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Próba sił między FrancjQ a NATO?

BZIFNNIK

Sesja rady układu atlootyckiego
w Brul{seli
BRUKSELA (PAP). - We
wtorek przed południem w
sali ratusza. w Brukseli rozpoczęła się
37 sesja
Ra<ly
NATO.
Inauguracji dokonał
premier Belgii, Paul Van Den
Boeynanta, akcentując oczywiście wierność dla sojusz.u
atlantyckiego. Premier BO€ynanta podkreślił też, że wspól
praca międzynrurodowa musi
pozostać
zasadniczym celem
NATO i że należy próbować
wszelkich środków, ażeby położyć nacisk na zbliżenie mię
d2y Wschodem a Zachodem.
Brukselski
korespondent
Agencji UPI pisze, że rozpoczynająca się sesja stanowi
próbę siił
między NATO 9
Francją
na tle roli wojS>k
francuskich w Niemczech zachodnich po 1 Hpca br.
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Lódź,

środa.

8 czerwca 1966 roku
Nr 135 (6062)

Rok XXI

Druga runda rozmów
polsko-s~medzkich

Oddzia.I amerykański dokonują cy akcji przeci"'.partyzanckieJ
w rejonie Bong son - w jednej z zajętyc~ wiosek natknął
pomnik j(u czci poległy eh żołnierzy s1ł patriotycznych.
Oto Jeden z żołnierzy
amery kańskicb
r;>rzewraca. wazon z
kwiatami, stojący u stóp pomnika.
i:;AF - Photofax
się na

Powszechny
antyrządowy
strajk sparali:ilował we wtorek
poludniowowietni:mskie

Rodezyjsko·-·brytyjskie
rozmowy w Salisbury
stolicy Rodezji, Salisbury,
trwają
rozmowy brytyjsko-rcdezyjskie,
w
celu
ustalenia,
czy „istnieje jakakolWiek podstawa do rozwiązania kryzysu
w stosunkach
pomiędzy
obY·
dwoma
rządami
przy pomocy
negocjacji". Przywódcą ekipy
brytyjskiej jest
Duncan wat.son, zastępca podsekretarza sta
nu do SJ;>raw Wspólnoty Brytyj
skiej, a na czele delegacji rodezyjskiej stoi główny dora~
ca gospodarczy premiera sm ·-,
tha, Cornelius Greenfield. Obydwaj odmówili komentarzy n:i
temat przebiegu rozmów.
W

miasto Hue.
będące
głów
nym
ośrod.ki€m
0 po.zycji
przedwko sajgońskiej ;unct€
wojskowej ma.rszałka Ky.
Strajk rozpoczął się
na
apel taj'lleJ
rozgłoŚ'l'li radiowej
buddystów.
Wszystkie
fabryki,,. p.rzer-wały
pracę,
więkswsc
skleoow w mieś
eie jest zamknięta nie odbywa się także na<Uka w szkOłach.

. Jak donosi z Sajg.onu agencia UPI, tai1:ia
radiostacja
bu<i·dy1ska wezwała :Włnie·rzy
- b.i:ddy~tó"?' należących
arma sai_gonskiej.
by przestali oop1erać reżim marszał
ka Kv
Budd.yści
001'ud1I1iowowietn~mscv nie rezygrmją z wa.Jk1 . . przeciwko juncie sajgoń
sk1ei. która dokonała w poniedziałek. nowego
manewru,
rozS'zerzając swój skład o 10
(B) Dalszy ciąg na str. 2

do
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Zjazd Mongolskiej Purlii
Ludowo -Rewolucyjnej
Na XV Zjazd Mongolskiej
Lu<iow-0-Rewo1ucyj<nej,

otwady we wt.Grek, t>rzybyły
licme delegacje bratnich partii z różnych
kontynentów.
Z !ramienia PZPR
przybyła
delegacja, które; przewodniczy sekretarz KC PZPR Witold
Jarosiński.
De•legacji
KPZR Drzewodniczv czł0r.1elc
Biura PolityczmEgo i sek<e- j
tarz KC A, Szelepin ,

Paa<tii

Wczoraj „Surveyor-1"
nadał l.Dł8

ObfDZÓ(JJ

A'Para.t
księżycl}W}'
„surveyor-1" przekazał we wtorek rekordową liczbę 1.048 obrazów.
we wtorek wieczorem postanowiono nie włączać „surveyo
ra" w środę i w czwartek aby dać odpocząć
technikom
nbsługującym aparatąrę
odbior

* * *

czą.

Uczeni w laboratorium nap.ę
du odrzutowei:o w Pasadenie,
mają nadzieję, że przerwa "'
pracy kamer pozwoli zaoszczę
dzić pewną ilość energii elektrycznej,
dzięki
czemu „surveyor" będzie mógł działać tak
:7.P. vrzez czi;ść dwutygodniowej
nocy księzycowej, która zaczyna
si-ę
na oceanie Burz 14

czerwca.

Pociqg
.I',oskwa - Puryi
Mko dla podróżujących
za granicę
PKP >nformują, że ze wzglę
du na
ożyWiony
zagraniczny
ruch pasażerski pociągi pospi·~
sm>e Moskwa - Paryż i Pa.ryż
- Moskwa nie będą w okresie
letnim udostępnLa.ne pasażerom
podróżującym na terenie kraju.
DO ich dyspozycji przeznaczono odpowiednio oznaczone wagony w pociągu między.narodo
wym Warszawa - Berlin (godz.
12.15 i Poznań Gł. o godz. 16.22)
oraz w pociągu powrotnym Ber
Jin - Warszawa (Poznań Głów
ny - 12.46 i Warszawa 16.58).

. Budowtniczow!e
mo1'4(0ls.cy
polscy dnfa 6 czerwca przekazaoli do eksploatac.ii fabrykę lekkiego betonu. Jest ona
jednym
z
przed·siębiorstw
przemysłu materi2łów
budowlanych w MRL budowainych
przy p()(lnocy
Polskiej Rzeczypos.polirbej Ludowej.
1
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Problem beżpieczeństwa
Sprawa Wietnamu
Pierwsze komentarze

europejs~iego

wający
z eficjalną
wizytą
w
Szwecji
został dnia 6 bm. w

(A)

Da.lszy

ciąg

oo. s1!1'". 2

Francja wprowadza
miesięczne

zezwolenia

na przelot
samolotów NATO
Rząd fra:ncuski udzielił
ważnienia na przelot

upo

nad
narodowyim terytorium wojskowych samolotów
krajów
NATO w czerwcu i JipC!ll.
4 maja Francja zawiadwnikrade
czilc•:i.kowskie
NATO, że w przyszłości bę
dzie u.d.zie<lała zezwolooia na.
przelot samolotów n~ okr~s
;ednego miesiąca. a nie całego r·oku, jak dotychczas.
ła

Radziecka

cą

mysłu

spożywczego.

południe

mm.

