
Rok XVII 

Dziś w Łodzi 
• 

Z okazji Swięła 

• 
Odrodzenia 
Przekazanie Osiedla 
Widzew-Zachód 

e Akt erekcyjny pod POT 
8 Otwarcie przychodni 

lekarskiej na Nowym 
Rok ie i u 

Dzi.ś zosta·ni.e uroczyście 
pr=ekazany fragment Os•ie
dla Widzew-Zachód. Dwa 
dni temu, a więc przed te•r
rnine•m, ·na osiedlu zably
snęlo śieia.t/o jarze.nfowe, 
trawniki są już upo•rządllw
wane. Os·i<?'dle odd-a:ne je·s•t 
tale jak to zapla•ncwamo -
lwmpl.ekso•wo. Uro-czyst-o·ść 
pr=ekazania bloków - dziś 
o godz•in.ie 11,30. 

* * * O go•rJ.z. 9.30 na-stąpi 11,ro-
czysite wni-uroux1mie aiktu e-
rc kcyj nego pod budy·nek 
'ló".i.Z'ki0go PDT, na Pla(.'ll 
Niepo.d/egfości. O samym 
PDT, ja./c i o całym komple
ksie budynków ha,ndlou;ych. 
które tmn pow8f.a;ną pi·s·a'1iś
my już kilka dni te•mu. 

-lE' * "" Mies<lc01l.cy Noweao Roki-
cia ot•nyma}ą przychodn•i r:: 
r.e}onową u zbiepu 11lic Cie.'\a: 
krncsl-Oie,go i Rogo.zi1iskiego. 
Ur<>e:ust<IF' je!j o~wa„cie 
d.ii,<. 21 bm" n podz. 12. 

Wydanie A R 

Lódź, sobota 21 lipca 1962 roku 

W osiemnastarocznicę 
Manif~stu PKWN 

• • w1eczor Uroczysty 
w Teatrze im. Jaracza 

D.o G6ta.tn.lego mi·e~ca. wypelniJ·a sie WClll()raj, na 
długo p("'.l;ed g,(){]:lJi.ną, 18. sala. Teatr.-u im. Ja.racaa. Na 
ur·o.czysty wieczor zorga. .nii.C>Wa.n.y prz.w; Prez.y<lium Ra
dy Na.tiodC1Wej z i,>.ka:zji Swięta Octr-Od'Zienia Podski 
i XVIiII rocrLn.icy Ma.nHe stu PKWN. przybyli prred1s•ta
wici.ele wł.a.dz pa.rtyj.nych z sekrft.'l>rzem KL PZ~~ ~le
J'l()n•imem Re.jniia.kiem, Jl'!' zoositawi.ciele wlad!Z IDH'Jsloch, 
W<}jsk,a., świa.ta na.udti i kultury. 

Urocz~yt,o.ść 1Nrnpocz~lo prze 
mówienńe pl:'zewodni-czącego 
Prezydium Rady Narodc•wej 
mgr Edwa.rd<a l{.a,i;miere->..J?.~a. 
Pod1kii-eśliwszy ogromny doro
bek nas.zeigo państwa na 
przestrzeni 18 lat odrcdizo
nei Pols1ki, • mówca prze1s'zedl 
do udziału Lcdzi w o,gólnyrn 
dziele buide>wy pańslwa ro
cja.lis:t yozne.e-o. 

- Rozwijamy nasz prze-
myst wlókienn.iczy, przyn·m.zą 
cy krajowi 6 proc. o•gółneg . 
d•ochodu na•rodcwe·go. a jed
nocześni·e 'Pt'z<cprowadzarny 
zmianę ~1•ruktun ckonom-icz-

n.ie<bwem m!e._qzjkan10·~rym 
,pr-zemystowy:n. 
N~e zat;·acając ;>rze:nys1owe 

go charnKteru. Lódz si'ala się 
je<lncazesn;') powa:l.iym oś:-C'<l 
kiem naukc;.-ym. P :,'Jfo,:;, ·row;e 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

~meatach tegor~ 
eh nagród miasta 
zi pisrnmy na str. 3 -

Cena 50 gr 

Nr 173 (4865) 

Delegacja 
ziemi łódzkiej 
wyjechała 
do Smoleńska 

WC'ZOraJ opuściła Lódź <M!
legacja ziemi lód:zk.i<:j ud·ająea 
się z oficjalną \vi!Zytą, do Ob
wc.du SmoJeńskiego w L.wią-
7;k11 Ra·d7iiec•kim. Na czele 6-
CS<o•bc·wej defa.gacjj, któ.ra za
p1-002lona zosiafa prz.e:z I se
kreta.rza. Kemi. Obwo,cl. KPZR 
w Smoieńsku P. Abrasimc,wa, 
stoi I sek.retan KW PZPR 
Si. Jędryszc7.a.k. 
Już po raz drugi delegacja 

woj łódzkiego si!,leda of1cja!l!1ą 
wi·z)"tę w zaprzyjaźnionym z 
naszym regionem Obw-0dz.ie 
Smoleńskim. W cza.sie 6-dn lo
wego pobytu w ZSRR, przed
stawiciele woj, lóclzikiego z.a-

•,pcznają się z wa.żniejszym1 

.za,g2dnieniami ekonomic2ln~-mi 
i produkcyjnymi za1kled6w 
,pracy 1 rolniotwa Smolei'ls1z
czyzny. 

Odjeż<l:ż,a.j<J:!<\ delegację że
gnali przedstawiciele wladz 
wojr,,wódzkich organiza<:ji 
mt'()dzieżowych. 

(M. Kr.) 

nej SI!:ając s'ę poważnym 
o4r-od.kiem r&wn~eż innych 

~''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~ 

przernys·Jów. 
Prz.'2111brażenia_ naszego 1nia

.~ta .mają wa.gę sz::!zególną . 
Typowy przed wo.fną pne.;-r:y
slovvy o.~·rodek :l-:.:::·~Ji1a11„..;.t_y"1t7Z
nY - L<>dź do d,i.ś nie Vl":'!.by 
la się jeszcze śla~~·)w g~"'$P'0-
da ~ki ka.pitali.<;.tycZ1nej. Koo
tra.situją o·ne ja,<1kri\WO z na
szymi pr~W{l<jennymi ·J·sio,g;·ię

ciami, -!: nowym b!~<l·J'W-

ŻYCZENIA 
Wojewódzkiego KomHełu ZSL 

Pozdrowienia 
od mieszkańców Iwanowa 

'R; i•1vf4z-ku z~ Swlętei,,i I 
22 Lipca do Prezydium 
RN m. Ł.od.zi nadszedł 

z 01ka.di Swięta OdJmchenla PoJsikii Ludowej 22 Lip= 
- Prezyd1ium Wo„iewOOz:kieg.f) Komitetu Zjedn-OC"llonego 
St.ro•1m.idw'<1. Lud•o·we.go w Lml7Ji pri.~ka.zuje ws7.ys1.k·im 
<a·ganizacjom poUtyC1Znym, spoleci;nym i gcspC>darmym, 
roho•tni1Jrnm, cMo.poim, inteli,g·cncji p1•acują,cej, k°'biet-0-m 
i mlodlJieiy w-0•jewlH:lmtwa łćd'llkie·go i miasta JJodiii ser
d·ecnne p0<11drowi.enia żyllząc jednOl'll<eśnie da.lm~·c<h 
sukc-esó-w w roT.woju bud!l<wnict.wa SO•fr,ja,\ist~·ez;nego dla 
&o·bra całf!go spolecnicństwa, jii.k również w®1:elkiej 
myślności w życ~u ooubi.stym. 

PREZYDIUM 
WOJEWODZKIEGO KOM.ITETU 

ZJEDNOCZON~O STRON'.ll'JCTWA LUDOWEGO 
W LODZI 

A. Rapacki 
udał 

do 
srę 

Genewy 
fV.7ARSZAWA (PAP). - 20 

• 1eLe-gr0;m n-alS't ępu;q.ce; 
treści: 

PREZYD1IUM 
RADY ' NARODOWEJ 

m. LODZI 
W 2'!wląrziku 7JC Swięiem Naro 

dowym i o.siemna1S1t<11 r0>C<ZJ111.icą 
WyWIVQlenfa. P~L~1\d, prJJc.syJa
my w imien1i.u pra.cującl~h 
miasta l!wan.ow.a sei'l'.leciz.rle µo-
7Ar~wienia. Życzymy Ju<lnaś
ci P!l'·acującej L<J.::Jq;i sukcesów 
w \\'li-lee o socja.li'lm, pakój 
i p•o1sit.ęp. 

Lódź, dniia 20 Upca I962 roku. 

Załogi łódikich zakładów pracy 
„ „ 

na cze se Lipcowego Swięta 
dL1Jk.owanie dodatkowej Hooki 
ga,zu o wa:r:tości oilc, 1 mln 211. 

Id. 

Odznaczenia państwowe 
i Od zna ki Honorowe m. Łodzi 
'dla zasłużonych mieszkańców 

naszego miasta 
Wczoraj przewodniczący Prezydium RN m. Lodzi mgr E. Kaź

miercza.k udekarc.wal zasłużonych ntieszkańeów naszego miasta. 
odzna.czeniarni państwowymi i Odma.kami Honorowymi m. ·r..o
dzi. 

Rada Pań&bwa w U1Z111a:iht 
wybiitnych za.s<lug nadała oo
zna•creni,a n.ai';t~ują<:ym dzia
laic•:oom .s.połecznym i go.spodar
czym: 
KRZYŻ KOMANDORSKI 

ORDERU ODRODZENIA POL
SIH o!trzymali: Stanisław Du
rys - di;ia1acz KPP i PPR 
prncownik Sp--ni Pracy „Suiro
wtec", Franciszek i\\1o:lniak -
dZlialacz KPP. rencista. 
KRZYŻ OFICERSKI ORDE

RU ODRODZENIA POLSIU 
otrzymali: J .uua.n Kasprzak -
dzi,a.Ja,:z PPR, dyrekto~ ZPDz 
im. P. Fin1'de<ra, Antoni Ostoj-

ski - działacz PPR. prac, 
MHD, Czesław UrbanfaJi: -
dz~ałacz PPR, dyrektoir Pr,z;ed&, 
Handlu Al-t. Ga.Ja.nt. 
KRZYŻ KAWALERSKI OR. 

DERU ODRODZENIA POLSKI 
otrzymali: Stanisla.w Babicki. 
działacz PPR, prac. Zj€•dn. Prze 
mysłu Dziewia.r>ikie.go i Pończ.: 
Re.gina Bednarek - d;z;a !a•czka 
PPR, ki-er. żlohka, Jan Bogdał 

działacz PPR, renc:t::>ta; 
Leokadia Cichecka - działacz
ka PPR rencistka: Daniela. 
Czekała, działaci.ka PPR, p!l"ac. 
Lódzkiej D:uikaini.i Akcydenro--

(Dalszy ciąg na slr. 2) 
-~~~-~~--~~~~~~~--

Demonstracie w Limje przeciw jun de 

Związki zawodowe w Peru 
zagroziły slrajkuem 

NOWY JORK (PAP). - Na Placu San l\l.artin w Limie od~ 
była się dem<J·lll~•tra<:ja ludności p.I'7ieciwk!ł zagantlęcłu władzy 
P.MletZ jtmłę wo-jskową. Demon stra.nci wzn.oo.Jli akrzyki ,;Wol
ność, wolncść", „Pre-OrL z dyk ta•turą wajskową". Policja użY
la bnmb z ga.7em ł:1.awiąc~·m i palek dla rozpi)dalenia. uc:z.est
niltów demonsłlr~.cJi. ł'osypaly się kamienie na. poJicjantów. 
Dcmonstra.n•ei pod't}a.lali sa.mo chc,dy, wybijali szyby w o;\cnach 

wys·!awowych. Byla to drugia. z kclei dem41<Młł"aeja Jlll"otesta

cyjna przeciwko woj.!.1ko•wemu :zamachowi sta.nu. 

Peruwiań.~1kie związiki zawo
dowe za.grozily strajkiem na 
.znak protestu przeciw.ko pu
czowi militarnemu. Strajk za
pow;edzieli też stu<lEnci 
u.niwer.<;ytetu San MaN:os. 

Junta peruwiań~·ka zlo·żyla 
obietnicę iż nie będzie prze
.prowadzać żadnych are.~zto
wai'I ;i:a d z!a.Jah10<~ć po.Jitycz· 
•ną. Jedna1k i. doniesień Agen
cji UPI wynika. że zostal 
are..~towa1ny m. in. peruwiań
.ski ministe'!" sp.ra·W wcwnętrz 
nych Ricardo Alias Aparicio 
i in!le wyższe osobisto.ki z 
rzai:lu Prad-0, O losie dotych
<:za,~owego p::-e-zyde,nta Prado 
J:>ralk je~ dokładniejszych ~n
formacii. Wicea<lmjral Fran
cisko To.::-ez Marcos oświad
czył. ,iż ;inaj<luje si<) op na 
ok~ęcie \J.I0).~1kowym zakotiwi
czo.nym w Zatoce caHao. . . 

Po.Ji.~ja · zajęła loka-I redak
cji dz;<>nnhka „Tribuna" wy 
da•wanego przez par-tię APR-A 
(sojusz ludowo.,.rewolu<:yjny). 
.Pra'C'(Jł\...-nikcm dzie<nnilka naka
z<1no opuścić pomieszczenie. 

WASZYNGTON . (PAP). 
Biaty Dom oglosil o.s.ą-b•s.te 
o.świadczenie prezyden·ta USA 
Kennedy'ego, w którym usto 
su111.kował się on <:!o wydarzeń 
w Peru. O~wiadczenie utrzy
mane jesit w .Ja.rdzo ostrym 
tonie i pod1~reśla. iż Kenne
dy „z dużym zaniepokojeniem 

ob.ser-wuje roo;wój wydaneń 
w Peru". 

Pań..citwa Amery>ki Laciń· 
skiej zareagowały rówirueż 
n.egatyv.-nie na pucz wojsko
wy. V. Waszvngtonie t!'wają 
obecnie narady, w których 
wyniku państwa te mają US<ta 
lić, czy s;:>rawą zama~hu juo
ty woj.,.kowej w Peru powin
na się z3jąć organizacja 
,pań.s.tw amei:~-kaństkich. 

N. S. Chruszczow 
w bazie okrętów 
podwodnych 

MOSK'NA (PAP). Pre-

mier Nikita Chruszczow rz:wie 
dzil w piątek jedną z baz 
okrętów podwodnych ra
dziecdl:i ej floty północnej. Pre 
mier obejrzał atomowe olkn:'ęty 

,pcdwodne. wyiposażone w po

ciski ra.k.i-elowe, oraz za!p()lznal: 
się z życiem szikoleiniem 

1])Qdwodniaków. bm. w godi;iit1aieh p0>poludnio
~ry1ch m~1n!1s.t,er &pra1w zagira111i
c~:iych - Adiam Ra1packi ud·al 
sćę do Genewy, by wz.iąć 

u.drti.al w p00pi.s.a1n<iu dokurrnen
tów w &lJ''.'R•\~·ie La•o0u, zatWliET
dzony.;:h w środę przez obra
diują.cq w Genewie k'()•nfE;roncję 
14 paJ1,,,t'M, wśród których 
1maj<l•uj-e się równJe,ż Pc·l&ka. 

SEKRET AR.Z 
IWANOWSKIEGO OKRĘGU 

KPZR 
(-) GARALIK 

PRZEWODNICZACY RADY 
NARODOWEJ 

Dla u0zenia 22 Lipca 7..ailo
ga Lódzl~ich Za.kJa.dów Prz·e
myslu Bawełnianego im. Ob•r. 
1'0>lw•ju, zwanych poipula.rnie 
„bawe·Lnia.nym ilmm,binatem". 
pc<ljęla zobowiązania o i:mpo
m1:ącej wartośc.i 12.732 tys. zl. 
Wykończalnia wyko:1a w 111 
lkw. ponad plan 300 tY's· m 
tkanin o wartości przeszło 4 
mil "Zll. z,większeinie p•rodUJk<:.ii 
1przędzy l gait. i powtęk.s:ze
.nie o 500 ty,s. m bkanin I gat. 
da w sumie 8,5 mln zl. Po
aia<l1to .po:.acownicy zobo•wiąza
Ji się do ll!po::-ządkowania 
Osiedla Widzew w cią.gu 20-0 
gad.zin oraz wyk'Cll'lania inny<:h 
1Prac si><>lecznych. 

VUI międzynarodowy kongres 
do walki z rakiem 

W czasie p;ątikowego poby
<tu w bazie okrętów podwod
nych, Chruszczow i towa.rzy
szący mu dowódcy radzie<:cy 
zwiedizili jeden z okrętów pod 
wodnych o napędzie atomo
wym. W imieniu KC KPZR 
i rządu Chr-uszczow podzięko
wał potem marynarzom za 
dobre wysr.!lko'1enie. za os:ąg

nięcia w opanowaniu n<Jwej 
techniki i życzył im dalszych 
<>Ui.'<cesów. 

(-) SHARUPOW 

N or stad podał się do dymisji 
VMSZYNGTON (PAP). -

Ja,k donci:;z.ą age<ncjoe 2Jad1-0'd1niE, 
d.(';·v.·ódca na1:zeLTiy '\Ą.l''Ojs1k 
NATO w E'Lllrn.pi-e, ge111. N-OT
.stad, zki·ż)l'l na ręc-e prezy•deinta 
Keimnedy'ego .rezygna.~ję ze 
,<;iw.ego st.a,'10"111;1\~•ka z dn1i.en.1 
1 Ji,<.to1padia br. Prezyiden t K.e.n
n~dy. r~zyg„.a.cję tię pnzyjąl, j.a1k 
rowmcz r.roizy•gna.cję Ncft"s:tada 
ze s1tano1\\Th~ka dc,v:;r.ódcY niaiczel 
nego a.me1ryka1i1&k:i1ch s.ll '1Jbmj-
111.ych w. Euiropi-e. 

Pa.n~1kli d•1lien1111l•k „Le M-01J1-
d-e", który je.-;.zcze prz.ed fo.r
rnalną r-ezygnacją No·~.sita•da p.i
.sait. iż należy się tBgo spo
<:lzi.e•wać w najbliż...'?zym cza.s.:e, 
'Podlk.reśla, Ż€ No.rsfa<l jest, i·ak 
Wiaidr,mo, zwoletmi.kiem jak naj 
""ZYb.-,,z-ego wy;p<J.sa.ż.en;a ernro
P".i<1kk h pań,<;.\,w NATO w broń 
atomową i że p'a•wd•opr-,d·chnie 
<:1:u~: si~ ,.rozgo:-yczo,ny" .stan-0-
'\\"l•«kiem Kennedy'ego, który, 
Jcg.o zd.a•n,iem, vwle•ka z po.zy-
1:-rwn ym zała·twi enj€ffi tej siprn
Wiy. 

BONN (PAP). - Dymisję na
C>.eh,·ci;u <l<>wó-dcy sił zbr·o.jnych 
'.'lAl'o, gen<1>rala Norstada, przv
nto W kotach rząd·Dwych Botln b Ubc·lewanicm. P·odkrnśla się 

·t>w1em, 7.-e N-0rst.ad vtykazywał 
St;.!'& naj,,·iększe- zr·o i:umi~nie' 
" a. Wkl:ulu NRF w NATO I 
::~·p·owUl<!.~I się Z'lwsze 1.a rów-

1>11prawmeniem Republiki Fede
~~!!~~" W sprawie wspóldecyd{l• 

- • utyciu broni nuklar-

nej, tzn. jak najszybs-,ego nd·o
stępnienia Bundeswehrze brioni 
a.tt>mowej. 

Strauss zostaje 
na stanowisku 

BONN (PAP), - Grupa pair

lamenta.rna CSU ~tanowił·a 

jed,nomyś!inie w piq,t2ik, a,by 
miln,i.s.ter Strauas p.c1z01;.t.ał n.a 
dotychcz.a&o•wym stanowisku . 
Za.sad1niicz,o decyizja t•a nie ma 
dla Ska1u.sisa chan:akteru wJą

żącego, PI'ZJY•PU>SoZcza się jed1nak, 
że u.le_gnje oa na.m-0•wcm swych 
pnyj.adól partyjnych, a więc 

j€15:z.cze j<Odll'1a burza w szklan
c.e wooy. 

Manewry wojskowe 
w Btrlinie zach. 

BERLIN (PAP) . - Jak i·nror
rnuje Agencja ADN, w Berlinie 
za<:hodnim rcnpoetzę!y się "'' 
czwartek manewry WQjak .me-
cyka.rulkic~ J 

Za<k!a<ly „Olim.pJa" wyprodu 
kują p.onad plan 24 tys. a1r·· 
1yl;:,ulów, wairtości 01k, 11 mln 
zł. 

J~ączna wartość zobowiązań 
ZPB >m. Armii Lud-0•wej wy
.nosi 1.841 tys. zł. Teeścią :w
bowiąza1\ jest przed€ WISl'?.~~;.t
.kim 2lminiejiSJzenie od1padów, 
oszczędności su<:"owca, wytko-
111anie plainu e1kis.po-rtu w lillOfo. 
podniesienie jaikości wyrobów 
itp. W realizacji tych zadat'J 
biene udzia•t 2.758 c.sób. 

ZaP&la<l „C" ZPW im. Lukia
sińsk!ego przys-tąpH do weipól
za wodntcl wa o nc.,J!e.pw..ą, l!ir~·
ga.cl4) majstet'ską i najle'll"'>..~gc 
t ka·C"lla- Stkręcarki z tego za-

1 

kładu taild'..e ·przystą19ily do 
ws,pól7awo<linidwa o tytuł na.i
le•pswj l"kręcad<i i wzywają 

do podobnej akcji poz-0<01:ale I 
oddzia'ly za,kJadów im. Lu
,kasiń-;1kiego . Inni pracowni<cy 
1111p. z zakładu "B" podje\i 
się wy1ko.nać .ponad p1a111 23 
1:-"S. m tkaniny su~·owej o 
wa.r.oi«c1 ponad ml.!ion 7,ł , a 
.tikacz-e za•klad.u ..,A" - 7 ~y:>„ 
m tkanin o wa:rt<>ści 33'2,5 tys. 
a;ł. 

Cenne zobowiązania podJęla 
Lót121k~ G?P~fa.. Plain roc:eny 
,p00tanowioino wykonać do 15 
grUJdnia.,, CO IPOZWOli M w_n>ro-

MOSKWA (PAP). - Wkrótce 
ro'Z.pocznie się w stoLlcy ZSRR 
VIII mię.ct;zynarodo·WY kong.res 
poswi~cony walce z rakiem. W 
obr.aidach ·wez1ną udział wybitni 
onk>oloci'zy z 8() krajów śvviata. 

