WydaRle A

.Cena SO ·gr
Po porozumieniu Moskwa - WaszynQton - Londyn

Nowa

~zansa

roz~~'.3-1% sie. trójstronne rozw sprawie zakazu dosw1adczen z bronią atoi wodorową. Porozumienie, jakie zawarli na ten
temat prezydent Kennedy, premier 'Macmillan i premier Chruszczow, powitane zostało z. uznaniem i z nadzieją, że być może wykorzystana zostanie ta.
nowa sząnsa i do.idzie do porozumienia.
Rokowania genewskie, toczące się z przerwami od
jesieni 1958 rok".i, znalazły się w ostatnim okresie w
impasie. Przyczyną bezpo·średn!ą tego impasu była sprawa ilości „inspekcji na mjejscu".
Swego czasu Stany
Zjednoczone zaproponowały.
żeby Związek Radziecki
zgodził się na samą zasa<lę trzech symbolicznych inspekcji. Już wówczas tego rodzaju ins,pekcje były cał
kowicie zbędne. Przy pomocy własnych stacji sejsmografi cznycb
Stany Zjednoczone i Związek Radziecki
kontrolowały wzajemnie wszystkie eksplozje jadrowe.
Mimo to - w imię <lobra rokowań - ZSRR propozycję

W lipcu, w Moskwie,

mowy
mową

Rok XVIII

Lódż,

środa
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Pierwsze lronsakcie no MTP
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: „Żołnierza

i

Wolności''

D ~liz':~{~

s·f~ Pr~~~;~~

cej st.i; w

Związku

Ruch handlowy l turystyczny na xxxn: Międzynarodowyeh
'.l'argaeh Poznańskich wzras>ta. Handlowcy nawiązują coraz
wi~.ej kontaktów, ooraz wię.cej zawiera się ~nych ~ans·
akcJt tak w eks.porde ,jak i w imporcie. M. m. zakom;izon<> rozmowy na temat dostaw polskiell tkanin
jul>O'Wych
do Kana<ly i Francji.

Rad.ziec-

i

dziś

ks.zotałtuje

dnia

Rozmowa N. ChruszczoNa
z L. Longo

ona

:deou:e obli.cze żołnierzy Llldowego Woj'ka Polskiego.
ok.a c}i
20 rocz.nic11 zesp-ót „D:ien nik.a" skla•da re-ł

z

dcktorom „żołnie'l'za Wolnoś-1
ci" serdeczne życzeniia~
ZESPÓŁ

może
poznańskich

igdy

kim I Dywizji Piech-Oty im.
Tadcuz.za
Kościus.zki.
Następnie . gazeta
to•war.zvs~iy
l7 odd::L-0/.om Wojska
Polskiego na szlak!! bitewnym
od Lenl'no do Berlina. I do

Pier.v.>iszy &eikretairz KC KPZR
Ni.kit.a Chints.zczow przyją.t 11
bm. z;asilępcę &e<kreil:a;r:ro genc
ralniego Wl00k.i<:o-j Parti•i Komtmi,,.ty·czn,zJ, Lwi.gi Lo<n,go.

„DZiENNIKA

ŁÓDZKIEGO"

Eksport

~-------------

jeszcze
na
teren-ach
targowych
przemyS!
ciężki
nie dominował
tak
wyraźnie jak na tegorocznych
XXXII MTP.
Maszyny, poczynając
od tradycyjnych i
najprostszych a na precyzyjnych
urządzeniach
elektronicznych i
całych
obiektach przemysłowych koń
cząc są .e'łównym akcentem większości ekspozycji. a
wśród nich równ.ie·ż i
uolskiej.

N

krajowy
przemysł
które11;0 rozwój nie
pozostał bez wpływu na uk5ztałtowanie
się
obecnej
struktury targowej, jest dziś
prawdziw~.,., gigantem wśród
innych gałęzi prezentowane.i
produkcji. Zajmuje on pod
swoje eksponaty ponad połowę
powierzch·ni targowej.
przeznaczonej dla ek~poz.vcji
polskiej, konkretnie 27 tys.
m kw. On też stanowi coraz wyrażniei o charakterze
naszel(o eksportu. Maszyny i
urządzenia nie brane '?l ogóle pod uwal(c w przedwojennych
obrotach
handlowych z zagranicą. z 13 proc.
całości eksportu w 19i>.5 roku
"'zrosły do 30 proc. w roku
ub. wykazujac nadal tendenc.ie rozwojowe.
W tym maszynowym
król<'ciężki,

stwie

praW<tziwym

podał

sle do dymisii

Jak donoszą z Aten,
,.,,ier G1-.ecji Karamac!l~is
dal się do dyrnhsji.
Skladają.c

P,l'e-

po-

ręce k·róla rc"~wie-go stanowi,,,ika

Statek bandery Ghany s7s
,.Birim River"
zabiera 7,e
Szczeci.na do
swego kraJu
cement, ma.szyny,
urządze..
nia., trakwry. i. d~obnicę produkcji polsk1eJ 1 czechosłowackie.i.
Na zdjęci.u: załadunek t·owa.rów na statek.
CAF - fo•t . Wieczeu.·

CZą5CJl\!,"€glO.

Pomoc ZSRR dla Kuby
A~eneja
TASS
donosi,
że
ZSRR udzieli Republice Kubai1
&kie.i pQm<>cy t;echnicznej przy
Qrgaui:oowaniu w lata.eh 19631~65 'lśrodka szk<>Ieni<>wego, któ
ry za,lml·e się przyg-ob!>·WaJ'.iem
tnechaniza<:ii rolnictwa. W osr.o<d
ltu tym bP.dzie mogło :się ksztal
Cie okolo I.200 Ol'>ób.

przyjął

B. Beitza

Minister h"ruiht 'lJSg1:allli.=nego W. T.ram'PC2Yński przyjął w
poniedizia,lek rn bm. w Po.znaniu na xxxrr MTP dyrektora
generalne.go f:ilrrny ~u·pp - B,
Beo~.

Hindukusz 63

Także

dla nauki

uż

w najbliższych tyg?dniach wyrusza w gory
Hindukuszu, do odległe
go Afganistanu, łód~a. wy.
prawa alpinistyc:zna.
Celem
wyprawy jest Ili~ tylko w~
czyn i,-portowy 1
zdoibyc1e
nie tkniętych si<>pą ludzką
szczytów. Alpiniści S>ta.wia.ją
przed ~bil< równie11 za,dan1a.
nauko.we. Warto z tymi pla-

J

W· 45 lat po proklamowaniu repub1iki
1ilopoty Austrii z Habsburqami

ryzys koalicJi rządowej
SJ;l'l'awa "Ze'ZlWO•l<enla Obto Ha-bsburgcYWi 11a powrót i osiedlenie się w Austrii
u=ta do
!'oZn:tiairów p<l'Wa,żneg.o kO!llflikttt 'W'eWT!ęłJr2mo-polityC!Zlllie!(O zalira:iaj.;icego
istnieniu obecnej
k0aUcji
r.ządO<Wej, 2.lożonej .z
:P•rtH chadecktiej OEVP i pa:rtn
S<x-Ja1ldemO<kra.tycr.nej SPOE
~hu wiclkleh i róW!llych co do
Sil .. partii polity~nych w Aulltr11
OEV'P
op.n.wiada się 7.a zeZ\\'oleniem H2bsburgowi na po'"'rńt
do
Au~:t1rii,
na.tom:.R•c:;t
SPoJ;;, ia·k zres:zt<1 i pa.rt·ia ko1:>':·n,i1styoezn.a KPOE oTaz .auc;;trl.a
~t-e 7.w.i~?.ki ·z~.wodow-e OEG n
d 'ren spor toc7.y się na tle
Q"'Och sprzecznych 'Z€ oobą, co
.tllrakt;ycznego zna<.o;;ein.ia, W'I/-

'°

Trqmpczvński

na

zygna·cj<;> ze
zaiproponowa.l c•n. natychmia,<;tow€
ro?Jpi,«a.n ie
wy1oo~·ów
parl.;imein.tam;1>'1f'h i poW'Olla1nie
d<> chwili wyborów rządu tym

T>rze~_:1wko.

Min.

roków 1 jaik1e
najwyższych

rLa<Pa:<MY w .i;twóc'h

al\l•Sltiriaokich 1:nstan

ciach sąd<JIWYCh: tirybun.a·le kan
stytucyjnym i trybunale a<:llrn.inl·sttra<eyj!llyim w zw1ą.zku z wn~o
skiem Hahsburga o zezwolenie
mu na
po·\111rót z wygl!lalll·ia.
Oba trybu!llał)', od któryic;h ome
czeń
nie ma
odwol:ama„ odmiennie Jn.t.erpretu,ią ,;ustawę o
HahsbuTJ'(ach" z 1·0Iru 191~. na
P<>dsta wie
której Otto Ha·bsbu·rg wno.<ri o zezwolenie mu na
Powrót do Austrii.

nami zapoznać naszych czytelników.
W skład wy1pra·wy weohodzi
7 inżYnierów i jeden lekarz.
Niektóre Pa.·dania p.okrywają

się

ze specjalnością członkÓW\

ekspedycji, dla
przeprowadzenia inn:v·ch
musieli oni
przej.ść specjalne przeszkolenie.
Na pierwszym miejscu wymieńmy
zamierzane
prace
bad.~ z za.kresu geodezji
i ka.rto~mii. Wyprawa przeprowadzi pomiary geodezyj.
ne i sporządzi
tzw. szkice
orogra1frczne
terenów
l(Órsk.ich.
W uzyskaniu sprzętu
geodezyinel(o i o'P'!'acowaniu
pr~i:amu badań
dopiomóel
al~ml'Stom
:prod'Zi~k~n Wydm.ałn Budownictwa. Lądowego
Pł- d1loe. dr We•resrozyński.
PO'l'lad'te lłl.a. uniwersytetu w
Ka1bul11 {stolica Afganistanu)
{Danszy ciąg na str. 2)

tę

przyjął.

na·stąpiło potem, można by zaliczyć do kla•
sycznych ch·wytów taktycznych. stosowanych niejednokrotnie przez USA. Delegat amerykański Dean. który
wymienlt .,feralną" liczbę trzech inspekcji podał
się do dymisji. Jego propozycję nazwano „niet>orozumieniem" i zażądano od ZSRR zgody na.„ 7 kontroli
na miejscu.
Parę dni temu.
znany komentator amerykański

To, co

{Dalszy ciai;: na str. 2)

Reakcja de Gaulle'a
ne1e2at USA

na konferencje moskietoska

Prezyde.nit Ke.nnedy wy2.lll.aczy,ł we wto!l."ek podlS>ek,retairza
.~.tanu,
Averoella
Har>rimauia.
głównym
przeidiSltawic.ielem
USA w m,powiedizia:nych
na
poJJowę liipca
ro.ko,wal11liach z
ZSRR i An.glią w s.pra•wie zaWatl'Cia U:kl:a1du o zakazie prób

radlolokacu Marsa
Staitek kcis.!mcmy, który zbl1
Ma'l'Sa, by na nim
nie będzie miał
zrualezienlem rów
neg-o tere111u.

ży &~ę do
wylądować,
klopo•tu z,e

Uczeni vadizieccy o.głolSli.li we
wtorek w Mol!lkMrie, że obs.erwa1cje
radaa-owe
Cze1rwonej
Pia.nety
d<>•lroltl.a•ne w lu1tym
br. pozv.10,lily ootahć, iż na
powier7,c-hin,i Mansą nie brak
obszarów równinnych o śred
nicy co najmniej kilku kilomeirólt".

W

Paryz•U
•z::

Przyjęcie

sikrwie.

wiada!
on na liczne pytania
dziennikarzy egiJl<.'!kich I zagra„
nicznych.

-

*

W Genewie

Na 12 czerw<:&
wyznaezono
kolejne.i
podróży
prezydenta. de Gaulle'a po departamentach francuskich. Tym
razem odwiedzi on cztery de·
partamenty zaehoonle.

Spotkanie Carapkina

ze Stellem
We wtorek Komił.et Rozbro
jeni-0wy 18 Pań.sitw nie obrad.o~w.ł. W si..edJzi·bie delegacji
rad2'iecltiej
odbyto su~ nait.omiast 61pl()ibkainie dwó~h w.sipól:
przeiwoidiniic.ząicych
k'<l·:iferencji
- Slemi0ina Carary;k:i!lla {ZSRR)
i Chaa·lesa Stelle'a <USA).

• Gubernator Wallace zignorował apel Kennedy'ego
• Prezydent upoważnił Macnamarę do użycla siły

pol~a sądlu federa·ln~o i
zwolił MlllI'ZY'n.oatl :t.apis-ać się

Ullli>wensytet.

po

na

Po·niewarż
Wa.Uace nie UJSluchat wezwania prezyde1!1Jta1• ten
upo1ważnll we wt<llrek po polu•
dniu minl<&tra ~nama·rę do użycia
w•ojska1 jeśli będr&Je to
koniecrmJe do zlaunainia o,pmru
guberna•to~·a i za•pisamia Mu•-,zynów na uczelnię. Jedno.cześlll.fo
Kennedy powoła~ gwallXlię nal!'o
dowA ALabamy die> służby fecteraUn.ej.
Mbnister
ob.r()IJly
Micnam.aira

K1erownicy algier.s:ktej r;r,ga
nizacj1
sprawu.jąicej
o'becn.ia
zarzą.d nad nad'·tą &ahairyjs.ką.,
będą~ w Rzymie zlożyii wizy-<
tę w zan.·ząidtz.ie włoskiego kon
cernu ENI. Mimo że ENI nie
po1S1ada udziałów w naifcie .s.a
haryj.skiej,
przyjęlo 64 ~pen~1t.ów aLgienstlticll.
1
Na tle ooi!.a·tni·zj WJ zyty mówi się, :be ENI żyiwi ambicje
stw1cJ>rzenia
przeciwwagi
dla.
amerJfuńBkich
i fr.:mcu.sikich
kaQ'telri. na~h. Jedinocz;eś
nie obsell:'waitorzy P!"ZJIJPlliSIZC.z.a
ją, że władze aiLgierak!e
po-..
szUJlrują moW!wości
baroanej
.samodrz.ielnego g™IPO'daro.wania

Prz;J~~. ~o.;.o4j
BĘDZIE

ł
ł
ł

pik. Henryki

ko~!:~:::. ~n

naftową Saharą 7J11ajdującą &ę
rękach
f·ra.n.c~

obecme ca&:o·wiic1e w
wielkich
monoipoli
!>kich;

GŁOWNE

•
•

•
•
I•

TEMATY:
łódzkiej milicji,
Wa.łka z przestępozoś- ł
cią, i chuligaństwem
Profilaktyczna d11:iała.l·
ność milieji

„-_---· •

Pr3<la.

