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Rok XVIII Łódź, środa 14 sierpnia 1963 roku Nr 193 (5194) 

Rusk odpowiada 

na pytania senatorów 

Uczyniliśmy ważny krok 
w kierunku pokoju 

w poniedzfałek Wtieczorem sekreta.1'11 stanu USA 
Rusk prze.z trzy godziny odpowiadał w Senaoie na. 
doalStre pytania. do•tyczą ce układu o częściowym za.ka.
z.ie prób jądr0>wycb. 

Jak już podawaliJŚTny, RuS'k 
wys.i;ąpił przed senacką ko
misją $praw za.gra1niczi!lych, 
która w pQ!liedziałek rano 
roz.poczęla debatę nad poro
zumieniem mo,1JkieW1S~dm. 
„Układ o zakazie prób ;ą

drowych jest s1u.kcesem dy
uloma tycZ!Ilym, który zosta
nie poparty przez większość 
państw świaita - powiedział 
sa>kreta-rz stai!lU USA. - 46 
krajów już przyłąazyło się 

Depesza lorda Home 
do Chruszczowa 
„Podplsa.liśmy nasz uk1a.d 

przeprowadziliśmy dobre rozm.o
wy" - pisze brytyjski mini
ster spraw za.gra.nic:onych lord 
Home w ogłoszonej we wtorek 
w MO$kwle depeszy do pre
miera. Chrusz,cz.owa. „żywię 
szczerą nadzieję - d·odaje Ho
me - li ro,,;mowy te s.tworzy
Jy mocny fundament, na któ
rym moźemy budowac". 

Minister brytyjski poozięko
wał Chruszczowowi za gościn· 
ność. 

* :/- * sekreta= stanru USA; Rusk 

do porozumienia i lici-ba ich 
rośnie z. każdym dJniem". 
Układ - oświa.dczył Ru~k 

- jest bardzo popula·rny w 
Związ·ku Radzieckim. Naród 
radziecki powitał go ba.rdzo 
go.rąco. Przeko.naliśimy się o 
tym orobiście w cza..~e po
byt-.1 w ZSRR. 

Sena.torzy ba·rdz.o skru.pu
latnie wypytywali Rusika o 
szczegóły układu. Sek.retarz 
stanu w swoich odlpow~e
dz:iach podkreślił kilkakrot
nie, że Stany Zjednoczone 
!lar!a-1 zt.mierzają utrzymy
waó kontakty z ZSRR 1 bę
dą starać się o osią.ginięcie 
porcn;umienia co do i.nillych 
palących problemów. Stany 
Zjednocz.one po odibyciu kon 
sultacji ze swymi so.juszni
kaimi z NATO - stwierdzi! 
Rws·k - będą ko.ntynuo·wały 
wymianę poglą.dów z ZSRR 
na temaity 21wiązane i, zawar 
ciem paktu nieagresji i z 
raz.brojeniem. Więks,zość z 
na.s-·- dodał sekretarz s.ta:rLu 
~ przyjęl!aby z u-z<nainiem 
ro.z.szerzenie ~pólipracy z 
ZSRR w za.kresie ba.dań 

(Dalmy ciąg na str. :I.) 

fJ~·;·„·5·3„„„~·;·ń;1;;„·1 
podpisały układ 

13 sie'l'pnia przed!ltawiciele daJ:sizych siedmir.I k•rajów 
prydp.isa-li w Moskwie u.kład o z;aikazie doświadczeń 
z br01I1ią nuklearną w atmosferze, w przeG'trzeni 
kosrn.icz1Dej i pod wodą. 

W dniu tym złożyli swe podpisy ambasadorzy Lraku, 
Jemen1U, TUJlezji, Syri.i, cha•rge d'a.ffai.res Li.bai!lu ora.z 

§=_ w i.mumi1U rządu Jamajiki jak również rządu Trynida- ~ 
du i Tobago amba-sa.ctor Wielkiej B.rytainii i ZSRR. 

§ Do dlni·a 13 sierp111ia włą.cznie prz.edsta wiciele 44 pa11stw 

======::_ świata po.dpi sali w Moskiwie układ o części.owym zaka-i:ie doświadazeń z branią nuklearną. 
W Wa•szyngtoinie u.kład i-ostał dotychczas podpisany 

przez przedistawicieli 53 krajów. 
W Londynie układ podpisali przedstawiciele 49 państw, 
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w depeszy do minis1lra spraw 
za.gTanioznych ZSRR Gromyki 
wyra-zil nadJzieję, że układ o 
częściowym za!k.azie prót> Ją
dirowych „będzie jedynie plerw 
szym z seria posunięć, w któ
rych narody dadzą dowód swej 
woli :POlkoju". 

Bonn zwleka 
W Ind1acb szereg organizacji 
p-O<Stępowyeh, a przede W'SZY· 
stkim mJod~ieź zorganizowała 
na terenie wielkich miast po
tęźne demonstracje domai:ają
ee się likwidacji rozgłośni 
„Gl,osu Ameryki" na. terenie 
kraju. Największe demonstra
cje miały miejsce w New 
Delhi przed pałacem - sie
dzibą premiera Nehru. Organi
zatora.mi demonstracji w New 
Delhi były organizaA:je mło-

Japońscy 

parlamentorzvścl 
z wizytą w Polsce I 

Chociaż nie mówi się tego 
o'1'icja1nie, to jedinaik joot pu
bLiczną tajemm·icą w Bon.n, 
iż rząd zachodJni()II1iemiecki li
czył na dalęj idące gwaran• 
cie ze S•trony 2'a!Chodnich so
juszników - pisze korespon 
dant PAP, red. Rooz.Iww1ski. 

Potwierdza to z.resztą 
cią.głe ziwleka.nie Boo111 i 

ci<Sk 
dyn. 

na Waszym,gton La.n-

Odwetowcy 
zalecają rezerwę 

dzieżowe. · 

CAF 

Przysłużył im sie „Głos 

,.D1iennik Łódzki" rozmawia z bohatersk! lekarką 

,, Twierdza'' Szczodre 
DNIA 15 LIPCA, W SRODKU UPALNEGO LATA, 

ROZESMIANY, URLOPOwY WROCLAW WYPELNILA 
GROZĄ LAPIDARNA WIADOMOSC: ZIDENTYFIKOWA
NO OGNISKO EPIDEMICZNE OSPY, STOSUNKOWO 
POŻNO WYKRYTE. 

DNIA 17 LIPCA MIASTO PRZYST ĄPIL0 DO AKCJI 
OBRONNEJ, ZAKROJONEJ NA NAJSZERSZĄ SKALĘ 
- JAK TEGO WYMAGALA ALARMOWA SYTUACJA 

PrzYPQ!Tlinamy fakty znane. 
Obs.zerną relacje z walczące
go Wrocławia umiciciliśmv w 
numerze z ubiegłej :niedzieli. 
Dzisia.; piszemy o tych, któ
rym Wrocław zawdzięczać bę 
cizie swoje zwycięstwo nad e)li 
demią. 

Istnieją ludzie. dla ktqrych 
słowo „panik.a" jest 01bce -
a najważniejszym sl-O'Wem jest 
„obowiązek". Do nieb. należy 
doktor Alicja Surowiec 
bohatersiką lekarka. O niej uli 
ca wrocławska stworzyła już 
cale le_gendy. 

17 liooa 1963 roku Alicja 
Swidzińska-Slll"O'Wieci, !eka.n 
SzpitaJa Zakaźnego we Wroc
ła.Wl'.u mężatka., młoda.. ładna 
kobieta., wraz z dwiema. 11ielęir 
niarkaml i dwiema. salowymi 
zamlmęla. się dobrowolnie w 
budynku byłego S?.;pitala. dla 
e.horyeh na żółtaczkę w Szczod 
rem koło Wrocławia.. Przy
wiozła ze sobą. pierwszvch 
chorych. u których stwiierrdzo
no ospe - wypadki cieżkie. 
ciała pełne gorączki i bólu. 

Izolacja szpitala w Szczo
drem orzypomina umocnienia 
twiel'dzy: budynek otoczony 
zootał zasiekami z drutu koJ
czaetei<o, ustawiO'llo posterun
ki Nikt z ZJewnątrz nie mod:e 
.sie tuitai przedostać. W twier
dzy trwa uipOTC'ZY'Wa. cicha 
walka ze śmi·ercią. Zaciera.ją 
się .E!I"ainice dnia i nocy - le
kairze i pielegnia.rk;i praoują 

po kfilkanaści.e ,i!Odzin na do
be. Krótkie chwlle wypoczyn
ku wędzają w namiotach u.s
tawionych na podwórku s.zpi· 
talnym. 
PŃ,y dużej pomocy łódzkiej 

i wroeł.awskiej centrali mię
dzymiastowej - u.zyskaliśmy 
połą,czenie z dr. Alicją. su~ 
wiec. oto relacja z tej roz· 
mowy: . 

- Jak w tei chwili wygląda 
sytuacia w szczodrem? 

(Dal<S.Zy ciąg na str. 2) ..., 

Spotkanie 
N. S. Chruszczowa . 
z p1sarzam1 
Przebywający na urlopie w 

okol!each Gagry premier ZSRR 
Nikit"' ChrUszczow przyją.t we 
wtorek grupę uczestników za.
końcronej w ostatnich dnlacll 
sesji . rady kierowniczej euro
pejskiej wspólnoty pisarzy 
(COMES). 

W spotkaniu wzięło udział 
28 literatów. Byli wśród nieb 
m. in. przewodniczący stowa
rzygz.enia Giuseppe Ungaretti, 
sekretarz · generalny Giancarlo 
Vigorelli, wiceprzewodniczący 
M. Bażan l J. Lehmann, .la.k 
równie:! Konstantin Fiedin, M1-
chaU S-zoloeho'w, Aleksander 
Twardowski. Jean-Pa.ul Sartre. 
Simone de Beauvoir. tvan Ska
la. oraz T. Mladenovlc. (pap) 

Zamieszki w Brazzaville 
We wtorek :rano na 'Ullicach 

stolicy byłego Konga Francu
~ego, Bra'Z'ZaviHe, :ro-z.legły się 
wybuchy ~ranatów ora<z strza.:' 
ly kaTabinowe. Lącznoo·ć tele
foniczna z Brazzaville 'Z-Ostała 
pr.zeirwal!la. 

Jak wyn>ka z doniesień iz:a
chodnlch agencji prasowych we 
wtoTek :rano odbył M.ę w Braiz
zaviUe wiec rz. ud.z.lałem okolo 
3 tys. robotnilków, na którym 
podjęto decyzję w sprawie :roz
poczęcia strad·ku powszech'll.ego. 
Robotnicy do..TD.a.gają się po,pra
wy wa:runków pracy i wypu
s'ZC!Ze!llia na wolność aresztowa
nych ll! bm. prnywódców zwiaz
kowych. 

Dla · rO'ZJ)~ia demO'l'IStran-
tów wlad2e wezwały po•ldcję, 

· wojsko · i ż.anda'1'11nerię. Wedlug 
relacji korespollldenta Agencji 
AP, demonstra.nci opano'l<,oaIJ 
więzienie miejskie i wypuścl!l 
n.a wclność zatraymainych. Pod-

Ameryki" 

c7.as &talrć z źandarmerią zo
stało :zabityęh i . rannych kilku 
robotn:iików. (-pap) 

Strefy bezatomowe 
nadal aktualne · 
Rząd Bra-zylii wysłał do 

Zgromadzenia Ogólnego NZ 
memorandum, w którym pro
ponuje rozpoczęcie na. sesji 
wrześniowej dyskusji w spra
wie · deza.tomtzacji krajów 
Ameryki Lacińskiej. Propozy
cja w tej sprawie została już 
wysuni.f)ta w ubiegłym roku 
przez Brazylię i została po
parta przez rządy Boliwii, Chi
le i Ekwadoru. 
Również rząd bułgarski w 

Na za.proszenie polsldej grupy 
Unii Międzypa.rla.mentarnej do 
Polski przybyli parlamentarzy
ści japońscy - Kato Kenju i 
Shimagami Zengoro. Deputo
wani japońscy zł<Y.i:yll wizytę w 
Sejmie p~wodniczącemu Pol
skiej Grupy Unii Mil)dzyparla
mentaimej posló"Wi Osta.powl 
DlUSklemu. (pap) 

oficjalnym, rządowym oświad 
czeniem 'W !'1Prawie przystą
p!.ania NRF do u.kładu o 
częściowym zatka.z.ie prób ją
drowych, mimo iż jak 
oświadczano tu już wielokrot 
nie - Ru1sk w czasie swego 
niedawnego pobY'f;U. w stoli
cy Niemiec za·c<hod1111ch „US'"~
nął -wątipl•iwości NRF" w tej 
ktwas.ti.i. 

Mimo ogloszOlllych za.Powie 
dzi !"Zą.dr.l bońskiego o goto
wości przyistą.pienia do ukła
du moskiewskiego ponownie 
słyszeć się da.ją gło·sy wyra
żające de7!atprQba-tę wobec 
udzi.a<hl Bon:n w porooumie
niu moskiewiskLm. 

Projekt votum nieufności 
dla rządu premiera Nehru 

liście wystosowanym do se
kreta.rza generalnego ONZ. 
U Thanta wysuwa projekt u
tworzenia st.refy bezatomowej 
n.a. Balka.na.eb i w ba.senie 
Morza. Sród.'lliemne&'o. 

15 . tys. górników 
straJknJe fl1 Asturii 

Przy NTU 303-04 

Co sądzisz fi 
o łódzkiej C 
gastronomii • 
Ju!ńro w czwa!!'lf;ek 
w godz. 14 - 115. 30. 
przez telefon 303--04 
odpowiadać będzie 

Ryszard D zle(IJ ul ski 
za.s.tępca dyrektora Lódz

kiego Zjednoczenia Prz.edis. 
Handlowych Art. Spoż. 
Przem. G.wtronomicznego. 

Glówne tematy: 

8 Uwagi krytyczne łodziai!l, 
postula.ty i propozycje us-
pra·wnień w pra.cy lódz:
k;ich restauracji, jadłodaj
ni, barów. ba.rów mlecz
nych i kawiarni; 

8 Gasitronomia w ok'l"esie 
letnmi; 

G J atkooć i a.so!l"tymenit IPO
traw; 

(.') Higien.a i es-tetyka lokali; 
8 Sprawność i uprzejmość 

obsługi; 
(.') Godz.iny otwarrcia lokali; 
G Realizacja hasla „KUent 

ma .zawsze rację"; 
8 Gdzte brakuje placówek 

gast'l'Ol!lomicznych? 

~--~ ..... , ..... --..... ~ 

Osita•teeme iwypowiedzenle 
się odrocwn·o do końca ty
god1!1.ia., na ok.res po zakoń
czemw debatv w senacie a.me 
rykań.skim oraz: po śro-drywej 
wizycie Scht"oedera w Lcm
dynie. NRF chce w ten s.po
sób wyw.rzeć wyraźny na-

W wyidanym we wtorek 
specjalnym komunikacie 
„związek przesiedileńc61w" za 
leca rzą<doWi bońskiemu re
zerwi: wobec układu. 

