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Rok XVIII

aódź,

na Targach Paryskich
31 ma.ja pretnier Pompido•u
~iedz ił sfoisko
polsk.ie n.a
1\iiędzynarod:owych
Targach
PaTy.<>klich.
Stoisko polsk;e cieszy się
d!l1ż~= zaintererowaniem zwie-
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Adżubej
gościem Nasera

o·
r·
rt

ffl

N a za.proszenie prezy<:l€nta
ZRA. Na.sera, w piątek pnyb~·l do Kairu naczelny .redaktQr dzie•nn.ika .,lzwies,tia". A.
1. Adżube.i wraz z małż,om
ką. Pobyt Adżubeja w Kadirz~
rna potrwać ki•lka dni.
Wieczorem 31 maja naczelny redaiktor dzierunii!ka . .Izwies
tia•• A. I. Adżubej z mail:żonką
b)'ł obecny na przyjęciu wydanYm przez prezydenta ZRA
Nas.era.

el

zakończyło

obrady

ham ujące
, • ie
•
Przemow1en

post~p

·
premiera

że

nastą.piJ:

całkowjty

2vn:-ot w

stalliie zdrov.'.ia paJa<na XXlll. Po pewn~~ polepszeniu w czwcirt.ek
~'leczorem, w no:!y z czwairtpieża

ku na

piątek

na.s>tą;pilo

na-

gle JX>gorszeni.,e. Prof. Mazzorui
CZJ)uwat przy chor)'111 do raina.
o papieża przybył równdeż
Prof. Valdon.i, który stwierdził, że sta:n c\J.orego jest ba'l':
dzo ciężki. Papież zost.ał •
hm poinformowany i wyrazn życzerue przyj-ęcia osta:t11<'.!ch saktamen•tów. Otrzymał
l~ o godzinie 12.20 GMT. PaPleż zachowa! całkowity SIPOkój i jasność umysłu.
\Vszyecy ka:rdyn<tl•l<l"Nie kurń~
~li powi.a.domienrl i czuwa~_ w -pobliskich apa'l'tamen"'.'Ch. Trzej brac:ia pap'.eża i
in~stra znajdują się w dro~ clo Rzymu,

Podjęcie
uchwały
poprzedził.a szeroka dysikusia. M. in.

doma1ga,no się w niei.
aiby
plany l'OZ"-"Oju techni•ki były
w pełni powiązal!le z o-Ianami produkcyjnymń.

O ~zinie 13.20 GMT rozgl-0,śru'n
w.at.ykańska
nad!Ma
wiadomooć,
że stan papieża
nie budzi nadziei.
. Wedtlurg nieoficjalny<:h inform.ac.iii zaeto.sowallli() sztucz11.e oddychairuie za pomocą apa:l"atu tl€!11owego.
Jak wiadomo, pa.pd1eż cierpi na zlooliwy guz o cha:l"<lik.terze rakowY'ffi. ZachO<lzi po..
d~j.rzenie.
że
naigte boleści,
które owladnęly e:horym w
nocy z czwa<rtku nia p 1!ątelk, są
rezulta•tem bądź pę-.lvnięoia guza,
bądź
perfcracj1i,
Jiądź
wres2;c1ie krwotolm.
Rozgłośnia
waty-kańska
l)<ldała, ;.,.. zi:on Ja.na XXIII ocuki·
w~.ny
jest lada cltWila.
Trwa
ai:·onh.
Nie sądzl się, aby paple± 00żyl d<> rana.
Papież nie poznał swych braci i siostry, którzy l't'Zybyli do
ł<ri:a chorego. Przy Ja.nie xxm
najbliżsi

1.1a·rynatrka amerykańska p.'.lpią1ek, iż aitomowy o-

daia w

techniczny
cyran k•teWICZQ
•

r y zato..'1.ął na Atlaintyku w dniu
1O kwietnia br. ze 129 osobami
na pokładzie, został oona·le<zio-

w
ze.

n.·.

Sta·t e.k „Conrad'' dokonał zdję<!
~--Czątkow c·krętu leżacych na
"n.-e oceanu.
Na je•:ln,,m ze zdjęć, zrob1<J•
11.Ych na dnie oceanu w odle~ci 220 mil na w&ehód oo

widać

do 30
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T:rt-..il „Dom

pod złotą kielnią" powinien otrzymać bu-

dynek

Tytuł

.1

!
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innym uczes.t

ICh<J<Slowa,c,ją.

"Gawr on''"
na polach austriackich
W m:iejscowośOi Labau pod
Wiednilem odbył s.ię w pią•tek
pok:az polsk,ie.go samoiotiu typu „Gawron" PZL 101-A. Samolot ten wyposażony jest

w

urząd~enii'a

1.1J111ożliwiajaoe

rozpylain1ie środków owaod.obójczych, względnie nawozów
szbucmych.

9 ol!lób zgi oęł•
od piorunów
Jaik · donoszą ze Sot:am·bułu; we
ws-chD<iniej Tutt'Cji zginę.Io w
czwartek od piO'I'U'l'IÓW 9 osób w cym tirzy siootry w wieku od
7 do 13 lai,

fO

j · •

ł

Wprzyszłym tygodniu

przewidywana obniżka
cen truskawe k

„Dc>m

I

a

I

pod

I

b!i.s•ko

O
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wcze.śn·i«i

p.rzed rokiem poja.wily się
tym sezonie pierwS>:e tr<ll'5·
ka·wki. z kaedym dniem - d<Jstawy tr1,1s1ka·wek będą W12>rasta
l~r
pogc<lia bowiem sp!1Zyja.
OC-Zekuje się, że już w połowie
prz:irszlego
tygo<iniia
za kilogram truskawek bęci•z1emy pia
cill SI'ednio po ok. 20 zl.
<'>tówne n81!>Ueruie dostaw SJpOd?Jiewa1ne jest 1'(J cz.e1·wca.
•
Prognozy urodzadu truskawek
są <looć pom,,ślne. Plantacje nle
u.cierpiatly
bowiem w okre'51ie
zimy. Zwięks.z;·l się ta1kże powaenie a·~ea.1 uprawy ty_:eh owo
niż

w

' CÓW

• • • • • • • •

. .. • • •

•

zaleciła

Oóywalele m.

Wozora;f na. posiedzeniu Łódz,kieg-o Kom-itetu Obchodu
Swięta Ludowegio u9taJ(lotto srozegółowy p'l'<>gra.m obehi>du·
święta Ludowego na. terenie riMIZ~ miasta.
W . niedzdelę 2 czerwca. w
~t
ak<oo:deondstów ZP.B Im.
dn11iu święta Ludowe!!(o.
na Ami:iii. Lu<l-aowej,. rzespól De-mu
Ba.łuta.eh. Pole.sdu. GÓ'rnej i
(Dall.szy cia.e; na str. 2)
na Widzewie odJbedą sie oo
ozęśei oficjalnej, fe&tY'llY ludowe.
I tak na BALUTACH prrzy ul.
I ęey
Wioi, g<l'Zie wroczystosci rozpacz
ną się o godz. 15, Swięto Lud.o
we będrzie polączonoe z oddaniem do uiżytku świetlicy Kola
Rolniozego Girabieniec. W qzęś
ci artyisty<eznej wys.tąpią tu m.
!n. chóT im. Hairnama, a·k,toirzy
Operetki Lódizkiej, Teal\Jru Jaraoe7..a i Cl\Pery Lódcz;k.iej, 'Z€S>p6<1
estradowy LDK, orkiestra ja<m:o
wa Techni'k uan Piekarniiczeg-o.
Dwie oooby sl!raeily życie; a
W cLzieJ.n.icy POLESIE n.a Ret15 odni.oofo rany n.a skutek eks
ki.ni przy ul. za,gToo·ni-ki. u·roplozji w Ca>S·telo de Vide, miej
czysto.Sci Swięta Lud.owego roz
scowości
położonej
w odległo
poczną się również o godz. 15.
ści o<kolo 2l3<J km n.a północny
W części a•rt:irstyoznej ujirzymy
za-chó<i od Li!Zbony.
zespól <Lziecięcy im. Hatrnama,
tercet źeilski ZPW im. A. Stru
Eksplodowały
ognl.e szłluczne
ga, zespól studencki. PWSTiF
na.gro,madz0<I1e
w miejscowym
oraiz artY'S'tów Tea<tru „7.15",
ratuszu z okazji wiz)"ty prezydenta Portuga>Lii,, Ame:r:ico ToW dzjeJm.icy GO.RNA początek
masa. P>rezy<ient nie od.niósł ouirOC'lyistości w
Pairku 1 Mad.a,
bratżeń.
" godo;. 11. W eoęści oticja,lnej
przewidzial!'lo wręcz.en.ie aiktywistom s,poleczn:irm gl'Orruid i kółek rolniczych dypl·omów oraz
nagród książkowych. W części
artyStyoznej WY'Stą,p;ą m. in, ze

Kupon konkursOllJY
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nikom podjęcie podobnych inic,jatyw.
Wkrótce J>Od<>bnego typu wspól
ne audycje będziemy mieli ze
Związkiem Radzieckim i •Z' Cze

prre-

lo „Zł otq kielnie" lodzi
·-------------·
l
... .
Zamieswzamy kolejne :u}jęole bloku 9pośród 10 wstka-·
zanych ]>rze>z komio;ję fadat)wców.
Jest to budynek
rn :eszJrnlny wznie,,.i<J111y przy ul. Si;ornej 8.1, blok lOla. . .
Aut1>rem pr1>jekt11 je.'!>L mi:-r inż. arch. Jan Michalewicz,
k'
'k.
j
K
ie.ro\\ ur '"m b H<j ow-y F.'l
"'wa.1·1
o-wa.] s k'1. W Yk a~Htwca
było ŁPBM nr 3. Oh-0k zamit>\S>Zw.amy kup<rn k0<nkur&1>wy prooząc czytelnik,;w o je~o WY1Jelnienie i nadesłanie na. a11res: „Dziennik Łóalzki", ul. Pi~trkowska 96.
N11. koperc1ie prf>Soimy na.pisać:
,,7.ł0<ta kieln·ia" Łodzi
htb „Na.jlepszy blok mies:bka.bly".
( Da•lszY. cią.11: na str. 2)

za.wierają<iy

Tra21czna ekspJozJa
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września,

*

lodził

będziemy

pod hUłem:-„w~

wycoowujmy
nasze
dzted!"
dziecko potrze!>~ na•
szeJ madrej przyjaźni,
czeb
na. nią. z ufnościlb Wita ją z
radością.
Nie mA szczęśliwego
Każde

Dzteeko - jego właściwe wy
chowanie, tr>o5ka. o jego wsżech
stł'onny,
pełny
i
prawidłowy
rozwó,1 ro, jakże często, naj·
dzie-ctństwa.
bez książki, za~
istotniejszy sens naszego ~yeia.
wy, nie ma również szczę$.liwe
Mlędz~"Ilarodowy
go dziec.iMtwa bez życaliw~·
Dzień
Dziecka olJ.ch·O<!.zony rokrocznie w
ptxyla:i.ni dor<llSłyeh.
dniu 1 :czerwca., jest okazją do
7.amanifeswwania
tych
uczuć ·
Dziecko - to nasz m.aly, bił·
przez nas wszystkich. W rok:U
!!ki przy µciel i w na.s.zeJ mocy
bieżącym
dzień ten obchodzić
jest Jego zdrowie,
promienny
uśmiech,
J>()Wodzenie i przyszlośc.
lkganizu,le.m.y społeczną
p<>moc dla. dzieci wspól.pra.cujae
z kolami przyJaeiól o.zi.eci, z
komitetami 1'-0<lz.lciel&kimi, domowymi i bl~owymi. ZainteresUJmy filę losem dzJ.eei o.i:>USZ•
ezonycn i p<>zl>awionych ser•
deezuej ' opiek.i
rodzictelskiej,
Zaichcdzii oba.wa, ż.e liczba
organizujmy
im pom-oc w na·
śmierlclnycli
ofiair katastrouce, w zabawie, w wychowaniu
fatlnego cyklonu we wschod- a wyroonie piękne, zdrowe i
nJim PaikJisitanie przek!roczy 10
&zczę$1iwe
pokolenie nasza
przyszlość.
tyb'!ięcy. Ciągle nadchodzą a;J.o
nadzieja.. troska i
radość!
Dakki imformacje o odna.lezierl'i.u zwlok da~seych ofilair.
LODZKI KOMITET OBCHODU
:Zdallliiem
niektórych,
liczba
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
śrmertelnych
ofiar
cyklonu
DZIECKA.
waha się między 1-0, a 15 tysiącami. 2 m.iJ.iony ludzi zostaLODZKI KOMITET FRONTU
1o beZ dachu nad głową.
JEDNOSCI NA.RODU

ys
ofiar. cyklonu
- - - - - - - w Pakista ni,e

ki o,krętu, zmiaO:deony kad!ub
i inn.e części ., Tbres-hera „.

Fotogra•fie te - zdaniem ekspertów amel.'1"kań-;kich - J;lll'Zed
s·ta<wiaj ą bez wąitpienia za.ginio
ny okręt podwodny. Przeka"'8ne one zostamą 11>astępn.ie dą·ogą
lotn'.=ą
d<J Po<rtsmouth, g<Wie
prowad2'i dochodzenie w s.prawie usta l€'11ia przyczyn kata&tro
fy :;<pecjC11Lna k-O'Tilisja ma:ryna<rki amerykańsldd.

w>Sit~p:.e

del~-

pozyeje.
Jak °"wiad.czyl dyrektor programowy TV - Stefański, polska telewizja przejmie 44 programy. · Ze swej str<>ny 7.glosiliśmy
do puli interwizyjne.I 12
pozyc.ii, które zostały przy,jęt.e.
Rada ocen.iła dodatnio wspól•Y pN>gram :i>Ul>licystyczno-informacyjny Poliska - NRD pt.
„Most 0

na

udziałem

Bułgarii, NRD i Polsfd.
Ses,ja
zatwierdzila
program
Interwizji na kolejny kwartał