Pl'e:zes Ak&deml1 Nau.k Me-
dycznych w ZSRR N. Blochon 

z Algierii 
ALGIER (PAP). - DiziEnni'k. 

ma1t·0<lrn1i,9ki ,,Al Tahir.-·• infor
m.u.j-e, że rada Widaji za•w:•es1:ła 
n a rn•z-i e s.\.voje pra.c-e na n ie 
&;>r.e<cyzowa.ny okrE.s . 

ośV1riadcra, iż będzie to najv.'lęk

sz.y z dotychczasowych między
narodowych zjazdów onkc·:ogów, 
Glównym celem kongresu jest 
szeroika '\\ryrniana oraz uog:óLnie
nie d'Oświad=eit i oslągnięć le
karzy śv.rfa.ta w vt.a1lce z raltiern. 
Specjaliści różnych krajów po
siadają w walce z tą C'ięzką ch-0-
Nlbą cen,ne doświadczenia i oo-, 
krycia. 

Organl.zatorzy zjaul·u spodzie
wia·ją się, iż w toku pl'ćt•C kon
gresu ora<Z podc:zas p!'lyjaciel
skich s·potkań uozonych zost.aną 
wzmooni<>ne istniejące i nawią
zane no.we konta1kly lekarzy 1·óż
n;'ch krajów. zostanie wspólnie 
e>kreśJ.ony główny kleninek ba
dań i walki z raklem. 

Ustępstwa ONZ przed Czombem 
LONDYN (PAP). - Praedsta

wioiel ONZ w Kong-0, Robert 
Gordineir oput,cił w czwa•ri.ek 
wiccz6r Elis3bcthville. u<iając się 
do LeO•PC>kl\iH·e. Przed w;,jafl
dcm mia·! on kiLkugoct·zi•nn.e po
siedzenie 'Z Czombem, które '1...a
ko1\czylo siG pewnym układem. 
pozw.aJ.aj;:'\.cym na modus viveh
dt mię<ll7.y ;oi!am.i ONZ a wła
dzami I<&ta•ngi. W gruncie T'Ze
c-zy ukl:td len je;t jeszcr1..e jed
nyn' ustępsLwem ONZ przed 
CZtC•tnbo1tl. 

Zgodnie z ukla~lem władze 
I<.Rta.ngi mają J;Yrawo wy~lać swą 
żainda1rmerię do ·ws'.zystkich 7a
por wzniesionych prze"l sily 
woj15•kowe ONZ na drogach wjo
dących z ElisabethviUe. 

Gar>:iiner J;Yrzyrzek'l Czombemu, 
że '(}Odejmie wszelklil kroki, by 
nie dopuścić do użycia stly przez 
wiojska PNZ. z~ się o.n po-

na•d1io na wlaczenie crz!O!nków 
„rządu" katańgijs·kiego do Ko
misji Sledczej ONZ, która ma 
2.l:>adać incydenty wto.rko·we 
(gdy tłum zl<l'Żo·nY z 10 tys. ka
t.a.ngijmyków. mężc-zy'Zn i kobiet. 
posz;c'l.uty -,ostat przez wl<ld'le 
Ka-ta•ng\ pr2eciwlrn żołnierzom 
ba.ta.He>nu i•n<iyjskiego, wcho&t.~
ce((o w sldad kontyngentów 
ONZ). 

Na tym jedna1k nie koi\mą się 
ustępstwa ONZ wobec Czombe
go. Jak Ju-ż infoM'Ylow.alismy. 
skat~yl się on na prze.1st-.av.1i
ciela ONZ w KatMldize Jeana 
Backa i żądał u.sunięcia go. Ro
bert Ga•Nliner nie usuną! wpraw 
dzie Bacl<a. ale przed5tawdł 
Czombemu Elliota Mathu (rod.em 
z Kenii), który od tej ch\•il'i 
,,v.rs.pó!n-ie z Jeanem Backlem" 
reprezentować ma ONZ w 6toli-
cy Ka.ta~ ' 

Postępowanie 
dyscyplinarne 
przeciw Fraenklowi 

BONN (PAP). - Prezydent 
Republ~ki dr Luebke - in
.formuje ;piątkowa prasa 
.pod·p~t wnicsek o pr:z:enie
,'<!e.nie byleg-0 generalnego pro 
1kura.tora NRF Fraenkla w 
r51tan s.poczy·nku, tyliko pod 
tym waJrunkiem, że wszczęte 
zostanie przeciwlko niemu po
stępowanie dyscyplinarne. W 
wyipadku u-z.nania przez Fede 
.ralnv Sąd Dyscy:plinamy, że 
Fraenkel przemilczając przed 
.siwoją nominacją na prc1kura
,tora chara1kter swej pracy w 
.<.ądowni<:tw·i-e Ul Rzeszy na-
1ru.9zyil: przepisy dyscy;plilnarne, 
!Przyzna.na mu emeryit:Uira zo
stan;e co:C•rtięta lub zin.niej~ 
~:zona. 

lniterwencja prezydenta Lueb 
kego tlu.maczona jest obune· 
ITTiE<m, jakie w szerd.kich ko• 
Jach oµ!nii pu;blicmej na'"ret 
w krajach zaiprzyijaźnionych 
z NRF wywoła:lo SlJp€T ła
godne stanowisko, zajęte 

iorzez rząd bo«}Ski ~~-tej . ca
ileJ filI"3. w.ie.. - - ~ . -. 
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Kolorowa 
telewizja 
z Ameryki 

Najwyższą klasę Lloyd'a USA przeprowadza Komentator ;~Prawdy" w. Mienszykow: 

uzyskał statek rybacki • 24 lipca hr Podwo1na gra Za_chOdu 
zbudowany w Gdyni próbę nuklearną MOS~.A~!„~~"!'!'! -do Europy 

LONDYN (>PAP). - W pią
rtek 111.ad ranem [prze.slhmo p-0-
1I1a<l AfilanJtyfki em za ;p<imo cą 
i.satelilty „TelstaJr" otbraizy te
ilewi:zji lkOilorowej ze stacji 
Andovea:- w .A.meryee do sta
rji !l'lada'WCIZQ - odbiocczej w 
G-0onhiUy Down w Anig1lii pó
lłudal.k>wo-zaichodn.iej. Jaik;ość 
obrazu i bairwa były podolb-
010 'bal!'dzo dobre. 

I GDYNIA (PAP). - ze Sto1ll'lllli im. Pa,- I d k NATO chcą, lll'2-eks!ŁtaJclć rokowa.nta genewskie w spektakl 
ryskiej w Gdyni wyply ,nął w pierwszy :!;n·~i!d()wa,- na Użej WySO Ości dypl-0ma.tyczny, który pozw11>lił1by im k0<ntynuować podwóA 
ny w tym „za.kladzie no .weczesny trawler rybae.ki „Ja.c- grę - pro.wa.duiić nada.I wyścig 2Jbrojeń i Qklamywać OIPindę 
ques C~eur , wykoina.n;y dla a.nna.tora francuski.ego. NOWY JORK (PAP). publi~~" - stwierdza genew skl korespOJ11denł „Prawdy", 

W. MHmsr.cyk,ow w kmnenia1'Ztl na ten1a.t stanowiska jakie Według zaipowiedJzi ameryikań · · USA ' 
ISlkiej .k(llffiisji energii a·tomo- za.1mUJl\ i inne kraJe za .chodnie w Komiitecie 18 Pań„ 

W poniedziaJak:, 16 li>pca, 
lk'Vl1orowe obrazy tełewizyjne 
iprzeslano w odwro•tnynn kie
;rtmkru, z Anglii do Amecyiki. ,,. ,,. ,,. 

NOWY JORK (PAP). - W 
cz;wartelk wieczorem za po
średnictwem sa>teUty przekaź
llli!kowe.go „Tellsrta!r" odJby(!a 
isię T'()'Z)IIWWa między dizienni
ikarzami ameryikań.sikimi i 
dzie:run.iikal!"Zami brY'tyjsikimi z 
.Aigencji Reurte!l"a. 

W tym czasie sa•teliita „Tel
star" dokonywał 87 01krąźerua 
~611: Ziemi. Romnowa trwa
ła około 5 minut. 

Samo lol 
spadł w dżungli 

DELHI. - Na trasie z Hong
kongu do Bang;ko·k.u zaginął pa
sażer.siki sannolot o'1Tzuto·WY 
Zjednoczonej Republliki Arab
skiej, wiozą<:y na swyn1 pokla
dizie ~ pasażerów. 

* * * 
LONDYN (PAP). Według 

d·oniesień z Bangk'O>ku, dwa woj
skowe heli1koptery amery1rnństkie 
wylądowały na miefscu katastro
fy w głębi d·żungli, gid:zie stwler-

, d"ZiJy., że żadna z 26 osób znaj 
dują<:ych się na poklad7..ie sa
molotu „Comet'! nie pc.zootala 
P!'ZY życ! u . 

Ordery Wojny Ojczyźnianej 
dla polski_ch partyzantów 

WARSIZAWA (iPAiP) . Ostaihlli.o Raida Na.)wyż,srr.a 
ZSRR nada.łe. odzin.a.czen ia i medale za u<l!lliał w i"Or.i:

lf.l'MillienJu hi1tJery2.mu I>. pa.11tyzant!1'm z c•cbreziaJu „Za 
rod:inu" (Za oJ<izyznę) w chc-dz.ą,cego w skład brygady 
~cikJiej im. Po111mn a.renki cra:z jednemu ofi.ce'l"O•wi 
I Arl:nmi Wojsl)a Po!lslcie go, który poległ w Berlinde. 

W osiemnastą 
• 

rocznicę 

Manifestu PKWN 
~iklończenie ze str. 1) 

łódzcy c-0:·az częściej wy•j'ci
dżaiją na ko.o.ferentje między
narodowe. cor~z częściC'j 
pisze się w :k!raj•J o os;ąg
nlęciach i ~h myśli r·wórczeJ. 
Locź stała IS'ię r1; ::islem lu
<lzi ilmmał:c\cych si<]. W sz,ko
łaclh i uc.zelnwch róż.P.c1go 
tY:P'll uczy się 1$0 'Y"-· .mfo
dzieży j d-O!l"Osl:yah, 

o war·c.Sd [pracy naszych 
za.kiła.dów, instytucji, p,i,zed
.-;iębioretw, rui.j·lea>iej świad
czy lkz~a 40 p!e."vs:zych 
miej&: i SZJtamda.rów prze
ch-Od'llich v..· <>góln,J.po·"tsld:n 
wspólzawo<lnictw;t: pr:'acy. 

Dlaitego - za1k.)f1cz:,•l is.we 
p1·zemów1enie ·ngr Ka>.mier
czaik - merh mi będz•e -,,..ol 
m.o ,z;łoźyć podziękowanie. ca
il:emu SP-0'1eczeństwu łóclrzJkie-
1miu za trud i -0-fiarną pracę, 
a tame życzyć orobisteg-0 
szczę.ścia i dalszych wkce
.sów W tP'I'aCy. 
Następn;e ee&r~•r.arz Prezy

diuim RN m~r Adam 'J'ol!'zew
ski zaikomnmiJkowall: zebranym, 
.że władze part.yj:u:: , m1e ;sik:e 
otirzymaly od radziec'<iP.go 
aniasita Iw<!!nowo - Woźnie
sleńska serd~cz .. tf? żvczen:a ~ 
gra.bulacje z olaz;j{ Sw1ęta 
O(kod'zenh - dla całego ~ 
łeczeństwa Lodzi. 

Ostatnim punktem or:cja1-
nej części wieczo·ru było wrę
czenie n.ag~ód nauko%-yt:h i 
kuł~uralnych m. Lodzi, za 
wybitne osiągnięcia w dzie
,dzin1e l!lalllki i .kUJltucy. 

* * * W pil"Z!ed>EdJn iu S wi ~.ta Od oo-
dlzeni a P.o.J.stki - 22 lipca, dizliś 
o g-01Cl1z. 21 Pll'·Z·ama.s.:veruje uli
cam~ Lodt?Ji ca1~tnyk woj.sko
wy .z OII"kiestrami i p•o>ehod111ia-
1mli. 'I1rasa pi:izema.rszu: tul. 22 
IJ.pca, Al. Kcściu>Sl7l1'.i, uil. ul. 
Żwi!l"kJi i P:ctrkoiwska, Plac 
W'D<lr,icści i Obr. StaJi1n.g.r-adu. 

Od.roaczein.ia te Orxle1r 
W-0jny Ojczyźnianej II sto.p
nia oraz me<lale „Partyzanto
wi Wojny Narndowej" II s:t<J1;> 
111ia ,przyzmano Stanisławowi 
Szydło, Wl-0dzimierzowi Sme·r 
tyisze, StanisJawo•wi Śliwiń
skiemu, Ant'Ollliemu Wyroc
.kiemu. Odzmaczeinie p•rzy<Lna
ne ipoleglemu w Berlinie por. 
Wlady~;lawowi Ba.chorowi 
-O•lrr'Z)'mail jego syn - ikipt. W1a 
dys~aw. Bachor. 

2iJ tbm. -0dibyla się w amiba
.sadzie ZSRR w Wa1rszawie 
,uroczy.o;<tość wręczenia naigą-o
dzonym cd.znaczeń i medali. 

Na 1J1rcczys to.ki clbecny 
ibyit ambasad-Or ZSRR w 
iPolsce .&wiet<kij Arlstow 
/W'raz :z czlon!ka•mi amba-
.sady oraz wyzs1 oficeiro-
wie z in1s•tytucji cerntrał•nyich 
M1nisterntwa Obrony Nairod-0-
.wej . 

Wl'ęozen.ia odzrnac.zeń dolko
nail a.tt:.a·che v,1'()j61ko•wy aimba
.sa•dy ZSR.R w Warszawie, 
.gen. mJ·r Leonid KaJiniczen
k-0. 

Ge111. Ka:liniczenlko :przypom
niał wspólny 'WY'Silelk żolnie
rzy ocaz .pa•rtyza1t1tów radziec
.kich i .pol.!'!kich, wJożo.ny w 
rozgromienie hiitlery,zmu, pod
kire.śila.jąc, i•ż wspólnie iprze'1a
na krew scementowala bra
terstwo br-Oni i przyjeźni obu 
brait.ni•ch armii i narodów. 

Ambasador A. Aristow ży
czy! od!zrnaczonym pomyś1-
ności w p<raicy i życiu oso
bistym. 

GENEWA. - W piątek p.rzy-
byl do Gen·ewy, w celu • 
wzięcia u<izi.alu w kotkowym 
pc>sied"Zeniu konierencji w spra
wie Laosu i podpisania poro12:u-

wystąpi w 
balet 
Polsce 

WARSZAWA (PAP). - W 
Pi·erwsizych dnia·ch si·erpnia p.rzy 
jedzie na wystĘ'py do Pol~·ki 
1·3-osobowy hiS'?JPańskl zespól 
ba·leto•wy „Agui\ar". Zespól ten , 
ktorego stalą siedq,ibą jest Pa
ryz. ma w swym rep.:~rtuarze 
ktasy<:zne tańce hiszpańskie . "' 

537° c przetrzymał pilot 
kabinie rakietoplanu „X-15 '' w 

NOWY JORK (PAP). 
Amel!'ykańisiki raiki.e·tO<pl0111. 
„X-15" pod1da1ny =tal w 
c~artek J'.llt"Óbie cieplnej. Wy-
111iile&iony na dużą W)'oo\roGć 
;p.rzez bornbowioe-c, J·a;k'€toplen 
nalSltępnie 2miżal się gwa1ttow
ni•e l'Otem śliizgowym ; w tym 
c?J3.sii~ ka.dłub jego ma·kE.ymal
lllie nę.grzewal .si:[ę na skutek 
~;„ powiiebrlzai. 

Rak~erooiplan pi.!c.towa1ny by~ 
przez Jacka M.ckay'a. kitó-ry 
u.lxa1t1y byl w "'pecjalny k.om
biine.zon ch.!'o.nj.ący go przed 
nadmierną tem,peiratuir<j . W 
cza1s.i·e zinri .ża1niia &ię „X-15'' o
s;ągina.l prędlrn.gć 4.500 km na 
godiz.i.m:, a jego kadłub r:'-O.z
grzal się do t-ern.pera tu1ry 537 
s.tąi;:ni C. Krytyczna tem1pe
rntu1ra z>E,winęt.rz:na „X-15'' wy
n ;.:iis.i. 727 stqpni C. 
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Zdaniem fa<:howców na.Jeży 
JUwa.żać ~en trawler za jedną 
z na.jnowocześniej&zych rz;bu
dowaeych na świecie jedno
.stek. Mrr „Jacques C-Oeu.r" 
uzystkal najwy7.szą ocenę To
warzySJ!wa Klasyf1kacyj111egc 
Lloyd'a. 

Czym charaikter:'yzuje się 
1S1tatek? Jest bardzo zwro>bny 
1 la.twy do manewrowania. 
Sił-O•wn1a ok.rętowa składa się 
!Z 2 si1ni.ków o mocy 1.300 
JCM _i 570 KM, które mogą 
111adac sta.bko·wi szybk-0ść do 
15 węzłów. T•rawler w zależ
ności od po1Jr7'eib m-0że być 
,porllszany jedną luib drugą 
maszyną względnie ob iema 
.razem. 

Wszystikie Ull"Ządzenia lowcze 
ISą znaikomilcie wy•kona1t1e. 
Statek posiada dwie chlodz-0-
.ne ładownie oraz fabryikę tra 
arn .rybnego. Wysokim stan
dardem odznaczają się rów
l!lież pomieszczenia dla 30-
.o.sobo•wej załogi . Trawl€r ma 
.również najnowocześniejsze 
·urządzenia nawi•s;:acyjne, 2 ra 
dary, 'U•r-z;ąidzenie 1radL-0.J.otlrn
.cyjne i 4 echosondy. 

Projekt etat.ku wyk-0111afo 
Stoczn.iowe Biuro Konstruik
.cyjne. 

Tra!W!ler „Jacques Coeua-" 
s:poUka.l się z ba ridzo przyichyl
.ną opinia armatora i obecnie 
,pod francusiką ba.nde.rą zdąża 
do Francji. 

Dramatyczna 
walka rybaków 
ze złodziejami 

BYDQOSZCZ (PAP) . - Na Je
zio·r2e Sl•uipo,v.o. pow . Bydgos·z.caz 
r(}zegra0la się pl'zedw<:izowaj w no
cy diramatyczn.a walika pomiędizy 
ryba1kallllJi. a zlod:z,iejami ryb. 

Dwaj ryba.cy, Felłiks Gill, ?Jam. 
w Vvierz.ch.ucinie, -pow. Byd
gosoocz 1 Rys>Za1rd Siewert z Byd
gOSJZ>C'Zy stwierdzili, że ktoś o
próżnja z ryb za1stawia1ne P'r2e'l 
n.jch sieci. Obad post.a.no1wl1Li 
upilnować ztodziei. Za.sioo'1! Więc 
na . kajaku dla <:>bserw<i<:ji. 
Wkrot<:e ujrzeU ja1lc d·.vaj ob<:y 
męoozyźni zbliżyli się na pc•n
tonie do miejsca. gdzie za•l"Zu.co
na była sieć i zabraH s•ię do ra
bo.wan•a ryb. Na wld·o·l< zblita
jących sdę rybaików zlo<lrzieje 
usuo.wali zbie<:. Jedmak rybacy 
<lootęgli uclek.<idących, 7.lo<fizieje 
7..aata·k(}wau l•ch w!osta.mi. w 
wynH~u d1Pa1mart:ycznej wa1k1 -
kaja•k wywrócił się i ryba!< Sle
*"ert uto.nął. Mimo wołania o 
pomoc ztod:lieje c>'.ldalili s:ię spo
kojnie, nie próbując nawet 
ud·ziel.ić pomocy tonącemu. 

Dwa~ pi>racl wodni zosta.U uję
ci. Są to 23-letni Zen·on Jęd1t'Zyń
ski ze Slupow.a, pow. By<l•gosiz,cz 
i 2'6-letni KalZimienz Bn1na<:h z 
Na•kla. Obaj staną wkrótce 
P!'Zed sądem. 

n1denia m.intster s·pra-w zagr.anioz
ny<:h ZSRR, And!'Zej Oron1yko. 

wej, 24 bm. w god1zinach stw. 
1PT"Zeid 1połu.d.niowych (cza.su Dele1gacje St. ów Zóedno-
GMT) ma być p!rZ€Jprowadzo- czonych i Wie.n;:ie'] Brytanii 
111a w !rejonie Wyspy JohnSlton - pisze Mieńszyko·w - nie 
umlejna próba !l'llllklearna na :pol.o•żyly dotychczas na sto•le 
wysokości „dziesiątków łdlo- obrad ani jednego dokumen-
met.rów" (według przypusz- tu, zawierającego prakty>czne 
czeń Agencji UPI, na wyso- 1pmpczycje, które po•twie·rdzi-
1koś·ci około 95 ki.Jo.metrów) . Jyby kh werba.lne zaipewnie-
Eksplodowa.ny zostanie ladu- inia o „dążeniu Zachodu do 
!11e>k o sile wybuchu PQniżej osiągni~cia porozumienia od-
oednej mega.tony. Będzie t-0 ipowiadającego obu StI'Olllom". 
,powtórzenie próby z 3 czerw Jednocześnie s'lltaby NATO 
ca br„ .k>tóra się 111.ie powio- .zawzięcie pt"zyŚ[pieszają tempo 
dla. :z:brojeń. 

Odznaczenia państwowe 
dla zasłużonych łodzian 

!l'lY Zwią:r.ku fowa.Jidów iW<Jj. 
wręczy! przewodni.ezą-ce.mu Pre 
zydium ki«. B1urn Zarz. Okr. 
Zw. Irllw. Woj>annych PRL -
Ja.n Spy.chala. 

(j. kr.) 

Przy1aozając .na pO'twietrdze... 
lllie tego liczne ,przykłady, 
ikoresporndent pisze dalej: 
„Wstrząsający jest ten bez„ 
1Przyikładny cyntzm, z jalk.im 
!Przedstawiciele Zachodu w 
Genewie wyrazi.Ii w toku 
obrad Komitetu niezadowoąe„ 
ITlie z powodu tee-0, że dele„ 
,gaoja Związku Radziec<kieg-0 
zgodziła się na szereg uzu-
1Pełnień uwzględnia,ją.cych ży„ 
czeinia państw Zach-0du". 

Przemówienie delegata. USA, 
Deana, którego .popa!!"li przed
etawiciele Włoch i Wietlkieij 
Brytani.J, wyl<azaJo, że mo
<:a-rstwa NATO reprezenrtowa-
1t1e w Genewie chcial~nby w 
nieskończoność pr.zeciągać l'QZ 
ważania na temat rozbrojenia. 
w ogóle, nie posuwając się 
ani o krok w kierunku kon
ikr'ffinego i szybszego opraC<>
iwania układu w sprav.'1e pow 
szeohne.go i calkowitego roz-
1brojenia pod ścisłą kontrolą 
nnię>dzy;narodową . 