Pomnik 
Iołnlerza Polskle20 

Polski kabel dla TU stanie ~ Warszafl1i~ 
W 20-ilec•e Lud<Q<W1ego W~J-

Na zamów.ienie Telewi'Z]i ska Po1hslkiego i w dzień śW'ię-
Warszawa, w SoczecińlSikiej ta WIP - 12 pażdziemdlka br. 
Fa.bryce Kabli wypa-ocLu.kowa- nastąJPi w War.sizawie odsło
no IPO ra.z pie['W.s.zy w na- nięcie Pomnika Żobniell'za Pol 
.sizym ,przemY'śle t km kabla skiego dq•UJta Xawerego Duini
ko.ncen1Jryo2mego. Do niecla.w- kO'WL<lkiego. 6-metrowej WY1S0-
111a f.rn.bel taiki d[a potr.zeb te- ikooci sY'!IWeta żołiniel'za. w 
le,wizji - Slj)ll"QWad-i:aliśmy z helmie i z peipeszą w a-ęku -
rz;a.g.ra!lllicy. bo ta.k wygl~dać bę<lzie pom-
Metodę produikcji kabla. te-, niik - w:zmiesiO!l1a rzm>ta.nie na 

lewiizyj111ego o,pra,cowal w Osd Sa.slkiej, w miejscu, w 
szczeciń.sikiej fa.bryce zespół którym nie-gdyś 2lnajdowala 
i.inż. Andlrzeja Kowaleiwis.kiego. się ŻeJa.:zma Brama. 

112 pożarów w jednym dniu 
112 pożarów, z czego at tll 

w :iJndywidua'1nych go.sipoda.r
stwach ch1o!P'Skich i 21 na. tere
.nach lasów - c•to smutny bi-
la nJS l>Q<n.iedizia.l.ku. . 
Przyczyną więklszOŚci pozarów 

Jest brak poszanowania obowią 
zujących w tym zakresie za
sad och!rooy. Komenda Główna 
Stra-ż:y Poża.rnych podikreśla, że 
01)ady deszczu w ostatnich 
dniach nie nasyciły dosta<tec2-
nie podł-O'Ża i w zwiąizlw z tym 
każde nie<:11balstwio czy nie-
ootrc·:ime obchodzenie slę z 
Of:!niem pow.aduje groźne na
slępstwa. 

Najwięcej po?,:arów zap.oto,,.,a-. 
no w pon;ed:l;alek w woj. woj. 
ltjeleckiian, i~. wairseaw-

sklm, porz.nańsklm i katowickim. 
Wladze pod.j ę(y s-z.ereg kro-

ków rza1Pol:>iega1WCJZych. we 
wsiach zaczęto pelndć wa.rty / 
pr:zeci.'W\POŻarrowe przez całą do
bę, a nie tyJlko w nocy. Oka
zało się bowiem, że 96 proc. 
poża,rów WY'bucha w ciągu dnia. 
Ol:>owią'llude już zarządzen!e 
Min. Kom1.11111G<acj.l o kontrolo
wa.ni.u, ozy pairowo2y są zabez
pieczone przed iskrzeniem. 

1'5 bm. upływa termin pr-ze
gląd·ów ciągnl•ków w kó~kacl'> 
I'O·ln.i>C'Zych, PGR. oś-r·odksch ma 
S?.ync-wych, GS i tra·nsporci" 
Je;.nym. Chod"i o to. aby za.bez 
pieczyć ciągniki ]Yrzed is.kr:ze
niem. We ws.;ach przy:go1owy
wia.ne są r;;apasy wooi. (pal)) 

13 bm. otwarta. został.a kO!lej
n.a sesja J;>arr'lamentu Indii. W 
pierwszyim druiu obrad blok 
prawicowych partii o~ycyj-
nych wnió&ł p!'!Oj eikit vowm rue 
ufności dla nądu Jawaha.rla.J.a 
Neha:"u., żąda.i ąc jego ustąB:ldenia. 

Wniosek ten uzyska~ popar
cie 711. deputowanych, a ponie
waż dla złożenia wn.iosku IP-0-
tt".zeba. co najmrti.ej 5(1 glosów. 
więc po :raz pierwszy w histo
rii nieiPodlegi!ości Lnd.ii parla
ment będ1zie omawiał :projekt 
votum nieu&nioki dlJ.a rządu. 

F'ra.lroja pall'l.aanentarn.a Komu
ndstyczinej Partii !ndld. prizygo
towala również :rezoJ.ucję w 
spraWie votum nieufności dla 
rządu, krytykując indyjsko-,ame
ryklańskie poll'01Zulll1ienie w sipra 
wie tira.nsmrl.sji audycji „Głosu 

Salazar: 

Nie oddam Angoli 
Jak poda.ją z Li:tibony, 

-'Premier · Portugalii A.ntom0 
Sa1lazar wygł01Sił tam w oo
.niedzialek w.ieczorem długie 
„przemówienie do narodu". 
tra.n.simitowa111e pr.zez radio i 
tele.wi.zję. 

74-letni dykltator ozm-ajmił 
buńcz1ucznie, że Portugalia 
be<lzie i-a wiszelką cenę bro
nić siwych posiaid!łości w 
Afryce. Salarzar nawet nie 
1WS>poon111 ia·l o z.ari-utaich na 
temat wyzyiskiu. terroru i re
:pre~i·i w A.n.goli i iillll1Ych ka
lania-eh portugaJ1ski.oh w Afry 
ce. Oświadczył natoimiaist, że 
Portugalia musi „trwać w 
Afryce", • bo jest tam „t>o-t 
wiernikiem ' świe.te.go dz'e-
<.W·ctwą.", \,PĄP) 

Ameryki" ~ rozglośnię w 
KaLlmcie orraz decyzję :rząd.u w 
sprawó.e przeprowadzeni.a wspól
nych m.ai!lewrów lotniczych In
d.iii, USA i w. Bryta·nli nad te
ryto.r:lUJm indyjskim. Rezą•lucJę 
pCJ1)a:rlo :l6 depurtowanych. Nie 
została więc wniesiona J;>Od ·o·b
rady _ pa.rLamentu. (pap) 

J'alk dowiaduje się ko.resi:x>n
deM Agencj•i Fra)'l•ce Presse, 
sytuacja . w Astuo-u nie uległa 
we wtorek większym zmianom. 
ló tysięcy górników hlszpań
sk>ich stra.j~uje wa·lczac o .•we 
prawa. W Zagłębiu Aller góo-
nicy kopalll'li „Figa.redo" zwol-
nili znacznie tempo pracy, ('() 

Telstar.z'' rea11UJe ~~~e~:~!srz~:!ni.iako ll'U~;~ 
U 3 &tlrajkowego. (!P<llP) 

na sv2nałv ·z Ziemi Kon2res or2entvński 
ze'_'B~~~i::.~=.:'"w p~r~ zatwierdził prezydenta 
dzułek za posredmctwem 
ameryka,ńi!>kiego satelity ko
rnuniJka-cyjnego „TeLSitar-2" 
trainsim.i.sję telewizyjną. W 
oza.sie tej tra.n:smisji, kt6rą, 
trwafa dwie i pół millluty, 
przekazany zO<S'ta.ł zairówno 
obraz jak i dź'Wi~. 

Sałeli ba „ Tellstar-2", ;>o 
diw.urnie>ię=ej norma·lnej 
pracy przestał odipowia-dać na 
wysyłane z Ziemi sygnały 
16 lipca br. (PAP) 

Wiec w Banduligu 
przeciw Malajazji 

Uczestin.icy ma<S<>wego wiecu. 
który oobyt się w poniedzia
łek w Baa:idru.ngiu, zwróclili się 
do :rządlll i-ndone-zyjs.kiegc, a.by 
:zmacjona.Ji2owat mienie brytyj
s.kie w Indonezji. 

Rezolucja uchwa•lona na wie
cu stvv!ierdrza, źe utworzenie 
pr-O'jek>towanej Federacji Malaj
azj i„ w której skład mają 
wichodzić Sing.apuT, Malaje, Bor
neo Półr1JOcne i Sarawak, jest 
„ko.ncepcją brytyjską mającą 
n.a celu obronę brytyjskich in
teresów gos!J)Oda1rx:zych., politycz 
nych i mHitarnych w Azji po
lu~niQWQ-WS<CJ19~n.iej ". (paip) _ 

Jak donoszą 2 Buenos Ai
res, koin.gTes inarodowy Ar
gen tyllly zatwi€JI"dzi1 12 bm. 
nowego pre-zyicliEmta. Republiki 
A.rtUJro Umibe!'>tio Illię oiraz w i
ceprezy>denta CairJ.ooa Perettę. 
ObylC!Jwaj O•nl nal•eżą do partii 
„Rad~·:kal.na Ll.lldoiwa Unia 
Obywa.telska". (pap) 

w 5 rocznice śmierci 
F. Joliot-Curie 

W ziwią;z.ku z przY1Pada
jąca lł bm. rocznicą śamer
ci Fryderyka Jo-ldot - C-irie, 
Prezydium OKP wystosowa
ło do FrancwSlkieg·o Komite
tu Pokoju deipeszę. w któ
rej rn. in. czY'tamy: 

„W piątą rQozaucę śmier
ci Fryderyka Jolio•t-Ourie. 
wspólilw6rcy światowego ru
chu pokoju, pierwiseego prze 
wodniczącego świato1wej Ra
dy Pokoju, wielkiego uczo
nego, z111ak0n1itego syna na
rodu fran-cuEikiego, szczeTego 
przyia-ciela P r,2ki Ludowej 
- Prezydium Ogólno.pol skie
go Komitetu Pokoju składa 
hQlid jego pami~ci"• 



lypowie~zi Macmillana 
I lorda Home w Sztokholmie 

o Głos narodu francuskiego 
„Raibunktem stule
cia" nazwala prasa. 
całego świata atak 
15 bandytów na p-o
ciąg p<>ezt-0wy jadą 
cy na u-asie Gla
sgow - Londyn i 
zraoowanie 2,5 mln 
funtów szterlingów. 
Funkcj<l'llM'iusze slyn 
nego Scotland Yar
du nadal nie traflll 
na :ta.den ślad pro
wadzący do wykry-

w sprawie układu moskiews·kiego 

I Na zaikońozendie pobyt u w Szwoojj premder Wielkiej I 
Brytanii Macmillan i b rytyjslti tnill'l..ister spn.w za
granimnych l.oo:'d H-0-me spotkali się we wtorek z 
dz.iennlikairwa.mi na. kon fe.renc;ii p~ej, -------Premier MacmiiUam. oświad 

czył m. :Im.. że w rokowa
niach 'W sprawie uczesitmotwa 
we W'9Pó11llym rym.ku Wielka 
Brytama bynajmniej ,.nie 
cZeika na klęC!Llkaioh, aby ją 
przyjęto". Premier oda>owia
da.ł · na pytanie pewnego 
dziem,niokarza aim.er)'tkań.sk.ie
go, który zaigaidlnął go obce
sowo, .py sądzi, iż de 
GSJuJle Wip<llŚci Anglię do 
WISlpÓln-ego il"ymiku", Mac
millain odparł z :ilrytacją: 
,,Nie jessteśmy na kolanach. 
Sprawa nie wygląda tak, iż 
kltoś ma nas wipuści.ć. Roko
Wlalllia na razie się zaikończy
ły„. Nie 'płllJSl7.czymy się 
przed n;i!k;i.m". 

Locd Home odipowiadając 
na pytall'l.ia dotyoząoee polity
ki za,girankznej oiś'Wiaidrczył, 
że .na.jbaIDd:i:iej Olb.i.ec:uJącym 
punktem dla dal!szych roz
mów między W.schodem i Za 
chodem jest ~a rozrrn:esz 
czania oooerrwatoców w kra
jach NATO i Ukłaidu Wa.r
szaWSlk.iego. 

Home powiedzi-atł, że roz
m~eszczeinie obserwatoróiw w 
portach, na lottn.i.skach i na 
dworcach kolejowych może 
być jednym .ze spooobów 
zaibe<npiec:z€1!1.ia się pneciWlko 
niesipodziewainemu aitaikiawi. 

Spotkanie uczonych 
z krajów RWPG 

W <KałUdze zakończyla się 
koordynacyjna narada uczo-

cia bandytów. 
Na rojęctu: detek· 
tyW'i Scotta.nd Yał'du 
oglądają wagony po 
ciągu pocztowego. 

CAF 
nych-ekspertów przy stałej ko
misji do spraw koordynacji ba
dań naukowych i techndcznych 
Ba.dy Wzajemnej Pomooy Go
spodarczej. 

Narada trwaJa 3 dni. Uczeni 
z 5 krajów &0ejallstycznych -
ZSRR, Węgier, Czechosłowacji, 
Polski i NRD omówili zagad
nienie stosowa.m.a nlebiałlto

WYKRYCIE KRYJÓWKI 
angielskich bandytów 

wych substancji awtowycll w ltry'Jów!ia bandytó<wi kJtórzy zaatakowali p-ooiąg pocztowy Lt>n
szczególn-Ości mocznJka. i wody dyn _ Glasgow i zrabowa.li 2.500 tysięcy funtów S<iterli.ngów, zo
amoniak.a.lnej W żywieniu by- stała z!ok.alizowana - zakomunikował we wtorek we wczesnych 
dła. g<J>dzinach pop-0.Judnlowych zastępca szefa Scotland Yardu, Geor· 

Sprawa szerszego stosowa111ia ge Hatherli1l. Kryjówka. jest otoczona przez p·olicję i nikt nie 
substancji chemicznych w ży- mole się do niej zbliżyć. Będzie ona gruntownie przeszwrana. 
wlemu zwierząt znajdowala się 
w centrum uwagi uczonych ob- Ba!!lJdytów an.i piendędlzy nie Kryjówką byta odo.sobn!~a 
radujących w Ka.h.bdze. (paip) znaJerzlono. ferima w OaJdey w pobliżu 
--------------"'---------------- miejscowości BriN, polożonej w 

Rusk odpowiada 
na pytania senatorów 

(Doko0ńcz€'Ilie ze str. · 1) komisji do spraw energll ato
mowej Kongrnsu oświadczenie. 

kosmicznych. Nie wykluc:zam, w którym zaapelował do sena
iż pl'ZeipI'o~adzimy również torów, by ratyfikowali podp<lsa
rakowalllia hairu:lllowe, chociaż ny w Moskwie układ o zalka.z.ie 
ru_· e i est to an·i trochę zwi~- doświadez.oń z bronią nuklear-... " ną w atmosferze, w przestrze-
zam.e z układem o zakaz.ie ni kosmicmej t pod wodą. 
prób, , - I ~-~-~~-----~~~-

Trzeci płonący 
mnich · buddyiski 

odległości okola 50 krrn od Lon
dynu. W pabliżu n\e przebiega
ją żad.ne waż,ruiejsrze sZLatki ko
m11.1ni!kacyjne. 

