.wócb
dziewcząt.
Wyj. ~czas bliższe konta.kty. Natomiast w
Łódzkie,.
str. 372, zł 2 2 . E. Zola\ nieco "'ÓŹniej'sz„ch J·ego akwaTelach
- Germmal.
PIW, str. 550, zł
"
„

ga.n

0

pl. J. Roszkb -

I

32,

opr.

pł.

przew13a3a
miniscencje

kolorystyczne
Cezanne'a.

re•

W następnych latach a'l"ty&ta staTa
się znaleźć własna, dTogę i własne

środki artystyczne. Odchodzi od szarości. dr;minujqcej W
Obra.zach jego

młodości.

Nacisk

kl;adzie

na

bardzo

WZOll"cowych
ji>·
~wabniczych, bawełnianych i odziezowuch.
..
W skla.d .ekspozy.c1i wchod.z~ przP·
de wszystkim pT0Jekt11 tkanin dTu.kowanycl1r· i odzieżow11ch, ale mteTesu.jo,co ,·eprezentowana jest również

Spacerk·1em po wystawach

zróżnicowano, fakturę, poslu.gu.jo,c się
pTzy tym barwami nie.zwykle intensywnvmi.•
·Obecnie w Salonie Sztuki Wspólczesne; czynna jest wystawa „PTo·
jekt plast11czny" przedstaw~ajo,ca
twórczo.~ć abwlwe:ntów
PWSSP
w
Lodzi, którzy dziś pracu.jo, jako pla·
stycy - pTojektanci
w
komórkach

grafika żuTnalowa, tkanina odzieżowa, opracowanie ubi·OTU, a także bi• t
· u.ni'k a t owa. p oszczeg ól ne d zie·
zu,
eTia
la w11ko.nane sq z wielkim smakiem
i pomyslowościo,, przy czym zalożeniem
wystawy jest przedstawienie
prncy twóTczej artysty od powstania koncepcji plastycznej aż do jej
Tealizaicji.

W Klubie MPiK czynm.a jest obee-nie wystawa „Kronik Tysu.nkowych"
Feliksa Topolskiego artysty o sla·
wie międzynaTodowej, stale mitlszkajqcego w Londunie.
Ekspon>owane tu. repTodukcj.e prac
z jego teki „Kroniki rysunkowe" są
bardzo charakterystyczne dla r-Odza-

twórczości

ju.
tego znaTvomitego artysty. Wyborne w swojej technice (a
nieomylnu jest efekt kreski Topolskiego!) lo,czo, one walory fannalne
z inteTesu.jo,cą tematyko,. Są między
nimi sceny Todzajowe a i kaTyka·
t ury, zabarwione specyficznym h umoTem. Są portrety lu.d.zi tea.tru., pisarzy, scenogTafów ~d.
typy ba-rdzl'
zTóżnicowane,
ale
z
jednakową
ma,estrią u.chwycone
uwiecznione~
prze.z Topolskiego.
M J

. .
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Rekon try

"K",

Poradn!

ul.
Dzielnicy
I! SzpltalneJ
oraz 18,
n:r aZt>ocze
S ródmteścle z Re Jonowe!