I

ezłonk<>'Wie

wy;ra.żn!e

t ... „

~~~~er~s~u~~~ai~~!!~osi!!~:
cji,

ra:cionaHzatorski ch.
Po dy;&kus:Vi
zabrał
głos
preze;;
Rady Wilni,s tró•w Józef Cyrankiewfoz.
Uchwa~a
podjęta
przez ·Pl€n'um CRZZ i R.adę Glćwną NOT
stwier-dzit

•

d,zia~~r1i!4; x~aj~esj~r~~~

my~·ł&w

-

,~ . ,...-,

Śll'IĘTA LUDOW EGO

rooziny, lekarze i kilku wspólpracowni'ków kościelnych.

Bostonu„

~

Bogaty program obchodów

„Thres her" odnale ziony
kr ęt podow<idny „Thresher", któ

',I~

w:ra
dy Interwizji z

n~ier Cyran,k cewicz ma za1początk·0<w.ać
n1owy okres ws.pólp.raoey ogniw związ:ków zawodo
wych i NOT, współpracy zapewniaaącej
lepsrzą koo.r>dynacj ę
wysiłków i pc-czy>na,ń zwiazków
zawodowych i NOT w rorzwij.an.iu pO<Stępu technicznego.
Ja,k d<>tychcza.s., duża część
przedsiębiorstw
jesli chodozi
o realizację postępu technóczne
go jest poizosta1wi-0na sama
sob:c. Przeprowad.zone ko,n tro!e
w:irkatZa•ły, że pia.ny techn;•ki w
czę&ci z.akladów ma•ją cha•ra.kter
przypa<l.kowy, dotraźny, opracowywane są jedymie na po..Wt.a'IV1e d.anych ze zjed!lioczeń, zami.ai<Ot wy>ra&tać
ze specyficznych problemów i za<lań zakła
du, z jego programu rO'ZW<>joweg'o.
Slusznle ca<ła uwa,E(a kieruje
się <>becn·ie na za1klady praoey. W
nich bowiem przede wszy&t·
(Da.l szy ciair na str. 2)

Wiele m1e.rs•ca
poświec010o
sprawom: ks·z.tałcenia kadr i
1
dos:k'OiT1 a lenia
ich kwa1ifikadi oraz wykorzJrstywa!Il.i a w
pr>aktyce wyna'1avków i PO-

czll!Wa.ją.

'

ro2ram „1n31 erllJ1zn

Dwud111iowe obrady plenum CRZZ i Rady Główne]
NOT zakończyły .sie w · piątek przyjęciem uchwiały w
spra·wie za.c1esn1enia ws1półdziała:niia między zwiąZlkami
1 stowa,rzyszeniam~ tech Thic:mymi
NOT w
rea.Uzacii
planów postę.pu technicz neg-0, wzrostu wyda.in ości pracy, obniż<ki koirz~&w i dos.kcmalenia
kwalifiikacji zawodowych kadr.

I

Pra:sę,

'

P

Usunqc• przeszk ody

kryt yczn y sian
zdrow ia pa.pie za
W piątek dyreh.-tor „Osservatore Romano·•, Ramon<lo Man
:Z.mi,
za\viiadomil
oficjaitn:e

J~•

Nr 130 (5131)

dzających.

ol
e

~.•

• ••

sobota 1 ezerwca 1963 roku

Plenum CRZZ I HOT

Stoisko polskie
)

"•
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Kto z kim w

St'ebrną

Waga mus?.a: Bystrow f.ZSRR)
kielnią"
należy
przy-znać
- Ciuca (Rumunia), Vacca (Włobudynkowi
, • 1 • • •
t chy) Panoj.otow (Bułgaria).
Waga koguoeia: Grigorlew (ZSRR)
, • , • • 1 1 1 , 1 1 , •
Po.;ez (NRD), Puiu (Rumunia)
Ppta·ic (Jugosławia).
li
Waga
(Pol
Tytuł
„Dom 'pod brąlowa ; ska) _ t>i<n·lr<>w:.:
St.iPJ>nszkinAJ)AJ\'ISKt
(:i':SRR), Olte.
przyznać
anu (Rumunia) _ Glrgent.i (Wl-01
kielnią"
na ezy
chy).
budynkowi
.1 • • • • • •
Waga lek.ka: Kajodl (Wl}gry) Halo.pen (Finla.ndia), Nikan.o<row
, •
'· 1 • • • • • • •
IZSR.k) - Sabri (Wl·ooehy).
Waga
Jek·kośrednia:
Oiesch
(NRD)
Wypper (Szkocja), Ba·

I

..

~- -~~·~-·'J,'.dc~.tBlłlilUllWll.::d;.łll-. ~
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Dwa występy - dwie porażki
Dziś półfinały ME w Moskwie
W piątek. w przedipoludniowej serlici. szóstego <lni•a Bokser
skich Mi.;;trrostw EuirOlpy waaczy<1o w ćwierćfina:le clJwóch Po
laików. Grudzień spot~ się
w wadze lekkiej ze świetnym
pię6ei.arzem
węgierskim,
Kajdim. a Jędrzejewski mial za
przeciw;ndika w wadz.e ciężk:iiej
repre:-leintanta
Czechosłowacji,
Nemeoa.
Spotka:!lJ'.e ze znainym w Polsce
pięściarzem
węgierskim
Kaj<l.im, Gu<lzień rozpoczął bairdzo dobrze, punktując z dystansu. Ci,osy te nie byly zbyt
s ilne i nie roob:ly wielkiego
v..orażer:ilia.
Pod ke<!liiec. rundy
Weg.ier „zapędzil" Po-laika do
rogu i zad:ał dwa silne uderz,einć.a zapewniając sob'.e prz,e-.
wa.gę. W drugim starci•u Polak

półfinałach?
Wa.ga Jekkopó.lśrednia: KULEJ
(Pol:!>ka) Ar-cari (Wl<>chy), G.
Gleter (NRF) - Tumlnsz (ZSRR).
Wa.ga półśrednia: Berdini (Wł<>
chy) Kalman (Węgry), Tamulis (7,SRR) - Neme-cek (CSRS).
Wag-a średnia: Jak<>vliewic (Jugo.,1.1wia) - Popien-czenk·o (ZSRR),
M ·Oll<':l (flumunia) S-chulz (NRF)
Wag-a pół~ię1U<a: P<>lacek (CSRS)
PIETRZYKOWSKI
(P·ols~ta),
Tb.ebalt
(Francja)
P·oźnlak
(ZSRR).
.
'Vaga ciężka: Canc (WJ,0oct1y) Abramow (ZSRR), Nem-ee ~]SRS)

,,.., Qgggphafrlt

~

·

wałczył

już dużo
udało mu
Węgra. który

ka razy
wać

czyć

lepiej. Kilsię slw:iitrozaczął wal-

nieczysto, za co otrzymał
dwie uw.agi o:i sędziego. Runda remisowa. W trzecim starciu
Kaj<li z miej::;ca nada1 ostre
tern.po, „zarobil" jednak n.a.pOJin
n:en.ie za bicie otwartą rę-ka
v.tj,cą,
Do końca wałki trwal
zacięty pojedynek.. Polak walczy! bardzo ambiitni'.e, wiee
razy celnie kontrował. ale m.'al
rówmeż
„przestoje" w czas'.e
których pozwalał Węgi.·o·wi na
przygoto,,·anie ataku. Ostateczni·e spotka.J.ie za.ko:1czylo sf..ę
zwyciestwem Wę.gra 4:1. Sedz10...
'N:-e punktowaH (na p ierwszym
m:ejscu W"goierl: Lourta .shoeiroo
(Finlaind~a) 59:58. Ajax0in (Nor.....oegia) SD :57. D ev:me (Irlar:dial
59:58, Gon<:lre (F~amcja) 60:58
i Raymaekers (Belgia) 59:60.
Drtl.:'~
nasz zawodnik, Jęd
rzejewslci. sp.otkał się z Cze.
choslowakJiem Neme-cem,
Polak był zbyt wo.Lny, inka.;
~owa~ stanow<.'zo za duio. Rundę wyg.ra.ł
Nemec. W drugiej
prz-ew:a,ga Czechoslowaika j·eszoz;e ,,:ę powie,ik.szyija, bardzo
uważ:ny i s•'rnp:ony c el.nie k<mtrowal Pcilaka. Pod koniec dru~· iei rundy. po je::lniej z ko:n-tir,
.T<;·jQ·zejewsk11 znalazt się !Ilia
de&kad1 i byt liczOilly.

!D.a.laz.:v

~~ n~ · ~tr~

tu.

Sytuacja rynkowa

Kierunki uzdrowienia w przemyśle
·gospodarki paliwowo - energetycznej

Informacja ministra Lesza w komisji sejmowej
K.omi<Sja han1tm'll ~e.ttrz
mformacji
neg.o wysłuchałla
mil!litSJt>ra Lesa ne. tema.t GY•
tu.acji ryndtawej.
zeszło
OświadezY'ł on. 2le
roczny lriell'rodz.ad oraz cięż
S7..CZ*ólnie
zimę odezuł
ką
rynek m.i~y. Handeil. starając się sprostać z.arpotrzeborymiku na mleko.
wanir.i
zmniejszył o 5 'Pl'OC. dtoofawy
ch-wtlli o~ej w
W
maoSła.

związiku z. przejściem by<lła
na 2lieloną t>SJS'Zę, daje sę już

zauważyć

poSttępująca

~

wa.

Ni<="dClbór maisła jest kmnpell.90'Wa,ny zwiek=ymli dostawa1mli :rna<rJ?a'rynY.
Ceny w"'rzyw na ryinik'll są
obeon,ie niższe nuż w tym samym okresie roku ub.
Na rynku nje zabrak,nie aTelany .
tykułów welnia:nych,
tkalllin jedwa;ooych . Przemysł
maszyn·owY je&t w sta:nie dowięcej

starczyć

artyikułów

nirż

a!ktuailnie poibrzel:>uie rynek (7. wyjątk&ean lodówek).

Skup produktów rolnych wmaju
w manu

dost.a.wy mleka osiąg
nęlY 3'00 mln 1.ittlr&w, to jes.t o
ok. 1() mln litrów mnde,I niQ; w
tyrn samym m!esiącu u.b. roku.
Sytuacja W tym zakresie Uilega
stopn.iow~ poiprawie.
J.alj dio<;ta=c.no w m<IÓ'IJ ponad 400 mln. srztuk, czyli o ptr'.l<!
szJ:o 30 mln mruieó n.iż za<k!ad<d

rz.aopa<t=enie cyn.k:u
Na
p!Ml.
z
p;r.ze'Zllla02l0ll>0
wewn ębr"zn.ego
lS«> mln
j.edruiik ponaid
tego
sz1;Ulk, a więc o pt1'2eszlo 30 mln
więc-ej ni~ w tym sa.m;im mrle.S.:ącu

minionego roku.
Wobec zmniej5trell:lta si~ poda

ny.

wy.

Zwyżkuja

tycznie ceny
za·hamowatniu
eior.

bowiem sy&terna
i uległa
mawy;pr:zed.aó:

pirosląt

wiooenny
p!"Zebieg.a
Dobrne
"'kl.W zlemnia'k.Ó'W. Zn.a~je wię
cej

n.iż

na

w1·=ę

w

zeszłym

dositairozono sad.zeniak6w.

trzody

rok!U

me

Zakupiono również ok. 90 tys.
ton ziemniaków jad.aiinych pwede
v."Szystkim batl'd'Zo dobrych jed-

chlewne.I w wyniku
trudności. J>a51ZCJWYCh skup mię
z~taa: w pelni wyikonas.a.

ty

Na czerwiec btr. =kontraikrowa.no ok. 450 tys. sztu!k świń,
co i€1'l't jednak mniej Ihiż w
· ub. r. Dcię..lti znacznej }'>Offiocy
pasz-0·wej pa.ństw·a na pr:zedn_ów
pers;pe.ktyku ora1z pomyślnej
wie tego;rooznych zbiorów - na
stępują pierwsze oznaki popra-

n.a. porzio
LeplEd ~ mie n.akreśl<>nych :z:adań - prze
biega kontraktacja. i dostta'WY
b y<ila r.ret.neg·o i cieląt.

noliwooonia•nowych. Umożlilwilo
to pelne za.•bezpieczen.ie potrzeb
ryruku k>rajowego.

uZKirOlwli enJia J?OSIPOdaT'kii 'P!lW @sta.tn ich dln i.ach ogłoszona. ?iGStał& uchwała Jl.ady Miliwowo-enerl(etyoznej naiSzeJ?o
i
pa.li.w
IIJistrów, me.ją.ca na celu z;więk szenie oszczędn%ci
przemy1słu. 2:WI'>acają.c J?łówną
energii w u.kła.dach ~.rzemysro wych.
uwagę na kierunki moderniUchWlail:a naokliada na przed- tość ki'lkr.lset tysiecy tan mzacji urządzeń i positeou te.eh
oszcrzędzcmego węgla.
ronisiiębiorstwa obowjązeik
W dokunol·Qlg':ii produikcii.
prote20
Skła1dowa
Częścią.
żen•ia zużycia pę;l'lliw i ener.e'ii
mencie robowią-zuje się też
za.s•terów.nież
będzie
gramu
prodUtkcji,
d:la
s~kody
bez
ministra górnictwa i enerl!"ewęgla kamie.n .ne20
pawanie
różnych
wykonainie
tykj. oraz Po1skii Komitet Nor
przez
ga'lem ziemnym lu.b k<Jlk.soWtechnic=o - or.
ma•Hizacyjny do PO·l!łeb.ieriia
przeósięwxięć
niczym.
ganiiz.acyjnych i bal"dziej PTaprac w zakiresie prawidłowe
urząeks.ploatacie
wid'łową
l!O nonnowa,nfa z·użyda paRady Ministrów liw
Uchwała
dzeń.
i energii w przemyśle.
slkutecznje toruje droge do
rówZaipewnione r7..0'StałY
nież środlk.i maieriaiJ.ne, na
staniu te·ohni<:2lrpodnń€1Siemi-e
energetyczurządzeń
nego
nych. Dotyczy to n;p. uzupeł
rurooią26w.
i rolaejj
nienia
wykorzysitatllia do celów użytkowych t:z:w. ciepła odpa(gazów s.patli:nowych
dowego
na otwax• okazji S-,\ięta Ludoweg·n r-Otlnicy WieMiiej 1.Aldzł
pi·eców przemyisrowych, J?Orą tych, wspólnych :rebraniacll kół ZSL i POP PZPR z udziałem
udzia.łU
7A>l>owiąza.nta
cej wody itp,), pel!nieiszego członków kółek rolniczych podjęli llc:1Jne
tych
Wa.r.tość
miastaw pracach społeczny.eh przy u.pię kszaniu
gapa·l nych
wyki:>rzystalllia
(gaZ'll wiel1kopiecowe20. prae wyniesie okoł·n pól miliona. zl.
zów
z pieców ka•rbi.dowych itip.),
Kólko RolniO'Le
ków BALUT.
Roln>cy z d'Zielnicy POLESIE
Gra•bieniec zadeklarowało prace
tzw. (wairtość zot>owiązań ponad 200
zakre\SIU
rozsz€T'zenia
przy bu<iloWie p,rzechowalni wa
tys. zl.) będą piracow.a.Ji m. in.
gos.podarlki sil;;:„ojan:•Olllej. czylri
rz:i;w na ul. Aleksand1r{)IWSkiej,
natwa-rdej
Utk:ladam<iu
jednoczesinE'<J?o wytwarz,anfa e- przy
7.as kółka ro1nie2<! Teofilów, Ro
wier=hni na ul. Stare ZlOttno.,
nergii eleiktrYCIZID.e:i i ciepl nej
gi, Rad·ogoszc:z w Parku .,,P.rogd"Zie dc·sW.il"O-.lą transport, poenerJ?ii
wy1lWtarzania
oraz
/
(<j. kir.)
miendstych".
mogą przy dokończen-iu odJbudo
cieiplnoej w więk!Szych i wraiw wy ul. Ret>kińskiej na odtcin.Jru
PTO- pętla traimwajowa - ul. Ba.tojedtnootkaoh
niejsz.ych
dukcyjnych. a także ew. od- nowa.
Również rolnicy 2 WIDZEWA
dawania części ciepła zakła

l

Konikretne zemierzenda Ol"ga1niz.aeyj1I10-tet'hrucZl!le w zapo-winny PI'ZY'Il1esc
w roku bieżącym r&wtnowaTkładach

zotys.
pomoc
swą
zadeklarowali
zł,
natwaiJXl-ej
ukla•ctaniu
. przy
wierzchni na ul. Augustów <>bowia7.a.ń

CRZZ

(Dokończenie ?Je sbr. 1)
l!'o=ewenil.e
ma llE.&tą,pić
w~~ ogniw zwiąizków
zawcd-0wych i NOT na róiżnych.
w aziel.e re~ alimo.)i piana! poetępu techndcrzn.ego., ~ wydaj;n-O<lci, obnJżki. k~&w, d.OO!ronaJeruia kwa
lifikalc!lli k:adlr; w (jrLi.ele 'llbliż.e-

lóm

nla

n.aiuki do tecbni.ki ptC1Clldloik-

cyjln.ed.
Lączy się z tyJm zwięlklSlzenie
roli ~ów spo!ectmlych, całej
kadry mrżyndaryj"1IO-techn!C2lnej,

~ej

mail:ogi

w

rQrl.WC>j:ll

tecłmi·

NOT

pC'WliJn:no
1 NOT
za.wod<>-wych
bo~ <i.la
si"tnyrrn
stać się
energh
spolec=eJ
wzmożenia
mas. ChoodiZ"l o to, a by :J'.>OIP!I'Z-e'Z
od,powiednich ronm
stworzeThie
i
pomn.a'.żać
<ll!'~cyjnych

tę
wykOII':Zystywać
wLaściJWie
energię. Pod<jęt.e w wy;nHru obrad dec;trLie stw<i<mą nlewą1[>li
wie wl.a&ci·we wa1runld dla .reaUizacjli zadań 01:>11 <Yrga.nilzacji;
dla zbliżenfa • i stw(ltJ"!Zenia wJ.aściwego kl1ma.tu wspótpracy, so
tec1J;ninda!r'IltOści robotn.!ków,
:ilnżynierÓ'W ekO'lltOmistów
ków,

J><>Wiedrz.:ia~ premieir.
Nie zmll1iejsrza sd.ę jed<noez:eśadlminiod•pOtWied'Z'ia<lność
nie
str.aicji za wpirowad!zande n<><Wej
znacremia orgam.ilzacji 2'W~Ó'W
~--~~~~~~-----~~~~~~~~

ki

preMóW>iątc 1'a ten bemait;
rn:ier p.odikreśl:l!t, że zw:ięks!1.€nie

-

ten
j'aik

te.chnilkl.

raz szla1lcowanlu ulic KosO<ine-

to sta:n o!Wi
zad a·n ie
oboca•tości
męść
kierownuc:twa na wmy-

integu·a•lną
wiąxków

stkich
W

i

zarzą<Jrz.a1111ia

SIZ>C!Zel>lach

gosipo<latr<ką

nairodtOwą .

na

zastuguje

pełni

w

U'Wagę

dwa.

łecznego

w

ra'Zy

r-0.k_u spo1 konotroli

pr:zegląidu

(Dokończenie

ze str. 1)

CZYTELNICY
O KONKURSIE

Gospodynie z Cho-

za.lożą

przydomowe

Q1l1ródkd kwiMowe.

Po.nad 100 tys.

reattza,c:Ji plam.u postęip.u techstwiernicznego. Zachęcamy d7..il premier - do OS<tre',f kJrYtybfa.1.rc'k.rat-ycrznych
ki w.S>Zellk.ich
ha1mn.>'lców i Otł>Ojętności wobeC
zagadnienia,
kluazowego
tegló
ja·l<:iirn jes<t p.ostęp 1ec.h ,niczny,

'Zl wyn-0sizą zo

p.od.jęte

bowiąrz.anja

:i:n...:ez

rc·ln:i

Bairdtro wa.;,ne zadande NOT
S>tWierdJZił J;l'l'e1 jego O@n,j W w.idrz~my

mier Cyiramlkii.ewicz -

w pomocy, udrLieJ.ain.ej res-0!1'1:.oim,
pr:zedllliębio.r

zjedn.oozen.iOlm,

stwoilll. Twórcza klrytyC2Jll.a posta;wa wobec J'.>OC2YITTań i pcoJek;t.ów ·~ n=w>,jmy j.-e• ·~ Oificja.lnych, ~clli są one na.. jaodt(;!nka.ch ,n.ie~-rąza
kichś
jące l'il•b wa.&IWe -' to ńa pe'w
no obj.am zdrowy, pozyiY'W'llY·
Spolec7me ol'gaITTlzacje, reprezenwwa>ne na obradach są powOtl.aine d.o tego, .aiby dbać o to,
by dzia~<iolność Oll'ganów gospo-j
da<rCZych była zgo<!Jna z wytycz
nynni partii i r-L-ądu;

Cheenny i musimy - ośw.iad
czyl premier - stwOII"ZYć wla5ci

1 wp>rowad!zić
aitimoofari::
wą
bo•dioo, '1'.achęcające za~ogi do
st>oStO'Wa.nia uleps'leń w prod>uikcji, .do 01.1>r.aco•wywania nowych
k-0'lltS>trulke;ii wyr-obów i ;rac;j<:·nia.l.
techno'loniejszych procesów
giczn.ych . w tym ce1u z-0\9ta>ną
pra·ktyce
w
zmiamy
dokonane
ustala111ia i d'ysponowania funpootęp u

d.u.srzem

technWzn.ego.

R7..ad dążyć bę<lzl.e do usunię
cia wsz.y&Ckieg10, co uiirudnia i
h.almuoe I'OIZ'Wój techniki.

odPo podjęciu ucltwaiłY
czytano telkist 1isitu. jaiki uczeeimicy iplen= 'WY1Stosowali do I sekretarza KC PZPR
- Włtatdys!itwa Gomutllki.