Policja zna.Lazła puste wolI'ló. 
w których tran.s.p-0rtowano ple
niądize, Przypus:z.c:za się, że b&n 
dyci opuś.ci1i kryjówkę przed 
trzema dniami. Pewne o:zin.a.Jkl 
wslrnzuj ą, że rejterada t.a od
była się pośpiesznie. Do·klad.n<' 
prze»'Z'Uklwa111ie kryjówki i o
koJrlc wymagać będzle około 
trzech dnl cza&U. 

Ba,ndyci zootawili znaczne za
pasy żywności. Zamierzali o.ni 
zako,pać lub spalić jakleŚ' przed 
mioty i w tym celu wykopali 
wletld. d·ó! przed domem. 

Dwie sąsiedlnie fermy są rów 
nież otoczone przez poUcję. W 
cailym okręgu wstrzymano ruch 
looloi.vy. Eklsil>ffi'Cl sąd.owli zos>t:ali 
wezwani z Londynu. Chod2l 
przede wszys'1lkim o stwierdze
n.ie, czy bandyci 'P'<Jl2X>Sta'Wili 
odciski pa.lców. 

,,My J111Ze3 pood.:pis-a.n°i, :iądamy od rz~u frMlcuskie
go, by popa.rł moskiewski ukla.d o za.ka.złe prób ją
drowych, wz;iął udzdał w genewskiej konferenoji ~
brojeniowe,j i we wszystkich rokowaniach crotymą
cycb pokoju". 

Białe kartki z tymi słowa 
mi krążą w całej Fm1Dcji i 
podp:iisywane są porze.z p-rzed 
staiwicieli róż,nych wacrstw 
społecz.e11istwa. Zbiw-ame pod 
pisów pod petycją odlbywa 
się z :imi.cjatywy Ruchu 
Obrońców Pakoju. 

Odlmowa rządu francu.skie 
go przyłączenia soię do r1kła
du mookieWISkiego0 jest potę
piama przez szer.akie war15twy 
społeczeństwa oraz prasę róż
nych kierUl!llków politycz
nycll podlk,reślającą, iż poli
tyka taill:a podryiwa p!I"est'ż 
Fra1D·cji i PJ."OWa.dz!i ją do 
międzY'll'l.all"odOIWej izolacji. 

We wtorek odlbyło się w 
Pałacu Eli.rej1Slkim pod prze 
wo09;nictwem prezydenta de 
GaJU:lle'a posiedzenie Rady 
Moinii:;;trów poświęc001e przede 

ws.zys<tklm zibadaniu między
na·rodowych ko:ru;ekwencii 
układu mosikiew1s.k1ego. W 
mamem.cie, gdy coraz to no
we kra.je po·drp.ilS'uią się pod 
układem, rząd ga·ull:Lstowiski 
nie zmiell'l.ił w ni.czym swe
go stanowi.ska dążąc nadal -
jak wyn.i!ka z oświadczenia 
mill'l.istra inio·rmacji AlaiJJa: 
Peyrefitte ..:.,_ oo ut:w.orzeinia 
„właisnei siły atoonQIWej". 

W · obawie przed reakcją 
opinii minister odim&wił ja
kichkoJ.wiek informacji o za 
miarach l'Ządu w spra.wie 
ewe:n.tuaJ.nego przeprowadze
nia nowych trallllCuskdch do
świadcz~ń atomowych. Pey;re
fitte powiedział jedynie: „O 
tego rodzaju wyda~ze:n.iach 
można się dowiedzieć, gdy 
<J1I1e na19tą.pią". (PAP) 

Barnett contra Meredith 
Gu.bernator stanu Mds~<;i

poi., rasi>S'ta Rosis Barn€'tt za
żądał od w:tadz UntweMyte
tu Missisipi, aby nie wyda-

Cdery wioski 
• • zasypane z1em1ą 

RO<ZJtnyte p.rrzez ulewne desz
<!Ze 21boore górs.klle zasypalo 
=tery wiooki leżące o lOO km 
na zachód od stolicy NE!Pa.l.u, 
Katmaoou. Wedlug pierwszych 
<Lon.iesień, Móre na<leszly do 
Delhi we wtorek, zwaly ziemi 
pograebaly żywcem 150-2CO 
osób. 

wały dy.plomu studentovr. 
mur.zyńskiemu Jaane.so'Wi. Me
redithowi, zanim n~e p!'ze
prowadzi się śledztwa w 
sprawie jego „uwłaczających 
i złośliwych wypowiecLzi". 

Przed rdkiem Baniett nró
bował siłą nie d01Puścić Me
reditha na uniwersytet, gdzie 
Muirzyn chciał skończyć stu
dia (rozrpoczęte na innej uczel 
ni). Podczas zajść wywoła
nych prizez raisis1tów zginęły 
wówcza,s diwie osoby. Ober
nie, g.dy Meredith ~daje 
ositatmie egzaminy, guberna
tor zmowu stalllął mu na dro 
dze. 

Home ośWiaidlczył, że spo
dzieiwa się, iż :mdlllistrowie 
S1Praw za.grllll'.1icmyoh Wiel
kiej Brytbanii, USA i ZSRR 
spotJkają s:ię na XVllI sesji 
Zgroana.drzenia OgMinego NZ, 
ro21POczynaijącej się w No
wym Jcu1ku we ~eśniu, 
ahy ,.d·oko:nać oceiny (16'ią,gnię 
tego postępu". T:yan.cza.sem 
An.glia i USA będą kansul
tawa·ły \Się ze SW1Cńmi sojr.isz
n.ikami. 

Na tejże kOruferencji Mac
millain .zideme,mtował 1'()głos:ki 
o mo:i.liiwości dya:nisji lorda 

Uczyniliśmy waż.ny kroik 
w kieru.nkr.i polkoj:u - ZaZJDa 
czył Rusk. - Jednakże na
sza lista spraw nie załatwio
nych jest jesz:cze ogromna. 
Nasze sukcesy będą w po
wa.żinym stapiniu zaileri:eć od 
tego, jaką część &rodlków 
przerzmaczymy na wyścig 
zbrojeń, a jaiką na palące 
poit'nzeby kraju. Podobny 
problem stoi róWll'l.ież przed 
ZWli.ą?Jk.iem Raidziookim. 

Jak donoszą z Sajg·t>nu, we 
wtorek nad ranem w połud
niowo-wietnamskim mieście Hue 
mnich buddyjski z pa.gody Thuc 
Tuyen popetnil samobójstwo 
oblewając się naftą i podpa.Ja
Jąc, aby zaproteswwać w ten 
sp'osób przeciwko dyskrymino
waniu buddystów przez retim 
Ngo Dinh Dlema. Je6t to 1.w!: 
trzeci tego rodzaju wypadek w 
Wietnamie południowym w ciJ!,
gu ostatnich trzech miesiecy. 

,,Twierdza'' Szczodre 
W swoim liście do władz 

u.n.iwersyteckich Brum.cit za
cytował nastenuiącą ,,złośl1-
rwą" WYJPO"Wtedź Mereditha: 
„s~tem, w jakim żyjemy w 
Misr.sdsipi i na całym Połud
ni,u, trzeba z.mienić za. wszel 
ką cenę". Według gubeirnato 
ra za takie słowa należy 
M&edttha U:SIUllląĆ z uczel· 

Hame. (PAP) 

Czy d'ojdzie do stra1ko 
kolejarzy w USA? 

Konf'likt pomiędzy praeow 
ni.kami ~ kolejowe
ga, a właścicieil.aan.i przeds:ię
biorSltw kolej>01wych w Sta
nach Zjedin>002l0illyc.h nie zo
stał dlotyichcz·a.s l'ozwią>:any. 
Obserwatoorzy :pcil:iJtyiczari zwra 
cają uwaigę, że jeśli zapo
wiedziamy na 29 Slier-pnia 
straj!lt ogam.ie większiość pra
cowllrilkćow trallllSll>Or1T.1 kolej0-
wego, to l'i:ruie .z.aqpa·ta:eenio
we Stalllów Zjedinoo:Dcm)"Oh zo 
sta!Ilą przerwane, co będzie 
niewątpli.Wie poiważnyan do
sai;n dtla goopadariki kira1ru. 

(.PAP) 
~ 

~omunikat ,,Totka" 
P. P. TO<t&lilzatoll." S\P=W'Y 

zawladam:La., że w zaBtladach 
;pi&airski.ch rz: dITTJia 111 sierd)ID.l.a 
l 963 "" stwierd/ZofllO 

5 ;rozw:i.ąizań z 12 tr.rutien.lami 
- wyg:Ta!Ile po rlll lil.1>113 

99 T-OZWllą0ań Z Ll tra:tien4am1 
- wygir.aine po \Zł ~ 

Tl2 :rozwiąrz;ań z lO tr~
mi - wygrane po zl 68. 

* ~ * W rz:alklladaeh Toto-JJootek: 1Z 
dnia ltl &ierpnia liS63 r. stwier
dzono: 

1 ll'OfZIWiąrz:ani>e z 5 traif:!en.lami 
p<rem. - wygirana zt i.ooo.ooo 

56 .oorzwiiąza.ń z 5 trat. Z'WYkl. 
- wygx-a:ne po rl1t 29.239 

5.267 ir-OZWiąrz:ań IZ 4 traifie
nJamrl. - wygll'ane po zl 4.6'1 
90.~ irO<Z'Wiąizań rz 3 tr~e-

.nJami - wyigrane po zł 2.8. 
~ 

„Kukułeczka" płaci 
na końcówłkę bamderol 4&10 

zl 4.538; za 5 'flraifień rzJ 2.212.14; 
za 4 tra.tlenia rzll 84; za 3 tra
tlen.la zl: 8. 

Na wyigira.ru\ I stopnia po00-
staje 500..000 Złotych. 

Dnia 11 ~ 1963 r. 
zmarł. ~ lai 60 

s. :t l". • 

LEON JAJTE 
Pognleb Ol!będzie się dnia 

14 IS'ierpnia br. o godz. 16 z 
kap'i::y Clllenta.rza ewa.nge
lirkiego pr:-zy 111! Ogr-OdJwej 
o czym zaMr'.1z..daliba 

RODZJNA 
WWW Wii&!iiiS&2idiJ'tWUWlf '~ 

Sekreba:rz staruu USA wy
raz,ił pra:edmnamie, iż ZSRR 
będzie prze.:.--ir~egaił układu 
Il).ookieW!Skiego. Związek Ra
dziedki i Sta·n:v Zjedm.ocrCl'Ile 
- 'POWiedz.i.a.ł Rusk - po<l
pi.sia.ły ten u<k.lad dl SJtego, iż 

od;p'JW'!aida ich -=ipólnym in
teresom i interewm nar.o
dów cał<il!O świata. Te zaś 
kraje, k.t6re ni.e prnyłączą 
się do ukl;adlu i będą prowa 
dzić próby, zmaj-aą się pod 
siliną "Oresją świa0towej opi.nii 
pu~liczm.ej. 

Senator M'onie, demokmta 
z . Oregonu, poiprooi:ł Ruska, 
ltbY ,,l)'tamowczo zaipewnił" 
k.<Jimi&ję, że jeśli Fra:ncja nie 
pad.Pisze Uikładu i będzie 
kootyinl,l()<WaĆ próby, Stany 
Zjednoczone nie naru~ą po 
rozr.imiell'l.ia moolkiewskiego i 
nie udo~ępndą Fran-ouzom illl 
formacji abomowych. 
„Mogę zapewi:nić pa'!la, że 

nie maany zamiaru naruszać 
uldaoo" - odrparł RUJSlk. 

Senatorzy GQre, Chu!'ch. 
Humiphrey i F\tlbrigb.:t oświad 
czyli, że wyistąipiein:le i od
powiedJ~ RUJSka wpew.ntiy 
icll WY'Sitairoza.jąoo o korzyś
ci.ach układu. 

Przeciw.nicy ulk'llad'll „Wście 
lcli" - wysitą.'Pilli tyim razem 
z asika.rżeniean, jakoby ZSRR 
wie1Qlk,rotll'l.ie naru=a·ł ukła
dy międzYnMIOdiOWe. Ośwdad
czenia tej treści złori:yli se
natorzy Ęr..ichel, HidketnlO()l])er 
i CaTliscm. Senator Kuch.el 
wyraził ponadto obaiwę, iż 
ukłaid może przeszkodzić 
USA w Slkonmruowan:iu po
cis!ku przeciiwralk.ietoweg.o. 

(PAP) 

Sekretarz obr>ony USA, Ro
bert Mcnama.Ta zł>O'!ył we wto
rek na wspólnym posiedzeniu 
k<m>lsji spraw Z>a!!'l'ani=ych, 
komisji 64ł zbrojnych s>enatu i 

-11 żołnierzy zeinęło 
na manewrach w USA 

W stanach ZJednoczon~h 
trwają najwlęk:srze od zakończ<i
nia ostatniej wojny ma'Ilewry 
wojskowe „,Siwift Stroke ill" 
(„&zY'blde uderzenie ill"). 

W ma111ewrSJCh, które trwa1ą 
ju(J; CZWall'ty tyldzień„ zglnę.l-0 
ll żotnierzy. Pięciu poruosl-0 
śmierć w ka.tamroile lotndcrzej, 
cmerech podcza~ zóelrzenia sa
mochodów, a dwóch utO'l'lęlo. 

Inspektor sanitarny 
w Radomsku informuie 

W związku (Z; zaipytania
mi ze strony ludiTuości Pow. 
sta•cja Saa:ii<ł;aml()-:Eipi.de1molo
giezna w Raid'°'msku wyjaś
nia, że w Rad<l'mSlkr.i i po
wiecie nie zal!l'otowalllo do
tychczms żadll'l.ego przy;padku 
zachor<JIWlaonia, ani zg·01JliU na 
01S1pę prawdz:i.w~. 

(Dokończenie ze m. 1) 

- Obecnie mamy 50 cho
rych na.il którymi czuwa trrech 
leka.ny, 10 pielęgnia.rek i 10 sa 
lowych. Mamy już wła.sne ka
retki., ośrodek dezyruol;:cyjuy, 
laboratorium„. Sta.n eh-01cych 
nie jest zły. 

- Pani doktór mówi o trzech 
lekarzach ... 

- A tak. Z2 lipca przybyli 
- również oohot.niczo - dr. 
Da.nuta Oletwln f dr Tadeus:1: 
Hawling że Sza>itala MSW. Do 
niob dołączył p<no&tały per
SOillel, 

- Czy pa:rui, będąc Soallll()lfm.a 
w dniu 17 liipca, odcrurwala 
lęk? 

- Raczej nie. Jestem leka.. 
rzem szp.i,tala zakaźnego. Przy
wYkłam do ohorób. 

- Ilu pacjentów nie udaro 
się uratować? 