I

przy ul.
„h."
SZJ>ltal
a Madurowicz
dr
un.
Pożarna
Straż
:
Inform. telefoniczna
S,
FornalSkieJ
od lat tł M.
(panorama)
WY·
2)
struga
(A.
ŁTF
265-96
Informacja PKS
(radz.) godz JO 12 14 P!'Zyjmuje rodzące I cboz
Ta·
581-11 stawa fotografiki
gtnekologlcz n!e
' re
mformacja PKP
'
•
deusza Trepanowsk iego
16 . 18, 20 •
Pogot. Oświetlenia
cPaoiankka 173 Dr.elnicy Polesie ora2 ł
pt. „Od Hamburga do :V:IJZA
•
220 89 Kalkuty".
Uliczoego
Dzielnicy Sródmiescle z
Czynna od .,Pieczone gołąbki"
Pomoc drogowa
R~Jonowej Poradni „K"
lat 11 (poi.) godz.
533.09 l3-18.
PZMot. Łódż
ul. Piotrkowski e)
orzy
'
18. 20
zoo (ul. Konstantyno w269 ·
37) l07 '· .Piotrkow~klej
ska 6/10) czynne w g. POLESIE (Fornalskie'
POIOZDICZO-Gl·
KhDJka
TEATRY
I
BIOO·
„syn kapitana
9-18 (kasa czynna do
de'a" (wł.) od lat 12 !.1Pkologiczna Im. CurieOPERETKA (ul. Północ- godz. 17).
curie· Sklodowsk1e ' godz 17 19
l9 „Noc
na 47 ;5l) g.
5
POPULAR.N E (Ogrodowa Skłodowskiej 11 ~ 1>rzy3
KI N A
w wenecji"
chore gi18) „Tom Jones" (ang.) mu)e rodzące
1'EATR NOWY (Wlęekow
P " Dzielni·
„Dzwonić od lat 16, godz. l~.30, n.ekologtcmi
godz. 19.15 POLONIA
skiego 15)
Dzielni·
z
or.az
Górna
c~
19
lat
Northside 777" od
,,Pauna młoda"
z" ReJ<>14 (USA) godcz. IO, 12.30 PIONIER (Franciszkańska cy Sr6dmiescle "K
MAl:.A SALA czachodnia
orzy
Poradni
n7wej
Auszlakach
„Na
1)
15, 17.30, 20
3
„Dallas w sa93 ) g. 20
J':lowo~kt &O.
WISŁA - „Pieski gwlat •tralii" od lat n (radz) u
mo południe"
Południe
Chirurgia
POWSZECH NY - Mondo cane" od lat godz 16 - 22 non st ·
TEATR
Ul.
(Kazlmler?..a or, '>~pita! im. Pirogowa.
Stalingradu 21) 16 (Wł) godz. Io. 12.3-0, POKOJ
195
(Obr.
"''ótc::zań<l_<a
jednego"
dla
„Miejsce
15, 17.30, 20
g. 19.15 „Dom otwar~ó~oe
„okropna od lat 16 (poi.) godz c: Chirurgia
WOLNOSC ty"
· :-zp. l.m .. Barlickiego, ul.
(panorama) od 16, 18, 20
(Ja. żona"
TEATR JARACZA
I
<Rzgowska ii «<"'Lpclnsk1elgo. 2g,
lat 16 (czechosł.) godz. REKORD
racza 27) g. 19 „sie ko
a~11;go ogia: Szp. m.
partyzant"
„Piotruś
10, 12, 14, 16. 18. 20
chamy"
8
uL Kopclń„zagu- (panorama) od lat 11 9;rhckiego,
2
0
TEATR 7.15 (Traugutta 1) \Vł.ÓKNIARZ Kl'' lk
bione kroki" (panora- (jug.) gOdz. IO, 12, 14, sk jf 1- ~ y·ka·•
godz. 19.15 „Harvey"
~ a
u
16, 18, 20
TEATR ARLEKIN CW61- ma) od lat 1815,(franc)
17.30, ROMA (Rzgowska nr 84 ) ":'.A~ • ul. Zeromsk1ego
godz. 10, 12.30,
czańska 5) nieczynny
11-. 7 ·
lat
od
„Oskarżony"
14
(Ko- 20
TEATR PlNOKJO
C!1irur~la 1 , laryngo·
„Czarny (czeski) godz. 10, 12.30
,Ty ZACHĘTA
oernika 16) g. u
' logia dziecięca. Szp. Im.
tulipan" (panorama) od 15, J7.30, 20
cie;,m
pod
j:ryselc
~on ~j~lckle1. ul. Sporgwiazd!!" (mała scen~ lat 14 (franc.) godz. 10, SOJU~Z (Płatowcowa 6)
·
.
„ojciec żołnierza" od
12.30, 15, 17.30, 2D
ka w ZOO)
szczękowo·
Chirurg~a
17
.godz.
LETNlE lat l!l (radz.)
STYLOWY
„POD
KABARET
Szp. Im. Bartwa!zowa.
wie"
muszkietero
„Dwaj
od
czasu••
„wehikuł
_
Studentów
(Klub
Kopcińskieul.
~go,
lat 16 (USA) godz. 20.15 od lat l6 (czeski) g. 19 ltck1
7) n,ie·
Piotrkowska
7
.
·
go
(Kino czynne tylko w STYLOWY - STUDYJNE
czynny
Instytut
Toksykologi a:
Ko
'Kilińskiego 123)
dni pogodne)
ul. TePTacy,
Medycyny
Chanka" (panorami:) od
LETN1E 'rATRY MUZEA
8
k
k
·
1
,.Piękny Antonio" (wł.) lat 16 (szwedzki) godz .
o~na pomoc. e ars a
16. 18, 20
czynMUZEUM HISTORII RU- godz. 20.15 (Kino pogodRa~un·
Pogotowia
<;taeJi
„Szkatu
(Zbocze)
STOKI
ne tylko w dni
REWOLUCY JNECHU
la pani Józefy" (pano- k!•we.go, Łódź, ot. StenGO (Gdańska l3) czyn- r.e)
k1ew1cza 137, tel. 444·0 •
rama) od la
,._
.•t 14 (fr.- przyjmuje zgłoszenia te'
ADRIA cP.i o t r ... ows ... a 150)
ne od godz. 11}-18.30.
\"!foniczne na wizyty dowł.) godz. 16, 18, 20
Pozegnan1e z tyt.ułell? _
MUZEUM SZTUKI (Więc
d
,Gra zwana tnJłością" STUDIO <Lumumby 7/9>
1k
kowskiego 36) nieczyn~d lat 16 (szwedzki) g. „Pojedynek na wyspie" r;!~e w~z;f;Y d~mo!~d.zą
ne.
godzi~Y
od
od lat 16 (franc.) godz. ~łatwlane
10, 12.30, 15, 17.30, 20
MUZEUM ARCHEOLO GI·
•
?
19.30
l7.15,
fKochanówk al
CZNE I ETNOGRAF I· CZAJKA
Swtaecgjo'
~~";]'n•·
~ot:!f:·
5)
J'!yn~k
C'ZNE (Pl. Wolności 14) „Judex, czyli zbTodnia ~WIT (Bałucki
.... o
.....,.
"
cisza"
nastąpi
„Potem
od
(franc.)
ukarana"
czynne g. 1()-16.
je~t AmonlatoOd lat 14 ~zyn.ni'
(panorama)
lat 12, godz. 17, J9
MUZEUM KATEDRY E·
UŁ El'.'ERGETY K (Al. Poli- rpol.) godz. 16, 1a 20 tium nterm~tyczne, gdzie
WOLUCJON IZMU
Filmów przyJ~ojani 0 ~ą c~o~y
Polskich
„Pięciu Kino
(w Parku Sien.kiewlcza ) techniki 17)
go z Y
Lizy" Tl\TRY (Slenkiewlc-z a 40) ~Ba 7 mie scu
pa.ni
męzow
czynne gO<lz. 10-17.
rano.
dzieci:
dla
Pr?gram
(USA) od lat J6, godz.
MUZEUM HISTORII WŁó
plelęg:
pomoc
.Nocna
„Atra·
„Biedronka' ',
17, 19
(PiotrKIENNlCTW A
Al. K"lic1uszk1
mentowa wrótka". „Ko marska,
kowska 282). Wystawa GDYNIA (Tuwima nr 2i
„Kotek i 48. tel. 1324-09 t przyjmuje
„Wielki skok" (franc.) gut ik farby",
wczowo
1 f ·
Wł6kiennir.t
gł
•
Tk ·
zlś"
"
e e on1czne
„To ei ty. ' . osze~ a
mysz a',
godz. 10,
od lat 16,
anma
• "
raj I d
16, 17 n~ :i;ab1eg! do domu od
godz.
grys"
20
17.30,
lij,
12.30,
od
cz;>nne
polska"
Za.blef{!
19-4.
(panorama) ~odzmy
.,Faraon"
HALKA (Krawiecka 3/5)
godz. 16--1'1.
wykonuje się od gOdz .
cd lat 16, godz. 18
„Dni są policzone" od
5
20
·
- • z MIASTA
APTEDY..,URY
lat 16 (Wł os l<I)
gOdz.
WYSTAWY
""'
L
l5.45, 18, 20.15
NI· o godz. 20 w Klubie
a 193,
oSRODEK PROPAG~N- 1 MAJA CKilif:skle.~o 17Sl .Piotrkowsk
(Za.chod·
„"Y~prawa siedmrn zło c1arn1an.a 15. R. Luksem- Nowej Afryki
DY SZTUKI (Park Sien
51, nia 12) k<>!l.cert so·listów
Rzgowska
(panorama) od burg_ 3,
dz1ei"
kiewicza). wystawa ma
wie
muzyka
Polska
pt.
NarutoWi·
21,
godz . ncanska
(USA)
lat 14
Jarstwa i grafiki Okrę
ku "oświecenia". Wstęp
cza 42.
15.:lO, 17.45. 20
gu Krakowskieg o ZPAP.
klu
członków
dla
wolny
DYŻURY SZPITALI
czynna od 10--13 l od ŁJ\~ZNO$C (Józefów 43)
bu I TPPA oraz milo.
niecz:1,nne
15-18.
wolf imi,k ów muzyki.
SALON SZTU~ WSPóŁ· LDK. (Traugutta n.r 18) Szpital tn1. dr n.
„c;:o nowego w modzie
od ul. Łagiewnicka 3•J38 (USA)
,.Niagara"
CZESNEJ (Piotrkowsk a
cho k?biecej?" _ <>?cz:>o:t sta
I
rodz_ące
przyjmuje
!7.30,
15,
lat 16, godz.
88) Wy~~a „P!'ojekt
r m.sławy Bartosińskiej ~
gl.nekolog1cz n1e
re
20
~ynna
plastyczny •
zr..ł
'l'ILOl>A GWARDIA (Zie- Dzielnicy Bałuty, z Dziel godz. 1~ v· lo·k alu
·
g. 10-18.
l
a Re- LK (A. struga 1).
Widzew
03" n.!cy
FOTOGRAF; IK.l .lana . 2) •• 'l'elefon
SALON
Poradni