Ra.packi

dla swYCh szwed.vkkh
gos.podrurzy lunch w gmachu
ambasady PRL, zaś o godziinie 16 złożyl oficjalną wizytę premierow.i. S21Wecji - Tage Elrlanderowi.
Mim.istrowi
towamysrzy>l ambasadQr
Micha! Kajzer. Po wizycie u

Księżniczka

opinia. publicma z
niesłabnącym
za.interesowaniem
śledzi
rozmc>wy szwedzko-polskie. prasa wt<>r.kowa bardzo
szerok<> zreferowała sprawy po
ruszone
w pierwszej
rumdzie
rozmów.
Konserwatywny
dziea:m-ik
,,svenska Dagb!Adet", podkreśla,
(C) Dalszy ciąg na str. 2

1967-70.
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Z Przylądka Kennedy'ego na
Florydzie wystrzelono w 11orue
dz.ialek o godz. 10.48 czas)l in1ej
scowego (2.48 GMT) przy porno
cy rakiety tYPU ,,Atias-Agena"
orbitalne geofizyczne obserwa-

toriun1 zwane w skrócie ,,()G.O".

WYstrzelenie
obserwatorium
geofizycznego „OGO" zaplanowaine było tydzieri temu, jednakże ze względu na lot statku
kosnticznego „Gemini-9"• start
przełożono 11a 6 bm.
.

*

~

*

Załoga
statku
kosmicznego
„Gemini-9" Stafford i Cern3'n,
którzy zakończyli w poniedziałek
po południu
trzydniową
wyprawę
pooaziemską,
znajdują się obecnie
na
Przylądku
Kennedy'ego. Astronauci przelecieli do bazy kosmicznej oddzielnymi samolotami z lotniskowca „WASP", gdzie przebywali po zakończeniu lotu kosmiczneg •
Obaj
kosmonauci
przechodzą
obecnie
dokładne.
badania lekarskie.

Po s7,częśliwym wodowaniu
w pobliżu lotniskowca „wasp"
rtwaj amerykańscy kosmonauci
Stafford (z prawej) i Cerna.n
opuszczają
swój statek kosmicmiy „Ge111ini-9°.
CAF -

PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU TEREN'OWEGO
WOJEWÓDZTW A
Z ok<Lzji Wa.szego dor-0czneg-0 święta. Dnia. Pracownika. P-rzemyslu TerenOTWego, Komitet Łódz·ki i Wojewódzki PZPR w Łodzi ora.z Prezydia. Ra.dy Na.rodowe;
m. Łodzi i Wojewódzkiej Ra,dy Na.rod.owej przesyiajq,
S€'ł'deczne życzenia dalszych osiągnięć w
rea.lizawa.nit.<
zai/.a.ń bieżącej pięc_iola.tki, na.kreślonych przez IV Zjazd
Polskiej Zjed.n-oczonej Pa.rtii Robotniczej.
·
Tegoroczne święto jest dla W a.s szczególnie uroczyste, gdyż obchodzicie je w jubiretLS<ZOWym roku 1000-lP" ·
cia. Państwa. Polskieg-0 i 60-lecia. Związku Zawodowego
Pra.cown~ków Go.spod.arki Komunalnej i Przemysłu Terenowego.
Wielotysięczna. rzesza prneowników przemyslu terenowego ł,odzi i wojewó1iztw<L lód.zk.iego obch-Odzi sw"
święto w
poczuciu dobrze spelnionego obowiązku wobec spoleczeństwa., który nagrodzony zosta.l za.szczytnym
wyróżnieniem
przyznf.!.nymi W a.m sztandarami 211
przodujące miejsce w
&Zlcu:hetny.m wspóLzawodnictwie
pracy.
Jeste§my przekona.ni, że ootychcza.oowe osiągnięcia
będą
zachęcać
Wa.s do podjęcia dalszych wysilk(>(u
w celu podnoszenia efektywności gospoda.rowa.nia., poprawy ja.kości produ.kcji ara.z popra.wy świadczonych
u.sług dla. ludności.
życzymy Wa.m, Drodzy Towarzysze, dalszych, jeszcZE
l·epszych wyników, w pracy i powodzenia. w życiu.
osobistym.
Komitet Łódzki PZPR
Komitet Wojewódzki PZPR
w Łodzi
w ł-od.zi
Prezydium
Prezydium
Ra.dy Narodowej
Wojewódzkiej Ra.dy
m. Łod.zi
Narodowej w Łodzi
ŁODZI I

USA wyslrzelily
laboratorium
kosmiczne

MOSKWIE

C"zone Związkowi Radzieckiemu w laitach 1967-68, a linie
produkcji do tektury w la-

I

I

Szwedzka

Aszraf

Na zaproszenie P.rezyd.l·um Ra
dy Najwyższej ZSRR do Moskwy przybyła w dni•u 7 czerw
ca siostra cesarza Iranu, księż
niczka Aszraf · Pahlevi. Wizyta
księżmczki ASzraf w ZSRR potrwa 10 dni. Będzie ona m. in.
obecna na
Międzynarodowym
Konkursie Muzyków im. Czajkowskiego oraz odwiedzi Leningrad.

słowych.

premiera odbyła się w gmachu MSZ druga runda rozmów szwedzko-polskicll. W
if.rodę mim.. Rapacki i
towarzyszące mu osoby
udadzą
się do Uppsali, gdzie zwiedzą
słynną btbliotekę uniwersytecką i :instytut slawistyki.

Min.

