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słomianei

Komun·i kat o naradzie pierwszych sekretarzy komitetów

wdowy

central·n ych partii komunistycznych

Zewsząd

szefów rządów

krajów

robotniczych

członków

Owoce braterskiej

oraz

o wszystkim

RWPG

obrad
współpracy ·ZUkładu

państw

jadł

W dniach 24-26 lipea 1963 r. odbyła się w Moskwie
narada pierwszych sekretarzy
komitetów centralnych
partu komunistyczn;\'cb i ~botniczych
oraz szefów
rząci&w krajów członków Ra.dy Wzajemnej Pomocy
Goopodarczej.

Tysiące wczasowiczów

tJr'zy wyjątkowo pi~knej pogodzie odpo~zyw~ w tym roku nad morzem. Są wśród
nich rówmez łodzcy . w łĆ>kniarze . . dla .których w ubiegcym roku otJwarto osro dek w Ustce. Piszemy 0 tym
w korespondencji po.niżej.
CAF - fot. Uklejewski

ók
Szerclll& droga wiedzie wprost
do bramy. Na bramie t111blłez
ka: „Ośrodek Wezasów BAldtllnn.ych Zwi"zku
Pracowników

.7.a:wodawe

Przemysłu
M'łóklenniozegio,
Odzlet!Jowel'&
1 SJtórzameg<> „Włókniarz" w

P

Ustce". To iutaj

po irudaeh

wypoezy·waJ"
cał0<rocznej pra.ey

łódzeY włókni!a.r're ·

wraa: z ro-

dzina.tni.

ośr&łek 7l09tał świetnie zlo
k&łi~Y· Piękne wUle sto.JĄ wśród lasu,
klłkadzlesi11t

metrów od nwna.
Dwa większe
budYJl!ki polllieściłY wszystko, co po~rzeb
me do „pemego . szczę~i.a":
iPMJa bi.urelll, także ambula·t o
rium, stołówkę, blJfet i coś
dl& dmcha. k.lu-b pra.sr . i
ilmłllżlrl oor..vwiścle z ~ewt
Jest .ta.kie .boli~ do
•h.tk6wlti -0/I&Z ogrodek Jonia.
nowski dla dzieei. Mają one.
do swej dyspozycji mał" ka.1• jenuielę, huśt111wki,,
dnym słOIWelll . dziecięcy
.-.J. .Roozke spoilro,tnie ~
J11 słę nad morrein - pociechami
QPłe}llllje się wy.choiwawczyni.
_
Wśród lasu, z dyskt'etnie ub71-yeh ~·ków, rO(l)brzmle
wa muzy·k.a.. Ośrodek mst&I w
.łym
rok.u
Zlladiofon.10owa.nY·
Dokonał& tego w czynie spoleomyJD jednostka wo.i&lroiwa.
maeynllll'lci, z ldó~ włóJmi.a-.

..-.e.m.'

r
wa.nie. C& PM!iwd& myśli się
o rubudowie. Już w najbliż
szym ezuie zostarue wybudo
wa.ny pawHon, w którym oprócz 80 mi~e mieszkalnych,
łlędllł.e

9(ę

majdowała

śwletlł

ca dziecięca
oraz
klub-kawiarnia.. Ale 288 miejsc na
mieslr,c też nie zaspokoi za.{>Okzebowa.nla.
.
Pa.radoksa.Jna
sytuacja po~'e w zwi11!lku z ·wadliwym
rozdziałem
skier1>wań •
W miesil\011.Clh mniej atrakcyj
nyeh (maj, czerwiec) na. weza
sy do Ustki przyjeżdżają prze
ważnie
praeownicy fizyczni,
zaś w Upou i sierpniu sta.nowi11 Olll>i za.ledwie 30 proo. ogółu
wczasowiczów. Sytuacja.
ta jest chyba. wYUikiem nlesum4enn~ ra.d za.kład.owych,
które nie wiedzieć dla.czego
fRIWCMry"rują
praeownfków unlY'Sło'Wyeh.

rower!-

rze

W naradzie
wzięli udział
pierwsi sekretarze komitetów
centra.lny.eh
partii komuni.st~znych i robotniczych oraz
szefowie rządów , Ludowej RepubHki Bułgarii,
Czechosł·o
wackiej
Republiki SocjaJ'.stycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Rumuńskiej Republiki
Ludowej, Węgierskiej Rep11bliki L-.ldowej, Związku Socjahs-tycz·nycłl
Repu1blilk Radziecki-eh.
Uczestnicy nara.dy omówili
referat Komitetu Wy-kona wczego RWPG na tema·t pracy
dokonanej w zakresie realizacji
uchwał
czerwcowej
(1962 ·r.)" narady przedsta·w icieli , pal"ti.i · komunistycznych i
robotniczych krajów - człon
ków
Ra.dy Wzajemnej Pomocy G:9'SIP<l'dłrczej ora~ omówili
zada·n ia
d!O!tyczące
dalszego roz.w-0iu w1spóllpracy
goopodarczej krajów - członków RWPG.
. życie ealkowieie
J>Otwierdza
słuszność 'ni.losku sformUł·DWanego przez naradę czerwcową
&
mlanowiele, że ,,obiektywn~
prawa budownictwa s-oojallstycz
nego, szybki rozwój flił wytwórczyeh krajów socja.llstycz.
nyeh, wspólnota żywotnych interesów narodów tych krajów
w.arunkują coraz więksre zbliżenie poszczególnych gospoda. rek naN>dowych".
~Wia.dczenie ·wspólpraey kra
jów - członków RWPG świad
czy o słuszności zaaprobowanych przez naradę czerwcową
,,.podstawowyich zasad mlędzy
naN>doweg<> socjalistycznego po
działu pracy".
Na naradzie stwierdzono je<tnomyśln<ie, że w wyniku doko
· nywanej w rama.eh Ra.dy Wza
Jemnej
Pqtnoey GosJ>'Odar-czej
pra-cy uczyniono krok naprzód
w realizacji długofalowego pro
na.mu r<>ZS'Zerzenła 1 umocnie
ni& współpracy gospodar>CŻej i
naukowo - technicznej krajów
członków RWPG,
wityczonego
w czerweu 1962 roku. Rozwija
Jl\ca się w oparciu o zasadę
równości, ścisłego
przestrzegania. suwerenności,
przyjacielski-ej pomocy wza.jemnej I wza
jemnyeh korzyści
współpraca
·

Oieezą

*

li- ,,,.

słowa uznania ze
~l'Ony uc.zestniików wczasów,
~i~zy Priede wszystkim sam
ra
l>OW'stanla. i poonyślnego
bo~u ośrOOJta.. Jednak trze
zeze dużo pracy zarówzwłl\z:' &irony FWP Jak i
:ma b ~ za~~ego, aby mo
stko ~ Pll'Wi~zieć, 7.e wszy~ na p1ą.tkę z plusem.
M. STOLARSKI
9

n:

~li za.żyle koń-k-

ły.

Kłeruję stę do jednego z
domków M~ tu łodzie.
nie, pa.Óstwo Kopciowle i P·
Mirow&k.a.
Py.tam . o wraż~-

.

nła.

więzieni.u ocil.epl i :zoch<Yrowal M
raka.
~o w
chwili śmierd nąd grec;ki
postamMoil gQ wwo•lnić. Był-O
za. późno. •
W
Więzieniach
greickich
przebl/Wa}ą
jeszcze
setki
chorych i steranych wi.ęź
niów politvcz.nych.

CIEµ-IE CYWILIZACJI

- Podoba nam się tu ba.rdlllD _ s~w.ierdll.aJ" zgodnie.
NOllJważnleJsze, 7.e po-goda do-

pisała.
WyżywJ.enie śwł~,
.Qpfek.a · nad dziećmi też. K1e-

NMDWwo śtara.

~

się

różriymi
uprzyjemnić nlllll.

~J't. Or~&oi.zoiWano
bJto łtBk& wycieczek.

zabawy,
S7Jroda

SKONCZONY CZLOWIEK

tylko, ie 0<9rodek nie j)OBiada
-to.klaru. Jazda na wyciecdtę
z dziećmi sa.DMtChodem cięża
~m nłe naJe;fy
do przy-

Nie od dZ<i.§, ani też nawet od momenfu 1xn.vrotu
generała de Gau.He'a d!o wła
dzy w 1958
datują
się
rozbieti>noś>Ci pomiędzy
n,im,
a srtejerrn oAS - Georgesem

„„

jemnyeh.
Staroścllll\ ~o turnusu*'

łaiiie

łochilmka.,

Pl'llioownłea
p. Br.

Zakładów ,,Fenix" -

Bidau~t.

msłe.wa Chybowska. MóWi ona:
,,M'n>OOZęliśmy świetnie
ZU"ÓWIRO ja, ja.k i moje mte-

ei.

pr,zyszły·m l"Oku będę
tu znowu przyjechać.
samo mówią wseyscy, z

W

chelała.

T.o

k~

l"01'ml3iWla.łam

....-neJ funkejj".

* *··-te

Z

Amba.rodor ZSRR w Pa- Winogradow - .przytacza na ten . tema;t cietkawą

ryźu

b&.- mome- dostać ~ asm.-~

. -

wi;:~en1<l>ch

paibriO~ow
Of'et:kich ·dosz,/,o jl!'SZCU. Jed1W 1!JIJałW~siloo.
W AteTUJCh
zmarł Kons·u mty Jołtjidis -

/..a-t 715,

.

Kiedy w

1953 r . przyJe<;halerm do Paryża - wspom1-na - Bwt.aiuit .był mini!trem
S!pl'aw za>gram:icznych.
R.o.z>ma<wi<Llem z nim na te-

Do długiej · listy mia_rl~h

w

~

<J/lloetgdot ę:

WOLNOśC„. PO · SMIERCI

iiacjt

f)
po.pulat'MŚei
GŚ"OClika
~ również fakt, że
18 ehęttiych tylko jedna oso-

gospodarcza krajów socjallstyez
nyeh przyczynia się do tego,
że
światowy
system s-ocjallsty-czny ma coraz większe os.iągn!ęeia
w umacnianiu swej
potęgi · gosp·odarczej,
w rozwo·
ju naul;<I i techniki, w podnoszeniu
stopy żydowej
Judzi
pracy, w P•Dk•ojowym współza·
wodnletwle g-0spodarczym z ka
pitallzmem.
Kraje socjali1styczne z.decydowanie utrzymują
pierwszeńsitwo, !e-śli ch·odzi o tempo rozwoju goo•podarki.
W
roku 1962 produkcja przemysłowa w krajach RWPG zwięk
szyła się
w porównaniu z
rokiem
poprzednim o około
9 proc„ podczll.s gdy w kra-

mat osob+stoki, lot6rym za-

mierzał.em

więziony

za $'WOje
1"<'flląd.11. oddB I.ot~ J_~ 10

złożyć

'Wi,zyty.

Na,pcnnk1114iem m. in. o

neraile de G<iu<Uc,

ae-

1-------

Kooliemmośeł etza:minu wstęim.el'O na. studia wytsoo
nikt nJe kwestionuje. Kwesti11 Jesł metoda. egzamlnu. Sp~wy te. nurtuj11 Ilem,\ rzeszę kandydatów na.
studia, ich rodziców I nauczycieli,
nurtują
również
pedag1>gów
·
h
lnl
.
z wyzszyc
ucze . IW
Uniwersytecie
Lodzk!m• na przyklad, przy
sena.cle I Podsta.w01Wej
Orga.iu.zaeji Parlyjnej istniej"
komisje
dydaktyczne
gd'ł!le l"l>IZWaża się te problemy.
'

P<i1~tanowili-śmy
przed.staiwić
na~zym CzyteLniikom oboWłią
·zu:iące _oh~e sy~temy egza-

m1T),a:CYJne . i Wymi,wa:qe koncepc:Je =ia1n tyich systemów.

W POSZUKIWANIU
PUNKTU CIĘżK.OSCI
Egzamin
wstępny jalk
w1aicliomo ma odpowiedzieć
na pytain<ie, czy kandvd<at ·nada.je się -do studiów na obranym kiel!'u;nku.
Przy czym
:v-szysc;y _n.i.emfil zgadizają się,
ze wazmi.-eiszy jest porz;ioo:n i
dyisipo,zyci~ UllnY>Słoiwe ka.ndydata.~
ruz suima wyuczCJl!ly-ć:h
fa,lctow.
·
.
We WSZY\Stkrlch
ucrelinia.Ćh
w Po~sce egzamin składa się
~ dwoch czł<llllÓW ustnego
i pi.siemneg<o. Niektórzy pr-0fe.sol!'-OIWle uważa.ją, że najlep-

- Nie tvaf'bQ . - pawiedzial
ml
to s·loończony czlowiek.
SKANDAL W TULUZIE
Skandal Wybuchł w irzpi'f!QJ:u psyohiaitf'yc.zmyrrn w Tuzyzie (Francja). Owkry.to, źe
iedrui. z pensjonariuszek zak7.a<Wu, mimo że już zdrowa,
zosit<Ua. ~.a.trzymana w szpitaJ:u.
Jej mieszkanie zajął
tymczasem
były
nad.ro-rea
szipttalny, który PQ1Wdto nabył za śmiesz.nie nis·kie ceny, różne inne dobra, nale-

żące

do

Chicąc

Ade<n<aiuer, wt.a.ny o
swego odejścia:

ootę

- Jesienią, OCZl/U)i·ki-e. A-le •
czy w tum rolou będzie je~

SYSTEM

LEPSZY?

za-cytC'wać

wszystkie
zwolenniików każdego
z syst emqw, trzeba by napi-

O!Pinie

0

sać

k.siiąr,ltę .

tylk<o
menty.

U stawa., 11CTmujqca &prawy maiją~kiowe osób Ćh<Yrych
' psychicznie,
pochodZi
z .••
1838 r. i jes>t kompletnym
a-na-chronizimem.
POWIEDZIELI:

szą O!Ptnię o poziomie :zd:aJą
cego daje egzamin pi.semny,
i.runi są w.ręcz
przeciWl!'lego
2ldarua„ I tu właśnie jest żró
dro rcvz:bieżnośei.
W uczelniach łód<Zlki.ch ob-0wiąrzują aktua.Lnie dwa systemy egzamtnacyjne. Rozpatrzmy je na prz~ltładzie
Uniwersytetu <sy.s:t€m tradycyjny>
i AkademiJ
M-edyicmej (;;,yatem wp~a.dirony przed trzema laity).
UNIWERSYTET:
WYJ)racowanie pi.soemme,
da~ą.ce charakiterysitykę
ogóLneg-0 Pl'ZYg<otowa.nia, umiejętności .si.ltlad
nego myiślenia, itp. OII'a·z
egzamin ustny, polegiają.cy na
W)"Cią,ganiu kartek z pytaniami,
· który
p<niwa.la zbadać
k()l!lkrefme wiadomości kandydata. St.o.pień
ruedo.sta.teczny
z pi.semnego,
nie zagradza.
dirogi dio ustnego.
AKADEMIA
MEDYCZNA:
Egzamin
pi.semny z dlwóch
przedmfoitów.
W1S.Z)'6Cy ka,ndyidaei otrzymują dd ro2lWią
zarua ze.staw 25 pytań - testów. Egzamin ustny, do które~ d01Puszc,za się tylko tych,
którzy przebrnęli
przez pirelTl!!l.y, to ,,luźna" ro•zm•Cl'Wa,
poZJWalaijąca.
st:wlierdizić
czy
k'.1?-dyd.a,t nadalj<e się d<o studttow.

KTÓRY

~Twrych.
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Warszawskiego
W

Moskwie opublikowano
komunikat o posiedzeniu Politycwee:o Komitetu Konsultatywne_!!o państw
członków
Ukła.du Warszawskiego
o
przyjażni,
współpracy 1 wzajemnej pomocy:
W dńiu 26 Upca 1963 roku
odbył-0
się
w Moskwie kolejne posiedzenie Politycznego Komitetu Konsultatywnego państw - człO'llków Ukła
du Warsza,wsk.iego o przyjaź
ni, współpracy i wzajemnej
pomocy.
W posiedzeni·.i wzięli udział
z ramienia:
•
Bułgarskiej
Republiki
Ludowe; pierwszy sekretarz KC BPK i przewodń'ina·stępujący

łDalm:y

ciąg na str.

2)

•

8 FAKTY• OPINIE• POGLĄDY
,

kapftal~yc!l E\n'Ozachodniej o 4 proc.
Szczególnie wielki wzrost osiągnięto . w
wielu decydują
cych
dzjedzina·ch produkcji
przemysłowej. I tak n.p. produkcia
energii elektrycznej
w krajach RWPG zwiększy
ła się w
ciągu roku o 11,4
proc„
ropy naftowej o
11,5 proc„ cementu o 10,2
proc„ mas plastycznych i ży
wic syntetycznych o 20,7
proc., nawozów azotowych o 15,3 proc.
Rozszerzył się
zakres d-ootaw dla rolnictwa
maszyn I sprzęt·.i rolni.czego,
nawozów sztucznych, chem;cz
nyeh
substancji owa-dobójezyeh i innych środków materialnych
i
technicznych.
Zwiększyła sie produkcja artykułów POWSzechneJ?o u:7ytku. a zwla.szcza
arty;kułów
kulturalno-bytowych i arty(Dalstzy ciąg na str. 2)

PY

l

Wymieńmy

n.a.jwMm.iejisze

więc

airgu-

S~temowi
um.wersyteckiemu zal!'zuca się przede wszySlłlkim brak precy.zji. Przedeż
wy-pr.acOW<aJnla pisie<rnne &praw
dza kiJka ooób, z kiózych każ
da inaczej ocenia.
Troon.o
<wszak ~na.leźć ścisłe kryiteria
dJla „ogóLnych wartości". Lnaczej w Akademii MedycZlll.ej
tam wiadlOllJlo, że za roa:w!ąizanie powiec:Lz.my -piętn.a6tu
pyłlań,
sta.wia się
trójkę, ~estu ' czwórkę itd. Również sprawdzanie
wiadomości na egzaminie us;tnym przy IPC>lllOCY wyciąga
nych
karbek,
świadczy
w
wieksz.ym ~ o ~. czy

kandyda·t ma. szczęście - niż o
jego wiedzy.
U nas twierd:zą 2lWolennk:y systemu
„me:lycznego"
- wszyscy mają równe sz3111se w:i-•kazania ,sję pozi<>mem
wiedzy. Za.ś swobodna r-01Z1110wa po.zwala
stwieird2ić, czy
obcf.t wiedzy kain.dyda.t posiadl
rówrueż „dyspozycje'" do studiów w Akademi.i.
Z kolei przeciwnicy uważa
ją, że syis.t.e1ll
„medyicZl!ly"
jesit zbyt sztywny,
że zbyt
dll!Że
znacz'.'mie przywiązuje
do znajomości
faktów, że z
góry
skazuje na przeg;ra.n.ą
abso.lwentów
z
„goirszyich ''
szkól w małych mia&t.eczkach
lwb wsiacll.
Nie wchodząc w szczegóły,
należało·by stwierdzić, że cenną zaletę systemu
„medycznego" sta.nowi
wyeliminowarn.ie przypadku. Prz1i2 ta-kie sito nikt fuksem się nie przcśliznie.

Natomiast
zaletą systemu
uniwersytecit.ego jest bardziej
„opiekuńcze"

pl>dcjścłe

d~

ka.ndydata.,
stwarza.nie
mu
wszelkich szans,
choćby za.
cenę i>awnych pomyłek w postaci za.kwalifikowania
kilku
osób nieadpoV1-iecJnich.
W jednym pumkcie wszakże
system medy-czny
zbliża si ę
do ideaJu, ' zai.Ś uniwersyitecki
- P<>Zl05taje od nieg.:> nie&ły
chaai.Je da.Jeko. O co chodzi?
PROPOZYCJA:

EGZAMIN GLOBALNY
Przy pom.ocy
najlepszego
na.w.et systemu ni.: wyselekcjo1rrnje .się oopowiedlll.ich kan
dyda.tóW, dopokąd iis.tni€ć bę
dzie sytuacja
paradoksaiLna:
na pewnych knerurnikach przypada .sześciu i więcej chęt
nyich na 1 miejisce,
na innych występuje niedobór.
W pier~>s.zym wypadlku czę
sto odpada.ją
nawet ' bai!'dzo
zdoLni, w drugim c;aginie się
za UiSzy"
prz.eci~triych, by
Wy>poebnić limi<t.
Dotychczas wyblX
kienmku stucHów za.Jeży wyłą.czn ie
<:><I kamdy<data. A wiadomo, że
zyczerua karuiydia.tów
częs.to
J>Orostają w mez.godzle z liczbą miej&:, która WY"aża przecież potrze<by
naszej gW>podia;rki
czy farnych dziedzin
żyda społec2:!1.ego. Częstokroć
też lmrul.Y'i:Jat,
kierując się
mooą, wybiera kie:rU111d.>: dla

siebie meoigipowiedm.i, gdy na
m.nyrrn mógł'by lepiej wylrorz)'l9ta ć 5W'Oje UlZdolnienia.