Kopcińskiego 32.
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eez
ę-

się zaczął

Role

niespo-

CaŁe
wydluża.ć.
dziewanie
szczęście, że tulko Dni świqtecznych nam prziibywa. Dla
tego chyba wszystkim się to
ta.k bardzo podoba. Mnie też.
Wolę caiu tydzień świętować,
a tv niedzielę sobie odpocząć.
przyjemz dużą d też więc
. b t
„
·1
. .
nosctą s e zę usi.<>wania ra •
„Expressu Ilust-rowaniego
nego", kt6ru z wielką pasją
i żarliwofoią lansuje na ca·
l11 kraj święto Ojca pod cel·
nym hasłem „Kwiaty dla tatu". Warto przypomnieć, że

13

Uwa~a„

ojcem tego hasta ;est Jan
I211dor Sztaudynge r.
Rze.cz ciekawa, ie ojcow,·,
skie poczynania „Expressu

się

cieszą

pełną

aprobatą

szczególnie wśród dzieci. Ponad.to także wśród kawalei
panien
-r6w, żon, matek,
szwag-r6w ze wszystkich, prq
h
k'
d
·
k" h
wie
ams ie
I
męs IC
pism, a także z -radia i ti?lewizji. W telewizji zwlasz·
cza Stefania Grod.zieńska popiera. Trochę mi się to wuda,je podejrzane, że z takim
entuzjazme m satur11c11 I hu·
tk"
d
' .
wszys im
prze e
morysci
wlctczają się w akcję. Ażeb11
nie 'b11ć posądzony o
więc
też
hrak poczucia hum01'u,
się wlączam. Choć osobiście
uważam, że nie tylko kwiaty,
o.le i czci.sem ba„tu przydalubu
Ab
t
d
d
•
Y
la nieje nepo atu.
sie
na-radosnego
zakłócać
nie
wuznaczuć
stroju proponuję
;akiś in.ny
na
jednak
to
Dzień. Ale- ja.ki, adu wiadoma, że taki „tata nie w'l'o.ca.
" !
k" ·
częst-0 na-ran i i wieczoru
wet komnrnik nie jest W staodnaleźć.
nie go
PomHn1·ąc te drobne wntpl;-

rady

2

a
ie

Ja-

Pr-OtPiizycja tfi 'fDyaaje się
bardzo sltLSzna i wszelkimi do

stępnymi środkami będziemy
i propagować.
popie-rać
ją

Oczekujemy w tej sprawie
dalszych wypowiedz i.
KAROL BADZIAK

Się

22 Lipc a

t
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Na obe11-sk

nieć o

jeszcze

jednym
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cięźarowy
mie- SAMOCHÓI>
RONDO Titowa ~·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
szkanie M-4, pow. 50 m „Diesel" 4-tonowy sprze
zamienię na
kw„ komfort, I p. za- dam lub
mjen.ię na większe. Tel. samo~hód osobowy. ewen
tualme c:czekuję mnych
427-59 godz. 19-22
Oferty
POKOJU sublokatorsk ie- pro·pozycj1.
P-iQtr ...
g0 poszukuje młoda, pra ,,24648" „Prasa",
24648 g
członek spół- k0wska 96
cująca b O K AL E
WY·
RNIĘ
mieszkaniow ej. PIECZARKA
dzielni
ó powierzchni 140-160 m2 poszukujein y (dó
STEPA
lub przyjmę
dzierżawię
z Tel. 420-70 do godz. 14
2 RAZY po pokoju
5-38
4
wynajęcia) na terenie Łodzi. Warunki do
7
Tel.
wspólnika.
-:
lokat:>rsl<ie
POKO-JU-sub
is;i.
K'A
zamie
UL. PIOTRKOWS
Jrnchn•ią, bloki.
li
24706 _!
omówienia.
godz. _Hl-"1
2 . pokoie z kuch go
k~ltural~
poszukuje
n.a
n~~
r..ODZ, UL. '.l:UWIMA 14.
frY·
~t· b~k:, n~.1 ~i~dlu na, samotna, pielęgniar-JUCZEN do zakładu
Zgłoszenia pisemne pod nr 3562 przyjmuje
potrzebny.
rskiego
e
zj
::;....~~""'"~~~~~~~~~~~~~~~
SieŁódź,
Drożdż.
w ka.
yTomls ~,J u
_,_ · .
24639" · Prasa"
Ofe ty
24705
6
Wydział Ogłoszeń. Piotrkowska 96.
go- rakowsk'
~ - 76
e ·
""'o1icy.„
•
"
" •
r
g
iego
24487 g '
dziewiarską dz1na 9-14
MASZYNĘ
24639
_ _
PRACOW NICY POSZUK IWANI
~ POKOJE c80 m kw.), ~otrkowska_96
•· .
sa,neczkową 80/6 t.A
nową,
męskiego
pokOJ 0 pow. wygody, I p„ Piotrkow FRYZJERA
przędzę sprze , DNY
grubszą
na
przyjmę
nałogów)
9
eko·
(b2z
pona
barwników,
zamienię
magazynu
do
ska
MAGAZYNI EROW
m kw:. _s~ne czny (Wo
dam. Zgierz. Swierczew
UNIEWAŻNIENIE
Próchnika 10
kuchnia, wygody, 113 stale .
24638 g c:'a w m~esz t!'n u) UbLka kćj,
do działu inwestycji ze średnim wy- skiego 14, m. 1
nomistę
ren
domowa
P.oMoc
Zltl-06,
Tel.
w
cf'r.trum.
n;a~~
praktyką
3-letnią
Ubezpieczeń Oddział dla m.
Państwowy Zakład
kształceniem i co najmniej
8-0KSERY pelnorodowo : n~ę ~! rg;;yn.o;:~d
24693 g ,c1stka potrzebna. Huto- ~~~~:unieważnia na skutek zagini~cia następujące
ośmiotygodniowe większe. Dzielnica obo· ~~-19
zakresie planowania, rozliczeń, sprawozdawczości d-0we,
1
g
24710
I
m.
18,
po ra
526-20 jętna. Krucza 6, m. 75 Kf\MIENNA Góra Tel.
inwestycyjn ej oraz ze znajomością maszynopisa - <:r>rzedam.
I) Wniosek polisa na ubezpie245'9a koJ._ ~uchnia, bloki - UCZNIA przyjmę. war24667 g godz. 1~-20
(wieczorem)
nia, technika przędzalnika lub wieloletnieg o prakczenie warsztatów od ognia nr 35684
w 97.tat samochodow y, Pa·
po?.obne
na
.
~~r:;1err11ę
iem PQ;KOJU sublokatorsk
600
RNIĘ
PlECZARKA
g
24697
2) Wniosek polisa na ubezpie·
tyka na stanowisko mistrza przędzalni ze znajo- kw., c. o.
z pe>wodu go najchętniej bt'z me- Wł zi. Wtadom?.sc: Łódź; bianicka 177
właśc. nieruchomości
czenie
mością oddziału przygotowaw czego i zgrzeblarek.
sprzedam lub bli poszukuje emerytka m · 24 Bytomskiej 246;i/fh . .
choroby
nr 48895 do 48896
od odpow. cywilnej
•
•
g
·· ·
Oferty
i nr 48964
przyjmę wspólnika. Ofer (wypłacalna).
inżyniera włókiennika z kil.kuletnią praktyką w
I!
l'1
R
Piotrnr 777955 do 778000
„Prasa" , „24623", „Prasa",
„24612"
3) Kwitariusz
przemyśle włókienniczym na stalllowisko kierow· ty
24623 [--...;;;...;;... ;;.....;...;;.._ _
kcwska 96
g
24612
96
ubezpiena
Piotrkowska
polisa
Wniosek
4)
nika działu bhp - przyjmą ZPB im. St. Dubois
czenie uczestników wycieANFORO·
Jadwiga
do szycie POKOJU sub.lokat.orsk i.e· D<
134242
n.r 134241,
w Lodzi. Zgłoszenia: dział kadr i szkolenia zawo- MASZYNY:
czek
weneryczne,
pisall'!ia go yrzy roclzm1e lab o- WICZ
i
„Łucznik"
WANDA
i 134244 do 134250
i
ALA
252-00.
tel.
godz.
82/84
skórne..
Sienkiewicza
poszuku
Łódź.
dowego
sprzedam . sobie samotnej
„OlimpTa"
135489
do
135476
nr
z Al. Kościuszki
Prasa" Je samotny, sta.rszy. O!er Ptćchruka 8
,.24736"
Oferty
5) Wniosek polisa na ubezpiezapraszają Panie
spec)altst;;
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tów 6, m. 19