(DClkończe!T1ie ze str. 1) 
wej; Kornelia Czerniak 
drzialaczka PPR, prac. MPK; 
Adam Durko - pra.c. ZUS; 
Henryk Efenbe1·g - diziala.cz 
PPR, prnc. ZPW i.m. A. Stru
ga; Czesław Erenbek - dzia
lacz PPR, d)'!rektoc Lócl!zki.ch 
Za.kładów W ytw. Apa[·a tury 
El-ektr.; Ignacy Gaworkicwicz, 
cl>zi.a.la<:z PPR, pra.c. Wytw. 
FilmiJ.w Fab.; Longi.n Goner
ski - dez:ial.a.cz PPR, prac. 
MPK; Ma.rian Ka.drońskl, dizia
ła.cz PPR, .re.ncis.ta; Stanisława 
l{o-walik - dz:i.a.laczka PPR, 
rencistka.; Stefan Osiński -
dzialaoz PPR iprac. DRN Lóidź
Pole&i€; Zbigniew Tomalak, 
dJ?.ialaoz PPR, radiny RN m 
Lod:z·i. 

Nowe ślady zbrodni 
hitlerowskich w Lodzi 

KRZYŻ PARTYZANCKI o
trzymaa: Stanisław Kowalik, 
dzia•laicz PPR, prac . R.udJzkiej 
Fa.rb. i Wykończ. „Pierwsza'' 

ZLOTY KRZYŻ ZASLUGJ 
otrzyma!: An,dirziej Gaw„ońs.ki 
- d'.)'lrektol!' Od1drzi"al.u T rains.p . 
i Us.Ług PSS.• 

SREBRNY KRZYŻ ZASLU
GI obrzymal: Kairoi Pr:'Z•Wmy
cki, ,soek.r . za.::-ządu Okir . TRZZ, 
rn.ct1,-,y DRN Ló<lż-Sródm. 
ODZNAKĘ HONOROWĄ M. 

LODZI -O·kzymali: mgr Z'y
gmu1nt Albrecht, Aloj.za An
tki.eowi.cz, Jakub Bo1rko•ws.ki, 
Adolf Ca,pf, Jan Baranow
ski, pro.f>€1SOll:' dr Jan Dy
!itl;:, mgir 1nż. Staini.slaw Dąb
TO\Vl.'<ki, Edwa~·d Dob~·zelews:ki 
Rys.za•l'd Dzi.eiwuils:ki, Jakub 
Ger&oO•n, Zenon Hod>o>t', !gna.cy 
Król, JUJLi,a•n Ku.bia1k, ZygmU111t 
l{jużn,i1ck:i, Alfrei:l Ku1r.zawia, 
m.~r Lucl'\l(Lk Koj•r:'ańis.ki, prof. 
1W.itotl.d Kol!'ew.a. Jerey Kra;w
CZ}"k, An>tom.<i Kaspt"O•Wi·cz Eu
ge•n ia La z:al!'ek, dir Al e•k.sl,1t1d.ra 
Ma.jewl'lka, Stefarn Ma.rczyk, 
prolf. dJr Ja111 MoJl, Gera.ro Pu
ciato, Fral!Lcisz•ek Pt-z)ibyla . 
Józef Rachwa·I.s1ki. dir Eu.g-e~ 
niu1SJZ Rosiń.siki, Alfirnda Solty
.sii·a1k, T.adeusiz Sto.Ja.rek, Edwa·ro 
Tomozyik, kipc MO Ja1n Wi
śn.i.ew.sik.i, Ain•toni Zailmzew1S1ki. 

* * •* 
W d.oiwód 'lllzman.!a zasl.ug po

lo.żonych d[a Zwią1z:lm Iirnwali
dów Woje1n1nyich przewo•dtn.iczą
cy Plrezydi1um RN m. Lo<d•zi 
mgr E. Kaźm~e•l'Czaik okzymal 
W'C·Z-O>ra1j Złotą Odl?lnakę Ho1110-
r01wą Zwiąrzku Iruwalidów Wo
jennych PRL oiraiz dyip.l-0m 
czlo111.ka honor-owe.go tego z:wiąz 
.ku. Zł-0·tą Odro.aJkę i dyiplom 
11>nzzy1z1ria1t1y preez: Zarząd Główi-

w p0<ludnolowej dzielnicy Lo
dzi, nleopo<ia•i lotniska na Lu
blinku, na terenie osiedl.a zwa
nego w swo.i·m czasie „Na Pia
ska.eh" w wy!Qopach przy u'1. 
Od>rzańskiej, znal-ez1ono szczątki 
zwłok IU<l'Zkich. Na miejsce 
p1·zybyl\ przedsta•wicie!e wla,jz. 
Ja·k wyka:z,ują wstępne Ot'Zecze
n;a leka•rs.kie, zn.alezione kości 
lud.zkie poch<:odzą z o.kr.esu woj
ny. 

OkoHczni m;esrz.kań·CY stwieir
d,zają,, że w tym miejscu w la
t.a.eh 1942-43 'Znajd·Dwał się „Na 
Pfa·s•kach" przej śeiowy obóz jeń
ców ra.d:zieck!ch, który<:h hitle
ro•wcy zwCY.dli w zamkniętych 
autacl1 cię:tairowych . za.obsieirwo
„wano, że niektórzy z żołnierzy ra 
dzleckich mieli jeszcze dystynk
cje wojsk · ld1rt•i(,zych. . Starny 
mj,e.se,J<.ańcy tv..ierodzą. że często 
słychać by·to w o•b01Zie salwy i 
pc·jedyńcze stt'?'..aJy, lec:z ni@dy 
nie zaobserwowaJ10 wywożenia 

:z,wlok. I w 1943 r. p1YZostali przy zyclu 
ż,olnierze rad!zteccy zo...tali prze
transportowani do innych miej
scowo·śt(!i. 
Likwidując obóz przy ul. 0-

drzańs·lciej hitler0wcy za.t..<Jli:ll 
ws,zelkie śl.aody zbrodni i ct.cvie
ro <l:ziś' ziemia o·d:krywa id1 sla
cty. Spe<:jalna komisja staca s!~ 
ustalić -0kolicz.ności śmierci i o 
ile t-0 będzie mozld we tożsa
mość pochowanych . 

Strajki we 
RZYM (PAP). Po fali 

st0raj1ków w pnemy.ś)c, nie<p<>

Znale?..ione szczątki umiesrr.C"ZO
ne zc•staną w urnach i pooeh~ 
wame pra1w<i<:>podobnte na cmen
ta.r-Lu wojsk0<wym z okresu 
I wojny światowej w p,zgcwie. 

A1nerykańskie 
prowokacje 
wobec Kuby 

HAWANA (PAP). - Mi111i
s.ter.s;t.wo Rew-0.Juieyjn:;'Ch S1J: 
Zb'roj.nyieh Kuby op>UJblikowalo 
k,omu111ika.t o nowych akta ch 
p.rciwoka.cyjnydli impein alistów 
amei-y•kań,;;.kich w-0h2c Kuby. 
Komunikat p-0daje, że 18 l ip
ca ame.ryka!J.ę.k1 oo•mo.Jvt w oj
s1kc1wy „S-47" bruta.ln.ie po.gwał 
cit obszar powietrzny Ku.by, 
lecąc nis.ko nad Manata (.Pro
w11ncja Or:i.e1t11ie). 

Miinist€·rs•two komunikuje 
rów:nioerż, że 17 i 18 Epc.a ż,ol
ni·e1rz,e ame•t-ykańscy p:zebywa
jący w ba-zie Guantanamo 
w1trz·eli:wa1li 23 razy teryto.riium 
ku.bańskioe. 

Wiosze eh 
.szystow.slkiej 
J"Ollw. 

w czerwcu 1000 

koje o podłożu społecznym i---------------
.politycznym przemosly się do 
innych sektorów źyda go.sipo
darczego we Włoszech. W 
,piąt-~k zastraj.kowalo w ca·łym 
kraju 2 mi:Ii-0ny dzierbliwców 
rolnych, któr-zy doma.gaią się 
refo•rmy lrnntraiktów. Jedn-0-
cześnie na Saroynii robotnky 
rolni przerwa.U pracę na 48 
g-0dzin. 

Artyści WP 
ruszaiq na Węgry 

WIARSZAWA (PAP). - Na 
rnowe 3-tygodrn.iowe toUI"nee, 
tym ra11JeJm na Węgry, wy·ru-
817..a 5 &i€!1'pnia br. cent.raln(Y" 
ze.sipót a.rtystycmy Wojska. 
Pol;<kiego. Jes.t to już dzie
wiąty zagrani·czny wojaż tego 
zasluoonego zes.połu, a dlrugi 
na Węgry. 

NOWY JORK. - Plrzed g>m.a
chem siediziby ONZ w Nowym 
Jorku od.byla się demoos·bracja 
ki•lkuset ko.hi·et amerykańsikich, 
protes•tują.cy<:h pr:z.eciwko do
swiadozeniom nuklea1rnym Sta
nów Zjedno<::zonych. 

BERLIN. - w ozwa:riek w.1€
czorem p!'Zybyla do Berti1na 
de!eg•acja Ogó!nopol,,,kiego Kiomi
tetu Frontu Jednoś.ci Na•rodu. 
Delegacji, kt6ra !>a .wić będ1zie w 
NRD do 22 lipca, p!'Zewocl'niczy 
selc:Tetmrz Krajowego Komitetu 
Spoleciznego Fun.ctu.~zu Budowy 
57.kót. Tadeus,z Wvso<:lci. 

Kolejny zamach 
bombowy w Rzymie 

W Rzymie trwa rozipoczęity 
w czwa.rtek, .sibra.jik persone-
1u lekarskiego w s!łpitadach, 
,proklamowarn.y na 4 dni. Le
.kair-ze domagają się pewnej 
reorgan1.zacji w si;pitalniotwie, 
u<;1karżając się m. i1t1. na 
brak pomieszczeń i p-0.trze>b
n~g~ sprzęt'!- oraz na zbyt 
ni.slk1e 'lllposazema. 

W Gen:ui przykJJ amowano w 
,piątek j ednogod.zinny .sitrajlk 
,P'()'Wszechny na zinak prote
stu .przeciwko wyrek-Om są<lo
W}"m wydanyim na 41 uczeSJ!
ników demonsfa·acji antyfa-

Wybuch w ośrodku 
rakietowym USA 

NOWY JORK (PAP). - W 
ośrodku badaw<:zym kolo Fort 
Worth w Teksa..!e, gdzie wypró
bGwuje sle nowe 51lnik! rakiet.o
we, nastflpil w czwartek wybuch 
paliwa. Zginęl·o dwóch praoeow
nlków. 

DELHI. - W sio•licy Cejlonu 
Colombo ro'2.pcc-zql się Festiwal 
Fi.Lmów Po•ls>k!ch, na którym 
wyświetlone zostM>ą m . in. fil
my ,.Po.cjąg'', „Ewa chce spia.ć'" 
o'raz „Popiół i diament·'. Festl
wa·l trwać b9d,:z!e tydzień. 

WAS7YNGTON. - Armia aime
ry•kańs•ka Tou.q.zet'Za istniejącą 
już w White Sa.nds w Nowym 
Meksyku ba1zę rakietową o <lwl~ 
no,we WYlJ'JUtnfe pfzysLo:;:owa.ne 
dla ra1kiet średniego zas1ęgu 
"Pershi.ng" i "Sergeant". 

WIEDE!il. - Au·strla.ckl mini
stet· spraw 7.a.granicznych Bruno 
Krei,i;;lty spo1d~iewa s1,, ~e n.o
wa k-0nferencja w $prawie Gór- l 
nej Adygi od-bed7Ae się jesO",cze 
P•"ed koń<:em liP<:a . 

TOKIO. - w Fukul let.ącym 
na zachod•.ni.m wybrzeżu Wyspy 
Honsiu T0'2.poczęta się 20 bm. 
J<,c·n<Cerencja na. t'Z>OOZ pt'Zeks'Z.tal
cenJa MoTZa. Ja~kl.ego w mo--
~ pokQ~1',. . 

RZYM. - Pol-leja wlostka po
S'Z>u.kuj e 30-letn·iego neapolitań
azyka., któ.ry podej·rzany jest o 
J?Cd!oilenle bomby w Biizylice 
św. Plo·bra. Na12:wiS1ko jego nie 
zo.staŁo jesrz.c,ze po<la.ne do pu
~hcz.nej \V'iad-0m1ośc1. \Viadom·o 
J~nakże, że jest to czlo-wlek, 
ktory przed 1<1t•koma laty <ioko
na! już PQd<:>bnego wrnachu w 
Jednym z kościolów w Neapolu. 
Aresfl.towany wówczas µrzez -po
llc,1ę z_apc-wiedziat, iż w.cześnie i 
czy poźniej podłoży bombę w 
BaizyUce św. Pl·otra. 

* * * W czwartek wleco:orem poo 
pomnikiem .klróla Erna.nuela II 
oraz przy Grobie Niczna1ne"o 
ZO>fn lerza w centrum RJzy mu ~a 
Placu Weneckim eksoplo<lowal:a 
l>omba. zega•rowa. 

Na s1zczęście l>(}mba, która s·fa
brykowana była z czarnego pro
cl1'U. nie wyrzq<'.17.il::t wlel<szyeh 
sirat. Na miejsce wvbu.chu 
i:rzybyla po·! leja i TO'Zpo>C'Zę~o 
sl€·'1:7-two. Przvpus7.oza. się, że 
sprawcą tego zamachu bombo
wego byt ten sam ooobnik któ
nr pod•łoó:yt bombę w Ba~ylice 
św. Piotra w ubieglą sobot". 

Wybuch alYich~ć byto w całym 
~- . .. 

Proces groźnych bandytów 
W. Siemf eńczuka i E. Krakowiaka 
WROCŁAW (PAP). - Przed 

Sądem Wojewódzkim we 
Wroclawiu ro?Jpo<:ząl . się 
2'0 bm. w trybie doraźnym 
1Proces dwóch bandytów Wie
.sława Siemieńc:mka i Euge
ll'liusza Kraikowiaika, którzy 
15 czerwca br., po oibe7!Wlad
nieniu konwojeintów i za1S11:ir:ze 
Jeni u .k1eruwc.l'. ik.a.re'llki wię
z:ennei, zb1-eg!i pOdczas 
,t.ra•nl!>p-o·rtu z W r-0'Cla wi a do 
Rawicza. 0.;ikarża •Plf-O'ku•t'a~o·r 
Konrad K0igut, ohrońcarni z 
•UJrzędu są adiw-0ika'Ci Jerzy 
Parusiń\Siki i Alek.sam:ler Te
•ej. 

...,, .• Wiepław:: Sleraj§,i!~1* lllka,zą. 

.ny byl uorzed.nio na 10 1ał 
więzienia, Krakowia.kow1 „na
zbierało się" do odsiedrzenia 
.aż 21 lat. Oba,j za l!la.pady, ra
,bunki i wtamania BkazyWa:n.i 
byli poprzednio. 
0.sJkarż.ony Siemieńcrzu1k przy 

.znal się do winy i zlmyl 
obszerne wyjaśnaenia. Kl:'a
kow;ak natomiast nie rea,go
wał na zadawane mu p)"t~ 
fl!a. 
Sąd przystąpił do pn:esht

chania świadków. a wśród 
lllich więźniów transportowa
nych razem z oeka.rż.O'T1Y11ia 
-21 bm. daJ.s,zy ciąg pr<?ce6 



Klient ·ma zawsze racię! Nasi laureaci 
Fll • szczególnie 

D oznając uczuć sprze
cznych i różnorodnych 

. ~ od skrajnego za-
chwytu do lekkiej melan
cholii, słuchałam wywodów 
fachowców na temat eks
portu polskiej konfekcji; 
Producenci i handlowcy wi
dzą przed nim przyszłość. 
Stan obecny; . choć pelen 
najrozmaitszych trudności 
traktują jako ... 

mniej 1>0lskle spodnie, k<>Szule, 
piżamy, fartuchy, kamizelki, gar 
nitury, plaszc7Al, ma.ryn.arkl i su
kienki mimo cel, <>piat i „p<>d
stawiania stolków", wędrują na 
kapitalistyczne rynki. Sprzedaje 
się także pościel, chustki do no
sa, ręczniki, k<0ce i narzuty. 

Trudności w zbywaniu na
szej konfekcji do krajów ka 
pitalistycznych są od nas 
niezależne i zależne. Do 
pierwszych należy stosunko-

w eksporc1.e.· •• 
wemuJe niekiedy nie u swe
go kooperanta, ale w jego 
sprawie, aby on mógł do
stać co potrzebuje i wyko
nać to, na co „Próchnik" 
czeka. Interwencja skutkuje. 
Ma się tę dobrą opinię 
najlepszego (w płaszczach) 
w branży ..• 

"WÓLCZANJ(:A" 
CZASEM 

JAK 

mmeJ niż normalnie. Pro
dukcja na eksport jest 
wprawdzie wyżej opłacana, 
ale w pewnych wypadka.ch 
nawet 30-procentowa boni
fikata eksportowa nie re
kompensuje trudności zwią
zanych z wykonaniem dane
go wzoru i zarobek spada. 
Zdarza się, że zasiłek cho
robowy przewyższa zarobki. 
\V-tedy pracownice starają 
się uzyskać zwolnienie z 
pracy, aż do czasu zakoń
czenia realizacji trudnego za 
mówienia. Ponieważ skład 
załogi jest dość specyficzny: 
większość stanowią młode 
kobiety obarczone dziećmi, 
lub kobiety w starszym 
wieku - · schorowane, nie 
trzeba ' oszukiwać, by zwol
nienie uzyskać. Nie może 
tak być ~ nawet w spo
radycznych wypadkach, aby 
praca na eksport byla mniej 
wynagradzana i mniej opła
calna od normalnej. 

W ~sie uroczystości zwiąrz4Lnych z . obchodami s~~ 
ta Odrodzenia. P1>lsikl, 1n:zewo·druc:zą.cy Prezydmm 
Rady Narodowej mgr Edward Kaźmieroz.ak, w.rę

CIZ'Ył tegm·1>CZne nagrody mia&ta za wyb<itne o.siągnięciia. 
w d?.>ied:zinie n~mki i kultury Olli.erem la.ureat-0<111: p:N)f. 
WITOLDOWI KOREWIE - zia wyłvitne osiągnięcia 
w dmiedizinie nauk techniC'Z>nych. ZESPOLO\VI PROF. 
DR JANA MOLLA w skla.drt.ie: prof. dr JA..V MOLL. 
doc. dr STANISLAW ADAMSKI, lekarze: MARIAN 
SLlWINSK!. i\UECZYSf. AW SMYT<-WILC'.7Y1'i!SKI. STE
FAN SKOTNICKI i labc-ra·nl STEFA~ CHYLIŃSKI -
7,a wyl>i~-ne O<S•iq.gnięcfa. w d'l'lied7Jin~e nauk med.ycznych, 
"1oe. dr ADAMOWI GliNSBERTOWI - w. w~·bitne oosią
go.ięcfa w d?.>ied?;in.ie n·a.uk ekon-0mjoznych i .JADWIDZE 
HRYNłEWlECKIEJ - za up.ows·zeehnie<nie kultury. 

PUNKT WY JSCIA 

wa łatwość uruchomienia 
tego rodzaju produkcji i 
stąd ogromna ilość ekspor·
terów. Do drugich np. 
niedostateczna organizacja 
produkcji eksportowej i zao
patrzenie w potrzebne dla 
niej artykuły. 

ZPO ,.it.Tólczanka" też ma 
dobrą opinię. Na przestrzeni 
pięciu lat zakład nie miał 
żadnej reklamacji. Kłopotów 
z odrzutami eksportowymi -
sławnymi w ,.bawełnie", 
nikt tu nie rozumie. 

WSTl.ystkim la,ureatom składamy na.jserd~crzin.i·e.iS'Ze gTa.
tulacjc w im.ieniu „Dziennika Loozkiieg.o" i je.go C7iY• 
telni.ków. 

Trzech, stłoczonych .w ma
leńkim pokoiku pracowni
ków działu odzieży CeTeBe 
,vymierlia nazwy krajów. do 
których wędruje nasza kon
fekcj:a: Stany Zjednoczone, 
Kana.da. Anglia, Belgia„ Da
nia, Norwegia, Finlandia, 
Szwel'ja, Islandia, Włochy, 
Abisynia i Tanganika, Gha
na i l'ITigeria, Pakistan. Kam 
bodża U Sy,ja.m, Aden, Libia, 
Hondunas, nawet Australia, 
Nowa ~·Zelandia itp. Impo
nujące. Na pewno, jeśli się 
weźmie pod uwagę, że dwa 
lata tell'.1u prawie nic, 
rok temu połowa tego 
co dziś, \a w przyszłym ro
ku okolo)ll mln złotych de
wizowych\ wynosić będzie 
wartość e~~portu konfekcji. 

Rozczaro'\i•anym dysp1·0-
porcj ą mię•:lzy ilością kra
JOW, a wartością eksportu 
- tak jes7.c2le niską - przyta 
czam powiedzenie: łatwiej 
wielblądowit przejść przez u
cho igielne, iniż polskiej kon 
fekcji we.iść\na kapitalisty
c7,ny rynek. 

Tak móWią handlowcy. Nie-

W USA 

4 prze~psłwa 

r;,::,:.n\~~~:L~"' I 
:przez Fe•deraqne '1Bi•uro Śled-
cze w.,-1kazuje, Że' w 1961 r. 
uo mfo1,u.1ię d•cikoii_v wa.no w 
USA przesilęps4w - zbrt!od1mi, 
l!"\<"R>Mu lub krad11;~·. J~ fo 
cyfl'a rek1lll"OOW1l. 

W 196l r. zanotowano o
gółem 1.9:26.090 prZ€!Sltę:ps.tw, 
to je.sit o 3 vroc. więcej ani
że<li w 1900 r. 

O 4 proc. wzrosła licZ'ba 
iP"'zest ę<Jll9tw, .po.pel.ni an yoh 
przez nieletinich ;po:ni.żej 18 
la•t. Młodociani Sltanowi•ii 15 
:proc. ogórnej JiĆz;by pne.sitęp
<>ów aresztowanych przez po
licję. 43 :proc. a.resztowa.nych 
za mo!'ders•twa. gwa.rty i rói
nel!'o rodzaju ikradzie.że - to 
ni elemi. 

(j) 

12-kilogramowy 
szczu_pak 

BIALYSTOK (PAP). - Ząip.afo
ny węd1kain:. z i:niejsoo.wosd 
Mońki. woj. b1ak•stockie - Mle
czys·law Jakowia:k., S•led·ział sp<i
kojnie z wędką naq_ Biebrzą. 
gdy coś sr?..arpnęlo na>gle wędką. 
Rybak zmaga! &ię ze &w<iją zdo
byczą bli&l<O god-zinę, oz.an.im uda 
lo mu się wyciągnąć na brzeg 
bli•lto 12-tlci•logramowego szczu
paka. 