Grób w ogródku
przy ul. W6łczańskiei
dniami miesrzkań
200 przy po
natrafili
reą<lkowa<nńu og,ródka
n.a kości lud'llkie zakapatne w
Plr'Zed kilkiu

WóJ=tń-skiej

cy ul.

zięmi.

MO
o tym
Za;wiadomi<l'lla
przeprowad:lli la dochodzenie.

Okarz.alo

się,

są

ż.e

to

SZO'Lątl>ki

którozy w
4 Niem<!Ó'W'
194S :r. IJII"L>ed za•końc'Zeniem woj
ny odebraai sobie ż:yicje .

Z'W le>k

Kości

d.ena.t&w

Dnia

Kronika§§§

=::wypadków

przewńe>J!.o.no

na om<l'l11taire .1ULII'rzewsk1.

(k)

w

n<lłY

Ga.=m pow. Pi~óiw Sipło
1UL>Plldoiwa.nia Jooefa Kull.aPi()ł!n'a

wlika i
dk.

~

tys.

:Ma:rkO

wic<ZJa

10)

zł.

* *

Kuliiga.

Sbraity

~

(Uil. Niemce•plt'O'Wad.7..ąc s.arn-0tehód

M!lmkiel

51powodował

2Jderrz.enle,

któ:rego

ofiarą pad~ Jl"ltOtocyklista, Zdzi"
sław Jasac:zyń:9k:i (tUl. Hipo<tec-z-

n.a 33). P:reewiezl·cmo go d.o &zipi
ta1Ja

im.

obs<1dzte było BIJltO'l'O zna
11.ych n.a.ztvits k, przygotnwal spe>kltaikl t/Jy.fJrawrw

t7'ltPP
'l'eżyser,
ale wi1d;zawie

sł.Oli się
zwpe~e

gęsto,

.ziewa-

Taiką
li przy odbiomiJkach.
ot.o „śmieroi>ą tv ga:rn.ilou" powitała na-s „Kobra" po miesi-ęc.med przerwie. Cz11żby zno
gon~l w
temr serosacji
1011
je>den ze
przeż~W<ll
pi.ę1!)kę,
S'llJOich licznych kll'yzygów?
przede
wczoraj
Za·winila
t.a·k
adaiptacja..
wszystki·m
&kO'nstruowana, że
zmyślnie
by wi>dz abwiu-tnie w 11U:zym
nie mógł się pał.a.pać. Czyżby
.,., !elo_rricznofo'i te•k<s fJ!I nie bv111 <l"•Hrzeonlre. ::anim. rzecz
zont.r,la zatwi„'?'1"'1 zowi i wziP,ta 1Ul 1L'łal1'3~ ,R.eisztv, #li -

----

Bieg<ańs·kiego..

,,Brahobra''

W

we
W

FRANCJI
piątek

(!I

pólln:ocy w-yga-

sa dekxet o stanie wYią.tko-
wym we Francji.

sta:n ten trwał bez ~vr.r
l(einerał~
puozu
tz;n.
francuskich w Algierii.
od 22 kwietnia 1961 r.
od chwili

Na mocy stanu

wy:iątikawe

i;co wła,dze administraeyjne o-

tnymały daleko idące

u.,,,ra!'

nienia w zakresie rewiz11.
a·reszitowanJa i in.tem<>Wania.

b. sędzia hitlerowski
Jak Informuje s Bon.Il Agen•
eja ADN, prezes sądU w So!in•
gen, który „ka.zał w czwarte.lt
antyfaszystę
polityka. DFU Lorenza. Knorra 7..& obrazę naJ•
wyższych <>fi.cerów Bundet>"·ellry, jest dawnym sęd:lll.ą hitlespecja.JnegOi
z sądu
roW\Skinl
który ferował równJer.i wyroki
Faikt ten uja.wnil na
śm1eroi.
w BonD
konferencji praaoiwe.i
dr
a.dwokat
obrońca K.nONa.

Amma.nn.

o „Złotq kielnie" todzi

przeipiracują

gd'Z'ie

Mtynlm,

180 godzin.
cia·nowjc

po;p.aircie inicjatyw.a o;rganirzo-

wania

wynosi

winy, Radmieckiej, Opolskie<j, La
i,vinowej, Rokd..c;ińSlkiej. Vlezmą
ta1kre udrzial pr:zy n.iw-e-lowa·n1'll
terenów w nowo pows.ta•jącym
pa1!'ku t'0'1lrywkowym.
(wa.l'tOŚĆ
ROtlnicy z GÓRNEJ
ponad 85 t;;ns. zl)
zobowiązań.
będą w czynoe spo!eeznym Pl"":
cowali m. !n. przy renowacJt
na te.renie
melioracji
rowów
Józefo·~a i W"'"Miiłuż ul. ~'a 1 zów,
a ta.kże p•rzY zakladaniu pa1nku

Przemówienie premiera Cyrankiewicza
na plenu·m

podjętych
1'30
0 1k.

wa.rtosć

których

sąiS'iedn.im.

UJqlą4h.oUJego

Cenne zobowiązania Knorra -skazał
rolników Wielkiei Łodzi

dom

Honlec stanu

zmarła

29 ma.ja

1963 roku

i

WSZYSTKO SIĘ PRZYDA!

Milio ny w
ha1sł€'Itl „ws-zymiko s·ie
przyda" praouje Centrala Surowców Wtórnych.
Wszystko - to znaczy m a1kulatura. szmaty, ścirn1ki, opaik<>Wani.a drewniałile i
szlda.ne,
nawet stare opony i
ko.4ci.
~ owocze&ny czl<>w~ek po.~rał'i
l>rzera.hiać ponownie już raz
Zużytkowane przedmioty, przetwa.t"Za.ć je na nowe, przyda.tnie
w innych dzicdzi.naeh i o!t-0Mcin11ściach życia. Wykorizys.talh.e wszelkiego rodzaju odpadow
zwanych
surowcamd
wtórnymi, to .,mus" cywiJizacji. Wzrasta liczba lu<l1no..;ci,
Wzrao;t.ają
jej poiW-ze<by lrnmsumpcyjne. Aby im sprostać,
ten sam suro•wiec JllUSoi slużyć
CZłe>wiekowi pa•·ę
razy. Jesit
to kon·ioeczne szczegól111Jie w
naszym kraju. kitóry za dewizy sprowadza welnę i baweln~, walczy z braikiem drew-

P

od

odp ada ch

L<Xlzl - a1le o zasięgu k ·mjowym, Ce•nt.ra11.a przeraib:a poważną czę.ść surowców odpadkowych. P1·odukuje z n1i.ch np.
work.i ju towte (co przynO\<;i roczn,ie 70 ()1~. <loln·1·<>w os7=ę<l
no8ai- tyle. He koszlowalby
impo>rt juty), runon.i.nf) (matct-eria1l niezwykle potrzebny w
przomy8le mobk1rsil"im), materace, kołdry. walki
waciane
(do skxlzcń w 8amochodach),
c:r.yścia•ki (do czys7..cze.nia
maszyn) ibp. Dosliu1rczome przez
nią i wprowadzone
do produkcji przez prwmysl WC'J.nfony s:llmaty pozwo]illy w ub.
roku zaoszczqdzić ok. 800 tys.
<lol.a.ró-w, a zebra.na ~ tym samym ok·rcsie makulatura za-

z kolei np. na drzwi, pó~k.i i
s·zaCy. Nies,tely, C€i11.Lrala n1ie
josL w ,sLa.nic wyk()l·zys-Lać tej
.iilo~~ci. da~wna, a nrikt ilfl111y na
rn7.ie tym się n.ie zaijął.
• Pos·i:ida.my r1)wn1i·!'ż o-k. 35
tys. (on sUuczk·i szkla.m.'.i, która po odipowie,cJ:nim przcr0>b1ieniu moglaby oz<'le>bić domy,
uchronić nac~ przed ha,lasem.
Na<laie się ona bowj.em m. fa1.
de> produ1kcjl wa.ly seklą111ej.
Wy>kon.:ma z wn1ly ply11.a ·ize>l<icyjna o grnbośc1i 5 cm ochrnnia prZ<XI zimn.om i hal<ise m
tak skubec7.n.i-e. jaik mur o
~nlbo.;cl : m'f'l:rn. J,ód!7.kic bude>w1n·iictwo mQgioby zuży1ko
wać rocz1ti·e ok. 20 Lys. ton podobnych plyt. Jod.1i.r11k wykost.ąpila importmvamą celulozę,
rzy. lan,i-c cn1lej jJooci stluczk:i
któ.ra kosztowalaiby 13 mln doest na ,-,zie w sferze projeklarów.
1ów - o tyile ty.l!lw rornl.nych,
żo pr7..ewiicl:uje się b.1dź a<J.,p•Lację, bą<lź budowę dwiu zn.!dadów na cele prod!ukcj1i plyt
Tych J~i.lka 1i.czb uzas:admlia
z w<i1ty szklanej.
tłumaczy oelowo.~ć
zajmowaM 7,a.le<lwie czi:śeiiowo wynia się od.padami. A falkt, ż-e
k~rzy.~ta.ne są
kości.
Ellrnp·ornie wszys·Lk.ie są jeszcze wy1ujemy wyLwa1rzn1ny z n.ich
korzystywa.n e w kraju, uz:1salirul kosimy, a jednoc7.-e,„niic
dniia celowo.ść pisani.a o tym
jm,porlujemy k .l>eje„ k!<°>irc m-0<7.problemie.
na by z te.go :<L'Ul·U wy·twnrzać.
Podi0bnie
• PoS1iadamy w tej ohw~m
jest z odipndami
gume>wym~. Im.p01rf,ujcrny kwuok. 2 mh1 m szelic. Od1•ad6w
d1't'wna, k.U>re można by przeC7Al'k, ni·e wy'korzysl,uJąc
w
robić n.a płyty w.iórowe, a te
.peln.i togo, kt<\ory mamy w surowcHch wtó.rnych.
• Żr1~lla }M}og<t<ltwa.
1.kwi(I
t.a.kże
- w dio1mu ka.żdeg·o z
µa.~. Ilość makuln.Lu:ry. i szma•L
/ jest pn1rokrotnie wy1..sza od
i.l<ll~ci skupowa.nych.

Jeszcze nie„,

na. ..

Jut wykorzysta ne„.
Jeszcze dwa laila temu CSW
llotrafifa jedynie zbi·erać pewnoe ilc.ści surowców wtó1rnyoh.
'."ie mogła (czy nie po!raWa?)
1c'1 w kraJu przerabi•ać, więc
eksport.owała.
By! t.o eksPort bolesny, bo nioopl(lcalny.
Obecnie - mieszcząca się w

Propozycie
lJ l>R.A WN·I KOW PRZED

J utU<:zelniach
za kilka

dni w

łódzkich

~1; się letnia sesja

"~.lna,

stanowiąca

SESJĄ

wy~zych

i·ozp<>oczegzamina-

sp.rawdzian

""'"?'<>eznej pracy studentów.
\\•lluże udogoonienia
uzyskali
l> tym roku studenci Wydzidu
ra.wa

UL,

0w

egzaminu

mian<>wi.cie

ka7Aly

~tofesor wyzna.czyi kilka iermi:r.e

swojego

~.r~miotu, zn.'i studenci Hami
'l'Yb1erali osobie dog<>dny d.7.i<'ti.
,.,en system zastąpił tradycyjne
StY'znaezanie tern1inu według Ja„

Y alfabetycznej.

P rzy
od

Rad:7iie
Okł"4)gowe,i ZSP
dw~h
lat dziala. kasa
zapomogowo·po-.i.ycz'kow a,
s•ku-

piająca
już 176 oezlonk6·w-student(•W łód2Jkich uczelni.
Poza
pożyczkami, kasa udziela t.'\k:i.-e

za.p-0<m4)g- studentom, ktc)rzy zna-

się w trudnej sytuaeji nutterialnej. Na ten eel przeznacz-000 juź 15 tys. złoty.eh.

Jei.li

Akade-mi<'Y

zwi:;~ogoonlenia te Jl07.oota.Ją

w

...,zku z po6tulatruni, wysu111
w~łYmt przez studentów prawa

l>~':,~~Ha k~ciział°o~a~

[Ą111za.cja
"Ołem

partyjna wRp.tlnie z
Mlodei;o l'rn.wnilca.
(M. S.)

z

DZIALALNOSCt KOL
NAUKOWYCH

r-Gd

Jlł"OC>ełltoratem J>l'ol. dr

b

G.

lJt. llfils&atowej Koło Hi6'0l'yków
~"">rgaotrowało osłatnio Seflję

-.::,.ow~
na t>emat „Lódź w
~- atyczniowym". C?lon
l'.,t " kOła przygooowa.li cztery
......_--aty.
n-. z nich "'°"'taną

~"'"'"--~-~-·
"'
~ie
opubłlkowane
Ila »ltoCutiku Lódzk>m", co jest
"'11~Pftym }>Ol>wlerdZell·iem icll
rto&c1. (M. S.)

* *

~a~~encl z Koła

:to

Ge-ografów

rt onczyu pł'acę nad monogra'l'~ llntt tramwajowej Lód:< -

ft,-~Yn, która. miała istotne ?Ala

'-v•q

gft

e dla rozwoju gospodarc?.e·
· k"Ml11• ""·
·
~e~ l<irenow
podmie.is
„„rnt
h1g....."-<>staną podjete prace nad
1!?.;y""rtą I 7.na.c7.eniem g06.p odarwy~
dalszych Jinti dojazdo--.::::__ (J. W.)
.!."'1111 111

7.

zasady solidp1'zet.<f'r1nin-0-

za(lh1'l.ł'nia.

nie

p;r7.-e-kra·

i;umy 5 ty„. zloty<'h.

czają

(J. R.)

OO

CZYTAJĄ?

P rzeS?,Jo

trzecia
czi:ść mieszkań-ców osiedla pl'zy ul. Lumumby kol'zysta z lł Itejonowej WYJ>6ŻYC7.alni Książek dla
DoroslyoCh, któr'a mieści ·się w
Il Domu Studenckim.
odró-.i:nienlu od innych bi-

W

:~~!~ tuc1!7:';'eogt11;,•Y~tc~~~~

w"p<>łc7.e.-.na 1 p-0ezja. Biblioteka. dy8ponuje
bOgatym księgozbiorem lektury et.la studentów
humanit~tyki, CJO l>at'dzo ułatwia
im naukę.
(M, S.)
KiROTKIO:

+

Mie;zkańcy

U .

+

+

1

ponoda
ti

Słoneczna

~u S~:

denckiego Politoobn1k1 1,ódzk1eJ
własnym &Umptem pomalowali
111 pokoi. Akcja. ta przyni<l!Sla
""n~
około 5 tys. -•
,..ot ych 087.CZ•i"
u•
ści. (R. Ch.)
g
1
1
u
ł
1 00
Z okazji
Q!,.,.,. n ~ersyt.etu L(>d7Adego -na ...,„.na.tuu
w
khWbie Il DS UL „Balbina", pro
rekiWX- - prot. dr J. p;ą1.ow„ki
wręczył
nagrody wyró:i.~li'.'jącym się w pracy (~ł~k miom
rady miei&:7ikanrk.
·
·
z pl'emierą
S";lu kl. G>CW„Ja· " MoJa zona.
p.e·
wy 1 Stępnita
:
nelop.a" wystąpił w ubiegłą medzielę teatr 11tudentów . P<>llteehniki „F<>l'llm-63".
Re--.yserowal
M. Grymowski. (M. J.)

W

Europ"ie
wiadomości

1

pusizczać, że

łodzi 1 ain.i'<.'

0

plęk-

nej wi·os.enrniej
We
Wl01srz-ec1 1 silup.ellc pc•god,zie.
rtęci ws1rnizywał 30 stO[lllli.
Not'wedzy od dwócl1 ty·goclini
razkomują się w.<>pa.nia.lą pogodą. W Oslo termometry wsk<.izują 2li siton11i C w cieniiu. Meteoro•lcxll7.y " pw.ewidlll:ia u~rzyma
· s.ię
· i>ię.mei
· '
· pogo<I Y NSl?.Ce.e
·
n.ie
pr1-ez l<ilkia d1nl.
w Kopenh<i<lze
temperaluirn
utrzymuje si<: w g·r~micacl1 25
stop.ni c.

ro7Jti-

,„„

.,w czym rzecz",

micją

Zespiił rt>alizato•rów ra.1liowych po1l kierunkiem reży.
sera F.llwałda. Płaczka przyg·ot<>wuje Dbwnie stereofo..
niczne nagranif' .~J>iewog-ry Romana Śliwonika. pt.. ,Arie-kin i czvś!'ibut" z muzyk::i Marka. I.usztig·a. W słucho-;
wisiku utlział hiol'ą:
Wie,.,,law Michnikowski, Wiesia.w
Go.las, AJ:na .Janowska, .Ta.rema Stepowski,
Barbara.
Rylska i inni. „Arlekin i czyścibut", to pierwsza w
Polskim Radio pri1ha ster!'ofoniczncg-o na.grania sluchowi~ka. Następne 1rnzycje przewidziane 110 reali'L&Cji, to:
„l,i<'yla<' ja" .Ta.ro.~lawa A brantllwa w reżysel'li Zbign>ie„
wa J{opalki i „l•atrzymy na !).iebie" '1\lłe>tlzim,iena. Odo„
jew~kiege> w
reż.
Jerzego Ma.rkm•zewskiego.
Ster~
r1>11i«zne uagra.nie tych słuchowisk :i<'st pr(•bą µrzyg-otowa.n ia p-01zycji nrn11·ących r<'pr&Lentować Polskie Radio
na. teg~1orocznym Mie1lzyna.roi10owym Konkursie Radia
TV „Prix Italia".
Na ziljęeiu: Barbara. Rylska, Wies}a,w Michnik&wskl
reż, Eilwa.ril Płaczek (z prawej).
CAF - fot. Tym.iński

czym tkwią mi·liorny, w czym
11kwl szansa na wyr(,wnanic
braku <leficytowyd1 surowców.
os1zczę~lno.«cl
we·l1n.y i bnw01'ny.
b<.z k tóorej noe moómia 10e>b:i <:
wyobrazić naszogo miasla.

I. D.

Nnd

proiektern
kodeksu
kurnego

Zasadnicze zmiany wsprawach alimentacJł.
A

Jiment:.1cja obowdązek
l0iż<.•1111iia n.a u1l.rzyma1n,ie
osób m1jbU12SiZych - j·e·st
jednym z
zagadn.icń
pr.::iiwnych, z kl.Mymi. ba.r:dzo częste> spe>lylrnmy się w życilll.
N
dl
icr:.::a
R 1yszymy o wypadknch uchylania si<~ oo ai-imenibw wobec dzieci czy s'la:rych
ro-clziców. Akttrnlnoi<{ć. spole<>z-

'°

ne z:1:JCZE'lnie wla}i<,i1\v0 go usta1

Wi€<n.i·n tej sprawy przez prawocłiawstwo, powodują, ~,e na·
Jeiy ona do naji'.ywi.ej dy ...,kutow:myc 11 i
komenlowanl·ch
punkt.>w kocle>ksu ka.rnego.
l7i«ly n1i•ewyw1iązywanie

się

z nlimcntów pOO!ega karne? W

&w1iiolle dolyohcza-s obowijązującego a!l't. 201 kodoksu kaimego z 1932 r. wtedy: l) jeśll
klo.~ uchyla się od nich zlo.;liwie lub 2) jo-i,C'.1.i osob:i, której
się a.limen.ly nalc'l.ą, <.ile n1ie
olrzym·ujc ich, popadnie 2 lego powo<lu w nędz<} lub musi
korzystać ~ ws.pa,rc.La.

Są więc <lwa wairunik,i, alby
ni•Qpl<.iceniic

alimeintów

m()gio

być pok<11ktowiame j.ake> przes.t,ępstwo. Pierwszy z nich _

złośJ.iw<>ISć (powstaje on wte-

o a1Jimen·ty ulega umorzenilu,
wzgJęd!nie zapadają w tych
sprawach wyrO!kii. unJew:inniające.
Lutwliej rozst.rzy,gnąć pozy·
1.y wrne
sprawę o ailimenity, gidy
w grę wchodi'.i dt·u.gj wa·ru'llek
odpowi<Xlzi.ailn<J1-<ci. kan1e~: nędza. lub kllll'Zystanle ze WS'l~a-rcia.
TZf'czn,icl.wo Sądu Na.jWl'i~zcgo, bJo,rąc p-od uwagę
o•hC<'ne wa.run.ki
:• po.t.i·z~l>y
~po·l~·zite, ~-„„s·c, 1· 0 _
~
~
~~
~·~
wo zmieniło lu.b przystoso·w ało określenfa tego przepisu.
Tak wi(}C
pofoc~e
„nęd7..a"
zmienfo1J1e ws~alo na. „n.iedostatek" (wychodzono z :11a.łożenia, że w naszym usl.-oju nikt
już nic cierpi nf)clzy). J):onieczno.ść korzys·lania. 7,e wsparei·:L nie ,ie.st .Jw;: t-ów.nir;;: niezbędnym wamnkicm, aby nie1>lacenie alimenf,1)w uznać za
pne-o;tęi>sif,wo. Wystai·czy,
gcly
ma!•ka. dziie<'ka, ulrzym.ują.c .ie,
pono,9[ nie1wspólm,iemie większy eii~żai: lub ezyn1i nadma·m·n.~·' wysiłek (n.„.... ~raca w go„.
dzina.ch na<lLiczl>owyoh lub dod·a.lkowc za.jęcie zarobkowe).
Ni-estety
zlooli1wość" ja1ko
wa-run.el\\: 'pr;;estępstwa, ' pozo,
t~' .
. .
sima.. N1Je uwzg .,..;ma ,iej JUZ
'"'n•·k
n~··e"'o
kod~k
J~-u
~ p ro'ekt
J
~„ "
V
su kairnego. Pomija on także
następny, wyżej wymienio.n y
wa1l'u~k nf)i(lza. lub ko1J1i•eczność korzysta.ula ze wsparcia.

o

dy„ gdy obowi<izek al imen1Laicjii.
inie jest wypd1n.i.::i1ny ce~e>we>:
są mool·iiwo.śd, ale J'ednoczcin .i•e 1'es•t chęć
WVI"'"d7..eni'1a
kod
, """'
sz: Y lub przyi.kirO\Ś.Ci osobie,
klora powiimna
o!.rz~"mywać
r
t )