(Dalszy

cią;g

11a et1-:.

ł)

Owoce braterskiej współpracy
.s.tr. n

<Dokio·ńczenie :zie
;!tułów
W'8'0.

gos:po>da;stwa.

dzielności

dcmio-

Podczas gdy światowy ~y
stem socjalistyczny, wykazując swe ogromne możliw-0ści
i. wyższość, 11ada.1 Mzwlja się
systematycznie i
planowo,
rozwój systemu kapitalistyl?'Znego cechuje brak stabilizacji i zao&trzanie się właści
wych m.u. sprz:\!lemtości.
Narada

podkreśUla,

w mi·

że

nionym roku ro:zszerzYla się i
ul1W®łta dWWltronPa j
wielo·
str>onna współpraca krajów tczlonków RWPG, pomyślnie re
alirowano za,wp.rtt · uprzednio po
rozumienia w różnych dziedzi·
D.a>ch m.pólpra.cy jak np. mię
dzy ZSRR i NRD - w dziedzi
Jll" rozwoju przemyislu chemicz
nego, między NRD i Pohską w zakresie wydol>yeia węgla
brunatnego,
między
Rumunią,
NRD CSB$ i Polską co do

wsp~j

bucl~wy

rozwój

k~mbinatu

Po naradzie z
r. nastąpił dahszy
wspólpr.i>ey. Między

.celulo~<>wego.
c~rwca 1962

tej

Wę,;il:~l>ą

Republiką

Lutj,o.wą

ZSRR zawarte wista.Io porozu
mienie o wspólpracy w dzle·
dzlrli• produlrnJi tlellkU gJlJlawea-o ł 40Juminitnn1 między Pol
ską
Rzecząpospolitą
Ludową
i
Związkiem
Radzieckim
o
wspólpra.cy w Jn'l)dulcejl nawo
ZÓW potas.!>wycb1
mi~zY Bul·
garską Republiką Ludową i Ru
muńi;l<;ą
Rcpqbliką
Lq:ijową
por-0:i:1lfllienta d.otyczlł<l6 ~roJ~k
towania elektrowni na Dunaj.u;
między
Czechoolawaci.ą
ft,epu·
bllką
8Gejallstyem" i Węgier·
-ką ~Pllblill1& Ludową P<>fO
~u1njęnie o budqwle ol4!11UroW1li
na l)Ul)aj1'; mlęd~y ZSRR i
wlęl<szl>Śclą
kraj()w czl<>n·
Jtów RWPG - o współl"l°a.t:Y w
bu<lowie kingi8eppskleJ kopalni
losforyt6w,
Podjęto uchwały w sprawie
organizowania
ki.ś.lejszej
W5półpracy
między
kraja.mi
członkami Rady w ::lzu:dzlnie prodUkcji ~ dystrybucj! ło!lysk tocznych,
utworzenia. wspólnego parku wagonów towarowych oraz w
dziedzinie dzialaLnoścl waI·.itowo-ti:na.nt-0wej i bankowoś
ci.
Zorganizowaino między
narodowy in&tytut do spraw
normalizacji. Ro2jpoczął pracę centralny 0 ur.ząd dysipozy:tor.;tki połą.cz-0nych iY5>'temów
energetycznych,
.
Przed terminem oddano do
eksploatac;.i odci.ruki rurocią
gu naftowego „Przyjaźń" na
terytoriwn Czecho.słowacji i
:t,'ęgier. Do połączonych
poJiV~i;O
i;y$J;.ę,mów energetycznych Węgier, NRD, Pol.m.1-- i,,.• -G.ze.ehosrowacji prnyłą
czono zaćhodnio-ukraińsk1 system energetyczny ora·i rozpoczęto
przesyłanie
energii
elektrycZ!ll.ej z ZSRR na Wę;
gry.
Organa
Rady Wzajemnej
Pome>cy Ga.spodarczej 51P0rl!:ą·
dziłv Wil!tępny bilans paliwowo-energetycz.ny europejs.kich
krajów
de<mok.racj.i ludowej
na okres do 1980 r., który
umożliwił
us-tale.nie problemów, wyma•gających dalszych
wspólnych wysiłków w celu
ich raz-wiązania.
W roku 1962 glo'bailne obroty w handlu między krajami
cz lion.kami
RWPG
zwiększyły się o 14 procent
w porównaniu z rokiem 1961,
•p odczas
gdy
ich
ogólny
wzrost w ha·n dlu zagranicznym wyn~ł 10 procent. Wza
jemne dostawy maszyn i ui

-·

rządzeń przemysłowyc'h zwlęk

szyły się

pr-zy ty>m o 21 proc.

świa.dczy
o pogłębieniu
się międzynarodowe.go socjalLstycznego podziału praicy w

co

dziedzinie budowy ma:szyn.
Uwatająe
handel mi~zynaro
c!owY za jeden z ważnych wa
runków l'OZl!lzerzarua współpra
cy pańfltw o różnych ustrojach
spolecz;no-gospoda.rczych. kraje
członkowie
RWPG kontynuowały
z P'Omyślnym wyniłtlem l'OZW!janie swych stosun
ków gospoda.rczyeh s innymJ
państwami.

Handel
za,gran1ezny
krajów
ezlonków RWPG z państwa
mi ka.pitallstyeznymi wzrósł w
1962 r. o 9 proc.! w porównaniu z rokiem u1>ieglym, przy
czym z krajami elaboo ro..:wln!ę
tymi pod wzgll)Clem g()SpOdar•
czym - o IS prooe.
Rcn:szerza.nte
stos.unitów gospoda.rezych krajów - człon·
ków RWPG z
niepodległymi
państwa.ml Azji, Afryki i Ame

-

ry1d

z.n,elńskiej

odp.owłada

dą·

narodów tych państw do
rozwijania ich nal"Od&WeJ gospodarki j uma.cniania samo-

żeniu

państwowej,

J;>ńyezy

nia się do wzrostu autorytetu
.krajów IS<l>Cjall:Stycznych w,;ród
narodów wyzwalających islę cd
uciskli łtol·•>nlalnego.
Praktykowana
przez- Stany
Zjedn-O-CZOne i ich sajuszników
z NATO <lyskrymina.cja w dzie
dzinie han<ilą hamuje razwój
st>IJ!ilUIJWw ioospodarczych z ruz
winlętymi pod względem
prz,e·
mY1Swwym
kzaj;uiU bpitaJ.i•
sty.c:~YJ!li.

Kraje -

członko-wle

przywiązując wielką

RWPG

wagę

ao

roz.i;zerzania
międzynarodo
wych kO>ntaktów handlO'Wych
j.
gospodarczych opowiadają
się za .zwołaniem mi\ldzynarodowe; konferencji ONZ do
spraw
handlu 1 ro.zwoju.
J'eclnym z po.d~tawowych zadań tej konferencji pO>W1nno
być utworzenie międzynarodo
wej
organizaejj handlowej,

w której

byłylly

reprezeoto-

wane wszystkie strefy i :kraje świata w oparciu o za-

sadę

całkowitej

równości.

powieść

„Dziennika

w

piątek

26 bm. oowrócili z

Moskwy do Warszawy człon
kowie Biura Polityczne)!;o KC
PZPR: przewodmcząc:v Komisji
Planowania przy Radzie Minil&trów Stefan Jędry<.'how.illd,
sekretarz KC PZPR Zenon
Kliszko i min'lster obrony na-

z obrad

wsie wGwinei

Ze

sportu

®POGODA

((roni ka
= . wypadków

-

z WIELKIM ZAINTERESOWANIEM SUIDZILI NASI CZY- ,
TELNICY AKCJĘ DRUKOWANEJ
NA LAMACH „DZIEN·
NIKA" POW!ESCI KAZIMIERZA
KWASNIEWSKlEGO -·
-.ZBRODNIARZ I PANNA''.
Z PEWNOSCIA ; TAKIM SA.MYM POWODZENIEM CIESZYC SIE BĘDZIE NASZA NOWA; SENSACYJNA POWIESC PATRICKA QU~A
PT. „SZEPT W CIEMNOSCIACH",
DRUK JEJ ZACZYNAMY JUZ WKRÓTCE.

2-·--"'---------------..~~~~~DZJENNlK. !;OD.iKI .nr -179-:-m.~!V

KW RWPG
W dniu 26 lipca Odbyło się
w MO<Skwie ósme posiedrenie
Komitetu Wykonawczewo Rady
W~jemneJ
Pomocy Goisp.ódar·
czej.
.
Komitet Wykonawczy podjął
niezbędne kroki mające na celu realizację
zaleceń
narildy
pierwszych sekretarzy komitetów centralnych partii komU·
niistyeznych i robotniczych oraz
S~fÓW rzą<łóW krajów Człon
J<ów RWPG, Jak ró·wnież te.
allza.cję uchwal xvm sesJi Rady, która odbyła się w Mo·
skwie w dniach 24-26 lipca.

(Dclrończen1e ze str. 1)
czący
Rady Mimstrów, Todor Żiwkow, zastępca przewodn.L~zącego Rady Mt:rus.trów

p·bra.żeń ciała.

*

*

~
P.rżY zbiegu ulic Slen«dewi<'2a
1 Tuwima Jerzy Szcrzepanla!k
(Więckowskiego
58)
kierowca
autobusu
spowodował
zderzenie z motiocyklem. Kierowca
motocylcia.,
Mairtan
Pau.liński
(Ba.rowa 2) dloznał ciężkicll obrażeń

clala.

*

~

*

Prowadiząc mot"rower w
n.ie nietrzeźwym Michał

staOlejnik (J?aobia.n.!c'lca. 37) wjechail na
chodnik p.rzy ul. Bedn.a~»kiej i
uderzy! w dir:Wwo. P:ozn.a~ , obora
~ń cia-,1,a.

rodowei Marian Spychalski.
I sekretarz KC PZPR Wła
dysław Gomułka i orezes Ra·
dy Ministrów Józef Cyrankiewicz oo za':kończeniu nara<l
moskiewskich 1.Jda.li &ie na
Krym.
gdzie
i;pędzą
swój
urlop.
(PAP>

zastępca
przewodniczącego
rzą<iu otakar Simunek oraz

I

Sesja podjęla uchwalę o utworreniu nowych stałych komi
sji Ra.dy - do spraw przemyslU radiotechnicznego I elektronicznego oraz do spraw geolo
gil, jak również o przekształ·
ceniu stalej komisji do spraw
przemyisłu
lekkiego I spożyw
czego w dwie samodzlel!1e ~
misje - przemysłu lek1nego 1
przemysłu

ghiu - Dej,
przewodniczący
Rady Ministrów,
Ian Gheorghe Maurer. zastępca przewodniczącego Rady Ministrów,
Emil Bodnaras,
przewodniczący
PaństwO'Wei
Kam15j:
Planowania,
Gaston Mann,
minister sił zbrojnych. Leontin Salajan
oraz
ml!Ilister
spraw zagranicz.nych, Corneliu Manesc-.i;
m W ęg1erskiej
Republiki ·
Ludawej pierwszy sekretan KC WSPR 1 przewodniczący
rewolucyjnego wę
g1ers•kiego rządu robotn1czochłopslnego, Janos Kadar, minister obrony Lajos Cz1nege
oraz zastępca mirustra spraw
zagranicznych, Karoly Erde1;
li Związku Socjalistycznych
Republik Rad - pierwszy sekretarz KC KPZR i przewodn!czący
Rady Ministrów, N.
S.
Chruszczow.
mi.rustęr
spraw zagramcznych, A. A.
Gromyko oraz minister obrony, marszałek Związku Radzieckiego, R. J. Malinowski.
Na posiedzeniu PolityC7Jlego Komitetu Konsultatywnego rozpatrzono sprawy zw : ą
zane ze stanem sił zbrojnych
naństw członków Układu
Warwa ws.kiego.
Sprawozdanie na ten temat złożył dowódca naczelny
połączonych
sił zbrojnych państw Układu.
Warszawskiego,
marszałek
Związku Radzieckiego, A. A.
Greczko.
W wyniku dyskusji 1 wymla·ny po~lą·dów na temat
tych zagadnień podjęto odpowiednie uchwały.
Pos.ietlzenia
Politycznego
Komitet-.!
Konsultatywnego
odb:vwały sie w
atmosferze
catkowitego wzajemneg 0 zrozumienia i jednomyślności.

Stanko Todorow oraz. minister obrony narodowej, Dobri Dżurow;
•
Czechosłowackiej
Republiki &>cjallstycznej pierw
szy sekretarz
KC KPCz 1
prezydent
Czechosła wac.lt 1 ej
Republiki Socjalistycznej, Antonm Novotny,
przewod.n:czący
rządu, Viliam Su·oky,

sesji RWPG

t'8'mo1ow

Łódzkiego"

Z obrad p -aństw
Układu Warszawskiego

o · posiedzeniu

Członkowie polskiej delegacji
partyjno- rządowej powrócili z Moskwy

Uczestni.cy narady
ocenili
pozytywnie reorgantzację organów RWPG prze)'rowadzon:ą
w myśl d"cyz.ji czerwcowej
narady (z 1S62 r.), Powołanie
do życia i systernatyczna prą.
cii Komitetu Wykonawczego
RWPG przyczyniły sii.ę do pod
W M'.ollk:wie opublikowano na
niesienie. 1'01i. Rady jako kostępują.cy
kmnunikat <> obra•
lektyw.n ego organizatora ws.pól
dach XVIU łlesJi RWPG:
W cl.n.iaoeh !!li-26 lipca obrado
nej
dz'iałalności krajów
wa.ta w M<>sokwle XVIII sesja
członków RWPG w zakre!le
Wzajemnej Pomocy Gok<>0rdyna·cil planów, specjall- Ra.dy
s pod.aJl"czej.
:i:acji ł k~peracji produkcji.
w ses.ji uc:zestniczyly doeUczestnicy nara-dy
ro2palegacje krajów
czl·onków
trzyli stan prac w dzde-dzinie
Ra.dy:
Ludowej
Repul:>liki
l3u·tgańi;
Czechos·IC1Wa<:kiej Remiędzyn11r„dowej specjalizacji
publ>k1 Socja.llstyc:mej, Mon,gol
i kooperacji produkcji, zwła
sk!eJ Repubo!Lk! I.Judowej, Nie·
szcza w przemyśle masz;vno- mieclclej
Repub'likt
Demo·kirawym, chemlcznyun i hutnic- tyc:znej, Pol$1dej R"ZeC'"ypos.poli
twie żelaza.
tej Ludowej, Rumuńskiej Repu
Przepl"owadzone priez kraje b-IL'<:i Ludowej, Węgiersk.lej Re
publiolu Lud.owej, Związku SoRWPG dwustronne ](O<lll!IU!tacJe
cjalistycznycll Re.publik Radziew <!&lu W9tQpnego uzg-Oodnlenla
swotcih planów w dziedzinie roz ckich.
Sesija Rady Wrz&jemnej Pomo
woju
na1·w11żniej1zycb
salęzl
G<>&podarczej
oi;.racowała
Jl'Ollpod.a.rk
narodowej i kon- cy
taktów g()Spodaroe;z:y<:b na dłuż praktyczne pcsun!ęcla dotyczą
ce rea'lt1."wan.ia zaaeceń wysuszą mętę stwarzają lepis7.t1 prze
niętych
na
narrad2J.e pierw·
slanld d.., wielostronnej koordy
s-zych
selcretair.zy
komi~etów
uaocJi planów w ramMlh RWPG.
centralnych
partii
komunlstycz
Wycl1.oth;~
z 2ałotenl11, że
nych t robotn.lc:zych ocarz szek()Ordyn.acja penr.pektywicznych
fów rządów krajów cz.lonplanów g<>sl>Qlllarczych jest głów
ków RWPG na PQ<!sta·wle spra
ną
tnevodą działalności
RWPG,
woii.daonia KOl!llitetu Wykonawną~llda &twierd:i;ila, żą na,,Jważ
czego z pracy nad reali'7..acją
nicJszym
zadaniem
rozwoju
uchwa~
czerwcowej
(1962 r.)
-półpraey
g<>Spoda.rczej kra·
naira.dy
przedsta.wicle11
partii
jów - czlonków RWPG na naj
komunistycznych
i
robotniczych
bliższy okres jest przygot<>Wa·
kiraJów - członków RWPG.
nie i urreezywistnienie w prak
tyce
koordyna.cji planów na
Jata 1966-1970 oraz N>Zl!lze~
nie na tej p<>dstalWie gpe:cjśll·
po1tbftalskłe:·~~
~~!nai , !':~"ar~;~y p~ułl~
święcona będzie wężł.4lWym ,Za•
bombardują
ga.dnleni..,m 1 kierunkom mię·
dzynaNKlowej specjaliza.cjl 1 ko
Wediłu.g doniesień
nalpllyWadą
operaoeJI produkcji,
całkowite•
cycll z Konakry wyruka, że w
mu zaspokojeniu rasn~ych pq
wku
bombardowania
przez sa
trzeb krajów - członków RWPG
m"loty po.rtu,gailslde jedJIJ.ej ze
w dziedzinie paliw, energii elek
wsi
nad
rzeką Coru·bal w GWitrycznej,
surowców,
rozwoju
nel Po.rtuga•lsk!ej, 21 osób zoprzemysłu
chemicznego, budosta·lo Z•«bitych, a 35 ra'llllych.
wy maszyn, elektroniki
l in·
Bqtnbaroo wanie trwa~<> pl ęć
nych najbardziej nowo·czesnyeh
godzin i skierowane bylo rówgałęzi
g'°"'podarkl na.rodowej.
nież przeciwko innym miejS<XJUczestnicy narady zaakcep- wośdoan położonym na terenie
tawa'1i terminy przeprowadze- kon.trolowanyim Jl'l"Zez odJclzlaly
nia koordynacji planu kolej- WYZwoleńcze Afrykańskiej Par
ti! Niepodileg-loścl Gwinei i Zie
nej 5-la·t :ki (1966-1970).
lonego Przylądlk.a. (PAP)
W celu zWli.ęk.">zenia produkcji rolniczej dla zaspokojenia
sta·l e wzrastajace·g-0 ,zapotrzebowania ludl!loścl na artyk-.iły
żywnościowe oraz przemysłu
POLACY ZWYCIĘŻAJĄ
- na surQ'Wce, nara.da u2naW RAJDZIE TA~SKIM
ła za kO'!'lieczne,
by obok
dall.s-zych wysiłków
każdego
w sobotę za.Icońc:zyl się w za
kraJu RWPG
w dzledztnie kopainem
Międozy:narod.owy Rajd
ro·zwoju rolnidwa, rozszerzać
Tatr:zańsk1.
Swietn!e spisa.Ii się
wielostronną
w nim Pola.cy, któr.zy w głów
ws.pólpracę
w
nej
k.omdtu,rencji
drużyn
naroza·pe·wnia·n iu środków
materia;lno-tec'lmioznych dla rol- dowych · o Wielką Na.g·rodę Ta<tr
zdobyli be'za,peJacyJn1e p!ierw.niotwa (nawozy sztuczne j
sze miejsce, wypr.zedrzając NRD
maszyny),
a także wzmóc
i Włochy.
wymianę
przodujących
dow kolliku,rencji lndywlduai!Jnej
ogó1ne:l Polacy wywa.J czyli aż
świadczeń w produkcjL
5 pierwszych miejsc, a zwycięz
Narad& zaa.probowała opracoca Jan szczerbakiewicz, jes-zwane w RWPG prop.ozycje w
cze ;raz tłlysn ął k.lasą na pozio
sprawie przej§<cia do Wielostron
mie eu=pej·skim.
nych rozJi.czeti. w handlu mię
dzy
krajamt
C7'lonkami
RWPG oraz do zorganizowania
w tym celu Mi~zynarooowego
Banku Wspólpra.cy
Gtlspodarczej. Narad& Mzpatrzyła. szereg
Innych zaiga.dnleń, dotyczących
dalszego roz;woju
W\Spólpr~ey
WcroraJ byto !2,5 st. c. Dziś
gosiw>darezej krajów człon
za.chmurzenie na ogól umiarko
ków RWPG.
wane.
Temperat\tra makSymal·
Uczestnicy
narady
uwa.iają
na około 25 st. Wiatry urn.lar·
za swój in~rnacjonaJlstyezny
kowane
i słabe pólnoono-zach<>
obowiązek.
by wykorzystują.c dnie i północne.
Jutro cieplej.
maksymalnie wewnętrzne zasoby i możliwości. każ<lego kraju, w je.k największym stopniu
przyczyniać się do dalszego roz
woju kontaktów gos~zych,
do umoDCnlenla jedności i zwar
t<>kl krajów socjallstycmych w
ope.rclu o zasady intema.ej·ona- • Na uil. Swlerczewski~<> przy
llzmu proletariackiego.
Wólczańskiej
samochód ciężaro
wy prowadronY
przez Józefa
Lin"wskiego
(zam,
Piotrkowska 19) na·jechal motocykli-się
Jerzego Hamerndka (Piotl"lkow·
ska 273), który doznał CiężJtich

„Szept w ciemnościach"
Nowa

Dalsze pogłębi.a.nie mlędzyna
rt>dowego S>OoCjalilStyczl:tego popracy, roz.s>:erza.nie specjalizacji i kooperacji produkcji, wymiany towarowej, wispół
)'>racy naukowo-techni<!znej ma·
ją doniosłe
żywotne
zna.czenie
dla każdego kraju saejaliistycz·
nego i wspólnoty socjalistycznej ja.kop calośd.
Narada, która przebiegała w
a,tniQSferze serdeczności, brater
11klej przyjaźni ł wzajemnego
f':rozqmt.eo.la, wykazała całkowi
tą
zgodnOść
paglądów
wszystkicb JeJ uczest!Uków na. oma•
wlane zagadnienia. (PAP)
działu

Komunikat

spożywczego.