- Byto 5 wypadk6w śmler
telnyeh. Stllill chorych był bez 
na.dzie.iny 

- Czy ktoś z wasze.i zal:o
g,j również zaehO!l'()Wal? 

- Tak. Trzy pieJt:-gniall"ki. 
One jednak już przybyły do 
Szczodrego z ospą, 

- A d<Jlkt6r Zalwada? 

Katastrof a samolotu Air-Inter 
w po;niedzia!eik; 1~ siet'Jl'll.la 

rOO?lbil siię w godrzinach wieozor 
nych w pCl'b!Ji'i:u Lyo.nu samolot 
:llrancu&kich l!Jnli lotniczych 
Air-In.ter. W wyniku k.atas.tro
ty 16 ooó'b zostało zabitych, a 
3 powa2'nie :ranne. 

sam-0i0<t kulrsuj ący na trasie 
z Lil!le doo Nicei zaanierna-t Ja,
dować na lO!tnJslku w Lyonie. 
Otrzymał O'l1 na to zezwO'lerule 
"'ieży kontrolnej i w tyan mo
mencie lą=ność radiowa zosta
ła ;>:raerwana. W 3 min·uty póź
niej samolot roa:bl1ł slę o zie
mię. Prizyipu= się, że 
prz~yną lmtast.re>fy b~ na-

gly; gwa.btowny podmuch wia
tru. 

Na poatladlz!e samolotu znaj
dowa.lo się !J2 pasażerów i 4 
członków w.I~. Ocalała jedy
nie 3-letruia d:zdewczyiruka Elsa 
Si.mon., kltóirą ze wz.głędu na 
powaooe obrażendia cl.a.la prze
wieziono do szpitala. Samolot 
s_p.a,dg w I><>h<liitu niewielkie:! far 
my, zabiJadąc 20-letniego męż
CZY'2Jilę. Ra·nni zost.ali równiez 
dwaj chłopcy, kltóTZy na owej 
fa.r:mie ąpęd:zaM wakacje. Zo-
5'tailil on.i p<r.zewiezieni do ;pobli
skiego sa;vit.alLa. (!Pap) 
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BELGR.AD D I k • . __ ka dekretów rządo-
W da~zJID clł\.&11 na- a1e opisem wych o uspołecznJ.eniu 

pływa c<> Skopje po- · 276 prywatnych spółek 
moc z całego świata k ·11c 1 • przemysłowych i tran-
dlllo ofiar tr~lcznego . z I u st o IC Sp·o~ i o anulo-trzęslien:ia. :r;lemi. w po 'W~mu kontraktów na 
nledzlaJek: do stolicy prace poozuklwawcze 
Maee<IonM przybyt tran ill'I'IZe.1mzta.bclenia. tego o- BONN oraz wydobycie b-o-
sport leków i odzieży kręgu w poligon. mor- W ~~•ro-małek wle- ;:: sektor naturalnI,ch 
z Niemleckle:I Repu.bil- ski NRF luii> A.- ~·two- ,,,.,._ prywa; • ..,y. 

, ""' Q cza.rem mec-zndk nz.ą<lu 
Jd Demoi!U'atyczne„ :rzenJ,a tam bazy tz.aro b<»ńs.ki.ęgo von Hase 

ChO>d!nion:iemieclkieJ. pnzyznal w wywladzie 
s telewizyjnym.; że ,„po-

AJGON moc" udzielana. p.merz: 
LONDYN 

WIEDE!lt 

Rada 11:WląizJków zawo 
dowyich w bryrt.Y(J,s.ldm 
mieście portowyun -
Greenodk za,proitestowa 
?a przectw1ko planom 
zap<rOS"Z:enia zachodnlo
n.iemieckdch okrętów wo 
Jerunych z wl.zytą d-0 
rclo-nu ujścja rzeld. Cly 
de. Rado. ob.awla siq, 
iż w'.ozyta może być 
pierwsrzym kraikiem 4o 

Walka bllddY1Stów z re 
tlmem Ngo Dinh Diem.a 
w Wietnamie południo 
wym nie ustaje. 12 
sierpni?. 18-letnia dziew 
czyna buddyjska usilo
wa!a w g!ówne,j p>go
dzle Sajgonu od-ciąć oo 
ble lewą rękę, a.by za 
protes.tować przeciwko 

NRF mlodym pa.ństWIOm 
a<frylkańisk:llm uw.arumko 
wa'lla je.st przede wszy
s<tikirrl zobowlązaruem 
nle<u21nawania przez nle 
Niemiec-kiej Repubiikii 
Dem-0k>ratycznej - do
nosi Agencja ADN. 

Zaichowande się Bonn 
w s,p!!'a'Wie :poopisani.a 
u.kladu o zalkarzie do
śwla<Jicoz,eń z br-Oal.ią a.to 
mową · bylo jawną de-
m-0•nSltraoją przeciwko 
poroowmlerulu mJędrzy 
Wschodem a zachodem 
- stwiElI'd!Za w artyow
le ws.tępnym wozoraJ-
52a „Arbt::iter Z~1tung", 

KAm o•rga.n A u-strlackiej Par
tii .SocJ*en1odaat,ycz-. 

Dzienmlcł egi'!>Skie z ~ 
!@·~~~.~--

p=katoll,ckiei »Ołitvce 

~~' 
2 ~ .DZlli.;,jJlUK U)DZKI n.t 19°3_ ~ 

- Doktór Stefa.n Za.wada 
zma.rt u nas ja.ko pa.cjent. Przy 
wiozłam go wra.z z pieirwszą 
piąt.ką ohorych do s~odre
go. Opiekował się pierwszym 
p rzYJ)adkiem ospy we W:t"O<>l&
w:la - z.:trazfł się I stan jego 
był bardzo ciężki. Nie zna.łam 
go ()S()biście. ale slyszała.m od 
kolegów, że był ba.rdzt> cenio
nym lekarzem i bWI"dzo dzioe-1-
nym człll'Wiiekiem. ZntMł w 
wieku 44 lat. Robiliśmy wszyst 
ko. co było w naszej moo:v, 
żeby go utrzymać przy życiu. 

- Jaik: Pall'l.i d(llk:tór znosi ten 
ni.esłycham:ie cięiJk.i .• stain ohlę 
żerua"? 

- Cóż, pra.cuję. Już sama 
nie wiem, ile godzin dzien
nie. V\7 każdym raiilie tyle. ile 
pozostali koledzy. Władze 
miasta dba.ją o nas - przy
słały na.m telewdZ()II'. czasem 
słuchamy radia.... Ale kacl.dą 
wolną. chwile przezillla>ezaim.y 

r&CIZKld na sen. . 
..:.. Czy ten bi.wak w l!lam10-

tach nie ie.3 męczący? 
- Noce nre są upalne. A za 

dnia„.. nie ma cza'511t na. n.a
mioty. Powietrze w SzC'rodirem 

ni. (PAP) 

• 
Zołnierze 
przeszli do 

NRF 
NRD 

Praisa. NRD dioniooła we 
wtoreik, że w okresde od 15 
lipca do 12 sieJ:"Pllla br. do 
Niemd.eClkiej Republiki 0-
moik·raitycZl!lej przeszło ogółem 
27 żołlllierzy i padoficerów 
a.rmii zad1J01dl!lio.n~emieck1ej. 
Opuścili oni swe jedinootki, 
stacjonujące w mD.ej>sicowoś
ciach na wyibrzeżu M{)I'za 
P6llniocnego, w do.lnej Sa·kso
nii, Hesji, Nadrenii - West
falii, Palatynac1e Reńskim 
o0raz · w Niemczech poł.ud.".lio• 
wych i 'P<JIPrO!Siili władz„ 
NRD o udzielenie Im aiylu. 
uol1tycznego. (PAP) 

jest bairdzo dobre, wię-0 odpo
czynek na.leży do dużych przy 
jemnoścl. 

- Dl~ jesZC2le będzie li~~~ 
trwała wasza dobrowoi!!Ila :izio- I ii 
lacja od świata? 

Kronika 
ivypadków 

- Aż do wY;iścia. osta.tniego 
pacjenta. - a. potem jeszcze 
dwa, albo trzy tygodniie kwa
rantanny ••• 

W tym miejseu kończymy 
rozm<JiWę. Jeszcze tylko gocą
ce, serdeczne życzenia wszyst
kiego nailep.seego od łodzian. 
i od naszej redakcji... I przy
jęta przez doktór Alicję z ra
dośc:ią obietnica, że przyślemy 
numer z wywiadem: „To bar
dzo miła r.zeoz - otrz;ymać z 
o4wariego śwlia.ta. jakiś list, 
albo sl1J1W<> drukowane.„ 

ADRESUJCIE: Wrocła.w, uli
ca Piwna 2 Szpital - i u
mieaćcie adnota.cję - „dla 
Szezoclreg<>". 
Roomaiw.ial: ROBERT GLUTll 

wew.raj o godoz. 16.20 prrz:'! 
zbiegu Al. Po!JJtechniki 1 u.I. 
Obywatelskie:! wpadł pod traIIl 
wad 27-4 Alfons Chmielews!d 
lat 61 (Warneńczyka 43). Met• 
czyzna. pO'Iliós.t śmierć na miej
scu. 

* ~ * Na ul. Zgierskiej "'1}adll pod 
mO'tocykL doznając ciężkich O'b
rażeń oiJaJ:a stainJ.slaW Korzińsld 
lat 10, C7..8SOW0 zamiesizk.al:Y 
N ow<>tik:l .?a. 

* :(. * 
Leokadia Sank-0W\Slka lat 6' 

(Og.rodowa 70) zatruta się pod
czas nleabec'nioś.ci oomowrul!:ó117 
gaizem. 

* ~ * w Molm'ej Prawej (pow. silder 
nlewioe) sploll'l.ęlo 15 s.todól craz 
2 sterty ze zbożem. PO!Żall' p-0W 
stal w zag.--Od.zie Wl. Laski od 
iskry w młocarni. (Kl.) 

Burze nad Wiochami i Franci ą 
Gwa~towna buTPZa przesrzJa we 

wtorelc n.ad Wlłoską Riwierą w 
J>Cl'bli7.u Genui. WylaJy !rZeC:iki 
Lelra 1 cerusa, powodując zna
czne s.zkodY materiailne. w ten 
sposób bu.l'T2Je o nie notowanej 
od dawna gw ałto wn 000!., które 
~aleją oo 24 godzin nad pól
nocnymi Wtochami, a zwla.s:z
=a w LO'lllba.OY.til, Piemoncie i 
~enecji, o'bjęly również Li.:gu
rię. 

W Innych okręgach, gdzie 
spadły w ponledzia!ek ulewne 
desz,cze, s.tra.ty są również d·u
że. W okręgu Aosty padał śnieg 
w górach na wYSok.c.śc.i .,no<n&d 

, . .t-im. llllil!lir~. . 

?2 sierpnia na teryt-OT:!Jum ea
lej Francji mi.iaily mdejsce silne 
bUI".le, kltóre spowooowa!Y 20na
czne stra~y w uprawach I".'!; 
nych. Znis:zczO'Ilych zostało ro 
nież kilka do.mów. w A1pacll 
Fr.a.IlOlllS<kich huragan spowodo
wal śmierć 3 alpinistów me: 
miecld.ch biwakujących w m.a 
sywie Mont Blanc. 

W P-O·bllżu mJejscowośc.f puY 
utonęły dwie ~'7.iewcz.ynki z pn
bliskiej kc+~onii oraz 2 wy.c1in
wawczyn!e, które posp'e<.rzyl~ 
im na ratunek. 6 l·nnych tonać 
cych dzieci Z<Jioliail.i watowa. 
Ki:aż<!tC.ltl> (IP.aiPk . 



CDMIM Dary łodzian 

dla ofiar 
w Skopje Czyje to? 

Lńdzki CzerwimY Krzyż no
tuje oo dziień of'ia.roda.wców, 
którz.y skla.da.,ią dal'y w ii>DS

ta.ai .lieków, odziezy, lub pie
niędzy, iprzerzmaoz.onych na 
rzecz cfl.a.r trzęsielltiia. zilOOlii w 
Jug06la.wii. Do<tyc:hozas na .Iron 
to POK w VI Oddz.i.a.Ie NBP 
r.ir 921-9-737 w:pły!llęło 'l'.100 z!. 
Na,łwiększej W1PWY do.kiollla:Jy 
Z::1:klady lm. Tadka AJ1Zi0111a -
3,6 tys. zł - Za!ida.dy im. 
Obrońeów W~a.tt1e - 2,5 
tys. zł. Wśród ol!iairodawców 
są :rómnież osoby prywa,tne. 
Odzież, zlo:iJ!ma w l'CK przez 
lcdzi:a.n dla SJro.p.ie. war~a jest 
róW'JlWź ki'lka. tysięcy zł. Pa-
rę csób ofiarowało leki m. m. 
witaminy. 

Jiednooześnie do Stacji I 
J!)'wlioda.wsbwa. zgtaszają się ho 
norowii dawcy ofmrowuj~ I 

W chłodni składowej na 
żahieńcu od początku 
lipca - zwiększony 

ruch. Zatrud.ru.one 'dodatkowo 

Pierwszy w kraiu 

Oddział harcerskiej 
samoobrony terenowei 

Z :inó.cjattywy Zarządu IP<Jtwiia 
roiwegio Ligi ObTony Kraju 
przy Hufcu ZHP Lódź~owiat 
PCJIW\Slta.l pierwszy w !kraj u, 
elUSip€1rymerutal!ny oddzial hacr:
oeookliei sam-O<Jlbrcmy teTeno.. 
waj. W Skład oidldzfalłu wcho
dzą starsi h~ i mstruikrto 
;rzy ZiHP. 

Plier'Wsze ćwiczenóa odbyły 
sie na O'l:liolzie harcerskim w 
Ga.srzJk!u !looilo Ln<J'W'l:OO.za, Hair
c-.erze i ~tar:zy za;pozn,a.. '\ 
li sdę m. :in. z obiSltugą radio
stacji, centrał teleron.i=ych I 
O!I"arz; IPT7>e1Proiwadzaili ćwiczenia 
z zaJka:esu saanooib!Qny t€1reinO-

kobiety (od 100 d<> 200 w za
le:2Jności od potrzeb chłodni) 
szypułkują i sortują awoce. 
Gdzie jak gdzie, ale tu na 
upały się nie narzeka. W ka
nałach zamrażających tempe 
iratura wynosi minus 30 stop
ni c. 

Kilka dni temu w łódzkiej 
chrodni dokonano próby no
wej metody mrożenia w stru 
mieniu powietrza. W ciągu 
24 gadzim. zam,rio:żono 6 tein ja 
gód. Pr-0jekt 111owycil a1Parartów 
zamraźających wykonali inży
nierowie ze Zjednoczenia 
Chłodni Składowych w War
szawie. Urządzenia te będą 
zainstalowane także na ża
bieńcu. 