Rapacki interesował się szczególnie nowoczesnym laboratorium badawczym koncernu.
Zwiedzono także największą
w Szwecji
ftrmę meblarską
IKEA.
która utrzynmje z
Polską
ścisłe
kontakty, czego w1domym d>ow-0d€m był
faikt, że cały parter olbrzymiego paiwi.lonu IKEA
był
zastawiany polskimi meblami.
wydał

przewodo:iiczącei;ro Państwo

wego Komitetu Rady
Ministrów ZSRR do spraw łącznoś
ci ekonomiczne; z zagranicą
- I. Archioowem.
W
godzinach
Popołudniowych delegacia radziecka rozpo:zęla rozmowy w swawie
dostaw z ZSRR do Polski w
latach 1966-70
kompletmych
obiektów i urzą-dzeń prz.emy-

We wt.arek przed połud
niem tniln. Ra.packi i towarzyszące mu osoby zwiedzili jeden z zakładów przemysłowych
koncernu „Alfa-Laval", produkujący m. :im.. urządrzenia i maszyny dla prze

tach

a Zachodem.

Wczoraj, przy):iyla do Warszawy radziecka dele.g acja go
spodarcza. n czele z I zaste!>'

godzinach
porannych przyjęty przez
króla Szwecji
Gustawa Adolfa.
Audiencja miała m1eJs
ce w
pałacu królewskim
w Sztokholmie.
CAF - Photofax

w

pokojowego

przybyła
do Warszawy

Minister si:n-aw za
gra11icznych PRL A. Rapacki przeby-

w

znalezienia

rozwiązania
problemów ist;niej ących między Wschodem

delegacja gospodarcza

Wielku kuriera polskich
muszvn papierniczych

W ro.mach międzypaństwo
wej umowy między Polską i
ZSRR z listopada ub. roku
podpisane
zostały
os•tatnio
dwa
wielkie kontra.kty na
dostawę do Związku Radzieckiego 4 tzw. ciągów technologicznych do produkcji plyt
pilśniowych oraz 6 linii technologicznych do wytwarzania
surowej tektury.
Realizatorem zamówienia jest Zjeoooczenie
Przem)"S>lu
Bu<i-0wy
.1\1aszyn Ciężkich
„Zemak".
W historii tego zjednoczęnia
są to dwa
największe kontrnkty: obejmują one dosta·
wy wartości 142 mln z1 dew.
Ciągi technologiczne do produkcji twardych płyt pilśnio
wych mają łączną wydajność
440 ton na dobę.
Dostarczone
przez Polskę
ra.bryki płyt twardych, bądź
porowatych,
pracują już w
ZSRR i Chińskiej Republice
Ludowej oraz montowane są
obecnie w Rumunii i Bulgarii i w Sturovie (CSRS).
Ciągi technologiczne <io pro
zos•taną dootarI duktjli płyt

Sekretarz generalny N A TO.
Ma.nlio Brosio w prz.et11ówieniu swym położył nacisk na
konieczność umocnienia i reorganizacji sojuszu atlantyckiego
oraz
apelowal:,
by
NATO
stalo się narządziem

cla

I

Ili Krajowy Zjazd POM
rozpoczął
W Sali Ko1umnowej Rady
Ministrów rozooczęły się we
wtorek
dwudniowe
obra<ly
III Krajowege Zjazdu Aktywu POM. :.--rzybyli na
nie
przed.stawicie le
naJwyżsa:ycb
władz

partyjny~h

i

państwo

wych: z-ca
członka
Biu·ra
Politycznego KC PZPR - min .
rolnictwa Miec.zvsław Jal!iel
ski. sekrftarz KC PZPR Józef Tejchma,
wiceprezesi
Ra:iv Ministrów Stefan Ig11ar
i Zenon Nowak. t>rezes CFntr
Zarz. Kółek
Rolniczych
Fra!1cis.zek
Gesin~.
z-ca
przew.
Komisji
Pl<nowania
przy
Radzie
Ministrów
Władysław
JagusztYn. minL
ster orzemvsłu cieżkie·eo
Janusz Hrynkiewicz.
W zieź:lzie uczestniczy p·rzc
szło 500
delegatów reorezPntu ia:ych orzed>iP\:'io-rstwq m J
cl,>nizacji rolnictwa. delegaci
kółek rol'lliczyi:h. przedstawi0

obrady

ciele nauki, t>rzemysłU ciąg
oików i maszyn
rolniczych
-0raz resortów i organizacji
współpracujących
z
rolnictwem w zakresie mech<mizacji.
Uczestnicv
zjazdu ro<.waża
kierulllki t możliwości reahzacii za-dań mechan:zacji rol
nictwa w bie•ż. 5-l<atce.

,,Af,..0 66
zagraża

Kubie

Przez całą noc z poniooział·
ku na wtorek trwały przygoto
wania w związku ze zbli.za niem
się do Kuby huraganu „Alma".
W .Crodkowej i zachodniej Kubie ogłoszono stan wyjątkowy
i ewakuowano tereny zagrożo
ne powodzią. HuragaTi spustoszył już poludniową część Hon
durasu i spowodował smierć 73
osób
oraz
zatoptenie miasta
San Rafael.

Pod przewodnictwem P. Jaroszewicza

Druga, runda

OBRADY

rozmow

Komitetu Wykonawczego RWPG

polsko szwedzkich

Wczoraj,
roq.poczęło się w
'.MoSkwie XXII! poosiedzenie
Komitetu Wykonawczego Rady Wza•jemnej
Pomocy Gospodarczej. W obra·dach biorą
udział
przedstawiciele
rządów
wszystkich
krajów
członkowskich Rady w
rarndze wicepremierów. z tym,

Dokończeruie ze str. 1

(C)

toku rozmów poświęca
się
wiele
uwagi
problemom
bezpieczeństwa
europejskiego i
że
Szwecja pozytywnie ocenia
koncepcję
zwołania
kO!llferencji w tej sprawie, o ile konferencja ta będzie dobrze przygo
towana. Dziennik stwierdza rów
nież, że obie strony wykazały
jednomyślność w ocenie niebez
pieczeństwa
wojnv
wietnamskiej i konieczności pokojowego rozwiązania konflMttn wietnamskiego.
i:i: w

Freuch-Breytagh
będzie
się modlił

nie

Wizyta ministra Rapackiego"
Szwecji wzbudziła znaczne zainteresowanie
również
w innych krajach skandynawskich.
O wydarzeniu tym piszą prawie wszystkie dzienniki norwe
skie i duńskie.