Obrady sesji toczyły się w
atmosferze serd~noścl 1 bra·
terskiej p.rzyjatn.I, (PAP)

minister
obrony narodowej
Bohumir Lomsky;
•
Niem1eck1ej
Republiki
Demokraty=ei
pierwszy
sekretarz KC SED I przewodniczący
Rady Państwa,
Walter
Ulbricht,
pterwszy
zastępca prze·wo<lmczącego Ra
dy Ministrów,
Willi Stoph,
sekretarz KC SED, Erich Honecker, m1111ster obrony narodowej Heinz Hoffmann oraz
p1erws•ZY
zastępca
ministra
spraw
zagranicznych,
Otto
Winzer;·
•
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej pierwszy sekretarz KC PZPR,
Wła<lysła w
Gomułka,
prezes Rady Ministrów
Józef Cyrank1ew;cz,
sekretarz KC PZPR.
Zenon
Kliszko oraz mi.ruster obron V narodowej, Marian Spychalski;
I
IS Rumuńskiej
Republiki
Ludowej pier-wszy sekretarz
KC
RPR
i
przewodniczący
Rady
Państwa
~RRL,
Gheorghe
Gheor-

gruzach

Stolica Macedonii Skopje
w

KOMUNIKAT

55

W stoliey jugoisłowładskłej Macedonii, Skopje trwała w
- - nocy z 26 na 21 lipca akcja niesiania
pomobcy oflaroni
tragicznego
trzęsienia ziemi które nawiedziło to miasto we
~eisnycil godzina.eh rannych 2& lipca.

==-

=

Trzęsienie ziemi, które trwaJo

zaledWie

20

sekund

zniszczyło

80 procent budyników
Skopje„
pozbawiając dachu nad gilową
100 tyis!ęcy osób.

ZnisWzen.lu
ulegly
niemal
wszystkie ważniejs2e gmachy
* ą... więc dworzec kolej owy, •ltrut:r woj&\6owy, s1edrL1b"'
' banku i narodowy featt'. PI':.!~
&tala
•..;fu.~·""'Qnqwać m!ęjs<:n.wa
'
·
'""""'
radiostacja a gmach · poozty" zo
stal dosłownie zmiec!"ny z po
wierzchni ziem1. Zawallil się rów
nież nowoc:zesny hotel ,,Mace<iooia", w któryni przebywało
okolo 300 turystów z caiłe,go
świata, TyLke> Thiew\lelu z nich
zdołailo ujść z życiem. W pobliskim hotelu robotniczym zna
lazło śimierć okola 400 pracowników Wielu instytucji w Skopje. Na<lC12llli świad!kowle stwier
d=ią, że poważnie znisactz.<>ny
został lro.llliP'leks budynków uni
wersytetu ru-az sa:ereg miejs.co·
wych fabryk.
U Than.t zapow!ed:zlal, iż Organlizacja Na.rodów ZJednoczonych pospieszy z natycruntasto
wą pomocą• ofiarom trzęs.lenla
ziemi w Sk(}pje. Rówrwcześnie
z wielu krajów Europy przyby
wają do Jugoslawii t.ranspc.rty
medyka.mentów, wyposażenia le
ka.rsJdego 1 żywności. ze sto.11cy Austrii! - Wiednia wy;rus,ozy
ly na po~udin.!e Jugosławii trzy
pociągi san~tairne z grupą leka
rzy. W dałszY'm ciągu jedlilak
w Skopje OOiczuwa się dotkliwy !>'rak leka:rSotw, łóżek polo·
wych i &pr.zętu medycznego.
Rainnych; wy-d.(}bytych spod gru
zów trzeba umiesru:zać w p.rowizoryczn:!e zbud'OWanych bara
kach 1 namiotach a wsozystkie
okolicme szpitaJ.e są PDIIlad mia
rę przepclnione.
Władtre jugos.lowJ.ańsk.ie usunęły ze wsrzys.t
kich pensjonatów i hoteli w
okO!icaoh m-laa·ta przebywają
cych tam na <>odpoczynku turystów„ aby pomiegzczenla te od
dać <llLa oflalI' tragicznej
k.aitaswo<fy. .
Wed.ług
pierwszych obli.czeń,
w wyniku tr.zęs.lenia ziemi mia
lo zginąć okC>lo 10 tysłęcy osób. Póin!ejsze in:formacje świad
czą jedMk, iż lic;ba ofiarr jest
mniejsza i sięga około dwóch
i pól tyisiąca :zabLtyeh. Nadeży
por.zypuszczać,
iż
tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Skopje
będzie
jednak nieco wyższy,
po·nieważ ektpy ratunkowe
w
dalszym ciągu wydobywają spcd
grurzów nowe clala.
W godizinach porannych w so
botę przybył do Skqpje prezydent Jugosla·wii Tito w towa:rzys.twie wiceprezydenta Ran.ko
nii·as~

· Pomoc PCK
trzęsienia
W

dl~

ofiar

ziemi

MO

osoby, które w dniu 9 ezerw·
ea 1963 r. oraz w okresie popi'zedzająeym,
nabyły Rup.ciny
tkanin niskoprocentowych Jak.,,
tkaniny lOO-procentowej welny
ltlb w inny sposób zoistały oiszukane przez osoby podające się
za turystów zagranicznych, pro•
szone są 0 Zl!!'iaszanle
·
do
Vled.Yka.men.tów 1 żywności.
Komendy
Dzielnicowe 5
:aQ.~ But~a.rski .Clzerwo~ - "'""ź-~ó
...,
1 K~t' ~lClet'oWdi 'łlt> '° Sl«>pj'e" 4il
„.,.. """' rna, ul. Wó1cz<.>ńska ._,o,
~b.Jirurgc)w Qra.; 5(1 pięięim'""""ki
pokój nr 17, w godzinM?h od 8
~,..
do
celu rozpoznani
Il· także P8Wl'l.ą i·k>ść • sze3epi.<>n • itełw15· Jw złorenJa
zeznad. ·
ki i plazmy lm"wi.
i•iiiiiiiiliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiliilliiliiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Prezydent Kennedy załecil od
ctziafom wojskoWYin USA sta·
cjonującym
w Etlil'OIP'ie okazaK1>Iedze
TADEUSZOWI
nie pomocy ofialrom trzęsierula
ziemi.
GORSKIEMU pn:ewodnlezą
Eldpy ratowndcze
walczą o
oemu ra-dy
za.kładowej w
tycie lUJC!:Li zaisypa.nyeh pod g·r u
Ząkła.da.cb Gra.ficz.nych RSW
zami domów. z powoou pr.ze„Prasa" wyrazy głęlrokieg'(I
rwania dopływu prądu, pracowarno w nocy przy świetle rewspółe11uoia
z
powodu
flektouów samochodowych. we
śmierci
dług o.s·tatn.lch dall1ych, wydoby
to zwloki "koło 500 osób, jednak przypu"'2'.CZa się, że wiele
Jesrzcze otlar zna;Jduje się pod
ruinami domów,
Od piątku rana jed'lliO z nadskłada
piękniejszych zabytkowych miast
Jugosławii Skopje, stanowi
RADA ZAKŁADOWA
olbrzym.le zwalisko ru.illl i jest
PRZY WYDAWNicrWJE
terenem <llram.atycznych wysilków tysięcy osób cywilnych i
PRASOWYM
żo.Jnierzy waliczącycll o ludzkie
„PRASA ŁÓDZKA"
życie. (PAP)
-------------i przewod.11ic:zącego Skup
sź6yny Związkowej Karoelja.
z calego świata napływają na
ręce prezy'denta Tito
depesze
koooolencyj,ne. Równocześnie z
wielu krajów Europy przybyW.ją d-0 Jugoslawil transporty
vlcla

.

ZONY JANINY

Dnia 26 lipca 1963 roku zmarła śmiercią. tragicz•
przeżywszy lat 13, ukochana córeczka i siostrzyczka
ną..

•

ELZBIETA BASISTA
uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 47.
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 28 b.m.j
o godz. 16 na., Cmentarzu Komunalnym na Dołach,
o czym powiadamiają. zrozpaczeni

3082/k

RODZICE, SIOSTRA l WUJOSTWO.

Dyrektorowi
Wydawnictwa Prasowego ;,Prasa
Lódzka" - RSW „Prasa", Tow. Władysławowi BASISCIE, z powodu trag:cznego zgonu

CORKI
składa wyr&ZY najgłębs~ego współczucia

3084/lt

ZARZĄD

RSW ,,PRASA"'•

związku

z katastrofalnym
ziemi w Maeedonil,
Poliski Czerwony Krzyż wystosował
. do
Jug()8!owi&ńskięgo
Czerwonego Krzy:ta depeszę z
wyrazami serdecznego współczu
cla. Pragnąc przyjść z pomocą
Ucznym
ofiarom
Jeatastrofy,
PCK wysyła bra.tniemu stowarzyszeniu środki
krwiozastęp-1
cze, antybiotyki, witaminy i
trzęsieniem

., ' mąte~J."!ly

!l>Pll:~~~we,

<:t:'.Ąfl

Towarzyszowi Władysławowi BASISCIE, dyrekto.
rowi Wydawnictwa Prasowego „Prasa Lódzka", wy.
razy serdecznego i głębgkiego współczucia z POWO•
du tragicznego zgonu

CÓRKI ELŻBIETY
składa

ZESPOt. „ODGU>SOW".

3085/k

. &fil 2L±&±$2

,
~iono redakcję;
ze w domu przy ul.

w

WięckowS<kieigo,

rof:>otnika
mieszkaniu
bu4owlanego, pana O;
strasz ą diu:hy.
ostC!Jtnio poja!Wiają
Duchy
się nieczęsto, · szkoda więc było

przepuścić

okaz;ę.

Poszliś

my zobaczyć. Pan o. bynajmniej nie oka.zal się zaskoczony mi.szą wizytą. Wytiumaczyl,
że to zaczęlo się w 2 dni po
śm ierci ojca i opisa.l szczególo-wo metodę dzialania ducha.
O t óż jest to duch, który rzuca przedmiotami. Na. początek
rzucU ze śmietniczki n.a stól
puste 'P'Udetko od za,pale•k, potem zabrał się za cięższe rzeczy. Za jego spra,wq wyfrunęły zza szafy stare kapcie;
latały po mieszkaniu ka.walki
flaszka od
węgla, pumeks ,
Któregoś dnia,
pe·rfum, itd.
gdy wszyscy byli na mszy na
jego intencję, dJuch wytaszczyl
na środek pokoju mtednicę i
niej wszystkie
zgromadził w
naraz pociski, których używal
dołożył
dotychczas, a także
flaszkę od mle<ka i od piwa.
Duch posługuje się wYlqcznie przedmiotami, znajd'l.ljący
mi się w mieszlwniu. Nie ma
oznaczonych godzin urzędowa.
nia. Chętnie występuje wobec
z~ grona, no,,jczęściej ro-

szej roz171C!Dy oświa>dczyl on:
- jesteśmy prze.ci.ez ltbdzie dwu
dzieste·go wieku, ery postępo
wej, teraz cuda się nie zda·
panie - służyłem.
rzają, Ja w wojs.k:u, calą noc przeieżalem w bagnie n.a cmentarzu
dawniej; eo barKiedyś;
i nic się nie balem. W zasadziej kre~ nasi pn.odkowle
dzie jestem niewierzq.cy, a · raprzeciwników
swych
usuwali
dnia 26 stycz•
czej bylem
pojedynków.
przy pomocy
nia. bieżącego roku. Bo teraz
Jedna strona padała lub · się
to już uwierzylem w życie po
poddawala, druga wygrywazagrobowe.
ła i w ten to ·nieskomplikowany sposób - sprawę zaPyt,am go, czy jeśli „rzucapojedynki
·o r.staj
łatwiano..
. nie" nie powtórzy się więcej,
rozraQ\anie przeciw
zastąpUo
wróci do
zapomni o tym i
barsp.osób
to
.Test
nika.
światopoglądu 5 przed 26 styczdziej skomplikowany, długo
nia? Nie umie mi odpowieale równie skutecztrwały,
dzieć, ale · po chwili dodaje:
przeciwnik
Rozrobl•:my
ny.
- Przecież ja przez to spat
wprawdzie żyje. ale zwycięz
cy już w niczym nie zagranie mogę w nocy, odpocząć
ża„.
nU? m<><J.ę. Ja,k to wróci, to
prokura.ma.
chyba pójdę
Nie. panu o. wcale nie poSą
kręcilo się w glo1L'ie, jale by
się to wmuś m<>glo :Mawat.
Jest tylko krańcowo wyczerpany nerwowo. l nie umie roz- ·
jest to
strzygnąć dylematu:
Rozrabiactwo k;witnie z pożycie pozagrobowe, czy go nie
wodzeniem w Spółdzielni In- .
ma?
walidów „Jedność" w Pabia-

oo

oo

sposoby

na osoby

*

*

*

nicach. Trzeba by pióra nie
lada mistrza i psychologa, tu
dzież... z.nawcy spółdzielczoś
ci, aby oddać w pełni panującą tam atmosferę. Jednym,
ale nie jedynym jej przejawem jest sprawa b, pre-zesa
H. Kura,s iewi„Jedności" cza. Po dwu I pólletn.ich rzą
aku
prezesować
dach przestał
rat 8 miesięcy temu w bardzo
dziwnych ok;olicznościach.
Zarzucono mu. że: rozliczył
się z dwu delegacji, na ktć
.rych nie był i w ten &posób
złotych, zazarobił Jsilkaset

Podobnie - opinia podw6rkowa. Kiedy wychodzę od pana o. ,raz~m z jednym z jego sq.sui:dow, kobiety na podwórku pytają: - Panie surco pan taki brudny,
fa.n,

a

mienił
gorszą

kom·.iś
wannę

„prywatną"
„!:półdziel-

z o e. 'i ~:~n;l~~~!.i!z~~ d:ł~:~~~
n
tr
j
_,,„..,.„..,
..,..,..,..._..,
C4

na

m. Pabianic" l „ostr71ega, ie
ud,zielanie wszelkich Informacji służbowych przez kiel'O'Wn ików i pracowników ob. H.
Kura.siewie-iowi będzie surowo ścigane dyscyplinarnie••. "
To wystarcza do urobienia
byłemu prezesowi opinii zło
dzieja. Nie tylko w oc-zach
spółdzielców ale i miasta. Ko
ledzy jego synka wykrzyk'1ją
radośnie: •. Twój tatuś kradł".
Znajomi ze .,współczuc:em"
oglądaja opieczętowane w cza
sie śledztwa rrieble. Na dorada nie czeka
miar złego.
już ..:.. mimo poorzednich zapowiedzi - na ostateczne wy
niki dochodzenia (które ciąg
nęło sie w sumie ll miesiący)
J zwalnia go w ogóle z pracy.
Tr,-eo faktu nie 7mienia nawet i to, że I. IV. br. prokurat1>r powiatowy w Pabianicach uman:a całlt sprawę
„wohec braku cech nrzestęp
słwa". Rada nie wierzy pro} ·1ratorowi. Najwyższym autorytetem dla niej jest ona
sama. Skoro wykryła czyn nie
honorowy, to czyn na pewno
był! Odwołuje się do Prokuratury Wojewódzkiej. Wyższa
instancja zleca ponowne prze
Prowadzenle śledztwa J poprokurator
211 bm.
nownie
powiatowy umarza doohodzenie „wobec braku d&w&dów
winy". Rada ma urawo odwo
łać się jesz.cze raz, i pewno
to zrobi. Niektórzy jej człon
kowie twierdzą. że „nie orze
pójdą
sprawy.
puszczą tej
choćbv do Generalnej Prokura.tury".

Któż doidzie
prawdy?

wych. Sprawę skierowano do
Prokuratury Powiatowej w
Pabianicach. Na zebraniu rady spółdzielni prze<lstawiono
papierek ze stem.plem 'kance-

potwier- z:o~~y;~:onpejezesatu niehi~t:r:~
Prokui:at';lrY..
sprawy,
wmes1eme
zaJący
ży traktować jako oł-„·ny ca
Operowano nim - jak pewnym dowodem przestępstwa. łej jego działalności w <;półpa1'
jednego są.si&da - cz
dzielni. Cb0thi o obronę ezłoRada, za „popełnienie czynu
tii i podobno bard.z<> f10 prze- ziwąt.pieni.a.
z!owieka pn:ed Barzutem
n!ehonorowego na szkodę spół
Ale z drugiej s1;r011,y to wlaśstraszyl. Chcialem. 1>0Z"f!"1Ć odziejstwa. To, ezy był on do~
szkodliwość
wysoką
;
dzielni
doropodwórloowa
opinia
11-ie
niestety;
pinię tego s11-siada,
brym czy złym prezesem jest
si;>ołeczną". zawiesiła , prezesa
bila. „motyw" całej historii:
.
wyjechał na ur"lvp.
inną sprawą. W konfliktach
w czynnościach, Nas.tępn.ie w
byl
niby, że zmarly .ojciec
Działa;lność ducha datuje się
na ogół nie
międzyludzkich
budynkach spółdzielni. w odbardzo źle traktowany· przez
od dni.a 26 stycznia. bierżącego
zdarza się sµotykać po jedne i
działach: wykończalni, . bamrodzinę, nic "tvięc dziW'MgO, że
roku. od dux>ch tygooni duch
stronfo kryształowo czystego
bosz.arni i ciastkarni, rozwieierM! si.ę mści.
nie poja1vil się a<ni razu.
j dobre~o człowieka. po drupra·c-O'Wn.ido
siła odezwę
*
·:.
Tyie opowiedział mi pam O.;
l(iej walczących z nim „czarzao
niej
w
Informuje
ków.
~e
objaw;
to
Pocieszający
:ta&trzegając si ę, że mnie wca'- ·
wieszeniu prezesa .,do czasu nvch charakterów". Akcenty
1.e nie agitu je, żebym u.wie-' duch, k tóry nawiedza pa1!4 O.
rozkładają s.ię mniej wyraż&leq.i:twa
l'trzeprowadzeni.a „.
że
Bo już 1lu nawet był ,jes.i . ,taki „ wspókz4~py",
1'Zyl.
~ „ .•
nie...
Pr0 kuutury
. .., sam • .n.awi,edzc)'l'loJJ . ,;;w;JJ,QWJl.l p
•
d.zi-elnicowy MO.
0 rg
-,·ffięc za dwa dni poszed- jeszcze resztki krytycyzmu ~ " !'tez· ' _ _ _a~--.---·..,.,.._ _. - - - - - - - - - - - - - - - - dzinneogo. Ale rart pojarwi.l się
„ •~.•-~o -nmn1; w ob.ecności
·~~

Ń~ '""''"

mka.

czy

ł ?

tam rn.owu
J

węglem

ldari~

rzu-

tym PY'taniu
est w
ca o.
mt$ks11rruuny laduneik drwin11 i

*

Um ·a.o nkh na posterunek - · móż:e się ·, z tego 'fD!/'leczy. że. .
tL"reszcie w-ypadek z ul. Więcd,odaje pan o. - i zaprosiłem
kowskie·go nie ~tal się okazjq
ich, żeby przyszli się prze-kodo zbiorowej hi-sterii i pielonać. Moż-e by Wż pomogli terzymek.
go if,ucha wykryć„.
Ale fakit sa.m przez się nie
ia,wte, dziwny to duch, któświadczy ®brze o rozsądku.
Ale
milicja.
wykryć
ma
rego
zarówno bezpośredni.<> za1.ntety'lw na pozór, bo f.eoż zauwaresowanych, jak też ich najCzytelniku żi/łe·ś chyba bliższego otocze<ni.a. Tym barże .to duch C(JJ/;/~mcie wspóldziej, że - jak niM dochodzq
czesny. Po!~ył się a1e<;esortów
sluchy - nie byl to wypailek
tajemniczosci? wca~ nie przepoNiedawno
odosobniony.
.strzega terminu połnocy, ukanoć „straszyki" w jednym z
~uje się wielu osobom naraz,
StaObrońców
ul.
na
domów
; przy t1f111 jeos; bard.ro ogralingradu, aktuqlnie straszy na
niczony w swo.c? . nadprzyroZa.bobo-n ei4gle
ul. ŻWi1'ki.
dzonych mo-.żli.WOSCU!Ch - popokoschodzi
ni<?
jeszcze
słu.guje ,się t!ftlw sprzę1em doboiu. A dzienany z placu
ra..zu nie przymowym ani
ie sU: to wsz11stko w wie1niósl ż:Wnego obcego przedkim mieście, gdzie blis'k o pomiotu.
rowa ludności korzysta z jaó . .
„ ~~ez - k;iejś formy oświa;ty, gdzie
W spólczesn11 jes-f _
d.a.-wno
telewizorów
liczba
razem mowię 1uz cal
ie t
~ieim~erio - dyl,emat straszo- przekroczyła. 30 tysięcy, gdzie„.
(bz)
nego pa,na o. Na pocz'ff;ku na

*

*

,,.,.,,,.