sprze101"
dam. ł:.ódź, Mosto-wskle
V> 29 (boczna Bracl<:iej)
SAMOCHó D--:-oPei-R .;.
kord" sprzedam. Główna 39 (w podwórzu)
„SYRENĘ

LOKALU NA BIURA

53
1

Fryz1erk1
damskie
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Na zdjęciu: Halina Pawł<>wicz
większe i Zbigniew
Przyjęło się JUZ, t że
Niewczas w sztuce
k0
.
t
. .
kł d
• za a Y pracy i 1ns Y uqe. o • „My fair lady" - proponowan ej
-.
•.,...
artystyczwypełnienie
na
Wośc!, -rzeczywiście micjaty· licznościowe akademie z okazji nej akademii 22 części
Lipca.
organizują
państwowych
•va ••two-zen;~ tradycJ·; Dn;a świąt
artystyczną
Część
w teatrach.
~·
~
ł .
..
k d
w ó wczas
wype ,nta
Ojca wydaje się rzeczą milą, a a emu
Szkoła
teatralny.
mąd'l'ą i sympatyczną. Niech spektakl
•
Na tegoroczne święto 22 Lipza
i!l..
wycho·dzi m.
i ten ojciec, który ciężko pra- na spotkanie
propOll'lujac
,
Powszeclrny
cuje, zmaga się codziennie 2 Teatr
dwa spektakle: swietny musical
·
kłopol;a,mi, martwi o dom, „My fair lady'', względnie we„Pies
dba o rodzinę i dzieci, d.owie solą komedię hiszpańską
Samorząd szkolny Szkoły Podogrodnika". Zaintere<>ow ane rady
nr 44 (ul. Zeromskiesię, ie 0 jego trudzie i wy· za1kła.dowe bliższych szczegółów stawowejprzekazał
na fundusz
mogą dowiedzieć się w Biurze go 10)
silku inni pamiętają.
Widowni, ul. Ob.-. wzniesienia obelisku dla uczczeOq(anizacji
obozu przy
z
dzie~i
pamięci
nia
gow
350-36
tel.
Przy te; okazji chcę wspom Stalingradu 21,
ul. PrzemysłoweJ kwotę zł 400.
Dniu, cl.zinach od 10 do 16.
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skorzysta,
jak nie materialnie to moraZ
nie. W-reszcie zaslużyUśmy so•
bie na to tym, że co tyl"ko
jest i co się robi zawdzięcza•
a eza,sem
~ą naszej dlugfaj
ba-rd>zo ciężk.ie; ~ of$am,ej p,Ta
kiejś

zakładowe

•

Zbliża

tym i:lniti klliźdy

I
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·a.e-

któi·ego bra;'k Odc~wa wiele
osób. Idzie mianowicie o t-0,
Dzień
by wykroić z -reku.
poświęcony ludziom stMszym.
powołanie
o
Z wnioskiem
Swięta Emerytów, Rencistów
i Inwalidów wystąpi? de na•
szej redakcji p. Aleksamde-r
Berger z Łodzi, pisząc na ten
temat, co następuje: „ Wnio·
sek sw6j mot11wuję tym, że
przede wszystkim społeczeń
stwo będzie o nas więcej wie
dzialo i dbało. Następnie może się znaleźć jakaś inicjatywa, która niejednemu. poNo i w
prawi egzustencję.
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Piłkarze ŁKS

Wszystko
o mistrzostwach

przeRrali zOdrą wOpolu 1:2

( Korespondenc;a

świata
piłce nożnej

Ostarom

w

Coraz bliższy jest już termin
mistrzos,tw świata w piłce noż
nej, które 11 li.pca rozpoczną
się w L<J\ndy;nie. Wśród ki.bidw daje się zaUJWażyć wzrost
zainteresowarua tymi ni.ewątpli
wie bardzo ciekawymi spotkaniami.
W
związku
z
tym
chcieliśmy
przypomnieć,
jakie
państwa grać będą w poszicz.eg0Jnych grupach.
GRUPA I: An.glia, Urugwaj.
Francja, Meksyk.
GRUPA II: Hiszpa!nia., Airgan
ty!'1a, NRF, S.ziwajcar;ia.

węg:ry,

swój mecz pilkarze
LKS rozegorali w Opolu z miejscową
Odrą.
Niestety, doznali oni porażki w stosunku
1 :2 (1 :0).
Począ tkowo
po&tawa drużyny LKS nie budziła zastrzeżeil,
grała dobrze
i nic nie
zapowiadalo, że w meczu tym
s1Taci oba punkty. Po k.il:ku
nieudamych atakach jedna z
a:kcji łodzi•a!Il zakoń-czyla się
celnym strzałem Sadka.
Po zmianie sttion gra mia-