Phi, co to za eksporter 
- kpili z siebie samych moi 
rozmówcy z CeTeBe. O 
wsżystko musi się martwić 
- o guzik i o sznurek. Sta
le brak dodatków: gumy, 
zamków, sprzączek, etykiet, 
wkładek do kołnierzyków 
itp. Każdy drobiazg staje 
się problemem, o którym 
nie tylko zakład, ale i han
dlowiec musi myśleć. 

l\limo tych trudności, od
biorcy zagraniczni nie re
klamują jakości ·wykonania 
konfekcji. Jeśli są jakieś za
strzeżenia, to tylko w sto
sunku do kolorp;acji. Naj
ważniejsze zadania jakie sto 
ją obecnie przed przemy
słem odzieżowym i handlow 
cami to zdobycie nowych 
r~·nków zbytu, ze szczegól
nym uwzględnieniem Sta
nów Zjednoczonych, Kana
dy i Afryki, rozszerzenie a
sortym.entu sp1·zedawanych 
towa1·ów o artykuły z tka
nin drogich .j wysokoga
tunkowych, a także zaspoko 
jenie w coraz większym 
stopniu rosnących wymagań 
najpoważniejszego odbiorcy 
- ZSRR. W~l'tość eksportu 
do ZSRR w br. wynosi oko

„Wólczanka" · około 10 
proc. swej produkcji wysy
ła do krajów kapitalisty
cznych - kra.je skandynaw
skie, Kanada, Libia, Tan
ganika i inne pa1'1stwa są 
jej odbiorcami. Specyfika 
tego rodzaju eksportu wy
maga od producent.a dużej 
elastyczności, dobrej orga
nizacji i sprawnej koopera
cji. 

Nic jest łatwo "~ykonywać nJe
·wielkie zamówienia po 200-300 
sztuk, J>rzesta·wiać siP, na oclmien 
ne od JH"fKh.tkcji kra,j<nv-e,i i tru
dne wz.ory. Jeśli do tego spóź
niaj~ się dostawy dan-ej tkaniny 
i do.clatkó·w, zaklaod ma pewne 
kl-01>oiy. Wiad·<>mo jednak, 7e 
be7: dobrego wyJ;:onan·ia. tych 11-
ciążliwy<:h, niewielki-eh z.:unó
wieii ni-e n1a eio liczyć na "\Vit}k
sze. Zd>0by,vanie n-0wych ryn
ków i próbna dla ni-eh pr-o<luk
cja są eharakteryst:vczne dla o
becneg·o stanu handlu l<-On(ekcją 
I na pewn-0 nielat.we dla zakla
dów. Trtt·dności widać ch-0ćby w 
„ Wól cza nec". 

Do produkcji eksportowej 
wyodr~bniono w zakladzie 
specjalny zespól - ok. 300 
kobiet. Zdarza się, jeżeli 
wzór jest szczególnie trud
ny i tkanina niezbyt do
bra, że caly ten zespól pro
dukując na eksport zarabia 

Do innych kłopotów za
kładu należy ciasnota i... 
brak inżynier~w. Jeden in
żynier - kobieta pracuje w 
,.V\'ólczance" na ok. 1.000 
osób załogi. Dawniej było 
ich kilku. Odeszli, ponie
waż gdzie indziej otrzymali 
wyższe wynagrodzenie. 

* * * 

A mbicją zakładów odzie 
żow:vch jest wykonać 
każde za.mówienie na 

eksport. Jednak ekf'port -
szczególnie do krajów kapi
talistycznych, wymaga pew
nych zmian organizacyjnych. 
specjalizacji, maksymalnego 
wykorzystania łs.tniejących 
możliwości produkcyjnych. a 
także stopniowego uzupeł
niania wyposażenia zakladu 
i przyciągnięcia do pracy 
szeregu wykwalifikowanych 
ludzi. 

I. DRYLL 
ło 57 mln zł dewizowych.---------------------------
W roku przyszłym ma wzro- Z N R O 
snąć do 62-64 mln. J l 

„PRÓCHNIK" - NIE 
NARZEKA 

20 proc. całej produkcji 
ZPO im. Próchnika stano
wią płaszcze zamówione 
przez ZSRR. Obecnie koń
czy się już tegoroczl'ly eks
port blisko 50 tys. płaszczy 
do wielu republik tego kra
j11. Na Litwie, Lotwie i w 
Estonii, w Moskwie, Kujby
szewie i Erewaniu choclzą 
w łódzkich płaszczach, iden 
tycznych, jak te produkowa
ne dla nas. Fakt identy
czności wzorów jest dla za
kladu wielkim ułatwieniem. 
Pozwala połączyć po pro1:tu 
produkcję na ek~port z pro
dukcjq na rynek krajowy. 

Praktyc?.n ie, prócz p-ewnych 
szczegółó,v, n.ie n1a m..iędz;v nimi 
różnicy. Nie ina też prze1·w, cze
kania na zamó,vienia - z;unó
"\Vienia. są w planie, obaw~' przed 
krótltlmi ser'iami - serie d-0 
ZSRR liczą !>O kilka tysi~,,cy. Ta
ka sytuaeja to „blogoslawicń
stw-0" dla za.kł;t.du, p .ozwala b<>
Wi·em na rytm·icz.ną, wydajną i 
oplacaJną 1>r-ooulccję, 

Trudnością na jaką jedy
nie się tu narzeka, jest ter
minowość dostaw tkanin. 
Dyrekcja „Próchnika" inter-

Szybka rozbudowa Berlina 
I 

W Sto()Jicy NRD w Berlinie prowa<lzone są wielkie prace nad 
cdbu<i'°wą eentru.m miasta. O<lbu(J-0wa 2.niszcz·eń wojennych p-0-
StP,puje w bardz.a szybkim tempie. W d,;ielnicy Alexanderplatz 
<>d<lano d-0 użytku wiel-e nowych wyi.sokościo.wych g1na.chó"'· 
Na pierwszym pl.anie lmd-0wa ,.Domu Nauezyeiela" którv sta· 
n-owić będzie główny akcent architekto.niczny no~-0 btldowa-

nej ulicy - Aleksanderst.ra.sse. 

Prof. Witold Korewa 
Na~hltow·iec, pedagog i kon

strultf:o.r ta•lt można by 
o.Jtr.eślić w najkrótszy.eh slo
wach sylwe-tkę prof. Korewy. 
Od 1947 zwi.ązamy z Polftech
·n.i·kq Lód.zkq.. prowadzi t-am 
Ka•tedrę Części Maszyn, os-ta
tn io p.odjąl się prnc.11 zm·ga
niz0<1.iia.nia labora.torium p1·zy 
kaotedwze 'i pieru;s.zego w kra
ju studi·mn dofotorancltiego dla 
konst•rultfo·rów. 

Ma. za so·bą wie·le publi'lwc}'i 
z d.ziedzimy ob/.iczeń k011stni1t
-cyjnych, s·zereg slcryptów, lctó
re doczekały się j11Ż kitku 
wydań, obecnie pracuje nad 
podręczni•kiem o pods·tawach 
k.on.strukcji 11Wszyn, a jedno
cudnie pisze pracę o oblicze
ni·~ch or>a•rty·ch na pod.sla~vie 
wsltaźni'l:ów techniczno-ekono
mioeznych. 

Wspól.pra-cu}e również z prze 
m yslem. Dz-ielem jego pracy 
j.est przeldaodnia szybkobieżna 
(35 t.ys. obmtów na minutę) 
do t11rbi1uy gazowej, konstruo
wama prz-N K<l>tedrę Ci.eplnY'ch 
Maszirn Prz-~plyux;wych. In:ną 
przekla·cf.n.ię - ste·rownika do 
tra•nsporterów górni'czych - o
pracowa:l dla Turos:rnwa. Nie
spe/.na 300 takich przekład.ni 
pracit,ie już w p1-zet111yśle. Do
tuchc.ws by!v one spr-o·wadz.a
ne z zagra.nicy. 

- Od 194.'; r. - mówi prof. 
Ko 0r0tva - .iestem lo<l.zia nine'1n 
i c-rnję się zro.friięty z tym 
mia~tem do lcoiica żyda. Ni
gdy nie muśl.alem o aw<1•n
sa·ch i uvszc.z-y.tach, tym ba.r
d.•iej mnde on.<? ·wzrunają i 
zobowiązu.i·ą. Jestem zado1vo
lo>J,y z me.i pracy. ale nie z 
osiągnięć. Bo c/1cialbym zro
bić .ie.~ze:ce wiele i ch1łba 
czr:.~c-i-a1vo ni,ż si.ę 110 uda. 
Wvróżnienie. jaklie mnie· spo-
tkh!o. zolxnl;iazuie mnie d? 
jes•cze wię1<s::ego wysiłkt1. 
Chcialb1f<71l dziś pv1.l'ieo:i.:il'ć, że 
jestem na.prawdę szczęśliwy. 

Prof. dr Jan Moll 
i zespół 

Pm.f. dr Ja:n Moll jes·t syl
tv.et>ką .znaną dob·rze naszym 
czytie./.ni'lcom z wywia,dów i 
rep~rtaż'! "publi-kowanych . w 
.. Dz1eon.n1ku . Znane sa row
nież prace badCZtWcze ze·spotu. 
którum lcie-rttie profesor. .Tak 
wiadomo plównym svkce.•!?m 
te) grupy jes.t opracowamie i 
zastosowa'11ie aparaf:ury s:z-111-
crnego lcrąże•nfo zwamei sz-lu
cznym sercem. Umożli1L'ia. ona 
operacyjne l.eezen i-e wad ser
ca. 

- Je.•t·!?m za,slwc<:ony, wzru
szony i u.rO':l?1L'<W.y - mów-i 

JJrof. Moll. - za„lcoc-;vJ11y dla.te
.go. że je·stem w Łodzi ,.homo 
not•us" i nie soodzierwa./e·m 
się. że moja praoea w tum 
mieście spotka ~ie z taik 1J'Y
SO'/ca oceną. U1zrus.ronu ie1s-tem 
~1ł111 oordz·ie.i, że do,~talem l.a1k
Zr> Honmową. Od,-ma•lrę m. Łn
d.<:i. Uradowa'lly, bo nagroda 

'------------------------------------______,-~~--------------~------~ O sta.tnfo di> n>dr7Jiny po,ja.:t;dów przyszłości do maso-wej Pro·cl~11kcjl. dic•telefoin, kt&.ry może być za.hi.sita~ s0>la-pokrMvca, który bokiem jes,f przy-! 
„Nysa" p1•zyfY.yl n1>wy m-0·del - Próbny ra.jd prll't0<lyµu na 5.000-k.Ho- Iowa.ny w samfrcho·dach. Nawią'Zu.ie moeowyw d · • d R ful'g~ '· ~Vl'a.ro•wo-~~o,bn·VI·~·. Je.~t t · ' · k · ł · -" · · Mly ·O scia.u.y 0<mu. 00'~111a. ~„ ·~ ~ ~ ~ me l'OWeJ •rasie 7)a. IOD!.'ZY się 7.1a..,owa- on nalycbmfa.9t1>wą łąc-JJność z p·o.ia- nic;. względnie ski.a.danie, tą,kiego ga-

o•n i>0:~:vsla.ny głównie dla tych in- Ja,jąco i fi~'m.a zaipo.wie!lrlli"'-la wy1p,ro- :netami w ruchu, jak również p.omóęclrey razu - to jeden ntch ręką. w 'l1\Vią-
stytucJ•1• k•tóre P•rzewożą i ludlzd, i ro- d1ul~o-wain.i•e w ciągu na.jbliższych dwóeh ni.mi, w na.J1r6żnn•ro-d·niejs-zych wairu.n- .zku z cormz większymi łrud.n-0śdami 
wary. W Oknaeh bocz;nyeh furg0onu Ja,t pról>nej serii 70 S·amo-chQdów te.go k:a.c·h dxo·go<wych. Można się tez ląc:z.yć, w ga.rażo.wa.niu sam·o•ch0odów, ten mo-
.w.sto1S-Owanio od strony wewnęl1'Zllej typu. A oto kli•Ika róinilC techniC2Jny•eh ~P·O•p.mm: oenoftra,Je t-e1efoatri•wn.e), me del jooit nie<łJJDJi~i.e poipularny, ,pręty oohr·O•mne. l•n•ny jest także roiz.. 

* * * 
kład sied"lleń. W tyle umiieS"1JCIW1J11> 
dwie poodluime ła,wki dla 6 a.s6b. wy
klooa.ne gum.ą Pi·ank()IWą. La,wkli te 
m0oi;na ~~()Ż)'Ć w ciągu kMku se
kurul, m:ysk!ują.c pnresineń ladunko-

Technikn„ technikn ... W Słmach Z.ie<l,n1><r:mnych P'l·?.>e,pro
wa.rlfMn1> próby n()lwego sam.o·chodu oso
~~wego. Jego ooabłiwo·ścią jest to, 
ze „zgubien~e" ,iedneg-0 kola. w cza
sie jazdy nie grozi niebezpiee.zeń
stwem. Samochód może Jmntynuowae 
.ia111dę na trT.ei)h k-O'la.ch i I-O z ~Y·h-
1-ośoią do 75 km/gwll.. 

l ~~.:e~::g:~i~ :~~~f~i, - w ty- * Samochody turbinowe 
Do 1970 r0oku wszystkoie drOigi pań- * Ski d • . 

l
g. twcwe maJą &l•ezymać ulep.srone na- a ane gara ze 
Wierzchn!e. Ta.k:r,e WISzystkie pro•wi<Z•fl- * 
.l"YC7lne mosty - P•nebudowa.ne Z<O"'ta- * N · a, h k I h * * 
n~ na siale. Ro111pr.ezęta zostanfo bu- a im.rzec 0 ac N.a _C?Jl.erec.h k(lll'),tynentach Węgrzy 
do·wa a.ut·ootrad. Do roku 1980 hę.dmie- nrnnluJą w l>r. 100 Imm'P'leiinyeh 

7
.a-

ł my ich mteJ•i o•lml.o 1.000 km. Ale n.ie kla.clów przemys,Jowych. Np. w Sa.roń-
ł ZP,~mno•a.n.o o n<J<Wy~.b nawł·er:oobni-a.ch sku monitowa.ne są. ur-ł<ąAi7.tmia d>0 Pl"O-ł d~·og loika.ln.yeh. któr~·ch pmybędrzi1e międczy sMno•cbodem tu.rbonowym i zwyk,Jymi abimentaimi m•eJsoowej sie- duk-0J'i La.m,p jat•ren;

1
<1'wych, w Maeho-'nam do tegoż roku - 30 tys. km. zwykłym: sidnJi1k twrbi.nowy jest o 50- ci tolef<Jon.iC'2Jnej. l\'Jiodel ful.kiego radfo- rze (India) dobiega klOńca mootaż 

! 
* * .,. 76 proc. lżejszy, chtod:zi~ny PO'Wie- telefonu wyslawia1ny byl na Tal•gach tra.n:sfor"'a.rorów dwóch sHoiwnJi. w 

trzem (przy czym lem1}er.aitt1ra ze'\.vnę- PC!znań~ich. Bagda<lziie PO<WS(aje fabryka betonu~ 
. . trzna nie ll'dgrywa roli), zapłon na- * * * (1,ersu'llel węgie1i."1ki prze...~k0<1JI 150 ]"()-

Zn.ana :tmerylt~Mka finna samocho- stępuje szybko, spaliny są ezyste. W Anglii m<Yi;nn naf.wć °'l'°l gii1nalny bo·t111i1k6w ł·raekfoh). w Mongo,Jiii, lraku 
<\owa, „Cltry~Ier wyprodukowała sa- * * * ski.a.da.ny ga,ra:l; samr.chvdJo.w~·- Jest w i Inditi Węgm;y budują, ml n • 

d-of.yczy zespolu, li postęp 10 
chirurgi.i opiera się wla.śnie 
na pr-a::y zespołowe}. 

Nagro<la to nie tyl.ko wie<l
ka satysfa•kcja, lecz równ.iez 
czynnik mobil im iqcy do pra
cy. Na.~za pionierska grupa 
zyska nowych entuzjagtów, a 
jest· to ważna sprawa. bo za
da.n ia i z-0.mia•ry są coraz 
więlcs.ze. Potrzeb11 spol!!czne 
stawia;ą przed medycyną no
we problemy do ro.aw11pa11ia. 
Jednym z pierwuy<;/1, któ-
1·ym za}mie się na$z zespól 
będą przeszczepy ble.a.nek. 

(lar) 

Doc. dr Adam Glnsbert 
Na.:zwisko do<:. Gins1Jqrfa 

jest związa.ne z p-ierwszymi 
latami o<l.rod .. zonej Łoazi. W 
la.ta-eh 1945-1951 piastuje s-ta
noivis.l('.? d.yre•ktora Za.rz~dtL 
Miejskiego, a następnie za~ 
stępcy pr.z.~wa·d.nic.:ac?ao Pre· 
;;y-di·um RN. Jednoc::e.inie pra
c11 ie iw.u!wwo. bada iqc proc.::
sy i pr.zemiamy e•konomlc:ne 
i rocj{t/ne w nas2ym mieś
ci.e. Uwieiiczenk~m tych pmc 
jest obszerna książka .,Lódź
Studium monogrnfic.rne". Jest 
to p;eru;sze tak obsze•rne opra
cowanie mo.nogra.fic:ne poświę 
cone naszemu miastu. 
Pru~d 10 la.fu doc. dr Adam 

Gi-nsbe~i pr::enosi się d0 War
szawy. by ob 1ać jedyną te kra 
ja Kate-drę G0svocfar/.:i Miej
s!ciej. przy Szkole Glównej 
Plan.owa.ni1 i Staty·slyki. /\le 
jego lconta•kf!J z rodrinnym 
m ia•st.~m nie urywa}ą się. Kie
ru._ie bad,ani-!imi anki-r>towymi, 
prowaodzonymi 1v Łodzi. 1•a te
m•J!f W<Intnków mies;;ka•n.'.o
w1;cli, a. 11rn._;ącumi na celu 
po•;rna,nie zachodzqcyd1 pr:e
mi·a.n sp'.l-lecz•1ych. wyrówny
wa•n.ia różnic ~p '.! lecz>11ych, a. 
tn./cże akt1w!nego s«11111 po
trzeb i tempa i.eh zaspokaja
nia .. 

- Ciesze się bard.za z rncji 
fa·k wysokiego odznac;;cnia i 
1':nania me.i pracy r.r111k C1 1r.:?j 
vrzez rod:-in~e miasto. F<1,kt; 
:::e mies:tkam obec11ie poza. 
l./Jdzią nA.e :zmn:ie}s2yl 1neqo 
nlą zari.m.eTeso·wania. p~!Zu.'a1a 
mi na.t.r;mi.ast wy-raźniej wi
rf?~eć i obseru::n.c~ć przemia
ny ja.ki.~ tu zaoehod..zą i og1·-':!'m
n11 postęp w ro.a woju tego 
miasta. 

(w) 

Jadwiga Hryniewiecka. 
W prawdzie Ja.d.wiga Hr\('nie

w;<?cka nie jest stal'! m.ies.z
ka.nką 1uJJS2e90 miast.a. nie
mn;ej jest = nim. zwią::ama 
silniej, niż z ja.kimkolwk'k in
nym. I powiązania te dafo.ją 
się od na.iwcześniejszego okre
su powojennego. 
Już w l,a,bach międzyu,ojen

nych jest z.n.a.ną ta:ncerlrą ; 
P!!dagogiem, a1iwrką wielu 11-
kla.dów choreogralic:.:'11ych dla. 
o.pe•r. bo1et6w i przedstmrień 
dramatyc.zn.ych. Jej dziel.:?m 
sq ukla<ly tan<>czne do slyn
m;ch insceniza~i1 schillerow
sldch: .. Krakou·;acy i górale"; 
,.Tgra.s-;;ki z di•ablem" i in. Od 
wspólpra·cy z Teatrem Woj.~ka 
Polsltiego w 1945 r. rozpo
częła swą dzialnlność w Ło·d.zi 
i kont v-mwje ją d.o dn1a dzi
s,ieiis.zego. 

Od 1947 r. prowa•dzi Z.n·spól 
Taii.ca Lud.-O·w<'ao Wl6knia1Tzy 
,.Hnrnam", od. 15 lat pro
ma·dzi ha·rnamoUJskq mlodzież.
ks7t.a.f-ci mlodych oonc.nzy. o
pra·cowu ie uklady l<1'11ec2 ne; 
któr<> zdobywa.ią nie slab'1a-:'e 
t.<onanie w ltra .. iu i za grmni
cą. Bo pri:ecież lu·ia czość 
sukces.ów harnam.owskich. lció
re niensta•nnie zbiera ze.spól 
po::a ara ni-cami kra itt, mię
di•fr>'(l·rodowe nagrody jak.ie 
zd?b1r11'a na fe.~tiwalacl1 i korn
lrnrsa.ch 1<a.neczn11ch. ie st v1-
slltnq Jadwioi Hrynie·icieclciej. 

N;Pzmordowa:na milo.fo7.czlrn. 
i popuforyzaifo·rlca taiica l11do
Wf>fJO prown.dZ'i ró umież war
szawslrą .. Stairóv:>kę", tl•spól~ 
pmcuje jako clwreograr z 
,.Ma.z·ow.<z<'m". je.~t /00%w/tam
te1m iinMm~ktorótv :ze·s.połów 
a•m<l'fr;rskich. 

.nto-ehód hi,r.b-1n.°'wy, pm,ezmawxmy w Firma brytyjska PY·E produkuje ra- .rel'dl:naj rorz.;1)i•n.a.nego n.a pa.Ją.kach pa.ra- Y Y (ni) ~ 
·~~-.,..„~ .... „~'"'°""'~~~::'."'~~--"'-"'~~~--~~~---"'"'"'~~~~~~:111• • • ~--- (w) 

~=:'.:::-.:::=--::-:;c--~~~~~...:.:.:.:__ 

-; Cieszp siP. z tej 11aqroiłlt. 
kftJra. z-obowiu,::u)e mni·" do 
j.,,.•;cze więk.<2eg'1 1cysirk11 i 
/efora jP.S?oeze silniej wiąże 
mnie z Łodzią.. · 
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Całe województwo Nowa Huta Piotrli.owa 
wesoło świętuje 

XVIII urodziny Ludowej Ojczyzny buduje, produkuje i uczy 
Lkzm.ym.i wbowią7..a:niami 

1PL"odu1kcy jnymi w zaikładach 
pracy i cz.)'ll'la•mi epołeczmyrrni 
w miejscach zamieszika.nia, 
uczcili mieszkańcy wojewódz
twa, XVIII rocznicę prokla
mowania Polski Ludowej. 

Innym akcentem świąteczne 
go dnia 22 Lipca będą trn
dycyjne imprezy rozrywkowe, 
występy artystyczne, zabawy, 
które pozwolą dzień ten spę
dzić radośnie i wesoło. 