"'"

I

o

*

.Już

mnie nie kochallz, jak dawniej.

Tak· wit:e prezes KuraSiewicz, jako prezes i jako czło
wiek, ńie jest na pewno pozbawiony wad. Tylko jak je
zarówno
dziś ustalić, kiedy
jego najbliżsi współpracowni
cy jak i władze zwierzchnie
wyrażają sprzeczne opinie i
zabarwione emocjonalnie są
dy?
Kilka osób uważa np .. że za
jego kadencji spółdzielnia się
rozwinęła i poprawiła swą gosµodarkę . Ja'ko przykład przy
taczają m. in. rozładowan i e
z bubli maeazynów. doprowadzenie v1odv do jednego z
oddziałów, poprawienie stanu
momencie
(w
finansowel!o
przyjścia orez~a sp-nia miakoncie 37 tys. zł, w
ła na
oqejścia ok. 600 tys.
chwili
zł\. Kilka osób sądzi, że wyniki ekonomicme sa zasługą
nie jego. a wszystkich pozoKi!ka.
stałych pracowników.
osób twierdzi. że chciał zrobić pprzadek ,.w kadrach" i
wzmocnić niewątoliwie rozlui
Kilka innioną dvscvpline.
nych mówi. że był on antytalentem or.,.anizacyjnvm. nie
umiał współżyć z ludźmi. napuszczał iednych na druirich,
chetnie nadstawał ucha ' plotbdzi
kom. skrzvwdził paru
7.Wolnieniami i karami. a sam
w okresie zwolnienia „pętał
sie" po instanciach miejsco"\\'ei władzy i 7awracał innvm

Taką atmosferę

potrafi wygnipka
niewielka
zręcznych osobników. Ich inwynoa.
trygi, podszczuwan.i
publi~zne
szenie na forum
pewnych służbowych tajemomawianych na zebranic
czy
zarząd·.J
rady.
n iach
POP stwarzają sytuację nie
Sa wśród
do wytrzymania.
iakimlś
wymach u jąc
ełowę
nich tyny Machiavellich na
pi«mami i zaświadczeniami.
małomiasteczkowa skalę. Roz
na
zależv
Wielu os<>bom
strzygają, jakie stanowiska i
pewno na przeczernianiu <:ylohsad7-ić.
należałol>y
kim
wetki byłego prezesa. Załóż
Ustala.ja kto. ttdzie był, pil ł
mY jednak. że wszystkie cytowane zarzuty ~rzeciw nie- co mówił. Obmawia.la jednych
przed dru~mi. aby przy okamu są słuszne. To i tak nie
zji na tym wygrać. Oni to
wystarczy. aby z człowieka
usta" socjaliz„pełne
mają
zrobić złodzieja. Fakt, że zromu. Im tn chodzi wylacznie
biono, świadczy o rozrahiaco dobro kraiu I inwalidów. a
twie, złych stosunkach mię
nie o wyższe stanowiska czy
w
panujących
dzyludzkich
potralepszą pensje. Oni soółdzielni. jak też o tym , że
infią przekonać o czymś
bardzo
pewnei i;:rupie osób
nych, nawet wbrew fakt om,
na tym zależało i zależy.
wpłynać decvdująco na postancnvienia rady.
Tych właśniP ludzi nowht"'
nv dostrzec wJaih'e zw-ierz~h
·j un;emozliwić im działal
niP
Jak się wydaje, u podstaw"
uczc!demoraliz·Jjac!'l
ność,
leży . dziwne
rozróbki
całej
wvch ludzi. Ci orawi. orzy
zjawisko ut1>isamiania intereodpowiedniei oomocy mogli
su prywa.tne~o z interesem
bv dużo zmieni ć w sp~łd ziel
spółdzielni. We ws-zelkich poczynaniach dopatrują sie lu- ni.
Na ra'Zie jednak wyda~e im
dzie czyichś osobistych interesów. Jeśli więc b. prezes
że
się, że nie dadzą rady,
.• chci at ..,.,pewne.eo pana prze- . wszelkie przeciwdziala.nie" po
nieść na n.iższe stanowisko z
ciągńie dla nich osobiście jeśli innemu
niższą pensją.
fatalne skutki. Ze strony Okrę
dokładny
wyznaczyć
chciał
7akres czynności - widzi się
Spółdziel
gowego Związku
w tym jedvnie .. zamach" na
Inwalidzkiej nie spoczości
te osoby, re>bi z nich „ofiary".
dziewają sJę zdecy<l01WaneJ Po
prze;;zkadzały
widać
które
mocy. Jego dotychczasowe in
nrezesowi w kariPrze i konyściarh . .Teśli o.an X broni pagerencie w życie spółdzielnl
na Y to oewno ·dla te1?;0, że
podtrzymują ra<:zel wśród pra
załatwił mu k.it>dyś
tamten
cowników teze o przewad ze
rente inwa1idzka. Jeśli 'pan Z
nrotestował nrzeciw ·.1sunicriu
nad
interesów
prywatnych
z uracy pijaka . . to na pewno
społecznymi.
coś w tym ma„.
Sv.rego czasu zaproponowano
Poołrzymywa.na. miesiącami
stanowisko
na
spółdzielni
podobna atmosfera, przemiekier. technic-znel(o - afe nynia. n1>rmalnvch uezehvych lu
stę, potem tareuiącego slę o
jakich więksi.ość w
dzi w podejrzlispółdzielni
pensję behapowca. narzucono
wych i zawistnych, wietną
produkcję sztucznych futerek,
cych prze.stęt>stw1> nawet 1.1\m,
które przyniosły jej jedynie
gdzie eh1>dz.i o debro spół
Jeśli to były ty!ko
straty.
dzielni.
przypadki. tym bardziej natworzyć

· Stosuneczki...

leżałoby

.

Na. Póhiomej Drodze Morskiej i moa.rktyca;nyc:h
rzaoh
rozpocz!\l s1.ę
ZSRR
już seizon naw1gacyJ·
ny. w okoli~b Czu.
kotki i Ciesnm7 Beringa. k!'USZY lo~ . 1 ~~
„S1b1r
dola.ntae111
Sta.tki handlowe dota.rły z towarami do portów wschodniej ozęśoi basenu a.rktyemego. L~
d«>ła.ma.M „Moskwa" toruje d.~ę kara.wa.nom statków, które wyruszyły
w rejs z Władywostoku do portu
Pewek nad morzem wsohodnio-flyberyjskim. Nąijciętsza sytuacja. wytworzyła się w .°'koliea.oh Przyląd.ka. Tajmyr. Cieś:n~na. _ Wilkiokiego łącząca
Mol'!e Łoptiewow z Mon.em Karskim za.bfok4'AVa.na. j~ pn~ masywy lode<We. Zaatakuje ją p.raiwdqpoktórv
dobnie lo.cloła.macz „Len-in",
ma przep.rowad~ić z MurmańSlka. a·ź
do ujścia wielki<;h. i:zek syberyjskich„
Obu, Leny i JemsieJu ka.:ra.w11111ę stata m. in. również
ków rzooznyeh,
wodoloty łypu „R~4eła".

~ł
tJ!!ai_

*

*

*

Pow&uchnie d~ąd używane świet
lówki ustępują przed bardl'!iej n-&woeze.snymi lampa.mi - . lam.pa.mi rtę
ciowymi, a. w szczególnośei przed newą odmianą tych la.mp: rtęoi.owo-ża-

I

NWymi •. Lampa rtęoiowo-h-re-wa. jest
dwóch źródeł światła:
~ołąaze1uem
l'!'l"Z~yeb się par rtęci i zwykłej ża.z .drucikiem wolframowym.
~wki
i ny rotfz~ tych · „żarówek" - ' to
~mp~ ~ki~1owe z luminoforem i częś-1
pokrytą warstwą zwier0!lłdl a.n
~ia. a.nąrtę. •. Ten szeroki asortyment
IL!llp •-~~wyeh · przemysł krajowy
pnygo..,_uJe do produkcji.

*

il:

*

Uozeni amerykańscy
od 2 lat
Prowa.dzą
ra.djoJokacji
Pró!»y
Posługują

Słonca.

się

'.l>rzy tym ra.diowym
który
nada.jnikiem,
ultra.krótkie
'"'Y 5 Yła
fale cyklami 16-minutowymi. Tyle bowiem
ezo~u Pi>trzebujie fala
rMfiowa na dotarcie do Srońca. odbioi~ się ~ j~o Płl'Wierzehni i powrót na. Z1enuę. Pro.wadzone badan·ia. ma.ją na. celu wyjaśnienie pewnych :&ja.wJsk zaebodząoyoh na. po-

wierzchni słlońtla.

*

*

*

W Wiecleńskiej Klinicle Psychi&try..Mlllej dokona.no doniosłego odkTycia:
oto u choryoh na S1Chi'Z1>fren.ię wykryto znliany ehemi~f!! w ozerwoliyeh oia.łkaeh krwi. 'Jeżeli zdrowemu

człowiekowi

wstrzyknąć

rozt~ór row.

kwuu bursztynowego, to zawar'tość
we krwi pewnych związków fosfatćw (zwa.nyeh w skrócie ADP), odgrywających ważną rolę w prncesaeh energetycznych organizmu, obniż:\ się. Jeżeli ta.ki sam zastrzyk
to zawarzrobić schizofrenikowi · tll&ć ADP we krwi wzrasta. PoddanaJbliżs.zyeh
jąe pod„bnym próbl>In
krewnych ludzi ehorych na. schizofrenię, stwierdzono u nich te same
objawy, oo u chorych. Wię<-.ej - ute same objawy
dało się wykryć
wśród nlektórych ro.dzin, w których
nie notowano wypadków chorób psychicznyeh. Jak sądzą lekarze wiedeńsoy, są to ·rodziny wykazujące pew-. .
ne preilyspM.ycje do sehizofrenii, która może się ob~w.ić w . nastęnnych
p~k&leni.ach. Warto za.zna.ezyć, że tachemiczne. krwi
kie same zmiMtY
zarówno u · ch1>rych z
shvierdzono
oiężkimi ob.ia.wami schizofrenii, jak
i w wypa.dka.oh, gdy objawy te są
jeszcze trudno d&Strzega,lne i nie ma
pew.nośoi co do diagnozy.

tTrz~zenia elektrooiepłowni

sta.rmiy

Związek

*

do-

Ra.dzieeki.

*

*

W okolicy Bieriozowa, na Syberii, od~
kryto osta.tnio pokła-:..
'·~
dy węgla kamienµe•
go, szaco-.ne na 11
miliardów to•n . W nie
których miejscach zło
Ża. niema.I wychodzą
na. p1>wienchnię, prze
m1>żna będzie je
tG
sposobem odkrywkoekspl-oMować
Grubości tych fenomenalnych
wym.
p1>kła.d~w ~ęgla nie zanieczyszczilnych, zyła.m1 . ka:ipi~n~mi, sięga 60
metrow. Węgiel z B1eriozo~.a odr.nacza. _się w~s~ką kalorycznosroll;· Przy-:
s·tąpiiono JUZ. do bu~owy p_1er:wszeJ
odkrywkoweJ k0<palm ..w re,ronie oszaco~a.nym na. _3 m11Ja.rdy ~· "."
pobllzu p115f.an?w~mio zbudo"".ac .naJwiększą n~ św1eroe elektrowni~ c1eplną, p.raou;rącą na węglu ka.nu.ennym.

*

* "

Dr S. Ga.-gow z Inst. Fizjologii Akademii Nauk Bułga.rii opracował sp1>łf
sób lec-zenia. nadciśnienia. za pomowysokiej częst.otliwości.
cą, prądów
~o
W · mi-e Sa.nU11.1:0 da Cuba.·,
Leczenie obejmuje i?5 za.biegów i, pona. Kubje, .dobno,
li~y prtmincji Oriente
da.ie bardzo d1>bre wyniki,
speejitHśei radziecey . wybudu,ią elek- Za.bieg ten jest
bezbolesny i nietroeieprownię o moey 100 · mega.wa- s~kodliwy dla. orga.nłzmu.

*

spółdziel

przekonać

intencjach
okręgu i uzdrowić nienormal
Jej przejawy
atmosferę.
ną
Za
sa przecież oczywiste.
„czasów" byłego prezesa oficjalnymi pismami tr·ieba było
niektórych pracowzmuszać
ników ao wykonania obowią
zujący.eh czynności. Piserr.n'e
domagano s.ie by pan X „porozwieszał wreszcie wywieszki propa .~ujące bhp"!
Konflikty doszJy do fe!(o ,
formalne
się
odbywały
że
konfrontacje.
przesłuchania i
bo ktoś ko!(oŚ nazwał „banda i holotą". ktoś wygrażał
podwładnym La ~-ka. Ani rada
a.ni u.rząd nie były i nie są
w stanie opanować sytuacji.
Sytuacji. w której można zro
tylko
bić z c-złowieka nfe
złodzieja, ale i króla pers'.k1ego„.
ców

o

dobrych

•

*

•

Roz.robiony pnec!wn lk w n '
czym nie zagraża zwyci ęzco m.
Pozostaje bez pracy z etykietą złodzieja. Wokół jego sprawy I innych spraw spółdziel
coraz to nowe
ni wynikają
plotlti. Czy to z powodu prezesa Kuraslewlcza, czy !kslń
sk'.ego, będą one kwitly nanie zroblll
władze
d<łij, jeśli
Pe<rZą<l-ku

wśród

tego

towa.rz~··

stwa wzajemnej adoracji i wza
jemnej zajadłości.
ffiENA DRYLL
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Nąipadnięty przez bamd,,.tów
we wlas1nym d<Jmu, związal!ly
i u.nieruchpmi<Jny pewi.en re.stau.ra t<Ji" z Ph<Jemx (USA)
mimo ws.zystkQ
zawiad-Oolllił
policję. Docrolgal się do telefonu a .numer WY'kręcil... ję
zykiem.
Mimo te.go cudu zrę<:M<JŚc1.
policja prizybyla j\lJŻ po odejktórzy zaściu gang.sterów,
bra.li pieniądze i koozbo'WU1JO- 100.000 pesas w
ści.
c:y.

- No, odpoczniesz sobie bez nas - stwieooz.!ł optykiedy upychałam
mi.styieznie mąż stojąc nade mną,
ostatnie Ciuchy do worka, który zabierali na wczasy będzie:>z miała spokojną głowę. Przy-pilnuj tylko tego
montera od lodówki i zala.tw z centralnym ogrzewa:niem ...

w
z dwo:ca
raz je;;;zcze pnegląd zapakowan)"Ch rzeczy. Pociąg znik·
nął za 'lakrętem, uwożąc w siną dal męża i dzied. W
domu było Q,ziwnie smutno i cicho. Ułożyłam się na
tapc:zanie z głi;·bo\\:im wydechem.
zapyBędziesz wietrzyła i trzepała pościel? tal:a teściowa przed upływem ipierw;zej cichej godziny.
~ Pzi;;iaj już nie.
- No pewnie, że nie dzisiaj, ale jutro już możeo~z
zacząć i ;powiiltllaś dać do reperacji siatki z łóżek i mater/U)e.
- Tµ:. Jutro pójdę do ta.picera„.

~o, ll\OŻesz

-

:z:
o:poczać• - zauważyła
przy

s:bie
kiedy

aeleżanka,

spotkałyśmy

się

................ ... ..... ... ..,...,..........

2

d"1i oraz zbadać jaki
W\l)lyw na człowieka ma d1ug<J
trwały p<>byt pod powier·zehn~ą
m. kr • .
ziemi.

mią

miesię.

p

TEŻ

organizm

NARKOTYK?

każdego

z

rodzaju

nark<>:nanii. W wypadku wielo·
letniego nal<>gu, kuracji musi
jednak towarzyszyć <>pieka P6Y

c:biatr~zna

i

•

62

ps~hoterapeutycz

z'a•
sto-

części

północno-zachodniej

uważa, "i:i: sta.no.w i on koryto
Atlantyku. P~f. Lindberg
dawnej g.iga.ntycznej neki
kont:vnenta.Jnej „Paloo-Hud·
~nu". Za.topi·ouy prz~ misię
m •a
ląd
lionami lat
zmi.jd&wać tera.z na głębo
kości 4:100-5000 metrów.

dzące.go
mi. ni,ż

Na

słoiki

wiśnie,

a.rtykuł,

kooiecznoścł

z

Zocha, chodź no, woda się leje z gazownika rozpaczliwe wezwanie z kuchni w momen•
cie, kiedy z radia płynęła upajająca melodia taneczna.
Poderwałam się z brzydkim wyrazem na ustach. Lało
~~i=~.· Jm;zcze jak! l'i[ie wiedziałam czym kr~~ żeb,y ,za,.
k1'~c1~'ten potok. Wreszcie trafiłam na jakiś · kui;ek i -WYłąi;zyłam wodę. Zostałam. przy zimnym pq:sznicu, bo na„
.stępnego dnia t1'!eba było wzywać specjalistę z gazowni, który zabrał całe urządzenie z.e sobą.
To był dwunasty dzień mojego „odpoczynku". Trzynastego wysiadł telefon. Brak technicznego przeszkolenia
znowu dał mi się we znaki. Ostatnio wtyczkę telefonu
którego wzywałam do dziecka.
reperował laryngolog,
Teraz z pomocą pnyszedł sąsiad-kierowca. Monter od
lodówki przepadł. Masło trzymamy w garnuszku z wodą. W sprawie centralnego dzwonię systematyczni~ co
drugi dzień. Czekają na jakieś elementy. Ja też.
-

usłyszałam
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Kupilam dziecku książki na talony, poreperowałam
bieliz:ne, poprałam sukienki, oddalam buty do szewca.
Zostało' mi jesz.cze: odebrać garnitury i bieliznę z pralni. ibut;v od szewca, po~ewać soki, _szukać montera ~~
lodówki czekać na montera z piecykiem gazowym, kupie
dzwonić w spi::awie ~lementów do
zeszyty 'dla dzieci,
centralneg<J, iść z psem n~ szczepienie 1 przygotować
mieszkanie na powrót rodziny.
I widzę ju:i: to powitanie: dlaczego jesteś _zmęczona?
Przedeż nie miałaś nic do roboty i nawet nie :i:ala.t wi·
laś taliich głupich spraw ..•

·

„DZIENNIKA"

*

s
q
z.

Kwałnlewskl

(51)

Mam na SQbie kaiptur kostiumu.„

Prę

odłożył słuchaw:kę. Po•
dzej, Maligo>iu ... tem pcrd.szedl do szafy, wyjął z Jdeszemi ~a·
ryna.rki klu~zy'.ki a·.ita i wy.siedl z ·P<>k\:>'JU,
zamyU{.a1ją.c cicho drziwi za sobą.

•

* •

- Dzi$ięć minU!t temu odeszła w IJt'l'(llfle
zamel.dował CY'wilny funikcjQTiahotelu... ri'IJJSIZ. Stali w drl'lwia1ch poc:zekalnd.
- Jaik. to? I nie pa.nli:ście za nią?
- Nie było 'rozkazu. Miałem tu przeclet

na was
-

czekać.„

powiedział cicho Zletek,
do oc:zek:ującego auta. - . Szybko!

Do hotelu.„ -

W\.'lkoczył

Sz]blw

na

miłość

boską I

• * •
Obaij <Iomzegl! Mdgorzatę W·cłl.odut~ do
W>ozu i sadowiącą s.ię obok p()3taci w _ka:pt.urze. I obaj, j.aik na komeindę, ruisizyli ku
drzwiom.