Porzą,dek

!!!! Zatargi
Oohrona.

w

mieście

sąsiedzkie

praworzą,dno·

Dalsze dymisje
co

rzqdzie tureckim

Trzech
tureckich

dalszych

ministrów

należących do
„Be
publika.ńskiej Partii Chłopskiej"
złożyło
we wtorek dymlsję z
rządu premiera Inonu.

• . . . -°"_'___
----°"-.
ści.

Spra.wy

wyj~dów

za-

graniC'llttycb.

Sportowcy ZSRR, Japonii

.

I

gośćmi łodzian

W ten sposób 5 ministrów U•
stąpilo w
okn!sie kilku ~
dwie dni.
W kotach obserwatorów n.le
wyklu.cza się kryzysu rząd-

Węgi er J~en piorun zapalił,

z okazji Biegu Szlakiem Barykad
szą

ENI w Algierii?

rozka>zaJ pododdrzial:om 31 dywizji gwaroii na.rodoweJ Alabamy - z·najd1Ującei się już pod
rookarLami dowództwa federalnego - aby stawdl:y się w Tuscaloosa.

PRZEZ TELEFON 303·04
ROZMA WIAO Z WAMI

na cześć

W poniedziałek
odbył&
glę
również
konferencja prasowa.
Adżubeja., podczas której odpo

sił między rasistami
władzami federalnymi USA

Oubernato'l' Alabamy, rasista
George WaUace,
nie U•&łu!Chał
we wtąrek wezwa•nia wystooowa•nego dot\ w osta.tniej cnwili
pnzez prezy!Clen.ta Kenmecty'ego
i nie po1?>woli1 za,pi.isać <lwojga
Muirzynów na uniwersytet Alabama,
Wiidc·wnią pierwlSIZej piróby sil
między WaHace'em
a 211-letnlą
Vh'Ci~n Malone i 2-0~1etnim Jamesem Hoodem byt dJziediziruec
przed au<iyitol'ium Fostera na
stanowY'm uniwensytecle Alaba
ma, w ntiejsoowości TUJscaJoooa.
WaHace, który karz.al wyimafo
wa.ć na dziooziń.cu
bia•lą Jinję
gralll.i=ną,
staną!
w <ir:zwiach
do błura, gooie zaipi&uje się stu
den.tów na nowy semest'l' (letni) i Iliie w,l>lliicił MuiITZYnów.
Za!lllm M.ailOIIle i Hood prrzy<je
cha!Ji do Tusca·l<>osa„ prezydent
Kennedy oglooił w Wa,g,z:yngtonie prOl.k.laima<eję, w której jem
cze raiz wezwa1 Wallace'a, aby
nie prnesll'Jkadza.l w w;vkonaniu

me-

W
poniedzialek
Wf-rem.
ambasador ZSRR w ZRA wydal
przyjęcie
z okazji pobytu w
Zjednoczonej
Republice Arab-llkiej
redaktora
naczelnego
dziennika ,.Izwiestia", deputowa
nego d<> Rady Najwyższej ZSRR
A. Adżubeja i jego malżo.nk1
Rady.

Próba

a

do

Adżubeja

Rząd bryityj5ki
oiglosil jue
w p-:miedzia.lek, że W. Bryit:.antę
będizie rep1-ezeinto1w.al
w
ro.ko.waniach
mini.ster nawk1,
lord Haiilsham.

rozpoezęcie

ma pojr'Wal!

Wczoraj w przeddzień op~
ezenia Paryta, prezydent de
{Dalszy ciąe: na str. 2)

Jaik jiurż. informo1waliśmy, po
roziumie.nle w .sa:n-aw1e WIZ!l.Owiemia trójlSltrolliilych ro:zmów
na temat zakaizu p:-ób OIS!iąg
nęli
m:ędz:y
.sobą
szefowie
trzech w1oell.<ich mocarstw: pre
nrier Ch.t:"u.srezo1w. prezydent
Kennedy i premier MacmiJl~n.
R01zanowy odbędą się w Mo-

Piękny bukiet atrakcji spor- wie
oczekujący
przybycia
towycb otrzymamy w najbliż- sztafet na stadion SKS Sitart
niedzielę.
Po raz trzeci będą świadkami
rzadko w
już łodzianie iprzeżywać bę- Polsce oglądanych walk zapadą wzruszel1iia i emocje pod- śniczych
oraz
dramatycznie
General Mobutu &Zet srzta•bu czas Biefu Szlakiem Barykad. zapowi;;dającego s.'ę pojedyna•rmii. kongijskiej przybył w po Obok 20 krajowych zespołów ku i:ilkarskiel(o międ~; zesnled.z1ałek do Pairyża dla prze wezmą w nieb udział
także polem,
który już
zapewnił
prowad!Zen:a rozmów z wy,,;,,'1Zy drużyny Szegedu (Węgry)
Eobi0 awans do ekstraklasy a
~!\ 'i::ttcer~mi a.vm1i. tra,ncuskiej. Iwanowa {ZSRR).
druż)"ną, która
jeS'Z<'ze
ni'J
W tej sytua.cji zebra.Ja się ko
;;~<:"t a~·~;f"~ on z SIZ~tem 1 1Ta piękna impreza połączo- ztlo!ala zapewnić sobie bytu w
n1isja ko·ali.cyjna, SPOE i OEVP,
ni:>~' YA>ad,ać czy ir.:;tn.!eje jes:zre'l.e
lem AillerettralllouskieJ, genei.i-1 na ZO!<lala z międzypaństwo-1 H lidze.
PC·'.h1awa
d•la
k.o•nt_yn_u'Owa.nia 1
Prc.gran1 Pobv1·u Mob-ll~u w.,. wym . meczem
.,,apa~niczym
Podczas w~ora,jszego !'<poti.·oa.k.c.li o.bu pa1r1'11, Ktora rzą
Franc.ii nnzewMuje m. in. wi- .Ta.pon1a - Polska. l m1strzow- karna weteranow ruchu rcwod7.i w Au;;trii od za•kończenia
7.yt<;. w szko•l€ 0•9Jawionyich fra1n sk1tn . s,potkaniem
p.jlk;irskim Jucyjnego l!J05 r„ z-0rgani:rnll wojn;v swiatowę;i,
CU'S'kich s.paid.-OCh'.WJ'Uan;y w .Pa·u. s.~om·blerki ...,, Start.
.W1dzo(Da:ls;;y ci<1e: lila stir. 2)

Mobutu

Podróż

dzieli.

jądlro•wyich.

Wyniki

gigantemJ

w dosłownym tego słowa znaczeniu, jest ekspozycja Centrali
Handlu Zagranicznego CEKOP,
wystawiająca w pawll<>nie prze
m;v~lu 'Ciężkiego oraz na <>twar
tych terenach targowych goto·
we obiekty przemysłowe oraz
P.t>t<:?;ne maszyny jak np. 11metrowej wysokości prasę d<O
płyt spilśni0111ych, strugi węg"Jo
we: wirniki turbin i inne.
Udział
CEKOP w
obrotach

Premier Grecji

Można lądować„.

Nasz

do Afryki

maszyn

handlowych z zagranicą
jest
nie mniej poważny niż jego tar
gowa ekspozycja, Za pośredni
ctwem tej centrali sprzedaliśmy
jttż
200 kompletJ:Iych obiektów
przemy:slowych
(fabryk, elek·
tr<>wni, cukrowni, kopalń) do 40
krajów. Zakończono też budo·
wę
dals-zyeh 120 tego r<idzaju
inwestycji.
Do końca bież. roku wyeksportujemy za granicę jeszcze
20 takiieh obiektów.
Wartość d<>St.a.w
wyniosła w
roku ub. 80,5 mln dolarów, tj.
wzrosła o 26 pr<>e. w p.orówna
niu z rokiem 1961, a o 85 proc.
w st-Osunkn do 1960 r. Jeszcze
p<>ważniej
wzrosły
<>broty z
krajami
s.ocjalistycznyml,
bo
3-krotnie.
Obecnie CEKOP jest w kontaktaeh handl·e>wych z 70 kra,iami
5 kontynentów
świata.
Wśród
nowo~ct
wyistawionych
{Da1lszy ciąe na str. 2)

(Korespondencja własna z Poznania)

go numeru „żołnierza
Wolności"
gazety
co-:
dzienne] Woj.sika PolS'ki,ego.
Jej. piertvszymi. czy,telnilwmi by/L żołnierze fo1rm UJą

j

„Maciuś'~ wkrólestwie

Izotopowy

dru21 z2aslł.„

o sz.części.u może m6Wić :inie
szkaruec wsi Pasieka pow. ltutno, Stanlsł.alw Sza.tra.n.lee. W
czas1e burzy w za.bud.ow.arna.
jego uderzy! pi<J<rusn,
Zaczęły
palić się stodoła i
szopa. W
minutę
potem
drugi Pi<mm.
zgasił pożar, tak że straty s:za
cuje się tylko na 100 zl:. (j)

V. atastrof a samochodowa
W pa.bliżu miejscowości Esca
lante (W stanie Utah) wyda.rzyta się tra.giczna katastro,fa samcchodowa.
AutobuS: wiozący
sporą
grupę
skautów. stoczył
sic; z <lro.gi <Io wąwozu. Je,tlenasLu chlopców ponio3ło śmierć
Ila miej·s<;u, a 3ii odlruoslo ~-

d·e Gaulle'a
(Dok<>ńczenie

EŃr.

:ze

Gaulle przewOOnlczyl
popołudniowych

nacil

n

w g<><lzi-

posiooze-

niu trancw;Jttej Rady Minbiitrów.
J>yskutowa.na była 11,prawa oglo

ostatnio por()ZUJJli<!nia
między
rozmów
StanaZwiązkiem Radzieck'im.
mi Zjednoczonymi 1 w. BrytaDilł w celu pod.pisania. układu
o za.ka.zie doświadczeń nukl<!sronego

dotyczącego

arny<:h.

O zainteresowaniu Paryża tą
świadczyc fakt,
może
sprawą
natychmiast po ogłoszeniu
że

poN>Zumienia w •prawie wzn.owJenia w ltpcu w M-kwie
trójstronnych r-o:r,mó.w nad zaprz.estaAiem prób z bronią nuprezydent de Gaulle
klearną,
odbył konferencję z min!strem
spraw zagranicznych C-Ouve de
Nie opublikowano
Murvillem.
oficjalnego komunitadnego
katu.
Jak wiadomo, i'rall).Cja n.ie bie
r.ze udzia.J:u w genew.skich ro.zani
mowach roa;bro,ien.iowych,
też nie uczestniczyła w poprze<!
n:ch trójstronnych room.owach
między ZSRR, USA i W. Bryw sprawie zakarz:u dotanią
świadczeń iad.rowych.
w dotychoZas.owych oświad
F;ranoja

czeniach

tllZ>Ila
że nie
podjętych bez

podkresda.ta,

żadnych

jej

decyzji
udztallu.

Operac1e armn irae 1e1
przeciwko l(urdom
na-pływająZ wiadomości
cych z Bagdadu wynika. że
armia iracka rozpoczęła <>pera<Cję „przeczesywa-nfa" gór
w półn<>cnej części kra1u w
partyzantów
poszukjwanlu
szczególnie
a
kurdyjskich,
Barzaniewodza Kurdów Agencji
Korespondent
go.
pisze o gigantyczReutera
nych operacjaoh polkyjnych
w mi·astach i wsiach strefy
przez Kuro.ów.
zamieszkałej
Musiano wprawdz.ie znieść
„godzinę policyjną" trwającą
dobQ, ale nadal trwają
całą

bardw ostre
w tej strefie
ograniczenia ruchu. Ludność
nie ma prawa wychodzić na
ulice między 8 ra:no a 16
oraz w godzinach n<>cnych.
Wszyst'kie
podjęte

te

zostały

za<rządzenia
po oświad

wicepremieora. Iraku
czeniu
Saadiego, że powstańcy kurdyjscy nie przyjęli 24-godzinnego ultimat'.im i nie złoży
li broni.
negocjat.or
t jego
Bana.ni
Ta.la.ba.ni, jak wiad()mo żądali
au~onomli p.rowlncji zamieszki-

wa.nych przez Kurdów. Przed·
stawiony przez rząd b ;da.dzid
projekt deoenwa.li7.aeji nie za·
s.pokajał

14 czerwca br

14

Ońznaczenie

Z. Nirns teina

UtaJentowa.ny plastyik łó
diki Zygmunt Nirnstein, który obohodrm obecnie 50-lecie
prący a.rtystycm.ej, odznaczony zostaJ Krzyżem Kawa.lorskjm Orderu Odrod1,1;mia. Po·lski.
Dekoracji ddkonał wczoraj
:posiedzeni·.i. Prezydium
na
Rady Narodo-w&j m. Łodzi Edward
przewodniczący mgr
Kaźmierczak.

Gratulujemy!

Dnia. 18

M.

czerwcir. 1863

roku

cdęz.
ł
długich
prze.żyw
cierpi~iach

:1.maria. po

kich
fllfY la-.t 15

S. t P.

Aniela Murlikiewicz
z domu M&l'e'nk
a kaiplicy ementa.rnej iw. F~noillllka. na
Chojna.ob odbęd'llie się dnia
12 czerwca br. o godz. 18.
Po:wstaJi w nieutulonym ża
P~eb

)111

CóRKI, SYNOWE, SY·
ZIĘCIOWJE,
NOWIE,
PRAi
WNUCZJLTA
WNUCZĘTA.

Dnii& 9 O'llerwc& 1963 roku
na.gle

zma.rł

S. t P.

.Stanisław

Ciołek

mistn f~,jenkl
Pcgrzeb odbędzie się dnia.
1Z merwoa. br. o godz. 16
Cmenta:1 ka.plicy Sła.rego
rza. pny ul. Ogtrodowej, o
czy:rn :ra.wiada.mi~ją, pogrą·
t.eni w głębokim !llDIUtku
CóRKA i ROŻONA,
DZINA.
Wyra111y serdeC'1illego współ
HENRYKOWI
kol.
czuol&
kil~wwnikowi
DENYSOWI,
S~koły Podstaiwowej nr 120
·W Łod~ Z powodu śmieTCi

ZONY
składa.,ją

GRONO
UCZNIOWIE,
N AUCZ'f'OIELSKIE,
ADMINIPERSONEL
i KOMISTRACYJNY
TET RODZICIELSKI

a

aspłrae,11.

A'11typois.ka. demonstracja boń
skich rewizjom.istów w KóJ.onii
wywołała we F1raneji zam.epoko
jenie tym większe, iż nastą.pila.
akurat w przeddzieA debaty
traktatem
nad
ra.tyfłkaeyjnej
tra.ncusko-boń&kim.