a imen. Y p,rzyspall"Z.ał i nad,a.l
przyspairza sądom Jmjwiięoej
kłopotu. Wytlll!ITlac 7-enii·e.m uchyladących się są przoszkooy
Zmi;amy, wprowaiclzome przez
natury obieldywne]· np. chopre>J'ekt w za.!1:Jres1·e karaJn-'ct·
""' l
rob:i, n-isok.i·e zarobk.i, konii€CZ· . u0hyla!l1ia ••ię od alimentaci·
ność utrzymywania nowo za(art. 238) są~ bardzo d'u"be. Od.
. -~-• .
'I' d
t
1o-zomeJ <vuz11ny.
ru .no us apowicdzioilność karną powod<>lić i udowod:nić celową ztośli- wać mo7,e już samo nicwykowooć! Stąd tak wiele spraw n~'wa.n.ie obowiązku alimenta0

j·-··· h
Z wielu klra.jów eurqp.e """'c

n.a.ptywadą

każdym domu jakąś komó!"kę
na „()łk,rcsowy" sddad surowców. M-0ją się 1.yrn podobno
zaiąć· adm1inii.s'l.ralorzy. Jsrlnieją
też pre>pozyc.ic budowy w nowyd1 bl~lrnoh i.1>ecjalnych poj~1nni·kc)w ll a s.u1"-0,\vce9 ~·t.nJWiin
n.ia sipecjn.lnych kios1k6w ich
skupu - na wz<~r kiosk(JW
„Ruchu", prowadze-n1ia zb;ónk\
przez sild.a1dy opa1lowc. pLlll11k.ty
Tot.o-Le>lka i1!,p.
Powoclzeniic naj'1epszych n:iwet pomysłów o których
ro7:ma.wkilnm w as.w z <lyr.
Fr. Ifojduk1ioem, dyr. SL. Neuhraiteim l inż .•J. Sadowskim 7.1.leży. w
du~ej 1nie·l'ze
od
m,iPs7ikańoow
m. i111. J,ocbJi.
Nie pomogą niowe formy skupu, jc.%i 1~1-0.-l nue zechce sprzedać s tuiryN1 szmat, g,,,Z('ot
c-zy
butclc.k. J'vToo-.na j<'d1n1rnk przy-

0
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Da.mą"
na.zywan&
ko~towny
srebmy bibel<K od lat 7.a.j mują.cy

§ s~dZinnych
§ n~llła. więc

poczesne

pamiątek

miejsce

wśrud

państwa

S.
s&bic „da.ma" 1>b1>k srebr::; n..,h Puch-a.ru ta.oki i innych srebr::; St eh ora.z ~łacanych przedmiotów.
§ dyała, ciesząc oczy domowniki>w. kiel: t.·llagle pewnego dnia...
~w· ista. :iagini<myeh pr·zedmiotów :r.a
:::; 11 ~"1'ała kilka pozyo.ii;
zna.la.zło sie
l:: he niej nawet pozłaca.ne sitko IJjl
§ liohbaty. Widać był1l, że zrocJ.zieje
l:łlii l'ze &rientowa.li się w rozkła.d:.iie
li~Zkactia J>Qństwa S. OMI.i, że mieli
::: Ili a.teo:riną il-Ość czasu na. dOike>nlll..~ ,_e - nie bez S""'reJ· d-OiZY wa.witwa.
,...
.....!
„Sś """eikcji
rodzinnych parnią.tek,
§ Je:6""1e
11
~ 11. • ~k, ie a.mator.zy ood.r;yoh własl:: ;"'~ nie nalrieli do rutynfa.rzy. A
~ tra.fis::11 był świeży, milicja nybk•
~
na właściwy trop.

S

okoU~neścl.

~

są

płatnikan1i,

wane

<I :Ilia skalę znaeznie większą niż

lll':!r<:bc:i>as, wprowad?.ono egza•t Y przedterminowe.
M. in.
ll-chacze Ill roku w znacznym
~l'oee1><:1e zdali już egzamin z
~,ftry.n
poliity-czno-prawn~·ch,
•IU-chacze roku Il - z eko11
<>!nii Politycznej.

Aby wykorzyst.ać bezużytecz
TI<! jeszcze
surowce wt.órne,
pofrzol:ma
jc.-;t
wspólµraca
CSW, p1·ze.myslru . rad narodowy,ch i 1u.dn ości. Pr7.e-my•sl teronowy i spó!dzi.elcz0iść np. są
w stan.ie wykorz.)"slnć miliony
m<'t.rów oclpndów drcwnn. Budowin.ictwo moż.c zużyć oclr>a<l."
'
s;:kl1n. In1o;lyl.uiy bra.n.~.owc
or>racować nip. molocly przerobu st.1,re.ę;o ogumienja..
Od rad narodowych 0<'7.ekuje się pomocy we wprmv::idzanin.t wla«i.ciowych form skupu
oclpf1d,iw. Oboonie formy b11<lzą
wiele zas1.rze~.el1. I,ód?Jlrn _Rn.,;J.a
mo-że pomóc w zorgrnn.ize>waniu s ku.pu przez <lozo,rców czy
emery'!<'>w. Na razi·c 1600 dozoi>c{>W łóclzkich ma s;<~ (o<lplatnie) tym zająć. Wyclaje się,
'l,e przypadnie to do guslu Joka.torom _ n~e trzeba będ7.ie
t.a.s7.ezyć szm~L w.y gazet. czekać na 7~'tla.hvleoie w pulll.kcile
skupu. !VSZysM•n Odbędzie sit;
ua. m.ie..is.cu. W f,ocłzl prao0uje
za1€<lwJe 45 punktów SJkupu, w
Prodze jJoCllna1d 200! Aby zwi<;.kszyć tę łiiczbę. ni,c wys1l;a!I'czy
zą<t.~'ll';l1n1ić de>rorców. 'I1rz.eba
jeszc.7-e
wygos.poda.rować w

WLASNA KASA

nymi.

Pierwsza w Polskim Radio próba
stereofoniczn ego nagrania słuchow·iska

17 ]._.

wskazywały

3-•
.•
::::
-ł6d-•-·
e•iua
uożennicia
.,..ne~
::::
-.„-ycbli!•
;::
-•eh
!17'kół
z.a,w
....
'"'
Da- t M b ł
t
·
·
;::: S
le -·
-·u a
. • •Y a ozęs
;::
„tdzia.
· k"ym J• tmi~ · 'llfiera. nyim ~OilJCllem cew 1 ,pans ;va
;:: dą;i. t z podziwiała. „aamę ', og ą~&ta,.-· ':'ckę i inne pamiątki. przed'"'
-1a.Jąee dl
.
S
·
:::: ~~e·
a r&d'l'my
• maeznie
;=: ł.„„ • • J nili Je1lynie ma.terialne wa.r:::: 1:"'9C1. Danut M .
k . t
::::
· Jedna. . m eresowa•
~ Y ty]k o te ęostatnie.
;:: Zres,.,t
§ r ...._"' Il n_ie tylko Danuta M. łnte;;:
"""' ała
;:: lt~leż
k" Slę ceną srebra. Dwie inne
~ ..._ E an 1 c&rki państwa s. 16-let.nia
i;
wa Cz. i Barbaira S. również la•111111

~poglądały

komym okiem.
na. „da.mi:"
i jej „oloezeiue ·
•
- Gdy Ewa Cz. powie później
pneod prllkuratorem Danuta M.
r:mciła projekt (były jej Pe>trzebne
pieniąd11e na ręka.wicz.ki) nikt - nie

oponował.
Koleżeńskie skrupuły? Wyrzuty su

mienia wobec go&cinnyeh właścicieli
mieszkania? Młode złodziejki w,cale
o tym nie myślały.

,„J>OW~~owany ~i-

Bogdana, który
łośeią do siostry'
pomogł młe>doe1anym złodziejk{)lllł w zbyciu części łupu.
16-letni .Jan G. na;leiał do grzecz
nveh chłopców i mile był widiia.ny w domu rodziców swego kolegi Sławomira. D.
Był ta.k
grzeczny i układny, że kiedy z domu rod.z.iny D. zaczęły ginąć l!lre,b rne
łyżeczki, pierwsze podejr7'Cnia padłv

sre b rna \.\. d arna,/,/

D zie , pOWSzedn•I Tem·idy
n

, ,

Kiedy w dzień µuźniej Da.nuta M..
I Ewa Oz. odwiecl.7,iły inną. z k o 1e1
koleżankę, miały już za 90b llo. •• d 0 ,
lłwiadczenie".
I tym ra.zem me zadrb.ła. im ręka, gdy sięgały po u kry
te
w
bieliźnia.rce, a stanowiące
. k
wła.sność maiki ich „serdeezneJ
C>•
le:7.anki" Ma.rianny T. 500 zł.
•
Następnego d•ll•t·a.„ Nie, tym ra,ze1'11,
· z11ązy
· ł Y JUZ
· · złozyc
· • n1.'k omu „ 11rz"
nie
.,
jacil"lskiej" wizyty.
MilfoJ"a
ja.k WSIJH}mniałem · ·
szybko tra.fita na. ślad „<lamy" i JCJ
amatorek. „Przy llkallji" 7,atrzym~no 19-letniego
brata Danuty M„

n·a syna., a

eiągu

''

„.Tasio"

był w

dals.zym

„miłym i serilem.inie 7Al.prasza- · J annym g~~ciem". Mit grzCC>'l.nosc1
k a G . prysł
·
,
k"·ed Y
doip1ero
wowezas,

przypadke>wo zastano go nad otwa.r-

tą szufladą z przyb(lll"a.mii stoi..wymi.„

St .
..,. .
wrnrdziwszy
brak
ułub.ioneJro
„Paorkera" i cennego kompletu dłu. ,
.
g0op1sow, Sta.nisla.w B. za.czą ł uwaznie obse~'"-·
koleżanki swoleJ·
' ~~ w~c·
~
• 17letniPj CĆ•rki. RM,ultat tej obserwaeji zaskoezył Sta.nisława B. Amatork ą._ k os11.townyC',h
p.rzyborów
pisarsk1c;h oka.zała się naijserilecmiejsza
przyjaciółka Kasi...

Młodzi,
stojący do·piere> u
„prawnej pełnoletności"

~

pr<>Jru
ludzie. ::
ser1lec1.0e przy,iaeiółki, układni ::
ehłopcy, najlepsi koledzy i koleżan- §
ki. Na o·gół daleey ocl wszelkich po-;::
de,irze1ł, faworyzowani wśród innych§
!!"Ości, mile podejmowani. zapraszani.:;:
Zdemaskowanie
sprawców
szkód.:
nieraz &tanowi poważny wstrr.ąs na-§
wet dla. osć1b pe>szkoclowanych. A cóż::
dopiero mówić o rod.,.,icach młodoeia-:
nych zlod?.iejek i złodziei.
~
- Mlij syn złod„iejem?! Moja. cór-~
ka! ..• okrzvkom tym te>wa.rzys.zy::
często płacz zrozpacz•onych ma.tek. :;
k·
Ale ja ze często zda.rza się, :ie te ::
sa.me ma.tki „zapominają" ,.,a.pytać~
skąd ich córka. ma. nowe ręka.wiczki:
czy wi-ne pióro,
syn czerpie§
pieniad•ze na...
kawę i wino<?!).:
A jeśli już za.pyta.ją, d11.ją Slię zbyć.=
łatwo pięrwSfl:ym z brzegu tłumacze-§
niem, nie usiłując na. ogół sp.rM\•clzir::
ile mieśc'i się w nim prawdy. Późnie·;• znói, ".,.dy ~k~".UJ"e s1·„ J. a ka=" -„
..,
to ,·e,o;t pra.w1la,
zroz1>ac~oi1e
mdk1' --=
.,,
!w.Uka.jm
naJ·cz„ście.1·
źródeł
zła.
ws'ro"d =·•
..,
ke>leg-ów i koleżanek, w miejscu pra-;:
cy lub na.u ki, by wreszcie wygfosiić §
pełne oburzenia. zda.nie 0 .,e>"Ólnym ___
~
zepsuciu i demo.raHz·acji wśród dzi-:
siejS11.ej młodzieży" (!)
--=
Slo"'a.n
to trz.eba przyznac·
,..
wygodny, ale równie sta.ry. choć by-§
na.jmnie.i nie ta·k cenny, jak srebrna:;
„ d ama " , ozy inne rod-zinnc pamiątki:;
państwa S„.
§
JANUSZ KRAJEWSKI
:
-

skąd

§I

-=-

c.;i (o~.if)ii.ne, usta~ ~I
s1w1erdzQneg0 <>'rzeczeniem są,,..
du), jeśli sprawoo. uchyła. si(JI(
od niego umyślnie (choć nie-t

k<>niCC'~nie złośliw~le).
są

przy;paó'k,i, w kitórych1.
naw t ob' kt
·
· t-.
n·e·: · b 1~"·.~~ as'.
' .1 cy rai. s
. ow nie
zw-0·lniiia oooby oOOw:iązanej dOf
alimentów
od
· · J
Podcxlpowie<lzi.alnosrn rn1rncj.
legają jej ci,
którzy l><H·zuciU lub n-ie pe>djęli p1·acy, i ei, którzy zostali ~
za pijańs·two
Inie.i
b zwolnieni
·
b
·
u
za.med.bywanie 0 owJązków slu;l)bowych.
Jeżeli uprawn>onado a 11ime~
1ów osoba, pozbawd·ona ich;
nie może zaspok<Yić podstawowych potrzeb życiowych, dla
utkarnnia odpowiedzialnego za
tak.i
st.a:n rzeczy wystaircza
win.a nieumy.ślna, a więc lekkomyś,J1no.ść Jub niedbalstwo.
'.'! takim wypadku wmiOOlktt.
o wszczę.cie postępowainla kall'•
nego nie musi skladać pokrzywdzorny: prokura.tor obowiązany jest działać z u~du~.
Może to zrobić na podsta'Wlięl
inforrnacjl lub donie'Yienia innych osób.
Zmiama ta miialaby donlioole
znaczenie przeide
wszysitkiin'I'·
dla ludzi star"ch, n.iezdoln·~1o..
,
J'.'-'-S
1' uż do pracy, nie otrzymuJą~
cych zn.ikąd &rodkóiw utrzymania (doe>t. to zwlaszcza rnieszl'an'c·e>·w ·wsi'!) .
J'edine.i· s1re>-<
'
ny wypadków braku troskJi,
k1-zywdzen1a rnateria-lne;?O starych. często niedołężnych rodzioów, jest wiele. z <lruitiej
·
·
· 1e
p'roporcjomalnie
1
· nae•w1et
skarf!.
~ Zrozumi1a.e, ze wys 1 .ępowanie
rodziców
przec1w
dziec;om jes1t sprawą żenującą
i be>lesną, że jest t-0 osita~eczność. na którą nje wsz:;-ocy
się decydują. Obecnie wniosek j eh nie będzie potirzebny.

z

prowjektsprwpawrao:h"'a.d"'a.a.li;~:~
~

tacji
zmiany
zasad•
nic'le.
Wydaje sic. że należy ooenić je pozytywniie
nie tylke> z punktu w:dzenia
praktyki wym1.aru sprawiedl1wości, a:le pr7.ede wszySJtki.m
z punktu widzen:ia
potrzeb
społecznych.
Trudnoś<"i
inttl"l"pretacyjne
d1>!ychcza.sowego, źle sformulowanego przep!su · art. 201 k.k.
poz.wa.lały nieraz uniknąć h-a,..
ry OS>Obom na nią zasługująObe ·
t ·
· 1· "''""'
cym.
cm1e eJ morz ·iwo.,....
nie będzie.
Wzmożona rur01Wo.ść w tr.aiktowain,iu uchylania
od obowiązku alimentacji jest taikżer
uzasadniona. Braik troskl <>
utrzymanie i wychowanje dziecl (oo one przede wszystk,im
i naJ·cznścieJ· dottkniete s~ skut"
"'
kami nievea.1izowan.i.a
obowiązku alimentacJ.i), .J·est w wysokii1m stopn.iu si:>ołeczn1i e S'ZłkodJi,wy, obrażający podstawowe

siię

zasa~y wspólżyoia społeczne-

go. podstawowe zasady morailne. Niewyke>nywainie ooowiQzku a.limenła.ci,j
nnwJn11t!t
„~
się spol.kać. obok po.tępi:e-nia.
moralnt'g-o. równ~eż z sur1>wą
i skull"<!zną ing<>rencją p1·a.wa
karneg!"NDRZEJ WEISER

·•

•'

wieeprokurat&r wojewódzki
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dla m. Lodzi.
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ŁODZ

Niebezpieczeństwa

POKAZE

Jak . uniknąć chorób przewodu pokarmowego

23 POZYCJE
Dziś rozpoczyna się
w Krakowie

NA PRZESTRZENI LAT 1956-1960
ZANOTOWANO W ŁODZI
BLlSiiO 3.600 ZATRUC POKARMOWYCH. REKORDOWY POD TYM
WZGLĘDEM BYŁ ROK 1958, CHARAKTERYZUJĄCY
SIĘ
GORĄCYM LATEM, PODCZAS KTOREGO WYSTĄPIŁO
BLISKO 1,5
TYS. ZATRUC. UBIEGŁY ROK BYZ. „SPOKOJNY":
W CIĄGU
12 MIESIĘCY WYSTĄPIŁO TYLKO 400 ZATRUC POKARMOWYCH,

Festiwal Filmów
l rótko·metrażowyc~
Dz.iś rozpoczyna ~.ie w Kra
lrnwle Ul OgólncmolE·ki Festi-

wal .l<"ilmów KrótkomeMażo
wych, który potrwa tydziie11
i prz-ecllaiawi ponad 60 filmów

z 6 v.•ytwórni.

Lódź reprezehbędzie
prze.z dwie

towana

s-wcje wytwórnie: Wyt·wórnie
Fi~m6w Oświatowych i
Studi-0 Małych Form Filmowych
SEMAFOR. Pozycje łódz
kie wypełnia połowę progra
mu
!eS'tJwalowego,
bedzie
ich aż 23. W tym WFO poka
że 15 filmów o formach zarówno tradycyjnych. iak i
e'.operynK·:1talnych. z
dzied~iny
biolol!"ii.
kt'aiaz,naws:"l'•a. kultury. sztuki itd.
SEMAFOR, w 8 pozycjach.
da p rzek rói swe i twórczooci
cd filmów rysunko•,tiych i lal
:k c">rych P'.l rilmy a:ktorsl~ie.
Krakowsiki
f~łliwal
zl!"iro_
m2d7.i
orzect~tawic!eli
p0\~wi ata
go:.>~

s !dee:o
takż!!

Filmowego.

a

zagranicznych.
·: Po; a konkursem oreanizatony pok~.ża s1ereic interesują_
C'•ch oazycli zagra·niczm;vch z
z~kre-su ·krótkiego metrażu.

(wo.i}

W'szystkle „zna.ki na. nlebie
I ziemi" wska.zu,ią na. to, iż
tegoroczne lato będ·zie gorące,
stąd znów oba.wa epidemi.ologów o naS7-e żolądki. Tym bar
dziej, że już <>kres wielkanocny przyniósł si><>ro za.truć mię
sem. Przyczy111ą za truć P<Jika1rmowy-ch są tZMT.
s.almon.ele,

przeeiwdzi<ał:anie

za.truei<>m pokarmowym. Opraco,wu.je się ka
lenO.a,rzylki
c~..s.zych
w:iJzyt
e~i;p
sa,n i,taro.y ch w spozjnw-

czych
zaikładach
procln.~kicyj
nych i instirLf<ta·żu w za>k;re,
sioe s:al!ldltBi!"nym dla pra<:owników, za.l'.'ówino zarklad.ow j'.ll!'a.cy,
jak i szipi:taJi, żbohków, p!'1Zed.wk-0'1i dtbp.
Pr:zY'g<JltowiU(je ,ISllę
wzmożony
nadror .sal!J..i•tarny
.nad !"O?JP-l."O'Wad1zianiem i .>1przed ażą mlelk.a i Jn,nyich przetworów spożywczych. Jesrzcze wni
kii wsze
będą
kontrołe ka.rt
zdrowfa osób
zatrudirui<>IIWCh
pny obrocie
środlkamJ S1PO-

wy<e~pu.ją
przeważ.n.ie
mięany-ch oca.z
g;ronko\\r"e r00Wii.jają<:e się w
zepsuty>eh przetwo.r ach mą.cez

które

w przetJwora.ch

nyeh i mlecmy<:h. Gr<Jl1'ltkowce
są

szczególnie

gdyź

pmV'O<i'U!ją

trucia lodami,
st.em ibp.

W

nieb€zp1ec2moe,
mal;;()IWe

za~

mlekiem, cia-

Nieza.leżnle

Sfac.ii Sa.nii.amoEpidemioi-0-gicznej
trwają
ostatnie przy1rotowania. do wzmo
żooej a.kcJi
mającej nia. celu

Zwrócą 0<ne
sprzedaż

na

przez
ców.

SpecJalnv autobus
w

-

6.05

WyjalUl

16.50.

z

wała

M'ędzynarode>wych

zyM nie
pism
urze&u; yc h n.ie jest za.jęciem
s.;..:zególnie
fratpuj4cym.
Czasem j.e<lnalc do·sta;czyć m.o
źe niema.łyich wzrus.?e-ń,
nie
:•/e e s:etycznydi co „nerwoW'JCh".
Poczvtajmy:
3 list O<PC'. d.a 1962 r., czytelnik p. .J abloń przysl-a.l list py
ta)~, kie<iy o.~wie>tlo·ne zosta114
u 1i<•e: Tokl.lr:zewskie-oo i
Róży Luk.•e>m buro.
7 li.•topada 0</.p!•.• ll.1t1t prze
sialiśmy oo W lfdziału Gospo-

Śmietankowe. kawowe,
owocowe

lody •••