'
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$potkali się nę. koryta,rzu. S:poJrzeli _na
!Oieil:>ie przez otw.ory kaptttr&w. a potem zd1ę
li il'!, bp było ciepło.
- Pą~ma Ma\\:pwslca już odjecha~a z 'tl_ratem.„ - powiedział jeden. - Widziałem ich,
wozem.
·od'je!i-driającyob
- Nie wiedziałem że była w hotelu .. , :powiedzi.a.ł dr-.i·gi. - ' Je!lz.ię pa.n już :iia ten
bal?
- OczyiwiScie. /
.
- Weźmy m6.i wóz...
Zes-z;li szybl!:o ną dół ł poidelszh do auta,
kiedy jakiś Eaiµlotjlód zahaimCJwał tuż obok
Wyiskoczył z niego
ruch z sykiem apon.
Zięteik i zrab.H krok w kierw:-ku wejścia,
kiedy jeden z mnicp6w ch·WYC!ł go za ra-

pocbloni~ty

ł>Ol'ykaniem

mię.

.TaJk to? Tp pąm nie odjechał z s.iostra?
- A gd2'Jie ona Jesit?
- Odjechała przed chwilą 'Pańskim wozem
ja.kimś !11/llichem w kaJPturze !.„ TQ :r.na-

2!

czy,

odjechąła

z ...

• * •

na kie:runek ja:ZJdY
Nie zwra·cała uwagi
nie zauważyła na.wet, kiedy samochód wyzwi<j!kszaJąc szy:bkość
prysnął z osiedla i
W1Padł wiraz z szosą w las.
powJeidziała, Qpiera~
Nic nie mów.„ Sama wiem.„
Jąc &lę na jego r~eniu. Jallc ja t<J mogłam 2:1"ohie?.„ Prze.pra·szam...
Tak straiSl:lnie przepraszam ... Jak to dobrze,
Czy mnie jeszcze ką
je:;teś...
że znowu
challz po tym W9'lyi5'tkim? ... - I nie czekająe odp01wie-dzi, d·odała t.aik cicho, że ledwie
jej głos -pop:rzez szum motoru ~
us·łyiszaił
oo ja ciebie kocham nad życie... Nie myśl.
że ja się przesiałam bać... Boję sie... Ale

l
!.._-

1§
-a_-

już

ml

mz~tklo

jelin-o.„ Ty

g~

<lzll>;iaj

~la.-

Obawiam się, że to nie będzie wcale !
powfe. S
talkie proste, pa11Jno Małgorza.t.o.,.
c:
· ·
· ł
ii
di;.ia &pa>kOJl!lle.

Gioinimy

mordercę„.

po·
na•
stroju. rozterki i przygnębienia.
poatanawla nasz udrłl'Czony boh.aier.
z O!J•OZ•OWego piekl.a?.„ Od
WYl>Z·~z:y
przc1Sz„ośei ~hce się od-ciąć i nig'1iy do
przyiszl.o§<CI myślee
niej ~te powra.cać,
nie pot:ar~, zaś teraźnicjs:wści, znaczonej i:-walcalego
nr.re111ianami
~ownynn J. flldyltalnymi
11'1>' prr.stu nle r-&Ząmie. Trzcha
HYtµ. P-o1$ln łę-dy zas~yć się w ja~ąś my:sią dziur<:, isl-anąć
Od ••1Szystkiego na ulJ.o.czu, myśleć jedynie o
zaroJi-lm na kawalek chleba i żyć jakoś z dnia.
na dzień.
'fa.J>ie były zamiary R<>ma 11 a Lutal<a, aJc .. ,
nakazy i woJania r.zeczY\Vi;sto5<:i bywają 7 aj)od prąl\'nień . wyQb<:owanta
z~J."C~~1 l'lilruej>Sjle
su:, 1z<!}lacjl, ticl-eczki na. peryfcr!e _c:zy ma.ri:-1·
ne~Y nlepowstrzyma.ne;;o biegu :'yeia.
Nie m<tm potrzeby 1mi oi><>WH\Z#:u omawia(!
na tym miejli-CU s.,,C.,,egóJowo wsz:yist_l<l<cb prz:v·
ezyn, i pol>udok, które „,,.ybko ze S·tic:i:1;>k sa·
mntno8ci sl<ierowaly i.uta.~ na sz,ernltą dr-0gę
11pot6<;znego, nlelatwei:0 d'l:lala,nta, które wska•
uty lll'll wla~o>we mlcJ\'i>Ce w toczą,oej :się poo n.C>wa.I·eepolskleh
oistJ"eJ 1 czę!'ltO .l(rwawej
dówczas
ksztąlt
wy, 1„p11iy ł „pra.wledllw:V
dziejów. ',I'yle tylko P?W1-em, że :qa decyz,Je
Luia>ka o eoraz .a.l<tYW111eJszym, O()rąz b"3'!1zicj

cóz

•

W którą str>cl!lę pojechali, c 7Jllowiek•J? !
b
d b
Ziętek p<>trza,snął nim, jak
p" a~ Kapll"n' s"·' waz· yl tyle~ riley maałre..,.,ty
cz ~~
·"-'
••
dziecko.
- Tam... Siadajcie, kapitanie! Jestem poz Komendy Głównej„,
!'Ucz•nllk Ka.pliń:sJki
Przydzielili mnie do ochrony panny Makowskiej i...
Siedzieli już w w<izle. Trzeci człowiek w
kaiptur-ze, jak gdyby nie zdając sobie sprat ln
· "'ł
· d i ·e
t g
wy
• z . e o, co &H~ z eJ , USlłh• na Y YW
&1edzen1:u.
się nbAik
..... ,,.,. nnchyl1"ł
Zl "''c""
Sz"''"kol
,.. ,..
..-~
J ,„
Włą·czcie sY.prowadzącego Ka,plińsikieg·o. remę! Ładn:ie ją ochroniliśmy! Na sz.c~ęscie, z miasta wychodzi tylll;o jedna szo&~
W tę stmnę , „ Jeżeli nie z.daża przed nami
l
d{) ""c-zwr~"ani"a
.„
J"'
""' •-v~ · · ' • to··· Sz·""ci"ei"
prz~z
Pędzi>li
Syrena zaiwyla wvsc•ko,
jadl'.lce naprz'7C1W
ulicę. ..Auta
oświ~loną
mmął
Wó~
..
zjcl.dżały ~ałta:wnie z drop
oata·lmle oświetlone punkciki okien l Wl>adł
w las. Przed nimi droga była p1~s.ta.„
z,acpytał nagle
co... co się dzJeje? m siedzeniu
t
· i
z:ł
•
>°
·d
.
c oWJ~< na Y1ny „ . .
0
wracaJą•c srę,
- Cicho! - Ka'Pl1:111Sk1 me
cja,ł mu zna.k . dłomą i .z. :i;iowrotem OPacł
M1licJa Oby>waitels'ka,
jl\ na kierowuucy. -

z ·trudn-Oidamf

czekają

Sj
Spojrzała na niegp, Pow<>li. nil': spusz·czając ie
i5
poa
głowę.
oez11 z sz.o§Y1 zwrócił ku niej
::!
tem I).agłyrri ruchem zdarł kaptur.

-

się

głu.ebe, niepochlebne Wieści. Jeszc7,e jeden
wód więee.1, by I>OWraca.ć „<do dGmu" w

piesz, praJWTda? .„

-

D.38zego ~wiata". przyję•

,,Koniec

ol<upa·CYJnego dnia powszc·dniego. Wywiezicni<t
d-o hlt!erowskiej katowni zna.czyl·o dla Lutaka
rozstaa1e się z młooą 1.ona, o któr.~j _ podezas pobytu w obozie - doch<>dzlly go jakieś

k

• • ·•

sta~e1eli

bez ziemi" i

•

=imnimmmmnnm

adeusz.

przez krytylcę i czytelników.
tyc:b życ:z:li"'."ie
:N"owa p.nwlesG H-0luja. „Drzewo l'O<lzi OW<1o00"•).
o k-tliil'ej tu dziś na.pfszq, uzy!lkala. w ub. r.okti
nagrodę na JWnku.rsie Cztere.ch Wydaw:eietw.
&a.man
W maju 1945 r. b·ohater powi·eś<Ci Luta.k wr;>ea z obozu ltoni!entrac:yjnego d-0 r-0dzlnneg-0 KraJco·wa, ZtnaltretQWany fizycznie i
duebnv;-o. Do ob-ozu d-ootal się raczej przypnd·
k!em: ~rze.d wojną nie angażował s!ę poii.tycznie, pózn-lej trzymał się z dala o'fl k<>nspłra•C.ii;

le
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ff.ołuj należy

do C?.ot.owych przed•
tej genera.cji pisarskiej, która
SWOJ stat rozPoCzynala. już po w-0jnie,
lloluj ma w swym dorobku - obok tomu „Wiel'\Szy z obozu" killm po!>wieści historyemych 1 wspólezesnycb (m. in. ,.Króli'.3two

-

Kazimierz

dość·

JULIAN BRYSZ

•

•

N~guła

ogólny i niewolny od uprorości
szc:reń, bynajmniej nie
sobie pretensji do wyczerpa-nia. tematu.

•

•

ścis:lyrrni.

s!ę

Wydaje się więc, że chcąe
nie chcąc, trzeba będzie pójść
w kierunku na.dania eg7,a,mi~
nowi wstępnemu bardziej pre
cyzyjnego i jednolitego charakteru. Dyskusja na ten t.~„
mat zatacza obeeme coraz
się
p0ja.wiają
nersze kręgi,
Nasz
róZ.e eksperymenty.

szczęś

zamknęły się. Następnego dnia
a na niedzielę zaplanowałam so:bie
wypad na ba>sen. Ale w niedzielę była marna POi!<Jda
i obierałam porzeczki na sok.
- Kup ogórków do konserwowa.nia - odezwała się
teściowo:, cbserwując kry>tycz.nie r:•oią robotę.
W poniedziałek pojechałam na wieś po maliny i wieczorem walczyłam znowu z owoeami. Pomyślałam. że
dobrze byłoby iść do kina i... po raz drugi obejrzałam
w telewizji „Zbrodnię i kare". Ogó~ki kupiłam nast„pnel!o dni~. i Wl)lne pcipołudnie z.n.owu spędziłam DOl.i:Y·
te<:Z"nie.

w.szysflkie

cie

rwekowałam

1)

od 1uźnego isyisiboJIIlu
u.ni wers.y>tecf •i ego .

•

*

południu zaczęłam wekować czereśnie.

re str.

Sy:tua.cjl;l m<Jżna by =ienić,
gdyby uczelnia inte,rwein,iowala w kw•Mtli wy>bo.r-u kierurn.ku studiówi. Taką szansę daje wlaśnie egzamirn. gliohaJny.
Po•lega on na tym, ;l)e WS:-zyka•nd)"daci n.a zbliżone
scy
kierunki zda.ją. z 10.entyeznych
Akademii
W
przedmio·tów.
t<ego
Medyczn.ej spiróbowan<J
wprowaokazji
si:x:s•o·bu przy
dzenia no•wej fo•rmy egzaminów. Po.zwala to w re.zie potrzeby „taoować" ka.:idydatów.
uczelniach o Jedinolitym.
W
szk.o·lY
profilu (po.Jitechn!ki,
ro1ni.c.ze, itd) s.lJ'l"awa nie naU..'1l'W>erstręcza trudin<Jści, w
można by zast<J~o-<
syteta·~h
egzamin w d•wóch gruwać
pacll: spo.le•czmej i matema„
tyczno-pm:yr<Jd:niczej.
gl<Jba.'Lny, który
Eg'21amin
wyida.je się ro,z.sądnym śricd
k!-em na \\'IYJśde z obecnego
irnpa1<;U, W)"maga jedrn.ak ści...
slego <J•pracowa·n.ia form i mebowiem być
prz.~sfa.ją
tod,
przyd.atnie i.n dy.wid ua.lne ISP<Jsto.s.osoby egz-a·mi.n<Jwa•nia,
wane przez każ;de.go !Ze '"pecjali.s>tów w &W'O·jej „wąG<ltiej"
dzi,e-d1zitn ie.
Dlatego też bliżej doń <Jd
„medycz,nego", rzą
systemu

SLAD ZATOPIONEGO
KONTYNENTU
„N1>we fakty potwierdzają
hipotezę o isł.!1ie11iu na dnie
Ana.n.tyku śla
północnego
dów wielkiego z;al\opionego
o8wia.dc7ył
kontynentu" pro.fes.or Instytutu Zoologicznego w Leningra-dz1e, Ge·orgi Lindberg. Uc-zony radziecki jest zdania, ie do
końca tn:eci1>nędu, na prze·
dłużeniu obwnego Buds-onu,
istniał lądowy system rze•
ezny, który łąozył w rejowodną
nie Islandii Sli1'ć
ws.ch1>d.niego wybn:eża Ameryki Północnej z rzekami
ówczesnej Europy. Dowodem istnienia tego systemu
ma być odkryty przez uezo.:
nych amerykańskich wielki
kanion p1>dwodny na. dnie

Dwa dni pó:źiniej .skoro świt poderwał mnie tapicer.
Zaibrał siatki do naprawy i wziął za,datek. Trzeba było zacząć wietrzenie _i 1l1'!e.panie pośdeli.. Dwa piękne
popołudnia zeszły mi na tych czynnościa·ch. A potem
s•pojrzałam na stertę bielizny i za:czełam pakować do
rpralni. Jutro trzeba to zawieźć ... Woziłam dwa dni, bo
było tego dużo, a na dodatek trzeba było dać do prani.a także dwa garnitury męża.

P-0

-.i

(Dolloończen·!e
ciągu

•

*

~

Egzamin
ale jaki?

Nie będziesz codziennie d~w;gać
łówkowym obiedzie. zaipaąów do dom·.1. Możooz chodzić do •k ina i w ogóle„.

•

~

~

Jeden z instytutów australij·
skieg-0 uniwersytetu w Melbimr
ne ogłosił wynalezienie śr«>dka
który w clą.gu klllm <!ni leczy

na.

Z'drością

~~

Jedyną wiJJ:lę w Sa'1nt T.r10pe:,
któ.ra nie posl-ada telefonu wy
n.a bieżący s-e;z,on letni
najęła
Fran.cC>l!S>e Sag.an. Nte tr-zeba
wyj-asniać , ze z powodu... braku telefonu komo=e jest znacznie podwyższone.

pó~przyto:na, robiąc myśli

Wraeałam

.........
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na w
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s

jutl'O kraju
4)
UdziAJe w walc:c
f>e~l'4!dnin\
po,..pol)lu i rmum. 1
nar~·u, Wpływ m!Ąly
e serce
1
·
1 llum·
=
Jad<. t>O 15lę dzial•O, jak to
• .
. sta!IQ,
=-- l'nę
tYm przel<ona 1.,,ktura powidc!.
o ltm1e.
a.pisał ją Holuj tywo 1 ~1tj 1nu.lą.oo, prze•
S
ob·Oz.O'Wej udrę!{!;
t~zy O!llOJJ<lii>eie Jata
jl
JJOtrafil w l!IP-O<Sól> pra.Wdziwy „wyposażyć"
!li
'"Vel.Jo !J-Onatera t
WJWtr2lO
l'flYcbic:zne
;::i
uprawdBp.ndobnić prooe;s Jeiro pow;ootu do tykliztiilwwa.nla się now11.l soc,ia!L'>tJ'cznej
li: cf~
E! liw1a1Jon>~ei i wynHtająeeg-:> stąd Jl<lfnei:o Zl'O·
! zumle<nl,'\ celów pooję~e:i - wraz 2 Pl'rtfą i w
E foj flzerega.c:h - walki. Są w p<>wleiicl H<>1'1.la
E wątki wrq.e>; ffMacyjne czY k.ryminatue !tam
gd'2lie mowa o zwalczaniu fflYCyjneg-.o pod>i-emia), są również inter!l!luJąoo &plecione mo1y- wy mił·O"Sn<e - I w!a&nic to wsz~"St..lto wespół
5 z wartkim tokiem narrac:Ji sprawia, że „up-0lityezniona" p<l>wleść Holu.in nie trąci Ot'l•chlym
!!! · s-cl1ematom, 1-ecz a.taiiOtWl lekturę cte1mwn. 1
B. D.
E ma<mo „wcJ~caJąCA" czytelnika,
:: - - owo-ce".
rodrzi
„~wo
TadeuiSz Ho)luj,
"' ...Wl/111.aJWn.LcVwo X.~QMCk.ie", c;t.r. 11&0, cę~ l~ u.

N

=

=
=
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faehowey

Nie wszyscy włókniarze, a już na pewno nie wszyscy
~dzianie wiedzą, że największym aui.ocytetem w dlriedzinie znaj0>mości ba.wełnianego
runa jest nie na.sz
„pi>lski Manehester", a właśnie Gdynia.
Tu
bowiem
przy ul. DerdGws~iego 7, mieści się Izba Arbitrażowa

~'l-

ł-

Bawełny,
instytucJa będąea czymś w l"Odzaju sądu po1u1>1>wnego, r-0.zstrzygaja,ca SJl<llil'Y między kootrahentami
w zakresie jakości dostarczanego suN11Wca. - - - - - - - - ·

·-

p-

~

a-

f-

'~=
°""'

G.tów.nym
zadaniem
Izby
jE.s.t airbiltra,ż gaitud;.o.w y, ostateczne Uis:tala.nie od.s.zkodiowań
od diolSltawcy, a także auto.ryta tyiwn,a ilniterpret.acj a reguJ.amiln.ów i k-Olntraktówr w Oilrol i1c•z.n-0ściach sipc.ru. Jak wynika z ca.l:omzt~tu wielole1m.iej
dzialaJrrw·ści
Izby c1e.s.zy .się
o.na w świ.ecie d<UJżym a.1.11toryt•E1t.em i uzna.niem. :DO<Wodem
tego jest fatwość doJronywania za.kupów lxil,welnY • z klauzul;r, arbitrażu po lsk1ego we
ws:cystkich bez WYjątłtu kra.0

Dziś w Łodzi

ciekawe imprezy
rozrywkowe

jach i to zarówno przez nasze polskie centrale
handlu
zagrantoznego, jak i innych
krajów
demokracji łudo·wej.
o światowej rall1<lize gdyń
.'..l:tieJ Izby .Airbi1tratowej BawiełlnY

świadczy

także

przyję

cie jej w roku UJ58 dlO mię
d:zytnairod;owej
komisji
standa.rdov.1~j
przy Miinio!>teirstwie
Rc·linidlwa USA, największego
_(1C1bo1k Zwią1z.Jm Ra,dzieckiego
Lnd.ii i EgLptu) prodiucenta
we]ny na świecie. P.oza arbitraż.em, tu w Gdym
ro•zsti!'.zyiga się także sp.ocy k.raj-01we za,istniale między
Centralą
Ha.ndlu Za,g;rainicmego
„TextiJiimp-01ri" a po.<>ziczegól111ymi pr.i:·e'Cl:&iębiocstwami prze-

bar'..

rnY15-łu

ba.wernia.neg>o.

- Czy zdan.'za się, a:by oinzeczen.iie a 1 rbi'1lrażu
rue :ros>talo
h<l1llorcwane przez kwpca? pyitamy m1czeLnego k:lasyifikatm-a, a zara•wm dyrek-toira.
Izby p. Władysława Szte1ma111a. Dyi-. Sztelman łiodzia
ni.n, zori·en.t01Wany świennie w

- Dziś w z,odzl
odbędzie l!łę
Wiele imprez l'lnll'ywolmwych.
PAP.K [M, :MICKIEWICZA
Julia.nów od godZ. 17 d·o 19 program rozrywkowy w wykonaniu
a.1ttorów: szw:i;Jeer'.l,
Tomaszewskiej, Leny Wli<lZYD·
skiej, Wor·OSZYlt<>. Akompaniuje Henrykowska•
PARK LUDOWY Zdł'<>Wle
-A
dz
21 koncert
""a go • 18 tedo z,ódzkiego
Garorkiestry d~ harnizonowej Ornizonu ora
ej. Występy terklestry Tan.eczn
strnga i pioStowal!'Zy„zen:ie
Elek.tryków
cetu zpw un~,:,.,
im~rezy
Polskich, Odid:zial w Lodzi zasenltarzy.
G..,.....,,..arz
· "'
wiadamia,
że wyda.wa·nle uKomitet Lódz,ki ZMS.
·'KSIĘŻY
MLYN - "} g.o...,,.
prawn.!eń
bud.owianych w zak.resi.e oudown ictwa j'.>(JIWszechprz-e!lP'IJludniowyclt zaw-00y s~r
to we: J. a., si3,tka (rozgryw I
nego w specJ.a"n.ości instalacji
między zakladaml
pracy) grr
i ur.ząd'Ze1i. elektrycznych odbę
1 zabawy s;,>o.rtOWe: 00 g{>dż.
dzie się 3i> bm. w sali
NOT
do
_
program
artystycz(Pi<:<trikowsk:a. i02) w dwóch gru20
14
pach: I gru1pa od god:z. 10 do
ny w którym wystąpią: uspól
12; II grupa od g·odz. 12: dJo 14
muzyezny, &a·llś.ci, ~~artet z.e
wg 1isit wywrieszonych. Kaooy
Spókl.zielnl „Czysto.śc •. Org:in1odibie.ra•jący
wjnlen zg!osdć się
zowane będą kO!llkUrSY t:mca,
piosenkarzy, zgaduj-~ad.ula nt. · osobiście i mieć ze sobą d•owoo
polityki międzyruwodowej. Ol'ooo•bisity O<I"a!Z 2naczek o.pła ty
Ska.i'bO<Wej na. złotych 10.
ganiza!A>rem jest KD ZMS.