,,Molllde'' zamieścił . OOszerne
sprawozdanie z przeb1eg;u kolońsltich wybrykóW neohi1llerow
ców w przychyJJlo&j obecności
A<lena.uera i Brandta.
„comba.t„ nazywa to, eo się
stało

,,poożal-01Wanła.

godnym in-

cydentem", który „może mieć
„Nie
fata.lne konsekwencje".
ma J.UZ prob<leinu uchod1Jców
w Niemer.ech zachodnieh. Karygodną zv,eczą byłoby po&rzy
mywanie tej k.W-estłi w sztuczny sposób" - pisze dziemtik.

r>00egrało się w nie;,To w Kolonii w obecności
Adenauera i Brandta - ośswiad
cza ze swej strony „Humanite"
' - jest znamienne dla atmosfew Niemry podtrzymywanej
czech za,chodnich przez przywódców tego kraju. z tymi to
uprawia
właśnie odwetowca.mi
generał de Gaulle politykę „po
będzie m. in. spra.WQ.m·i uje<:lnania". Obecny łnocydent raz
z.a. jesze?.e pookreśla jej prawdzi·
kultury
p()WS7,echnienia
\Vy charakter''•
pośrednictwem radia, telewinoinnych
zji i filmu ora.z
wywołały
kolońskie
zajścia.
woczesnych środków przeka- we Francji tal< duże wrażenie,
teiż nawet oficjalne radio i
zywania myśli.
Nowy tygodnik dużo uwa· lewizja nie zdołały ich· ukryć,
gi poświęci p()pula.ryzaeji. inipooejcja-tyw kulturalnych,
mowanych w róźnych zakąt
ka.eh kraju. W więks(lej miene, n;ż to było dotychczas,
ze sok. ll
kontakt na (Dokończenie
„Kultura" nawiąże
teg.orocznycil Targach wyźe środo-wisklem prac<»wników
mienić naler~y, p-oza. wspomniaJroresną już we wczorajszej
i dzia.i:amy kultura.J nych na
p·ondeneji pluezką węglo-wą z
terenie ca.lego kraju, wspowę
na
k<>Ci<>I
Tryl>.
Pi<>trk,owa
ich wysiłki a.kejamagając
l>run.aitny o wy.W,.jn<>śd ij50
publicystyczno-i11fonna- giel
mi
za,liiczany
godz.,
t<>n pai-y na
cyjnymi. Pismo włączy się do na.jwlększyeh kotłów tego
na.d
do kC'llkretncj pracy
typu na świecie, wirnik turbino
lXJdniesieniem po.z,lomu dzia.- wy 120 MW, makietę cukrowni
na. d<>bę 3 tys.
przeral>lająeeJ
k~ta.ł
łaln-O&ei w dz1iedzinie
ton bural{óW, 3-metrowej wysio
t.owa·nia. nowego modelu kulkośei agregat do zakładu p1"<ltury i biid11:ie się sta.rało u- dukeji fenolu i inne. Jak u!lly
na.j- szeliśmy w przedsta.Wiei~lstwie
dorobek
n1>wsze<Jhniać
bardzie.i a.ktywnych i twór- targ<>wym
CEKOP, obiektami
czych ośrodków regi«i>nalnych. tymi i urządzeniami zalntereso
Bogata tematyka, 51.lieroka wa.li się już specjaliśei zai;ra·
niezn! oraz przyszli lmntrahen
życ;em
skala zaintereso-wań
kulturalnym poz.woli „Kultu- cl z zagranicy.
Nasz prestiżowy resort ma
rze" zasn~koić potrzeby sze- jednak
bardziej
i maszyny
r0>kiego kręgu czytelników o
dla wyobraźni przeróżnych zainteresowaniach i I dostępne
ciętnego bywalca targów. Są
za.miłowa.niach.
to maszyny i urządzenia e~;;!-~ ka.żdym numerze tyg1>dulokowane w pa'V'f nika czytelnicy zna.jdą lektronowe
wilonie ••Pod iglicą"·.
a.rtykuły i felieto111y na
W tym roku prezentujemy
sztuk i
litera.tUTy i
temat
elek4 gr.ipy eksponatów:
oraz stale poo:ycje, o.mawiają
tronikę silnoprądową m. in.
ce d11.iała.lność Nodia, TV, tełódz
a.paraturc probierczą
atru i filmu. W staJym d-z-iakiej „Elty" (elE!ktronikę 1 teoonaiwiane
le recenzyjnym
W dziale tym
letechnikę).
ja.k
literackie,
będą dzie.ła.
jest sporo nowości, a wśród
również p()zyeje wydawnicze
łącznica abonencnowa
nich,
kultury
dotyczące socjologii
centra·! telefoniczka dla
too·rii sztuki oraa: z mkre.~u'
nych dużych miast oraz napublicystyki S]>QłeC'llllej.
dla
radiolokacyjne
dajniki
roz„Kultura"
Tygodnik
kutrów r)'backioh, aparatura
prowa.dzany będzie na terenie
dla teohni'ki jądrowej (unip()przez kioski
całe.i PG!ski
de1'.eteskop izotoWel'salny
,.Ruchu" w 00111ie 3 zł za
który po„Maciuś",
powy
egzemplM"l: oraiz we WSQ!ystbłę
wykrywanie
na
zwala
kieh fo1rmaoh pre.11umeTa.ty.
dów w wewnętrznej strukK~t pr~~mera.ty miesięcz
turze stali) itp.
ne.i wynosrn będzie rn zł,
Ogółem w pawilonie „Pod
39 z!, półrO<YJ:
k "'.a.rta.lne.f elektronika
polska
iglicą"
ne.1 - 78 zł, 1"007.nej - 156 zł.
z
1.000 pozycji
prezentuje
Z uwa.gi na. fa.kt, ie rówra.z -pierwpo
rewelacyjnym,
się
n1>legle z ukazaniem
szy wystawionym i nie prowycho"H'.1;11tury" przesila.ją
dukowanym dotątl u nas w
Nowa
dzie dwa. tygodniki
kraju urządzeniem do bez„P~lą,d" KulKultura" i
poszukiwania
przewodowego
turaln3'." - wszyscy dotychosób, przeznaczonym dla dfl"'!lltSOWi J>rrnumera.t.orzy tych
żyoh faibrY'k. kopalń a zwłapism otrzyma.,ią piel'WSIZY nuw których
szcza szp'itali,
·~er „Kultury" wiraa: ze !J)lemegafonowego
zastosowanie
CJ'llilnym drukiem w spr:i.wie
systemu jest ze wz.e;ledu na
Druk
preornmera.ty.
da.lszej
~e!l s~~rzy ozytelnikom mozhwosc otrzymywania. nowego P'isma w l'a.maeh opłaconej
„Życie Wairs?.awy" ·w nr 137
prenumera.iy „Nowej Kultuz dnia 9-10 czerwca br. zary" czy „Przeglądu Kulturalz
korespondencję
mieszcza
nego" - bez ża.dnyeh dopłat
listu
Pragi oraz fotokopię
:-- bądź w wypa.dku niewyrajednego z pięciu, k<tóre nade~
zenia. na to z.gody, !;1l;anie się
szły od dzieci lidickich po
zwrotu pieMl podstawą do
wywiezieniu z Czechoich
niędzy za otpłaeO!lle, a nie wyjest
słowacji. Autorką listu
dane numery obu pism.
Aniczka
11-letinia wówczas
.,Eksperci" hitleHaufova.
rowscy uznali ;ą za nadają
rasocą się pod względem
Pan·i mgr FILIPINIE GA.e:ermanizacji i to
wym do
na-uczycielW AŁKIEWICZ
ocaliło jej życie.
PrzetwórTechnikum
ce
„Życia
Koresponden.tka
wys~wa Papiernfozeit<> Warszawy". Aniela Krupiń
ra.zy głębO'kiego WS>półczucil\
tych
„Wysłan~e
s-ka pilize:
z p0<wodu S.mi~ei
jeszcze nie
nigdy
pięciu
publikowanych listów umoMĘ ił.
żliwiła Polka zatrudmona w
skła..1a.ją,
obozie htitlerowskiego „urzę
du rasowego" przy ówczc>sSZKOŁY,
DYREKCJA
w Ło
„WOl!.'łln.stra.sse"
nej
GRONO NAUCZYCIEL•
7..ofia. Trębicka. To
tlzi SKIB, PODST. ORGAN.
poił
dorzuciła
ona. również
PRACOWNICY
PART.,
li.~tem Aniczki serdeczne sloKOADMINISTRACJI,
dzieci
o
„proszę się
wa RODZICTELSKI
MITET
I UCZNIOWIE.
i ut ... ·~ .k

Nowy tygodnik „Kultura"
ozerwca. br. uka.że się
w sprzeda.iy nowy 12tygoodnik
k.olumnowy
„Kultura". Tygodnik będzie
informował
wsze<oh:rl.ronnie
o:i;ytelnik.ów o życiu kulturalnym w kraju i za granicą,. Systema.tycznie ()ma.wiana
w nim będzie problematyka
polityki
ogólnej
dotycząca.
kultur&lnej w Polsce. Za.mienoza.ne w „Kulturze" publika.cje będą obejmowa.ły szeroki za.kres problematyki kul·
tura.Jnej ze s-zozególnym uproblemów
względnieniem
socjaEsityezne.i
roowojowych
w
za.równo
kultury w Poilsce,
osiemiasta.eh,
·większych
dla.eh robotniczych, jak i na
wsi. „Kultura" za.jmować się

t:yich

Nowa

w Jemenie

-późnym wieBezpieczeństwa
~ańsko
rezolucję
przyjęła
przewidującą
marokańską
wysłanie <>bser-watorów ONZ

W-e wtorek
czorem Rada

i

Jemenu
pogranicze
na
Arabii Saudy}skiej.

Opinia francuska zaniepokojona
antypolskim incydentem w Koloni i

dzielę

Już

k. ·] Obserwatorzy ONZ

.. .

.

Reakcja

a s.płkerzy u.żyli w swYeh komenta.rzach ok<"eślenia. 1 „pob.ało•
wania godny incydent''.

uroczysta akademia
(IJ XX rocznice lll1M
Domu

Zakładowym

W

KUłt.u

ry ZPB im. Marchlewskiego z
okazji XX ooczn!icy powstania
ZWM odl>yJa się wczoraj dzielnicowa akademia., zorgani~a
na przez KD ZMS Bałuty.
Młodzież Bałut serdecznie po
witała przybyJyeh na. :icll uroczystość gości: I sekretarza. KD
PZIP'R, Cz. Karbowskiego, przePrez. DRN, z.
wodniczaicego
«az okolo dwUSłkonskiego,
dziestu byłych działaczy ZWM.
referat obra.
Okoliczności.owy
kartę

chlubną

zująey
gtosił

I

~icy

I

ZWM

zbliżafa,<>ego

sui dwudziestolecia PRL m. in.
P<>Przez spoleczne pra.ce w Par

ku Promienistych oraz ubiega.·
si<: w za.kladach pracy o
nie
ZMWZytny tytul Brygady Pracy Socjalistycznej. (j. kr.)

Pierwsze transakcje na MTP
prawie

ciszę
obowiązującl\
niemożliwe.
polskiej elekNowościom
troniki towarzyszą eksipanaty

pawHonach
w
wystawione
Wśród nich
zagranicznych.
nowoczesne urządzenia i aparaty prod'.ikcji ZSRR, boelektroniczny
dzlał
gaty
NRD. (Automatyczna -poezta.
do bezdr.1kowego przesyłania
wiadomości).

K. WYRZYKOWSKA

Nagrody Klubu
Publicystyki Politycznei
.TUJry doTIOC/Jnej nag.rody RiluPo.1i~yiaznej,
Pu1blicyisty.k i
bu

Po•lJS'klch
Dizienntkanzy
Stow.
na1g,rotdoy za najc-elniejsize prace dizierrni1kalt"S'k.ie ;po
lityczno-lllpoleczne a<publikowa111e
w lS6Z r.
pr~yzna•lo

.J.edną

cich -

(Dokończenie

trzech n&l'ttćd tfteRED. FELIKS RĄBOL

iz

Ilustrowany") iza pu
bUkacje zamieszo:r,a.ne w lćdlz(.,EX'P't"CSS

1dch ,,Odigitoisach''.

ze str. 1)

wanego przoo: KD PZPR Baz Rorozima.wi_aliśmy
łuty.
manem Nowa·kiem. jednym z
uczestników walk na łócmkich
barykadach.
Wzruszaj~ce
podJęła
młodzież

1z
jest to.
. jnicjatywc;
uczczenia rew<>lUCYJillYch walk
i że uczyin;iła. to ":1' takiej fO'T'Moje
mie -. poW'l~dz1ał. do
tęskniło
pokoleaue takze
sportu, chciało go upra"Niać.
Nie mieliśmy jednak żadnych
możli~ości..

Dziś.

widzę

cieszę

się,

s1h1ych. zdromłodych
radosnyc?
wycł,t i
Judzi. Napawa mn1e 1>woistym
że z takim
szczęściem fakt,
ilekroc

Przegląd

str.

1)

Hindukusz &3
ze str.

(Ddkońezeni~

zaibiera.nego ~tu, tywnoś-o
ci i opakowań. Ja.k już donosiliśmy, wiele instytucji do
starczyło wyprawie różnych
artykułów z ;prośbą o opinię,,
czy zdaja e11:zamin w trud•
nych warunkach długotrwa.
transportu i kUmatu
łego
tropikalnego. Obserwacje te
wyk0<t"ZY'"
zostaną następnie
stame przy produkoji ekspor•
.
towej.
rzeba stwierdzić. że wySJ)'Ołkała sie z:
-prawa
ze
gorącym -poparciem
strony całego łódzkiego śro-
"już
Obok
dowiska nauki.
wspomnianych radą i porno•
wypraczłonkom
służyli
cą
wy profesor-owie: Jerzy WerStefa.noiwski,
Ma.ria.n
nc•r,
.Jan
Zairrodzki.
Sfai!li;daiw
Dylik, Eligia Tul'l>\ka., Józef
Jan Szozen.ań•
Sierois11ewski,
F-kl, .Tan Werner, .Ten!Y LI'••
ko oraz na11kowcy z WAM:
iren. Garlicki I płk
rf'ki<><r Chwlalko.wski.
Nie musimy więc komenzna·czenia wyprawy.
tnwa~
Nalezy tylko życzyć alnini$"'
tO'ITI, by ich ambitne zamie-1
nenia zo<itały w całości speł...
nione, by nie pojawiły si~
nieprzewidziane trudności. C'J
które .. łatwo" w ka,pryśnynt
górskim klimacie.
J. BRYSZ

1)

wyprawy przepro
badania geologiczne i

członko-wle

wadzą
z.bierać

będą

minerały.