Produkcja Jodów i oczywiście ioh konsumpcja osi<1,gnęly
jut swój sz,czyt.. He fob dzie.nnle zjadamy? Z tym pytall1iem
ZWTóciliśmy się do gló11.<mych
producentów.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która wyspecjalizowała
s!ę w lodach 6'tluetankowyc.h,
już wkrótc.e
prz-aka.-oczy :nioewątpli wioe
roczny plan produkcji lodów us.talony na 200
ton. Obecnie dziennie produkuje się tam oo 2,5 tys. kg
lodów. Osiągni~to to dzięki

wprowadzeniu pewnych usJ)i"aw czasie produkcj~.

wndeń

LZG - Kawdam.ie; specjał
lody owocowe (aw. razi-e

ność:

na
mrożonkach)
prodilllkują
dzieinnie do 1300 kg a PSS Gastronomia ok. 250 kg.
Wysokość

w LZG jem!'licą,

produkcji lodów
Sary jest ważną ta-

którą

ujawnić

mo:ż.e

tylko dy;rektor. A dyrektora
akurat nie było.„.
W każdym razie wszyscy jed.tą lody. Wiadom-0„. ~!
(al)

ooczególną

u'\\ra.gę

też

p>0Wlll.ą

ę

przegrzewanie niem.o.wląt.
W
ra'llie g'O'l'ącZJk.i czy złegio sa,.m-01po<:<ziUtC1i.a dizteckia, trzeba. iak
na.j1S1zyfbd1ej zas!ęwiąć rady leka~a.

Okres letnich upałów niesie
bowiimi nie tylko przyjemności, a.le i
szereg poważny eh
nie•bezpiecze1i&tw dla naszego
zdrowi.a, a nawet

życia.. I to
porażenia

nie tylko w posta.c i
słonooz~ego„.

<Ka.s.)

z okazji
20-lecia l WP

'Zlt1h9ZC'.Wll1Y.
zarezerwoHo6ć

s.łu.Zby

(k)

otrzy.ma.li śm Jl

„Białe

I

U l eUSZOWQ 111JSfaWa
Zygmunta Nirnsteina

nfo·ścią.

El

i·

Pier'W8Ze póllll>CZe br. wzbO"
Z.ódź o przeszło 5 tyi!l·

gaciło

nar00z.onycb obywateII·
bo przeszło 4,500
zarejestrowano w USC Pole·
Bia. i na BalUta.ch, gdyż na
terenie tyeh właśnie dZielni~
znajduje 8ię więk5zość szplta,_

Najwl.ęeej,

mniejflzą

p()Mżniezy.ch.
Il-ość uroctzln

-tylko 52.

maju

1 kthlfk

t.owała

d~Inlea
W

Na.r
za.n.o-

-~

Górna

sporzą~

no tu tylko 5 aktów urodzeni&.

Najpopulam.łejszym

im.le·

niem dla d'Ziewezynek jest ~
terenie całej l.odzt Malgorza•
ta.

i

USC Sród-

Poru. tym w

mleścle
rodzeń

llł".tędn!ey referatu u·
na,f.Częśctej
wp1'1Ujll

trnk>na: Jadw:lga, Teresa t KA·
tarzyna, w dZi1'lnlcy Polel!lie:
Elżbieta, EWJa i
Anna, a na

Bałuta.eh:

Danuta, Krystyna

1 Liliana..
z imion męsldCh
naJpopularnlejszyml są: ...-.n•
Janusz, Piotr, Dariusz i Aft•

chryzantemy"

I

i

nowo

U~C Bal.uty rejestfllJe
również ~elu:
Jarooławów,

drzej.

-

w ••• klatce

I
I

-

Małgorzatki
najpopularniejsze

sa-

tegoż
wydzf,a.Łu
odpi,s
pisma slcierowamego do Zjedno·czen·ta
l11ista.lacji
Sanita•rny.ch i Przemyslowych, zaw·ie
rają.ceigo prośb~ o informację,
kie,d y n.a wymienionych uiicach zai1i&ta·wwane
z<>sta.nie
oś w i.eotLe n.ie.
29
list-0pada
<tegoż
rok1l
Łódzkie PrzedsiębiO<l'sfwo ISiE
zawia.domilo DRN Ba-twty (Qdpis otrzymaCiś.m11), iż „v..'1/'konanie oświe-tlenia ulic Róży
Tym mzem „biale ~Lulcse>mlntrg i To•ka:rzews-kiemy« umrueszcz.one będą I11ie w
go zostanie
Z<lk<>1U:z.one do
dnia 22 grud.n•i.a 1962 r.".
kryształowym wazonde, a w.„
Można
p?wledzi,zć:
plf?'kny
klawe. „Biatle chryzaintemy" t-0
prezent świąteczny d'la okopsy rzadki.ej rasy. W Polsce
lic.znych mies.ztkailców. B.vliś
my zad·OW?le-nl, iż 11dalo nam
istn:i.ejoe ty}ko jed111a hodowla
.~ię
pamóc w przyśpiesze>niu
tegio rodzaju
(J7)W()ll'OllliogÓM'.
t:e-j spr.a.wy.
Wtaśoicie]ka za!J)rezentruj.e swe
A t!lmczase'ln „jaik grom z
puprl:kii M II łódzk.iej wysitajasnego nieba" (pogoda wszak
dop isuje) otrzymujemy 29 maWie ,psów !<lSO<Wych. Odbędz1e
ja br. odpiis pisma Wydziału
Silę 0111.a w
nti.e<lZielę, dlruia 2
Gospodat<ki
Komunalnej
i
czerwoa, na &ta.diomfo Ośrodka
Mieszk.aniowe-j
Prez.
DRN
Sportów SZkQlnych W Pa.rkl1.l 3
L6d.ź - Bałuty, skie-rowaneoo
do
Zjednoczetnia
Insw/acji
Maja przy ul. Kopc:inskiiego.
Sanitatrny;ch i t E!.e,/c.tryanych. ,
W g<;,dlz. od 13 do 15 obejW piśmie tym prze-czyrtaliśmy
nie bez kons lte1'n.a.cji, tź wy- 1 rzeć bęcWie m<Yhna ta1kże w
dztał
„pr1'si o wyjaśnienie.
tym samym pal!'!ku pokaz modlaczego cl-O chwili o'becnej
dnej ®2liieży dzi.al!l.ej.
nie zos-taly pocUą.czone cl-O sieci el.elotrycim.iej ul. ul. To·karzew
(lk)
ski.ego i Róży Luksemburg?".~
Czyli, że po półroc.2111ej wy- 'I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
mmni.e pa.pi.e'!'ów, pism i dokume11.tów sprawa W'!'ódla do
w NOWYCH
pwro~ wyjścia. Kolo za.mknę
;,O D a z, o s A c H"
lo się.
Na. slct;te•k bra1w
oświe>t!.enia
zaos21Czędz0110 I
Polska roku 1980
W1"1'CLU'liaie
pe•umą
i-Lość i
Obywatel At.om
~n.e-rgii elei1<Jt·ryczn.eoj, a./.e ile
Jakie bij!\ d:71Wony
prz~
patpieru, lu.dz/cie.go
Taka sa.ma noc
czastU i neirwów?
Czy taka
Ba.rlovent-0
k.alkulac_ia usprawi,e.clliwi-a nieszanowamie
o snach maturalnY<:h
wta.s n.ych. 0<bietnic?
'
D. c. powfeSd .,Nle ma
powrotu'' „
(jp)

go 11a na:jblnsza
nie zab'7'a>k-lo. (jp)

Foto: L. Olejnkzak

Pod adresem społeczeństwa
a.pel o bezwzględne przestrzeganie za.sad hiwleny w o.kresie lata., a szczególnie mycie
warzyw i OWOOtYw. N·ie należy pić wody cey
mleka. nie
przegotowanego. Produkty zyw
noścl&we trzeba. przech0<wywać
w m1>żliwle chłodnym miejscu
i osla.niać je przed mucha.mi.
Obowlą.ruje częste mycie rą,k.
Osoby cierpią.oo na d-0lei;liwo. ści wątroby czy worec-zka żól-

ty.

by

baly,

niedzielę

łóżek
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tvwn11; z wiei~q
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=
E

ł

nita.mej do ar:~,cji l€'tniej. W
tej a1kcji wiele
oczekwje sie
od pois,zczegól.ny·ch
d'z;ioelnkowych sbacji 1Sa.n.-€:pi<l., .sz,czegó1nie w dizieićiziinioe
konM'<l'1i
hi.gieny
zbiorowego ż.ywienia
i sprzedaży ail'tyikuJów żywn-0ściowych na ryin.k.a.ch.

Loo•zi <Io Po2n.a·nia.
Pcrz.nania
o gooz.

Us-torpada

Przed Zielonymi

s~·

lodów, szc~ególn.ie
d1zik.ich sp!"Zedaw0<ni 0'd.·trzymywaini

celu przygJ<>towanie

9 czerwca br . o
wyjedzie . pi-erwszy

darki Ko•muna'lnej i Mie<'lzkamowej Prez. DRN Łódź-Batu

23
od

uw.a.ża.ć na. tD, c1> .iedzą.
MartJki. w O'kire.s1e letnim wi111
ny zwirocić tt'\\>la.gę na właśc i
we żywieni-e dizieci, któr e należy chronić p.rzed biegunkami.
NdebetZJpieczinoe
jest też

co--;;;4l1
Świątkami
I

S'ZlPi'talnych cJJ.a -06Ób z zatruciamL
'W na.jbli.ŻJSZym cizasie od•bę
dzie się na,rada
mająca na

Lektura pouczaiccca
choć nieciekawa
C

k~niroli

Z0'8tanie
Sa111..-EpLd.

Stacja

S'Lego mla-ska
uMJchamia po?ączenla
a•utobusowe ze stolicą
g<Yl'.!:.

muszą

i k i.arowan.i • do pro>kurartora, a

Targów :Po·7.nańsklch IO.d'2lki PKS
dla wygody
mieszkańców n;s.W i~lkopols•lti.

t1lw.
Będą

~wair

Poznań

o-kresi e

od

stematycznych, przewiduje się
dużą ilość kOilltroti wyryWkowych, kl6re przeprowa.dzać bę
dą specja.lne ekipy sani·t arne.

Na okres Tarnów
Łódź

cl owego

żywczym1.

łódzklej

autobus z

l~od.-„
•

upałów

letnich

Wojciechów i Dominików.

,,zabawy''
Pir.'zed Sąidmt
P<l'Wl;a~m
dla rn. Ło<dzi stanęł<> ()Slll11,u
chl'()lpców w wj.eiku od 17 do

19 lait, w ·wi~szie.foi uoznió~
techników [ .zasadniczych wkó.t
za wodowy-0h.
Latem 1951 i 1962 il". W)'lk>t'a,dali o•n,i z po.stojów moitocyikle
i .skurl:.ery. Pio .J'.l'!'IZe;ia.ż.d\Żee porzuica:l~ je p!'lZY doogach poza
miastem. Ten sam
proceder
dwóch z nich .POwtónyŁo we
Wroclaiwiu: uikiradili IruJitocykl
który pcl'I'Z.UJcili a.ż w Legndc/
Cz.ęść

z

I111~h

o.kra,cliała.

.samo-

ch.ody.
A -0to nazi1Mi.sika wdin:nych i
wym!a1ry kacy: Je.!'zy Kailikowski (ODze.sl:lkowej 31) - slkaza-

ny na 2 J.a.ta 1 6 miesięcy wię
:z.ienqa. i 7.000 zl grzywiny, Alll-

dirzej Włodaireik (Ę-r,z•eWIOWa 12)
- 2 lata i sześć miesięcy wię
zienia i 5.000 zł ginzywni.y, w1;...

„W ki fkuwwwzaanzach
Od 4 c1Zerwca, w związku z

za.końc0enłem

1ro•bót dir&g()wych

na. -ul. Wy<'Jieczkoiwej, trMa.
aut1>bu,sów HnJi:i 51
:rosta.jle
p.rzedłużo"1Ja d,D saina.tO'l"iurn
I
w La.gieWl11!1.kach. P.rzypominamy, że w dnJ świl~ne autobusy d'O La.giil'Wllilk od;jeżdża.jl\
od zbiegu ul. Wyetieezk.01wej i
Stryk-o-wskie.i.

Jak

rolKi Kmiecik

fR1JgO!W.Sika. 12
1 rOlk więzienia [ 5.000 rzl g.nzywny, iWieslaw Stachurski. (N-0w<Ji!Jkq 25 m. :i17)
1 r10tk i
5.000

zł,

loonam i.e

ta i 6

mdoesięcy

2 Jai 8.000 zl:, Je-

Gocoz;y"fiSki. (Qr.ze6Zkio~j
42 m. 1) 1 rok więzienia
i 5.000 izl gmy!W11'1Y· ósmy <>Skarżony 17-leifni chlopiec, 7.IOstal .p.riz~.z .sąid skien:\'JJWtLil.y do
za.kladiu pOiJl'I'alWC ze.go.
(a.I)

łPIJ• ~

pltr

jest

PTZeik0--1
1'11i.ei.i€d1u"ku1tnie

z

Podajem.Y

czyS<t'lłfl!.

sum.ie·

Overet:ka L6dz,ka za.mówi· I
grudnilf.t ub. T<Yku '11J

la w

Radomszczańskich

Z(J)kla·

dach Przemysfu Meiblankie•
go 544 fotele. F<Ytew te; no·t<i>be>ne, pol€rżą Sóbie 1.0 11'!4•
ga.zy11il.e jeszcze z rok - re11WT1>t Operef!k.i się przecią•
ga ole to ZU!Pl!~fllle mna
~pra<W6. ZamWwleme zq/Wll<Y
zlożr>ne w fabryce,
me-bte
odeb-rarn.o wpros-t z wagonó!JJ
kolejowych.
Zakupu dcko-no.no hwTttxnoo.
Cena n-le b'lfoa j~k JW.1'

S lat wi-:zienia
Złl depra1t'owanle
nieletniej
Sąid P-O'WiaWwY elfa m. Lod.zi ska.zal oota1mio na. csiem
l•a-t wię1..ienria 42~1eitnioego Ja.na
Misiaka (zam. uil. gen. Bema,
31) za depra;WIOIWamie 12..J.etin.iej

dziewczynki.

11.a

przez

pLa-n.-u

go UJ'i,ęc
11-lem.

rzy

plan?

pr~bs

na!i się fuż
>l'T!.Spe
.
kltMZIJI NIK.

rn. 12) -

a

h.andlóWe
nie
orygiTUJ.ilny. O tum

cdwk~

Wojciec<h Bl>IBlki (\Pie-

<K~1J.ińt5lkiego S2

wykonać

Ni:n.Wj-s-zy

trowi1crowej 4 m. 6> - 2 lafa
i 7,000 zl'., Zyigfryd N<lrW'll.~ek

oo

torwa.

.

M~m<>

I

te sik;l.ep !'TW!1blarslct
fdfellt nie oglą&al, Q:peret'~
zapllz?l.a bez OIP~ ~.
~~ic~n.ą,

t1'ł1JCąc

ki~kanwo•

p<Jd.~le rz:wab'l de t11Jlęcy, a IJ'Tc/..t!rp przek:ro·
diziewcz;)'.l!'l.kę za mia~, grdizi-e
czyi plan. ProSlf.e, praiwda.?
2lmu'5iił Ją d-0 cbkonama czy- .
A!.
nu nrierzą,dine·g-0.
CQ)
_..,...,."'...,..,...,. ... ..,...,. ... „~

Misiiaik

W

sobotę

i

niedzielę

·
Wyóorne w swojeij pl(JJSltyice są: uaJPra;k.cyj- §
E
nion.y efektami fr-wietlnymi por>trert Ludwvlw
§
Sol1rlcl.ego., znailwm.tty partreit K~-r~la. Stryjeń 1§
ski.ego, „Ka.szub I", „Ka.szub II ~ltd. Z n'leLTF Oll'ga.nizuje VI blyska!§ ff. czasi_e WO.fn·y, w pl,o.n,ącej Warszawie,
mniejazą Jculturą tra•ktuje on te•ma.ty plmze- §
wic:miy
kurs
f-0>tografowani.a
E W spa,ltły s!ę wszy.s1!kie nl-eorna'l obrazy
rowe i archi-teik.it·urę.
dfa rmioa.ma.t0<rów. Obejmuje
Gawędy
występy
S
Zygmunta Nirn.site-ma.
Ta,k więc na
yb01'ne również
są jeigo lunyka.1'11.ry
<>n 16 g&dzi.n wykła'1()Wych. Za§ wy~tawie, zorrganizow<.Dneij obeic-nie w Ośrod 7
(wrtysia przęz Wie'le lat pracował w §
jęcia, które są bc:r;platne, będą
BaT1dZ10 olek!!IWie 'ZalPOWiarooz,n!lcy powstania stycz~"j
E ku Propagandy Szt.uk-t w zw~ą.zlcu z ju„Swiedef' !), prze71.Qszą.ce n.as w stare
się odbywać w clll'ia.ch 5, 6, 12
da się rajd
W{ll!.<>
P!'Zez:
szlakiem pawł6dz.ki
(Jl(i~lł
S bi/.e>uszem 50-leci.a h.vóN:zośct tego uta.lentocza•sy. osobliwa. jest gaileria. uwi.ecznionych ~
i 14 czerwca. o ir-O'dz. 18 w Iostańców 1863 r., OT.e:anfaowaPTT-K.
i§ wanego artysty, zgr<miadzono za·led.wie tttt<!Jj ht.d.zi, którzy ongiś byl~ P'!'Zyjaciólmi §
ka,Ju LTF (ul, A. Strug>a 2). ny z oka1zj.i 20-lecia Ludo·weDzdś, w sioboitę (1 C'lerw~~~
5 sześ6dzi-esiąt kilka jtt-go prac. Ilo·ść w :rfioNir>ms~eina: Mieczyslaw Fre-nikte•l, Kazim.·i.etrz
Jl.ość miejsc o.gramiczoU·a..
go W.ojs,J(a Poh11kJego i 100
we wsi Dobdoozików rozbI1
i§ s-unlou do tej, ja1k4 pochlubić się moli;e 'JubtEhreinberrg, Kazimierz Lasocic.i, Wl.adyirUl-w
~~~....,,.;..~~;__~~~-:..~~na•mioty drużyny tury•styot_;
i§ lot, niewieU<.a, niemniej w sposób 1.VY'mowWalt·e>r, PDPUlaT11.y Józef Urs-tein i ·ilnnJi.
:ne, k:tóre
bi·orą
udz.iał .
Ja.ko
kafry7W!Purz')Jll!f.a
5
Nirns·t.?i·n
uni.lvtt E
5 ny óbrazująca za-równo skalę jego mQtŻliwośtym raj.clzde, Rów.nież ll.7Ju
i§ Ci, jak ł klatę osiągmtęć.
BZ'buczmych de'foT'1r/.acji, w dysklre~ny na·towieczorem
uczestnicy ~!Il t.1
S
alall'8'f.wo Nirn.steima to suma. d.ośwtadmiOJs-t sposób wydcbywa 11a·ji'stort11t1e1sze oe- 5
8•!J'crtikaią s.it: o-r;i:y omisk .~
S
czefi -i'rn:pres·joniz'mu i tych wskazań,
chy chalra,lcteru swoich modeJli. Ka'Tykat'T.Lry
na pirogram którego złoża ~
§
jakie kie.dyś <llrl.ys-ta 'W'!Pliósl ze sziko•
jego, za.ba'T'wi>on.e komiZ'rn.e<m, poz?awbane s4 E
okolicz.nościowe gawed:v.
Korespondencyjne
Studtium
wych, miUcyjnych, wojekowyeh,
::1 ly znakomitego Lentza.
·
jad.u i ż6lci, co zr€wZ't4 zgodne Jes~ z cha- 5
stępy ' zespołów łódzkich t tP
Oświaty i Kultury no.r osJye'h w
spó/dzielozości pracy i i ·n inych.
S
rnk-terem ich twórcy czbwieka. 1'a"Tdzo ;;:: Lo<izi wznawia za,pisy na I rok
kła·d6w pracy ora·z przYi~
ZRi>l-S'Y do dl!l!la 15 ILpca b!r.
§
Mala11'8'f.WO jego ce>ch;uje rzetelnie OipCJ;nodotocilpne<qo, ale ani trochę zloślilwego/
$ <1wuletniego studium <Ila czyn- przyjmuje
s2'Jtafety motooowei pTT- ·
i :fJnfotl'macji U·dziel.a
wa-ny warszta.t . loubtu.ra a-rtys-tyczna i wierNa osobin.ą wzmiahbk4 zais~uguj4 pUi;7rotu fil 5: 1 nych a .nie ;posiadających kWa- Zarząd
Wajewódzk;i Towail"Zy-j
W niedziele (2 czerwca). "
5 7Kl>ŚĆ d.la tej konn.vencji a-rt!/lstyczne:}, jaka mzyu,-e Ntrn:S't.eima 1.l>tflkcna·ne w lat.ach 1945- a lifukaC:ii pra.cownik&w kuMAt:ral- st'Ma Wietlizy
POWS!Ztkhnert v.r.cl7. 11 -od•be<lz:ie się
'1 ~
no-ośwjatowych:
kierowników Oś-ro<iek Dy<lalktyczny KSO 1. K'n
§ utoaiża z4 1bQ.jbliższq só11'ie.
Artysif.yczne
1949.
'
·
E domów
kl.tltucy, klubów, &wieczysty
apel
i zł.ofonie wie fi·
Ló-dtź,
u.I.
pjotrko·wska
aa
Wizije s-woje real1zu1e w sposób korrounUw·
M. JAGOSZEWSKI
§ tlic ltp. pl<rcowek kuLtuiralno- cO·dzi~runi.e w godlz;mach O<i 10 c.iW pod pomnikiem powsta.,,
oś'W':ie.tov.'y1(.•h pn"'zyd iów rad 1na'10 u.
ców 1863 r. t1a cment..Arzt.1
11111111 HI
lIlf lf!(" Iff' IJ 11111fi11111f11IIl11IIliI11 fll l
lUllllllll
IIIIIll r.illlllllll lllll Illllllllll llllllllUUllltJiii 1·od<1w;ych 01·.az p1·zyiza:kłaid<1•
miejiS·COW'Ośc.i Dobra.
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Ważne