Tegoro=e zapasy mrOO:o
nych owoców przedstawiają 
się impol!lująco i znacznie 
przewyższają ubiegłoroczne. 
ZamI"O'ŻXlno dwa razy więcej, 
niż w 1962 r. różnych od-

Ziemia woła pićl 

mian truskawek bo ari 270 
ton. Truskawek w cukrze, 
bardzo popularnych na Za
chodzie, czeka w magazynie 
4-0 ton. Za1nuioocm.o 240 ton wiś 
ni (w ub. roku 250 ton), 180 
ton czarnych porzeczek (to
wat' chętl}>ie widziany za gra
nicą), odmi3flly „se.nga", 151) 
ton czarnych jagód (w ub. ro 
ku - 80 ton} i niewielkie iloś 
ci malin i czerwonych porze
czek. 
Część tych zapasów przewi 

dziana jest na eksport, reszta 
skierowana zostanie zimą na 
rynki krajowe. 

W tej chwili ro2i!JOCZY'lla 
się zamrażanie pomidorów i 
ogórków. Plan przewiduje 
przygotow,a,nie w ten sposób 
300 ton pomidorów i 70 ton 
ogórków. Za kilka dni chlod 
nia roz.pocz:ruie skup śliwek, 
których się zamrozi około 80 
ton. (al) 

W a>ol>u (przy wl. Mala-

1 
ichm.visikiego) stoi beizuźyrtecz 
inie ten oto 'tramisrporteir, u
żywa.ny w bu&o1wni>c~1.Die. Od 
1bli·S1k-0 d'WÓoh l<Dt, zimą przy 
1kryrwa go śnieg, a wi.01.mą 
wn.ie w wodzie. Teraz, la-

swą krew dla. i1"8lll!Dydt w S'.lrop 
je, Do.tychC'.l.aB od 6 ooób P'?: 
br.a.no po ·200 mł !klrwJ. iDzJiś i 
zaipowieMJliala swoje przybycie I 
d :> S !Ml.ii Krwioda.wsłlwa. mlo
<\złeżowa bryga.d6 pracy Sl)IOja
listyC7.llle.f MPK lkltóra odda 
hODOroWlo krew. Kas. 

wei. W tego rodzaju oddzia-1 
Jach harcerze będą ;przygoto-
wyiwaJi się d-0 Sll!wżlby woj:sa~o

wei. W !!l.ajil:xłiższym czasie l 
madą Jp(JIW'Stać IPod. olbne oddzia
ły w Alleksa!oJd!row:ie i Kon-

f~ieszkańcy Górnej dbają o zieleń l 
<teim, zaipadł się w zi.e'111ię. 
N ie wi,a,d,o1mo, czyja to wla·s 
"Il.OŚĆ. Ni.lot się do ni.eigo nie 
prz!JZ'Tl.{};je. W wynblcu <rzyjejś 
k,a:r-yigorJ.n.ej beiZtTnyśln.oŚICi ni 
·szcze.je z dnia. na. dzteń cen Mimochodem 

/(ar tka z 
U 
<lZ~ I1c belz waha
ma pow<ied:z'i'aUi.by, że oo 
!Slt'alla ·się do w.a:roiwmego 

oboziu. I to rna'1:1f1Cnmi<Dst po 
W !Jljści'U Z 1J'ud'J111l]w drwotr'CO!We• 
g:J. Jej irówi.eśinice i 'l'ÓIWieOŚ'ni
Cl/ ZOSltaaJI wyrpasa.żeini W pi,s<f:o 
'Mirly '77WiS'ZlJTl!O'lOO, ró~e się 
od at11.bemltyaz:nych .tym przede 
wszyS'tiki>m, że te.r/ooczq. <nWpo.
rÓW'namlie di~że\j i lilys lwj ą 
k.olor0Wlł7Tli świ~ Charaik. 
f,elr ich jei8lt jei!tn.<lk pacyfi,s'tycz 
ny. Alt inie ohice się Q:1TZWXJ<mi 
nać, gdzie w poocz,aiją.ce za
bawki ZICloładli llUllbyć tnalSi 11P
m11'Sbwi ~; mvi' też 
pa>ru sqiimilS!tyx>h a ~giZu
'qcych azri11~ jalk!i ~UW 
~ za.mteresoWC11nia ~ mieć 
'TTWOlll ~ zabaitOOk. 

stainltyai.oOlw.ie. j kir. I 

urlopu 
'11Y sprzęt awcLow1'any. Jmk 
d\łu.go jes;xze? 

(j. Ter.) 
. Foto: W. Kraisk.a 

Jaki bę~zie dum 1 
Zart:rzyimailiśmY się wraiz ~ 

g'l'U'!>a. żywo dy1!.kutuj ących 
i!Jirz€>0hodniów :porzy u•l. Tu w1-
ma 22/2!4. Buduje się tuta:j no
wy d,Q1m. Nie b}"loby w tym 
nic nadzWYoza.in,ego - w l<:a<Ż
dej dizieln.lcy LodrLi !'Dlla1d'Zie
my co najmniej kilka taJdch 
oble'kltów -. gdyiby nle tCI, że 
budowrtiozowie opróc:z tablJicy 
iniioI.'IIIlfUliąe€j, ~ ·wylk.o:n<lwcą 
jest Lód:zlkie F\rzeds. Bud. 
l\1Iies7lk. nr 1.,, a }nwestorem 
BPBIK, umieścili w osizk!Ol!lej 
,gab<locie sol!dlnych r-OZm·la.rów 
makietę. Widać na :niej do
Skonale, jaJk w p.r.zyS1ZJ1oścl bę 
dizle wygilądiać n.owy, 13-wlę
•trowy l:>1ułI'OIW:iec. 

Pam.ysl: l;ad'll y i gOldl!l.y :roz.. 
,pows<reehtn.ierua na innych bu-
dO'Wach1 ~) 

A!l.e pnzecielż -nie prrzyjeiclU»-
7.eim dio Między.ild.Tojórw aby na 
trzq.saić rię z inaisz.eigo hamalu. 
T Jl'71' 00.-da:leti, ż.e '714 WTn sik;r(JtlJJ 
leu Wolina młniJsiteir Lesz mógl 
by lllar.el!'=ie orb-Z1J'l'11>GĆ ~z.ertel ną 
saf:ysf~. Wsz!J'S'tlkiego 
pod diolsltatilciiem; rtyiffko laupić 
~·Tak ~IWO z.o<rga
niZ-OłW/1'110 godzimy S(P'l'zedA>ŻY; 
ż.e iki€irJ,.y ~et 'l.ld.aJje się 
na plarię, >SI~ ~ jeszcze 
zC11171llcroięot..e, 11oiedy z me<j wroca 

Bez świadectwa szczepienia 
nikt nie wy,jedzie na tereny zagrożone. aspą 

ju.ź ZllJmfkx/llięte. Godziny 
Pl'1lE'l'W'11 IW!f.z!nalCIZ<>nO ideimlnie 
ddkMu:Lnie z porranni pooi./Jkn.i w 
dermach IWICZ<JISIOIU>yOh. Aiby ca.. 
w~ć urozma~ć, pajęrn'i kie
rowlricy >najbarrdziej tvtrrailccyj. 
nych ~ mieJ!i dla P'7lZ'I! 
bynów 1D ;zamaid:TZU pairę d<>da.<i: 
~ n~k: ;,Poje 
eh.alem d.o Sądlr!.". ;,J~tem na 
l«mWs'ji. lekatr.s:lci€tf'' co 17r.z11nia 
I.o ba'rrd.zo 1'11Jtyiminkl; ~Ir. ~ 
powodu dlnroby sJaktp za.m
km4ęty", - co 11dlócUo riśl z za 
saicła!mi g1'(])1Tl.CJtyictZ!nynm, l.ecz 
~ ~ ocUożemiie n.a-

Przed k~ Mlelioiwą PKS 
11a Dwioo:-oi1 Lódz-Fabcyczna 
9Plll"a kiotleJika. 

- Proszę pani; ozy. muszę 
~ić się pr.zed wyjaz
dem do Bielslka? - pyta ja
kaś kolb.ie1ta. Kasjerika,, Ba·rba 
ra Henna.n, t.łfumac.zy, że żą
da świadec11W swcz.etpieinia os
py iwyłąozm.ie od osób, udają
cych się do Opoła i woj. 
opoJISikiego, W.roc:ba1w:ia, woj. 
wirocłaW\Slkieigo i WietousZO'Wa 
oraz P'Owia:bu ·wi€tl".Jl:lZ<l'W\Skiego 
w woj.. lód7Jkim. Wczoraj 
.zgłosił się po bilet męicz.yz
!llBI z Dzierżoniowa (iwo.j. wro
cła1ws1kfo ). Chciał wiróicić do 
swego miaStta., aile nie tajał 
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Ra.J.io i łfllawizja. 
SBODA; lC S1EBP'NU. K<mcel:ft ~ -' ~o- - aiud. pt, i;;.Tokar.z Fl!jol:ek 1 je-

PBOGBAM I na.wcy: Dad!y Mehtt1 (Imdia•). go dyiroe!k)Ł01r". ll9.00 Wiadomości. 
8.00 W~. 8.05 ~ i 2J..30 Utwocy Adama Jaimębslld>e- 19.00 Mucyka i aJkltuaJności. 19.3-0 

aktu.allnioścl 8.30 Piosenka din:la go. 2L.4'0 „Zespó-1 dziewii.ątka". ,,,Pir<>W1n,c;jiuszka•! sl!uioh. wg jedno 
8.34 M'l.IZY6ia. 9.00 Mu:zyika ~ 212.10 Gra Zespól ~enit:aillnY aktówki Iwaina Twrgienlewa. 20.:ro 
WSizystJtich.. Ul.OO Xores;pcxndencja W:Llct0tra Kclank~. ~.30 Do Eoha festiw.aJli euiro,pejskich ~Pra
z zagr.anlcy. lO.lO ,,.0 ""1.TO'Wiie ~ l!lra. aą ~· 2:2.55 lila- ska Wioon.a. - 196.'ł" fragmenty re 

:zaświadczemiia o S'llCZetPieniu, 
chociaż OE1})ę 'SZ'CZEQ)ił. Kasjer 
ka odesla1ła go do pUl!lktu 
,pI'IZY Ull. Pr6ich!niika na sipra·w 
dizemie srez.epiemia. Byi bar
d,7.0 niezadlclw1olomy, że utrud 
Ilia. mu się na1bycie bhletu. 
Niesteity, taJkreh OfSÓlb jest 
:więcej. Jedni jei;u;cze się nie 
s;r,czeyili. dJ'!u,dzy za•raz po 
S2lCZeipieniu, nie czekając a:i; 
oąpa :przyjmie się, ch-0ą uda
wać się w podró.ż. 

B~etierzy „OrbisuH wysłu
chuJą również wielu nie uza
saidlnionych pretemisji od te
go rodZ111,ju kHent&w. Wcu.o
raj jeden z nich urządził ka 
sjerowi arwanltrJJrę, po111ieważ 
nie chcilłll: mu spr.z,e1dać bi
letu do WrocialWia bez oka
zainia świadectwa szczepienia. 

Na diworoaob koilejowyoh 

m-ega.f(llIJy eo pół godziny 
;przypomi.nają o sr1:czepieniiaclt. 
Wp.ra.wdrńe w kasa.ob bilety 
spn;edaje się bez ograniczeń, 
ale o·d p!ierww;e'go bm. przy 
wyj~h sti&ją kont.ro·leny, 
któ,rzy ma.ją m. in. za z.a.da 
niie siprawd·Zll.Ć, czy (ISło,by u
d:a.jąoo się w pod.rOO: na. tere 
ny za.groż001e O\Slpą poońada.ją 
świadecbwa. s~epioń. Na. 
oigół jedina.k ob&erwuje 
zmm.iedsrroną frekwmoję 
kffoeiruDJku W.roeol:a1wi:a. <''I-Y 
Opola.. ·Sporo osób do!Wdaidu-1 
je się w bifu.rze obishlg.i p!)
dróżnych o k<l'l'liecznoścl 1 
s7JC!Z1'J)iień li od razu udaje! 
się d·ł) p·U!l!-ktu 11z.:-r,eipfie111n eg<> , 
na !i'ła.cjti Łódź-Iiail:iis1ka.. W 
P.odriź będą m&gli wyruszyći 
jednak ili1JDiero P'ł) 111prawdre1 
n.lu :m:ozepienda i oflrzyman1u 
-ia;świa.dczeniia. Kas. 

„Sporty" zawalają mag~zvny 
a .Wrocławskich·, „Grnnwaldów" i „Silesii" 

nie naa 
"" K ~ ~w„ poradlrna rOldzbrma., 23.00 oiitaillu Śil>1~0 stefanii Woy-

cz?owiekla'" an.td. 10_, ono=' Ostamnde ~-"-' t<>wllcz. 21.00 ~. '-""u i ~e s"wia- ..,._, ,_...,_ 
symfOfll.iozny. 111.00 ;,Fioelio" """".,,.,........ ta. 21 'J!T v--...:' - 0

·• ~ vu ........ u tygodni wyb6r pa pieros6w w kioskach „Ruchu" 
c.pow. •la..2.0 Od malodU do melo- ' ~,.,..,.,fi.ka ~wa. 21.~ i w sJtJ,ep.a.ch pr.redstaiwia się dość źailośnie. Braku.ie . „Grun-
<lii, 11.57 Sygn.ait crz.asu i llejlll:al PROGRAM U Gra orfk!esttia tafn€C2lil.a Polskl~o •aldów", „W:l'(Jcłwwsk.!ch", „Silesii", okresowo „Mentolowych" 
:z. Wieży ~j. 12.-05 Wiado- 8.30 WladottnOIŚO:l. 8.35 ~. ~a~.lo~~~:~ T ,,JDulka.tów". S.pmeda.wcy oferują, na.tomia.st w dowolnej iloś-
rności. 12..15 Romifczy kwaid.ra'lls. 9.00 W pogoo.nYllll naistooj.u. 9.30 symrontcznEg0 er; :fEStiwailu 11o'Wie- ci „Sporty" i „Zegluze", 
12„45 Na &wqjSką IlfUitę w Wi.Ji:. Miu~ <l!Pe?'OWa. 10.00 M01Z8dik;a ner F.estwochen" lS63 ir 23 50 
Zesporu Wo~o i Kat!>eli I.lud. m=yczna. LO.SO z życia Zwiqz:lal ostatore wiaiOOmOOcl. • • Jalk JWYjaśn!ia Skl.adiruica W'Y ~ Rrzemy&l!u S[po!Zyw 
ll.O'Zlgł. Sląisk:ie,j. 1.3.00 Koncert po Radzieckiego. lll.00 zi twÓ'lCOOścl robów Ty<boruowych, popyit na czego i Skruipu. Plan ten jest 
Pu.Lalt'!ly dila W<:za.IS-Owrozów. 14.00 kO'llJ\POZY'tnrów :fram.cuskich. H.t;7 TELEWIZJA paipiie.rosy g.aitu1nkowe wz:ró~ żelamy i jak świadczy o tym 
Opowi8J!lialnla. 14.30 Ratdmieckie Sygn.al czaeu i hej'11alł z W1eży lk!i'l!kaGm-obe IW ciągu ostamnich obecna pra~tyika, ta.kiże n.ie-

Krytyki i docinki 

haszy nie przewidziano 
Na iro·gu ul. Kaspr.zaka. 