Korzystając z okazji,
ca się do ekspedycji

zwrawiele
instytucji naukowych. I tak
Uniwersytet Warszawski „zaniektóre gamówił" sobie
Uniwersytet
tunki mohów,
Jagielloński
który
:\rprzęt,

przygotował
umożliwi po-

T

branie próbek pyr.i kosmicznego, prof. Jank<>W'Ski z poSzkoły

Wyższej

znańs•kiej

Rolniczej zwrócił się z proś
o przywiezienie próbek
bą
zbóż

afgańskicih.

yprawa

W

kontynuować

obse1:1waeje metoorologiczne rozpoczete
w lata.eh ubiegłvch przez popoprzednie ekgipedycje znańską i krakowską. Obser_
wacje te, zebrane w całość
do pumateriału
dostarczą
blikacji natJkowej na temat
mikr0oklima.tu niektó.rych rejooiów HindukuSfl.u. Kierownik Katedry Meteorolngii UŁ
prof. d·r Zych p«i>mógł alpinist&m w ot.rzym.anin sprzę
tu i pn:.eszkoleniu członków
wypraiwy.
M.
Lekarz \!lkspedycjj
za•biera ze :"oba
Gryczyński
która umożliwi
aparaturę,
przeprowadzanie bada1i
mu
się
tP.mat zachowania
na
zmysłów słuchu i równowagi n11; d1tżych wysokościach.
Ta~ze swego rodza.iu pracą na·..1'kową będą 1>bserwae.je
będzie

Komunikat
PP

wi.adain1i.a,

wagną czcić oo.iowp.ików o w.ol'n.ość i socjalizm.
Bieg Szt!aklern Baryikad bą
dzie oczywiście głóW111.ym punniedzielnych
ktem programu
zawodów, ale z nie mniejszym
zainteresowaniem oczekujemy

zapałem

wystę.pu

jap(lńskich

możność

prasy

Łodzianka opiekunką
nie ma.rtwic, nie Jest im źle"
zaznaczył~
się
Podpisując
,rorłowita Polka".
' Fot·okopiQ tego Wzruszaj.ą
dokumentu otrzymała
cego
redakcja „życia ~a.rszawy·•
dzie.run.ikarza
od czeskiego
Jirzigo Hasa z ,.Vecerni Pra~
hy". Wraz z byłą koresponw
dentką „Rudeho Prava"
Warszawie, Maria Kocikova
zgromadził on ostatni o wieJ 1 ~
nowych ma.te-rialów dotyczą
cvch losu dzieci lidickich i
(„Życie
obozu w Chełmnie.
·warszarwy" infol'mowało jllż
o tym w lutym br.).
oni
po.~uku.ią.
Obecnlie
wszelkich wla.dów po te.i wła
śnie os<>bic, o której osiero-

dzieci lidickich

eone, wywiezione >pr11:ez katów na obczy:znę, cudem ocalałe przed śmiercią dzieci
tu
„mamy
cze.skie pisa.ły:
również

kochaną.

ua.nlią

Trę·

Pierze na.m, prasuje,
opiekuje się na.mi...". Zagadka dzieci Jidickich nie jest
jeszcze w pełni rozwiązana.
Wiadomo, że zgładzono je w
Chełmnie. Ale któirego dnia?
jakich
W jaki sposób? W
okoliczności ach?
10 czerwca przypada dwurocznica
pierwsza
dziesta
tragedii Lidie. Ale żaden . ze
zbrodniaN:y hitllerow~kich nie
odpowiadał jeszcze dotąd be?.
wymordowanie
po~r~dni_o za
dzieci lidickich. żądanie mibicką.

że

w

,JotkaGł
SJ>O!!"towy

:za.ii

zakładach

pil~

*

* *

Toto-Lotek s
zakładach
W
d•n•ia 9. 6. 1963 ł". stwterdr.1ono:
wygraineo
2 rozw. z 6 trad'. po 6-02.154 zl:, 7 roow. z 5 prem.
wygrane po 172.044 zl, 285
rorz:w. z 5 rzwykl. - ~ane
po oke>lo 5.6-00 zl, 6.740 ro-zw. z
4 tra-f. - wygrane po 297 zł•
wY•
lUi.160 roą;w. (li a traf. grane po 1'7 zl.

zapaśni

ków. miMrzów tej dyscypliny
5lportu. Wystą,pią oni w meczu z polską reprezentt~ją na
macie uło.ż.onej nd •·e!'tral111yrn
co
Startu.
boisku stadionu
em<>cjOl!l.oWania
da
wal>kami wielu tysiącom
się
obsP.r•1;atorów.
sztafetowego
biegu
Finał
p~?.C~'7idziany jG!;t w ;,r1."!rwic
meczu piłkarskiego SzombierStart.
ki -

TotaJ.izatOT

ka•rnlkich z dnia 9. 6. lAl63 rokU
stwierd(lono:
5 rcn;w, z !J3 traf. - wygrane
po 211.534 zl, 334 r=w. z 12 tra<f.
- wygrane po 32.2 zł, 3.14'1 rozw~
wy@l"ane po :M zh
z 11 traf. 16.470 ro1zw. z 10 trad'. - wygra
ne po 6 rz!.

••
Niedziela emocJt
(Dokończenie

~

Drew Pearson, napisał na łamach „Wa&blngton Post".
że stany Zjednoczone ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niepowodzenia rokowań w Genewie. Nie je~
też dla nilkogo tajemnicą, że w kołach amerykań<;kie
g-0 Ministerstwa Obrony. a także wielkiego byznesu.
bez.pośrednio i pośrednio czerpiącego ZY'S'ki z wyścigu
zbrojeń a,tomowych. idea zakazu doświadczeń od począt'ku budziła żywiołowy sprzeciw. I nie jest też tajemmicą, że wpływy tych kół są niezwy'kle rozległe
w USA.
Jak więc w tej sytuacji wyglądają -perspektywy rotrudno w tej chwili przewikowań moskiewskich dz.ieć. Prezydent Kennedy w swoim <>statnim przemówieniu zapowiedział, że USA nie wznowią iako pierw(dla ścisłości
sze eksperymentów z bI"O!llii.ą jądrową
trzeoba dodać, że niedawno zakończyły kolejną serioel
i że prr.gną porozumienia w sprawie cał'kowit~ za. kazu. Stwierdził również, że wyścig zbrojeń zagraża
bezpiecze(bstwu J:.i.dzkości.
Trudno odmówić słuszn<>ści temu twierdzeniu. Rzecz.
jednak polega nie tylko na deklarowaniu gotowości do
porozumienia. Jak wykazała długa i smutna historia
najistotniejsze jest wykazanie
rokowań geneWISkich dob~j. woli w czynach, n.ie tylk<> w słowach; w goto~c1 do kompromisów, bez których niemożliwe jest
w zerważadne poro.zun1ienie. I przede WSZY'Stkim niu z reliktami „zimnej wojny" i .;pdlityki s pozyc)i
za preuważa
strony
drugiej
ustęµstwo
która
siły"
tękst do wysuwania nowyo}i żadań.
Jeśli z·asacy te znajda wyraz w rokowaniach, które
stolicy ZSRR
ro:ipo<!zną się w przyszłym mies.iącu w
wówczaiS nowa szansa, jaką s17worzy to gpotkanie
'
nie zostanie za-przepamczcma.
ZOFIA ARTYMOWSKA

historii

jej bojil'We tradycje wy
sekretarz IW ZMS,
A. Waloezalk.
Uczestnicy akademil uchwalili
tekst listu do I sekretarza KL
PZPR, M. TatarkóWDY-i~jkow
skiej. W Jlśeie ty<m mlOOz!e;i:
ZMS·owska Ba.łu.t zobowiązuje
si<: do godnego uczczenia XX

ZWM i

~zansa

-

Kukułeczka płaci'

I

ria 5 trafień ~totych 1.3811, za:
4 trad:ienia ::.oloty>eh 7'0, za 3 tra„
fienia :ototych. 7.5-0.
Na WY"gra,ną I &t{)l!>nia pazostade zl«yich 500.()00.

sprawiedliwości
nisterstwa.
CSRS a.by inda.gowa.ć o ich
los sadzonyeh niedaw:no
nader pobła.żliwie! - w Bonn
12 SS-owców z Chełmna. no·
zostało bez odpowiedzi. ŻY•
ją jeszcze ludzie, którzy mo•
gą podać dalsze szczegóły o
-0
tragedii dzieci lidickich.
„działalności" b .. szefa hitl"'przesie•
rowskiego urzędu
Herdleńczego w Łodzi (odpowie"'
man.na Krumey'a
dzialnego również za wysie~
b.
Zamoj~zczyz1ny)_
dlenie
dr
szefa łódzkiego gestapo Ott01na Bradfischa (skazane•
11:0 w NRF na JO lat więzie•
nia za wymordowanie 20 tY•
radzieckich),
sięcy obywateli
b. kierownika .,urzędu ras<>"'
'.\Valterli
wego" w Łodzi Dongusa.
.Tedna z tych osób byłab!I
mo·łe dz~ś już 60-letnia Zofilł
Trębicka.

,,lodowe" niebezpieczeństwo

~11n1111111111111111111111111111111111 r111111111111111~

~

Już tyłku

j

6 dni...

~

PRZEPISY, KTÓRYiMl SIĘ KIERUJĄ STACJE SANIT.ARJN'OEPIDEMIOLOGICZNE MÓWIĄ, ZE NA ULICY SP.RZEDAWAC
Wt~NO TYLKO LODY W OPAKOWANIU.
Ló<lź, niestety, nie posiada
m iasit czystej W()<l(y znajduje
wla1S1nej, n.owocze151n1ej fabryik.1 .się gęsta ciecz. Częsrt;o ten
tak.kh lodów. Dc,piero w bie- sam SiP'f'Zeda1wca wyd,aje pi>edoskonałego
~=- żącym iXJ•ku przy.-.tąpiono do niądzie i nakłada lod•y na
TEATRU PANTOMIMY -budowy duż,ej zmecbanirowawa•f].2 1 prze,chowywaine w pumleczarin,i prz.y u.!. faewdelku nie pierwszej czystości.
który na. zaprosrLeinie
§ niej
nej, gd1z1e moi.na bę.ctz1e pro
Mimo WISZY'&tk.o lody .s1prize§ „DZIENNIKA LÓDZKIEGO" § duk01Wać l'Cldy w d{)hrych wa- daj.e .się w da.J.szyim ciągu lurUJnka•Ch .s.anitairnyi::h. Okręgo zem w ki-OSka,ch.
Oczywiście
§ za.prezentuje ł&dzia.nom ~ wa S,pótd.zk:.ln,ia M~eczaraka - w sprz,~.:m00ci z prze1Pisami.
~swój
na.jnowszy
PN>'gram
prnducerut „Srneźtl.~'", nie naln.s•pd,t.o•r,zy
Miej.silnej Stacji
~ CZY POMYSLALES O ~ dąża za popytem. Dlał.ego ze- Sa1n.-Ępid. przepiro·wad'Zi~i ko.n
zwolono niektórym sklepem.
trnilę
w kilku kies.kach, nazarezerwo-wa-niu
pOl!>iad1a•Ją·cym
o<lrp.aiwie•dn.ie lerżąeyoo do LZG - Bary, PSS.
waruinki, na spr.""zedawanie lo- MHD.
Wszędzie
Sitwaerde;Ji
z wieczo.rów
dów
w dniach 18-25 bm?
nie
opakiowanych
z
antyis.a1n.łtarne wa~uink1..
iok•ien.
W :?Jwiąz1lm z tym M'€j:<llka
Spr.zediaż lodów luzem jelit
Sta1cja Sani•taimo - Elpi.c!emi-0;E::E
za-kaza1n a : w ki{)\Sjka<eh n ie pod
logi•czna
w porO<Zu.mien.i,u z
'='futru P<>Wneohnego
pny E łączonych do .sieci wodnej,
Wy.działem Handlu,
po.;;tano§ul. Obr. Stalingrltdu 21 oraz: gdY'ż spmedawca nie ma tam wiJa:
albo
przeds1ębiior.s•twa
gdzie u.myć rąk, a bańki pbu~w placówce „Orbisu"
pn;y ~
handilowe zapewnią kic1silmm
cze .się p,rze·d knosk1em µrzy
§ul. Piotrkowskiej 65.
~
zdroju u~iczny.rn, za6 po•rejo- .'lprzedającym lody wlaścio\ye
wa,I'Uh'1 k•i sa1ni~a·(lne, albo siprze
Jll llłllllłl 1111111111111111111111111111111111111111111ii mietrzie w słoiku, w któryim za diaż
lo<lów
luzem zoota1nie
\MSltr.zyimaoa.
A o tym, ja1k są zdra1d!li1we
unoszą \ię
lod,y, nie trzeba chyba pirzypcmina.ć. Prasa niiedaW!Il-0 Ln.for-mo•wala o maoow_y1m zaittr>uciu lod!ami w PuJaiwach. (zatrucie pckairmowe "lPQ'Wood.oiwa
ne gronkowcami).
No.s.iciele
.g·r<>nikowców (osoby z r<J!Pnyml uszkiod.zeniam1 skóry, katairem, k:ihl{im bólem ga,;;od:la)
Na wielu ulicach tuma?-Y paradoksów, aby tyl'ko częsc
ulicy
była
polewana.
Trzeba
nioe pzy.vio1ny uczestniic:zyć w
kurzu unosza się w powietakże
z·wrócić
szczególną
upirodouikicji
lodów, ani i<eh eprze
trzu. W upalne, duszne dni.
trudno
jest
wytrzymać
w wagę na peryferie miasta. daży. N ajl\vi.ęk...<Ze n.iebezpiegdzie nie ma k~nalizacji
czeńst.wo
zaka•że1nia
lodów
i
m1esc1e, zwłaszcza.
że
nie
isbnieje w m{)men.cie &ty.ginię
gdzie polewanie
jezdni jest
wszędzie
jezdnie są polewaci'a masy, gro1nkiowce m.ają
konjeczne.
ne.
c.zas na wyidzi·eleindc tok1Syn,
.Jak zorientowaliśmy się w
(j. kr.)
pe>wodiu,jąicyich zatructe i wyMPO, na
zlecenie
J'.}Osi<:ze- ~~~~~~~~~~~~~~..::...:~
gólnych
dzielnicowych
rad
narodowych, w
tym
roku
polewanych
jest
przez to
pned>i<';biorstwo ponad
800
ty,. m. kw.
łódzkich
ulic.
Trzy razy dziennie w godz.
od 9-17
(do 9 polewaniem
winni zajmować się dozorcy),
dwanaście
polewaczek
MPO
wykroczeń,
kursuje po mieście, zużywa
To tu - '" Górnej - zro- dzać iizw. ma.pę
dzila. się i.niejatywa. społecz
pozwa.laJącą na· usta.lenie rejo
jąc ponad
500.000
1 wody.
nych kGmisji poJednarwczych, nów
dzielniey,
w
kfórych
Wodę do polewania uBc MPO
które obecnie są już O'rgani7.o57,ezególnie ozęsto powtarza.ją
czerpie ze stawów oraz
z
wa.ne również na terenie ca- się wykroczenia., lub gdzie
nadwyżek
wodnych z kilku
legG kraju. Tutaj ta.kże 7..a- mieszkają i-0h spra-wey.
Tu
zakładów pracy.
częio p·o ra.z pierwszy sporząkio·legi1uim
ka1m<> - ardmi1nóiSltraNiezależnie
od polewania,
cy.jinie
p.rizej a wia
ożywiooą
MPO zajmuje się także zmyrlziaŁałność w d1zi.ed.z1111ie akcJł
waniem jezdni.
Taką
„koprofulakJt.y1Czn1C>
wyicho;waowsmetyką"
objęto
ponad
czy,ch, poprzez ocganiz'Owa1nie
.„,u.ouo m. kw. ·..tlic, na któaesrji pdrn'zoiwy1ch, poląiczonyich
rych pracuje 8 zmywarek. Są
z
d:y1>1kuiajami.
Kolegium
to przeważnie ulice w Sródściśloe '''Ląpólipra.cUlje z kated['ą
m.iesci u m. in.: Piotrkowska,
socjologii UL.
Aleje Kościuszki. Plac WolWCZJO•raj od'by.lo się spotlkaności, Plac Pokoju, Plac Konie nOJWo wybra,nych czloników
muny Paryskiej .•.
Zarząd Klubu
b. więżoia
lmlegium w Gónnej, z tymi,
rek Ravensbrtkk
działający
kitó.rzy za1kończyln SW{)'ją kaMPO może ulice polewać
przy ZL ZBoWiD
z-a<pra&za
d•en.cję.
W spomkarrwu. wzięli
lub też zmywać ale tylko na
wszystkie koleżanki na spetrówinież UJd:zial: naczeiLruilk Wy
zlecenie gospodarzy dzielnicy.
działiU Kail"llliC> - AdmLnistracyjkanie
w
dniu
12
czerwca
Tvmczasem
zleceń
takich,
godz. 17 w lokalu ZBoWiD
nego MSW Smereczyński,
zwiaszcza z peryferii- miasta.
(Pfotrkowska 211).
kii.€!IXJIWlnilk
Wydziału
Spa-a w
v.•p!ywa do MPO zbyt mało
w stosunku do pe>trzeb mieszkańców. Najwięcej ulic jest
polewanych i zmywanych w
Sródmieśc.iu. najmniej zaś na
Widzewie. Bywa i tak, że z
braku zlecenia, tylko pewien
fragment ulicy jes·t
odwieW dniu wczorajszym zebra- dnogłośnie z wiełkim at>laudzany przez polewarkę MPO.
np, ul. Kilińskiego.
ła się Komis}a
Artystyczna
zerri.
Ministerstwa Ku:Ltury i SztuTwórcy pomnika MarchleRozumiemy. że dzielnicowe
ki celem ootatecznego odbio_
wskiego w tyoh dniach przyrady narodowe mają pewne
ru' pomnika Marchlewskiego
stąpią do s:porządzenia neizatrudności
finansowe z przedzieła Jerzego i Elwiry
tywu gipsowego. który potem
znaczaniem kredytów budże
przesłany będzie do Warszatowych na letnią ,.kosmety-1 Ma11urczyków.
wy, gdzie wykonany zostanie
kę"
jezdni.
Jednakże
nie
Dzieło
-przyjęte
zostało
ieod1ew w brązie.
M.
można doJ:YJszczać do
takich