SEP wydaje

uprawnienia

···· osTATN'ł KtJRS

Apel do mieszkańców Łodzi

płacić będziemy

Długotrwała susza ora.z silne nasłonecznienie powoduje poważne niszczenie zieleni
miejskiej,
spełniającej
tak ważną rolę w naszym

taniej

światowej czołówce

(Korespondencia własna z Gdyni)

ć,

Za doiazdy
wzwiązku z usługami

., ba wełnv"

nikł, wYma.gaJlł podlewania
w godzinach wieczornych, co pozwGli im J>l'Utrwać niekorzystny okres
nie dopuści do poważniej
szych strat I znisu-zeń.
Akcja ochrony zieleni na
terenie m. Lodzi ma szczególnie istotne znac:renie dlatego, że prreważająca
jej
część
został.a
za.sadzo- .
wypracowana w ramaełl ezy
· nów społecznych i ofiarnego
wodą

W związk·.i z uwagami ludności na temat zbyt wy.sokieproblematyce
przemysłu ba.sto ryczałtu
za dojćl2.d do
wel:nianeg.o, dzi~ w.iel-0·letniej
miejs-ca zamies·zkania osoby
przemysłowym mieście.
pracy w Loid.zi. ii!l!oirmuje, że
zlecaiąoej usługę, Komds,Ja Cen
Wysoka temperatura, pny
orzyipadk.i ta.kie
należą do
dla. m. Łodzi i Województwa
ma.lej Ilości opadów, zagranleJicz.nycli.
Nieu1zmIDie
boŁódzkiego a.nul-OiWała z dniem
wiem orzeczen:a alt'"b1~rażoN\·e
ża szczególnie
trawnikom,
1 sierpnia 1963 r1>ku obowią
gt> prrez ktiip.ca oMacza wy- zujący rycza.lt w wys>bkości
powodując ich żólknięeie
I
elimiinowa1nie
go z rynku.
zł 25. przysługujący punzasychanie.
0.s:tatnio
np. fakt tafd miał
ktom us-lugoWym za. dojazd
Brak
dostatecznej ilości
mioejsce
Belgi-i. Natychmiaist
pra.e1>wników punktów usłu
r-0ze!S>łano
wysiłku społeczeństwa łódzl!s.ty :info!"mująee
wody
odczuwają
również
gowych do · m.iejs.ca zamieszwszystkie arbilflraże świa.ta o
kiego.
·
ka.n la zleceniodawcy.
drzewa i knewy, zwłaszcza
ni>euczciwości
i
niesubo.rdyZ dniem 1 sierpnia 1963 t'OZwracając
się
z powyf:posadzone
na nowo urzą
nacji kulj)ca. W tym przy~a.d
ku bez względu na odległość
szym apelem, Prezydium Ra
ku · chodzilo o kwpca grecki.edzonych
terenach
zielonych.
ustalone zostały jednoli<te zago, który nie podporządlk:O<Wal
dy N arodoweJ m. Lodlii i
Wobec
mo.iliwoścl utrzysady rmliczania kosztów dosię a·l"bitrażo•wi i nie za.pla.cil
mania się w dalszym ciągu
Lódzki Komitet Frontu Jedjazdu pracownika do miejsca
o.kreślc.ne.go
p.rzezeń
cd1s1z;Jwniesprzyjających
warunków
robót i z powrotem wg rzen ości Narodu są przekonadcwania za d()\;tarczenie suatmo.sferycznych
Prezyczywi1S'tych kosztów -przejazrowca w niewłaściwym
ne, że mieszkańcy naszego
gadium Rady
Narodowej m.
du,
najtańszvm
środkiem
lotu'llku.
miasta w zrozumieniu trudLodzi
Lódzki
Komitet
komocji oraz wynagrodzenie
Działalność Lzby
na rzecz
Frontu
Jedności
Narodu
nej
syt.uaeji, odpowledllia,
za
czas
z·.iżyty na przejazd
poil.ski•ego ptzemyisłu
baweł
zwraeają
się
do zakładów
aktywnym czynem w niesiepra.cowni'ka delegowanego w
nianego nie ogran.kza się tylpracy,
organizaeji
społecz
niu pomocy zagrożo.nej :decelu wykonanda
usługi wg.
ko clio ro•zstrzygarn.i:a Sip-OlrÓW.
nych, komitetów blok1Twych,
Ieni.
sta w'lq za robocz10-godzinę uIzba prowadzi stale Intensywdomowych
oraz wszystkich
PREZYDIUM
sługową brutto.
ną akcję
szkoleniową
i od
mie$zk.ańców
Lmtzi z apeRADY NARODOWEJ
Zarządzenie n.ie
dotyczy:
1948 roku do dnia dzisiejszelem, aby w SP<Jsób zorganiM. LODZI
malarstwa
i
tynkarstwa
go wysZkołila 94 polskich klazowany
przyszły z pomocą
mieszkaniowego, naprawy rasyfiikatm-ów bawełny (w więk
w utrzymaniu zieleni.
LODZKI KOMITET
sw-ści z Lodzi)
di·oodbi.orników i urządzeń eoraz 21 klasy
Zagro.żone suszą d~ewa i
FRONTU JEDNOSCI
fikato.rów dla Czecho.słowacji,
lektroakustycuiych, na m:a wy
krzewy, a szczególnie trawNARODU
!Węgier, Rumunii
i Bułgarii.
telewizorów i insta-lacjif :t1Dten
Obchcdz,o.ne w li.pcu br. 25-l•etelewizyjnych.
cie J.zby A:rbibra.żiowej w Gdy
ni zbiega się więc z niemalymJ. SUlk.cCS.aJIU, który-eh wył.
pasażerem
ra.zem
są nie tyilkooozczęcl11mści
zaszczyty, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ale
i powrume
dewizov;1e.
Dzięki a.1.llbotryta;tywnej działa·Lności 17lby mamy gwa.ra.ncję, że bawelna
diostarcza1n!l
łnL Sergiusz
Furnal.
Oni,
do nasz.ych fabr:ink j-es.t inaJewraz z wymienionymi wczożycie
kil.aisyftkowaina,
a w
raj, przy wydatnej
pomocy
przypad!ku -odchy.J.eń cd wacałej załogi MPK, są autorarunków kontraktu OdlPOWiedPrzechodnie
zatrzymywali
Podczais próbnel jazdy na
mi
tego
sukcesu
k0!11strukcyjnio
olSizaco•wana.
Za.sądizone
się
na ·.ilicy. Na przystanZdrow.i.e, wszyscy mogli p~zenego. W
przysz;łym
roku
stąd od zagranicznego d<llSitaw
kach ludzie starali się wejść
konać się c zaletach nowecy kw-0°ty dewi:wwe są e.gze- do tego pięknego tramwaju,
MPK ma zamiar przeprowago tramwaju. · urządzenia dzia
kwowa.rue i pozwalają na dodzić
podobną
mo1Jernizację
gdy odbywał on „honorową
łały bez zarzutu. Warto podda.tlrowy import suirowca. Koda.lszych 20 zestawów tramjazdę" z zajezdni
przy ul.
kreślić, iż droga hamowania
rzyści ma•teria1ne są wlięc nie
wajowych.
Tramwajowej na Zdrowie.
nowego tramwaju jest zbl1żomałe, n:ie mówiąc juiŻ o
zaJego zaletv sprawdzali osona do samochodowej.
Przy
(1. P.)
oszczęd2l0nyich
wyida tkach debiście
podczas tej podróży:
szybkości
60 km na
godz. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:._ _:,_
wizowych, j<ftie musielibyśmy
m.il!lisiter. gosoodal"ki komunałzatrzymuje się on na odcinpo1nm;ić, gdyiby a.roitraż bawcl
nej St. Sr<O<ka., przewodni- kiu załedwie 15 m. Jest to
F lJ
ny dla. na1szy<eh fabryik przeczący ZG ZZ Prac.
Gosp.
możliwe
dzięki
potrój!Il.emu
p,rowadiza.ny był za g-rainicą.
Komunalnej - Wł. Gawo1rski,
systemowi hamulców.
(wyrz.)
wiceprzewodniczący Prez. RN
Motorniczy zawiadamiał za
Się
m. Łodzi mgr inż. J. Lopośrednktwimi głośników parens, dyrektor
Zjednoczenia
sażerów . jadących w wagonie
Prosimy Cję Redallre:!o Przedsięb.iio!"stw
Go1:wpodarki
silni•kowym i w doczepce o
piszą do nas ko·I0111.iści z DI"Ze,.,,,,„noln_eJ·
.•
H.
Wa;,n;ewh
,.
.
t
k
h
wocion
- poozlękowala
byś za swoin)..! Pe~Ko ..,.... „
- ~
nazw.ac ·<n1J.e•<'..J.• przys• an ac , nictwem
-zP'B'1 'ffii.
ski, ."pra&.d&'te-wfołel " K.Ł. „J?.'ż.PR
d·l"ZWi "'amY'kś'ły się i otwiera
AT'ttlil " L'U~ow~j 1 kler'óWń'...ct-Wu
ZdJz.iwilł się , cy~'' (!-res.law
~ _ 1!1Ż· w1• . Szufle&,. y,rzę-ctsta~
1v poruszane: mechanizmem <kdolon.ii za ZC•rganl2o<Wiluier ~
ogJ:uSzko, gidy; ~wląc w Pl?lc'Y,
wicieije MPK, MO i mini. „„
elektrycznym.
okna można
dol>rego ~Y?lku !-- - ----za'\lważy<l na mieliżnie
trzepabyło otwierać zgodnde z ży- Mieszkamy w pó.ęlrnyrn pacącą się nieznaną rybę, po.oobczeniem i w ogóle
podróż
łacu,· położonym w roo:leglym
ną !J!i.eco d10 węgorza. Wylowil
była prawdziwą przyjem.nośparku w Su~ow!e, powiat Miją a naistępnde wypatroszył, a.Je
licz piszą
dzieci pracownipo ro'llmo'Wlle z ko.legą, :pos·tacią. Będzie nią zapewne dla
ków ZPO im. M. Fornalskiej.
niowU pI"Zeka-zać dziwny okaz
„normalnych"
pasarż.e.rów Jest nam dobrze i we.solo. Sąd.o Po<Isklego Związku Wędika·rl\
którzy ;uż wczoraj ze Zdrosla<:!ujemy z żeńską
koJ.onią
s.kiego w Lodizi. Związek P'I"Zewia mogli
jechać
nowym
ZPDz i.m. Glażewsk:leg<> 1 zor~
kaza,1 z kolei
nieznaną rybę
paczą
tra.mwajem
rozpoczął on ganizowaJiśmy ju-ż dwie za,baKa~oorze Zoologii Systematyczwy taneczne. Podziękuj d1ro~a
nej UL, gdizie ba•:ian!em jej saMies'Zlkańcy
OsdedJLa Widzewbowiem normalną służbę na
Reda•kcjo w naszym
imieniu
jął się mgr Tadeusz Penic-zak.
Zachód niecleripliwie oc:rekują
linii „9".
dYTekcji naszego zakład'\!, a
Ok.arza.!.o się,
że st:wc;r.zenie
zalmńcr...ema prac przy p.awilos20Zegól·n ie pani W. Derewenwylo'\\-:\-01ne pr:zez rybaka ru.ezunie ha.n.::hlowym na ul. KonstyWe w.czocaj-9zej no<tatce nie
<Izie.
pełnie jest rybą. Jest to :mćnóg
tu.cyjnej. Ci.eropliwość kh już nie
wyniieniliśmy
wszystkich
Lód.rzk:iemu
oclid:Zia·l owi PKP
mo.rsiki. spokrewniony z gromadlUS'O będzie
Wystawiona na
którzy pl"ZyczynH.i się do l·ego
dziękują kolon.ls1'kl pM:ebywajądą ry.b. Mi,nio,g:i te żyją w m opróbę. W początkiu si€lI'pnia w
ce w Mosrz-czenicy. Ló<:lizkr.emu
I"Uldl 1 ty!lko w o.kresi-e t1lJl11.a
nowym obiekcie uruchomi się
S'konstr.iowatld.a. Pomagał wyZWią2lrowi s;>61dziel'l'l1 Pracy p1'żertos:zą się w lti&cia :nzek.
pi.erwsze ~klt';py. Będzie to sklep
datnie łódzki „Elam i chodziec! z kolon1! w Wiśniowej
Minóg mo.rski wyiłqw1on<Y w
S!>OiŻywc;zy i · mięsny.
Póżniej
rzowski
„K001Stal",
czynny
Gór:ze.
PiJlicy za.węclini•v.·ał więc ba-rdw
J>!"2yj<liz;!e ke>leJ na sklep ob'\.lwudział brali także sipecjaliści
Po'Z'Cl:row!enia swoim przyjadaleko. Dla ichtial.ogów jest to
niczy, szeWS<ki. i fryrLjersiki.
z łódr.kiego
M.PK: majster
ciotom w Lcdrzi zasylają ,.RroWy<padek bez precedensu. ~r
Na pie.rwszy:m piętr·ze pawimi-enaśct" znad morza i ha1'CeT. Penc:zak zszy<l pokrojoną rylonu <:<twa!t'ta będzie w przyK?·l 11dziejczi:k, klerownil~ od7
rze ośrodka
„Koziny", pil'Zebę 1 zaib€2pi.eczyl ją w fo1'rll&SU?·ści. bezalkoholowa jad~odiajdzJału Piaseczny, W0Jteck1 / bywający na oborzie w Zgo<rzal!inłe.
Kas.
nuą.
z bi11ra konstrukcyjnego ora.z
lach, pow. Kartuo:y.
(al)

w

I

M
k
S ~------~---------------------·
·
in. gosp. om.
Sroka
pierwszym

Nowoczesny tramwai kursuje
od wczorai na Unii nr „9"

0

Pozdrowr·eni·a z „olnn1·1•

czu.1'.emy . SWle
' • tme•

Minóg morski
zl4)w,i~oy- :wPUiey

Otwarcie
• Skl epow
•

w w1· dzewsi,1·m paw1· 1on1·e
tk u sierpnia
• •

na

I
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WAZNE TF.LEFONY
~~.~L (Park Sienkie- ne tylko w dni poka" g. M. 17,
„Jadą przyjmuje koblł!"ty rod:zą ~p:ital Im. dr .ronschera
18
1
POgot. MlUeyjne
07
g.
'
z
- Srzpi
Pogot. Ra~unkowe
09
ki~ ~~ediziaiłków) odi TATRY-LETNIE (Sienk!e2 dlzieln.icy Lódź-Widizew ta.l im. Biegańs·kiego, ud.

l>°'W!SZed.n.~~ ~yfą~~ f~ej!,k wyżej
f;'
w:icza 40J, „Zabawa

Nocna p<>m-oc lekar-444 •44
i 'śWi~\dw niediz:.ie
ska m. ~i
08
MUZEUM ARC~ 10~1'4.
~~maż. :i~J-:$3 MO 292·2Z CZNE i ETNoGiOGI.,,..,,
czNE
(Plac w 01 tAFIICom. Ru-chu Dro- 516_62 l4)
WY'Sil'awa
mości

gowego
.
Pryw. P •ogot. Dziec. 30G-OO
5535-3535
Pryw. P'Ogot. Lek.
33 -

TEA'IIRY

-

NJECzyNNE

MUZEA.

łu

•1
to

1

·

łęczycka
1 00

. ' 1.
„Zierrua
s era1C1z.ka w

1

:,~eg·ąg. , JJUP.~~iwa

,,.,....

Plo.J.

~IZlalki -

;fec:zyn~iJ"t~r·
śro
1 ki,

y, c:r;w
se>boty
od g. lO-I 5, w :Piątki

~st~~~l~Y g~· u'.::17~8,

ZOO - czy;rme g. 9-19
,...,,..M SZTUKI
i . p·\.LMIARNIA czynn~
MU ,,..,,u
(W ęc • d g. 10 dio 18 (próc:z.
kowskieg:o 36) czynne ~-;..nrr.iaJ:ków).
we wtoriki i CZJW"!Tt'ki ;vuu- _
~· 11....,119, ~ody, !Pląi!Jk!i
1 .so•boo~y 9~15, w mepKEMJEROWE
dJz1el.e li}-{16. Wystawa
JUNA
„ S•z.kl•ce oJe,Jne Ja.na :Ma.
wl
tej'ki" - czynna w ~ BAL'l'YK {Naruto cza 20/,
dzi.rulch otwairo:La. mu- ,,Dziewczyna W hotelu
zeum.
prod. USA d~;,· ~
MUZEUM HISTORII RU·
lat 16 g. 10'
. •
'
cIW REWOLUCYJNEGO
17.30, 20
. .
(Gdańska 13). WYSltaiWa 29.7. ja!k wYZC'J
_,Broń 1 pamiątki JlO'W POLONIA
(Piotrkowska
stańeów 1863 r.", ;;,Daw
67) •.Zbrodniarz I panna .Lódź w fotografii" na" pirod. po.1. dozw.
czynin.e we Wt-oa:ikic od lat 16 g. 16, 18, 20.
i czwartki cd g. ll-il.8, 29.7. jak wyżej
w śrcod}~i~t~ ~~; WI~~ (Tuwima N'L 1)
łe od
•
·ec1
„~ ....pisano: A1'fM!ll uod 1-0-15. W p.om.1 ttlail- pin" J>I'od. franc. dozw,
kl mUIOOwm· rueczyinne. od la.t 16 g. 10; 12.30,
MUZEUM lUSTORII WŁO 2195, 17.30. 20
-"A
K.IENNIC.1.
„ (ul
. . P:tot-: W .7• jaik wyżej
!kaw.sika 2i82.) Wyista~ · OLNosc
(Pn;ybyS21eW-.Wlók:ienructwo w. :f;L!a- .s.kiego 16) „synowie i
teliJ.styce", ,,z d!ZieJó~ kochankowie"
prod.
LolCl:zi
;pmzemysl-OWei ' ang. (pa111iOrama) dozw
w naJarzcrość p!'l300'W- od la.t 1'6 g 10 1 ·
''· Y
=ny5le wló 1'5, 17.JO. 'w •
• 2.30,
~J~~„
czy.n- 29.7. laik WY0ej
n<;:, ' cod!Zierbnie (próe'Z STYLOWY-LET.NIE
{Ki
"'.°nleclzLamtów) od g0o:IZ. 1;;1:tie:o 117) ·:~lezna:
ll-.18.
8QJ>Nl• bSAi g, ~ t~ I>rc<t .
MUZEUM;
~- -· - - · · · -- - · !JZ;Vn

na

st.o dwa
prod. ang.,
g, 21 (Kino czynne tyl
ko w dnJ pogodne)
29.7. ja•k wyżej

'd'"•Ili'
• "~'EA7JV.
._
I

~'fl1'n
# i:li

IJ,łflfi~

20 a:,, !9P·'.:. a,•d•.,zaubsa;A,:wn~-"!?.'!':.
•.
""""'""
od lat 16, g. 18, 20
KINA I KATEGORII
DWORCOWE (Dw. Kallski) „Patria o muerte"
KINO l.DK (Traugutta 18) prod.
poi. dozw. od
p
lat lZ, g. 10, 11, 12, 13,
•• rzygOda"
prod. wt. 14, u;, 16, 17; 18, 19,
f~· ~ • l.a.~.: lS,. g. . 2.0, 21.
29 7 j ' '
29.7. jak w~j
· · aut wyzeJ
MUZA (Pablallllcka 173) GDYNIA-S_TUpDrYo~amE n;te-u
„Alibi doskonałe" prod. czynne
„.
~
a.ng, dJO!ZW. · od lait l:>.,
dyjny wyświetla kllllo
g, 15,45„ 18, 20 , 15
„Mł-Oda Gwairdia"
29.7. ialk: wyżej
HALKA (Krawiecka 3-5)
STl'LOwY (K1li.l'.l.sk1ego 1231
Lody śmietankowe" g.
„Droga d<>
ta 1„
"
„
12
prod. radz :frzys n
• „Rio Bravo
prod.
la'1: 114 g i 4
oo:w.18 od USA, d=w. 29od
la<t 12•
Z9.7. ',,n,:oga' ~~ ' • ~ g, 16',, 19 ; 16 •719
·
„Rio
s.u:,ni" g. 16, 18 roy
Bravo g.
•
WL 'KNIARZ (PrÓchnika MLODA GWARDIA rzt;;
16) „L<>t kapitana Lo a" łona 2) „Zona moona
prod, NRD, dozw Y00 (panorama) prod. USA,
lat 1'6, g, IO. 12.:iO, 15
dm;w. od" lat 16, dod.
17.30, 20; 29.7. lak wy:.. „w matni g. 10, 12.30,
zeJ
15. 17:30. 20
29.7. Jak wyżej
ZACHĘTA
(Zg:ters.ica
„Kiermasz" Prod. ~) 1 MAJA (K.tllńskiego 178)
dozw.
-Od
l.at
„Ksiąźę i a~:eczka"
1:
g, 10, 12.30. 15. 17.30, 2Ó prod. USA, ~v~w. od
29.7. „Eur<0p0lis" POOICi
lat 16.. g, 15.30, 18, 20.30
a:um. di<Y.Lw. od IM 16. 29.7. ja.k wyżej
g. 1(), ł2, 14, 16, 18, 2.0 ODRA (PrZędzalnlana 68)
Il
„MIOde lwy" (panoraJUNA
KATEGORn
ma) prod. USA, dozw.
<:<i !art; 16, g, 13,- 16, 19;
ADRIA (Piotrkowska. 150) 29.7. jaik wyżej, g, 16,
zrot<>" (panorama) pr. 19
" 1 dO'ZW od lat Hl OKA
po ..14 16 •Ul 10· 29 i
riera (TQWtma 34) „Bag,
•
'· g>Ód;z.' i~ doz
ognia" 1>1'· raidz.
~~ 1
is.a-:· 17.;'sd
12, g .
DKM (Nawrot 27) „C2ler- 29.7.' niOO-zYnne
w<>ne ber_ety" prod. poi. PQPULAltNE (08'1'Qdowa
!11-0zw, oo. . J.a,t .16, /ir. !Jl, li) n.iec:Ły.nno> •
21

1 5

111

•

f:~~i~,

KINA

jaodą"

~~e c~~!1rui;;~ek~~fufy~ u1chi~~~~ow;ól~~

m KATEGORII

2 po.radni .. K". ul, Zbo- KnlazieWicza 1-5.
Laryngologia: Szp.