Wrześnieńskiej, n.a przysta.n
iku MPK 7Jbieradą się codzien
nie miesrzkańcy żu.baroziła. w 
ce.zeki wa.nilu na połączenie a'U 
tol:msiowe ze śró<11Inieściem 
palą !Papierosy, rzucają :n.ie
d<JjpaJ:ki n.a chodl!l.iik, bą<iź też 
na tr.awniłki. Na próżno bo
wiem szukać w poblioż,u koszy 
tn.a śmieci. W ten SP<>Sób 
nneszkańcy Z31Śiffiiecają -kolo
rowe osiedle, nle mówiąc o 
tym, źe ka.ż.cty tlący się nie-
dOIJF•lek może s,powocbwać 
poear. (j. kr.) 

Ciszej nie można? 
W mie,sz;ka1Viiu jest dusz

no. Of;unera;sz okna. I wte 
dy zaczyin.a się„. Do pokoju! 
wdzie>rają się nieisaimowite 
kr.;11ki barunących się na pod 
worku dzieci. I taJk przez 
oa.ly .dzień. Najgorzej jed- ~ 
1Wik Jes-t wieczo1rem. Dzieci H 
co prą-uNia i.dą już spać, ale · 
wtedy, .d:la odmiainy, harce~ 
za"?zym.a;ą dorośU. Sci§..lej? 
mounąc, ~noto'1"lfzowami. Na ł 
WFM" ·,J'Ul1UIJk<i,ch" SHU' I 

Pow.ra.c~i4 z poom~j$1kich ł 
wyc:iecze'k cl.o domów. Hala~~ 
moit.o:rów rpodirywa cię na no 
gi. Nie ma już mowy o 
obe.jrrzeniu progrl/f/711U teleWi 
zyjnego, ozy poS'łu.chami:u ra 
dia. Gws srpi'lwra gimie w 
TY'knt. mową;loli. 

Gdyby przejechał 'l'a.t, po
st.mwtrł z;mech.<młzOtWanego 
1'1.li7TULka. W ga;ra.żu, 17WŻ11.a. 
by jeszcze wybrzyrmać. Ale 
wie., ZllJP(1Jla motor i gasi, wy 
próbowwje, rob'i lwnorową 
rundę, tann. i z powrotem. 
Zwa.riowaić moiŻ'IUl ! Z dlwoj
ga &go wol'W>z drwsić się w 
ziz,mlon.iętym 1>011wj'l.I., niż wy~· 
sluchiwać patlDO"l'nyoh hała
sów, dochOidzących z zew
nqlf.rz. A rada je1Sit na to ł 
,pro.s1:a: imlstaloiwać tłumiki t 
przy m{)lf)oraiah. Rada, z któ I 
rej, onieis·tety, z;moto·ryzowa-ł 

1roi lokllJto;rzy niechętinie ko-~ 
1'zytsta:j ą kii r<Nq>M:zy nie
IZ'motaryzowainych. J. Kr. -
@POGODA 

Wcz,oiraJ ·termometry Vl\SJ.ca
zywał'y ;pln.Js 2l6 stopni C, Dziś 
w Lodrzii zachmułl'Zenie ndewiel 
kie lwb uani.airkowane, tempe
raitUJI'a maiksymalna plus z.; 
stO!l>ni C. Wia.try słabe, chwi-
la'Ini. wml&kowane pol.uooin
wo-iz.achodirtie i zachod•nie. Ju· 
tro nada!l ci€1Plo. 

-------------
Już 10 społecznych 
inspektorow ruchu 
drogowego 

:reloole r=r;vw!k:O'We. 15.00 yYia- MariacJdeii. 12.05. W:bad.omości. 12.15 10.00 ~ w szu.JiLadrz:le~ _ ttlm tr:zecłi :rn.iie.sięcy. Jednocześniie 2lmlienl!ly. Mimo ż.e od fu;zech 
omo&ci. 15.JIO Muzyka baletowa. Swo(jsJde meiO<llie ~a 0Els!Pót hair- fab. pmod. ~oskiej (od lat 

15.'i-O Fest:lwa.l organ.oWY w Oli- mcłlllistó-w Tadeusza Wesorow- 16) (Ka.towdce) ~~ .~a~·!~ • .BiJ:>?r- miesięcy .n.ie tyJ!ko w Lodzi, W szybkim tempie rosną sze-
'Wie. 111.05 W rytmie tanga gira Sk:iego. 1%.2i Piooonlk:I. 1udowe z L1.«i Flrzerwa. tarni a. „Zegl.0JI'zaffill , któire ale i w liilbnych ośrodkach 15\P<i regi społecznych inspekl>Oirów 
~Jdes1D:a tan. Ro1anda Paolette'a K'Ui!1,Pi6w w wy1lcommdfu Zespołu 17.54 Lódzkie W1adom""-' ..... ,._ zawała;:ją magazyny SlkiładTnJcy. di!io izaiiflltereSO'Wanie ,,Sporta- ruehu dr<>gowego. Na liście w 

o;rklesitra Geraildo.. 16.15 „Zjawi- Ludoweg10 PoWslk:iegoo Radl.a. 12.45 ,,,.,..,.. .... ..._ Pnzyldiz1aly „Grumwałdów" [ mi" i „Zeg:J.a,rzami", nie po- KRD MO ZIIlaJduje się już 70 
&ko" ~. A. Srogi. 16.35 P:rog.mm ,,List rre S!ąslk.a.". 13.00 W:ilrtuozi 18,00 Pro.gr.am dila d'Ziecl ;,Na da- ,,Siłesii" 2lWię'kslZ01t10 w sierip- t:rafion-0 dotyci:lJczaiS ""'""''ta- nazw.isk, a zglollł&zenia przyjmu-
:rt;tcxl!zież-OIWY - aktua.IDOŚIC!. 16.40 mu:zy!k:l irOllll"yiwlrolWej. 13.2'5 ..Pa.-U lekiich drogach"· (W) ,..,,. ~ je się nadal. Trzeba p<>dkreślić, 
ko101roiwe melo<l:ie. 17.00 Wiado- Bovmry" oo.c. pOIW. Gustawa F'lau- IJudri::i niu O ponad 200.000 sztuk wić fahrylk na prodiwkcję in- że sp.l>ł<>C'Mlymi inspektorami 
lno>ici. 17.-05 IJudw.llk va.n Beetho- berta.. m.so (L) Ak.tu.aolno~ łódz- 18·16 1• e błękiftn.El!!o płomie- (ląiozm.ie w1:ęoc 400 tys.), w iSJtJo- nyc:h ga.tnmlków. Wyimka z te- drogowym.i są wyłącznie ludzie 
"~" I s·-" -•·- C--"••· ._. ni.a~ - flili!n ;prod. rad!Zlec- •··-·'·" "'- H.n.~a, a·'~ J'„,; 12 ""'• ze· ~. --"-a b~"·z1·e ~~~1·ać . . ś ""-im ks tal 
-~ ~„~~"""' ........,.r op. ~!.. ikie.. M.05 (L) K.aQe,ruOG'.lrop mu- kiEd; dolkumenta.Iny (diub- au1u""~ wv ""'>"'-' •~ ~ „~ ''"''"'"'u ......, ""''~,,....,, z wyz;szym t r""'u wy z -

17.:io AwdycJa dlLa mtodzieży zyczn(y'. 14'45 ·„Hel<to<r Villa.-Lobos: bi!lig) {KaWWiioe) sierpnia Skiłaidin;ica w:ylkonala do lp!"ZylSIZJl:ego roiku. Może wite centem, posiadający pojazdy 
~ ,,Na Wir.arżu". 18.QO Bachlanas Bras:Llela'as DJr 4". 15.00 19.05 ;,Tira.mp" - m~yn .... ~·- 50 pro.c. plairuu ®'l'Zedafy tych dy będziemy paa~ć takie p.a- mccha:niczne. 
„SwJat w zwiereiadile na.ulk.1". Gerhard Rlschka lJ:n/preS'je z wy- st (W) •-J ·ell"OISIÓW n.,,.,,~11:1t · Uprawnielnia inspektorów są 
lB.10 ;,P~e dżen;te!me- spy R'""''"· i~.~ ~Dla ~-'""" "'a- Y=lY pap! • • ~·"""' · yrwy na µi.eros:y, na jalkie mamy OiCho- P·Odobne do uprawmeń mllioeJ·i. 
nó "ó~ ~ ~ '""'~· „. 111.25 Wszech'lldca TV ;,,5 x słońre" pr7.Y\S'UOŚĆ """ °Wi"'C n.iewe.sołe. •~ ai lllie tailille, J·alkie dlla 111015 

W" fragm. opow. K. Fiedina. węda pt. .,Pierwsza wieś". 16.00 (W) .,.. " """ Mogą <lDli zatrzymywać p<>jaz-
l!l.30 Staire prz,eboje - Nowe ryt- Wiadicxmośct. 16.()5 Muzyka koreań 19.56 Doibnaruie (W) Plan !IJll'()dn.uk,cjdi i :pr:zyóz:ia- zavla111QiWa1110? dy, kontrolować dokumenty <>-
lny gra OII'ld.es1D:a Kurrta Edebha- sika. 16.40 „Ra.di-owy srowniczek 20 oo Dz' ndk t 1 · j łów papierosów ~ Mi al raz stan teelmlczny pojazdu. W 
8ena. 18„55 „Pięć ml'!bl.lt o wycho- mur;:yC7Jily". l'/ .lS (l..) $1.adarrni · · ien e eWJTZy ny (W) ----- I razie wykrycia nied<>Cią.gnlęć o· 
Waaiiu". 19.00 Ulwbiooe minlatuiry &karbów" aud. dJla dtziecl. 17.30 

20
·
30 ~:l.aJ:" - fl·:i z serii „dT ' bowiązkiem inspe-ktora jest spo-

~u:zY=ne. 19-15 Ren.cleL-V'OUS z (L) A'kt\l.aJnoOO! lód<nkie. 17.45 odc.) 17~at.f
0 