~ pier::~g:i:ry~ępu

~

I
a

=

~

któregoś

- -~

I

B~~:v:i~

I

Hiedy tnmany lmrzu

w powietrzu ..•

Jak to jest z polewaniem
•
•
I zmywaniem ulic?

trzymującycll

nadl!l!irźare

pooa'1ltl1l'"y.
()sit[-oi:JL.ie z lodami!
(jp)

Nowa

Problemy przedszkolaków...
ich
Mly
nie, dwaj cblopSpotkaliśmy
na Księżym

8Złt.oła

dla dzleflJczqt wbieli
Pielęgniarek
wciąż w
naszym mieście brakuje. Niemal każdy szpital,
każda
placówka służby zdrowia mają nie obsadzone etaty pie-

lęgniarsikie.

stąd

konieczność

smocz.kowa

budowy n·owej szkoly pielęl!
niarstwa AM przy ul. Cioł
kowskiego.

przoduje -w kraju

Spotkanie
b.

więtniarek

Ravensbrueck

I

Projekt pomnika Marchlewskiego
zatH1ierdzonq

Radio

•

L

łflffl.Wizja.

Mielczewski Ganrziona. !!.l.40 PoeSRODA, 12 CZERWCA
tycki koncert życzen.
~.lO Gra
PROGRAM I
zespól in'->trumental11y W. KoJan8.00 Wiadomości. 8.D?• Murz~•ka kDwskiego. :;i.~o Melodi~ taneczaktualnOOci. 8.30 „Z mel-odią ne. 2.1..5S Ra,d!i-owa Poraania Rol p;osenką pr.zez świ.M". 9.20 Kon- <i•z'.n:na.
23.00 ostatnie W1adomoc._.,'t poranny. 10.00 Kwespon°den- »Cl.
Cia :z zagranicy. 10.10 „o :zdroW1e cztowleka ... " a'l.lod. 10.25 MuPROGRAM Il
z~·ka operowa. 11.00 „Opo·wieść o
ll.
napJSoanej książce" fragment.
8.3<1 Wloadomo5cJ. a.35 Rezer:wa
ll.2() Pogoone utwory cha<ra.kte- PI. 9.00 „CoZego chętnie słucha~
1·~ styctne. 11.5'6 KOl!llU'.l'likat o sta- my",
9.45 Ra.cloio•WY kU,l'S 11::iu;ki
ll.;e wo<I
11.:Yl sygnat czasu i języka rosyjsldeg-0 .. 10.00 .„„spiehejnał. iz.DS Wiadomości..
12:15 wamy pieśni i piosenki allld.
l'l'.l<,n.iczy k'Waidrans. 12.30 Raoao- 10.2-5 Ch·wila mU1Zyld. 10.30 Z z;'r-ek:ama. 12.45 Na swojską nu~~ ci.a Związku Ra<l'.zieckJego. H.~
lJ.oo Mu.zyka dla W\S"ZystK~ch. H.oo Kc ncert mucyki polsk1eJ. • 11.o'
„Party;zaniekie
święt-0"'
montaż Sygna~ c:z.asu i heJnal. 12.05 WloaWspomnle11.
u.w RadiOTeklama d<Jmo.sct. 12.15 „swojskie
m~lo:
11.31! Mu„yka rocz.rywkowa.
15:00 die". 12.3n Piosenki lu.ctowe. 1-.4°
Wiadomości. ló.05 Program dnia. „Lis.t ze Slą,s.k.a". 13.0<l Transkrypl,;.10 Ut.wo.ry Jnspiirow41ne :fol•klo~ cje Ol'kies11I'owe. 13.25 „zwroitn•k
i·e.11.
15.45
Aooycja z c;r!<lu · .Raka" odoe. 13.40 Pro,g.r·am dnia-O
„,\ma tc.rskle zespoły prTZ€1.i m ,.;uo- 13.·lii CL) lnfcrnrncje dnia. 13.j
•Cnl!m". 16.()5 Melc•ct.:e z operet- CL) Alouaino.śocl ló.:'1zkie. M.05 (L)
ki „Polu,dmowy Pacy!lk".
lG.15 Klll<l\ld<.l,s-ko.p muzy0i<ny. 14.45 Aud.
„r 16t :z Polski". 16.35 Program dla d21leici
s'ta.rszy.ch. „Błękitna
s.z.ta.Ceta". 15.00 Wiąza.nka mela~
1'1ło.ctzicżov.y 11 D:zień d zisiejs2y <lz e;l jutrzejszy". 17.00 Wiadomo- dii; Echa Pa1ryża.
15.lO Pieśiu
~i. li.05 „Poslu.chajmy mwzY'ki choradne kompozytorów pc.:s•klch.
I o muO!yoe".
17.30 Audycia dla lii.30 Dla dzieci gawęda Mad:-la·na
UoCzn•ow szkół średnich pt. „'.~a Walentynowicza pt. „Obrn.zki ize
15.50 Wiązanka melo<lid
l>:Jra.żu". 18.00 Un1wersyteot Rad1?,- swiata"'.
16 .00 WladomoS.ci.
'A'y „Sw)at w zwierciadle nauikl · hls:zpańs.ki•Ch.
18.Jo „Matoł" fragm. opow. ~· 16.05 z arcyd,ziel Wolfganga Arnadeusiza
Mozana
- Uwertwra d-0
l.t:ernJka.
18.30 Radiowy ku• s
nauki ję-zyka trancus·kiego. 18.45 opery La finta gia,rdin.iera. 16.40
lla<:ic.relclama. 18.55 ,.Pięć m:n~1t Radl-Owy slown.'czek mu-zy=iy.
0
wy~·hov.Rniu".
19.00 Melod;e 17.00 (L) Radic·reklama. 17.10 (L)
rcn.rrwkowe. 19.'.!.0 , z twóncrzości Omówienie prog·ramow. 17.rn
Julfu.~7.a Wo;rtheima". 20.00 Dzlen „Dru~i d·om" rep. 17.30 (L) Aktual
ll'k; Wieezorny. 20.W W1aod-0mośd noś.ci Jódizk·ie. 17.45 (L) Mlcoruz1 mu~/i'°':towe. 20.:;0 p·a„enk1 p'.>l~kie. 7.Y<"Y pr-1ed. mi1l„rof<.lnem. 18.0<l CL)
- ·h ze w•i i o wsi. it.00 Kon- „flL;cnda z pios.,;inką". 18.45 (Ll Kon
cert ch-OiJJjnow.s!lti.
.:111,30 l!!ą<;l;ll ~
'po;,Piuiarnej i rozrywkoweJ

„

--

m'\l!Zylki czeskiej. 18.55 Rep. z. Sa.

Wicl<Jiego z
Międzyruicooodowych
TaTgów Pomańsklch. 19.00 Wiad!omosci. 19.()5 Mu12;yka i aktua·lnosci. 18.30 ,„Beczulka" i 1 ,Lacina" sl•uch.
.2.tl.16 Walce Jana
SuralllSsa. 2.0 .3-0 Felieton muzyczny
Jer:i;ego Wa,Ldorffa . 21.00 z lcraj'u
i I.Ile S'W1a·ta. :n.217 Kronika s,portowa. :lll.4-0 OI'lkies.tra taneczna Polskiego Radia. 212.l.O (L) Audycja
llteracika.
22..30 Międ12;ynarodowy
Uni.wersy.t.et Radiiowy. 2.2.41 Reporta!i. . z K<rakowskiej
Wią,sny
Mboictych Muzyków. 23.41 Melodle
na dobra.nQiC. 23.:;o OS·tatnie wiadomości,

0

1

(L)j

TELEWIZJA
H.«i Pro.gram d•la s'llkól: Fiu.yika
(kl. Vu, IX, X) _ „.S>k.ąd ten
pirądl?" (W).
12..15 Przerwa.
17.:H Program dnia (L).
!il.OO ,.W<>kacje na s·tadiomle"
progra1m z cyklu: „Na zdrowie" (W).
18.15 .. Na Półkach kslęga.nsikich"
(W).
18.2:5 ,,Tirarmipł'

_

m.aig.a;zyin,

Ja,goo1zińs1k;i,
wiręczyil. następ
nie lli>tępująicym człon/kom ko
loe.gium uipoimi.nki książlmwe,
P-O czym v.o:zięli {)łl11i Uidizial
wyciec,z:ce po tere.nie dzi,e·~nJ

w

cy.
(jp)

Sesja DRN
Polesie
Sesja DRN Łódź - Polesie
odbędzie się dziś 12 czerwca.
Począ<tek obrad o godz. 9 w
sali RN m. Łodzi przy ul.
Piotrkowskie-i 104. Radni zajmą się zagadnieniem lecznictwa otwartei:o i {)pi,..ka społeczną
na terenie Polesia.

w

,,fa„

większym

pro-

cencie
pracują
cych kobiet.
Zapisy d<> prze<!
szk-oli
-Odbywac
się

będą

w

dniach on 12 do
15 bm. W okresie od 20 do 2~
J>m. pracować b<:
dą spoleczne komisje, które
podejmą decyzj~ o
przyjęci11
lub nieprz~'jęciu dziecka. do
przedszkola. Prowadzone przez
kierownictwa przedszk'>ll za•
pisy nie oznaczaJa więc jesz·

l

Na ul.

ez<' przyjęcia ma.lego wychowanka. O tym zadecyduje komisja, Może dla tyeh d'\\'U de-~
cyzJa. będzie przychylna 7
Ot>)
Fotoo: t.. Olejniczak

Pooioły

.Ponad 13 tys. drzewek zasadzili uczniowie
wując

Ponad 13 tys. sadrze>nek pię
ciu ga.tunków drzew zasa<l'Zill
w czynie spotecznym na u.I.
Popie>ły
u=nioWlie
łódzkich
&Zkó!. w pracach tych bral-0
u<lrziaJ 3&5 <lzlcwcząt i chłop
ców ze s~ót pod.stawc·wych
nr nr 9!, 1'5:>, 110 i z XX LO
im. J. Słowackiego. Zalesiono
teren 2 hektall"ów, pr<".lepraco-

Kolegium karno-adminis~racyjne DRM Górna
Wewinęłlrzniyc:b
P!reiz. RN m.
Lodzi - mgr Ma.ri.a•n Bie.suz,
prredis:ta ,.,,,,ciele
prokurati.11ry.
m11icj1, są,dm111iniclwa d!Z>i>t>l'Ilico
w~nch władiz padyiJ:nych i admi
nistracyjnych.
Poocza.s wcwrajszego spo•tkaini,a, ikitóre miał.o jednocześ
nie chaira'1{'ter .sizk(J!]e.nfo1wy, ze
bra·rui
obseriwowali
przeb1oeg
dwu poka.rowych .siesji, przeci111l.rn wirmym zakłócenia: ISIPO
ko,}u pU1bl1icznego. Poitem w
k!"ótkiiej rzeczo·w('\j dyskusji,
cz.1o•nlkowie Jwleg.ium wymienili swoje luwia.gi n.a temat pirze
bi.eg,u obyidwu rozpraw. Z"'-raca.no szC"zególinie uwagę na k<>
nieczinooć wlaści<wego fOII'mulo
wainia pyfa,ń, kiieirowarn.ych d()
O•bW1nionyich i świadlków 0<raz
d{)k.ład;n.ego
badain,ia przebiegu zajścia.
Pr~·WO•dinilCZ!lJCY Frez.
DRN
Lódź - Gónna m.e:r- Edward

w

ja".
Nte
byli
zmartwieni
swoim 1<>6em
looem dzieci, dla
których za.brakło
miejsca w przed
szkoJu. Oni nie,
ale ich matki"?
Miejsc jest oCia,gle zbyt mało w
stosunku do potrzeb Lodzi
miasta
o
naj-

Obok kompleksu budynków
.szkolnych, które
pomieszczą
sale wykładowe, klasy. laboratoria,
salę
gimnastyczną,
świetlicę i
czytelnię budowany jest również internait na 200 łóżek. Otwarcie
nowej
szkoły
pielęgniarek
ma nastapić jeszcze w tym
roku w IV kwartale.
Ponieważ
abecna
szkoła
przy ·.11. Narutowjcza !l6 pQsia<la tylko 70 miejsc bez internatu,
nowy
budynek
otwiera przed szkołą
nowe
możliwości. Już w tej chwili przyjmuje sic; zapisy kandydatek -po maturze na
I
rok studiów. Z chwilą uruchomienia nowego
gmachu.
będą
również
warunki
na
przyjęcie
dziewcząt
zam1e.iscow~'ch. W
naibliższcj nrzy~zlości ohok szkoły powstanie·
Dom Pielęgniarki.

każdy

cy

wieku niewątpli
wie
przedszkolnym,
ba.raszk-owali
p-o ulicy.
Szybko
migały
małe nóżki obute w jedoak<nve
bambosze. W buzi każdego tkwiła.
taka
sama

!

ll'./l6

ł

roboezogQ-ł

dJZ.in.
_..
W akcji tej o:rgani:zowa111ej z r
lnicj.a<tywy Kuratorium .Lóda.-ł
kleg-0 nad ba.rd!ziej
wyróżniła ł
&1ę Szkoła Podstawowa nr 92 .i.
z Bałut. Jej uczrui<>wle prze-"
pracowaai przy sadzeniu l.!t5u ł
okol:o 200 godz.in.
ł

<J. kr.)