Porażka

Eliminacje zakończone zostaną 20 lipca. Mecze ćwierćfrna
łowe rozegra!Ile będą 23 lipca,
półfinały 25 i 26 lipca, mecz o
trzecie miejsce 26 lipca, a finał na stadionie w
Wembley
w Londynie 30 li;pca br.

cji

bairdiziej wyirównany ]:Jll-rebieg li do 20 minut
przed
końcem
gry wy:nik nie uległ
zmi,a nie.
Z biegiem cza-su widać bylo, że p-Hlrnrrze LKS tracą na
rozmachu i że nie są już w
stanie
przeprowad'Zli.ć
aktywnych aikcji. Nie dopisafa przede wszystkim kondycja. Gracze LKS wyraźnie „puchli",
toteż w
końcówce
do głosu
doszl;i !PH'.kairze Odry. Na rerultat
prz€!PTOW'adzanych ak-

I

Start
Rahóu;
ostatni mecz drueiej rundy w Łodzi

Sez(JIIl rozgrywek ligowych za
kończy w
Lod.zi
niedziel'1V
mecz stairtu z Rakowem. BeZSRR. dzie to przedostatnie spotkanie. jaikd.e poz.ostalo dmżynie
ba!uckiej u s.iebie do rozeg;raMecze grupy I rozgrywane nia.
Mecz niezwy;kle ważny.
1
będą w Londy;nie, grupy II w gdyż Start liczy, że uda mu
Sheffield i BiTrni!Ilgham, gru-. się uzyskać przynajmniej jeden
py III w Liverpoolu i Man- punkt, k ·tóry w dostateczny spo
chesterze,
a grupy IV w sób zabezpieczy go przed deM1ddelsbrough i
SU!Ilderland. g.radacją.
Dwa pierwsze zespoły każdej
Runda wjosenna była wyjąt
grupy
zakwalifikują
się
do kowo niepomyślna dla niedzielćwierćfi!Ilalu, zaś w pólfinaJach nych gości Stairtu. ZdołaJi oni
walczyć będą zwycięzca pierw- uzyskać w niej zaledwie 6 pkt.
szego
ćwierćfinału
ze zwycięzcą trzeciego ćwierćfilnMu, a
zwycięzca
drugiego ze zwycięzcą czwartego
ćwierćfi!Ilałn.
GRUPA III: Brazylia,
Partugałia, Bułgaria.
GRUPA IV:
CMle.
Włochy, KRL-D.

własna)

ła

i

zwycięstwo

Piłkarze
W1ókmiarza (Ł)
w
spotkan·i'tl o wejście do II ligi
przegrali we Wrocławiu z Lotnikiem 1:2, a Włókniarz (Pa.b.)
drużynę
pokonał
w K ,r akowie
Wawela 1:0.

z czego polowa przypada na
wy;niki niea-ozistTzygnięte.
W
pierwsz.ej rundzie dorobek Rakowa był zn.acz.nie korzys,tniejszy, wy.ra.ża się on bowiem zdo
byciem 16 punktów. O załama
niu się drużyiny
częstochow
skiej świadczą wysokie poraż
ki. Przegrała ona czterok;rotnie
w S<t-0suinku 1:6, 0:6. 0:5 i 0:4.
a sprawacami tych parażek: są:
Victoria, G.all'ba!I1nia. Stal i Hutnik.
Chociaż przyitOCW!lle powyżeJ
okoliczności wydają się wska.zv
wać na St.airt, jako na faworyta w tym spotka!Ililll, nie są
dzimy, żeby czekailo go :zbyt
łatwe zad<lJilie.
Stairtowcy posta!IloWili rozeg.rać mecz z Rakowem o godzinie 11. Na przedmeczu o god~irue 9.30 odbędzie się półfi
na~owy mecz spairtakiadowy dru
żyn
srpóldzielczych: Spółdzielnia
Findera
Spółdzielnia
Armaituira.
Rm.
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L

tal a wizja.

ryw'kJawa. 24.00 wiad,
Program nocny.

CZWARTEK, 23 CZERWCA
PROGRAM I

o.os

do 2.55 (Ł)

8.00 Dzieruni.ik. 8.15 Melodie filmowe. 8.49 Aud. świato11oglądowa. 8.59 Chwila ciszy. 9.00 Muzyka. 9.20 z melodią i pioseniką
przez świat. w.oo Proszę mów1c
_ słuchamy. 10.20 Rytm i piosenka. u.oo Koneert muz. kiasycznej. 12.06 Wiad. 12.lO Pieśni
ludowe. 12.25 Re>Irt.iczy kwadrans.
12.40
„Więcej,
lepiej, taniej".
13 oo Aud. dla dzieci pt. ,,Podróż bez biletu". 13.25 Chwila
muzyki.
13.30 Felieton mwyczny. 14.00 ,.Przez lądy i morza''.
_
fragm.
14.30
z twórczosc1
Reinholda Gliera.
15.00
wiad.
:5.05 z życia zw. Radz.
15.25
Amatorskie zespoły przed m>kro
fOillem. 16.0G „Popołudnie z mło
dością". 17.55 Wiad. 18.00 K01n-

8 :ro Wtad. 8.35 Aud. Red. Spoi.
8.55 Ke>ncert dnia. 9.40 „Nim się
książka ukaże". 10.00 Wiad. lQ.05
Koncert Ork. PR w Krakowie.
10.35 Muzyka rozrywkowa. 10.50
„Piękny statek" - fra~m. 11.10
„Postf:p w gospodarstwie .domc;wym".
11 20
KOillcert
zyczen.
12 .06 z kraju i ze świata. 12.25
„Hej, Ja.nie, Janie Zielony" aud. 12.50 „Uczony polskiego Re
nesano;u". 1·3.10 (Ł) „Nawe nagra
nia Ork. Mandolinistów". 13.~Q
(Ł) Kwadrans melodii. 13.45 (Ł)
„Na "'nten.ie województwo" ma.ga,z yn . 14 .0-0 Koncert estradowy. 1'4.25 Reportaż PI. 14.45 Audycja dla dzieci „Błękitna szt.a-

Ja,dy". 19 .10 „Ludzie i kontynem
ty". 19.3 0 Recital pia.nistki . tureckiej Idil Biret. 20.00 Dz1ennik
20 .15 Tra.nsm. kOillcertu z
IV · Krajawego
Festiwalu Po.1skiej Piosenki,
Opole _ czerwiec !966 r. 22.3() Muz. tal!'leczna.
23.00 LI wydanie dziennika. 23.~0
Wiad. sport. Z3.1<5 Muzyka r=-

piosenki i bawimy się na wa•kacjach". 16.00 Wiad. 16.05 Publicy
styka międzynarodowa. 16.15 Ko-n
cert no.południowy. 17.01 (Ł) Akt.
!ódz:kie. 17.15 (Ł) ,,.Po roku doświadczeń"
dyskusja.
17.'la
(Ł) „Wypoczywamy przy muzyce". 18.10 (Ł) Poglądy różne na
rzec2 y
rozmaite aud..
18.25