Jak i!llformuje UPI ·z Johannesburga, w
liście
otwaI'tym,
zamieszczonym
przez biulety~
wydawany przez katedrę Matki
Boskiej, dziekan koscioła aingli
kańsk<iego,
Freuch - Breyta.gh
stwierdza, że sumienie nie pozwoliło mu odprawiać modłów
z o.k.azji 5 rocznicy powstania
Republiki
Połud,niowej
Af·ryki,
bowiem system pa'l'llUjący
w tym kraju nie pozwala wię1<
szości jego mieszkańców n.a po
siadanie przedstawicieli w rzą
dzie. Rząd Republiki Połud"1io
wej Afryki nie dba o za.pewnienie pomyślności naroctowi.

poniedziailek wieczorem
rząd szwedZJki wydał w
salach recepcyjnych Miinisterstwa
Sp:rarw 2.a,gralllicznych
przyjęcie na cześć min. Adama Rapackiego i towarzyszą
cych mu · osób. Gospodairzem
był
miln.
spll'alW za®I'aallCZnych Torsten Nilsson.

W

VIII Zjazd Hematologów
odbędzie się

W dniu

ciężkich

najdroższa

6. VI. 19G6
cierpieniach
Matka

r. po
zmarła

Józefa

Koralczyk
Pogrzeb odbędzie się dnia 8.
VI. br. o godz. u z kapllcy
cmentarza na Mani, o czym
powiadamiają
pogrążeni
w
gł~okim smutku'
C.0RKI,

SYN,
SYNOWA,
i WNUCZKA

ZIĘC

W

zmarł

dniu 5

czerwca lll66 rr.

dzi.

dr Bronisław
Wojciechowski
przewodniczący

Sądu

M1EJSKA
m. ŁODZI

PIP Totalizator Sportowy komunilkuje, że w za.kładach piłkarskkh z dni.a 5 czerwca br.
stwierdzono:
2 ro2JW. z 12 trafieniami WYf!Jr" po 46.361 zł, 56 rozw. z
u tra!ieniami - wygr. po 1.655
zł, 447 ro:z.w. z 10 trafieniami W'j'glT. po 207 zł.

*

PKPS

S.tP.

Sroczyńska
ur. DREWICZ
Pogrzeb odbędzie się 8 cz~
wca br. o godz. 15 na cmenta·rzu przy ul. Ogrodowej. o
czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim smutku
MĄŻ, CÓRKA, ZIĘ<'.:, WNU
CZEK oraz RODZINA
Koledze
ALEKSANDROWI
BIELEWICZOWI
z powodu
zgonu

OJCA
wyrazy głębokiego
cia składają

w.spółezu-

DYREKCJA oraz KOLEizpif){iEDZY

ZAN~
"li••••••••••••••€
"
Koledze Aleksemu Sztyblowi wyrazy serdecznego współ
czucia z !POWodu zgonu

OJ.C A
składają

NAJBLlZSI
WSPOŁPRA·
COWNICY
z ŁODZKICH
RADIOWYCH

ZAKŁADÓW

:(.

*

w zaikładach Toto-Loteik z
dnia 5 czerwca br. stwierdzono:
2 rozw. z 6 trafienia.mi wyg.r. po 764.752 zł, 5 rozw. z
5 traf. prean. - wygr. po 305.901
zł. 214 rozw. z 5 traf. zwykł. wygr. po ok. 9.500 zł, 9.054 rozw.
z 4 trafienia.mi - wyg.r. po 281
zł, 189.093 rozw. z 3 trafien<iami - wyg•r. po 13 zł.

Po długich i cięzkich cierpieniach zmarła dnia 5 czerwca 1966 r. najukochańsza żo
na, Matka i Babcia, w wieku
lat 64

Agrypina

(Ka.s)

Komunikat Totka

Koleień

skiego Rady Miejskiej Polskiego Komitetu Pomocy Spo
łecznej m. Łodzi. Pogrzeb od·
będzie
się
8 czerwca br. o
godz. 13 w Warszawie. Z glę·
bokim żalem żegnabny przewodniczącego
sądu
i kolegę
oraz ofiarnego działacza naszego stowarzyszenia
RADA

w Lodzi

„Spec" od

bawołny

Izba Arbltra2oIDa
(Informacja

członkowskich

l

S.t P.

i wiceminstrowe ora-z doradcy wicepremierów z poszcze
i<Ó!rnych krajów, ja:k również
sek•reta.rz Rady, jeero zastęp
cy i ocLpcwiedzlalni pracowni cy
,s.ekretariatu.
Obradom u•rz·ewodni.czy wiceprezes
Ra<lv
Mini•strów
PRL Piotr Jaroszewicz.
Posiedzenie
Kom~tetu
Wykona wcziego RWPG
jest poświecone
wyłącznie przy11:0towaniu sprawo1;dania z dzi;:1
łalności Rady i
je; orga!Ilów
oraz
wniosków
<lot}'Czacych
główny.eh
uroolemów wsoół
pracy krajów RWPG. celem
przeda<0żenia
tych
:materiałów jako podstawy do dy
sku.sji - Ola• tegorocznej XX
sesji Rady.

własna)

Onegdaj
odbyło
się
waln&
zgromad2enie
członków
Izby
ArbitrdoweJ Bawełny w Gdym, w którym obok przedsta,wicieli krajowych przedsiębiorstw

trznych AM a przewodniczącym
komitetu organizacyjnego prot.
dr w. Musiał,
k.ierowmi·k tej
kliniki.
Obrady w Łod2i trwać będą
w dniach 10-11 bm. wezmą w
nich
udział
przedstawiciele
wszystkich ośrodków i klini:r
krajowYch zajń1ujących się leczeniem chorób krwi oraz pne
taczaniem krwi. Przybędą także
specjali:Sci z zagranicy: ze
Związku Radzieckiego,
Czechosłowacji, NRD,
Bułgarii, Rumunii i Jugosławii. Ogó~.m w
zjeździe
weżmle udział pneszło 300 osób.
Pierwszy dzień
poświęconv
będzie
omówieniu nowotworowych chorób układu chłonne
go z uwzględnieniem najnow·
szych postępów w rozpoznaniu(
i leczeniu. Temat opracowaoy
został
przez specjalistów z 3
ośrodków:
łódzkiego, katowickiego i krakowskiego. Również w
pierwszym dniu odbę·
dzie się sympozjum poświęcon"'
zmianom w białkach krwi w
hematologii.
w drugim dniu
obrady
przebiegać
będą
w
s sekcjach.
Ogółem
podczas zjazdu wygłoszonych zostanie 190 refera·
tów, w tym przeszło 40 z Ło-