'CZI'. 18, z P,zielnlcy l.ódź~

tm.

LĄCZNOSC - nieczynne Sródmleścle z poradru N. BarUcklego, UL KopSTUDIO (i umumby 1-9) ,.K''. ul. Kopcińskiego 32. clńskiego 22.
„Zł.odziej w hotelu" pr.

.
POKOJ (KaZi.mje= nr 6)
„A jeśli to miłość" (pa USA, d<YZw. od lat 18. Szpital im. Curie-Skło- Okulistyka: Szpital im.
nora.ma)
prod.
radz.
g. 15 , 17 .1:;.„ 19 .:i-O; 29.7. dowsklej, ul. Curle-Sklo- dr Jonschera, ul. Miliod<>ZW.
od ~t 16, g. „Sp·otłtanie
w Bajce" d<>wsklcj 15 - przyjmuje nDwa 14.
15.45, 18, 20.15
prod po•! doa:w. 00 la~ koblety rodzące I ch()(['e ChlrUrgia l laryngoloi:ia
29.7. ja·k wyżej
gtn.ekolo~c:znle z qzlelni- dziecięca: Szpital tm. Ko
16 , g. 17 :15, 19.30
REI<ORD
(Rzgowska, 2)
•
cy l.ódz-Górna. z dziel- nopnickiej Sporna 36-~0
„Lili" prod. USA doow. CZ~.JKA (P.anowa nr 18) nicy Lódź-Wldzew, pora'
•
<Xi lat 14, g. 16. 18. 20 M~~~i:;~gowska nr D4) dnia „K" 12, ul. SzpjtaJChirurgia szczek. twa29.7. „Czerwone
berena 6, z dzielnicy Sród- rzy Szpital Im. N.
ty" µ-rod. poi. dozw. nieczynne
mieś-cle
poradnia
„K", Ba·r!lcldego, uL Kopcińod Lat 16,- g. 15.45, 18, POLESIE (Fornalskie' 37) Ul. Piotrko'llska 107 i '""' Ski.ego 22.
adzi śled
K"
„_
2~.15
„Teresa prow
z radnla „ ,
Pi<l'tt'kow- WIECZOROWA POMOC
ROMA (Rzgowska nr 84) two" prod.
czeskiej, ska 268.
LEKARSKA udziela w dni
„Garbus"
(panorama)
óozw. od lat 18, g. _15, S !tal ł
d
M M
powszednie pomocy do-prod. franc. dozw. od 17, 19; 29.7. jak wyzej, du zp.
m. 1 ~ F aj roslym 1 dzieciom w amlat 12 g. 10, 12.30, 15, g. lfl, 19
ski~Jw~za..:_ ';,.~yj~uj!rn~ bulat<>rium w godzinach
17.30, 20
ENERGETYK (Al. Pon- biety rodzące
ch0<re gJ od 18 oo 21 oraz pr;zyj29.7. jak wyżej
techniki, .róg Fe1=tyń- nekologlcz.nJe z1 dzielnicy muje w tym czag!e zgło
SOJUSZ (Płatowcowa 6) sldeg,~) „Sniegl w ża- Polesie. z dzielnicy Lćdź- szenia na wi'Zyty domo„Praezki z PGrtugalii" lobie
prod.
USA, Wldzew 1l poradnia K" W<'! zalatwiane przez noc(panorama) prod. franc. d~w. od' lat 12.. !t· 17, ])'IZY ul. Szpitalnej 6:· z ną pomoe lekar,;.ką od
dozw. od lat 16. g, 11, 19, 29.7. Jak wyze,i
dzielnicy
Lódź-Sródmle- godz, 20 d<> 6.
19.15; %9,7. „Cyrk" pr.
ście poradnia „K" przy S 6d
rad!z. dozw. od lait 14,
ul. Północnej 59.
koi!:sk~1~~~e, tel~l . .!1!~80.
g. 17, 19
DYŻURY APTEK
~•
SWIT (Ba·luC'kl Ryn-ei 5)
Chirurgia Południe Bałuty ul. zuu Pa„Mord w Berlinie" pr, Gd~k.a 2.1;
Pabia111i- Sz.pltal im. dr Pirogowa, canowsldej 3, tel. 541-96.
NRD, dozw. od lat 16, cl~a 2118,
Ja•raicza
.:li:>., ul. Wólczańska 195.
Widzew _ ul. Szp!tąlg. 16, 18, 20
~ló~~tr~~wsk.aK.o~:rn'f ~ Chirurgia Północ_ Szi>! na 6, tel. Zll-53.
29.7. jaik wyż.ej
'
.' '
:Pi<:•łlr- tal im. Biegańskiego, ul.
Górna ul. "Lec-lmiSTUDIUM LETNIE (Pamk mal!loWISk1eg·o 37„
Knlaziewicza 1-5,
cza 6, tel. 427-70,
POIIl"at<>~k!ego)
Na kowska 21215.
stę~y
•ronów" p"r-MLaryngologia:. Szp. Im. Polesie - Al. l Ma.ja :M
• od lat "'-'·
29 .7•
dT Pirogowa,
u.I. Wól- tel. 382-96.
wl.„~ d-0a:w.
18
czańska 195.
g zi. 45
'
Nocna pomoc lekarska
CleS'Lkowsk1ego 5; Piotr okullstyka: Szpital Im. (NP.t.) dla m. Lodzi z
29, 7. ni€CZYIDne
kowska 127, Tuwi:ma 19, dr Jonschera. ul. Mllio- sie::izlbą w Stacji PogoTATRY . (Slenkiewtc-z.a 40) Zielona 28, Wschodnia 54. n<'.wa 14.
tov..ia Ratu·nkowego dl!I
„utrapienie z kozłem", Li-mano"Wskiego 37, Plac
m. Lodzi przy ul. Slen„Marbi i małpka" g. Wolno.ści 2 Rzg<>wska 51 Chlrurgla I laryngologia kiewicza nr 137 u<i'zlela
10, H, 12, 13,- a 1 15,
'
dziecięca: Szpital lm. Kor po:mocy w domu chor.:e16„ 17 „Jadą gGśele, Ja
J"<~ś UL Armii Czerwo go dla dorosły<eh I dzieci
~" l.arl~· g. "f~: ~~~·
DY2UBY Sz;pJTALI
ne
•
zgłaszających zachO'I'owa29.7. „Utrapienie z k·o- Szpital im. dr R. Wólf, 29.7.
J.i~ ~Y~=ach
złem"• „Ma.d>i i małp ui, J..a&'iewnlcka. 34·36 Chirurgia Południe - wych.
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Jeszcze oszczep 1eniach przeciwko ospie
Z

my

braku miejsic& Die mogllł
zam.ieścić

onegdaj wszyst-

kich informacji na temai 11zcze
pień
ochronnych
przeciwko
cspie oraz wyjaśnień
udziel~
nych prz.ez dr Zańskiego w
odpowiedzi na. wiele
wątpli
wośoi

my

Uzupełnia
relację
ze

Czytelników.
więc

naszą

sp<>tkania przy NTU
dodatkowymi danymi:

303-04

CZY PO SZCZEPIENIU
MOŻNA

·Możn a

SIĘ

KĄPAC?

czyć.

DOLEGLIWOŚCI

PO

SZCZEPIENIU?
zjawia się zaczerwienienie i obrzęk w promieniu kilku
centymetrów
Qd
m1eisca
szczepienia jeS>t to odczyn
mocny, ale
Jeże1i

być prawidłowy. Moż
na go za,bezpieczyć gazą, nie
hamując
dopływ-.i
powietrza.
Jeżeli
obrzęk
jest większy,
ręka czerwona i
boles!Ila
płynu

okład

:z.

Burowa,_ a najlepiej u-

dać się do lekarza.
C'LY NALEżY SIĘ

Sam

LUDOWEJ?
umową
pomiędzy

międzyPolską a

Zgodnie z
narodową

tymi

krajami

zwykłe

wy.starczy

za.świa<lczenie

(biała

kartka) z punktu szczepienia.

•. *

•

Mężczyźni

przee:rali 83: .1 25 pkt.
Boguszewicza okrasą meczu

wschroniskach autostopu

tylk0 dl a zaszczepmnyc
. h

WROCŁAW?

przejazd pr.zez Wro(bez kontaktu z mieszkańcami) nie jest niebezpie<:z
ny. Natomiast w miejscowościach leżących
w
pobliżu

·w

cław

związku z wypadkami
ospy
biuro
„AutostQ<p" w
Warszawie zarządziło, że w
schron.iskach autosto;pu nooować mogą wyłąMnle
oso·b y

Wrocławia może być wliększy

ikcmt!l!kt z mieszlkańcami tego mi-a sta. Na wszelki. wy.,adek lepiej się .zaszczepić. Po
upływie
kliku
tygodni od
zaszczepieinia
wszystkich
mieszkańców Wrocławia zarazek przestanie
wywoływać
za:każenie i
niebezpieczeństwo zarażEl'llia się mi:nie.

srozepione

przeciwko ospie.
W'Pra'W'dzle nie wszyscy autostopowicze
korzystają
z
tych schronisk, ale przezorniej byłoby chyba, 11;by raozej wszyscy przed wybraniem się na włóczęgę autostopem
dok&na.11 n~eń.
Za.świadczeniie o
szczepieniu
m<>źe im się
niejednokrotnie
przydać w drodze przy załatwianiu nQCl&gów prywatnY'Ch, czy na•wet przy kQl'Zysta1I1iu z tran~rtu.

Co można pow1edz1eć o naszych
zawodnikach?
PiękDY
oojedynek stoczył Bogus.zew.<:z
z Zimnym. Boguszewicz prowadził
do ostatnich niemal
metrów. Tuż orzed taśmą wymną!
się
do orzodu ZimnY
odnosząc zwyciestwo.
Wvdaie
się nam. że Zimny zatrac•l
swój długi finisz. a Boguszp~
wi.cz wyrósł na oełnowartoś
c1owego biegacza. Skoro mowa
o
długodystansowcach to
nasuwa 1aę spostrzeżenie odnośme
udz1ab 1<:h w jednej
tylko konkurencji.
O ile so·b1e dobrze przypominamy to Janusz Kusociński
startował.
jak było tego potrzeba. w kilku konkurencjach,
byle tylko zdobyć ounkty dla
drużyny. Panuętamy
jak oau
najlep3zy w okresie między
wojennym średniodystansow;ec
Kazimierz Kucharski w mecZ'll
z Niem<:ami biegł 1.500. 800 m
1 startował w sztafecie.
Teraz natomiast przegrywamy konkurencie. bo niektórzy

Polki wygrały zlekkoatletkami OSA 58:47 pkt.

Noclegl

SZCZE-

J>ICży"1i.2i*~ ~:is~R~~Ro
.

.JAKIE ZASWlADCZENIA
POTRZEBNE SĄ
NA WYJAZD ZA GRANICĘ DO
KRAJÓW DEMOKRACJI

Bieg Zimnego

może

przyłożyć

Nie ulega najmmejszej wą tże najlepszy
wynik
w meczu Polska USA o51.ągnięty
został
w skoku o
tyczce. Penne la skoczył 5.10.5,
- !.!zyskując
nie notowaną dotychczas
na .żadnych stad~onach świata wysokość.
Bardzo dobrze skakała White, która bliska była poprawiema rekordu USA. Uzyskała ona w Warszawie 6.42 1 zajęła
pierwsze miejsce przed
Krzesińs.ką 6.19.
pllwośc1.

Przymusowego
s.zczepienia
na razie w Lodzi nie przewiduje się. Wypadku
ospy w
naszym mieście nie -zanotowano. Wszyscy, którzy chcą
się zaszczepić
mogą jednak
skorzystać z
ust.lg punktów
I
szczepień, bowiem przezorność
Wc::z.Ol!"aij w Warszawie na sta PCHNIĘCIE KULĄ MĘżczyZN
nigdy nie zawadzi, a s"Z<:ze- diOlllie X-leci:i. za,k-0ńczony :ws- 1. Davis (USA)
18.77
pionka, nawet
kilkakrotnie tał mecz leklroat!etyczny Polska 2. sosgórnik CPo1sk.a)
18.61
USA.
3. KM:>ar (Polska)
18.41
powtarzana rue ma
ża<lmt:so W kO>llkurencjach kobiecych 4• Ma·t oon (USA)
17.91
działania
ubocznego ! nie
można
jej
przedawkować wy$'ała Polska 58:47 okt„ a w 3000 METROW z PRZESZKODAMI
(Z. '.I'.)
męskich USA 125:83 okt.
l. Travno.r (USA)
8.43,6
Ponieśliśmy
wysokocy'lrową
2. Szkla.rczyk (Polska)
8.ł5,6
klęskę z doskonałymi lekkoatle3. Flshback (USA)
8.ł7,4
4. Za.łuska (Polska)
8.57,8
tami USA. Drugi dzień zaw<>dów nie obfitował w rekordy,
200 METROW MP;ŻCZYZN
a osiaim·i ete WYI1iki nie orzekra1. carr
(USA)
w.a
czalv możliwości posz,czególnycih
2. Dravton (USA)
~.o
zawodników.
3. Foik (Pols.ka)
21,0
Wyniki konkurencji drugiego 4. Zie1lńsk.I (Polska)
2.9,3
dnia meczu były nastepująoe:

CO ROBIC W RAZIE

należy

szezepi'Ollka 11rzyjęła
nie.
· Po
7
rok"J
życia szczepi się
nawet
dzieoi; ale
tylko w okresie
zagrożenia epide1m:ez.nego. Takiego
za,grożenia
w Lodzi
jeszcze nie ma. Z dzieckiem
szczepi.onym nio:ima wyjechać
na urlop.

już naGtępnego

dnia
i tak długo, dopóki nie wystą
:pi odczyn tzn. 4 dni. Później
można także, a-le z wyłącze
niem
miejsca
sz<:zep~enia
Nie można go bowiem mo-

Mecz bez

Jeżeli
się -

800 METROW KOBIET
1. NowaJmwska (Pol)
2.. Knott (USA)
3. Mróz (Polska)
4. Heg.arty (USA)

2.09
2..ll
2..13,1
2..16,8

Porażka

w pucharze Galea

łOO METROW P"ZEZ PLOTKI

~ ~f1:eycJ~1~>

3. Gierajewski (PoLska)
4. Makowski (Polska)

.

'X ł!IO

~~:: :~:C~~i~; :i~ ;z~i~0 s~~- n!

52,7 mni 100 l 200 m. ale próbują
52,9 swoich sil bez większego po-

I

~IETROW'

wodzenia w bie"U na 400 m.
Mamy na myśli Foika.
Czy
on w przyszłośeJ star4
·
owac na
OO m, zadecy::luią
chyba trenerzy. Nam się wydaje. że raczej me.
Za Wledl' nam ołotkarze, ale
dobrze siartowali oszczepmcy.
Weteran
drużyny reprezentacyjnej Janusz Si<lł-0 za1moL'llOw ł
dl
b
ó
a serią . ugic . rzut w. G!ogo.ws.lu tez zastizył na oklaski.
Spodziewaliśmy się,
że w
meczu tym więcej będzie walk1 1 ciekawsz.vcb pojedynków
przede wszystkim w konkuren~i·ach b '
b
N
~
ie~wyc .
ie Padł
anl jeden z dot.v chcza.sowych
rekord6w Polski. Jest to chyba
dostateczny
dow6d
słabego
przygotowania naszej dr-1żyny
do tego tak poważnego startu.