PROGRA'M

Il

~~~~i~~~- 1~~(>~5 ~~'rS kJ~gar~:;~j i~t;;'· D;;· 00dz~~izy:~d. r~~ś~~~~;;

„Przed koncertem w FU.ha_~
mOII!Jii".
18.45
Chwila muzyki.
18.50 Uilliwersytet Radiowy . 19.00
Wiad. 19.05 Muz. I a,kt. 19.30 Rezerwa PI. 20.00 Ko.ncert symfoniezny. 21.00 z ~raju I ze swi.ata. 21. 27 Kro<ni.ka sportowa. 21.40
Nowooci
literatury
światowej.
22.00 Muz. taneczna . 22.40 Horyzonty muzyki. 23.1'5 Melodie nastrojowe. 23.25 Repo.rtai z otwar
da IV Festiwalu Polskiej Piosen.ki w Opolu. 23.50 Wi.ad.
TELEWIZJA

w~.60..r2Szen2"l1.e) lek(Pcojazn·~ęn.z),· flra6_~~5. P('POro-.

'
.,
gram pub!. (I'..). 16.55 Dzienillik
(W). 17.00 „Na Rozewskiej Blizie" Tepo.rta•ż
(Gdańsk).
17.30
Teleturniej •.~1" (W) . 18.00 „Nie
8
20
tylk'o dla pań" (W). 1 Lnfor3
~t~r i h;i:z1j~w~w~~)i9.:· ~y~~=
ni•k wiejski (Ł). 1-9.2-0 Dobranoc
(W). 19.30 Dzien:n.i,k (W).
20.00
Wiadomości
cinla (Ł). 20.15 ..Jl
stopnl w cieńiu" film fab.
prod.
ozeskiej 00 lat 16 (W).
Zl.35 Miniatury (W). 22.00 Dzie:nnia< fW).
22.Hl
„Uśmiechnięty
mężczyzna" - film TV
prod.
NRD (W).

Można pogodzić

piłkairzy Opola
długo czekać.

ze sp.ortem

nauką

GKS-Szombierki 0:1
Katowice
przegrał
z
srziombierkami O:l (O:l). Jedyną
bramkę w 10 mtn. strzelił Kno.p .
Widzów o•k. 15 tys.
De-r"by Sląska stały na przedętnym
poziomie.
Początkow'J
inicjatywa należała do Szombie
rek, które miały kilka okazji
do zdoby>Cia bramek.

SPORTi

Sylwetka. mgr Andrzeja Kaczmarka

nie trzeba
Odra zdodwie bramki ze sirzalów Brejzy i Kosa, odnosząc
OS'tateczn!ie zaslużOllle zwycię
stwo.
było
była

SPORT •

GKS

I

Praca n~ukowa zabiera nie- Jednak ostatnie trafienie :naczasu. To sarno leży do Pezsy.
moż~a powiedzieć również o
10 lat to bairdzo d'l.IŻO. Sątremngu wyczynowca. Połącze
.
.'
.
·
jest dz1my Jednak, . ze t~ utalent?'"
0 bu tych elementów
nie
. ·
.
wany zawodnik:
Jeszcze mebaxdzo 1;rndne. Są . iednai~ lu- je<lnokrotnie pokaże się z jak
<lz1e, ktarzy godzą Jedno 1 dru
.
.
gie bez żadnego uszczerbku . na1~epsze1 strony n~ planszach
Dzisiaj chcieliśmy przedstawić kraJowych i zagramcz;nych.
sylwetkę
jednego z łódzkich
•
PHkairz.e wairszawskiej Legii szermierzy,
pracującego w Piłkarze
odnieśli
w Sosiru:YWcu zasłużo Akademii Medycznej w cha.rak
ne :zJWycięstwo nad m1eisco- terze socjologa mgr Andrzeja
zwyc1ęza1q
Ka.C'Z.Illa.rlm.
wym Zagłębiem 2 :1 (0:1).
Bramki strzelili:
dla gości
Zacznijmy
może
od
jego
Brychczy w 56 mi!ll. i Kocze- ostatniego sukcesu, zwycięstwa
niowski w 76 min.. a dla go- w
dococznym
Grnnd
P.rix
Reprezentacja pillka,rska Brazy
spoda.rzy Pielok
w 20 min. Amsterdamu „Tul!J€11beker"
w Iii przed występem w mistrzoVfi&ów ok. 15 tys.
swojej konkurencji - florecie. stwach świata rozg,rywa w Euro
Mimo barozo silnej kankuren- pie spotkania towa•I"Zyskie. Bracji zajął pierwsze miejsce nie zylijczvcy spotka-li się w Maary
przegrywając walki. Uprawiać cie z cz;otowym zespołem hiszSląsk wygrał z Zarwiszą 2:0
pańskim
Atletico (Madryt) od·
(1 :O).
Obie bramki zdobył z s·zermierkę zaczął 10 lat temu. nosząc zwycięstwo 5:3 (0:1).
rzutów kail"nych w 16 minu- Pierwszy sukces odnotował w
1959 r., gdzie w Turynie drude i 67 milllucle
Kaipciński.
Widzów ok. 15 tys. Mecz st.al żyna florecistów, w której star
towal zdobyla tytuł akademicna słabym poz_iomie.
kiego • wicemisbrza świata. Póź
niej w 1962 r. zostaje misill"zem
Polski AZS. Wielokll"otnie o<lWielką niespodzia!lllką za.koń
z nosi sukcesy zarówno w . kraSta~ Rzesrzów zTe!Itisowafa
rozegrany
ju, jak i za granicą. Jest do- czył siię wcZOl!"aj
Wisłą K>raków 0:0.
brze wyszkolony technicznie, a mecz o Puchar Polski między
W pierwszej
połowde p;rzejeg.;i najsilniejszą bronią są RKS, a LKS I b. Warto nadważa.Ji
goście,
których
jedmienić, że
LKS I b za:k wali•
nak nrupastnicy zawoci'zilli pod bl;rskawiczne natarcia.
fi'k.owal się ostaitnio do ligi
bramką
przeciwnika.
Pam.iętinym wyda.rzertiem bymiędzywojewódzkiej,
a
RKS
W drugiej części meczfll ze- ła dla niego walka z wielo- gira w B klaaie.
społem a.ta.kującym była
Stal. krotnym
mistrzem
świata
PHkarze RKS
zagraili nadW ogólnym przekiroju poziom Węg.rem
Pezsą,
w
Turynie. zwyczaj
ambitnie i
odnieśli
s.po~ka!Ilia byl słaby.
Wegier, wyższy o<l Kaczma;rka zasłużone zwycięs,t;wo 2:1 (0:0).
o 40 cm, prowadził już 4:0 i Już w pieTWszej części meczu
wtedy Polak „wyciąga" na 4:4. RKS
miał
więcej
sytuacji
Rozegrany przy świetle elekpodbramkowych.
lecz
dwutrycznym mecz Polonia (BYtom)
krrotnie piJ:ka trafiała w słu
pek, to w popTzeczkę.
- Górni·k (zabrze) zakończył si~
Po zmianie
strron
lepszy
zwycięstwem
Górnika 3:1.
technicznie LKS zdobył prowadzenie przez MaciejewskieTABELA
w miejscowości Esbjerg odby go. ale w końcówce RKS gra1
1) Górn'ik
42:10