DziS a czerwca razpoczYtna się w Wa·r szawie sesja
jubileuszowa Instytutu Hematologii w związku z 15-leciem
jego istnienia i VllI Zjazd Pol
skiego Towar:eystwa Hematologicznego, który odbędzie się w
Łodzi.
organizatorem zjazdu
jest II Kllinika Chorób wewnę·

rządy NRD
i
M-ongoLii,
wyjątkowo reprezentują
ministrowie. W
posie~eciu uczestniczą
także
ministrowie

iz

wzięli

również

udział przedstawiciele członków
zagranicznych z Bułgarii, Cz1'chosłowacji i NRD. Walne zgro
madzenie uchwaliło nowy regulamin Izby, dostosowa·nY bat'·
dziej do wymogów współczesne
go handlu bawełną i zabezpieczający
zarówno interesy dostawców, jak i odbiorców ba•
wełny .
Izba
bowiem
jako
„spec" od bawełny rozstrzyga
najró:Oniejsze
spory
właśni"
między dostawcami i odbiorcami. Tak np. w roku ubiegłym
rozstrzygnięto
spory
między
Textilimportem a polskimi zakładami
przetwanającymi
ba·
wełnę, dotyczące 12 tys. bel tego surowca, a także przeprowadzono arbitraż na 49 tys. bel
bawełny, pochodzącej z
wiel'l
krajów świata. Sądy rozjemcze
działające
przy Izbie wydał}·
również cztery wyroki w
sporach między polskim i bułgn
skim importerem a dostawcami
z Grecji, Indii i St. zjednoczonych.
Prezesem nowych władz Izby

wybranych na walnym · zgroma-

dzeniu został ponownie mgr T.
Kunicki dyrektor
Z.iednoczenfa Przemysłu Bawełnianego
w Łodzi,
(id)

Przyszłość ELDO
pod znakiem
zapytania
Francuski mitnlster do spraw
naukowych, Alain Peyrefitte, opuścił w poniedziałek
wieczorem Paryż udając się do
Bonn, gdzie przeprowadzi ro7mowy ze swym zachodnionimieckim
kolegą
Gerhardem
Stoltenbergiem w sprawie prz:;
szłości ELDO po decyzji W. Bry
tanii wycofania się z tej organizacji.
ba·dań

*

„
wieczorem
:(.

We wtorek
sytuacja
w
Wiebnamie połud.n.io
wym uległa dalszemu zaostrzeni·u, g<ly policja i wojs·k o otr,zymały rozkaz US'Ul!lięcia olta-

Narada wsprawie
cen
•

na owoce

Sprawy cen
na owoce i
warzywa w obecnym sezonia
były 7 bm. tema.tern zorganizowanej
przez Państwową
Komisję Cen
narady przewodiniczących
Wojewódzkich
Komi;;ji Cen oraz przedsta-

Sesja rady układu atlantyckiego
Doklończende

(A)

ze str. 1

Problemem, do rozpatrywania
które~o przystąpiła na wstępie
rada NATO, była sprawa wyco
'tania się Fraincji z wojskowe ·
go sojuszu NATO. Pierwszym
mówcą
był francuski
minister
spraw zagranlc:r,nych Couve de
Murville.
W
przemówieniu
swym podtrzymywał on znane
stanowisko rządu francuskiego
w kwestii rokowań na temat
przyszłej
rol·i francuskich sił
zbrojnych
stacjonujących
w
NRF.
Rada

NATO

oficjalnie
zaakceptowała powzięte w poniedziałek
decyzje „14 państw",
dotyczące przeniesienia z Fran
eji wojskowych agend N A TO.
PYzedstawiciel Fra.ncji powstrzy
mal się od komentarzy na ten
temat,
notując
tylko rozbież
ności wynikłe w spra.wie siedzi
by rady NATO.
Koła obserwatorów w
Brukseli podkreślają, że przemówie
nie Couve de Murville'a
nie
zdradzało oznak
bardziej elastycznego · podejścia do sprawy
negocjacji
d<>tyczących
przyszłej roli francuskich sił zbrojnych w Niemczech zachodnich.
Następnym
problemem poruszonym na ses,ii NATO byh
sprawa stosunków wschód
Zachód. Debatę w tej sprawie
rozpoczął
pnedstawiciel NRF,
SChroeder. , Powtórzył on znane
tezy polityki bońskiej. Mówił o
o rzekon1ym „zagrożeniu" ze
stro.ny związku Radzieckiego,
zaatakował

politykę

radziecką

w<>bec NRF, wypowiedział się
pneciwko
dialogowi SED SPD, grożącemu jakoby wzmor.
nienlem N·R:D na arenie miedzynarodowej.
:Mii.nistrowie
ny-eh

sp.raw

czteiLn.astu

zagr.aniez-

państw

NATO

(bez Fran·c:Ji) spotkają się w
środę rano o godzinie 8.3-0 za
powjedział rzecmik sekretariatu genera1nego NATO. Tema-

Sytuacja ·w Wietnamie
(.B) Dokończenie ze str. 1
cywilów. Tyim
razem
a1kel.ia
-protestl\l 1>rzyb.rała inną formę.
W obiec te•!(IO, że władze
zaikalZały deimcm.s.trac:ii
. J>O'll•
tycznych, buddyści
w
Hue
wylegli •Il'a
uftice miasta z
ołtarzami domoW"J"m:i. paraliżując kompletnie ruch ulic:zny. Przy tych ołtarzach, zawieTa.jących
udekorowane
i
um,ajone obrazv Buddy, odbywają się
przez ca•ły czas
m-O<Ny.

-Planowany skup-1,5' mln. ton

rzy bu<l<lyjskkh z głów11wj dro
gii zaopa trzemiowej do Hue, na
której ciągnęły ~ię one na prze
strzeni 16 km.
W wykonaniu
tego rozkazu przesZlkodziły policji i wojsku setki młodzieży,
która inie dopuściła kh do oł
tarzy. Po dwóch godzinach ż".>I
n>erze i policjanci wycofali się.
Nowe setki ołta.rzy pojawiły ,
się we wtorek w
pOlrtach Da
Nang i Qui Nhon.
Ołtarzami
zablokowano
równie± głów.ną
drogę,
klórą
płynęły
dos,t awy
do portu sił zbrojnych USA w
Qui Nhon. Zaprzestano tam róvi
nież wyladowvwania amerykań
skich materiałów wojennych.
Przywódcy buddyjscy w Hue
i w Sajgonie zagrozili boj·kotem r.ządu, o ile Thieu i KY
nie poda·dzą się do dymisji.

tern spotka·nia będzie procedura rokowań z Francją na temat przyszłej rol.i wojsk trancuskich w NRF.