Programy tegorocznych im
prez przygotowane w mia
stach, gromadach i wsiach 
województwa łódzkiego są 
niezwykle bogate i zapewniają 
wszystkim mieszkańcom na
szego regionu przyjemne spę
dzenie tego dnia. 
Już dziś, w sobotę 21 lipca, 

odbędą się w kilku miejsco
iwc.ściach we.sole caipó'i\rz)l1ki mlo 
dzieżowe. Przema.szenl'ją one 

Wieluń ------
Tysiąela I.ka 
im. Powstańców Sląskich 
upominkiem 
w dniu 22 lipca 

Teg10l'oczne świięito Odro{l:ze
:!lJUa - 22 Liipca w W.Lelun:iu, 
będzie obchOO:ZOille bal"d?.O u
roczyście. bowii·em będzie p'.l
łąC'Zlom.e z uroc:zystn6cią odd:-i
nia do użyitku &.koły Tysiąc
lecia dm. Powstańców Sląs
ki.eh IPI'IZY i\ll. Traugutta. W 
UI'OCZYsto.5ci tej wezmą udział 
iprzedstaiwti.oiel.e władz woje
wódzkich i centralnych, 
wszystkJich zakladow pracy, 
sp-0!„eczeństwio W•ielunda i <'ko
lie. 

Praigram WIÓICZy&tości prz~
wiO.uje o godz. !IO zbiórkę or
ganfr2iacjd i zalóg zaikla<lów 
pracy na placu W-0Jności, na
stępmie przemarsz uHcaml 
mi.asrta na teren szkoly, pne
mówlenia prnedstav:icieli 
wla<la; i v.-ystęp zes:polu lu
dowego r Goollowa Slą,sk\eg't>. 

W dnliJll tym mloclzież !['Zle

mieślnicza weźmie udział w 
wyścigu kolarsk;m na trasie 
Wieluń - !Pra.s21ka. Dla naj
lep151Zyah w wyścigu ufundo
wune są cerune oo.grody. 

S. M. 

m. in. ulicami Bel:chat-Owa, 
Kutna i Piotrkowa. 

Imprezy niedzielne rozpocz
ną się w niektórych miejsco
wościach już od wczesnych 
godzin przedpołudniowych . W 
Skierniewicach przemaszeruje 
ulicami miasta korowód mło
dzieży. W większych miastach 
odbywać się będą w parkach 
występy artystyczne, dni mło
dości, a na stadionach roz
g,rY"'Vlki sportowe. Imp.rezy te 
będą kontynuowane po połu
dniu. W Piotrkowie już o 
godz. 16 rozpoczyna się wiel
ka zabawa ludowa. Podobna 
zabawa połączona z wy.sitęJPami 
artystycznymi, odbędzie się w 
Radomsku. Skierniewice przy
gotowaly wielkie ognisko z 
licznymi atrakcjami. 

Niemniej interesująco zapo
wiada się dzień świąteczny w 
gromadach woj. łódzkiego. 
Wielkie festyny młodżieżowe 
połączone z zawodami sporto
wymi, odbędą się w Sulejo
wie, pow. Piotrków, oraz w 
pow. bełchatowskim w Domie
chowicach. Imprezy groma
dzkie wzbogacą i urozmaicą 
występy zespołów artystycz
nych ośrodków kolonijnych, 
które w tym roku przygoto
wały bogate programy okoli
cznościowe. 

Wszystkim mieszkańcom zie
mi łódzkiej, życzymy przy
jemnej zabawy i dobrego wy
poczynku w dniu świątecz
nym. 

M. Kr. 

" 

Na biurku dyTektoria leżała 
akurat gruba, metrowej długo
ści lii&ta plac. 14 lipca„ bo w 
tym dmiJu. właśnie odwiedz.Hem 
fabrykę, okazał się Wlięc nie 
tylko świętem narodowym 
Francji. 

Po podlpisaniu !>isty :płac dy
rektor zabra~ mnie na prze
chadzkę po :faibryce. Na pra
wo od budynku hoteLe>wego, w 
którym mies.zczą się tymczaso
w-0 bilura fabryki rośruie gmach 
szkoły przyzakładowej. W bil
dowie 2Jtlla.iduje się także j111-
terna:t i warszitaty .szikolne. Od 
1 wrześ.nia roZJpocz..nie tam 
naukę 250 uczt1iów. Szk.olić 
się będą ślusairze, tokarzie i <id
lewnii.cy. 

SZKOLENIE, SZKOLENIE ..• 
Fabryka Mam;yn Górniczych, 

która przied kilkoma laty za
częla wyrastać poó'. bokiem 
Piotrlwwa niczyr(l. Nowa Hut.:a 
pod boodem ~rakowa mias1ta 
bez jaik.ichkolwiek tradycji, je
śld chodzi o nrnemysl ciężki, 
potrzebuje luci.zi wykwalifiko
wainych. Każdy roOOl:inik musi 
umieć czytać ryslllll.ek techni
cz:ny. Produkcja ma bC>Wiern 
tutaj charakiter jedmostkowy, 
n•iel)c<wtarzalny. 

Dotychczas na krursach we
wnąt=ziakla<llowych przeszkn-
1ono po111ad pól tysiąca praco
wnli!Iców. Ponadito wielu robo
tnii1ków wysyla się na prze.s;z
kolend.e <i!o jrn1~ch. sta:rs.zych 
zakładów tego samego typu. 

Zyczenia 
dla mieszkańców województwa 

W 
dniu 22 Liipca, - Święta. Od!rodrz;ęn,la Polskd - Pre
:eydlimn Wo\iewÓ<lllikiiej Ra.d!y N.;i.rod101we\j seird,ecznde 
poo;draiwi1a spoiłeCllJeństwo woJewó-drzJtwa lód2ll'1iego 

orau: sik.lada. wyrazy po>d11Jię1"0tWa.nia robo·tnd~om, cblo~m 
p...""lł!cująeym i praoowndikioan umysl-0rwym za. i'ch o:fia.ma, 
pra<ię w cią.!!'ll 18 lat iBtmiiellldJa Polsik,i Lud11iwej. 

Z okwzjl XVJilll romm1iey poiwsitania Po,Jisikd Luoorwe~. 
Pireziydlum WRN .sk>lada wszystkim m.oeszikańe·om woje
wództwa sevilec:Z1ne ży=enia pomyś1nośol w życiu 01&0-
bistym oraa ooj.ą,g·nJęcd>a sukcesów w pJ.'la,cy z,a,w0<dowej 
i dziaJ:wlności spo,lec2Jnej, a ml01ill'11ieży :i;ycrcy sukcesów I 
W naiuce O•l'lltZ 7JdobyWllllll!iU kwaJ,ifilk.a'Ojli ZaJWOOOIWYCh. 

Za. Pre7;ydium Raidy NM"Od01Wej 
FR.AiNQIISZIEK GROORALSiKI 

ipr:rewOłdiniicizą,cy Prezydium 

------------------------------
Kobiety poszukujące pracy 1 

zdobywają kwalifil<acje 
Orga1nlizacja Li,gi Kob!:et '>

bO'k różnych form niiesienia po 
mocy kobl,etom zarówno w 
po<ino921eniu w .iec1zy jak i za
spofkajaniu po.brzleb oodzien
negio życia„ od dłuższego cza
Ilu sprntY'ka się z pr>0blercem 
zatr>udini1anda i szlt!olenia zaWlO 
dlll'Wlelgo ,klolthat. Tymczasem 

pe>ważny p.rooont kobiet po
szukujących pracy nile pe>s'8.
da żadinych kwalifikac}i za
wodowyoh, a okol<J 30 j)roc. 
przystępuje Po :ra.z pierwszy 
l1Ub po dtużis~j przerwia do 
pracy. 

W ziwjązilm z tym cala tro-
sl~a 101l"ga1111:izacji skierowana 

jest na pomoc kobiecie w u
zy.s1ka111.iu od:pC>W1iecinich k·wa
li!fi!kacji zawodiowych i pod
niiesiende pOZli.Ql'Tlu <:>gólnego. 

Z myślą o mieszkańcach Zelowa 

Orga111iiZil!lcj.a LK' stara się 
wsz.ell~imi śl"lodikami udo.;,tę,p
nić ktl1'sy srzkolendiowe, po u
koń,cz.e1111iu których, kobiel:y v: 
pierwsze; kolejności kierowa
no będą do pTacy. PQ.ni""'wa·ż 
sytuacja z.a.truc1ni•emia jest na
dal t.rucina, zam1i0!."zie111Jem Pre 
zyd1ium Zall."ząci.u w.oj. LK jest 
prowadzC1I1.ie zeobra1'l z l~-:l'bie
tam i poszuk"Ującym1 pracy, w 
oelu prziekonania kh o ko
ni•eczności podjęcia nąuki za
wodu wedlug potn:z.eb dan.ego 
terenu. 

WzODCm dla innych mia..'lt, 
morż.e być w~1pólna praca <lila 
śrnd.owiska Zelowskich Zalda
dów Przemysłu Baweln•ianego 
i Prez. MRN w Zelowie. 
Współpraca ta dala w ci.ągu 

os ta trulch ki1 k.u fat w .i el,e cen-
nych [)BZlul!alów. D21ięk1 m1-
c;at.yw.i·e ZZPB mioe.szkai'lcy 
o,5·rnciJka bawelnia111ego otrzy
maU ła.żntę .i prnllll'ię . 

Obooniie równiież z i.nicjaty
wy ZZlPB pows1tal komi1ei or
gamriza~Y'.i'rlY budowy oorodka 
wczas,owego. 

W dimilu 14 bm. komi1tet orga
niz.acyjny dokonał wiz i: !C'kal
:ne; terenu p-0d przysz1e wcz.a
so•wiislro. J€m to uroczy zaką
tek polo·ŻO·ny w tzw. Patykach 
:nad doplywem W·id1awki, Plt
sią. {2 km otl Zolo'Wa). 

Zamierzenia komite<tu idą 
w kierunku 21budowania na 
Pli.si tamy, cizl~:ki czemu po
·wst.aloby p!ękne k.ąp'eli•sko. 'Z 
kollei 111as1tąpi tu budowa dom
l~ów camping·owyoh. Sa:ioJ.eczeó
stw-0 rzelowa wJta tę i111kjaty
wę :z wi:elkim zadowolendem, 
gdy,ź w ;poibliżu Ze1owa bra:k 
jest C>Środlka wypnozyrnkolW'ego. 

RóW!llJOC2leśnde ni·emal pow.s~al 
komitet budowy szkoly Tysiąc
Jeci,a. Należy dodać, że zal'Oga 
ZZIPB b'Wiadczy rocznńe 2no 
tys. :złotych na SFBS. 

JOl'AN 

Zbiornik 
czy żabi staw? 

Obok <i'Worca lrolejmvego w 
Piotrlrnwie znajd1u.je się zb!lll11.··· 
niik. wodny dla celów przeciw
pożar01wych. Niestety, jest to 
zbiornik tylls.o z naziwy, gdyż 
w ;rzeczywhst,DtŚcl zaró;ł wyso
ką tra.wą i robi ra.cz,ej wraże
nie dzikiego stawu. Ażeby by
ło pLka111tniej należy dodać, że 
znaj.du.ie się on o 10 metrc'"ll 
ocl budynku Kok~jowej Straży 
Pmairn·ej. Czyżby s1trażacy 
prz>ezinaczyli zbio•rmk n.a a
kwarium? N,iie d.o wla,ry. 

Nd!ektó<rzy twierdzą. 7-e w 
Piotir.kiowie wszystJko jec':nak 
moż:liiwe. Nawet to. że zwię 
dle i rreschie kiwi.a1ty leżą n.a 
plycie Grobu NLez111a1oogo Żol
nierza już od ki,llrn tygodn.i. 
Wierzymy. że jednak w prze
dedniu śwJęta narodowego 

Pracę tę prowadz:! !Slię w 
iyoh mia<stach nasz-ego w1e>je
wódzitwa gdzie na}os•trzej wy 
stępuje 

0

pr01blem zatrudn1 l.e•n·ia, 
a m1i:a:nowide: w T-0ma,srt.owie 
Mae: Pi10,(irkÓwti•e Tcyb„ Jl:a
ckim~ku. Kut.n.i1e. Lęczyicy, Ra
w::e-Ma:z„ Sieraid:Zlu i :il!inych 

Na terenie województwa 
w1rgainiz.owa1rn~ już 2() kursl'>w 
zaiwodowYch w takkh dzle
dz.'111ach jalk gwsieoiHrstwo, ce
=warriie airtystyc2mie, krnnfek
cja lekka, tall)ioeirstwo, pr:re
tiwórsbwo i iinine. Tego rod?.n
ju prz.es:zk101lenie zaiwodi·iwe 
:z;dobylo w 1961 rok<u ponad 
2.500 kobid. Dzi·ęki kursom 
kwail>if1ikowan1e praoownfo~ be
dą mogły podjąć pra.cę w spóJ 
clzi1e-lazo~ pracy i lrr1111ych za
kla<i'a•oh. 

Ku1t'IS'Y >tie będą w dalszym 
oią.gu OTgaini121D1WlllJJ1e w tym 
roiku w roż.nych miiastach. Za 
gadmieinde fowalli<fdkac}l jest 
za1gadn'iiein~em nie tylko dla 
oboon.iie posz.ukiu,Jąc)'(lh pracy, 
ale również dotyoz;y QITT.O dzi~w 
cz.ąt. które :z:a killka la.t roz
pocziną ~ellDl9 życue 

KOID!i>tet zamierza wykona(; 
szereg Pr-ac przygotowawczych 
w czym_ie .s;mlecz,nym. ?>ial ,eży 

się H9zyć, te of. iarne \Sp.ole-\ 
czeństwo '/~cl"wa nie p0-.<kąpl 
EJW'YCh wy1SiJ'ków d:la roE.alizacji 
tak pożytecznej !1!1westycjL 

zoot.ainą UISl\.l.Ilięte., 
~b) .. ' - $)ra<.Je... ' IL 

-----~ 
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Piotrkowska, Faihryką Ma.szyn kieruje mfowiek m~-
lry i rozważny, poseł na Sejm PRL, mgr Tadeusz No
wakowiski. Jest to po-z.i. tym ,jeden z nieliC7lnych C:ly
rektorów. który obywa si-ę bez sekretarki. Ponieważ. 
jak mnie zapewnlon-0, drzwi do jeg-0 gabin.etu stoją 
łtworem dla każdego, więc sko1-zystalem również z 
tego przywile,ju. 

E'abryka prowadza równi-erż. 
kursy mL.%rzowsiKre. Okojo :lu 
cisob de>jeildża do LodZl na s,tu
c:U.a. w1elu uczy się zaoczrue. 
Jesot taKz.e 15 stypen<iy~ww, 
kwrzy po ukońCZJeiuu s mdiów 
otrzymają pr.ac~ mie.;zka
niia w tabryce. 

W tym LeZ oelu, obole Fl\{G, 
staje osiedle mies.zil'-a,;uowe. 
Ooecnile konczy sii~ buQ!.>wę 
szostego b1oku. Ka.z.dy P'ra.:io
W!ll.irk z wyższym wyiksz,talce
mern lub epeCJali.sta z wy
,k,9z.talcen.iern średniku ma zaoe· 
wrui0111e m1es1zkaruie. • 

- Przynies:iieisz dyplOIIll, o
trż.ymas.z m1es:zka1111e w n-0,wym 
bl.Qku - powiada dyrektor. 
tym, którzy chcą popraw;ć .so~ 
bie waru~ mkti.ZJKanaowe, 

KOLOS· ROŚNIE 

w1scre z każdym rokiem war
tość ta będzie w~a&tać, Jed
nocześnje ze W2Jl."ostem znacze
l1lia fabryki ugruntowywa' c;'.ę 
będzie znac7f>....nie mlo<iei zalo;;i. 
Pr.z.eciętny wi·ek robotnika ·vy
nosi w tym zakładzie 25 lat. 
Są to wszystko mlodzl chłop
cy z Piotrkowa i okolicznych 
wiosek. Nie wsz:y,scy jt:.io"l.Cze 
wytrzymują próbę surowej dy
scypli111y pracy, nie wszyscy 
zdają s(}bie sprawę ze zb+oiro
wej odpowiedzialncści jaka 
na ruch ciąży w ixoce.s!e pro
GJ1tkcjL Praca w fabrycoe jes.t 
zmechaJ11Jitzowa111.a, 1-ecz trudna, 

Uroczyste 

wymaga skupienia, skrupulat
no.śoi. przesl.rz'egaruia szeregu 
:przepisów. 

Zwiedzając hale pieców iln
dukcyjnych, stalibyśmy się 
nieomal świadkami niebezpie
czneg0 wypadku. Ramię dźwi
gu z wielkim, zaczepionym u 
dołu platem sklepucmej stali 
prz,eszło o kilka Celll•tym~tr<'iw 
nad głową młodego robotI'jka. 
Nie trzieba dużej wyobraźni. 
aby uzmysłowić se>b'.e o:> by 
się stalo. gćyby stalowy ka
dłub musnąt glowę d-0wi·.?ka, 
Taki.,. chwile nieuwaqi k 'Jó'Z!O
walv już wielu rolwtników 
FMG dziesią tk1 stra<:onych 
palców. ok'lleczeń i cierpień. 

Pracownicy FMG t-o rzeźbia
rze w ż,elazie i stali. Swymi 
rękami i umy&lem wyczarov.ru
ją z metalowych bloków wie l
kie, stalowe konstrukcje i ma
łe skomplikowane. precyzyjne 
urządzenia. 

K. BADZIAK 

• 
wręczenie 

.!!'MG ciągle się noiz.budowuje. 
W br. koncz.y buoowę odlewn, 
elektrostaliwa, żeli'Wa i meta\.. 
ko1o.r-0wych. Pi>eców lukowych 
dostaroza dlań WęgieT&ka Hepu
bliika Ludowa, a p .ec15>w induk
cyjnych - Niemie,cka Repu
bhka Demokrntyczna. 

dowodów osobistych 

Oczywiście to :nie wszystk10. 
Istnieje pers.pakty,wa da.Lszej 
rozbudowy fabryki. Związa111e 
to jest z dostarczaini.em m. •.n .. 
callmw1iych urządZień tra,nspor
towych dla przemystu wqgfa 
brwnaLnego. Przewiduje :sJę w 
następnej 5-latce 2-k.ro1ne 
zwiękSZlel'lie zalogi. Obecnie 
:proouje w zakłaozie 40 inży
nierów i 100 t.Ex:h1111ików. W 
przysziŁo.ści samo biuro ko,n
strukcyjne będztle liczyło 120 
i1nżynierów. 

Rc>zbudowa FMG zwiąw.oa 
jes1t poważnde z powst.an.i·em 
tzw. HełchatoW1S1k11e,go Okręgu 
Pnrem)'\Sllowego. 

KLeT'C'wnik prooul1:>eji mz. 
Staniisfaw Mrccz.ek. któremu 
z kJOlei ro.s>talem „s,przedanr', 
a•by mnie wprowad.ziił w tajni
ki obeooiej prodwkcji, podkre
ślił, ile już w tej chwiii za -
klaa potrafi podołać najbar
dziej ekornpl~kowa111ym z3mó
wien>iom. Wi•eża wyoiągiD>Wa dla 
kopalna S=yglowice, 1d6rą 
wykonano w FMG waży 300 
ton, a wi,eża dla kopalni „Ba
le.sław „$miały" będzie .-nk'l.la 
450 tOlll. Obecnie w p;rcdukcji 
znajduje Ęlię 125 S'2llulc 1·0.ż.uyrh 
urzadv.!ń dła Tu>rowa. M. ~n. dla 
te,gOż Tu1'0'wa wyk<:„na111-0 „szo
sę" Jec.ącą z szybkoocią :<fi 
metrów na sekundę, czyH iina
czej ta1śmoc:iąg, Dla po,rów•v:
nia warto zazmaczyć, że mak~ 
taśmocią,fri kopaUruia:ne biegną 
z szybkością 2 m na ,sekundę. 
PlolZa tym wykon1Uje s!ę w tej 
chwiild 49 urządzeń Wy<::ćf\go
wych. 9 konstrukcjii .sit.alowych. 
37 oortownic i plucziek i i111n~. 
.iak np. budynek flotacyj111y d!!a 
Chińskiej Republi·ki Ludt)Wej. 
któr-e.i przed.s>taw.ic1iele barr:jzo 
sobie chwalą ja.kooć w)'['obćw 
FMG w Phe>trkowJe. 

PRACA TRUDNA, 
ALE CIEKA WA 

ROC2J11a watltość prooukc.H 
FMG WJ'IIlOSi 176 mln zl. Oczy-

Spółdzielcza 
Tysiąclatka 

powstaje w Zgierzu 
W dlllńlU 19 liJpca <1dbyło i:;~ę 

ur>0,czyste wmu!l'.CJ1Wa1111iie aktu 
erekcyjnego pod bucl.o'Nę 
szk-0ly spóldZiLelc2lcj 1000-lecrla 
w Zgierzu. W uroc.Żystośol wz~ę 
li u.dz~al przedsitawidele Komi 
t~tu Wojewódzkiego z sekre
tarzem B. M<11li.no1w.s1k.Lm ()(faz 
dyDektor na.czeJny .,Sp0-
lem" w Lodl1'.l, Sta•nli5law ·Dur 
~- Na uroczysto:5ć przybyli 
też. funda~o.rzy szkoły tj. 
przcdstaw1ciele WS%"Błkich .„pól 
d'.ll'•e:Lnii z te11enu cale~ woje
wództwa ló<lizk1i.e.go. 

Szi\w.la któll."a poiw&ta1111ie lwll>z 
tern 10 m:,\,ii01nó1w zl.o.tyoh. bę
dziie ik.srzfalcifa nowe kaidry 
dla haind~u u.spoleCIZlll:i10111iego o
raz pomi1eśC!L oś:r>odiek d<"SZ1ltała 
nia kadr handilu spóldzlielcrzc
go. 

R10>1.loty budloiwh:un.e W:}rkonuje 
Lóclizikie Przed1S1ięb~onstW·:> !3u
c1C'wla1ne. 'Zalo.żeni•a p:rojek·b"we 
na bu•d'Owę s21koly o'Pracowa1 
i:nż. Emi[ Thik<lll.". projekt szko
ły u1rnż. arch. Wyilruikiiewkz z 
~roJiekitu w L<>dz.:i. 

' im) 

rówieśnikom Polski ludowej 

Wczorad w przededniu lip
cowe1go .9więta ad'byla się w 
gmachu p,rez. WRN uroczy
s•t-0.Sć w1·ęczenia d'Owodów o,s.o
bistych 18-latk~n z kilkuna
stu powiatów woj. łód?Jkiego. 
Lrn1prezę, która stała się dla 
mlodzieży wzrusza,ją·cym prze
ży'Ciem, :zol:'ga:nizo-wał KW 
ZMS. 

„Jesteście pierwszym po:ko
Jeniam mającym tyle lat co 
Pol.'1ka Ludowa. Pokoleniem, 
które nigdy nie za.znale> gło
du i nie zna ok!ropno.ści wo•j
.ny. Pokolenie to, oprócz wielu 
przywilejów ma także obo
wiązek uczestniczenia w rnia
;rę mlodzieńczych sil w calo
ksz;talcie budown.ictwa socja
Iiatycznego w naszej ojczyź
nie". Siewami tymi !"<J•Z.!JOC7.ę
ła s1po•lkanie 1 sekretarz KW 
Z'MS J. P1lichowsfica. 