dla praeowników
kulturalno - oświatowych
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I P U N K T

U S ŁU G

JU B IL E R S K IC H
w Łodzi przy nl. Głównej nr

8

teł. 268-52

i

N IERU CH O M O ŚCI
I>OMEJK m urow any, piątrow y,
<inży ogtród —
sprzeda-m.
Radogoszcz,
Złocieniowa. 14 do godiz. 15

S PŁAC“ l’4OT m kw.~Gai^
k ó w ek k oło sta cji k o le ,1ow€d
sprzedam. W róblew^słkl-ego 12’0, m. 1. I>o-

jafzd__oXO'’_______

OTWIERA DZIS
Spółdzielnia Pracr Przemysłu Artystycznego

S

„ M e t a o p a s ty k a "
Punkt przyjmuje do naprawy wszelką biżu
terię ze srebra i złota, wykonuje z powie
rzonego złota i srebra pierścioniki, obrącaki,
bros2!ki i wszelkie prace z zakresu jubilerstwa.

O b s łu g a

fa c h o w a

i szyb ka.

|

Wykonanie terminowe.
2020

UWAGA, KIEROWCTJ
31 maja br. rozpoczynają się letnie knrsy
kat. in i amatorskiej.
lapisy w Polskim Zwią2jku Motorowym
'Jl. Piotrkowska 183, codzlier^nie w god?.
Ir-ao.
1992-t

PRACOWHICT POSZUiaWAHl |||
^TSROWNIKA s e k c ji f in a n s o w e j , mizakładu stolarskiego, murarzy i blaclta^ zatrudni Prsedsiębiorstwo Remont^^wo^
"^dowlane HW w Łodzi, wl; Kilińskiego 138.
W,trunki płacy do omówienia na miejscu.
*^'*YNIEKA-MECHANIKA na stanowisko
r®rcK\^,nika działu produkcji — zatrudni na^chnniast Fabryka Części d« Maszyn Dzie^®■^skich ,,Famad“, ul. Wólczańska 19. Zgło' *nia przyjmuje sekcja personalna w godz.
1895-k
^^IĘGOWEGO rewidenta ze znajomością
j^^okształtni zagadnień księgowośioi z prakwykształcenie średnie — zatrudnią
?®tj’chmiast Łódzkie Zaktady Galanterii
^•talowej, Łódź, uL Kilińsikiego 87. Zgło*^^nia-oferty przyjmuje sekcja osobowa w
l ^dz. 7—15._________________________ 18»4-k
Komenda Millc,>i Obywatelskiej m. Łodzi
**’sażuje kandydatów do służby milicyjnej;
. “>T’minalnej —
prawników, socjologów
Psychologów,
. fospodarczej — prawników, efeonomistów
‘nżynierów różnej specjalności,
łączności — techników radk>-4etewia:yj^ych,
^*i6 lnicowycb — z wykssttalceniefn śred”im.
przyi^ęcie do siałby nbtegać się mogą
"^aczyźni w wiekai do lat 36, posiadający
^^w ie d n i stan zdrowia, wzrost powyżej
em i p o s ia d a ją Tjregułowany stosudo służby wojBktwej.
z życiorysean, świadectwem r^ończestudiów wyższych łuto średniego wy^^^aJcenia ogólnego a>libo technicznego, w
y^lsiale kadr Komendy Milicji Obywatelm. Łodzi, tll- Sienkiewicza Nr 2&/28,
^i^kój Nr 112 w godzinadi 8—16. W tymże
^y^ziale uzyskają bliżsae informfatsje dwty.■^Jące wartmków ptracy i uposażenia.
2150-fc
1*5

telefo n y

•PASfSTWOWT TEATR 2T
IX»WSKI (WlęcSoowsitele-

-t

3

P L A C 3.000 m kw . ogro 
d zon y z budynkiem gosipod^arczym
o-ra^z saimochód ,,W'0lg a” spirzedam.
Tel. 257-65 _______ 7307_G
DOM EK jednorodziinny z
wygsDdiamd
pilnie sporzedam.
TnJiormacje M arci Dr Janow i
DM OCHOW 
na 15 (oficyna)
7377 G SK IEM U 1 d r
Jerzemu
Korzycfciem u z I Kliniiki
Chirurgic®nej
A M sk ła
SPR ZE D A Ż
dam
w yrazy
głębokiej
U W A G A , Rodzice i Chnze wd]2ięczino'śol za troskli
w
ą
opiekę
jwDdczas
mo
stoi! Pratetyczne 1 m iłe
Edward
upom iiikl
dla <Jzie<a z jej ch o rob y. —
2236 K
O-kazji
I kom unii
św ., B artoszew icz
kom p lety w ieczn ych piór,
<i!ugc-pisy poleca Z. J a S A M O C H O D Y ..
rew łcz. Łódź, Obrońców
StaUagradiu 37a (dawniej
M OTOCYKLE
Piołrkow:9ka 39) 5476 g
,,P-7(T’ etan
P IA N IN O Z A G K A N IC Z N E j SA M O C H O O
d o b ry — spraekrzyżow e,
p łyta Tnetalo- bardzo
w a,
ładne,
dobre, nie da:m. Pacamiowiskiej 1, m.
drogie, pilnie siptraeda.Tn. 1 (róg W ojska Po-lisikiego)
Pi-otnkowska 86, m. 3
S.AMOCHOD ,,3 k o d a ” , nłe
okazja,
praw ie
U B R A N K A dó I kx>mti- b yw a ła
nu św. kuplsB w pra n o w y bardzo m ało u ż y
cow ni
Piotrkow ska
84 w a n y o p ięk n ym w y g lą 
dzie zew n ętrzn ym 1 w esklep CW podwórzu)
W O ZK I
dizóeclęee space- wnątnanym sprzedam ta
Bowe 1 głębcikle n a jo o w - nio z pow odu w yjazdu.
sz>e fa so n y p oleca w du Pabianice, ul. Poprzecz
na 13, m. 8, D ebich
żym
w yborze Z. Jarewicz. Łódź. Obr. Stailin- SA M O CH O D „P-70”- sprze
dam.
P roletariacka 24
gradu 37a
5479 G
SAM OCH O D
„M osk w icz”
400 W d obrym stanie —
LO K A LE
sprzedam. Jaracza 69, m.
PO D D Ę B IN A Tuszyin Las 3, od godz. 13___ WS7 G
— d w a pokoje, kuchnia, „LiAM BRETTĘ’ * i ,,Juna
oszklona w eran da — za k a ” — sprzedam . Tadeusz
m ienię na mlesz.kainJe w Pietrzak, Z ielna 14, m, 3
Łodzi. W iadom ość N iska (Wl. B ytom sk iej, b lok 29)
n — 32, godz. 16— 18
S K R ZY N IĘ
biegu
do
LE TN IK O M p okoiki (łóż ,.,Chew oieta’%'
„Wairszak o doba 23 zl) Kondira- w y ’J
kuipdę. PlortirkowklewicK, Sopo.t, M alczew  ska 123— 5, tel. 488-78
skiego 21
7878 G SAM OCHÓD o sob ow y .—
BW A
p okoje,
kuchnia, ..S ko da” 1102
sprzeda-m,
w yso k i parter, w szystk ie Lódź,' OBorkowsika 17. (W
wy.gody prócz c. o. — d^ni p ow szednie od. godz.
zam ienię na równorzędne W.)
73711 G
ewerat.
pokój, kuchnia „W A R T B U R G ” p o
7.000
A l. K o^ U iS zk i 5S. m. 1 km spirzedaim. s ta n ja k
od godz. 18
71186 G
now y. Tel. aoa-09
7374
SA M O C H Ó D “ d k W” " k a 
briolet sprzedam niedro
RÓŻNE
go. Kurtno, ul. Spokojn a
10, W alczak
7366 G
PIA N IN O Itnzj^żowe z pły „C O M B I” P-70 w dobrym
tą meta.Iową kuplę. EKrew sitanje — sprzedam . Wia
no<w®ka 182--6 p o godK. 15 dom ość tel. 4«9-70 T832G

Z okazji
Międzynarodowego
DNIA DZIECKA
wiele radości, dobrych wyni
ków W nauce oraz przyjemnej
zabawy wszystkim dzieciom
życzy
HANDLOWY DOM DZIECKA
2033-k

=

L E K A R S K IE

NIE WARTO
RYZYKOWAĆ
lepiej ubezpieczyć
samochód lub moto"
eykl od uszkodzeń
(autocasco)
teL 455-10 wew. 40
2124-k|

I>r
Jaidwlga
AN FO BOW ICZ w eneryczne, skór
ne 15.30— 18.30,
Próchni
ka 8
7300 G
Dr
SIE Ń K O
specjalista
chorób skórnych;
w en e
ry czn y ch
le—lii
Kiliń
skiego 132
6222 G
K O R O N SK A Henryka le
k arz gin ek olo g położnik,
p rzy jm u je
17— 18, Zielo
na 16
Dr Z IO M K O W S K l — spe
cjalista
chorób
w en e
rycznych. sa£ómy<ai 16— 19
Piotrkow ska 59
5519 G-