Pehin

Komentarz
w „Zenminżipao"
Uchwałą
K.C KomU111istycznej
Partii Chin nastąpiły zmi.a·ny
w
k<ier.ownictwie
pekińskiego
komitetu partii i w kolegiach
rectakcy}nych niektórych pism .
Centra1qym obiektem zainteresowania opi.nii społecznej Pekinu i prasy stołecznej są zmi.a
ny dokonane w kierownictwie
Pekii1skiego Komitetu Miejskie
go Partii.
„Zenmirnżtpao" publiil<mje komentarz
o z.mia.nie kierownictwa komitetu pekińskiego zatytułowany
„Wiel'kie
zwycię
stwo idei Mao". Nie wymien.ia
jąc
żadnych nazwisk
dziennik
stwie·rdza, że niektórzy z dotychcza·sowych kierowników ko
mitetu nie byli marksistami,
lecz reprezentowali
światopo
gląd
rewizjonisty<!:onY. W Komitecie
Miejskim
dodaje

,,żenminżi-pao 11

majdowała

oparcie kontr.rewolucyjna grupa
rozbita
w roku
rozwijającej
się obecnie rewolucji kultura!nej.

władze

Nowe

PTE

W-croraj, odbyło się wadne zebranie spra•wozdawcwwyhorcze Od.działu Lóc:Wkiege>
Polskiego Towarzystwa EkoIlJO!Ilic:oo.ego.
Prezesem
za_
rządu wybrarny został p()(l10Wnie pl'of, dr J, Rachwalski,
wiC'epreżesami:
doc. dr
J.·
Muj:żel, prOf. dr J. Iwiń·ski i
mgr E. Sapkowski, sekreta;rzem drr T, Jan'U.SOZ. a skarb•nikiem m~ J. Trojao.ow•ski.

p/aci

pięć

trafień

zwykłych

wicieli :oointeresorwanych in.;
stytucji.
Przewiduje. si~, że w bieżącym
sezon.ie skup płodów
ogrod!n.iczych osiągnie ok. pół
tora miliona ton, tj. o blisko
25 proc. więcej niż w r. ub.
Racjonalna goopodairka „zielonym towairem" podkreś
lano na na.radzie - to sprawa nie
tylko operaityrwnej
pracy p.Jacówek skupu i han•
<li.u, lecz także wlaścilWej poHtyki cen. Szczególlil.ie dużo
uwaigi
poświęcuno
sprawie
maksymalnego
=·iejszenla
rozpiętości w can.ach między
tzw. województ!Wami produkcyjnymi a tymi, które odczu~
wają nie<;IDbór wair:zyw i
owoców z własnej produkcji,
jak np. rejony nadrnamkie.
NaJeży rówurież
ściśle przeS•trzegać różnicy cen pierw•
sz,ego i
drugiego wybaru;
ZWłaszoctza owoców.
W na;ra.dzie,
której pr:zewodniczyl prezes PKC
Juliusz Strumdński, wziął udział
wiceminister
handlu
weWIIlę.trnnego

Emil

Kołodziej.

D. R .u sk
wybiera si~

do Bonn
Ameryikański

~retairz

stanu.

~a.n Rusk,
przybędzie 9 bm,
z
.k;rótką
wizytą
do Bonn,
g·dzie przepro•wadzi rozmowy :a
ministrem spraw zagranicznych,
Schroederem
i z kanclerz.em
Erha·rdem.
Tematem rozmów - ja:k wską
zał
rzecmik rządu bońskiego.
von Hase - będzie anaJiza wy
ników brukselskiej konferencji
NATO, stosunki Wschód - Za
chód,
włącznie
z problemem
wietnamskim oraz ogólne zagaclmienia polityczne.

Kronika
===wypadków
w

miejscowości
Poddębice, Mariain
wadząc
motocykl

Brzeg P<>W•
R<>wski proWFM, uderzył w pr<:ydrożne drzewo. K»e
rowca poniósł śmierć :na miejsCU.

*

*

Wojciech
Zembowicz,
jadąc
motocyklem w Rawie Maz. wje
chał na
chodnik, gdzie potur-

„Kukuleczka"
za

warzywa

1

bował
zł

l.~9,
za czte.'.l'y trafienia premiowane zł llli8, za cztery trafi„nia 7JWYkłe zł 52, za trzy tra
fieni.a premiowane zł 10, za trzy
trafienia zwyikłe zł 5.
Na główną wygraną w bieżą
cej grze przypada 230.000 zł.

~cSPDBODA
Dziś
w Łodzi
zachmurzenie
umia'1"kowaine, skłonność do burz
i
przelotnych opadów. Temperatura maksymalna 25 st. c.
Wiatry słabe zmienne.
.J,utro
pogooa bez zmian.

Władysława

SJ<,rętowicza.

z Chociwia.

*
Łodzi
przy
Przędzalnianej i a

w

zbiegu ulic
Marca, kie-

rowca samochodu ciężarowego
Jan Domagała (Turoswwska 13)
spowodował
zderzenie z samo
chodem żuk. Prowadząca żu
ka
Stefania
Krzysztoporska
(Skalin.a 9) doznała obrażeń cial
ła i przebywa w szpitalu. Dalsze 3 osoby, ranne w wy,paa.ku
zwolniano do tlomów.

*

*

Na ul. Limanowskiego, kde
rowca samochodu, Jan Solarek
(Nasienna 24) spowodował zderzenie z samochodem IS 0994
Prowadzący
ten samochód W
Zielińslti
doznał z!ama"1ia że
ber, a jego pasażerka wanda
Kamecka (Wschodnia 45) prze-O
bywa w szipitalu. (kl)

ś------------~----..-----------Niewanieulegaa:liawtów
. wątpl·Vw•ości, że z.~oterial
propagandCYWy dla
s:połeczeń~
?.. Hitler
pO't;zebowal
slawnego
f ~1.!lczać
ich już przed plażamł i n4 ,•
---------------------~-----------~----------~
ł
we Frwn<:Jt w
stwa i dla żołnierzy.
dniu 6 czeT-wca 1944 ro~u, było
jedną z decyd11.jących opeirac'i II woj"
1t n11 światowej.