• USA (ID n••····················· llRIHlllV rządzenie <1c>niesienla do KRD ~';'I1Cimi.ti:iem Leharem. 2'0.00 Muzyka filmowa. 11!.00 ,,Bu:n- Zl.20 ,.SWia.towć.d" _ publicysty- } MO. S!>Oleezni lnspekt!)rzy są 
.ennlk Wieczorny 2'0.26 w;ai~o- da Z pioser.1ką". 18.15 (L) lt.a międ:zynrurNlowa (W) = Jedz QWQCe fy ko Starannie um11fe = szczegóinie wyczuleni na w.s:ul 

~~~ Sr.>ortowe. 2AL30 Polsfh'ie p;o Muzy<ka slonecizn.ej n'"lli". 18.45 2lLW ""ad!omości. ~ TV J kiego r-0-dzaju lam~nle przep1-

---. 20.4:) ze W:>i Q o wsi. 211.00 Ek~.v 11.l'Olblem. ~g~ ~Wl. . Wlll81111-••••H----llllil!ll~~IJ91:' sów ruchu dr-Og·oweg<>. (Kl) 
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narodów ZSRR J~drzejowska 
jedzie do USA puchnie 

' . 
trenerowi MOSKWA. - w da.lszym. cla

gu zawo<iów Jekkoa tietyc-~nych 
na III Spa•l'\.ak'adzie Na rodów 
ZSRR, Tekord Zwią'Zku Rpdą:ie
ckiego usot.ano;vil w skoku o 
tyc zce 25-letn i studen·t z Char
kowa Gienadi BEźniecow. Prze
szedł on wysokość 4,70 m. P<'
przedni reko·''<i thsta•nowiony 3 
lata temu wynosi! 4.67 i na
leżał do Krasowskiego. Drugie 
m lej·sce w skoku o tyczce za
jął Pehr-en•kc· z re-zu.Jt.atem 4.40. 

wymik mcyoslka~ w f i.n.a.le biegu 
na WO m D'Z<l•lin - 20,9 wy,pr-ze 
dzając Archi.pczuka, któr y prze 
b iegi dystans w 21 ,4. Rzu•t mlo 
tern za1końc.zyl się zwycięstwem 
K o nd1ratowa - 67,21 przed Ba
k aTinowe m - 66,29. W trójsko
ku tr>umtowal Go,riajew uą:y
skując 16,34. Bieg ma•ratoński 
przyniósł s.ukces ~jkowowi -
2:19,5:5. Popow zaj.ął dru.gie miej 
sce z czasem - 2:2:0„0.9. 

przy końcu bieżącego mie-
siąca wyjeżdża do USA sławna 
J>Olska ten isistka, Jadwi,ga Ję
d1"<e.jowska. Wei-mie ona udział 
w międizyna.rod.owych mi5'trzo
stwach Sta•nów Zjednoczonych. 
ro-z;grywa.nych na kortach Fo
rest Hi•l,ls. wa.rto dcodać, że .T. 
Jędrzejows·ka wyjeżd7,a na 7,a
pros.zen:e ocgan iza,torów tu.rni(>-

Głowa 
od nadmiaru kandydatów 

drużyny Slarlu do • • p1erwsze1 

F ina! b iegu na 400 m ppt. 
'-Vygral An isi mow - 50 ,9 przed 
Kle.0.:"1em - f>l,6. Ba·rdzo d<Ybry 

W k onku1r encj.i ko1b!et w t hna 
le 200 m tri·u.mfc·wa.Ja Popowa 
2l317, a w 'S1l{-0ku W'ZWYŻ zwycię
ży•la Czenczik: - 173. 

ju. k1tórzy wyrazili g•otowo,\P. 
poikrycia ws.;:ystkich ko&ztów 
związa.nych 1Z jej pod,r&żą. 

Lepszego spa.rril!l,gpa,rtnera, 
ntż polska kad.ra mlnd1Z1eżowa 
chyba nie trzeba. Młodzi piłka
rze pelni we.rwy, dobrze za
awansowa•m techn.Lcznie 1 szyb
cy w swoich poczy•naniach to 
dookonałe tło, na którym · Start 

na.pais.tników do dyspozycji, 
można ich prze.ta.s.owywać 1 wy 
brać najbardzieJ przydatnych 
do spełnienia zadań. Sparring 
z kadirą p-0-winien nam dać wie 
le. Chyba z pellnym roze.zna
niem posi.adairty'ch sil będziemy 

mogli u.sta.Ji~ &k.ład na nasz 
pierwszy mecz z Luburuanką. 

Dzisiejszy mecz Stanu z poi• 
ską ka.drą młodzieżową odbę• 
dzie sit: na stadionie ba.łuckilll· 
Początek zawooów o &"odz. J7, 

Rm. 

Pro sua domo 
JIJnłllllllJllł!lllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllfilłlllllllllll!llllll~lllllllllllllfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllffill ~;że ~~~~0:.::t~fnJes~~~~ ~~~ 

WAZNE TELEFONY DYŻURY SZPITALI cze.n-ie, ostatnie p.rzed 1."0zpoczę-

Pogot. Milkyjne 07 ~'fł!J'rlz~·(l."~t,IE1J'l! szpitlll Im. dr H. woir, ciem zmagań d.ru,griligo·wych. 

na • I publiczny użytek Pogot. Ratunkowe os I 1 ul. Lagiewnicka 34-36) - - Jestem b. zadowolony z 
Nocna pomoc Jekar- przyjmuje rodzące 1 cho doboru przeciwnika - stwier-

ska m. Lodzi 414-44 re ginekologicznle z dziel- dza trener drrnżyl!ly na łuckiej, 
Straż Pożarna 08 nlcy Bn·luty, z 10 ReJono T .. w.i&niew . .'fc1. -. Któż bowiem. Polscy szosowcy nnmieśli kię-
Kom. Miejska MO 292-22 . weJ Pó-radnl „K" z drziel I · h ł ""'·· 
Kom. Ruchu Dro- TATRY-LETNIE (S!enk1e- PIONIER (Fra•nc:iszkań- nicy Widzew oraz 2 dziel epieJ moze zmusic nas~c I>' ; skę na lwlarskich mistrzo-

gowego 516-62 wie7.a 40) „Czarny mo- ska 31) „Traper z Ken- nicy Górna z Rejonowej ~carzy d? pełnego wysiłlm, .en stwaich świata, Lecz tyl1w dla 
Pryw. Pogot. Dziec. 300-00 noki" J>rod, tranc„ tucky" (panornrn.a) J>r. Pocadnl „K" przy ul. ~t J:.omeczne pr~. l>~.~esta.wia- pOTlli.fi'/etórych komentatMÓW by 
Pryw. PQgot. Lek. 555-55 ii. 2().45. (Kino czynne USA, d.ozw. oo lat 12, Przybys?.ewsklego 32 i mu sit: na „bra.zy~1Jsk1 s:l'.stem la z ku ·„pa Dla tych 

333-33 tylko w dni pogodne) g, 16, 18, 20 · Cieszkc·wskleg-0. gry! Zaznaczam, ze po pierw- ona s 0 1~ • ., . 
POKOJ CKazim1erza 6) Szpital Im. dr H. Jor- szej próbie, jaką . przepro.wa- miano-wlcie, ktorzy pełnili w 

KINA. I KATEGORil „Bestia" pnod . węg., dana, ul, Przyrodnicza 7-9 dziliśmy gra.ją,c z Legią, zd!'-
TEATRY - nieczynne KL"IO LDK <Traugutta 181 doizw. od J,art; 16, g . - J>riyjmuje rodzące i cydowaliśmy sit: grać mecze ---------------

„Kozara" 1>rod. jugo.sl 15.45., Nl, 20.lG chore ginekologicznie z mistrzowskie w zestawieniu 
d<YZW. od lat · POPULARNE (Og•rodowa dzielnlcy Sródmieście o- 4-2-4. Chodzi 0 dobór wła.ś-

MUZEA 14 3-0 17 1 
18• g. 16) „BjecJni bogacze" ra.?. z dzlelnlcy Górna z ci'wych _„ 'k • na d 

· ' · 5 ' 20 prod. węg. dozw. od Rejonowej Poradni „K" zaw ...... m ow 0 P-O-
MUZEUM HISTORII Wł.O il.UJZA (Pablan•clQi 173) lat 18, g, 17, 19 przy ul. Leczn\czej 6. wiedn,ie J>Oozycje. 

KlENNICTWA (ul. Piotr „lgrrusżki mil<JSile" pr. REI{ORD <Rzgowska 21 Szpi~l Im. dr M. Ma· - Z jakim na.sita•wieniem za-
k owska 232). Wystawy: franc . do'Zw. od 1a.t 18 „Diabelska przepaść" duro~1cza, ul. M .. Fo~- mierzacie przystą,pić do dzisiej-
„ W!ókienructwo w tila- g, 16, 18, w prod. ezesk„ dazw. od nalsk1ej 37 -:- J>l'.'"ZYJmuie szej gry? 
telistrce", „z dz\ejó~ STYLOWY (Kilińskiego 123) la.t 14 g. 16 16 w rodzące 1 cho.re .gm.eka- - Bę"~ zmi,al!ly. Dotyczy V> 
Lodzi prz-emysl;>WeJ , „Spieniony nurt" prod. ' ' ' lo.g1cznje z d'Zletn1cy Po- uą 
„:-Vynalazczość J>· a<:ow- węg, dozw. od lat 1 RO'.\<IA <Rzgowska nr 84) lesie, z 11 1 12 Rejono- prz>ede wsiz)'IS'tkirn o-brony. Kon 
n 7cza. w pr-zemysle wló "' 

16 18 20 
„Tysiąc <>CZU doktora wej Poradni „K" z dziel tuzje S7,ewi.a.Uy i Sobolewskie-

k1enruczym" - czynne „. ' • Mabuse" prod. NRF, nicy Widzew oraz z d,ziel go okazały się przejścio·we 
codziennie (prócz J>O- WLOIC.NIARZ. (Próchnika dozw. od lat 16, g, 10, nlcy Gorna z Rejonowej więc obaj Wt'acają na ISWOJe 
rue:Jz'atków) od g<>d~. 16) '!SynoWie i kocha.n- 1.2.30, 15, 17.:>0, 20 Poradlni „K" J>1'ZY ul. ""ZY'CJ.€. Seilcul!ldować im będJzi.e 
ll-18. k<>W'Hl" (pan.o,rama) pr. Rudzkiej 33 ... -

MUZEUM ang., doą:w. od la·t 16, SOJUSZ (Platowcowa «> • oczywiście Kuchnicki i chybc: 
ARCHEOLOGI- „Ludzie cyrku" (pa:no- Chirurgia . Południe - . d 

CZNE I ETNOGRAFI- g . ,JO, l:Z.3.0, 15, 17.30, 20 ra.ma) pr. radz. dOIZW . .S?,p 1ta[ .i•m. dir JOIIl:Sche.ra, Pa.włoiwski. Liczę, ZP :zisiaj 
CZNE (Plac Wolności ZACHĘTA czg;erska 26) od lat 12 g 17 19 ul. M1•ltc+nowa 14. zameldiU,je się 8zynglet' l p9-
14). Wystawa „Ziemia „R<>ooo i jego br~ia" ' · ' Chirurgia Północ - Szpl wierzę mu rolę pomocn~ika roz 

Przed Legią 
PTC egzaminatorem ŁKS 

Mecz lig&WY LKS - Legia 
odbt:dzie się w sob-Otę na sta
dionie LKS o godz. 18. Przed
tem jednak jedenastka łódzka 

zmierzy sit: w meczu kontrol

nym z drużyną PTC. Spotkanie 

roregra.ne lll05ta.nie dziś, w śro

dt:, 14 bm. o godz. 17.30 na no
wym stadionie PTC w Pabia-

łę-c-zycka i sieradzka w 1>rod. wtos·kiej, dcą:w, SWIT (Baluokl Rynek 5) tal i.m. Stetiliong.a.; ul. gry·wa.jącego. z Bończaka ITlfU-

Tys,ią.clec-Ou Państwa Pol oo lat 18, g. 15.3(), 19 „Alibi d.askonale" pr. Sterlii.nga 1-a. sizę zr-ez)"~nować, gdyż iozna nicach. 
;;kiego" poruediZiałki _ ang. dozw. od lat 12, Laryngologia: Szp. Im. -n:eczynna, wtorki. ŚTO- KINA n KATEGORII g, 16, 18, 20 <h' Pirogowa, Ul. Wól- kc>ntuizji. 
dy, czwa.rtki i soboty STUDruM-LETNJE rPark czańska 195. - A w ataiku? 
od g. !(}-16 w 1>i ątk:I ADRIA (Piotrkowska 150) Poniatowskiego) „Gang- Okulistyka: Stzpłtal Im. - Jeszcze jednej próbie pod-
wstęp wolny g. 12-18, „Garsoniera" (p.an·oo:a- sterzy 1 filantropi" pr. dr Jon.schera, ul. Mili<>- damy Wiśniewskiego. To ba,r- Turniej szachowy 
w nied-ziele g. 11-17. ma) prod. USA. dozw. J>Olsk„ dozw. od lat 14 nowa 14. dw obiecujący j'l.lln.iOT i nie-

POZOSTALE MUZEA od 1a.t 16, g. 15.30. 18, g. 20.45, Kino czynne Chirurgia i laryngologia wą'bDliwi.e bę<l.ziemy m.eli z n.ie Lódzk1. Zwla;zek Szachowy or-
nieczynne, 20 30 · DKM tylko w d.nJ 1>ogod111e. dziecięca: Szplt.91 im. Ko go w przyszm.ści )JQC•iechę. Dzi- ganin:uje tuirniej błyskawiczny w 

* :if. * mazy~~~';r~ir;]' '1>~~~ TATRY CSl_enldewtcza 4~? n,opn;clde.j, Sporna 36-50. siaj jedlllaik jes.-wze nie wytr.zy- środę, 14. 8. 1963 r„ o godz. 18.30 
zoo - czynne g, 9-19. USA doą:w od lat 12. „Utraplen1e z kozłem ChtrUII'g.1a 57..częk. twa- mu.je kondy>eyjl!lie ca.lego me- w lokalltl Ośrodka Szachowe.go 

* :(. * g. IS, 20 • ' „Marbi 1 małpka" g. rzy - S '.Z.pilt.a.l im. N. czu. Wraca do papadu Markie- ~y ul. zachodniej 97, 
PALMIARNLI\. DWORCOWE (Dw. Kall- 17, „Smarkula" prod . Ba·l'liC.kiego, ul. Ko•pciń- wicz, grać będ.ą: Soporek, l\fa- ,,,.._ 

- CZYD;J!a ski) „Wesele łowickie", J>OI., dO<ZW. od lat l6, sk:lego 22. s Tuirn.iej j t do5't"""'"Y d'la 
od gcdz. IO do 18 (procz „Itaz termometr zacho g. Hl, 20 .15 WIECZOROWA POMOC tysik, La.za.rek, Ryba oraz u- es ~„ .. 
poniedzla.hków). rowal", „Niezawodny I.EKARSKA udziela w dni chodolski, Mamy więc siedmiu wszystkLch milośntków szachów, 

sposób" g, IO. li, 12, KINA III KATEGORII powszednie pomocy do-
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tosJym i drzleclom w am-

KINA 20, 211 LĄCZNOSC nleczyn.ne bulato.rium w godzńnach 
GDYNIA-STUDYJNE (Tu- STUDIO (Lumumby 7-9) cxi .18 d.o 21 oraz przyj-

witna 2.) Skl6<>eni z „Witaj, smutku" (pa- muie w tym czasie z.glo-
życlem" p~od. USA nora.ma) prod. USA, s110.or1ia. na wizyty do.m<>

BAt. TYK fJljl).MJtow!~ 20) doizw. od lat u;,. g, 1o; dozw. od lat li, :. g. ri"~ · za;'d;wla.q,f,·.P~·· n<JQ: 
„Sławne milości" (=- 12 30 15 17 30 20 17.15, 19.30 !l~ P OC ekairską od ,_. , , , , , gO ... L, 2<J Ó() 6 
nc.ra1rn.a) :Prod. :ira11c„, HALKA (Krawiecka 3_5) CZAJ~ (Plonowa M 18) S ódm' . ' 
doa.w. cd lat 16,, g, !J5, „Diabeł morski" 1>rod . nieczynne k r 1eśc1e - ul. Piotr 
17·30• 20 ra.drz., dozw. od lat i:>., ~WA (Rzgowska nr 94) owska lOZ, tel. 271-so. 

POLONIA (Piotrkowska g. 16, 18, 20 „Nlgdy w niedzlelod<:" Bałuty - ul. Zuli Pa-
67) „ostatnt kurs" pr. :\>JLODA GWARDIA (Z1e- J>rod. franc.; dO<ZW. canowskiej 3, tel. 541-96. 
J>C>l. dozw. od lat 16, Jona 2) „Piknik" (pano- lat 18, g. 16, L8, 20 Widzew - n>l. Szpital-
g, 10, 12.30, 15, 17.30, 20. rama) J'.>T. USA, ctozw. POLESIE (Fornalskiej 37) na 6, tel. 271-53. 

WISLA (Tuwima nr 1) od lat 16, g, 10, 12.30, „Na białym szlaku" J>r. Górna - ul. Lecznl.C'za 