K ryty ki i docinki

I

Na Rudzkiej

Gór~~O~~:!.

z

można :podziwiać panoo-amę Lod'Zi,
jeszcze w tym roku ma być u=ąd:zony teren
sportów zimowy-eh. Pro~ektuje
slQ
tor san~kowy,
małą
skocznię ...
Ale na razie,
gdy daleko
Jes'ZOZC do zimy, warto pomyśleć
-0 za.gos,podarowaniu
tego terenu.
Wprawdzie zasa•dzono tu kilka tysięcy d.rze
wek, a-le Rudzka Gora nie jest
jes"Z.C"Ze callrnwicie Ul>Qll':Ządko-

Pej

Dodatkowe
skierowania na wczasy

Złote

Piękna.
łodzian

p.oogoda.
zachęciła.
do k0<rzy.st&nia. z
urlopu :!V czerwcu.
Łódzkie WBS FWP PrBf;n ąc za.pewnić jak najwięk
szej
ilości
urlopowic-iów
przyjemny i zdrowy wypoczynek zdobyłt> w dniu
wezo.rajsoiym
pewną
ilość
d<łtla.tkowych skierowań
na
turnusy rozpoezynające się
w II połowie czerwca
d<ł
różnych
wmasowisk
(nad
~wodą, w górach o•ra.z m. in.
~no

ł

Ul"oczystooć.

małżeńskie.

Ma>riann.a (73 lata) i Anto(78 lat) Golin..oey przeżyli ,
razem 50 lat. Pol wieku mJes:z
kali razem w widzewskim,
kunl11zerowskim domku.
Gollnski był przez cale życJ.e
majstrem w obecnych ZPB
Im. 1 Maj.a. (Pracował tam od
czternastego roku życia). Doczekali slę 3 dzi-ecl, 7 V."ll uków
ni

i.......,..""..........................................."'. . . „

niuszki

0

Paria''.

Uwaga: szczepienia dzneci

tuiry-

Państwowa Insi>ekcja Sanitarna dla m. t,.odd IJ'(l<laje do wiadosty<C"Zno - k'rajo·znawczy (W). mości,
że w dn·la·ch -O<I 14 d·o 22 bm. będą przeprowndzane szcz.,..
18.55 ."Na,;ze :piosenki" _
pl"o- plenia pr7.eciw chorobie Heine-M edlna
meto<lą doustną, szczepiongram rOtZ.rywkowy (W).
ką zawierającą, II typ wirusa.
ldł.~0 "'Dobra'Doc" (W).
Szczepieniu temu podlegają, dzieci urndzone w latach 1949-1962
zo.oo DzieninJik telewizyjny (W) .
dziect starsze, uczę.<Jzezająe.i do szkól podJStawowych, które
20.30 Wmechnica TV: „Na pr:zy- oraz
w kwiet•niu 1963 r. lub w latach poprze.dnieh zaszczepione 'Zo(ISta!y
kład Płock"
;p.rogram z przeciw chorobie Heine-Medina
metodą doustną, s7,czepi-0nką,
cy!klu: „w piracowniach :pol- wierającą 1 typ wil·usa.
sklch uczonych" (W).
Dzieci, które dotychczas nie zostaly
zas!llCZeyi-0ne
szczepionką
21.00 Pro.gram :pu•blicY'styczny pt, zawieraJąca,
I typ wirusa - nie m'()gą być suzepione SZCZ<lpLonką
„Notatnik: waU>rzyski" (W).
zawierającą II typ wi.-usa.
21.l5 „Nle'l.'nai)omy p1-~y telefonie"
Dzie-ci do lat 7 będą szczepione w poradniach D
i
żloblcach,
flLm z serii: ,,Ins.pe<k1x>r dzi.,.·ci szk-ol.ne - w szkołach, do których uczęszczaj11.
I--eelerc" (W).
Władze sa,nltnrne apelują d•o rodzi.ców,
by nie zaniedbali obo21.42 Wiadomości dzian,nii!ka 'l"V wll'\zku szc1.epień i dopr<:>wro1all swe dzieci do pora.dni w termi.<Wl.
·llll!Ch lW!dany,ch cW. wezwaniach.

za-

Pr·z-ewodn!eząca

G. Stefańska w~ęc:zyta Marian
nie i Antoniemu
Golińskim
(N1cianmana 28 m. 4) od„naczenie za dlugOlletnie poż;yc1e

Spa.ły).

Chopina.
Ostatnio
Harasiewicz przebywa
J!]Ównie
za
granicą,
zdobywając
laury
na całej niemal kuli ziemskiej.
W naszym mieście nie j!rał
już dawno. tym razem wiec
będziemy
mieli
dos'konałą
okazję do przypomnienia sobie jego pianistyki.
Koncert
poprowadzi
dr
Zygnrnnt
La.toemewski.
Pod
jego batutą orkiestra wykona
uwerturę
do opery St. Mo-

yody na Widzewie

W Prezydium DRN - Widzew odbyta sit: ostat·nio mila

Za.in teresł}wani mo0g11- zgło.sić się
bezp~śrerlnin
do
WBS FWP (ul.
Piotrkowska 232).
(X)

Występ Adama Harasiewicza

ziemią
wana. 'r.nzeba m. in. nawieźć
ziemi n.a zachodnie zbocze gory. I tu poW&taje kłopot.
Skąd b<rać ziemię? W dzielnicy Górna sporo się buduje,
ale pr:zeci.slębiorstwa budowla
ne noe kwa.pią się z wywo'>'em
ziemi na RudO!·ką Górę. Mają~
bowiem bliżej położone zsypi>;ka.
A wystarc:zyloby przecie± 20
tyslęc~' m szeSiC. ziemi, ~tik.a ł
spychacrzy, które zruwe!owalyby teren, a Ru<lzka Góra &ta.laby się nie tylko terenem
sportów zimowych, a•le tak.że
miejscem letniego wypoczynku.
(j. kr.)

i,

na

ra!'Zie,

2

prawnuoz.ków.