62-24 ło się międzypaństwowe spotka szybciej
i
w
k(JIIlsekwencji
Da
2) W i sła
32:20
29 22 nie pil,karskie Portugalla przez
Rutk-O'W'Skiego
nfa.
~wyciężyła
Portugalia 3:1 zdobył
3) Polonia
31 :21
37-28 (1 :O). Bramki zdobyli dla Portu dwie bramki, kwalifikując się
4) Szombierki
31:21
43-35 galii: To.r·res - 2 i Euzebio, dla tym samym oo następnej run5) Zagłębie
29:23
59-39 Danii - Le Fevre.
dy spotkań o Puchar Polski.
6) Legia
26:26
30- 26
7) Stal
26:26
29-30
Sł•
8) Śląsk
25:27
26-35
ołeb1·owsk1"ego
9 ) Zawisza
24 :28
30_ 35
7
lO) GKS
22:30
24-3
Pa<pu:lamy lekk-0rotleta łód.z- wzwyż i w d-0.l, boję się niect>
11) Rueh
21 :31
41-44 ki Wojciech Golębiowski nale- o kcmtuzję w trójskoku.
11-,23)) LOKdrsa
21 :31
33-41 ży chyba do nielicznych zawod
- Czy .zos-tamie ""nn zgłoszo•
20:32
26-40
"""
którzy mogq, poszczy- ny d·o mistrzootw Europy ju14) Gwa.rdia
14 : 36
2o-5 l ników,
cić się ta·k dobrymi wynikami niorów, które cdbędq, się we
j(J)k.' w skoku wzwuż 207, wrześniu we Lwowie?
w d.al 7,41 cra,z w trójsko- Niestety,
do Lwowa nie
ł
kn - 14,63. Golębiows·ki prze· pojadę, bo jestem już seniobiega 100 m w CZO•sie 11,5.
•rem. Urod-ziiem się o dwa ty~
Najciekmwsze je,s t jednak to, godnie za wcześnie.
Tradycyjnym zwyczajem, dziś że W. Gołębiowski pr11wie nie
- Kiedy zobaczymy pa;na nd
o godz. 18 w ośr·odku A:nila•nY trenuje i mimo to osiq,g:nąŁ tak bieżni?
odbędzie się wieczór rozryw.k<> dobre wyniki.
Startować będę w sobotę
1
wy „Sobótki". Występować będą
Oto, co pow.iedzial na.m ten/ i w niedzielę na stadionie Wf-.
znani artyści scen łódzkich ot
d "k
d
_„
raz zespół Kanon Rytm. Orga- sympa, uczm.y zawo m :
zewa w ZO,WvuCllCh lig-0.wych.
nizatorzy przewidzieli moc nie
- Sport traktuję tyik-0 Jako
('n)
spodzianek.
przyjemność. · Lubię
skakać
wątpliwie dużo

Zagłębie-Legia 1:2

. .Brazylii
.

w Europie

Sląsk- Zawisza

2:0

Wielki sukces

Stal -

Wisła

piłl<ar.zy

0:0

RKS

Polonla - Górnik 1:3

Portugalia-Dania 3:1

ow k"lk
I ao•ta Ienc1·e w
•G

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Wasilewskli był

w~oki

i ba[["dzo

ch"O'\!y,

Miał

niezdrową cerę i pożółkłe od nikotyny palce'. Na końcu potężnego nosa chwiały
się okulary w ciemnej oprawie. Malairz poszukujący modela do studium pod tytul€m
„Archiwiista" nie mógłby chyba w całej War
szawie znaleźć ba.rdzie; typowej postaci.
Opiekun. dawnych akt przyj>rzał się podej:rzl iwie road okiufarów
;i<rzybylym
i
nie
kwaryił
się z odszu1kaniem
żądanych
materl3łów . Zaczął coś
mówić o zarządzeniach,
o pozwolen1ach, o pieczatkach, o podpisa:h
u władz nadrzędnych. Z n,ajwiększym tru-,
d em uiało siq Wrońskiemu
f!O
przekonać.
aby
zairuiecha~
tych formalności. Kaczmarc::'.-<: musiał w.ziąć wszystko na swoją odpo-

w;e:lzialność.
S:Jośród za~urrzon·ych teczeik wyłonił się rok
1!+54. Bydgoszcz. Zabój~two Heleny Wójcickiej . P oczatkowo śledztwo prowa'.:lziła oczywifoie Ko.men.da Wojewódzk'l. Nastepnłe iednak nrzekazano sorawe Komendzie Głów
nej. Sledztwem n1mow,ali siię kaoitan' Bur-

ski i ,porucmik Maciaszczyk. Nie udało im
woaść na trop mordercy. So;rawa oo«:>a
ad acta jako nie wykryta. Fotografie? Tak.

Sitę

były fotografie, jruiż tr:ochę poż.ó!łkł.e. Zdj~cia
sytuacyjne, zwłoki
denatk·i w różnych uję.
ciach i wreszcie uśmiechnięta twarz przystojne; kobiety. Tę fotog.rafię Wroński dłu
żej przytrzym,ał w ręku. Nie możn•a
bY'łO
mieć żadn€j wątpliwości. To była ona,
to
ona
napisała:
„Najsło·dszem~1
JędTUSiowi
na pami'~tkę
pr:ze>CUdnych chwiJ." ...
Wroński
podziękował
a.rchi.wiście,
mocno
uścisnął dłoń Kaczmarka i
wyszedł z Komendy. Ogarnęła go straszliwa apatia. Ledwie p·owłóczył nogami.
Idąc
tutaj
bYł
rprześwi,a.dczony
w głqbi duszy, że jego podejrzenia są tylko
wytworem
wyobraźni.
Andrzej zachowywał się bardzo dziwnie, to
prawda, ale mógł się przecież zdenerwO<Wać.
Nawet człowiek .vu ·pełnie niewinny moż.e stra
cić panowanie n•ad sobą. jeśli zacznie mru sie
wmawiać, że jest mordercą. Ale tera2 ... Te;raz to j•U'Ż nie były przywii•z.enia, to już
nie była fantaz}a. Helen3
Wóicicka, Bydgoszcz. Rok 1954. Boże, Boże! Czy to możli
we? ezy to nao<rawdę możl•iwe?!
Wsiadł do pu:;.tei osiemin.'lstki i zaiał mieJ&ee
pod oknem. O~hłona wszy z pJe;rWS1~el!"r>
wrażenia, poczał się sookojniei zastanawiać
nad sytuacją . ·· Nie wszystko tu było jasne.
J e żeli nawet An'drzej zabił Wójcicka . to Pr>
jakiego diabła napisał ten pamietn1k? I to
nie tylko napisał. ale nawet od'.lał !!O w rece mHicji, pośrednio co
prswda. nietrudno
się było jednak domyślić. źe b!'uli"n nie oozoshnie w biur-k>u re<dakcyinvm. To. że oamięt.nik nie był msa'llv charakterem Andrzeja, nrlczee;o nie dowodziło. AndTzej był :man'y z umiejctn.ości oodTabiania i zmieniania