„By!-em Montgomerym" 15, 17.30, 2'-0 po!„ doow. od lat 12, 6, tel. 42'7-7'1. 
i>r<>d. ang. dozw. od lat 1 MAJA (Kilińskiego 178) g. 17• 19 Pol~ - Al. 1 Maja 24 
1Z, g. IO, 12.30, 15, 17.30, „Klucz" (pan.) p![". a.ng. ENERGETYK (At. Poli- tel. 38~. 
20 <!<>Zw. od lat 16, g. technl.k.I., róg Felsztyń-

WOLNOSC <PnybyS'Zew- 15.30, 18, 20.30 skiego} nieczynne 
N<>ena pomoo lekarska 

(NPL) dla m. Lodzl 2 
sledgj!>a, w Stacji Pogo
towia Ra.tun.kowe~o dla 
m. Lodzi przy ul. Sien
kiewicza n.r 137 udziela 

skiego 16) „Zbrodnia" ODRA CP!'zędulnlana 68) 
(panorama) pr. włoskiej „ostatnie aloordy" (pa
dc.zw. od lat 16. g, IO, nora.ma) prod. USA, DYŻURY APTEK 
12.30, 15, 17.30, 20. doa:w. od lat 18, g. 16.30, 

STYLOWY-LETNIE (Kl- 19 
lińskiego 123) „za.wrót OKA (Tuv.1ma 34) 
głowy" proo. USA, g. chester 73" J>T. 
20.45. (Kino czynne ty! dO"Z!W. od Ja.t 12, 
ko w dni 1>ogoone.) 1.8, 20 

Pioot.r!kows'ka 19(1.; .Ammli pomocy w domu choo:e
„ Win- C?.erwon.ej 5'3, Zgierslka go d'la docoslych i dzieci 
USA. 63 , Pl. Wolności 2, Riz;;pw zglrusuaa,cych z.aochorowa
g. 16, s•ka 511, Gd~·ńska ZJ, Na.- nie po godzin.ach J>TZYJ<:ł 

rutowicza 6, ~ przychodni rejo.nowych. 

Kolarze S11olem w ~ obr,onie 
mistrzowskiego tytułu 

na warsża wskich szosach 
Ko1a=e Spolem (Lód.ź) tbC'Ze- wa w szp!Jtalu. W ba.rwach Spo-

sbniczyć będ.ą w n:lediZielę w diru tern J>Ojadą: Kudma., Laitoeha, J, 
żyn.owyoh mistrzostwach s::z05-0- Chtiej i Zam.lejski.. 
wych Polski, ja.klie od.będą się w Wyścig dirurżynowy jest os>t.a-t
Wa•rs'ZaWie. W mist.rnostwach star nią 1>0ważną 1>róbą dla kolarzy 
tować będą izes.poJy juniorów na J>l"ZY'gotowuja,cycll sj.ę do udziału 
dysot.ansie 50 Jmn i sen.io.rów n.a w Wyścigu DookOlla Poil.slk:i, któ
dysot.a111sie 100 km. .ry l!'orz.p<>aZJIJ.fo się w niedrzlielę 25 
DrużY'Ila Społem jest obrońcą bm. 

?Jdobytego w ub. r. tytu.lru. mi
strzowskiego. zeszJ.oc<>Cmly slklad: * 
Latocha, Kudra, Borysiewicz, 
Scibiorek; uległ zmia.nie, gd<yż 
BorysiewiJCz po dlużs'lej ch-0'!'-0-
bie nie urz.yskal jes:re:z,e szczyto
wej to.rmy, Scibiorek naitomiast 
zmieniit ba.rwy klubowe, a sta.-
tując oota>tnio w wyścigu w Ra
wie Maz. zła.mal rękę 1 przeby-

W dllliu dz:lsi.ejS1Zym wyru= 
do Ju.gos.ławli repire'l'.e:ntacyjny 
zespól CRZZ, który weźmie u
diZial w de<rocznym wyścigu do
okoła Jugoslawii. W składzie re
prezen.tacyjnym jest jeden ko
la= lódrzlki, ml.anowicie Slowiń
skd z Budowlamyoh. 

Liege podwójną rolę spraiWOZ• 
dawców i kieroumik.ów ekiJJY· 
Na tym tle jes·t dcść c/wra1' 
tery&tycZ"!W udzie•lanie rad za· 
rządowi PZKol. i PKO!. w 
sprawie uniknięcia w przyszloś 
ci pooo·bnych 11iepo•wodzeń. Z 
całym szacunkiem jeistem dla 
tych pouczeń, choć aż dziw 
bierze, że pojawiły się one na 
lamach gllize<t dopi<?'ro teraz, po 
mistrzostwach, a nie rok W<;Ześ 
niej gdy autorzy uwag a,k.cepto 
wali pl.am przygotowań de wy• 
prawy. 

Nie sądzę z drugi.ej S'trmtV; 
aby nal.eżala całość udziału 
vol&kich kolarzy w mi..strzo· 
stu>ach oceniać przez pryzmat 
porażki SZOSOWCÓW w wyścigt~ 

indywidualnym. Mamy prze<"ieZ 
do zammowania niewątpliw11 
suk.ces drużynowy na szosie; 
dobre wyniki J ózefowLcza. na 
toTze. W przes-zwści nie ud..a
waly się nam t11>kie rezulta1Y· 
Rzecz w tym, ja1ki sukces ma 
wagę światową, który 1D11ni1' 
n.aj ba,.rd.ziej się liczy. 

Kolair&two jest jedm4k spor
tem i'71<iywidualnym i mistrzow 
ski ty.tul Schura mi.al w swo~ 

im czasie nieporównanie więk• 
szy ciężar gat.un1wwy, niż te· 
goroczne drużynowe zwycil:
stwo Francuzów. Winniśmy sit: 
więc nas·tawiać raczej na tndY 
widualne osiągnięcia, one gra• 
ją bowiem w świecie pi.erw· 
szoplanową rolę. Sami przeży
Watmy w loraju bardzo (JOTCICO 
waikę naszej d'l'użyny narod<>--
wej w Wyścigu Pokoju, al.e 
KróW-k, Damen, Ampl<!ir de• 
szyli 8'ię dll>lek-0 więks-zą 'POPU· 
latrnością za swe suk.ceis y i:n• 
dywidualne. I chyba podobnie 
na.1.eźy tr11>Jctować mi>stTZO·Stuxl 
świata. 

W ocenie 'Udziah.t Polaków tD 
belgi;fskiej imprezie raz po raz 
pojaJWiają się w&ka.zówki do 
urylrorzysta71.ia w przyga.towa· 
nia>ch przed Igrzysk.ami Olim• 
pijskimi. Nie przesadzajmy. 
Czy naprlltWdę PZKol. myśli po 
ważnie o ;>rzeforsowaniu udzia 
bu 11~szych kolarzy na szosa.cli 
wokól Tokio? Kosztowna, choć 
przy.mać trzeba bardzo a,tra k-· 
cyjna wycieczka.. ALe n,ie wt1· 
&t<11rczą nam wyrazy ubo!etva
nia. sk'ladll>ne k.u1"tuazyj11ie po 
klęlllkach na europejS·kLch szo-
sach. W. 
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PATRICK QUENTIN (12) 

STRESZCZENIE 

Reżyser Piotr Duluth pr:zebywa w sanato
rium dla nen\-'l>WO coorych. Poddaje się ta.m 
kuraqi odwykowej pr:r.eciw a11ko'!-<>l1Zln<lwl. 
Wpadł w ten nałóg na skutek tragkmtych 
wypadków i śmierci t,ony, któtr'a żywcem 

zginęła w pl<>mleni.ach. 
W dobrze funkcJonujĄ>Cym sariarorium coś 

się rui.gie zaczyna pisuć. Wszyscy niemal pa
cjenci słyszą w no-cy taj-emnicze gl<J<Sy, w 
których r~ają swój własny głos, mó
wiący, że w 7Ja.kl.adzi-e "ostanie P.O'Pelni-O'lla 
zbl"l>tlnja. Duluth wtajemniczony w te spra
wy J>rzez na.czelnego lekarza, zaczyna śle
dzić sytuację. 

* :to * 
- Siootro Bruish!„. Iza.beillo!.„ Niechże mnje 

pa.ni zrozumie! - 'Zlno•wu is.i1lnie chwy'Cił ją 
·za ramię. - PJ:"zecież to nioe ch<Jdrzi ty1lko o 
mnie, a.le ta1k:że i o pa.nią! Chcę, żeby pallli 
miała wszystko, co moiżma dJostać za piel!l•ią
dze.„ Wszyst:ko co miała moja córka - a na
v.1~t więcej„„ 

Mówil gło..sem taik d:rżąicym i cichym, że 

ledwie go Blłyszalem. Biilil 'Tirenit przE\Sltal si~ 
ba.wić .śnie-likami, a <X:.ZY d.zi<winie mu r01Z1bly
sly. Poza tym ni1k·t :ilrbn.y nie .:WarwaJ: inotere&<>
wać 1:.i.ę tym i111,Cy'Cientem. Si'OISlbra Brum 2l!lów 
się uśmiechnęła, ale tym razem uśmiech jej 
WY'da wal mi się trochę za bai!."dlw o.sobisty -
mniej zawodowy. 

- Dobrze juiż, dJolbtv,e, Dal!l! - powied"lli<Ma 
- wszymko b~·zie d()lbl."re. Teraz traeba t:)"l-
ko trochę je.sreze )JQISlpace.rować, żeby szyb
ciej wyzdrowieć. A atlrejami zajmiemy się już 
później. 

Lairi.bee bY'l bairdro pooni€1Con.y - n\JJCi~ na
wet coś pod nooem, kdeidy rzinów podjęliśmy 
praerwalllY IS!Pa~. Zda.wiaił.o się, że ZtliJ'!!~ie 
juiż zaipomiruial o gł.oo.ie swe~ brokera, który 
tak WY'raź.nie zahrnmi.al mu w UISIZ.Bch. • 

Ale ja n.ie czaipoimnialem.„ 

JalSllle, że nie rni.aJem jesi2lCze najmn.ie,jsze
go pojęcia, co za fan.tas.ty>cmve i rl'.rra.p.ne rze
czy mialy &i.ę niebawem dziać w sanatorium 
dokro1r-a Lenza. Nie potra.J'i~bym je.s.zcz.e olk.~eś
lić czy i ja.kie znaczenie maią, te poz,qrnie 
niewame za,klocenia - czu.lem jednak wy
raźnie, re w tym sz.aleńsbwie jest jailcaś me
todia. Ale czyja to by>ła m€<\<Jda i do j.akieg<J> 
stopnia ponu~··e byly jej m<J•tywy - mój w 
połowie <loip iero u•leczony mózg nie by! w sta
n ie ogarrn1ąć. 

Zeiby się trochę roze.rwać, zacząil:em roz
ma.wiać z sios.trą Bruis.h; coz to za cud-0w.na 
dziewczyina! Killlka jej słów i tyleż samo 
uśmiechówi wyst.arczyllo, rebym poczul się 
wnieboiwlzięty! K.-oczylem tem,z taik dumnie, 
jak gdyby całe sa.na·torium, razem z przyleg
łym: gt"um.t.ami $ta.nowi.Io wyJączmi.e moją 
wl.a.sinooc. Pod n.aglym przypływem męsikiego 
a.nimu.szu Pl"ZY.s\Pi.eszylem Jrroku 1 wyiprzedizi
lem ni-eco ·nais."ŁĄ gruqyę. W pewnej chwili 
skręciłem w nie·wiellki ga·iik i omał :nie wipa-

dłem na któr~ z :beń.sikiich pacjentek, które -
podobnie jak my - odlbywaly swą, oodzierun.ą 
prizechia.d1ikę. 

Za.sadrn.i1c:ro nie sty,:ka.my się w sal!l.aiborium 
z kO!bietami poza krÓbką godrtlnką uprzejmych 
spotikań towarzySk:iich po ·obiedzie, kiedy to 
najpO'PI:'a~111.iej zachCl'Wllllją.cy się mę.s.cy pa
cjenci doptl\S1:czani sa, do t<Jiwa.rzystwa pań, w 
głównym holu, n.a brydżu, na roz:mowach, ozy 
sobo•tnich j)Oltańcówkach. DOltychczais nigdy 
nie bylem na tyle „do.brym chłopcem", żeby 
być zaszcz)"eony podio.bnym wyr:óżnieniem tak, 
że w tej chwm do1Pieir:o po raz pierwszy zo
baczyłem kobi-eity. Zawd.Zlięc.zalem to zaspom 
śnieżmym, które zmu.s.ily nas do trzymania 
się jedyn.ej wyx:J.eptal!lej wą61ki>ej ścieżki. 
Większość tych koibiet 1.1ibrnna była kooz

tow.nie i wytwo•rnie, ch-0ci.a1ż w spos.ob1e no
szenia f)laswzy było co.ś nieuchwytnie n.ie
~1l.aściwego. PłaSZJCz,e nair:zu.cone były niedba
le, 11.ied.oikladllli-e z.a,i:>ięte, a kapelu1S2e nalo·ŻO
ne krzyw.o. Były I)<)dobne do młody-eh byw.al
CZ'' • nocny-eh l<Jka1i, wy-chodzący-eh na.d ra
noęn .• w sta.n.ie niezu.pdnie trzeźwym. 

Tymcz;ais.em nadeszła jurż i reszta na57...ej 
gI'UJpy, a siostra Bruc,:,h zaaipelowaJa do na
s'Y.':go iITTsty1nl;,tu ryicerS1kieg.o, da.jąc znak, że
bysmy przepuścili na.przód d.amy. P::-zochcdzi
ly koolo nas obo.jętn.ie, gęis.iego, jed1na za dru
gą i dop'ero osta•t.nia z nkh .sita1nęla na1gle i·ak 
wryta. Była bardzo młoda, u1ixa;na w p·k~•k'!'ly 
nurkov,;i:y pl.aszcz, a na czarnych wfo1sach mia-
ła tak mod1ną rooyj.s.ką cza.pę futrzaną. \ 
Moż,e dlatego, ż.e tak da.w.no nie przeby

waJe:m w to·wairzystwie kobiet, wydala mi 
się najpięi!miejszą dziewcz:r'ną, ja.ką mi . się 
zda.rzylo iS>po:bkać w ży'Ciu. Twa.rz mi.al.a bi.a1ą 
i jakąś egzotyc?lilą, podobną 'do c·wych cu
dov.•ni•e bialych kwia.tów, hodowal!l)1Ch w c1e
plam.ia1ch. Oczy jej b)'lY ogromne i ni-eopi-

sa.nie srnulllle. Nigdy w ż}"Ciu nie widziałem 
na niczyjej twair:zy tak tra.gicznego, be:zma~ 
d!ziej.nego smUltku. 

W tej chwili wlepiła OICZ'J w któregoś 
z naszyich towarzyszy. Wszy..o.c.y staliśmy n,e
ruchomo, jak~dybyśmy padli O!fiarą ja1kiegoś 
oczarowanda. St.alem turż przy niej - pQIWolt 
wyslJ!Ilęla małą, , opiętą, brązową rękawiczka 
dłoń i d<l'tkinęla mego ręk.alwa. Nie patrzyła 
na mnie - ?rzypuszczam nawe>t, ż,e zupetn:e 
mnie nie Wlidziała i n.ie zdawała s.obie spra
wy z mojej obe=ości. P-0wiedzia1a tylko ci
chym, !J.ezba.r"wnym gfois.em: 

- Widziisz tego czl.owieilca? 0„. tam? To on 
zamordował mojego ojca! 
Koleża.nka naszej sic1sitry Bn..~"'h. z .żeń~;k i.e

go oddziału, sio,stra Dell, natychm:ast -0dc1ag· 
nęla· nie.majomą na bok. Kilku mĘżczyz.n i ze 
dwie kobiety zaczęło ccś bezładnie m,ię.dZ;l' 
sobą mówić aile nie rozumiałem, o co choc'ZJ
Rzuciłem j~e ra,z spojrz.e.nie na dzieVo"~r: 
nę o twarzy egzotycznego kw1a tu 1 p.rzeraZ-1 

wie sm'l.l'tnych oczach. Potem c·bejrzałetn &'kę 
za siebie, żeby prz:ek-0>11ać s·e na kogo ta 
długo patrzyła. Z-O'!'i·entowalem @ę natych· 
miast.„ Nie mo.glo być najmn1eisz.e~ wątpll· 
wości. 

Cz!01wiek, który . ;zam.orda.wał j.ej nj~a" 1<t.3l 
tuż i:>::-zy s iootrze Bru.:.h. By! mm Da.niel La· 
rib'2e. 

ROZDZIAL VII 

Po powrocie na Drugi Od!dział. za~ 
ciąg.nąłem Gedde->a na partię bilardu. Kie.a: 
sk0inc.zy;Iiśmy grać, z,ia~l'! się Jo Fo·garty, z.e _ 
by mn:e zab:-ać na dlru.g'.e już te-go dnia tor 
tllil'y, jak zwykle prze·d lul!lcher.1. 

{Dalszy cJąg nAstą.pil 
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