w pierw szą sm u t
ROBOTNIKOW fizyczmych do robót melio
ną rocznicę śmierci
n aszego M ęża i O j
racyjnych — zatrudni natychmiast Rejonowe
ca
Kierownictwo Robót Wodno-Melioracyjnych
B. P.
we Wrocławiu. Wynagrodzenie miesięczne
PRACA
STAN1S3LAWA
od 1.500 zł do 2.500 zł. Kwatery bezpłatne.
TAJTELBAT7MA
Stołówki płatne z d<>łu. Kosz^ wyżywienia
S U M IE N N A
osoba
po
dziennego od 18 do 20 zł. Zgłoszenia przyj
trzebna. d o
zajęcia się
W niedzielts dnia
domem,,' gotow aniem obia
2 czerw ca o godz. 12
muje RKRWM Wrocław, ui. Powstańców
du.
Z ^ o seen ia niedziela
na
cm entarzu
ży
Sląsikich 98, pokój 30.
1896-k
od godz. 12, KozŁay, Hlibdow skim n a I>olacli
n«ra 9^11
7048 G
odbędzie się u roczy
EKONOMISTOW lub prawników na stano
ste nabożeństw o oPO M O C domoTva potrzeb
wiska kierownicze, 3 pracowników z wy
raz odsłonięcie pom 
na. Referenjcrje pożądane.
n
ik a , n a co zapra
kształceniem prawniczym lub ekonomicznym,
Tel. 209-B8
7382 G
szają zn ajom ych
i
2 inżynierów ze znajomością remontów bu
p
rzyja
ciół
PO M O C dom ow a potrzeb
dynków mieszkalnych oraz pracowników z
n a i.d<Jź-BtKSa,
W ędkar
ZO N A 1 CORKA
s k a 7, p rzystatiek Ć hociamai g
wykształceniem średnim lub wyższym na
n ow lce
73a.s g
stanowiska
kierowników ADM — za
trudni natychmiast Wydział Gospodarlii Ko
munalnej i Mieszikaniowej Prezydium Rady
Narodowej m. Łodzi. Zgłoszenia przyjmaaje
i informacji udziela dziiał kadr, Piotrkow
sika 104, III p. pokój 357, tel. 260-94. 1926-t
H Studium Nauczycielskie w Łodzi ogła
MONTERÓW-spawaczy centralnego ogrze
sza zapisy kandydatów na I rok studiów
wania, monterów wod.-kan., blacharzy -wenw roku szkolnym 1963/64.
tjiacyjnych zatrudni Warszawskie Przedsię
I. W II Studium Nauczycielskim w Łodzi
biorstwo Instalacji Sanitarnych i Przemy
f>rzy nl. Praiussa 4 (Osiedle Montwilła-Misłowych War^awa, ul. I..indleya 16. Praca
reokiego) tel. 241-82 czynne będą następu- '
na terenie Warseawy, Płocka, Mińska Maz.
jące, kierunki studiów: 1 ) Filologia' polska,
i w oikolicach Warszawy. Kandydaci winni
2 ) Filologia rosyjska, 3) Pedagogika.
zgłaszać się do działu zatrudnienia wy'w
II. Warunki przyjęcia:
przedsiębiorstwa, pokój nr 323 lub beapo1 ) Świadectwo dojrzałości,
średnio do kierownictw budmv w Płocku
Łódzka Wytwórnia Farb i Lakierów w Ło 2 ) Świadectwo lekarskie stwierdzające przy
ul. Obrońców Stalingradiu, w Mińsiku Maz. dzi ul. 22 Lipca lOO, ogłasza przetarg nieo
datność do zawodu naiuczycielskiego,
ul. Rodzuny Nałazików.
19»6-k graniczony nr. wykonanie 13.000 kg proszku 3) Nie przekroczony 30 rok życia.
MISTRZÓW na <»ddział „Malimo" z wy- aluminiowego z powierzonego materiału.
Podania o przyjęcie do Studium Naticzykszjtałcemiem średnim technicznym (kierunek Ostateczny termin wykonania całego zamó cielskiego z' wymienieniem kierunku stu
wienia
do
końca
III
kwartału
1963
r.
Wa
dziewiarstwo) zatrudnią zaraz ZPB im. St.
diów należy składać za pośrednictwem
runki techniczne odbioru zgodnie z normą szkcrfy Iwb wiprost w sekretariacie Studium
Kn-nicldego w Łodza, Al. Politechn&i 5.
PN/C-81008. W przetargu mogą brać udział do dnia 25 czerwicą 1963 roku.
PRACOWNIKA na stanowi.9 ko KIEROW=! przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze
Do podarcia należy dtóączyć:
NIKA ochrorry przeciwipożarowej — zatrud i prywatne. Termin składania ofert uipływa z
ni natychmiast Wojewódzka Hurtownia dniem H czerwca 1963 r. Otwarcie ofert 1 ) własnoręcznie napisany życiorys
Wyrobów Przemysłu C hetniezn^ w Łodzi, nastąpi w dniu 1 2 czerwca br. • godz, 8 2) m e tiT ik ę u ro d z ie n ia ,
ul. Żwirki 1 1 - Wymagane kwalifikacje: wy- w lokalu dyrekcji. Przeds.iębiorstwo zastrze 3) świadectwo dojrzałości (w oryginale),
k^taicenie jwdstawowe i jsnajomość zagad ga sobie prawo wybom oferenta oraz unie 4) śrwiadectwo lekarslrie o przydatności fi
zycznej do zawodu nauczyciełskiego,
nień p-poż. i błup. Z^głaszać się osobiście ważnienia przetargu bez podania powodów.
w se:kcji zatrudmienia i kadr, mL Źimrki 11 ________ __________ _________________ 2169-k 5) opinię szkolną z podkreśleniem przydat
ności kandydata do zawodu nauczycielI piętro, w godz. od 8 do 14.
im -fc
sikiego,
Państwowe Przedsiębiorstwo „Teatr 7,15**
6 ) 3 fotografie o wym. 37X52 mm bez na
w Łodzi, uL Tiraajigutta 1, ogłasza przetarg
krycia głowy na jasnym tle.
nieograniczony na remont podłogi w sali
= ~ 71
“^ 1
i A = widowiskowej oraz malowanie i towarzy
O przyjęciu decydować będzie kcwmisja po
=
S mm X € ( I AA S szące drobne roboty remontowe. Dokumen
wołana przez II Studium Nauczycielskie na
A— i—
I
Z ii« L .V .X IY i = tacja do wglądti znajduje się w sekretaria
pod'stawie rozmów odbytych z kandydata
^ TomnttA bes cecłi prołńerczych kupuje = cie przedsiębiorstMsra. Oferty należy składać
mi. O terminie posiedzeń komisji kandy
S
daci będą powiadomieni przez dyrekcj.ę II
w sekretariacie PP „Teatr 7,15“ w Łodzi,
S
E K r T A S**
g uiL Traugutta 1 do 14 czerwca 1963 roku.
Studium' Nauczycielskiego pisemnie.
Szczegółowych informacji trdzłeia sekre
Otwarcie ofert nastąpi t^ o ż dnia. PP „Te
Ę Ł «E , Tdt. R«(trf«>wsfca 263
2220% 3
atr 7,15'“ zas.trzega sobie prawo wybtDru tariat II Studium Nauczycielskiego codzien
IfflttlBłSlHHtlfflHIlHWłmłllWRHilimiiHIfflPłlflHiinHittiii oferenta bez padania prayczyny.
2199-k 1 nie od godz. 8 do 15, tel. 24-1-82.
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na
codEiennie
(prócz
poniedEiaJfców} w gode.
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przykład Adomski-Kulej-Pielrzykowski

Pabianicki
9.55 - Botan Lka dla kl. V - ;.Natura i człowiek" (W). 10.25
- Przerwa. 15.28 - Progr.• m dnia. (L.). 15.30 - ;,Dzieci dzieciom" (L). 16.00 - „Lupu - cupu" (L) . 16.19 - Lódzkie
Pro.gram dla dzieci na Międzyna
Wiadomości Dnia. 16.25 rodowy Dzień Dziecka. !) „ Miś z okienka". 2) „Dla każdego
rozmowy" (W). 18.00 „Wieczorne
17.40
(W).
mile~o"
cOś
(pólfina!y).
Sprawozdani<'! z Mistrzos.tw Europy w Boksie
(Moskw<i). 20.30 - Dobranoc (W). 20.35 - DziennlJ< telewirozprogram
melodii"
do
zy,iny (W). 21.00 - „Od melodii
r y wko•wy (Berlin). 2.2.05 - „Klaps" ~W). 22.3~ - Wiadomości
Dziennika TV (W).
1·

%, VI, 63 K.

NIEDZIELA -

0

0

PONIEDZlALEKl ..,. 3, VI. 63 K,
16.38 - Lódzkle Wiadomoś<!l Dnia . 16.45 - Temat tyg-Od:n fa
(L). 17.00 - P olska - ZSRR - międzypańsł·wowy mecz pil•
ki ręcznej (Kat.). 18.00 - Program dla dzieci młodszych „ A
„Flota pod
co da·Jej " (W). 18.15 - „Eureka" (W). 18.45 progil'am publicyl>tyczno-dokumentalny (W!'odaw).
żqrlami" „Kino Krótkich Filmów" (W). 19.50 - ,.Dobran<>c"
19 .15 (W). 20.00 - Dziennik telewizyjny (W). 20.35 - Teatr Te'lewiWiadom<>ś<'i
Alfred~ MtJSSeta (W). 21.36 zji: „Kaprys" Dziennik„ TV (W). 21.40 - Lupu - cupu (powtór-zenie z 1,

_I

VI. 63 r .) (L),

"'"•""""

JllH::.:11111

VI. 63 K.

Lódez.ikle Wiadomości Dnia; 18.00 - Program d~a
17.54 d zieoi: ;,Co zobaozymy7" (W): 18.25 - ;,Sybeil'ia - kr<'1 przy- report.aż z cyklu: „z kamerą u przyJaciól" (W).
18.4-0 - PKF (W). 18.50 - ;,Drzewko mądrości" (W). 19.20 ;.Zacna baboia" - film z serii „Przygody She.rlooka Holmesa" (W). 19.50 - ;,Dobra.noc" (W). 20.00 - Dziennik telewizyjny (W). 20.:ro - ;.Trust mózgów od'J>OW'iada" - telet'llr- fi'.m
n iej (W) . 21.00 - „Zmartwychwstanie" - część I
fab. prod. radz. doz.w, od lał 16 (W). 22.37 - Wiadomosc1
Dziennika TV (W),

s zlości"

PROGRAM

' _ , ,........ ,.·~-....
l

.

~„
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Jlla.łgorzat.a, pl'MlOwniea Na.rodowe~o Banku

Polskiego w U::a.mocku, wyj~ha.ła. t~o. dnia.
do wojewó.d zkie.go miasta, azeby pod.1ą.e tP..m
, .
·
pół miliona. złotyeb.
wra.ca

własn1e

sa.m oeho.dem w towa.nys·twie uzbrojo.nes;;o w
ka.rabin starego konwojenta. Stanisława..

* :(. *
A strażnik to nie? Jak są ci. co kra.dną, to muszą być i ci, co pilnują . Chyba,
że jeden i ten sam, kradnie i pHnuje„.
- E, nie gadałbyś pan byle czego„.
Małgorzata znow"_t pow•róeiła <lo książ~i.
którą · poł·o.zyla na kolanach. - Jedną dłonią
przytrzymywala tańczące na nosie okulary.
a drugą op:; rła odruchowo na worku z J:>ieniędzmi, jak gdy>by µodświadomle obawiała
się, że ktoś może wsunać dłoń przez okno
pędzącego auta i porwać go.
Oczy jej µrze> f'. nWaly sic: 7. WY1Siłkif'!Jll po
drgającyrn ll'k,;-.e if':
-

... ;,jtetżeU ?esteiś. mroczą kobietq; bądź zawsze
w .pogo,tow:1.u._ Nigdy 11Jie Wiaidio-mo, kdeidy 11-a·
d.eJdzte te:n Jeden jed.yrny, na:jilXJJŻnie>j'8Z'JI mom.em.it two~e.go .życia, chwila kiedy wszysbko
SIĘ
ON POJAWI
roziS<l!rZIJ/gn~e, gdy
się
PRZ,E_D °:'.OBĄ! Nie POtZWól, a•by cię w owej
chwili rne ZGIUwa;źył! Zbierrz wszyis.flk.ie si~u
i ca)q mąd-ro-ść twej ploi, '[)'1'.zte1ka\Z'a.114 Ci poktóre '!l<P'lvn.ęly od
przez tys.iq,ce pol/ooleń,
dmda 1);QJ7'0dzin 11oQIS-Zej pra>b<Vbki EW!/.„
•

•

•

I

•

„Wariszawa" z,bLH.arła sie do skraju Iaisu.
Lufa pistoletu maszynowego uniosła .się o
kilka milimetrów i auto ukazało się w
szczerbince muszki.

. . ..

..

czytała . dalej
„.;,wszy&~lco je,&t moźUwe Małgorzata . _ Na'lh'et w, oo. w11d~Je. się z.upe·l11<ie nie.prawdK!<po.d.obne·! Nie da>J . się uisko·
cz11ć!„.

P;z:v:nikneł.a
Uniosła głowę i na chwilę
zmęczone oczy. Potem otworzyła. ie 1 SPOJrzała na drogę widoczną w .wycm'ku Przed:
1>'.ecami
nie zasł.on.iętym
niego okienka,
mężczyzn, Samo-chód był iuz n~ skra1u la·
su. Gruby konar rosnącego tuz .~rzy .drodze ·s1tarego, potężneg·o ~ębu , 7.Jbł1zał s·ie I
rozrais·tał

---......:.-

....

w

oczach,

zawieszony

nad

-

Bez wizji

PROGRAM

U

9.45 Radio.wy
9.29 Rezerwa PI.
ku,rs nauki j~yka ros. 10.1)0 M~

szosą.

• . . . • „
Auto w szczerbince urosoł-0 t zajęfo całe
pole <widz('lnia. ,JpszczP ulume~ s~:ku1~dy i
pod konarem, l#hY Pr>1awie się Po
niknie
7

czy bez sensu'?

Gdybym chcia>l być zw&!~
10 .40 "W1eczor
humo:reska. na;f!wtiw.iej
na Łysej Gónze" bywby $>~~~~~
Il.O-O Koncert chopi>n.ows•ki. 11t·::io wac
wypvw,,.,_~
czwa1'1Jk>oiwą
Muzylka z fi1lmów Disney'a. 11.57 Stamma z wyni!k.iem waUci Je·~
Sy.gnal cza'51u i hejnat 12:.05 Wia drze·je'UA&kie.go.
Ni m11Ji.P.'j n.I
12.,15 ,.Po'ZnaQemy naG1Ze
do11ności.
paipa Stammi za:proa.ud. więcej ;,a,ń<:e lltdoweu pieśn•i i
12.35 UbWO<t'Y n.a ha>r[ę. 12.50 (L) .ie>ktował pólfiln.ail z ol>saidti Je•
rep. d'r zeje•wskie·go .
•. SC>Cfiziej10.\Ąri·c·ki v1odocią,g" 13.00 Wi·ąza.-i<ka melodii his<z.pań
Nie obejrzymy go; t1m. Jesikich. 13.10 Ku.ltll'ra P'lln.ie j;Jo.s'm drzeje•ws·k.i·e go w pólfim.cv&ncn!.cfl
lci1wan.a. 13.40 Ptic•g1r.an1 dnia. 13.45
(L) l!nfo1rmacje d>nia. 13.50 (L) Re pojedynkach. W ogóle po t~I1
portao': aktU<>·l,ny. 14.05 (L) Kwa- czym wraczyl.a n.GIS dotąd Tv
.,opo- wąt;'[)'ię czy o!>ejtrzq;my k;tóregodrarns p}os.enek z :fii1lmu
wieść Zachod.niej Dzielinicy". 14.20
na mo~
kolwiek z Po/.'(IJków
(L) Muzyka ta,n.eczna. U.45 „Blę /d.ews.kvm ringu.
Do wczcrM"
kitna sztafe·t&". 15.00 Dla d!Zieci sze.go wie-czo'l'U d:wi.e i pól go•
s!uoeh. pt. „Wyprawa po l!:i.e1ony
16.05 dzi"''ll Ń'waly tra"l<S·miisje z Mon;ietal". IG .OO Wiadomości.
-~
u·da~C
Omówlentie progr. i "'ea>er- &kwy i w tirm. cza,~e
(L)
S•l ynn.e narm si.ę za.ledwi~ USLYSZE
16.15 (L)
tua"' teM.rów.
tamga„ 16.4Q (L) Lód'l.Jki Ma,gaizyn. gfos
polskiego s•pM'1.VOizd.a.UX11·
\V.,,.j skowy. 17.00 (L) Ra<:IJim·ekla- Z0>bll'Cz yć 11a1szych z<l'1.VO!dnikót!T'
ma. 17 .Jt5 (L) 'Nys.tęp zes.polu 'W'O- był.o niemożliiwe.
LiceUim
krul1no-l1111sitl·uiJ11enta lnego
Je•srt .z>ro21timW.le; że urgam;i.til'
Sz'lUk Plaetyiczm;y'Ch. 17.30 (L) A'k(L) Mo- tony wkladają pr6't!Tam iąedł:U!J
tual.nośd !ó-di'lft<ie. 17.45
7.ai ka mU'Zyczn.a. t8 .30 (L) Felie- swoich po~rze,b.
Mniej jafl11.C
18.45 . „B111du\jemy .~tają się mod.ywy tra.nsm#owa·
ton tygo~:?,ia,
- de. 18.50 Fel[et·on nia przez Tele•wizję mi.gtJrzo·sittP
s.ta~e!k moa
M. J=sita. 19.0o Wiadomości. 19.05
Mu'Zyka i alk~.ua.1111Qści. 19.30 ;,Ma- ze starawn.irm un:iJkMi.iem p0l•
tysi.aikOlwie". 2.().00 Ne>Wo·ści mur.tY s·kich bok.serów. Ale może fll
au<l. !!o.2's tym jes•t me'toda.
ki rozryv.nJ«>wej
K-0ru:ert il'-O'llrYWkowy. !!1.0Ó z kra
n,iczego
S:looro .ied.'T!a·k
ju i ze śWliaita . 21.27 Kron.ilka s1po'r rOIZ'Um-ie/i.śmy Z transmifsji W~•
towa. 21l.l0 „Zespól Dz'.ewią>ł>ka". ścigu Pokohi,
d./,acze·110 mieL1•
22.4'0 Gra zesJPól .J. Mi'liana. 23.0-0
Sc·bO<tni cocktail ro'llrywkowy. 2.3.30 byśmy być i11ac.rej potralctO."
23 .50 Ostao!Jnie wam poa c.w's bolcse>T'&/ci,ch m~
M~uzytka ta111eCZna..
wiadQmości. 24.00 Mu.z;'1ka taJnec:z,- s·trz·ost'W Eurow! '
w. I{,
na.
lo,citi.e ;roizryv.11kowe.
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Ponad drżącymi Ieciuteńko jasnozielonymi
po:iawil sie na
listkami dębowego konaru,
krańcu szosy maleńki szybko rosnący punk'
,
cik.

STRESZCZENIE

p.ien•ią.d'Jll',
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ZainkaS&wawszy

--

(W). 19.50 -

11.00 - Geografia dla kl. VIT ;-,Lądy polll'd·nlowej półkuli';
(W). Il.JO - Przerwa. 17.3-0 - ProgJra.m dnia (L). 17.32 - „w
Lódzikie Wiadomości Dnia. 18.00
śrocilktt Polę.ki" (L). 17.54 - Prog>ram d.la dzieci stall'Sllyc)1 „Ko·n.klur:s s rnili-0n6w" (W).
w kraju dl>Ugiego
19.10 _
18.55 ..,,_ ;,Lupu - Cupu" (L).
dnia" (W). 19.35 - ,,Wieczorne rozmowy•:' (W). 19.50 - DoManoc (W). 20.00 - Dziennik telewizy.iny (W). 20.30 - „Parawan" - przenie&ienie PJI'Og!I'amu Kabaretu .AlkWrów z Ozę
stochowy (Ló<lź og.). 21.00 _ „Pegaz" (WJ. 21.45 - Wiadoi:iośc'. Dziennika TV (W). 21. 55 _ „Qu<><filibe:t .,, ozechowa•• 2o mmut z Janem Kurnakowiczem (W). 22.20 - „Cz,warty
skwer" - film fab, prod. ang. doz.w. od lat 16 (W),

;,Za killka dml koniec roku" (W). 11.30 ;-- P.rzeroo:a.
17.4-0 - PTO!!"'am dnia l tygoonia (L). 17.S4 - LodzkHi Wi.adomOOct Dnla. 18.00 - Program pul:>licystyc2my (L). 18.25 „ Na pól'k2ch księga„rskich" (W). 18.35 - „Chomiki" - J""Ogram pub!, (Kat.), 19.05 - „Wielokropek" - P"'O~.am. saty:
ryczny (W). 19.20 - Wszechnica. TV: „Narodzl1'1Y sredru0W1e

(8)

~

.Dol:>rainoc (W); 20.-00 - Dziennik telewizyj·
·„Teatt Klary Ga.zul"-Prosper Merime w
ny (W), 20.3() ttitmaozoohi .Joanny _G~~e. I. „Niebo i Piekło'', II. „Ka!I'Oca
-:- transmisja z Teaitru S.ta'l'ego w
Swiętych S akramentow
W1adorr1-0śc:i Dziennilka TV (Wl,
Kra~row1e (Kr,). 22.30 -

11.00 -

Kwaśniewski

nau<kt Języka ~rancuskiego, 18.45
J<a,ba,recJ<k :rekl.a•mowy. 19,1)5 ,.,We;
drówki. muz~oz.ne po kraju". 20.00
°"..01enm ik wiecz=ny. 21.00 ,,P-Odwiecoz.ctr.sk Przy mllktiof.o·nie". 212..3'0
Ech.a fesmiwa'1i eU1r-01pejs·ld'Ch :tra,gm, 212.;M Kon.c€11't roorywlw-

11.57 Syign.al czasu i hejna.l. 12.05
12.15 ·„ Ro·l n:ozy kwa.
dJran.s". 12.3{1 R.a.dl•c•rekl.am.a. 13.00
Au.d. dla klas fu i IV „Koleclrzy
z Cza,rneg·o Lą<iu" - opo·w. 13.20
(L) Ko.ncert roziryw'!«>wy. 14.00 Za
g<l!d•ka literaclca. 14.30 Melodie !'OZ
Wia 0 d,omo·ści.