Na,~~ę.puje najbarozieJ uro• 
czysty moment E;p0t,kama. 
Przew. Prez. WRN Fr. Gro
chal.s11n, odczytuie koleino na
zwiska dziewcząt 1 chlopc6w, 
którzy w 18 rocznicę powsta
nia Polski Ludowe, osiągnęlr 
ipelmoletność. Wszyscy otrzy
mują pie·rw.s•ze błyszczące 
erebrnym godłem państwowym 
dowody osobiste. 

Fr. Grocha,Jsiki składa mlo
dzieży serdeczne życzenia. Do
łącza się do nich sekre tar.-; 
KW PZPR W. Fibakiewicz. 

Na zakończenie imprezy, 
młodzież wysluchala pogadan
ki o .sytuacji gos;iodal"CZej wo
jewód21twa i perspektywach 
rozwoju, którą Wyg!osil pll'Ze·d
stawiciel WKPG J. Maściokl. 

M. Kr. 

Na przykład w Piotrkowie 

Najwygodniej nie pamiętać 
o ·zobowiązaniach wobec miasta 

Spo&ród kilkud1Zie1S<ięci11J. za
kla<lów µrzemysłowyd1 na te
ren.ie mias.ta Pi>0>trl<•O'wa, j•eis.t 
za.le'C11wie kiHkanaśde, kltó1re 
obc•wi.ą,zek w1S1pó1p!l"acy z wła
dzami miejlSlkJim.i uważają za 
rzecz st.a'lą i kon.i·ecziną. Na•j
'-"'ażniej„1ze, że W1S1;>ól,pra1cę w 
dziecbzinie ro,z.wo•JU U1S.tu,g ko
mun.alnj«ch tral~4u.ją. za swój 
wkład do i'()f!JWO·JU m1·asta. Dzię 
ki kh pomo·CY utl'"'PSZIG•no wie
le nawierzchni cbróg i u.lk. Np. 
dzięki pomocy hu.t pio.tr·kow
sk·Lch w d zicln i·CY „Ka,ry" i 
,.Hodcru~,ji" cbro·gi i d10,jarzxly 
u.1€,gly po]Jll."a•Wl•e. MHD Art. 
Prz:s:1?;yis.t()"Nymi i Sp-:nia „Czy
.sto•SC wyma1owały kulkad,zi,e
siąt i.a.wek na F•k>W'0ra.ch &ód
mie•j~1kkh, ia'br)ik.i meblli wy
loo•na.Iy O'zdo>bn.e d•o1ni1ce d'o 
kwia.tów i ozina1c.renii,a do ta
b1i.c kiomutfllLkacyj1nyich .itip. jil:d. 

Mim'O, że o>Clipoiwi e<ll!lie za
rzą.dze111 ia . ?Jobcwią.zu.ją zakła
dy do ud·zialu w fiin.an.s.o·wan1u 
rozbud1Cl\vy .s.l-.o·ci UJ3lu,g k'Omu- · 
naLn)'<ch. t-0 jed1nak wiei•e z 
n.Lch nie wywiązuje się nawet 
z dekla•ra.cji, jakie w tej dzie
~ r{Jlocy~y tw>Olbec imam 

miejskich. Np. Sp-nia „Nasza 
Przyszłość" winna miastu 15 
tys. zł, Fa.bryka Okuć Budow
lanyeh nie dostarczyła. 10 zna.
ków przysta.nkowyeh dla. MZK, 
Fabryka Ma.szyn Gómiczyełt 
winna. miastu 20 koszy, pia
skownicę dla. dzieci l tablieę 
ogłoszeniową. 
Następu~ą.ce zaiś zakłady nie 

wpla.ciJy zadeklarowa111ych 
kwot: Sp-nia Im. M. Bu!'±s. 
10 tys. zł Sp-nia „Introligator" 
5 tys. zł. Powszechna Spół
dzielnia SpDżywców 60 tys. zł. 

Dy;rekcje i ra,diy zakładowe 
wi1nny pamii;tać, że wc•.pólpra
ca iJch z wład·zam.i miejsk>imi. 
w dzri€d~i111ie rozwe>ju u1-<lug ko-
mu1nalnych .n.ie jeis<t akcją o
kre~ową, ale całoro•czinym o·OO
wiap.1kiem, popa.rtym odr,:NJ>Wlied 
nLmi przepi1Sami. Trzeba wie• 
dzieć, że mi1a.stio świadczy prze 
ffiYISllowi wi'ele cennych 1.1słu.g, 
jak np. wod.ociągi , kam;Jjzacje, 
komunika.cja m i·ej,011rn. garoc: .ąg 
itp„ ibd. st,ą.d 1 ,s,tnJe potr:zeby 
kon.s>erwacji i ro>!:.bu<.fowy tych 
u.rządlZ>eń. Samo miasto 11ne 
sproot.a wsz~tkim potrzebom. 
Ma pira:wo 1kzyć .na pomoc 
zak.l~diów.. Jl. M. 



Co słychać F k b. "? w „ a ro 1e • 

Nowa hala montażowa 

WALY KOLANOWE 
W 30 SEiiUND 

„Fakrooo" z .licznych części 
do kr<'Sien prodrukuje rów.n•óeż 
wały kolainowe. Rokrocznie 
opusz.cza k,uź:nię 4 tys. sztuk 
tych czę.śc.i. 

Generalne porządki 
w autobusach PKS 

JalZ!da na gapę w autobusach 
PKS jesit dość częstym przy
paólkiem. Okazuje się jedrn.ak, 
że nie jest ona iUoplacalna a.a 
gapowiczów. Re!w'.JZOrrZy okręgu 
kutno•wskirego w ostartnich tY
gooniach 5cią.gnęhl od p;rna
żerów bez biletów ponad G 
tys. zl. D<> obowiązków rewi
zorów należy nie tylko k .r>nc
rol.a biletów. ale również i oce 
n.a pra-cy kierowców i kon
duktorów. 

Poamd 60 ra,portów zbożyli 
rewizorzy na ni-esurm€~'1nych 
kO'l'lrdukwrów, na rn·egrzeczną 
obsługę w autobu•sach. Dras 
tycz.ruiejsz.e wypad.in kara•ne 
s.ą ba.rdzo ostro. 12 kio.nduklo
rów zwolniO'l'lo dyscyplinan1.ie, 
a ki~l{.a spra•w o<ilda.nych zo
stal0 do p11okuratora. Pockb
n'e ma się sprawa z lcierow
cami, wiśród których 10 ll,ka
ranro naganą, a 2 dyscypHnar
nie · 2lwwniano - przeważ.nie 
za niezatrzyrnywamie auto bu
sów na przystankach, op:iźnię 
nia w odjeździe autobusów 
jtp, 

A.ko.ii tej trzeba tylko przy
klasnąć. Może dzięk.i niej po
dróżowanie w au.tobu.sa.ch PKS 
będZ1ie sprawnioej.Slze, wygod
rui ejsrze i przyjemnrejsz,e. 

A, Z. 

Mimochodem 
Po słońce, radość wypoczynek , • • 

W niedzielę - wojewódzki ~~i:i:~~ie 
Dzień Młodości w Spale 

Na ndred:zielny wypoczynek, 
połąC7JOlny z wieloma atrak
c yjnymi imprezami rozrywk?
wymi i sportowymi„ a takz.e 
n iejoedmq, nJespodzi.anką zai9ra 
szają w dnriu 22 lipca do Spa 
ły orga111rizatorzy największe] 
w tym dniu imprezy rnl<>dzie
żow~j w województwie. która 
jest fragmentem obchodzonych 
w tym roku „Dni Mło<lośo\". 

Impreza przy1:rotowwa -;>rz.c."Z 
KW ZMS. Zairzą<l Okręgi.i Zw. 
Zaw. Prac. Przem. Wlók„ 
Odzież. i Skórz. oraz Woj. 
Komisję Związl{ÓW Za·~'odo
wych zachęca O:o wziię:: ia w 
nie.i uazi,ału jaok najliczniej
szych grup mlodz'·eży. 

Uroków samej Spaly nie PD 
tl"Zeba reklamować. A pro-

gram ealodziennego zlotu 
młodzieży? Kamy znajdzie w 
nim ooś miłego dla siebie. 

Warto wspomnieć choćby 
tarkie imprezy, jak z.gad.uj
zgadulę, „Swiat w kalejdosrko 
pie". które przeprowa.ctzone 
zootaną na est.radzie FW? 
oraz popis. utalentowanych 
amatorów spośród publiczrnoś 
c1. Dla ama·torów innych emo 
cji. przygo•towano ko·nkruray 
s trzelectwa wiatrówkowego I 
łuczniczego. Na rnlodych „Tel
lów" czekają nagrody. 

Czę.ść sportowa impTerzy 
;przed.9tawia się niemniej irn.
teresująco. Na kilim boiskach 
odbywać się będą turnieje 
dziJ<1ch drużyn s;at kówki, ko
.szykówki i ;:iił'ki ręcznej. Dru 
żyny pra.gnące stanać w sZJran 
ki, m-0gą .się zglos1ć u or.ga
nLzatorów w SpalP. w niedrzie
lę do godziny 10. 

Elektryfikacja. wsi w na.5ZyJll 
województwie, postępuje w wol 
nym co prawda tempie, a.Ie 
postępuje. Czyżby można b~lo 
przyśpieszyć len proces w Ja• 
kikolwiek sposob? Oczywiście, 
ale to już zależy prawie i 
wyłącznie od samych rolni• 
ków. Chodzi tu o podejmo"":a• 
nie prac w ramach czynow 
społecznych przy elektryfika• 
cjl wsi. 

Tymczasem na terenie nasze• 
go województwa tylko 1,7 pro• 
centa prac przy elektl'yfikacji 
przeprowadzają sami rolnicy 
w ramach czynów społecznych. 
Resztę wykonują przedsl<:bi1u·
stwa. 

To stanowczo za mało. Tym 
bardziej, że nie trzeba przy 
wielu cz:vnnościach kwallfika
cji fa.eh.owych. Np. zw67:ka. 
słupów, wkopywanie słupów. 
zwożenie sprzętu itp. prace 
można z powodzeniem wyko
nywać be1, znajomości zawo
du elektryka. Zduńskowolska Fabryka Kro

sien Bawelnia111ych moder!"li
zuje się. W II kwartale 1963 
rok.u oddana będzie do użyt
ku no'W1()C2,f·rsna hala, (n~ zdję
ciu} w kfore.i montowane bę
dą produk·r-.wa1ne przez „Fa
krobę" - maszyrny, W halli 
znajdują się równr'.eż pomi;'!sz
czenia dla lalllienl!i natrysko
wej lmżnia i magazyny pól
ta.m!yka.tów. Bęó:zie tu mie
ściło się również. bi:uro kon
strukcyjne. 

Do nied'ra1W11a I'!órbiono ie rę
cznire. tracąc przy tym kilka
dziesiąt mi1nut na wytworz.e· 
nie 1 walu. Obecnie dzięki 
wynalazkowi miejS>C(>wych fa
chowców, czY!l1ności te trwają 
za.ledwie 3-0 sekund. Tym 
w.spa:ruirałyrn, osiągn11ęc.iern za
i111oteresowa li się ostartllllo :fa

Pierwsza wysta\va mafarslwa w Dobrzelinii~ 

Wielki kiet1!ll.asz ks1ą.2Jkowy 
„Domu KsiąŻ'ki", który tarlcie 
w niedzielę rozbije w Soale 
swe namioty, oraz „ABC", 
obs.lugi radiowej apa.ratury 
nadawczo - oobiorczej, popi
sy zesool&w pieśni i tańca i 
kapel ludowych. a wieczor?m 
wielika zabawa. w czasie któ 
rej przygr)rwać będą naj
leps.ze w ·województwie :zie
.sr:xi·ly big-beatowe i jazzowe, 
l!'Warantują. że .. Dni Młodoś
ci" . z101rgamiz10•\v.ano z pra-\\.·
dz;iwie rnloozi•eńczym rozma
chem. - stan a się a.trakcją I 
niedzieH w Spale. 

W br. zakłada się elektrycz
ność w 1.111 zagrodach. Nadtę 
we wsiacb naszego wojewódz· 
iwa będziemy mieli 1.570 no
wych punktów siłowych. Fa
rhowcy twierdzą, że przy odro 
binie dobrej woli, można by 
zelektryfikować o wiele więcej 
obiektów i założyć więcej 
punktów siłow3·ch. 

Dla :za.log.i przewid7liamo też 
stołówkę, wnywaJ<nię i la7.ien
ki. 

Dla mn.cx~rniików tea1tru, któ
rzy zechc.ą w sobotę lub noi.e
d'.łlirelę obejreeć ciekawe spek
takle w LodlZli. gradąoe w tych 
dnd:ach teartiry p!fz;ygoto•wały 

ta11t!ie irrnbe1l'e5Ujące porzyc je 
jak: „Uczc.~iwą dz.irewc:zynę". 

komedię Carlo Gol.<l.01mbego z 
ud<ziilalem w rolach giłó\WJych 

- Zofrti Górrecll.1i1e.L Krystyny 
Feldlrnarn, J ó.zefowiicz.a, Ben.olirt 
i wrielu innych. Se.tukę tę wy 
stawia Teatr Nowy w &1'Jotę, 

tJ. 21 lirpca o gOOiz:. 19.15, a 
w niedzielę 22 lipca o godz. 
15.00 ~ 19.15. 

chowcy z NRD. 

IPf'ZYiernnii e spędzić czas w 1-'0 
clZłi w dn.iu 22 11Lpca - za,pra
sza:rny na liczne a.trarkcyjne 
festyny, pokazy i in. lmp.rezy 
ZIDi!'ga.nrirwwane z okazji Swię

ta Octt1odrzeruia. 

J{ończąc chciel.ri1byśmy zasyg 
naili=wać bardzo ciierkawą 
7~ ws.zech mi<ur w.a.rlą ol:>ejrze 
ni.a im11:irrezię. jaką bę<lx!e wę
gierska „Rewri.a na Lodrziic ·• -
w sw-0:im ;niC>wyrn pro·i:n:am!e. 
Będe.i.emy mieli ok.azję pod?.i
wi.arru'a węg:ierski.ch wirrtul()1ZÓW 
j.azdy na łyżwach w dn irach 
od 7-12 sier)'.ll!lJia w lórhkiej 
Hali SportQwi2-j. Naprawdę oor 
diecznriie polecamy. 

Sl. 

Dzieła sztuki docierają na wieś 
W Dobrzelinie w '!XJ'W. kut

nowskim odbQdzie się j.utro 
jeden z kiohk.umaGtu J:e.s1tynów 
orga·nizowarnycP, z okaZ!ji 
22 Liipca :J)raez organiza·::je 
ml.odzieżowe. Festiwal kultu
ralny, który origanizu·je wspól
nie z ZMS Za.rząd Powia.1o
wy ZMW, jesrt jedmą z imprez 
wchodoz.')cyoh w s1Idad Ogól
nopo·l.su;:iego Festiwa•lu Mlo-
dzieży Pracującej M ia.st 
W • .;i. 

Centralnym pu!1rkteim zsikro 
jonej na caly dzień imprezy, 
k•tórą wyipc~·nją popisy zes.p0-
lów aorlystycznych. zawody 
ó\portowe i rozirywiki, będzie 
otiwarcie w miejscowej świe
tlicy wiilo,j.s1ki•ej wysta.wy ma
Ja.,rstwa XX wioe!ku. Eks~o0ey
cfa, wyrp.o,życ'.łlc<mi. z Mu"Zeum 
8?Jtuikli w Lodwi j·l'SL pi,errw
szym w WIJ•jcwódzi:wie łó,dz-

klim !7Jest:a.wem peln>OWMltoś
c·i-u•wych d'Zliel srłltuk:i wysta
wi•cnym w ś.tiooorwisku wiej
,;kim. 

Organizartorrzy p.ra,gną zain
teresować młodzież w. ejsrką i 
miejscowe spolec·zeń.s.1.w-0 szrt.u 
ką pla:styczną., zachęcić ~eh 
do p ozna.wania większych 
eki,-ipozycj~ podcza.s pobytu w 
mieście. 

Pom)'ISol godny jaik najszer
szej popularyzacji. Or>garniza
t0t'Om, którzy zapowiada.ją 
już następne wy.stawy we 
w.siach innych Jl<)wia.tów na
leżą się .slcwa uznania, tymi 
ba'!'d.ziej, że w przys•ziło.ści w 
czias ie tr-wama wy:staw, pro
wadzić się będzie ta·kże spr-ze 
da,ż rep·rodurkcji słynnych 
d!ziel. 

M. K.r. 

z kroniki MO 
WYPADKI SMIERTELNE 

(-) 18 lirpca w Wolborzu p.01w. 

W Malej Sailll · tego teat.rn ------------

Piott"ków uległ wypadrkowi po 
ruCZ111Jiik lotm1ictwa mC>rskioego 

Si.anislaw Rytych zam. w Gdy 
ni. Rytych jadąc motocykloerrn 
przewrócił s1ię i do.zmat c!ęż
kich obraż,eń cia.la, in.a .skutek 
których zrnarrl. 

(-) 19 łiipca w WdskHrnire pow. 
idZJie: rów1rnie imlterersujący 

„S'k:arndal w Hehlbe:rgu" w 
so'bc:Mt'ę o godz. 20.00, a w nrie
dl'lielf) „Zabusia" 3 ark!or.;ra 
sztMka Gałmieli Z.arpolskirej w 
reżyser hl Kom reda Łas:zrenN'!! J;i e 
go, W „żarbuSli" =baczyć bę
dziiemy mogli m. jrn.. Harnnę 

Bed?'yńską, Marr·ię Bial1obrzie
ską, l'gtnraoego .Plekarrslkiiego 0 -

raa: JÓZ!e!a PhlarS!kriegio. 

:Plr!Zyjemnrlie po21wold spedzić 

cz.as auswi:araka „Rewia snów'· 
wyiśW!ietla1rna w „Polonii", J\1ii
lośnlicy filmów przygod1.-.wrych 
na pewno z przyjemrnooorą o
bejrzą idące we „\Vlókni=u' 
wmowiende „Trapera z Ken
tucky" z po.pu.iarn.ym But'tern 
Lal!l.Cast.erem w ro1i głównej. 

W lllliedzielę czynrne bęrlą 

takżie dwa łórdizkie rnu.vea. A 
Więc Mu~urm Ruchu Rewolu
cyjnego w godz. 9-17 i Mu
zeum HiSlbOirlid W'lókiiern111.i.:twa, 
w którym zobaczyć bl"dzr'ie 
l'll<>ilnra eksrponowainą w s.cbo0tę 

i w nrired:zli>elę interesrująoeą wy 
staiwę pt. „GobeLirny drukowa
il'le XVII w.". Wysrtawa czym
.na W gOOZ. 11-18. 

Wszystkich. k.tórzy zechcą 

LIST ZE SLAWY SLĄS.K.I:E.J 

Już ju~ro Q1PUl9ZJCzarrny obóz:. SzY'bko milnęły trzy tygod-
111.ie. Na zafk.o.ńczenie naszergo pobY't'll w Sławie zorga1ni
zowarli..śmy wiellką imprezę - obozową żarkinardę. Ca•lą 
wla.dzę w o/bozie przej~l ~t>ról żaików - Szczyipior I i je
go malrżonlka, Soczypaiwa. Po pl"Ze1ka·za1niu wJa,dzy w obo
zie >prZez ikomendan.ta. Piot!'a Ba.na191zika, SZJczypiorowi I, 
żacy zlmY"li hoold i śl·u1bowaU.i poisłuszeńsrtwo. NastęP1J1ie 
odibyly się za.ś.lubLny ze Szcz:1-1pa•wą . P0>t€'Ill król żarków 
dokonal prrzeglądiu obozu, a jego heroldowie ogk1&ioli kró
lewski rna111.ifest. Dokonaliśmy też wyboru miss obozu. 
Zostala nią Bożena Lachut z Lodzi. Reprezenta·cja ża
ków ro·zegroła mecz piltki sia~.kowej z ikad:rą i mu.simy 
z ża·lem stwierdzić, że żacy przegrali sromo!nie. 

Wieczorem cały obóz w strojach ba!I"Winych i pomyslo
wych przema.szerowal po mieście, budząc radość i sen
sa•cję wśród rnies.21kai'iców. W Domu Ludowym odby~ 
się wienUd baa żanwWl'lki, z urdzialem ró;wnież rnieszikań
ców Slaiwy. W czasie balu u.rządzono Joonku:ns tańca 
i piosenlki. Pirzed Ulda,niem się na spo·czynek zwrócHi.śmy 
władrlę kaid.rze obozowej. Ta•k sk.ońc.zył się mily dzień, 
ikltóry na dLugo pozostamie w namerj pamięci, i ma.my 
nadzieję, w pamięci rniesZJkańców miasta. Dziś po'\\>oli 
,przy·go:t<J<Wujemy .się do v.ryj.aZJdu. · 

Na 01borzie nie t)"J.ko bawi.Jiśmy się. Uczyliśmy się i pra
cowaJi. Cały nasz obóz zarobił w PGR sporo pieniędzy, 
z c-zeg.o 1.770 zł wplaoeiliśmy n.a SFBS. 

. UCZ,F.JSTN,JCY 

DNI MLODOSOI W SULEJOWl:rE 

Jaik już donosiłiś.my. 21 !Lpca we wszysk.kkh powia~o
WY"Ch mia.s.ta.ch zo.;:.taną zorga.nizowa.ne przez komitety 
IPOWia.towe i miejskie ZMS fe.9tyny ml-Odzieżowe w i-s
mach tegorr-aczn)"ch Dni Ml·o<lQŚci. Miedzy irrmymi festyn 
tarki órga.!1izuje P!otnko"'1:slti Komitet ZMS. Festyn odbę
dzie srę w Sulejowie. Na pro.grnrn fe.s~ynu z1o7..ą się wy
sr'ępy z&1polów artystycznych, rozig•ry'\\"ki w sia.~kę dru
żyn męó'!ki>Ci1 i żeń~kkh. zawody ko•lamkie, kajaikowe 
i strzeleckie, '.Po go•dzi1nie osie!Tllna.stej, wiei!.ka zabawa 
ludOJwa. 

HUFJJEC MELIORACYJNY W LOWLCZU 

Komitet P()>wiatowy ZMS 'w 1..owiczu, p.r:-zy,got.owu.ie 
obecnie hu.fiec rne'liOTs:c~·j>nv, zlc•i0'11Y .,, rrtł.o•dt?ie.ży szikol
nej 'PI'a•c-urją·cej. w ra,mach wa11{acyj.nych Terern<J•wych 
O::hotnicz:;ch J--Ttirfców Pracy. Hufiec podejmie pra:cę 
1 siet"pnia br. Intcjatvwa LO'wioza g<'dna je.st po0d.i0r'a 
we ws:zystikiah powiatach i miastach 111aszego woje
wództwa. 

Lódź Bi·ondis:law Jeso!1nriak z 
W •cWi prowadzący z nadrn;er
ną szybko1klią ID>OIOO·CYkl ud•c
rzyt w slU•J) telef·orniczny po
nosząc śm1rerł ;na miejscu. 