Jeden z wnuków jest w tej
cl•wlli lek.aorzem w przychooni
na Widzewie.

~~~~~~.!

Filbarmo nii

Udział Ada.ma.
Hairaisiewicza.
w
koncercie
łódzkiej
Fllhamonii jest za wsze d"Jżą
atrakcją, Tym razem pianista ten wykona na jednym
wieczorze (14 czerwca. i powtórzenie 15 czerwca) obydwa
koncerty Fryderyka Chopina.
Poniewa.ż artysta swa karierę
rozpoczął
od
zdobycia
pierwszej
nagrody
na
V
Konkursie im.
Chopina
w
1955 roku, w pamięci wszyst'kich pozostał ,p ·rzede. wszystkim jako wykonawca dzieł

ogółem

i

d:ziś w Loclrzi będlzie zachmu-1
rzen;e niewielkie lub umiarł ko\'.'Rne, w god·z.i11acl1 pqlO' lu,:inio•wych skłonność do PT.Ze
lotny-eh opadow i burz. Tempe:-at1JJra maksymalna ok. 2S ~
st. C. WiatTy słabe, zmienne,
p.rzeważn•e
po.Ju.d111lowo-wseho _.
dnie. Jutro bu.rzowo i ciep!o. ~

~

........................1r....... " " ' " ' " ' ' ' "

.,O" I ,,5" Inna trasq

W zwią:oku z przebudową
ul. Kilińskiego, na
odcinku
od
Przybyszewskieg·o
110
Krzywej,
od
dnia 14. VI.
ulegną
zmla.nie trasy linii
tra.m.\vaj&\Vej „O" i „5".
LINIA „O" kursować będzie
na nast-wującej trasie: Ki!\1i.
ski ego,
Przybyszewskie~o.
Plac Reymonta, Piotrkowska,
Pabianicka Rondo Titowa. Al.
Poli techniki,
żeromS'klego,
Gdańska.
Obr.
Stalingradu.
Plac Wolności, Noworniej:o:ka,
Plac Ko§cielnv Franciszkań
ska i Kilińskieg1>.

LINIA „5": Żabieniec, Li~
manowskiep,o, Zachodnia. Ogrodowa, Północna, Kilińskie
go,
Przybyszewskiego,
P~ac
Reymonta. Plac Niepodległoś
ci, Rzgowska, Cho.iny.

Mistrz. Polski .":alczy o .Pó.lfinał

SPORT
•
Dwudmowy turn1e1 na stad1on1e ŁKS

w sobotc i n.iedzielę 15 i 16
bm . rozpoczną się piłkarskie roz

wicemistrz
jako
nia). Legia,
POtlski, gra w grupie zielono.i;r:-·wki t?ru.Pow.e druzyn junio- górskiej z Arkonią, MKS SlUJPsk
Polski. U- i Promieniem
r o w o.
czes tmkow pooz1e1ono na czterozei?·ra.ne
dnia
Pierwszego
r y grupy. Rozgrywki odbędą
sic w Łcx:lzi. Katowicach Kra- zos taną dwa mecze. z tym. że
kowie i w żaraoh (Zielooa Gó- przeciwników wskaże los . Drugie11:0 dnia grają ze sobą zwyral.
T y tulu mistrza Polski broni c :ezcy i pokonani. Czt.erei misLKS. Dn grupy Jódzkie; zalicze trzowie grup. na tych samych
ni zostali: Kuiawiak z W!oc- zasadach. w,alczyć będa już o
At'ka (Gdy- tytut mistrza Polski.
lawka. Radomiak

·~ B-4 Start -Arka.3·0

•
• ·
klubu
NaJmlodsza druzyna na1mlodsze•o
6

w o'kn' a rz
ł

(żary),

tytuł m1~trza

M•-d ,) w

(Ło' Z

1

·I gę
W a Ice o 11 1

•

(od naszego
korespondenta}

giro.źnym,
zurem (Ełk) i mistrzem Olsztyna ciwniJ<:iem · nie mniej
niż µublinianka.
- Warmią.
i.i: n.ajjeden.
ten
rok,
Trzeci
RO!zg.rywkt rozpoeziną się w
n led11.ielę , 1'6 bm. ale kibice łódz mlo<lszych, klubów Lodzi, at!li raKo1-zystają1' z kilku llłOlleocz•
karw
rejestrowany
byt
nie
zu
cy nle .prędko bę<lą mieli oka.zję
uj1r-2enla m i •strza Lodrzi. W pie:rw tc·tekach kar miej.scowych wla<lz nych dni, piłkarze łó<l.zkiego Star
?.ostali na Wybrzeżu J>O mi•
tu
chyba
t-0
Swiadczy
pitka.t\'lkich..
Wlók•niat'Zowi
terminie
szym
przypa<lt mec:z na wyjeździe z <lo·l>rze 0 pracy wychowawczej stnowskim meczu z Bałtykiem.
Start zmierzył się w
Lu·bbi nia•nką, u.choo-ząca w C•Pit!lii kierownJ.ctwa Włókmiarza 1 posita Wczoraj
speców, za najpoważn.iejszeg-0 kan w;e samych za•wo<lników. Jest to towarzyskim meczu z mist!'Z<ml
Ark~
1111~111!1 <ly>d.a<ta.
mn.;;:.nm
"''"rłii:"lł
u~li
Plll;!lllt
Poza ty•m w nied:zie\ę tym ba•r>do:iej godne uznania, że gdańskiej ligi okręgowej
nm-11111
.·,",.",,TI
11111",,:..,·.·.·
lł~~!l
llł11t1u111111
lltnouJ.llUll
IUłłhołiłlłllll
11
1
llU111u1111HI
ll!11111111urn
IW >t~ •011
Ui111<u1111tll
llłlb1uu1Ud
gra jeszcze <lru.ga pa.ra p.rrzeciwni- t.a jedenastlta będzie chyba jed- Gdynia. Zwyciężył Start 3:0 (3:0).
w :I
Mi-chalski
zdobyli:
Bramki
ubiega.jąFelS'Ztyń
róg
nadmlooszych,
technikl1
z
ną
WAŻNE TELEFONY
ków: Mazuir - War.mia, oopoczy
min, oraz Pawłowski w 33 1 36
skiego) - nieczynne.
cych się o awa•ns do II ligi.
wa zaś W.arszaiwianka.
S
Koczner
P•
Sędziował
min.
za211
ogółem
zgło&ioli.
Lo<lzlanlc
07
Pogot. Milky,l ne
W następny m terminie, 26 bm. wodnl'ków u prawnionycn do eli- Gdańska, Widzów ok. 500.
DYŻURY APTEK
Pogot. Ratunkowe
09
Wlókmi.a...z znów gra na wyjeź minacyjnych. 1 l:»jów. Pierwszą ich
składziel
w
wystąpili
l,odzianie
Noena pomoc lekarTuwioma 19, Wólcz.ańsika dzie. Tyim ra:zem z Wa;rmią, a
jedenastkę stanowią: Buja,k (41), Królikowski, Sobolewski, Ku.eh•
444-H Ww
ska m. LOOzi
od g. w <l<> 16 (pr&:z <lozw od Ja<t 14 g 16 37, Piotrkowska 225, Zgier Mazuir z Warsza.wianką. W ti-ze- rez. Majs7..oezyk (39), Las2lkiewicz nicki, Szewiallo, Soporek, Maty~
OR
Pożarna
Straż
l°i,
Nowotki
łodzianie ma~ą wo.J- (40), Kłos (39), Staszewski (40) za- sik, Bullńskl, Pawłowski, Mi.cha!
146,
ska
kolejce
ciej
18,
ponie<lzialków).
292-22
Kom. Miejska MO
DWORCOWE (DW. Ka.U- Róż_Y Luksemburg 3, Dą;.b n y termin 1 <lOi!)iero 7 lipca bę lega (44), Herezińsl<i (36), Garkut ski, FUdalej (Bon-czak), MarkieKom. Ruoebu Droski) „Inny Sląsk", „Dzie row.skiego 2.4-·b , Al. Kos- <lą grai!i po ra-z pierwszy w Lo- (44), Pilarski (29), Jakś (39), Koc wl-cz.
WYSTAWY
516-62
gowego
dzi z Warszaowi.al(lką, .a Wiięc prze (40), Wojnowski (39). w&ród rezer
ci z ruder", „Kacząt- ciuszki 46.
Zwych:stw-0 łodzian jest coalkoPryw. Pogot. Dzl~. 300-00
DYŻURY SZPITALI
(A. ko" g. 10, 11, 12, 13, 14,
FOTOGRAFII
SALON
•
w'owyoeh znajdujemy Gębkę (46), wicie zasłużone. B;vli oni wyra•
555 55
Pryw. Pogot. Lek.
ul.
I Klinika AM 333.33 Struga. 2) w.ysta'."": fo- 15, 16, 17. 18. 19, 20, 2ll
(45), żnie lepsi pod względem · wyszko
sza.jdę
Ch·ojnaoekiego (45),
GDYNIA.-STUDYJNE (Tu- Curle-Skl<><lowskiej 15 t0Etrafi1 węg1ersk1e.i.
Strawiaka (43), szylll(!zaka i Raj- lenia technicznego, grali szybRWA. (Piotrkowska 102): wima 2) „Rok pierw- przyjmuje rodzące 1 choS'kiego (40). w nawiasach poda- ciej niż ich pt-zeciwnic;v t wyko
Wystawa Eugeniusza. PJ szy" pr. pool„ dozw. oo re ginekoJc.gicznie z dziel
TEATRY
rok urodzenia zawodni- rzystali .całkowicie swo,ią przewa.
liśmy
gę w polu. Na I.eh tle Arka wyków.
TEATR NOWY (WięcKO'V\' s:uka. Czynna CO~len- J.at 12, g. 1-0, 12, 14, 16, nicy Górna - z 11 1 12
Rejon.owej Poradni ;,K"
J8, 2-0.
rue od g. 1~18,
sk:ego 15) g. 19.15 „D~
ml- pa<lla dość Rlabo. Wśród zwycięZ
tytuł
:zdobył
W1ókniat"Z
ora2
Widzew
<lzie\nlcy
z
3-5)
(Kt'aW1ec.ka
HALKA
plamaei".
strza oklręgu w pięknym st;y- ców szoeze.g ólnle podobali się S·o·
„Sniegl w żałobie" pr. z dzielnicy Polesie z poK I N A
IUALA. SALA (Zachodnia
lu i.„ bez porażki. 8 stiraconych p()rek oraz PaW~()W6ki i Mloehal·
USA, doo;w. oo lat 12, ra<lni „K" przy ul. For93) g. !!O „Dzika kaoezpu.nktów jest rezuHa~em ty•lwż re ski. (I. d.)
nalsklej 25.
g. h5.45, 18, 20.15.
KINA PREMIEROWE
ka".
Mecz o puch.air Eur<:·PY mię mi1Sów. P i env-s1za rurnda nie zaipo
•
TEATR JARACZA \:Tara- BALTYK (Nanitowkza ZO) MLODA GWARDIA -nle Szpital im. dr H. Jorrat!lY 2'0>· wia<la.ta takiego sukcesu. Wlókdana - ul. Prz3rrodnicza dzy Polską a NRD rozeg•
pr. czynne
crzz.:ka~.) g. 19 „ W1erna .,Krąż·ownik. sz.~oo"
nicarz 'Zdobył 17 punktów, wot 16 g 1 MAJA (Kilińskiego 178) 7-9, przyjmuje rodlzace i sta·n·ie 20 paż.::lziemika w Lodrzi. bec 5 s·t raconych, ale wio.sną br.
od
<l
f
·wy-z.na.czospotkanie
Rewanżowe
ia · ' · „Szkarłatne żagle" (pa- cho.re ginekologicznie z
r„ ozw.
TEATR 7.15 (Traugutta 1)
stosunek punktów 19 :~.
urqskał
rad.z„ dzielnicy Sródmieście o- no na 15 Jl.stopada w Berlinie.
pro<l.
~~· „NaJlepszy norąma)
lO, 12 ·3
:;t.. 19.1\'i „Czl·owlel<, któ<lozw. od IM 12, g. 16, eaz. z dzielnicy Polesie z 8 li&topa<la dro.ga rep.rez.entacja Byt rzeczywit\icie bez konkuren(panorama)
l"V przyszedł w piatel<". z wro~o"
Rei·onowej Pora<lni ,,K'' Po.\ski wyje<l-zie do NRD, a junio- cji. To 2'jednalo mu wielu n-0POWSZECHNY pr. an.g~ ,<lozw. od lat 18, 20.
TEATR
wych sympatyJ<ów, którzy by już
l 1.30, 20. „Dziew- ODRA (Przędzaln1ana 6Rl przy ul. Wólczańskiej 18. rzy NRD J>'rzyja<lą do Po•lski.
16. g NOCNY
„ nr 21) SEANS
(ob r. Stal .ll1 gradu
go wi<lrzieć w II Ji<lrze . Niee Usta.Jonc., że i•ndywidual•ne chcieli
h tetu" prod. „Ser<!e i szpada" prod. Szpital im. dr H. Wolf
g. W.15 „Flzyoey •
m •a jed•na.k przed sobą odro
franc. <lozw. od lat 12, - ul. Lagiewnioeka 34-36, mistr:zo-stwa bo1<.sersl<ie Lodzi iI'O- la.twą
ROZMAITOSCI oezyna w ;<>
TEATR
z c-zego kie.r c•wnictwo kl:u•bu
gę.
z~.3-0.
g.
USA.
n
.
k' 4a ) meczy
.
w
bim.
29
i
218
zosta.ną
zegrane
przyjmuje rodzące l ch-0
16.30, 19.·
(Pi·otnkows·ka g.
- POLONIA
( M onmsz ·i
hali na Wjdrzewie, a mistrzos•t wa dos·l«>nale !z,d.a.je sobie s·pra•wę. ży
O~~RETKA (Piotrkowska 67) „Smarkula", p.rod. OKA. (Tuwima 34) „Gang re ginekolo.gicz.nie z dziel oIDręgu (WKKFiT) w Pio<Urkowie cząc m1s<trzowi Lood'li i.a·k na.j- Szwed7lka d~·użyn,a piłki wod·
poi., <lozw. od lat 16 , g. sterzy i filantr<>Pi" pr . nicy Bałuty z. IO ~ejoleps:zych wyntków nie wymagaj- nej LUND przybywa dziś do Z.O..
z 20-23 l:>m. Po zawodach. tych
Porad.ru „K
pot., d-0zw. oo lat 14, g. nowej
lO, 12 .30 , 15 , 17 .3,0, 20 .
243) g. 19.15 ,,ca.n-Can"
od niego 2łbyt "\Vie1e. Wlók- <lzi i o godlz. 16 roo:egra towarzy•
dzielnicy Widzew· orarz z ustalony zostanie skład a'eprezeon- my
~.;, 17.
(do zwolone od lat Hl).
ni a:rz traifi'l przecież do l:>a'!Xlzo skie s.potka1nńe z ANILANĄ, Bę
(O<'rC•ÓOWq dzieLnicy Polesie z Rejo- tacji Lodzi (jedna c1Jziesią0t•ka) na si•
(Tuwii:na nl" 1) POPULA.RNE
OPERA (T. .Jaracza) g. WISLA
lonej giru,py. Pierwszy mecz z
18) „Rio Bravo" prod. nowej Poradni .,K" pny in<l;-widua.l ne mi!strrzostwa Polski,
prod.
„Poślubny reJS"
19 „Don Juan".
naj•więk•
się dzie to ' chyba jedna z
nam
pozwoli
Lublinianka
ul. Kaeprzaka l Srebrzyń które ty.m cr:ruzem rozeg>rane zostaARLEKIN (Wólczańska 5) an,g. dozw. od lat 18 g. USA., g. 16.30, 111.
zorientować ja,kie wlaŚlCiwie są je SZY'Ch atrakcji tym większa, że
liipca
polewie
w
Warszawie
w
ną
POKOJ <Kazun1er7..a nr 6) sklej 75.
17.30 „Kolorowe pio- 10, lZ, 14, 16, 18, 20
5(.
wanse.
go
i trwać będą pne-z 6 <lt!li.
Szwedóv.1'
WiJzytę
zaosikaikująca.
Południe (Przyl:>ysrzew- „Kawaler króla jeg-0- Chirurgia
WOLNOSC
~enki".
e W wypadku :nwy<cięstwa dru
skiego n.r li!) „Strachy mo§<:i" (panorama) pr. Szpital tm. d<r ?trogowa.,
PINOKIO (Kopern.lka 16)
bO'wjem orga;niza<t;o.rc«n
zgł001Z0<no
puchameczach
w
polskie.i
żyny
195.
o<l ul. Wólczańska
<lozw.
zamku Spessart" prod. jug.-:tranc.,
g, 12 (w ZOO) .,GwiWyściq doolrnła
dopiero wczo<raj.
. Chkurgia Póln&e - Szpl rowych rz NRD, i1a•srtępnY'ffi na17.30 NRF, dO'liW. od lat 16. lat 14. g. 16. 18. 20.
g.
v<łala wilk",
Szwed.zi, po<icrzas to.runee po
g. 10. 12.30, 15. 17.30, 20. REKORD (Rzgowska nr2) La\ im. Biegańskiego, ul. szym przeciwnikiem będzie d•zle,.Porwanie w Tlutiurllsi ątka ZSRR. W s.potkani·u przedpix:<J. Knia'l.iewicza 1-5.
STYLOWY - LETNIE (Ki- „Cztery ser.ea"
r,t_;,,nic''·
Europie, za.trzymaJi się w War•
Polski
i
rad!Z„ <lozw. od lat 14, Laryngologia: Szp. l.m. s ta.wJcJeli boksu ZSRR
'.l.'E'l-I'R ZIEll'II LODZKIEJ lińskiego 123) „Lot kaszawie i korzystając z wolnego
ul. Wól- u1Sta lo1no, że pierw·sr~y m-ecz ro·dr Pirogowa,
(Kopernika 8) nieczyn- pita.na Loya" (pat!lora- g . 16, 18, 20.
czasu wy;ra'2li!i gotowość wypadu
zeg.ra.ny zos•ta.nie w Polsce (Lódź)
g. 20.45 ROMA (Rz!l"owska nr 841 czańska 195.
ma) pr. NRD,
n~·.
Mookwle
w
rewa.n.z
a
g.ru<inju,
w
Okulistyka: S1Zpital im.
„Piąty wydział", prod.
(kino c-zynne tyl•ko w
TEATR-LA.BORATORIUM
<l•o Lodzi. Dziięki temu przypaodko
cd N. Barlickiego, ul. Kop- w s·tyczni,u 1004 r.
<lozw.
cze„kiej,
n RZĘDOW (Pa.J acy·k <i•ni p-0.gc<lne).
wi będziemy świa dkami mi~·
e Bokseny NRD 7.a1pro<szeni
ZMS. Piotrko<WSka 2112) TATRY-LETNIE (SienJ<łe- Ja.t 16 g . 10, 12, 14, 16, cińskiego 22
z Cloesthorpes <l-0 nar<:do•wego