1

*

,f

*

*

,1

Zacznijmy
1l011nimacji
generola
"--m!a
~n oddowódcę
grupy
armii
, .n.vm
·~
„B" i powierzmie mu o.brony wy' . brzeży Francji i szummde okT~ycza' nej „Festung Europa.'' twierdzy
I europejskiej.
,
t Nominacja ta nie była dfa N~emiec
t poswnięciem sz.ozęśliwym. OsłaiWiionit
1

:

p~~ezP«;/;;;:;,;~mt:Y~~f:,1::;~ką n;:g~~

jako
„uczeń
wyno.SZ-O<ny po~
0
· '"
n.et ·st' w m.•,.
t mevlOSa. prZl?Z propaaa zi
1 lita.ry.zmu na Zachodzie, obok wspaniałych su.kcesów, jakie odnooil nieł jednokrotnie, wvkaza.ł też brak szer'szej koncepcji s·trQ;tegicznej.
,1
stoswnkow.o
1 stwa 'll«I gorących pW.Skach afryk~ń, skich w pierwszym
okresie
walk,
, Rommel
zwniedoal
sprawę
tyłów
, i za,opaitrzenW.. Dtzięki temu, gdy wy·
t dawało się, że bra,my Egi.ptu stały
• już przed nim otwo.rem i u· Kairze
spodziewamo się lada chwfla niemiePofmsy.wa niemiecka
1t kich czołgów,
sta.nęła w miejscu z 'bTaktt. Te.zerw,
t zaopatrzenMi i paliwa.
t Rommel buńczucznie ch.ełqitił . S:ię
t przed Hitlerem, że zaapwtrzimie zn.ajI dzie u... Brytyjczyków. Przywódcom
f III Raeszy podoba«> się bo: mieli mat lecenie
Goebbelsa,
1 Fuhrera", i dzisiaj

Odnosząc

f!!~~~~~~~~~~~~~~~~-~'~ritPL
2'- .DDENN•IK~~~--135-~

łlllttwo :zrwycię-

_rii)l:tlJli-ut il!

To st11no.w·fsko, niezbyt skromnego
jak widać, ge?lerała, kosztowało sj)oro. Między innymi spow· odowało unie Tuch-Omienie fl,oty wioskiej na Morzu
Sródziemnym, której nie dostarczono
przeznaczonego lila niej paUwa i smarów, aby urcitować nimi Rommla.
Braik zrozu.mienia sy.tuacji wykazał

z

taiemn1c

/'/

WO/ny

c:zowie.ka. MnTsza.łek polnu Rommel,
wucofa.ny przed. ostMecznym pogromem niemieckiego korpusu afry~a_ftskiego, cieszył się jeszcze w Niemr.zech sławą, umiejętni-e robioną PTZ'1!!
olbrzymi aparC11t propagandowy.
Rundstelit nie wierzuł, aby jnkii>kolwiek umocnienia mogły
· powstrzymać przed lądowwniem nieprzujacielri

światowe;

{I)

Dl.n(ł) az1·1· Ir och ę1. nac ze 1·
,

też Rommel; kiedy sprzeciwiał sil?
plam.om opanwwmnia Malty,
twierdzq.c w roozmowie z Hitlerem,
jest
to „niepo.trzebna straita czasu".
UtT!Zymanie MdJ..t y pr.zez Brytyjczy.
kótv pozwoliw im na za.t.opienie znac::
nej c:zęśc.i dowo,zu dla Rommla, a no.wet na zupełne nieo'1Tll(l.l jego sparaHżowanie w końcowej fazie walk.
Wybór R.ommla n.a d01vódcę grup''
ttrmlit „B" na.Sitą.pił z dwóch powo·
d6w:
1. dou1odzący niemieok.limi lllilami
zbTojnymi na Za:::hod.zie mars.za.lek
p&ny, Rwndstedt nie podzielał zdani4 Hitlera w 8J)Taw.ie obr&ny przed
lądowaniem;

że

mającego przewagę na morzu i w
powietrzu. Dlatego chc.ial om wciągnieprzyjaCiela w
Francii
i tut.aj spróbować rozprawić się z
nim ost~tec.z~ie.
Rommel był "Pr-zek.emany, że je§l•
niepr.zyjacriefo1wi uda się wylądować
t utrzumać na plaż.ach przez do·bę to losy wojnv rostrzygnięte zostawi
na jego kor.z'lłŚć. Dlatego chciał on nie
dopuścić d-o wylądowania aZfont6w
i„. wierzyl w te. że mu się to po.
wied·zie.
Tu w.spamnteć należy, że równf·Pl
dowódca Kriegsmarine wielkii admiTaf
Doenitz. był przekoo.any, iż nie nllil~ży dopuścić dio lądowania aliantów

nąć

ałab

plaza.eh.

~ynikiem tych. sp'l'lzeczn.oścf

,•

by~

11•

proba
kompromisu.
w
k-0<ncepc1i
obrony.
Zd.oln,.o§ć przewddywania Rommlt.0
nie była też najlepsza, skoro w Ta·
po.rcie z 4 czerwca 1944 roku, skter01vam,ym do marszałka Ruridstodta
f do Naczelnego DCYWó~twa Wehrmachtu pis<U on; że „nie należy ste
spodziewać inwazji w na,jbUżs.zum
czas;ie .••".

1•

1

,
,
,
>
•,

~

•'
·
1

Jak d,(Llece Rommel pewny byl sw11 1
1
go zdania, niech świadczy fa,k<t, iż w •'
1

~:~~h ir:az:TO~~!~~alżo~~. f16;?;j :·:
przywiózł z Fra=ji upomi·nekw w po·~
ręka.wie.zek. Nadmie?lić należy. iii
tym wyjeźdż.ie na uroczystoRć

staci
że o

ro.s~;nnn
"-w•
.., n~kt z pr.zelcżonych Romml!l "ł
nie w-iedzial.
•
Trzeb.a dla §cislo§ci nadmienić, źe ~·
nie tylko R!ommel nie przewidywał, .~
inwazja zacznie
lada. chwila. •
Marszałek Rundstedt w swoim ra.pOł' t '
cie do Na.czelnego Dowództwa Wehr· ,•'
machtu, oceniając za.miary nieprzy· '
jaciela stanowczo stwierdzał, iż groź 1~'
ba lądQwu.nia w danej
chwili ńt« •'
istniaje i że nieprzyja,ciel lądować ~
będzie na wyb1'zeżu. od ujścia rzeki
Skald11 aż do Normand~i. Glównymf ,•
siłami uderzy jed'lł.<Vk między Du.n- 11
k·ierką i Dieppe.
1
1
,(c. d. tł.)
1