PIJACY NA SZOSIE 

(-) 18 lipca w Pi-0.trk<>wie ja
dący motocyklem w sta.nloe 
ndret.rreźwyrn Oeza!-y Kasprzak 
i Ryszard TomarSz.ewski sp-.>
w ordowali wypadek na s\(ulek 
którego obaj dO!Z.rwli cięzldch 
obrażeń ciała. 

POŻARY 

(-) 19 lirpca w miejscOl\V(~"<li 
Ost.rówk1i pow. Kutno ·w za
budowain:i.ach Broni.sława l'.<i
tela 51PaJ.1la się ·stodiola ora.<: 
przechowywany tam sp~7.C;t i 
narzoęd,zi.a r•r•lnkze . Straty 2.5 
tysięcy złotych. Poear p.o>w
staJ na skutek zaprósz,o.n•ia 
ognia od pap.:ero.sa. 

(.) W tym samvm dniu w 
zabucfowail'lrirach Mike.Jaja śli
w;ńskiregro w Grab'•'<•<:.-OW1e po 
wliat Podrdębice ~plo'!lął efa.eh 
na dornu mi.esz:ka.lnym. Po
żar powstał od 1.srkry z k(}lm
n"1 .. St·raty - 15 tys. 

(.) Również wczoraj wyhu
cht po!Żarr w zagrodrZ!ie Jó,zefa 
Róża>lskieg.o zam. w Będorszy 
nie-K.oI<lm!Li. w wyn 1ku 1.;: tórc
gr> spa.Eł silę dcm m.'1€'Szk alny, 
obora i stodoła. Stra.ty 2i 1y
i;ięcy. 

St 

Mówią gosp·odarze regionu 
Druga baryka.r!a 
Gdzie lcią pi·eniądze? 
Dno bestialstwa 
Na tęsknotę 11i·e ma <:7,asu„. 
i wi1'ie innych riekaw~·ch 
p.ozycji zna.idziecie w bie
żącym numerze dwutygoo
nlka 

M. Kr. 

No, cMh Jeśli więc kłoś ma• 
rzy o elektryfikacji, powinien 
po prostu razem z sąsiadami 
wziąć się do pracy. Ta praca, 
którą zwykliśmy określać czy
nem społecznym, zmobilizuje 
może władze, do wprowadze
nia t>O!>rawek w planach elek
tryfikacji wsi„. 

j. w. 

Ponad 5 tys. pamiętników 
młodzieży wieiskiej 

Około pięć i pól tysiąca pa 
mlętndków i życo.o•rysów wpty 
nęlo na konkura na pam'.<;Lni
ki rnlodz1.eży wiejskiej, o.>glo
llZIO'IlY w grudnj,u 1%1 r. lXZoe',1; 
Zw1ąze•k Młodzieży Wiejisiklej, 
Zakla.d Socj.olog>il Wsi PAN, Ko 
mHet Badań KuJtUrry Wspól
crzesnej PAN i Ludową 8pól
<izire1nię Wydawniczą. Nadspo 
dz1ewarn'e obfity ilo5;:lov.·o 
pło.n konkursu zna,i<J.'Uje s;ę o
b<.>cme w o.pracowaniu i wy
magać ono będzoe dluż.sz:go 
okresu czasu niż pierwctno1e 
przewidywaru:i. Dziękując więc 
wszystlcirn uczestnikom za u
dział w konku.raie i zap.ewnia 
jąc ich, że każda praca będzie 
przeczytana i ooenir0rna, orga
nizatorrzy k<'nkursu powiada
miają o przesunięciu terminu 
ogloszenia wyniików konkurou 
do k011ca marca 1963 roku, 

Do oceny nade-slanych prac 
powe>lany 2J:l!Sltal sąd konkur
so•wy w skladzi>e: prof. dr Jó
zef Chalas:iński, Stefan Dy
boW1Ski prezies LSW. dr 
Dyzma Ga!ai - redaktor n,a
cz,elny „Wsi W.s;pó!c;.esnej", dr 
Bogusław Galęsk.i - k ierow
nirk Zakładu Socjolr:>gi.i Wsi 
PAN. Bronisl.aw Golębi()l'Nskr 
- czlonek ZG ZMW. Eugen'.a 
Jagiello-Lyslowa - czl0'!1ek ko 
legiu.m „Wsi W<ipótczesnej", 
Fra.nc;.szek Jakubczak - pra
cownik naukowy IGS, Joref 
Krzyczkorw&k.i wiceopn~z.es 

I.SW, Ha.lima Krzy\vdziaThka -
przewodnicząca Rady Dz'ew
czą.t przy ZG ZMW. Stanis
ław Pięt.aJ{ - lLterat, Jozef 
Tejchma - przewodn'cz.ący ZG 
ZMW, pe>s.el na Sejm, 

(m) 

w Spale pówsta je 
UO\'IY pOllsl~i film 

Od kilku reżysa" 

Stani.sl.aw Wohl i operator 
Antoni Woj•towicz z ZP..społu 

„SyNma" kręca w Spale nowy 

fiilrm pt. „La.s". Scernariusz 
opracował Andrrej Szczypior
ski. M. i>n. w film je udziat 
bi0rrą: Jan Swiderski, Anna 
Ciep:e,ew.ska, oraz aktor te
atrów łódzkich Bogusław So
chnacki. Po zakończeniu prac 
w plenerze twórcy filmu ptze
ni<A.><a się do atelier film1:.we
g<> w Warszawie. „Las", to 
film psychologiczny, Stary le
śniczy:, ,iego młoda 7..orn.a i ten 
trzeci, tylko wszys1ko • ina cz.ej 
ni~„. CzytelilicY d-Olll.yi.lają s;ę. 

(ast) 

Obiektywem 110 wo;ewództwie 

Stonka grozi! 

Stonka, groźny szkodnllc Ut>raw zleńlnlaC2anych każdego roku 
daje znać o sobie. Nie więc dziwneg·o, że wszę-dzle, gdzie za
graża szk<>clnlk, rolnicy zmuszeni są użyć ja.k na.lootrze.iszycłl 
środków ochl'onnych, przede wszystkim w postaci śmierclo-

nośne;<J „AZ·OtOX:U''. 
Z·dj~ie nasze przed<'<taWla rolni ka HenrYl<a Szewczyka z gro
mady Klementów (PoOW. Pod<l<: bice), który pr-.ty pomocy wy
pożyczonego z POM sprz4ltu, opyla zagony ziemniaczane, któ-

rym zagraża stonka. · 
Foto: L. Ol<zjlrlc2rallt 

llZIENNIK LÓDZ.KI m: 17.3 (4865) „„ 



• SPORT • SPURT • SPORT • SPORT • SPORT SPORT • SPORT • SPORT. SPORT li SPORT SPORT. 

Czyste konto 
upo~ażnia 

do walki o punkty 

Chojeńslii Klub Sportowy 
otrzyma pawilon sportowy 

Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce 

T. Ciepła bije rekord Polski 
J. Chromik w doskonałej formie Choci-a<ż na bods1Jrnch pHka rsklc h Od 11923 roku Chojeft,ski 1 nej. Ale ambicje. działaczy idą ai.ic &ię nie d!7.>ieje, drzia.J.acre mają Klub SpoI"tO<Wy czekał na wla- daLej. Pows·t.ainq, da•ls?Je sekcj.e pełne ręce roboty. Od dłuis,,,ego sny o.biekt sp<>I"towy. Naresz,c,e i niewątpl1iwie n i·e j•ed·?rri je 

Cl'.a<SU ozłonkowie Wydlz.iafo GJe r i jutro o godz. 15 będziemy pf'Zy .szcze raz usłyszymy o tym .Dyocyipl!iny LOZPN opra<eo•wu.1 ą uJJicy Kosy,n!'.€tl"ów Gdyńskich klubie wiele pochwalnych -ienmill'la.I'Z spotkań o m;sbl'"l.05twa. świad:kamii. U'I"OCZ.yste"'e> odJ:]a- iSlóiw. Zd!ec'y·dow.ano, że r oo.g1ryWil<i l'O!Z- „. poic:z,ną się 19 .slel'pnia, a ciąże- nia do użytku spoctowców Hala o wymi.a,r.ach 23xll m. iniem jes.t, żeby tel'min te.n w s<to- DzAel1nicy Gó~na pawilc.nu na<:J.a stlę do gier w piłkę sial-sować do <lirużyn WS""qst.kich klas . przyległego do boi<ska spor~o- kową i koszykową. Będz e Kibiców :lmteresuje na.J "ięcej pla n ·wego. można w niej p.l'a<wadrZJić ówi-
'l'Orz;girywek: o mistrz~siwo III ligi. PawH0<n. """'""tal sumptem c:ze<nria gimna.~lyczme. zar;t·awę Na tramie tel'mina1r:z nie jest jes1z- ,,_,. •. _ l '1k .siką p 

nadto przy ha.li 7l!laj<lują l'iię 
pomi,eszczeniia klubowe i i$wie~ 
lica. A więc ml<Jdz.ierż. będ~oe 
miala gdz.ie spędzać czas w re 
zonie jesien111.0-zim0wym • 

fu's:ejsza uroczystość klliubu 
chojeńskiieg<J, który w przysz· 
!ym roku będzie obchodzić ju
bi1leusz 40-lecia staje się rno· 
mE111tem prz.elomowym na dro
d.ze ku jaśn1iejsz.ej przys7.to.śe<i 

lj. n.) 

Wczora·j, na Staod1io-nie Woj-' ustano·wieniu 1-ekorodu P olski; 
wygrala na.stępnl·e s wój pól.fi
nał w c:z.asje 11,6. Ner\vowa 
atmos1era poje dynku Zieliński -
Foi•k i wielkie podniecenie na 
trybunach , ja·lde to·\v.a .t:"Zyszyło 
b!ego·wi fln.a,lo·we mu na 100 m 
mężcz;"Zn , O<lbilo się niekorzyst
nie na wynilcad1. 

W finale podbiegli obydwa; 

~ ustaQony i nle wiadomo, ja1k ie Dz.!elnricy Górna Ł.KKFi.T, leklroait etyczną i 'P'l ' ace '. <l ;paory spotkają s·ię w pierws,,,ym zak·ladów pracy poloż.C111.yeh w -----------------------------'terarurruie. Truidlność przy ułożem-i•U pob1iżu 1iego ob i1ektu 'sportowe N „ e d . . ., st z 

ska Połs<kiego w wa,rszawie ro7-
poczęly się 37 Iekkoatlety-ciz;ne 
m1strrzositwa PoLs-ki. Plerws•zy 
d.zień vawodów przyniós.J wiele 
nies.pcd.zla•nel< i wyników na do
brym poziomie. Naj wartościow
szy i-ezultat urzyskała Teresa. Cie
pła, która popra1wiła relrnrd 
Po-lski w t>Jegu na MS m, u:zy
slrnj ąc cza.s 11,5. Tak więc je
den z najstar,;zy<eh rekordów 
Polski, ustanow"'iony urzed 26 
laty przez Walas.ie\\."'i1c-zÓwnę1 20-
stał wykreslony z tabel. Po1nad
to w piler"'SIZYffi dniu p-0pir.av..·i-0-
ne zostały rekordy mistrz-c\~itw 
Pol~ki w na<>tępującycll ko.nlrn
rencjach męsl<kh: lQO m, 3.0-00 
m z przeszkoo.ami, tyc<Z·ka oraz 
w k ·orul<wrencjach kobiecych: 
400 m, skok w d·al. Najcieka·w
sze \\fydll:l1rzenia - to pojedynkJ 
sprlnterel<. zwycięstwo . Zieliń
skiego nad Folkiem w biegu na 
10-0 m , porażka Sidły z Niki
ciukiem ora'Z piękny bieg Chr·o
mika na 3.00-0 m z przeszl<ooa
mi. 

Zdene rwowani i - j a k to si ę 
określa w języku sp ortowym -
„US'Zty·wnieni" . z tego w·zglę::iu 
wynil<i byly sla,bsze. Wyg ra! Zie
Uński - Hl,5. przed Foiki em -
10.6 i .Tuś•kowiakiem - 10.7 • 

.kolejności s;potkań polega na tym. go i co n a jwaimiiejsre ózięki I naro ZI Się m . r ;'Żeby jeden mec:z nie byl k<Jn~u- czynom sipołeo:my<m wie.lu bez-:u:encją dla dil'u,g·iego . 

'k!~bó1!:ar7kt~~ag~ęd:1~C"l:~~;,~~~~~ tm~~~~J~h !i~;~~~~i~ÓW ~<Jritu przy ,, z·1 elo n ym 5 to I i ku,, 
Dra matyc.7..ny p c:>jedynek sto-

c.zyLi os'Zczepni.cy. Na Stao:l loonie 
Wo·jska Pols kiego Z<l etTC·::Ji'Zowa
ny został „król po.Is kic h o s.z-c-z.e.;J
ników" - .r.anus.z Sidło. Musiał 
on uznać wy?...szość n1łodS111f!gO 
prz-eclv.rni!ka - N i k iciuka . 

w w<ailikach o pun.kty. Wlaod.ze oJcręg.OMfe przYi<'.lY ""''~a.dę. że ni.e W rozan<Jiwiie z prezes-em Ch. dopuszozą do rofl'.g1rywek kJ11uobu, K. S. P . E. Ma.jews11;:.i1m i inż. 
:k tóry n.ie wywiąże s.ię w stos un- MariaQ·,em Furg• dowie:lz...l-eli
ku do 2w:iąrzJku ze swy-ch zobowią- śmy slę o wielkich klooute.ch 
!zań iinains·owych. Uchwala ta przy budo·"'':e. ale i 0 · ptęknycn 
:mech będime d'la . kll·ubo"'. pr-lesbro- / sukc·esach. Padają navwis'ka ~n :gą. Kto chce wzrąć ud,,,1ał w ro.z- , · · . l'l .- U •b ;grywkaoh .mistrzowskich. musi zyn.Jerow. "opiOt<JWs1k11, 1 <1-
!W)l<k.aza-ć się czys-tym kontem. n-0Wl'1l"i . Ad.amus Morn:1ak;ka. 

Pr-zyby l i ciZJi ailaczy spe>rtowyc h: 
·PastU8i.aka. Za1black ;cgo,L€1wiń 
skiiieg0. N~nwj,s:k j€s1t rzeczywiś
cie wilie-le. ale nie spOISób wym ie 
n1ić ws.z)~'iltikicih budio'W1l1.icz:vch 
te1gie> pię.knego obLeikitu sp,.,.r.t·o
wego, oc<..ekiJwa,nego ta.k bar
dz.o \'.)'I'z.eZ a<rmię m!od'zieży 
mie.."Wkającej w tej dzl,elnicy. 

imprezy 
sportowe 

;. 1"1LKA NOŻNA. Srzeac. (Szege::J) 
"- Widzew. mecz mię-ct-zynaTod-oV\'Y 
stadi·c>n Widizewa, go·d'Z. 11.3-0. 

KOLARSTWO. Otwa.mie pawilo
nu w Helenowie i wyścigi za mo· 
tora.mii; godz. 19. 

Chojeń.<iki Klub Sp01rtowy li
czy obecnie 200 czl,QlnJ<ów. Po
siada kli.J.ka drużyn . pi~ki ne>ż-

Regulamin rozgrywek 0 m; I . W g.ronie beniami,nków brak 
_,_~rZJOOtWIO clkiręgu prrz,ew;duje, iest mistrza podokręgu. protir
że mi1strz każdeg<J podokręgu kowsk::eg<J, Na p-0dstaw1e we~ 
w klas.ie B 'awoinsuje do klasy ryfikacJ:l przeprowao,z<JneJ 
A. Nie ma Wlięc już dodatk·J- prz.ez po<lokręg w P:ol.nrnw1s 
wych rozgrywek (fLnal<Jwych) tytut . m1.strza zdobył KKS Ko-_ 
pomię-dzy mi.st1'zam1i grup, bo luszlu. z. ry~ s:a[lem I"'Zl"-:;,'?.) 
w miej&ee C7..rter.ech zdeg:·a •. io.. nu.e zgooz.il. snę WG1D LOZt N 
wun~·ch tiespolów wchodzą mi- Uzmact o.n. ze zawody S,pa;ta Brze 
strzowie pock>kręgów. Jak już ztny-KKS Kolu:sZJJ<i zos·1a'ly nie 
inf.<Jnnowaliśmy, sreregii A stusvme z:iv>eryfakowa.ne przez 
klasy w bieżącym rio;ku op•.iiś- podokręg, ialm 'Nalkower. dla 
ci<!y · dll"użyny RKS, Bu<lowJa- z,es,polu_ kiolus"Zkowskef<J i ": 
nych Ch. KS ( wszystko trzymuie . wynl'k . uzys„<any na 
Ló<le) oraq; Kreiśnf..ewiamika. a- ooislcu, tJ. ziwycię.stwo Sparty 
wanisorwaly na1torni<a:sit - Resur Tym samym m.isl:rzt>.;m pcxfok· 
sa (Zduńs•ka W{lll-8). Unia ręgu w P1ott'kOW:J.oe zostaly .. , 
(Ski,eimioewice). a z t.eroou m. Skrzydta (T-01;ri~-:1zo.w Ma;-::). · ~ 
Lodrai _ re.zerwy Startu. q oo y;1a.sc1iwi1e . za:.;mi.J 

Jtd; pr.zedpoludni<::·we eldmina
cje były zapowiedzią zn.a.komi
tych rez·ultatów w kon.ku;ren
cj.aieh sprinters<kich. Ciepla po 

Si<Uo osiągną! 75,78 , n at<:>mlast 
Nłkiciuk r-.w.cil dÓs>lrnnal e -
78.36. z.ctobyw.cą tr;,e<;;ego miej
sca M a oeho\"-'ina m i.al 77 ,06. 

Jerzy Ch·rc·mik już da wno n ie 
otrzymał tak gorących braw. ja k 
w War·sUtwie p octcza< s wego 
biegu na 3.0<lO m 'Z p rzeszkoda
mi. Trzeba przyznać , że Chro
mi•k po·bó-egl swietnie i ud ow od
nH, jż za wcześni-e 7...r-E.-z.ygn owaJi 
z ni-eg·o t.rene:rL.y, n ie powołuj ąc 
go do reprezentac ji. Osiągną t 
on jeden z najlepszych re.zulta
tó\~· n.a śvriecie i.v ty1n roku -
8.4~ , 3 . Gdy by Chromik m!al lep
szą technikę p rzechodzenia P'7.e 
S'<lkód. wyni·k byłby z pewno
ścią znac.-znie le p57.y. 

W &koku . w d al k o·biet 7Xl·ecy
Qow~.n-ie n.ajlepsiz.Ą zawodniC'Zką 
była Krze,3iń6ka, która j nż w 
pi-erws7.ych 2 sk ok a·ch v:~·szl a na 
czolo. mając re?L1l ta ty 6 .05 i 6.13 . 
Bibrc>wa skakała tym ra.z,em 
bardzo żle. mając stale kl-0poty 
z r ozbiegiem. Za j ęta o na dr"1-
gi.e . mJ.ejsce z ·wyni kiem 5.87 i 
wyprzed1za;Jąc tyl!rn o 2 cm Krzy. 
żań&ką. 

, spor? Otoz w Br.zewna<:11 w 
-------------------------- ------------------ meoou tamtejszej Spady z KKS - -· Koluszk.i. jede111. z zawodrni:k<i<·N Ra.d.io talflwizja. • 

L ---„.- Sparty nie <Jkazał karly po· 
twierdzerui.a przez PZPN. ~;:oe 
mn1.zj jednak gospu<larz-e 
pr1'edtożyli sędziemu c:awód 
tożsamości da,nego Zla'Nl0dn1iika, 
a kilka dni później ztożyli w 
,p.o<l0ikręgu wyma.gany odcine<k 
p·o-twierdzen1ia prnez ;F'ZPN. 
P1udiok1rę,~ ·wręcz zakornunik-0- , 
wal Sparcie. że 7Josial przyznD 
ny KKS walkow.eT. 

LEŻAIU oigrodowe 145 :z!l, 
heł!lny o~hrcnne dla mo
to c ytk.li6'! ó-w w cenie 152, 
300, 320 zł Pio·tl"lmw
s;ca 24. 71. 83. 2ro, Wlady 
Bytomskiej bi. 29. 

SOBOTA, Z1 LIPCA 

PROGRAM I 

~8.00 Stal!!. poogotly i wi.a>domości. 
1l5 Mwzyika i a1k-tua1l1n.O.Sc·i. 8.3-0 
u!Zyika poranna. 8.5-0 ,.Ro,zmowy 

1Prawn.e". 9.00 Dla dzieci Rlllch. 

~
:rzy kromoee ch<let>a··, 9.2-0 (L) 

•a<hcoe i pairailiraizy gru ork. L&PH 
d.. H. Debiieha., T. Dobt2y1\ski 

;i E. Plrrl.ylęcki - 2 ;fortepia.ny. 
tl-0.00 „Mówi Techt'!JLk.a"'. 1-0.10 Ko-n
llCeci; ·mur.::yiki' oper.owej. 11.11-0 ,;w 
;pogoonyun. nas~roju··. 11.iXl Au<!. 
-z -cykl.u ,.R<::·d121ice a d1zi<.·'<:ko"'. 11.57 
,sy,gm;al "'7..aisu i hejinal z Wieży 
.Matriacidej.. 1'2.-05 St<J111 pogody i 
<wiaóom<>Sci. 12.15 ,.RoLniczy kwa
<ITanst'„ 112.30 „,U·b€~i:pi~.(""'~en]a o 
IW!Si - Wieś o u.bezpi~enia.c11· · . 
1.2.4<1 Raldti-o'l'ek'la•ma. 12.45 .,Na 
&wojską nut<:"' - w w~··kona.niu 
.Zesporu LudowegQ PR. 1.1.00 
•• Pit'!ZYJ((-Ody, _podróże, egizo·tyk.a „. 
J'3.20 (L) Koncert rcx,.,r. w WY'k. 
10nk. mamloli<11i61tów ŁRPR p<i. E. 
ICiu>kszy. Teres-a ży1ls-Gan·a - so
ilPr.ain. l~.50 Ta.1\ce pol,<;ki-e gra 
-Orkiestra PR pd. S. Ra·chonia . 
~4.00 ,.Niezapomniane s-troin lce" -
„Zagadka literacka"'. 14.30 . ,Na 
w.esolo". 15.00 Wiadomości. 15.05 
lta1d:i'Oreklam.a. 15.10 Koncert mu
;zy:ki l'l>'l'r. lcrajów demokracji lt1-
,oi0iw(\j. 1·5.()5 Pmeg.Ja!d\l" i po,gllądy 
- ~ląd p<rasy mloodzieiowej. 
:1.6.25 Koncert m=yl<>i popu""'mej 
~.Sobobnó.e poq;>olu<dn.ie". 17 .oo Wia
domości . 1'1.(}5 Z i.y>Cla Zwią.,,ku 
l'lad'łliooklego. 17.55 Tra·n«mlsja 
centrailn·ej aikad-emii ze Stoczni-i 
Gdańsklej z okazji $wJęta Od:'.'o
dz-enia, 2.0 .00 Stan po•gody i drzien
nill< wieczorny. zj) .26 Wl<,odomQś•ci 
&po!l'towe. 2-0 .3-0 „Zgadiuj-Zgaidula" 

n1r 80. 22.00 Wieczór :r00rywkowo
tane:::zny koncert ror,orywkowy w 
wykona.niu zesipolu inst>ru.1menta.l
negQ p<l. .T, Ha.ra,Jda. 22 .30 .,Do
D:-y Vłiec'.zór, sif'ehrn.y ekra~n'.ie" . 
23.00 Ostat nie wia.domoocl. 23.10 
Pol:siltie mel·cv..M-e t'UZJry w·kowie g1r~i 
orkiest~·a PH pd. s. Rachonia. 