1. USA (Williams, · cawley, . Mil będzie
burn, Carr) - 3.03.6
t
·

2. Polska (Folk. Kowalski,
C'Zek, Badeński) 3.19.0

Klu

I

DYSKWALIFIKACJA
. Sztafeta nasza zosta1a Zdyskwa
hfikowana. Folk na zml·an.ie z
~<;>walskim przewrócił s'ę I zgu~„ pateczkę. Kowal-ski podniósl
ją z bieżni I kontynuował bieg.
Sprzeczne to by!o z przepisami
1 sztafetę zdyskwalifl·k owano.
•
5.000 JllETROW
1. Zl:mny (Polska)
13.54,4
2. Bo.g uszewim
(PO!s.ka) 13.54.6
3. Keefe (USA)
13.09,2
4. Zwolak (USA)
14 3 7 8
· '
RZUT OSZCZEPEM MĘŻCZYZN
I. Sidilo (Pols.ka)
79 , 35
2. Glogowski CPD'lSika)
79.27
3. Covelli (USA)
6R.82'
4. Stuart (USA)
68.77

RZUT OSZCZEPEM KOBIET
Za.k-0ńczone w
m1ej.scowości
I. Davenport · (USA)
50.87
SPOtk.arue o ou<'har
z. Krawcewicz (Polska)
49,54 Riocione
Galea
w
tenisie
pomiędzy
Pol47.86
3. Bair (USA)
4. Bochucińsk.a (Polsk.a)
~.09 ską i Rumunią. orzyniooło zwycięstwo Rumunom 5:0.
200 METROW KOBIET
W grach pojedynczych Dron
(n)
M,& (Rumunia) wYitral z BiełanQ•
t. Szyroka (Polska)
24,3 wiczem (Polska> 6:3: 5:7: 6:2. a
(USA)
M,3 Popovici
CZY NALEŻY SZCZEPIC
(Polsk.a)
(Rumunia)
pokonał
2'4,4
(USA)
DZIECI,
KTóRE
BYŁY
Nowickie® (Polska) 6:3; 6:2,
SZCZEPIONE W UBIEGŁYM
SKOK W DAL KOBIET
ROKU? CZY Z DZIECKJEM
6.42
l. White (USA)
SZCZEPIONYM MOŻNA WYKilka słów o ~u kobiet . , nym biegu zajęłA J;)lerws:ze miej
6.19
2..
Krzesińska
(Polslea)
1
.TECHAC NA URLOP?
K
PoLl<i IJdmooty zash!.żone zwyci_~ .s~ na 200 m. wyprzed=jąc 0 0.3
5.90
:!. :f{ein (Pol<Slka)
st-wo.
W wię.'cSIZ-OśC.i kon.kuirenc31 se{. renomowaną Vivian Brown.
5.66
4. Da.niela (USA)
były lepsrze.
Naiclekaw·S!Zy
by! Dobrze &pisały sii: także dyskosko·k w dal, g<t'Zle zmierzył:!'. się bc·lki Mojek 1 Rykowska, prze.
Rozegrany w Krakowie mię- Murzynka White I
Krzesinska. krac~ając granicę 50 m.
1. Mojek (Polska)
~~:~ ldzynarodowy mecz p1łkarsk1 ~;l':Y~~j~~ :;~ai:oo"':ią pt~~;~
2.. Ry.kowska (Polsk!&)
3, Sh<!!Pherd (USA)
46,4<> między miejscową Wi.słą a dru wa. ni.a 5,76, 6.37, 6.31, 6.33, 6.4:1.,
4„ Wyrutt (USA)
,, ,
43.76 żyną Varsov1a (Londyn), 'lł-0- 6.30.
.l\...Q
1
'
żOinlt''":t
synów' 't>1'1Skićh' ·-em1W waloe -oz taką ko~tką
.,..,
TROJSKOl!t
gr·
a
nt<rw·
za·
k
oifezyl"
s1ę'~wy111K~iń'ska
miała-·nlewie17
d<)>;. po
lJoksers
·~·k
·
i·.
!~.77 kieffi~- b~"»bta:mkowym.
1. Sclmrtdt (Po.tska)
__ , wiedzenia i . zajęła drugie_. miej.,..,. w,.
·Reruowef Prezydium
16.33
•
k
k
ł
2. Jaskólski (Polska)
-sce .6.1'9"
l'rzeba dod.at,,„ Ze _
1'
.
DrtJzyna
kra·
OWS· a gra a
. skok w daJ. odbywał się przy
WRN w Gdańsku odbył się
5 36
3. Ho<rn. (USA)
(';') Na obóz w~owny do Ble15.04 rezerwowym
skład~~·
gdyz sprzyjającym wietrze.
nadzwyczaj.ny
4. Sharpe (USA)
jubileuszowy
zes>p6ł ligowy
WYJechał do
Na wyróżnienie %q.S.h;guje El- lawek powołano z Lodzi nastę
zjazd Polskiego Związku Szerpujących
zawodników: JózefowiCSRS.
:!:bieta Szyroka, która· po pięk&OO METROW ~ZN
:m.i.eTOZego .zorgani<z-0wainy z ocza, Józefiaka I K.iełicba. z tre1. Dupree (USA)
1.48,2.
ik=li 40...J.e<:ia działalności PZS.
nerów wyróżniono T.
Rozpler·
1.48,6
sklego.
Obóz trwać będ2le od
Przeciwniildem
mablirlów · 2. Baran (PO>lska)
W czasie obrad wli.elu dz.ia3. WeiSiger (USA)
1.49,5
li
d-0
24
slerpnd.a.
Po
<>bozie nad
laczy Polskiego Związku Szer- Polski w dzisiejszym spotka- 4. Li:i;>ko-wski (Po!Sk.a~
1.5'0,6
Jeziooraml,
bo,kserzy ~upowani
mierczego otrzymało odznacze- niu p6łfinałowj'lll będzie reStartować . będą kol.an:e wiejscy zostaną w Zakopanem.
Dziś w Lęczycy zOII'ganizowane
nia przyznane przez GKKFiT. ;prezentacja Wl!och. Szermierze
SK-OK WZWVż MĘŻCZVZN
(;'\ 14 września rozpoczną się
zosta·ną trzy Wyścigi kc:>larskie o z ·licencją: III, IV i „W".
ćwierćfina
Tyt-..ił
zasłuż<Pl'!ego
działacza wł><xscy wygrali w
pierwsze mec-ze o puchar PZB.
l. Johnson (USA)
:ut puchar J)l"Zechooni redakcji ;,Zie Organ.iz.ato.rzy 6ygnali7.Ują nan:i Gwaro\a
9:6. Drużyna
kultury fi-t)"cznej otrzymał m. le z Francją Lódż
pierwszy swój
o· ma..«>wym staircie kolarzy zglo
::!.09
:t. czern.Jłt (·P<>k'9ka:)
1 -.Wiadomości szonych z terenu województwa mecz rozcgTa w Lod:Zi. Pn:eciwinnymi &le9ła.w Banaś z Lo- ZSRR spotka się w półfinale 3. Stuber (USA)
2.06 mi Lęezycklej'!
nilc nie został Jeszcze ustalony.
z Węgrami
4. Sobota. (Polska)
dzi.
1.90 Kutnowskich".
tód'Zkl_eso.:...·~---~~~~~~~
(';') W dniach od 17 do :I.O wneśn~ w Berlinie odbywać się bę
1
dzie
spartakiada
pionu klubów
1
1
11
1
'"
<>dp<>wladających naszej Gwardii.
li 111111 Ił I1111111111111, Hl 111111
111iłl1Hlll 11 uuu HUii llUIUl!tlll
1. I li llłlll ll!1lllll lłlllllllilł 1 I 111111 I il
,
Pol&ka reprezentowana będzie w
13.25 ;,Palii Bovary" odc. 15 pow. tym turn!eju przez: Horodeckfe~!I LIPCA
G. Flauberta. 13.50 (L) Aktua,l no- go, Józefowleza i .Józefiaka.
śct
lódzkie.
14.05 CL) :Mozaika
(.) Ustalono. że mecz o Puchar
PROGRAM I
muzyczna. t-ł.45 Francesco Du~ Europy między Polską a NRD
8.00 Wi.00.omości i ;p=egtąd CIZa
ra.nte: Koncert f-moll nr 1 na odbędzie się 20 pażd2iernlka w
SOplsm. 8.15 Muz. po.ranna. 8.31> strumentailinych. 11.20 ze&pół Dzle tł.58 Pro~am dJnoloa (L)
];)OIJ;)ul.a=Y dla. w'ezasowk:zów. 14.00 orkiestrę smyczkową. is.oo Kon- Poznaniu.
Przed tym meczem
o,Prtekrój mU2yczmy tygodtn.La". wiątka. H.40 Słuchamy muzyki 15.00 ,,Nied'ZielJna
Biesiada.'!
CZ,. Aooycja li1>eracka. lł.30 Melodie C€rt rozrywkowy. 15.30 Dla dzie- zorganizo•w ane zostA·nie w Cet...
9.ilO Wiadom~i. 9.05· >.Faila. 56". lud.owej. 11.57 Syignal az.asu i hej
z rumu „W 80 dni dookoła · świa ci s!uch. pt. „Bułeczka".
o.gólm.)
nlewle
zgrupowanie
kadrowi16.00
9.2.Q Muzyka daW111.a. 9.30 Radio- nał z Wieży Maldlacklej. 1·:1..06 Wia 15.55 Fiil.m
z
serl1
.,,przygody ta" . . 15.00 Wladom-0.ści, 15.10 ,,U Wla'.comości.
16.05 Koncert po- czów.
wy M.agaizyn Wojskowy. 11>.00 Sht ooll'l.QŚCi,
12.10 P-Oll:alilek sym:fo-·
dzielnego psa Hueklel>eJ;lrY!' przyjaciół'~ aud. slown-0-muzycz- południowy. 17.00 (L) Radiorekla(';') W dniach od t do 6.X„ w
chmvieko Heleny Buchler pt. „o nlcxny. 13.10 „W &.lużbie lttdu, w
na. 15.3() „Rendez-vous z wa.rs.zaw ma. 17.15 (L) Kwadra.n$ muzyki Lodzi,
(Kat.)
odqę.dzle się spa.rtak.!a-:!a
:!:a.bkach. w
czerwonych czap- służbie ruir-Odu". 13.30 „Moskwa 16.25 „Nasze ploseruld'!
pro- ską · piosenką" 16.05 Nowoś-<;i 11.- jazzowej w wy·k onaniu
zes.~u reprezentacji woj;;kowyC'h: ZSRR.
k.ach". l<t.20 Kon.cert życzeń. ll.40 z meliodią i piosenką słuchaczom
~a.rn rorzryi.vkowo-muzyczny teratury młodJzleżoweJ. 16'.35 PrO- Jerzeg·o Matuszkiewicza z udzia· CSRS. Bulg1Hi!, Węgier. NRD
1
Magazyn Nowości Techn).k!. 11.57 pruskian". 1'4.00 (L) WyruJti„Ku(W)
gram m!odz!e:żowy.
16.~
Tran- lem Carmen
Mooreno - śplew. Polski.
Sygnail czasu i hejnał z Wieży kulecZki". 1'4.02 (L) .Koincert I'OIZ- 17.05 „Biały trójząb" - pirogram Sikrypcje instrumentalne Mil ope- 17.30 (L)
Aktualnośd
łódz!tie.
r.'\ M«ze diruglch dTużyn PolMalt'iaCkiej. 12..05 Wiadomości. 12.10 rywkowy Ork. LRPR p.d . . ZygWszechnicy TV
z
cyklu: retkowych. 17.00 Wl.adomotcl. 17.30 17.45 (L) Am:lycja aktualna. Ul.()'() ski I NRD
rooegra nc zostaną
Felieton z cyJclu: „Plamy nam.a mun<ta <neUi. z uda.i.ailem sc·listów.
,,ziemie, ludy,, obyczaje'!
pogodnym
na.stroju". 8-10 listopada w KOS'Ullinie i
Dla młOd'Zieży
Mikolnej stu.eh. (L) „w
pie".. 12.2.il Pi.osenki. wyróZn.i-OT!e 14.30 (L) „W krzywym zwiercia
(W)
pt.
„Pierws-zy «i,ień wolności". 18.,5 Ekonomiczny problem ty- Kaliszu.
na kmllru.rsde.
13.00
Nied!zie~ny dlle'" aiud. &M;yrylC'Zn.a. 15.00 Dla 17.35 .,zwariowana lok«noty'Wa" 18.00 Cy>k!:
„Istota z gaitu.nku goonia. 19.00 WiadQmości.
19.05
.(';') Na 20 grudnia wyznaczony
Kiermaisa: Murzyczm.y.
13.40 Gra dlziecl. słuch.
pt. ,,Stalra sklrey:fillm fab.
prod. franc. człowiek".
l .8.10 „Sumatra" od<:. Muzyka 1 aktualności.
19.30 z został mt!C"L o Puc~ar
Europy
Pcilska Kapela. p.d. FelJi.ksa Dzier nia". 16.00 (L) „Fbl.moW.a. pBJleta"
dozw. dla. mlodzieź'y (W)
3 <>PO\vlada;nia w. Machejki: 18.3.0 cyklu: „z . dz:ejów ludowych sil mlęcl-zy ZSRR a'. Po!scką . SJX>tkażanowski.ego. M.15 ;,z.d.elo.ny ma- aud.
red,
Arnokl.8. Bo.rowik.a. 111.00 Mistrrostwa . świata w StZA!!r Genradi:
Wiązanka
melodii zbrojnych".
19.55
(L) Audycja nie to w r=ie zw•Jci~stwa 'Polg.arzy1D.'.'. 1'4~ „w Jezloir.ainaoel1" t&.30 Koooell't eh<J<pi.tlO'W'.skl gira
mierce - finały szaobll:i dTU Offenbacha.
18.45 Radim'ekl.ama. literacka. 20.HI (L) „stare anegrjo ski w meczu z NRD Odbędzie
odc..
wiejskiEd
pow. radiowej. JD&Se Itu.rtn.
17.00
Wiadomości.
żyniowej zakońezelilie m1- 18.55 „'Pięć
mdnut o wychowa- ty i nowe pi<>5eniki" ;iud. Jadwi- się w Lod'Zi.
L5.00 {L) :,.,Wesoły autobus". 16.00 17.05 Felieton na tema.ty międzyS'tJr7,Q&tw (Gdańslk)
nlu". 19.00 Utwory skrzy:pc~e gi CedJr.oowskieJ. . 2-0.35
(';') Spotkania juniorów Pols.Jrl
„Pal'olas
Wia.doanośc!.
Hi.05
Tygrontowy na<r'<ldowe. 1'7.15 ·Ko.ncert z~ 20.30 Dzierui.lk TV 1 ~ To- Cd'ażyny Bacewiczó•Nny w wyk. Lodzo :c>ri &11peranto · Movado" - I NRD ~grane zostana 13 paź•
przeg1ąd wyd.air.zeń. 16.2.0 &ucho- Pieśni i Tańca 1,Slk.olimów'! p.d.
to-Lotka (W)
lromJ.>OIZYtorló.
19.20 4XIO słyn- aud. T. Szewery. :u,oo· ·z klra.ju dziem:!ka
w Blałyn1sto•ku . a .S
..,visik:o
pt.
~apońskie
k:Lno". Sta'11IBIS!Wa Gaijd<>cZki. 17.30 „Pod 21..111 ;,Festiwał w RO>:!:nowle" - nych · ()jl'Jtiesf:r
rorz;ryW'kowych. i ze ś'W'iata. 21.25 . Kronika s.p~r WęgTami I grudnia w Olsztynie .
17.211 Muzylka tanecrzm.a O<ra!L wy- wieczorek ,przy mbkroronie". 19.00
festyn ludowy z ud.zi.arem 20.00 Dzienniik wieczorny.
:W.26 towa., 21.411 Spiewają plooenka,rze
,':) owa mecze POlska rO'Zeg~a
nLki naijoiekacwszych imprez spo!I' „Pod kOOci<>'lem'~ hum0<res·ka
zespcilów ludowych
1 ool!l- Wiadomo·ści sportowe. 20.30 Pio- z Ze9);). instrumentalnym Bogu- z
boJcs.eranii
NRF.
Pierwszv
towyic.h. 18.00 .Wy;nfild. _Toto-;Lotika z. Niedźwieckie$'().
19.32 Rew:i.a
stów (J?mga)
senki· sta.rowarszawskie. 20,45 „z.e sława Kllmc.zuka. 22..0o Audycja 6.XII. we Wrocławiu, a drugi .
ora:z ireg!on.ai1nycil gJLer liczb<>- piosenek Z<11PO'W'lada Lucjan l!l'l..15 SJ;)O!l'towa nieclzl.ela. (W)
ws! 1 o wsi". 2.1.00 'Echa euro- literacka. '-2.:ło Mistrzowskie wy- a.xn. w Wars'Ulwle.
wych.
18.05
Mucyka taneczna. KY'(lcyńsk:i. 2.11.00 Spiraiw<>m<ta!llie z
~jsklch festiwali.
2l.42 Wspom- konanie dziel muzyki klasycznej
PONIEDZIAŁEK. 29 LIPCA
19.05 ;,Zespól 1>7.iewiąilk.a". 19.25 S?:errnierozY>ch :m:\stI'20IStw świ.ruta
nierue o
Tadeu= Hollendne. i romantycznej. 23.01 Gra orkieMeJOO.ie l'<Jl'Z'!'Y'Wlkowe. 20.00 „Ty- w Gdań.sku. 20.:ro Egiz-<>t~ me
21.57 C. d. koncertu . symfonicz- śtt'a taneczna Radia Bul'ga.rskied:zień
w kraju i na. świecie". lodlie. 20.40 Nowe nagrania. orPROGRAM I
nego. 22.17 Zapraszamy do tań go. 23.50 Ostatnie wtadomości.
20.26 Wiadomości spotrtowe. 20.30 klestrY Kosteba.netza. i Eddie Cal
ca. 23.00 Osta>tnie wladomOOei.
„Ma.:tys!allrowie" ocie. pow. radl<> vema. trąbka.
21.00 .Dziennik
3.(1() ~. 8.05 Mu!Zyka
TELEWIZJA
wej. 21.00 Nledrz:ie1Jil.e wieczory v.i.ec:zam,y. 211.2'2 W>!.ad.<>m<l6cl spor i ~i. 8.30 PiOOA!lllika dnta:
PllOGRAM D
muzyczzre. · 22.00 Do tańca zapra- tco.ve i wyin:lici Toto-Lotka. :n.:l6 8.3'5 Murzyka. pQramn.a. 8.50 l?'<n'a17.3'0
Program
dnia (L} ·
sza ·zespól Petri Mocrra.
22,:2A1 'Kwadrans pi'O.senek w wyik. Gigi dy pra!ktyCZllle dla k<>biet w .:.pr.
8;30 , W'iad~. 8.35 ;-,Fata 56". 17.32. Lupu-Cu);)u (Ll
Zakończony
został turniej w
Tea.tr • Boerz.Ji „Oblok w spod- Marga i IVQ Robioa.. 21.40 Gra KamoJ.iny Kc>00wej.
9.00 Pogodine 8.50 Mucyka
17.54
Lód:zkie
wiadomoć,cl
dlnla
.pltce siatkowej drużyn dzik!ch,
symfoniczna.
9.20
:n.ia.ch". Z3.00 Ostaitnie' wladomoś- Pcnnań9ka. 15-k.a. Radiowa. 22.00 melOOie. 9.20 ~oneert
pora..'1J'ty
Soliści, zespoły i orkieetry - , w 18.00 P.rOl'(liam
d1.a
dtziec.i
st.a>rzor;gani!zowany
przez
D?.ieLn!cowy
ci i i!lifor.maoje sportowe. 213.12 ogól.nqpo'1skle
~ 61J>O'l'· ork. i chóru
PR w
Krak°"ie. repertuarz.e rozrywkowym,
szych - program · &POIJ:'to- Zespól
10.30
Mtod'Zleżowy przy TPD
Na ... ~YITT:l eklrarue.
to.we. ~.20 (L) Lokalne w!&d.orrto 10.10 •.Kaanień
przeciwko żela „ W Je<zi<>ra.niacb'! odc. wlej sk:iej
wy
(W)
w
dzielnicy
Górna.
śCI. spotrtowe. 22.:io ze świata o- zu" felieton J. Malyńskie!J'O. pow, rad!iowej. u.oo Fraru::lmek 18.15 Kino Krótkich P'1bm6w <W)
W meczu finałowym Rentowna
pery.
:za.oo
Melodie
taneczne. 10.1'0 Koncert
po.ramny mu.zyki Schubert - Kwairtet smyczlrowy 18.łS „BTY'Za" - reportaż z „Da- Wy>grala z MtodoZ:leżówką 3:2, MeZ3.50 Ostalfol-e wi.adom<iści.
polskiej. a.oo Muzylka dla wazy. B-<Iur op. 168. 11..30 Koncert mum Pomorza" (G<!ańSk)
C'ZO'Wi p.rzyg'lądafo · się ok. 500
9'l3IY 'Wli.aldomOOlci. 8.3<'1 1,,;Radlostkich. 11.57 Sy,g.na~ czasu i hej- zyki pol$kiej. 11.57 SygnaiJ: czasu 19.20 „Eureka" - m.a,siazyn poipu- osób.
IP'!'Oblemyt!'. 8.55 (L) Kon.cert ży
TEl.iEWIZJA
nał z Wieży
M.a~Jaclt'iej.
12„05 i hej.pa~ z Wiety Mariackiej. 12.05
J.ait't"AH\.S.UkO'\VY (W)
Zwycl~ta
dJrUżyna. grata w
czeń w .qpr. J. CedirCJ<Ws.kiej. 9.55
WiooomO<!'ci.. 112..15 Lucjan Kas'zy- Wiadomości. 12.15 Muzy'.k.a ludo- 19.50 D<>~a<i.oc (W)
· .
s·kl:adlzie:
Bectm=skt, Wołowski,
(L) ~gram tygom:iia w UllWl- 11.58 PMgram dńda (L)
óki
su~'ba
tanęc:zna
z
komedii
20
.00
:oz;enruk
telewlzyjny
(W)
wa
narodów
Górniak,
rad!zieckicb.
Glowaokl,
Rojewski, Ga1'2.45
(LJ
12.00
KaniCert
mwzy'ki
symf(J«lk!z
drzie ·; Dody ArutonO'WlCZ. 10.30 (L)
2-0.ao Pr<>gra<m roa.rywkowy (Wl
jewsk!.
nej kQ/ffi poa:y>toorów
ukra.iń ~l „Gangsiter.zy i filamJ1lro- ,·,Leśnicy pilnie :pos11rukiwani" ,,Nowc.ści
WydatWnictwa Lóda;kie
pi".
12.30
Radi-orelclama.
12.45
'komentarz · Jan.a
Bąbińskiego~ zt.39 Wis.td~
dzienn.i'ka TV Po meczu nastą.pila u.rocz:vstość
Skich (K<iil ÓW)
En"'" aud.. ·w qpr. Ta<Wusz;a &.zeNa swojską. nutę. 13.00 Kcru:ert 12.·..55 (L) N-M.lko'WICy · - r.olnMrom·
(W)
związana z rott.daniem nagród.
w.ei:y;. Jru'llO Mozarlka utwQrów in- 12.-46 Przerwa
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