Histocla elfa k;l, VI - „,Szlakiem o'l°~a polskiego"
Przerwa. 11.45 - JęzY'k polskl " dla kl. X - Cze(W). 10.25 chow - „Wi śniowy sad" (W). 12.15 - Przerwa. 17.54 - Z:.ódo:·
ki€ Wiadom-0ści Dnia. 18.00 - ·„Spotkanie z przy:rodą" - film
(W). 18.30 _ „Kil:ka słów o programie TV" (W). 18.45 - PKF
(W). 18.55 - ·„Nie t ylko dla pań" (W). 19.25 - Komcert muzyki rozrywkowej (W). 19.50 - ;,Dobranoc" (W) . 2".l.Oo Dziennik teJ.ewizy.in,;r (W), 20.30 - „Dowód bardq,-0 osobisty"
- magazyn publicystyki młod-zieźowej (W). 21.00 - Teatr
„Kobr<i" - ;,Ballada o pięciu Pomylonych" wg .ram<!Sa T;
Joykillera (Kat.). 22.00 - Wiadomości Dzienndika TV (W),

Kazimierz

1ra1tltt

I

8.5-0

9.55 -

-&- POWIESC „DZIENNIKA"

·u:'..~-;
fffll„lllll wygirał z Ma!I"iu'1:Ja111em (RU!ITiikt
flll::/ij..llłl"
1n11:;:.q11i
pu=-:,11111
wypun v~"°
Aocamow (ZSR>R)
•
łllmwn!llll Hu,bera (NRF).
11111„„,„1111
11111 ...~111111
Ui11n„11nlll
wy. 22.56 Chrll.>Ha muzyiki. 23 .00
Ostatn;ie wtladomośl!i. 2-1.10 O<rkie
st>ry ll'WJrY'Wliooiwe i soliści.

"'"ei"""
lllm1u1iiilll

0

5, VI. 13 lC.

-

l1J111""1111U

na tematy rvwikowe. 15.00 Wladomości. ·15 .05
„RO'ZJrn.-C•Wy
prawne". 9.00 Au.ci. dJa klas m i Program dnia. 15.10 „Spo1rbo1wcy
lunapa1rk''· wiejscy - na star~"· 15.25 „M~i rpro
„S'pie\v.ający
pt.
V
Koncert a:-0,zrywkowy. o,oonn n.a a nteme" au<l. rn .o.; z
(Ł)
9.20
Pochwa- ?.yci.a zwią7.ku Radziec·kiego. 16.35
10.10 Audycja z cyklu:
la irzortopów". 10.2JO Konc'~ sym- Progra,m niiło<:Jrz..ieżowy , .Almbicje i
forniczny. li.OO Au<l. d·la kL VITI &l<l,I'ty"„ 17.00 Wiadomo·9ci. 17.0~
„Dawid Coppe rfield" silu•ch. Jl.30 Radiowy poradn.ik języ>k.owy. 17.15
Mu·zy•ka Toz1·ywkowa. 11.50 Auod. wesola >'.aot>awa. 18.00 , Pod a:ozwa
a d:z eclko„ gę oipiin ii.". HLW Kot~SipOlntdencj;
,,Rod'l'tce
z cyklu~
stanie wó<l. z za,!l'ra.mcy. 18.3'0 Radi·owy kurs.
Kom.un~kat o
11.5'6
na.

<'!'>·

PIĄTEK

lflllll•"lll!

8.00 Wfadcmości . 8.()5 Muzyka i
8.3-0 Muzyka poranaiktua.Jności.

11.45 - Fizyk.a dla kl. VII. X, XI - ,,Piorun uja'I'i,miony"
17.54 - Lódzikie Wiadomości D;>'"·
(W). 12.15 - Przerwa.
„Maluchy z czterech &tron ś~atau -:- 11 repMtaz ~
lB.00 18.50
zoo (W). 18.40 - „W góry, w góry m1ly bracie
_ Wszechnica TV „Huta w mmia·tU'rze" (Kr.). 19.20 - „25
mmut z Kazimierzem Kruk-O'Wsk·i'm'.' (W). 19.00 - „DQbt'a·
noc" (W). 20.00 - Dziennik telew1zyiny (W). .,20 .30 - .' ~Perys

k01J" (Moskwa). 21.00 - ;,Zm<ill'twychwstame - częsc II Wiadofilm fob. prod. radz. (d-0zw, od lat 16) (W). 22.41 mości Dziennilka TV (Wl.

""~'"'

llllto•u•illlll
llllt1t111tlll~
SOBOTA, 1 CZERWCA

ll111111 11 f10ll

SIWDA -

2'!?~

I

dla dzieci s ta rs-zych. Finał konkursu astronautycznego (M-0skwa). 12.00 - „Wicehra,bia de Bragelonne" - film !ab. prod.
USA, dozw. od lat J4 (W). 13.30 - Koncert muzyki ludowej
'" wykonaniu Ze-spotu Instrumentalnego pod dyrekcją Feliksa Dzierż a.n-0ws kiego (W). 14.05 - Niedzielna Biesiada (Lódż
og.) (okolicznościowa na dzień Swięta Ludoweg-0). 15.00 Spra,woi.danie z Mis trzostw Eur<>'PY w Boksie (Moskwa). 18.00
„Chwila wspomrnień" - kronika z roku 1940 !W). 18.30 „Dobra.n oc" IKubuś
sprawozdanie sportowe (Kat.). 19.50 Puohatek) (W). 20.00 - Dziennik telewizyjny (W). 2C .30 Program es·tradowy z Sali Ko•nll'I'esowej PKiN (W). Ok. 21.20
- „Spoctowa niedziela" (W).

ł.

na me da Ie

0

9.00 - TV Kurs Rolniczy: ;,Mechanizacja zbiOIM.I siana" (W).
10.0;; - Przerwa. 10.57 - Program dnia (L). Il.O-O - Program

WT<>REK ....

•'

• trzos twac h Europy będzie
w mis

1, Vl, 63 B.

SOBOTA -

Jeszcze Z na d

swojego pmeciwnllka 1 nie eytklO
d.am,te-jslde
P;zewid.y wano
wa~czyt jat1c równy z róv.:=
Zleją
pojedynku
pod,cza.s
sceny
ale w pl'."Ze~ro;ju cal:ego spot
WZólcn-iarza P<Vbiarn.ke z ,iego
~
uzyskał wyira:bną przewa,gę,
Trzelódzkim imienmi,lciem.
da.walo się więc, że zwY~ęiiea
Guse, tym ba„dziej;
ba po~viedzbeć, że lodzia,nie z
.
mecek, za pr:zetrzymywa;nl.e;
n iepewnymi minami przebiegosla·w ia) 60 :57 i Lounasheimo trzyma! od sęd'Zie!l<> d rw>l n~
(Dokończenie ze str. 1l
swoje
w
rali się w szatni
zwy1c1~
Oglos~e
nienia.
(E'Lnlaindiia) 60 :56.
Wiad.omo,
st1·oje.
sportowe
Trzecie s!.aireie upłynęło pod
Mimo wczesnej pory, w jak.iej CzechoSolO<Waka spotkało się "";::
sprzą.tnęli sprzed M 'sa Prad.y- znakiem mą<la·ej taktyki Nemego nie m:illrn.ącyrrn protestem
be1·lo ca. CzeohosłO'W~k. ma.ją<: zaipeiw odbywia•ją się spobkall'Lia p1r zed- ÓO'wni.
mi&tnowi
cyjrwmu
poludn.i.owe, na saili codzienrni.e
pi'€'rwszeństwa. Być może bę
nioną przewa.gę . pr.zeszec:lił do
/
WYNIKI
dzie- się chciał „oi/,e!grać"? ' defensywy, od cza.su do czasu jest kjlka tY1Sięcy osób, a na
i finały 'Wlszystkie
półfinały
Waga kogucia: · G<rl,g-O<rfew (ZS~
· ·
idąoe,go bezmyś.lnie k
kontruiąc
ł
t
t
tejże
Do
~
Nie'S·Podzianka.
JUZ po.kc•nał esenge (Węgry);
ZQS ·a Y
w1stępu
a·r y
do p.rzodu Polaka. Zasluzone
(NRD) wy,gra.l z Micewem (!B........szatni wkroczyło pa'l'U uro- zwycię.stwo odnfiósl Nemec. rJę s•przedame,
:noar
P"'Z~
(CSRS)
S<Lads
ria),
się"
W mda,rę ;,rozkręcatnllia
czyście wystrojonych pa11,ów z dziow,ie punk.towaJ.i dJ.a Neme:również puni!cty z Petiricem (.Jug~_!l
wzrasta
mi.strzostw
60:57,,
(Szwaijoar.ia)
'Nicola
ca:
zarząd.u
poziotm :z'.awodów. Spol1kall'lli<a a Puiu (R~mU<nia) znok.au-ww0 os podarzy i wręczyło
Ajaxon (Norwegia) 60:55, Arniel- ćwierćfilnalowe stoją j!UŻ na w I ru,n<J'Zle Holendira Gensa . ...,,,
'[)'rZed. stawicie lam
/,ódzkim
Waga lekka: Kaijdi (Wę8I'Y) ,,...
lo (Włochy) 60:55, Ivanovic (J'l.1d 0 •uch
.
.
Gr>u<lrua (Polska),- N~
•J'. - lcona't
kwiatów .
bwkie~y
dobrym pozlJOm~e...Ja<k
ogromm.e
(ZSR>R) znoka<UJtowal w Il
row
radziec
pięsoiiairzy
z
żaiden
CT..as
GrafJUlacje były załącznikiem
kicll z wyjątkiem Bystriowa w mndzie Me Kenzie (Srzlkocja)., SA
do tej ceremonU.
wa.l<;e z Pola,lciem W~a~rzyki, em , bri (Włochy) wyg>rał na :\)~
Schmuttem (NRF); Pil oerD
„roboty" i ze
·e m;a·l cięższej
Nieufni je•szcze sądzili; że
ć (BuJ;g~uria) pnzegirail z Ha.l<me
b · •· .'
"al ·
n.~
noie musm. , ~ię Z Y~nno zmęczy • (Fi·n,1a01dda).
do
to przygoto•wan·ie
j.eist
waga półśrednia: Berdin1ll. (iWl""
aby oon•iasc zwycięstwo.
otwa1'tej wojny. Łódzka jede
Minz.ę (Rutmuinoa);
ć.wierćtina chy) pok-0na~
Najciek:';w,sizą wa loką
na~tka wybiegła 1ui boi'&ko i.„
!ową sen1 popoludn1o~e) był po TamtUil is (ZSRR) wypwnktO<W.al P1l.1'
j(JJk jeden mąż wszyscy zo(Fi'llJlam.dia.) · Nemecel<
je<l'Ynek w w.i d:z.e polsredme:i po ch<:·mena
SOBOTA, 1 CZERWCA
mi ędJZY Tarnmlj.sem (ZSR;R.), a :i;i- (CSRS) wygira.l na vu'.n1kty :z GUstali obdatrowa'11i przez sWuch
nem Pu,rcho nenem. P1ęsc1a1I"2 o~- ,,., (NRD), Ka,lman (Węgi!'y) polk>O
/owi.atów,
rywa1U wiązan•kanni
- to chyba 3e<len. z nai- na~ J,m1'Sena (H-0la;n<lia).
dz1e<:<k1
o
czwótrunecz
Lekkoatletyka
życze
i
wra.z z grattUłacja:mi
Waga średnia: Bene<letro (F.r<atl
leps'Zy<:h obecnie. w Europ1~ tech
niami powod.zen4a w walkach wejście do II ligi: AZS - Statrt ml<ow.
Dy>sponuJe. on św:etnym cja.) pw,egttia~ przez t:lrn z j„~.,..
o dru.gą ligę.
" W:idrzew - RKS Ruda o go- reflel~scm„ a jego pra-ca nog i.est ,·1evfoem
Popien"
(Jug<>SdaiWlia);
dzinie 18 na sta<l·ionie przy ul. bez,przy.l~lad,na. Nic tez dPnwnego, c-zenfko (ZS'RR) znokanit-0wal w l
P0<d(1Jjemy to z pełn.ą sa- Lu.mu.mby 22, czwórmecz kl.a'5Y A: ze odrnM'l on wysc·lne i zdecy- ru•nd'l:ie Mu•rro (Wiochy); SchUl~
wlók- Lechia - Wlóocnia.tTll Pab. - Bzu d!o~ane z~yoię&two nad Fmem, (NRF) :wy>gira•l prrz..eq: lro z Andet''
Pa-bi.aniocy
tysfa,kcją.
ktory. posia da . duzy; .za.s ób p1ęś- sem (NRD) w III sta!I'ci'll , Fr.a'llnnia·rze stanęll na wysok>ości ra Lowim - Pmca o gocto:. 18 w crn,rsk1cl1 u1m1e3ętnosci.
loben (Au'51bria) ulegil Mon.ea ~
Tomaszowie.
to
r
W<1.
pos-tawę
ich
W drugiej wa.lee ćwierćfina.lo- m~1rn i a,).
zadania i
Waga elę<Mta: Nemec (CzechO"
się
spotkali
pól~red•nlej
w"1!gi
wej
n 1J,ga: Sta'l't
Piłka no-.tna
sportowwszyst11cim
po/Al<cić
Cze.chos!owa•k slo.w acja) pokcnal .Jęct.?'2eie\l\"5'k·ie-)
mi.s·brz oli1mpij5k!i,
Polon.i.a G<llóH'>stk o g-0d-z. 18 na N.emecek z Gu,,;e (NRID) Pięścia;I"Z go (Pols·k a), a Degenohart (NRD
com.
z Saim.O'W'Olna pu~ty cane
niemieokil nie uląkł się sławy wygrail:
.JuJia'IloWJe.
W.
(~-0cłJ.~;>.
skLm (Bulga'l'Ja).
-----------------::.::.:.;~,::::::___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:_ _ _
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jego str-0nie I odda.Jić w kieT"1niku
za lasem PQwiatoweg.o miasteczka.
na spu.icie valec
Qparty
N1eruchOJ?Y.
sknirczył się nagle.
Pa·trząc wzdłuż sinego, mi.gocą.cel!o w wy~ocie lufy płomi.enia, wsłuchany w oełusz·a
iący g·rzechot miotającej ;ooci·ski broni czło
wi~k prowadził wóz w szczerbjnce, póki nie
zniknął 1!1~ zygzakując J>Od konarem. WiecfY ~d~roc1ł grow~ i leżąc, Pll'ZY'Płasz-czonY
Jak zbik ,na gałęzi, J:>atrzył,
Sa.~ochod przechJ'.'lił się gwa,łtown:ie, zaczepił !<ołami o .biały kamień przydrożny.
przekozlO'~kował w.ys.oko i runął do rowu.
Rozległ się wysQki, przeraź li wy krzyk, zakaw.ał!ki rozbiteJ?:o
brzęczały na asfalcie
szkła. Cisza.
Prz~rzudw1s.zy. broń i trzymając ją w poJednym
gotowrn, czt.aw1ek czekał. Cis·za.
ruchem nasu1:1ął na oqy wlel'kie, motocyklo·
'We okulary i skoczył w dół, odrywając sic
Zaledwie
od konara cal.a ?ługośclą ciała.
dotlknął nogami ziemi, sięgnął, odbijając sie.
po zapasowy magazyn, który wyrwał z e:łe
bokiej kieszeni kurtki.
Przyc.zaj•ony, ~ twarzą niewi<l-0czną pra·wie
z głębi wysokiego kołnierza i za osłona
trzymając
okJlarów, zbliżył s.ię do auta
·
·
•
pogotowiu.
broń w
drugiej

leżą,cego

Szosa była pusta.
C?J;ejrzał . si~ szybko.
Un10&ł br~n 1 patrzył . SJ>Okojnie, _gdy nowa.

zadzw.omła po przewróconvm
długa serta,
aucie, pri:jąc ze świstem b l a.che karoserii
i pr~ełatuiąc pr~ez samochód, ja·k g d yby był
zrobiony z pa,pieru.
Z okiem przy szczerbince, człowjelk prowa<lz.ił dokładny ogień p0 s;p!ątanych syl·
wetkach na przPdn.im siedzeniu.
Polf'lm. b~y~kawiczn·ie _opu.~cił broi1 . jeszcze
ra.z 7,m1f'11ił magazyn ·1 'POdhiegl do auta.
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kolbą reszbki s.zyby przy tY'lny!11
sied-zen.iu. Sięgnął po omaot>ku. Dotknął t"l'l'll"
rzy ludz,kjej, ;potem książki trzymanej w za."
ciśniętej dłonL wreszcie natrafił na to. cze"
go szukał. Wyciągnął worek, WY>szarouiaC
go z okienka.

Wybił

Stał teraz, rozglądając sic szybko naokóf·
macaJa,C
pistolet.
przyciskając ipod pachą
za,wartość w·orka. Natrafił na mielź
&ce przebite pociskiem i zer.knął w dół.
stuzłotoweit 0
strzępek
wystawał
otworu
banknotu.
dłońmi

Człowiek odwrócił się
bie1tiem l'Uszvl ~
Dopadł
lasu.
otwor~1f
kieranku
w ·oz.u.
drzwic:md, wsunął pistolet i worek pod 51e'
dzenie, a potem wskoczył za kierownice.

Fia.t zerwał z miejsca, pędząc jak w~iekł'i'
dzik po korzeniach i kretowiskach. Na szo•
s.ie s~ręcił gwałtownie i pomknął oddala'
ją.c się -0d strza~kanej „Warszawy".
Człowiek za kierownicą prowadził pewni~
ale po chwili zrobił dlonią ruch. jak J?:dYb
chciał przetrzeć <>czy. Widział ws~:vstko ;al<
przez mgłc. Dłoń natrafiła na motocvkloWe
okulary. Człowi<>k zaklął cicho. Sz~rbko z.e·
rwał je j cisnął obok siebie na siedzenie·
Ale J>O sekundzie, nie patrząc, zdial rek~
z kierownicy i wsunął okulary do kieszeni
kurtki. Uśmiechnął sic do siebie.

po•
Takie głu:pie niedopatrzenie...
ku dwóm wachlarz:vkofl'I·
cich-0
sz:·
przednie1
z
które moz·alnie zdejmowały
by rozpryskujące sic na nie.i niewielk~e
kr·opelki 'wiosennego deszczt.J. Takie głUPdle
niedopa·trzenie i wszystko mogłoby za je •
nym zamachem pójść ·w diabły ..•
wiedział

(Dalszy cial! nastaoD
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