nisma. Smfano sie nqwet z niel!'o w redakcH.
7.e mó<tłby wcale niPźle żyć, oodlrabiaiac 'OOd'Pisy na czekach. Ale w jakim cel'\l n•a,pisal

to wszystko? Co ,p rzez to chciał osią~nąć?
Czyżby raz jeszcze zapragnął zakpić sobie z
milicji? Niepra:vdopod·obne.
Chyba zwa:rio· wał? To bylo jedyne mo.żliwe wytłumac.zenie
tego, co sdę stało. A Gernea:? Czy G e•rner
także padł jego ofia:rą? Czego mógł Andrzej
chci eć od Ge,rnera? Chyba l!"O nawet nie znał.
Wroński wysiadł przy Be•lgijskiej i przeszedł na dru .gą stronę uLlcy. Na ro·g ,u Szustra
wpadł na Fabiana.
- A, cześć! Jak się masz. Widzę, że nie
jesteś taki ciężko chory.
- Chory nie jei;1tem, ale mam kłoooty mruk'Ilął Wroński, niezbyt zachwycony spotlkaniem.
- Kto ich nie ma? - powied,zia•ł Fabian.
- Ale grunt się nie JJ:rzejmow,ać. Byłem w
tych okolicach i Wt>adłem do cieb!e. dowiedzieć się o zdrówko. Powied,ziano
mi,
że
chory się zdemateTializował. Aha , masz tu,
liścik miłosny. Jakiś chłouak
przyniósł f!O
dez.isiaj do redakcji. - Wyjął z teczki oomię
tą kartkę, złozoną we czworo. Wrofo·ki niedba•le w'°'ur.i.ął ją do kieszeni marynarki.
- MoŻe wpad1niesz do mnie? zaproponował. Pogadamy.
Fa bi an potrząsinął głową .
- Nie. nie, dziękuję ci, bardzo. ale nie
mogę. Un;iówiłem się . Cześć! Trzyma; sie bracie! Głowa do góry. Wszystko ci się dobrze
u~oży, zobaczysz. - Mo:no uścisnał
wy:ią gmętą dłoń i oddalił się pośoiesmie. cież'dm,
k~łyszącym się krokiem. OdWTócił się jeszcze
i krzyknął:
- A J•utro lron1ecvnie pokaż się w ·re,dakdd!
Wroński ' wolno szedł ulicą. Jakżeż cbęt1P1ie
rpomówiłbv z kimś o swoim odkryciu, ale nie
było na świe~ie czł·owie-ka. z którym móf!foy
się pod,zielić myślamd. Musiał w.szy.stko sam

rozważyć,

podjąć

dec)"zję. Cz.uł

:zupełnie
wyczerpany
stylkę phanodo!'mu i
przespać.
Ą

sie zmęczony.
nerwowo. Zażyje paspróbuje
się
trochę

Na szczęście w domu ll'ie było ani KTyst:v.
ny, ail'li Antoniego, nie musiał więc wysilać
się na rozmowę. Poszedł do swe,i:;o
po!otoiu
l śdągnął narzutę z tap,czana. Kiedy wyimował grzebień z kieszeni marynarki, palce natrafiły na papier. Aha, to ta kartka, którą;
mu dał Fabian. Wyjął ją bez pośpiechu i na~
gle dTgnął gwałtownie. Jego naz.wi10ko
i
adres były napisane ręka Agniesz1d. DTżący
md rękami rozwinął paoier. „Stachu. ratuj
mnie! Ratu·j ! Boje sie, bardzo się boję. Jestem zrup<łnie same:! Zaklinam cię oa wszysit
ko nie zawiadamiaj milicji! Prawdooojob!!ie
dzisiaj ·odiadę z Dworca Wschodniego. Badź
ostrmmy. Nie poichodź do mnie. Błagam rię;
bą::lź ostrożny. N ie zawiadamia; milicji. Ży
cie moje od tego zależy, Kocham Cię. zawsze
Cie kochałam. tylko Ciebie - A<mieszka".
Jed,nym suc<>em dop.adł drzwi. Nie wiedział,
jak i kdedy znalazł się na ulicy. Pedem ruszył w kierunkru Puławskiej. Lu,dzie o<tląda
li się za nim. Ten i ów Zll'l·acząoo dotknął palcem czoła.
Na przysfanku taiks6wek
wskoczył do zielonej „warszawy". Chwycił .szofera za ramiona i krzyknął:
- Pre::lko.... prędko ... na Bielany!
Taksówkarz odwró:ił się, zma,rszczył brwii
i powiedział flegma ·t rznie:
- Coś pan, panie? Z bykaś pa111 spadł czy
jak?
'
- Pręd'ko. na Bielany! Błagam uana - jek'
nął W.rońskd.
Zapł>acę pa'Ilu P'Od,wójny kurs.
(41)

{Dalszy

ciąg nastąpi)

Redaguje kolegium. Redakcja t admtnlstracja - Ł6df, Piotrkowska 96. Centrala 293-00 łączy z wszystkimi działami. Telefony bezpośrednie: Redaktor naczelny 325-64. z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz redakcji 204-75. Dział społeczno-ekonomiczny 223-G5, 228-32 I 343-BO. Dział miejsk i 228-32, 337-47. Dział sportr>wy 208-n5. Dział kulturalny i „Panorama" 223-05. Dział wojewódzki
341-10. Dział listów 343-80. NTU 303-04 (godz. 10-12). Redakcja nocna 279-76. Biuro Ogłoszeń 311-50, 293-00, wewn. 30, czynne do godz. 15.00, sobota do godz. 13.00. zamówienia i przedpłaty na
orenumeratę przyjmują: oddziały t delegatucy „Ruch" w terminie
do dnia IO, a urzędy pocztowe I listonosz<? w terminie dn dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Cena prenuiner!lty wyn05i: kwartalnie - zł 37,50, półrocznie - zł 75.-, rocznic - zł 150.-. Informacji o przyjmowaniu prenumeraty i spowhie> zamawiania
udzielają
wszystkie placówki
„Ruchu"
\ poczty. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę (o 40 proc . droższa) - przyjmuje BKWZ „Ruch", warszawa, ul. Wronia 23, konto l?KO nr 1-6-100-024. Wydaje Łódzkie wyda·.1.'llictwo
Prasowe RSW „Prasa", Łódź, Piotrkowska ~- R<:k".lpisów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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Druk.t Prasowe

Zakł.

Grat.

.a.s. W.

„Prasa!!

~ Lódź,

ul. Zwirki lT. - Pavier: druk. mat. 50 2. E-13
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