tra1~ie
Na
Będ'Li.e
spo~kania.
Chirurgia i laryngologia zos taJi do To1kio na sp.o.tkania to
18. 20
g. 2-0 „Tragioezne dzieje wiC7..a 40) „Swlatla na
:Lm. wa.i izysikie. Po pow.r-ocie za'V.rodni- Sca1rbO'l'O•ugh <ltu.g.ości 175 km ;ro o·no ro.zegrane na basenie Anila•
Szpital
pr. franc„ SO.T,U SZ (Pła.towcowa 6) dzie.cięca:
mor<leroeę"
d-Okt.<>ra Fausta"
wy5cigtJ
eta.p
dziewiąty
zeg.ran.o
wspólna
·być
ood
się
ma
NRD
ków
nloozielę" Korcza.ka u1t. Armii Czerw
(kino czynne „Nigdy
g. 20.45
na1rarda z deleg.aita;mi. P7.B w spra koła.rs'kieg-0 dookoła An,g;\il. Zwy ny przy ul. Armii Czerw0<neJ.
pr. greckiej dozw. od wonej 15.
tylko w dni pogodt!le).
llolUZEA
Tepre?.entat!lt Pol'Ski Eu.gecięż,•t
POMOC wie wyinjany spootr:ze:7,,.eń.
WIECZOROWA
lat 18 g. 17. 19
tra
s.lę n.ius.z Pokbtiny pr.zejeżdż·a•jąc
rorzipoaznle
8 w.nześnia
•
ŚWIT (Bałucki R>'t!lek 5) LEKARSKA udziela w <\ni
KINA. I KATEGORII
MUZEUM SZTUKI (Więc4:1'.1..25.
w
sę
„15.10 do Yumy" pl"C<l. ;,xiws?.e<lnie ]>Omocy d<>- rewanżowa runda spotkań o wejś
czynne
kowsk;ego 36)
zes•pól
zwyciężył
Drużynowo
USA, dozw. od la·t 113, rc-s.tym i dzieciom w am- Clle <lo II lJ.gi. Bok•er-~~· Wi·drzewa
we wtorki i czwa•rtki KI:-10 LDK (Trau"tttta 18)
12:45.25 pr-zed Polską
godrzinach w dniu tym wyjadą do Zabrza H;•s'2lpa.nii buiat.orium w
g, 16, 18, 2-0.
pr.
restant;„
„Poste
g. 11-19, środy, Pif!~.lti
12:46.30.
i sobot)' 9-15, w me- Tumuńs•kiej, doow. oo •rATRY' (Sienklewlcza 401 00 18 <lo z1 or.az .p m.w" na me= rz ta• mtejsrzą Stalą.
1
e Mec2 e Po!l,;ka - NRF 'Za- P.o <lrzle-więciu etaiPach p.ro·wacl:z'.ele 1~16. Wystawa lat 14, g. 15, 17.3'0, 2~.
.. Sz k ice olejne Jana Ma MUZA , (Pabianicka 173) „Krzyża-cy" (panorama) muje w tym. =asie zg o kon•Waktc•wa.noe zoś ta1y na 6 i 8 dizi
Anglik Chisman na<lal
strzelec~h
mis tt'zastwach
W
tej k i" - C?.y nna w g c· „czerw-Ołle berety" p.r. pr. poi., d02w, od lat s-zema na w izyty domo- grwd·nia br. w Lodlti i w Wa;rsza- 43 :58.33 przed Ru•munem DuimiMd:zokręgu
mlcdozieży sz kolnej
noc
pr-Lez
twlane
zala
we
ll!.30.
15,
g,
12,
g.
lat
cod
d-O'l.W.
ci'Zi nach otwarcia mu- ""l.
16
44 :00.M.
tresC'\.l
pomoc lekaTską od v..·ie.
na
„~
kiego w klasyfikacji ogólnej w '
KINA III KATEGORII ~odz. 20 d-0 6.
15.45, 18. 20.15
7etm1.
dz iewc-ząt zw,,dężyt o
nln.irencji
o
k
Piotr
Sró<Jmieśeie - ul.
MUZEUM HISTORII RU- STYLOWY (Kl lińskiego 123)
1 O
,Być albo nie być" pr.
C'HU REWOLUCYJNEGO
(Gdań ska 13). Wystawa USA <l<>ZW. od lat 16 , LĄCZNOSC (Józefów 43) kowska rn2, tel. 27 -8 •
I
·1
Bałuty - ul. Zuli Paprod.
„S7.alo.na noo",
strajk ;r. 15 .45 • l8. !?.O.li5.
..Powszechny
wJóknia.r.zy w 1933 r.'", wr,OKNIARZ (Próehnlka rnek«. dozw. od la.t 18 canowskiej 3, tel. 541-96 .
Widzew - ul. Szpital.• Broń i pamiątki po- 16 ) „A jeśli to milość" . g. 19
457
464
3
wstat1ców 1863 r.'' g. (panorama) pr. r ad'l. , STUDIO (Lumumby 7-9) na 6, tel. 271-53.
:pkt., > VIII LO ul. Lecznl- . - Mui>zę .przyznać,. że trod1ę Za,glębi·em. ~onoiwnie wy.pró-l;~t~ .,Milosć Al-OSzy" (pa·no- Górna
do•1..w. o<l la t ir,. g. lO,
.
Jl-18.
Róci:ycka
!)
Indywid;ua1lnie:
Stę . bałem odmladzaJac. skład buję Szl.1;1~ i Da°:"idczyńskierama), pr. raod-z.; <lozw. cza 6, tel. 427-70.
12.30, 15, 17.30, 210.
MUZEUM HISTORII WLĆ
(Zgierska 26 ) oo la t 14. g. 17.1'5. 19.:lO Polesie - Al. l Maja 24 dru.zyny na mecz z Wislą Sale ZACHĘTA
.
KIF.:NNICTWA
go. ObOCl'arz: Za1głębie przegrało XXVI LO - 2<19 pkt. na 300 moz·
,.Zabawna buzia" prod. CZA.JKA (Pionowa n!' 18) tel. 382-98.
wysta"'ll!'we: (Piot::-kow
ałe z Wisła (0:1) w .moich oczach hwych, 2) Mikulska XVIII LO oświadczyt trener Król Noona pomoc lekarska
nieczynne .
10-00
t
28") w
k
16
pociagnięcia orze- uchodzi za leoszy zespól ChłOIP 208 pkt. „ 3) Wint~r XIX LO. - rns
· lUEWA (Rzgowska p;r 94) (NPL) dla ro. Lodzi z rezuoltait tei?o
USA <lozw. od la<t
i'.,. a t ~k. Y? ~wa„ "
pkt. Konku•renc.1a chlop~ow: Jl
•. •
· ·. ·
_„
·
·· · 1
·
n~ "'~~~~~~~~ewa (p';°J:Z g. 10, 12.30, 15, l 7 .30, 20 · „C7.ekaj na mnie" pr . siedzibą w Stacji Pog-0to- sz ed t mo1e na_ism'le sze oczek.i- cv .bt:'-•a mie1i trudme;.isze za- Hennig xxvr LO _ 192 pkt., 2>
dfa wania.
Ratunkowe.go
dame. Ale teraz stawiamy na Wiona XXVI LO - 182 P·kt. , 3) Ku
rad:z„ <lCYl..W. od lat 16, wia
KJNA n KATEGORII
poniedzialkóv.") w go<lz.
m . Lo<lzi przy ul. Sieng. 16, 18, 20.
11-18.
rowski XXVI LO - 178 p.k·t.
- Czy!li, zdaniiem pana., ml.o- nich.
SALE WYSTAWOWE (ul. ADRIA (Piotrkowska 150) POLESIE (Fornalskiej 37) kiewiC?.a nr 137 udrziela d2Ji.eż zdała eg-Lamin i wyw.a.1Ogólem w z.awo<lac!' zorg'.'nizo•
Mec.z LKS - , Zaoi?lebie roz„Czarne skrzydła" (pa- „Pies przy klawiaturze" pomocy w domu choTeWi ęckowskiego 36) ,;oo
pozw. oo go dla doros.tych 1 dzieei czyła sobie chyba już na sta.le J>O'.-!Zme sie 0 godz. lłl.30 , a bę- wanyc,h." dla u·c:czema _.XX-lecia
J)Tod. węg.
prac norama) pr. po!.. <le-zw.
roczna wystawa
Lu<lov.e~o WOJ>Ska Polslnego stM'
dz1e Poorzedz0!11 Y turnie1·owvmoi
lat 9, g. 17; „MatUI-zy- zgla.57..ających zachorowa- mieJ"sce w ligowym zes.vole?
uc-zniów PLST czynna o<:i lat 16, g. 15.45, 18,
, •• : towalo 3-0 7es.oolow po 3 zawod•
.
.
k
,..,~
stkl" prod. ra<lz. dozw. nie po go<l-zl111ach przy20.15.
<Vldziennie g. 11-18
- W każdym razie ta sama spot ~mami drużyn .szkołek pil ników k.aż<ly, · w tym 12 drużyn
przychodni rejo.no- jedenastka
j ęć
ZOO _ c zyr.ne g. 9-19 DKM (Na1wrot 27) „9 dni "J<I lat 16. g. 19.
żeń<>kich.
Z ·Jracr:sk1ah,
jutro
zaigra
(Al. Poli- " ' yoh.
czynna jednego roku" pr. ra<l:z. ENERGETYK
PALMIARNIA -

Na ol:>o-zle w Spa•le pl~kanze
p ra ygc•toló<l-zkiego Wlóknia.rza
wuj ą się do cięźkich. spotkań o
awans do II Jigi. Ka·ndyda·tów na
II-Ji.gowców. po<l7.Jelono na c-ztery grupy. Na1s1Z repre-zen1'a1n.t znaIII grupie, wra.z
w
się
laz l
z warszawianką, Lublinianką, Ma
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Kazimierz Kwaśniewski

(17)

Na odwrotnej stronie kartkd. był duży napis blokowymi literami:
DO

I

PANA MLECZARZA!

się przez chwile W
Człowiek
ci emności, stojąc zupełnie nieruchomo. obracając kartkQ w dłoni dwoma palcami. uodczacs gdy trz.v pozo>tałe nadal podtrzymywały w rękawie olwartv nóż. Potem położył
kartkę na stole. Kółeczko latarki prz esuneło
się po a•tlasie J zamarlo na śmiesznym rYsuneczku dziewczyny z końskim ogonem i na
podkreślona nazwa
była
Obok
szp!lkach.
zastanawiał

miejscowości;

ZDROJE„.
Latal'ka przeskoczyła ku szufladzie. na pól
<:>twartei i pełnej papierów. Człowiek wp•;ś
ci1 nóż do kieszeni. poJo7.yl latarkc w szufladzie i sz y<\>ko zar7-ął pnebierać oalcami w
chao si e n::>ta t ek, 7.eszytów i drobiau:ów.
Wres:zciP rece j<>go obriagnicte przezroczystym! rękawiczkami z białej i?umy, trafiłv

-&

na kopertę, w której wyczuły plik sztywnych kartoników. Szybko otworzyły koperCz.eść
tę. Wysypały się :z niej fotografie.
a.matorow.
przez
z nich była spor.ządzona
czqść w prowincjonalnym Zi:!kiadzie fotogracharakierystycznv
miało
kilka
ficznym
układ t'warzy: „do dowodu osO'biste11:0". Odwracał je kolejno w palcach i na czwartei
z brzegu znalazł podpis. umieszczony .na odpis•mem:
kaligraficznym
równym,
wrocie,
„Małgorzata Mak·owska. ur-0<lzona 11: IV.
1938 r. w Kamocku" .... Niżei był adres i malutka okrągła pieczątka komitetu blokowego
poświadczająca autentyczność danv<;h. _Naiwyrażniej -z<ljęcie potrzebne było !<'tedy~ do
le11:itymacji służbowe.i. a potem me zuzyte.
Człowiek schował je szybko ..~syp~ł na l>Owrót zdjęcia do koperty i um1esc1! J~ w tym
samym mniei więcej miejscu. w ktorym sie
poprzednio znaj.dowala. Zamknął szuflade.
Latarka zgasła.
W ciemności .zbliżył sie do ~słonietego
okna i nie podchodząc zbyt blisko s.zyby.
s•pojrzał w dół, jak gdyby ch~ąc ~prawdzić
wysoko.5ć domu i szanose dostam.a s1e do pokoju tą drogą. Wszędzie było. ciemno: Oparł
sie na parapecie i wychylił n1ez•naczme.
W tej samej sek·,mdzie z.alało . go os~re
naprzeciw . . Nim zdązył
światło z oficyny
że w oknie naprzeciw
si<: cCJofnąć, zauważył,
stoi młoda, ładna dziewczyna w bieliźnie,
trzymająca w ręce uchylona właśnie &tore.
Nie wid.ział de>kładnie jej twarzy, gdyż lampa znajdowała się poza nią w głębi Pokoju. Ale ona najwyraźniej dostrzegła go. gdyż
światło upa<lło mu wprost na twarz. Trwało
to zresztą tylko nlamek sekun.dY. Cofnął sie
spo1rzała. za nim
natycbmia~t. Dziewczyna
ze zdziwieniem, r>at.ern. przypomina1ąc svbie.
że jest nie ubrana, cofncla sie także. narzucając na r~miona szlafrok. Stał w głebi po-
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wściekły,

latareczkę.

ściskając
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zi:ia•szcma

szeonal
zobaczyć.„ Niewiele mogła
potrząsając głową ze złQścią. do siebie,
Jest noc i od razu cofnąłem sic .• ,
Ale nie był -przekonany. Przez chwile stał
pośrodku pokoju, marszcząc w ciemności cz.oło i zagryzając górną wargę. Patem odwró·
cił siq szybko i zbliżył ku dt'ZWio.m.
Na korytar:m bylit zupełna cisza. Nacisnął
wytrychem.
drzwi
otworzyws.zy
klamkę,
7.aimknął je za sobą, wsunął w nie znowu
kart'kę do mleczarza i pośpies.znie. na palcach zaczął schodzić po schodach.
Po chwili zniknął w mroku sieni. a kiedV
wyn·Jrzył się z niei na ciemna ulice. ktoś.
kto obserwował•bY go uważnie. dostrzeglbv.
a kołnierz jego
źc nie ma już okularów.
kurtki jest opuszczony.
swobodnie w k:ieszen;ach.
trzymał
Ręce
a kiedy wyjął ie, żeby za'Palić 'Papierosa.
nie by.ły już pokryte rękawiczkami.
Kiedy zauważył, że zapałka drży m·.i lekko
w palcach, za}<la~ znowu cicho.
Od nna dz1~ me szło. Ta kasjerka. żywa
s.amochodzie.
jak ul
podziurawionym
w
a teraz jeszcze tamta smarkata w oknie
żaden· soow
mogla
nie
oknie
w
ta
Ale
sób zapamictać jego twarzy.
- Zdenerwowany j11steś ... - 'RQWied2'!iał do
siebie sze'P'tem. ;--- A w końcu, to w~·zystko
nie ma znaczenia ...
Ale był człowiekiem raczej pedan.tycznym
i wch..odlZąc na ~rog~ z,b~odmi wierzY'ł. że po
zata·rcrJ. wszystkich sladow, ozlowńek nie ma
żadnych &z·a•n•s W'Pa?Jki. Za pierwszym razem
tak było. Teraz tez tia·k było ... ale plain nie
został wy~onanY. ~e wszyistkich szczegółach.
PozoS'tał zywy swiadek.
Czrowiek u~miechnął się do l"iebie. wychodzą<: spomiędzy ostatnich domów mia•stecz-

-/:;r
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ka. Ta osta·tn.ia nicdoklad.ność mogła i mu·
siała być naprawJona. Dotknóił palcami st>Oczywającej w kieszeni płaszcza fotografii.
Ła·dna mieiscomruknał. --: . Zdroje ... wosc. Bardzo ładna .. , I dobrze robi na sko!ata·ne nerw"

~poważniał, skręcił

z drogi i odnalazł swól

woi: zaparkowany w zagajniku. Ale nie

był

to JUŻ mały Fiacik, tylko ..•

Zapuścił motor i po chwili s·a mochód TU"
któree:o
miaista.
dalekiego
~z~l w stmnę

sw1aU.a jaśniały delikatnf.\ łlma na bezchmurIl)"m no•cnym widnokręgu. WyŻej, po drueiei
stronie nieba, świecił <>'krągły, niebies•kawY

ks1ęzyc oświetlając szosę.
ROZDZIAŁ

„ZIĘTEK

PIATY

I PANNA"

Późnym. popołudniem na1step<nego dnia. puł
kownik siedział w swoim gabinecie oochvlo·
ny nad niewie•lką mapą Polski. Obok niego.
wspa.rty ł<>'kdami o biurko. kaipita111 Zietek
.wpatr)"W'a'ł się w małt!, czerWOllle kółeczka
i WOdz.ił P? nich w zamyśleniu trz.vman~·rri
w ręce ołowkiem. Na!!le wyprostował sie
·
i l'ZUcił ołó1wek na biurko.
-powiedzi•ał bez e-ntu·
. - Tak, szefie... To by było chyba wszystko. <:O
ZJazmu. ~amy do wybor-J. Facet prowadzi wóz i pe'll'I
me na":'et. ma s'Wój własny, !Jo można przvpu>Szczac, ze pt'zenasił !'>ię z miejsca na mieis·c~ ~ oalym Wybrzeżu. Pierwsza piećs~tka
Sopocie. mniej wiecei trzV
po1aw1ła się w
tygodnie 'PO na.oa·dzie. ale mo~ła być ouG•crona troch!" wozei:nii;-j, rnnim trafiła do
który zarejestrował jei obecność.
banku,
(Dalszy ciąg nastapil
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