PROGRAM Il 

7.5{) Pora'n ny kon.cert odla wma
sow!.c-zów. 8.30 St'1Jn pog0>dy i 
wia.d-omości. 8.35 D. c. porannego 
k onreenu dla wiC?.as·o,.vi~·zó·w. 9.?.U 
,.Pr .ly rodnlk od.p0twi.a1rj,a ' ' - au..ct. 
w opu·a.c. c•r z. Stirc·men,gE•ra. 9.40 
Mclod•ie 1rort;ryw·]{OWe pol ~'kie, ra
d7.ieckie i węgie1-.l'zjki.e. 10.30 , ,Lu
dl7.i·e nas-Lej p.~H·tiii'', 11.00 Poira.n
ny kon.c-ert cl\opinowski. 11.30 
Pols-ka muzy-ka lud-owa w opr. 
ko1npOfZytow(>\V wspótc:zesnych. 
11.57 Sygnat czasu i .,11„J11.aLz Wie 
ży Ma,ri<1>ClUej. 12.-05 Sta.n pogo.dy 
i \Via.domoś.ci. 12.1'5 Pc·~:sk.a rnu1zy·
ka popu 1,a.m .a. lCl.50 (L) .. K<w1.a<lo
wiec 0~$1ht"7.ega·' - re-port.aż J. Bą
bilis.ki.ego. 13.00 .. &Ila Paryża" 

v1;ią7.a1n1ka m-elcidii. 13.10 P!.o
sen.ki przyj a 7.n.i. 13.4~ Koncert ro,,; 
rywkowy dla wczasowic7.ów. 14.00 
(Ł) Au.:!. Ut-era.eka. 14.15 (Ł) Mu
ZY'lra 't'oi;r. w wyk. zeg.polów i S'O
listów Esoton>i, 14.4~ .. z notaMi1k.a 
repc•!·tera"'. 15.00 Koncert popo
i-u-dniowy mu,zyki polskiej . 15.3-0 
Dla d:ziieci s-ta.rsizy-ch · al\l.ct. slo'-'rno
n1u'l.. ,.Kraiko·w~1kii k.orm1po1eytoir -
WladySita.w żelcńsk,i" - w 01p1rac. 
L. Mikla.srzewsi!-<ieg-Q . 16.00 Wiaóo
moŚ<'i. 16.05 (Ł) Omówien·ie p~o
gira<mów. 16.10 (Ł) Mu"'y•ka po•IS·ka. 
16.3-0 (L) z cykl·u: „Nasze ,;•pra
wy" - pogadanka red. St. M<>i
ko""9kiego. 16.4U (L) Po'lska mu-

zyka Iud.c1wa. 17.00 (L) 7,Aiktual
ności tód,,;kie". 17 .15 (L) Felleton 
oko1iczno5ciowy. 17.3-0 (L) Chwiola 
muzyki. 17.35 .,Piesni, które pa
n1iętaimy". 17.55 Tra1nsn1jsj.a cen
tra.lnej aka·cLemii 7..e S.t oc-t.n-i Gdań
skiej z oka.zji $więta Odrort.zen1ia. 
2-0.00 .. ,Mnl~'Bla.kowie" - od-c. po
Wi·efoi rndto·wej. 20 .3-0 Muizyl<a. 
:l<l.40 Pieśn.i o p' unii. 211.00 z k.ra•ju 
i 7...e świata. 21.27 Kronika spor
to·wa. 21.40 Melodie tanec-z.ne w 
WY\<· zespolów instrumenta1lnych. 
22 .00 Repc•rtaż literacki .,Pow.ról 
do Chelma". 22.20 Koncert soli
stów po·ls;.oiph. 23.00 Muzyka ' ta
fl€tC7Jna. 23 .:>0 Ostatn~ie wi.ad'omo
ści. 24 .oo Muzyka tanecrzna. 

TELEWIZJA 
16 .53 ProgTam dnia. (L. lok.) 
16.55 

ole. 

20.00 
2-0.45 

21.35 
22.26 

22.30 

23.lG 

Akademiia Cent,rall!la z cika
zji $wJ.,,ta O.ti>roo:i'len·ia Pol
ski. Transmisja z Gdań&ka 
(Gdańsk). 

rn.oo w prz.erwle akad<emii 
D'Zlennik telewJ,zyjny (W). 
od.c. a·l<ademii z Gdańska. 
.. Peg.aiz w Moolkwi-e" 
program G<raegoma La<So•ty 
(Mos1kwa). 
Prog1ra1m :f.tlmowy (\V). 
O;;t,a.tn-Je wiadomoś-ci (W). 
"'Pa1ro.srta·tkiern do Młocin'· 

- IX pro,g1ram rozr~'wkow:v 
z cykliu: „R.a:z. d.wA, t-r'-Ly 1

•• 

Scenoarr•i,usz - Ru<ioM Golę-
biowski Jerzy Kleyny . 
ReżY"Seria .ran Kwkzyń-
ski. Sceno.gira& - .ran La.u 
be. Kier. muz. - W!~o·ld 
Osiec>ki (W). 
Koniec p'rogramu. 

.SJ;:rzydla n.a.jprawdo;po·dob-
rniej już dawino ip(}g.OdZJi!y o;;ę 
z faJ,t.em 7„d.c„bycia w:comi
str.wstwa. Tymcza1:1em w =~at 
nich meczach .K.KS zaczął 
tracić ,pu:rnl«t po ,p.unikcie, a 
Skrzydla wychodzJily re wszy 
si~k;i.oh sp0<tkań obiNJ·ntną ręk•~. 
Jald będlzie ep;,log te.i rn!eco
dfZ.lienn1ej sprc11'"'Y trudn10 prz.e
wodZli€ć. Od siel:>ie musimy 
:iedinaik dodać, że WGiD. n.i
g-<ly n1ie kiie<rowa.t się sympatią 
d1a Leg<> czy i1nin.e1g10 ziespolu . 

WSTĄŻKI srt:ee-lonowe, w du
ży•m wyb<J,rze - Lima•now
skie.g·o 109, Ogrodowa 4, 
Swierczewskieg<J 2, Rz.gow
sika 101, Przybyszewskie
go 17, Sain<Jaka 29. 

DLA DZiiEOI wyjeżdżają-
cych na ko\o,nle i wcza
sy - duży wybó-r sUJkie
neC"...ek, blu1zeczeik ora.z o
pala-czy ~ s;>0dene1k - (dla 
dziewcząt i chl<i·pców) 
w Handlowym Domu Dzie
o'.~a .przy ul. Pi-0t11ko1w
skiej 60-62. 

3535-K ~ 

Po zwycięstwie n id· Japonią 
pols~y floreciści 1ł' f,inale 
BUENOS AIRES. - Drużyna 

J>Oisl<ich fl.1>re<>lstów, p·o zwycfę· 
stwie nad .Japonią 11:5 7.akwali
fik<>wala się ob-ok repreuntan
tów ZSRR, Węgi-er i FraU•Cji d-o 
finału mistr2'IO>Stw świata. Tego· 
r-0czuy fina.I w drużyn-owym no
recj·e mi}żczyzn r.ozgrywany JeRt 
nteoo innym syst-em'f'm, niż dn
tycticzas. Wso:ystl{\e zesp<ily wal
czą ,,każ.dy z ka7Aym", a nie 
jak dotychczas, systein-em pu
cbar0:wym. Nasi rep·r.ezentanci 

r·ozpoozęll tlnalowe pojedynki 
niezbyt sz;częśliwie. W pierw
szym meczu P-0łacy p·rzegrali z 
Węgrami 6:10. Id<mt:vczny wynik 
uzyskała drużyna Zwią7.kU Ra
dzleeklego, zwye!i:żając Francj~. 
Tak wi1:c po plerws>:ych dw<lch 
meczach prowa-07.enie objęli fl-0-
re-ciści radzieocy i "'ęglerscy. ?\a 
trz-eeim i C7.Wartyn1 mi-e.is-cu znaj 
dowaly się zesp-0ły P.ol:>ki i 
Franc.ii, Dalsze spotkania flnal-o
we trwają. 

A oto ważniejs-ze wyniki: 
Skok o tycz·ce: 
1). Gr<HH>wsl<i .Janusz, Gwal"IC]fa 

W-wa ~50, 2) Krzesiński Andrzej 
KS Spójnia 430, 3) Byner B·og
dan Zawisza Bydgoszcz 430. 

Rzut oozczepem: 
1) Nlkiciuk Wladyslaw, AZS 

W-wa 78,36, 2) Si·dl-0 J nnusz, 
Sparta W-wa 77,55, 3) !Uachc>wi
na Marian, Zawis7...a. Bydg-0~z-cz 
76,07. 

Sk·ok w <'lał k'l?.let: 
1) Krzesiń.;;ka Elżbieta, Spójnia 

Gdańsk 6.13, 2) Bil>ro Maria, 
Cra.covia 5,87, 3) Jirzyżati~l,;:a Ha„ 
lina, LZS Ma:wwsze s,ss. 

100 m mężczyr.n: 
1) ZiclińHki An•1r-1:ej. Gwardia 

'l\~„wa. 10,,;:, 2) Folk Mari<tn. Le„ 
gia 'V-wa 10,r>. 3) .Ju'ikowiak Je
rzy, Zawk;;1;a Bydg <>.s.:·cz 10,7. 

400 m pl·ot.ki: 
1) Makowo;ki Andrr.ej. nwar:lla 

W-wa :i2.4, 2) I<.nml-s'7,.r7e Zd.z:i ... 
s~nw. za·wisza Bydgosr.cz. .'i:J,1, 3) 
Król Wiesław, AZS Kralr; óv: 53,6. 

S!<(}lt w <lal mężczyzn: 
1) Ga"'T-On Wald<>mar. i;;ią«k 

'1Vr<M!ław 7,62, 2) Jaskól~łd Jan, 
za"·Jsz.a. B~·dg·aszrz. 7.4.t. 3) 
Fran.:zak Zen-011. Ilalldon Itato-
'vice 7,26. -

3.00Q m z przeo<zkodarni -
I seria: 

1) Chrf)mik Jerzy, G •lt'nik Z;a.J 
brze H,43,8, 2) Z~luski B.og:lan 
AZS Olsztyn 1!,53,8, 3) :\I<Jtyl 
Edward. GKS Olimpia 8.54,6. 

100 m k-0l>ict: 
1) Ciepla. Teresa, Zawisza B J>d

g-0srez llt6, 2) Gór·ecka Halina 
Górnik Zal>i:T.-e 11,7, 3) ~zyr')ka 
Elżl>ieta, BaU<lon Katowi-ce 11,8. 

!!+ POWIEŚC „DZIENNIKA" •!• POWIESC „DZIENNIKA" •!• POWIE~C „DZIEi~NlKA" •!• POWIESC „DZIENNIKA" •!• POWIESC „DZIENNIKA" •:• POWIESC „DZIENNIKA" 

Jerzy Sta-..ióski (24) 

hnnAfi·:. 
"~~Tl'~'- .,„_ za !Arltiiffiffl 

_„ - - - - - =--A -,. 
Tera1z na ekrarrnie Sllla in:iezawodrna sceina 

alkcji ża'k1i0kieg<J i jego kompanii, która jak 
ibly.<:tkawica sipada na SS-manów, podipa.Jają
c~h l'lldzi w pi-wnicaich. Tol ws1.ęipsitwo na 
;rzecz fa,blllły bud"Zilo zaW\Sze enbuzjazm wi
dzów; równie>:i i teraz przez widownię prze
szedł sllmer radoścd i za,chwytu, że ka.ra talk 
,«zybko dosięga zbr<Jidrni.arzy. 'Druip SS-mańi<1ki 
ściele .się gęsie>, a z n.ie dopafonych jeszcze 
!Piw.n.ie wyrbie,g·ają uratowani cudem lud-zie. 
Wśród nich jesit i laczni•c7.Jka Kailina. odcięta oo swego odidzia.lu; żaktl.i-ciki pt:"zy-prowad~a ją 
na .lmva·teirę b:;i.rylkad:ę. Żbilk też wlaśnie 
:i:iowrócti't z ipa1.rolu 1 wi•ta zmadwychw.sl!alą 
cudem żonę. Do'kola panuje spokój i mo·żna 
nawet l\.1J!'7..ądzić uclltę; Cl'Z<>lgi dywizji „Wilkiing" 
są <io•pier<J w drndze. 
Krzesła teraz trzeszcr.ą i widzcwie ~ą za

dowoleni, że oddalHeim .•orzed ich ncrlu 
ikoo;r,maQ'. A prz.eci€ż rzeczywistość przedstta
wfala się go1-zej. Nie miel;śmy a1n,i sil, ani 
an&liwości p-rze<"llkodzić SS-ma.nom i szauH
rom w ich morderczej robocie; siedz·e.Iiśmy 
w na'Szych domach, o ~to metrów, sliuchając 
~yYJbuohu wa.naitów bomb :rzucanyth do 

rpiwnic i gryźloi.śmy pa.lee z bezsi,Jn<J.ścd. Ka:ż<ly 
wyrpad w dzielnicę, opanowaną prze.z Ni~
có-w okuipywaliśmy zib~"t cię:!lkimi stratami, 
a siły i amunicję trz.eba było 057,czę<l:zać n.a 
<lecyduj;icą cihwtlę. Szaleńczy wypa<i Ada
ma. zaikończył się sr

0

om<J·tną klę.slką i 1Sttra•tą 
,k>il/ku ludzi; dopiero później. pod oslł<Jną nocy 
d-ot<irlhśmy do pi1wnric i wśród st0\9U zwl()Jk 
znaleźliśmy żywą j-e.w.icze dziewczynę o zwę
glonych nogach. 

Palirzę z' przydrnlinOl~cią na Ewę Barabai'1-
c7.yk. jak kr11źv mię·dzy dwoma mę:kzyimami; 
Żaiklickim i Żbi1kiom - Zakirzew'!'l!tim. Je.sit 
-0 w'ele lad.niej.sza od Kamy. ale to znowu 
uslęf)l.~t•wo na rzecz f,i,!,mu; wszys.l1ki.e bowii-c•m 
bohaiterr.ki el"1"a.rnu muszą być ,piękne wbrew 
IP<l'~ocznej .prawdzie życiowej. Widz•owie jouż 
wiedizą, 1'..e między Ża•kili<Olrim a Ka.hm;i n.a
wiąz.uje .sie milo,.\ć; wpr<Jwad.zenie do pon•u
rych p<Jw.<:lańcz.vch rea·liów klasyczne-g<J trój
k;ita z fra.n-cuctkiej, c.zy arne.rytk.ań<Sildej ko
medii sal<Jnowej wiltają z u!gą i zadowole
niem. ja1k znajomego z kilu.bu w tlumie Pa
ipuasów. Jeden Żbik nie zdaje sobie .s1prawy 
z te1w„ oo się dziej€, ta.k jak i ja nlcze·go 
«;lę nie domyślakun; z.azx:kości j€dynie Żalklic
kiemu boha.tel'Sk•iei lllk·cj i uwieńczonej u1ra~o
~va1nie.m jego włal"1nej żony. W ogóle Ż'b'lk 
cierpi na :nie1.u"'l~1n1ne poczucie niż~1wści wobec 
iprzyjacie•la; uwi.el'.bia e;o, a.Je m.u 1p<Jdświad<0-
mie zazidt'OŚci jego siły. odwa,gi, bez1k0<m1P<ro
mhsn woi'°ci i :7JCle-cyrjoW<t1nia. Tym ba.rid:z,1 ej 
tra·giczne Sit.anie się jego poloźenie w chwi.Ji 
o~tatecznei. w <Jbliczu śmierci. kiedy pr-zy
jacie'l od1bierz.e mu - w ·pla.w.cz:vźnie uczu
ci<Jli''ei jedynie - i Kalinę, czylli ~zyisitlko, 
co Żbik po·sia·da. 

Na .sa<li znowu je<rt ci.w..a: z gł<J,~i'ków do
biega ciche warownie czoigów. Teraz Żbilk 
n .:e myśli zarpt."repaścić 0ikazji: pokaże Ada-

moWi i Kaimie. że 0111 też coś potrafi. Widzo
rwie siedzą szaleńczy wypad kiJoku ludzi w 
u:lice. która nadjeżd:żają czołgi. Najwy•żc<rzy<m 
wys!lkiem Żbi1k pOlko·nuie strach, aile ta aikcja 
jest mu niezbęd:na dla przezwyciężenia nlllr
tującege> go -po·czucia niższośd. Teraz g<Jtów 
.się dać za.bić, żeby tylko zwyciężyć w so·ble 
Adama. Choć wokół nieg<o wałą się mury, 
bez d~guienia do•p1uszcza czoł1gi :na kil·ka<Izie
siat rne1trów i strzela do n'ch z ostatniego 
„Piata". J-ede.n 'Z crolgów sta·je w pl0<mie
ni~ch. ale dokoła Żbiika ro'llpę-tuje '"ię p1ie·!do; 
wychod;zi zeń cud€om, ranny t:v"i'ko w ręikę. 
(Epizod a,!,."Cj.i Żbika d<Jda.łem w o.9\aitiniej 
chwili, j'li1ż w czasie k1n~cenia f.i1lmu. żebv na
dać owej .po<lnri nudziarza więcej ·ży-cia 

więcej wi.zu.a·tn-06ci. co pociągnęło liczne 
.z.mia1ny w sc€1nadu.s.zu). 

A,kJci'a Zb.i1ka ooóźn'o o kl1lrn 1wc1•.iin 7~1"i
śnię.cie s<lalowego. pólilmla dokoła ba1ry1kady, 
Żbi·k wra1~a do że.ny i p:-,-;yjacie.łia.. wy?JWO'l.c11y 
a duunny: ·te.ra17.. wyda<wal'C1by S<i·ę, je.g.o .stos.u1n1ki. 
iz Adia-m.ein1 utożą €.ię na za.s.a.d17.i!1e równ.c&r-ri 
i nie bę.d·zf·e już mu1Siial opu1s.zczać orc.zu ,p1rzed 
Kamią. Có.ż z toeig.o, że ba1rid1zo ci-e1rµi i że 
chwiqia §<mi•e·rci bliisika! Ni·ei:;,te-ty, je1gio rad1ość 
i·:::is1t krótka: w błysku olśnienia, o mo,że pod. 
wplyrw>Em gocą1C?.Jki. in.a~le uó,wie.dlflmia ~obie, 
:że V-11S•zyc;;11ik-0 za późno. że j-e.~e> Ka-1!1na kocha 
Żak!i,ek•ieg•o i tm również ją !cocha. Nie uiczy
nią a1n.i jednegie> d<wu1?.na1eZJn'-"!l!O gei•~.u. in.ie d.a
d·~ .n.'c po <">O•b;e )Jl01zn·ać. ale Żbiik: w:dzi ja
<'l!'l<l. że jegQ wkr-1na w::in -0d·?brala mu naj
blii~•·7.e~o przyjaciela, przyJa.c'.el zabrał mu 
?,01nę„ M<'<rej uc.zucia tera.z wilaśrnie p0,t1-.l€.ibud•e. 
W1c:.zyt~.t;ko na niic. 

T-e.ra10 na Elkra1n1ie halalS", waJi się suf.i.t, v..ii
doowie pręlt.ą &ię w kmz·c1•.Jach j d-0 p01ko-j.u 
wpa•d.a w chmuirze c~gieł i tymłcu talk: ba,rdlZIC> 
!Pczeoe mnie oczek.i.warny zasiQibniik z riu\Szni-

ca.rr· przeciwpa1ncernymi. T eraz rnD !?ę .s.p o
k'fJ>jn.i>1> o<dpo.cząć : wiem. że widzo.w1e CloJS.i€d~ 
do k<Jńca, pt"ZY'bwierd->.eni d<J k.rz·~~·~ł. 

Drzi\'V'i loży otworzyły _się i wsiz„<ll po oma
cku R.Clzencwa1jg. Usa.d1z1lem go na sąsi edn im 
krześle. 

- Dobra j-eet! - szepnął i zaszeleścił e;a-
zeitę. - W .. Nati-on" świet.na rec€inzi a . Zaw-
1;,ze mamy p0WnY;t;h parrę ty1Siący &nobów. 

- A pu1bJicz,n.csc? 
- Oto m' pytani·?! - '"'" "tchna?. - Im dł u-

żej s1ię rcbi w tym fachu. tym m.n i€j _,,;ę r ·'l
zumie. Ale chyba b !'}d1zie do·b~7.e: nao ięc i e je.ot, 
t.rójltąt jest, bahat-er.s.tw<J jes.t.„ tylko zalooń
ozen1;e ·zle. 

- Właśnie - V\llel"lkhtnął.em.. 
- Musiał ioch pa.n worz)'ISt.kich wymo;rd o·wać?! 

Nie mó.gl parn. uratować t)nch n'WO•je;A '! 
Mówiąc t.o, w.sikazal na ekra1n, gd1i"~ F.iwa 

Barabańczyik pod1aiwala wodę ra,ninemu Żbi
kowi. 

- A dilac.zego n.ie Żaklick;iegio? - zaoy'1 a.łem. 
- Mae.na i Ża.ldickieiro - zg-odzit się . 

Ale pu1bli1cZJno5ć woli, żeby wna zostaila z mę
żem. 

- Gdybym za.bia Żbilka, zostałaby wdlO'W<I, -
przypomin i aJ>e<m. 

- Chciałbyś pan ha.pp;v-erndu ko~h<mków na 
v.wlo<kach męża?! - wv.1!J<lal z przeca:OCin i•em 
Ro?.>€'1"lcwaj.g. - Tu jest ka.t()1\ioki kraj, pa•-ii-e 
Z!llwa1da! 

· - Żarklircki ~ B;;.rabańc?.Yk mu·"'e,lolJ'' ,<il' r>r"'
"'1' 1R~ - p10iw'-sd?.;ialoem. -· Na.wet po sm1crci 
Żbik d1zieM;by i<ch, jak ściaina pa1ncerna. 

- La1dlny ha.pp~'-end! - ża·chnaŁ si ę Rozelfl
cwajg. - To już lepiej lich w.•1>--yis,tkich rze
czywiście izagmzeibać pod ~rnzami ! 

(D. c. nJ 
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