iż

się

KAZIMIERZ BIALKOWSKI
(przedruk z „Tygodnika Morskiego") ,I
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Smierć

czyha na jezdniach

Potrzebna koordynacja

, Najleps;-i w sprO(J)ie

I
I
I
I
I

I maturzyści
TecooiJn1m Samochodowe im. 20-łecia PRL (jedyna
tego typu w Lodzi) ukończyło dotychczas 412 ma-

sz;koła

turzystów młodzieżowych. Wczmaj zaJwńczyły się egzaminy maturaJne. Złożyło je pomyślnie 120 maiturzys,tów
i jedna maturzyst ka - Ewa Szczepka.
Dyrektor
Kuczyński i jego zastępca L. Wróblewski są zadowoleni z tegorocZJnego poziomu swoich wychowanków. Wykaiza1i oni dobre przygotowanie, przede
wszys.tkim z prziedmiotów fachowych. W ramach pra<'
przedegzaminacyjnych po raz pi€1l'Wszy w historii szkoły, wykonali
pomoce
naukowe w metalu.
Pu:zeszło
100 zgromadzono na wystawie urządzonej w ha•l lu technikum.
Połowa tegorocznych mam1.11rzystów wybie.ra siię na wyż
sze ucze1nie i uczelnie wojskowe. Reszfa pójdzie do
pracy w wyuczonym zawodzie. Spooród najlepszych maturzystów do pracy wybiera się (na zdjęciu kolejno od
góry): Ewa Szczepka, Jerzy Stolarski i Wiesła.w Ressel.
Prymus Henryk Król (przez cale 5 lat nauki w technikum i obecnie ma niemal same bardzo dobre) idzie na
Politechnikę, Wydział Mechainicmy. Na ten sam wyd2liaJ zdawać będzfo
Andrzej
K<>łopoleski,
Wojciech
Swiętoslawski,
a Tadeusz Ja.chur.a. na Wydział Elektryczny. Czesław Pośpieszyński zdawać będ'Zi.e do stzkoły morskiej. Jerzy Roohala., który jest kierownikiem ze-spoJ:u irnstirumentaJnego „C)"'kady", wybiera się na studia muzyczne '
(Kas.)
Foto - L. Olej1niczak

z.

KOMENTUJEMY:
K

ied.y pr.zed kilkoma Jaty :iapoczątkowa.no w
Łodzi or·
ganiz.owa.nie

czych żym

kolonii

powitaliśmy

zadowoleniem.

lecz.ni-

to z du-

Specjalllt'!

w.czasy dla
dzieci reumatycz„
nych, cukrzycowych, C'l:Y dzieci
z nled-0borem wagi i wzrostu
są
niezwykle p-0trzebne. Przed
dwoma laty
u.rządzono oboK
kolonii przeciwgruźliczych także
po raz pierwszy
wczasy dla
dzieci astmatycznych w Inowło
dzu. w ub. toku, niestety, nie
doszło do ponownego zorganizowania tego ośrodka.
Pisząc w tym· roku o
koloniach na podstawie materiałów
przedstaiwionych na posiedzenia
Komisji 05wiaty i Nauki RN
m. Łodzi,
poinformowaliśmy
społeczeństwo, że w ciągu tych
wakacji będą 'kolonie przeciwastmatyC'Zlne. W'Zbudziło to oi:romne zainteresowanie rodzi-

8

e
PNe<i

ców, którzy zaczęli dowiadywać
•tę w
poradni przeciwastmatycznej o miejsca dla swych chorych dzieci na tych koloniaeb.
Niestety, jak nas poinformował
Zdrowia w tym rokn

Wydział

!<olonii
przeciwastmatycznych
nie będzie.
Od!rwtowując
ten fakt, trudno n ie wyrazić ubolewania z
powodu zaniechania już po raz
drugi prowadzenia kolonii dla
dzieci
astmatycznych. o ile
nam wiadomo, poprzed,n ie kolonie prowa.dz0111e przez Wydział
Oświaty DR>N Łódź-Polesie, nie
wypadły najlepiej, ale jeśli jedynym wnioskiem z tego było
zlikwidowanie
potrzebnego ośrodka
wypoczynkowego,
to
jest to chyba przykład klasycz
nego „WYlania dziecka z ką
1

pielą".

Astma alergiczna w Łod:!ii w mieście jeszcze wciąż peł
nym dymu i chemiC7'11YCb zapachów - atakuje coraz większa
!~ość dzi<:ci· Wyja.zd tych dzie;
c1~ na świeże powietl'ze i leczP.me prz_ede wszystkim klimatyc7.llle Jest przy tego rodzaju

Oszust „kwaterunkowy"
Sądem

mogowo-,pożyc2'Jkowej

zakładów

Spott'towej.

Wyikorzystał

*

Przebywa w

.,.

...

,,.

ruchu

(Wit)

Co nowego
w ,,zielonym
handlu'·~
Rozmawiamy z dyrekJtorem
handl.owy;m
PP
„Warzywa,
Owoce i Kwjaty" - p. Bohrą.
- Czy można spodziewać sie
Ir.olejnej obniżkii cen truskawek?
- Oczywiście, prawdopodobnie już nawet jutro. Chcemy
ustalić
cenę
14 złotych za
kilogram.
Wkraczamy
w
.,szczyt" truskawkowy. Dzien
nie sprzedajemy około 20 ton.
- A jak wygląda
sytuacja
z pomidorami?
- Ostatnie
słonec0ne
dm
bardzo nam pomogły. Pomidoców jes•t dużo. Cena w dalszym ciągu 70 złotych za kilogram. Jest to jednak najniż
sza cena w kraju. W itnnych
miastach kształtuje się w g:ranicach 80 zł.
- Jakich
nowosei
można
spodziewać się na warzywniczym qrnku?
- Czekamy na młodą marchew. Trl:l<lin.o nam w
tej
chwihl
powiedzieć w
jakich
j.Jościach i w jal,iej cenie uka
że
się ona,
ale to kwestia
najbliższych dmi. Poza tym od
jutra zaczynamy sprzedawać
młode zi.ernniaki. Cena 14
zJotych za ki!l.og.ram.

schorzenia.eh

Jakie trudności występu
na „zielonym rynku?".
Cieszymy się ze słońca,
bo doj[':rewają pomidory i
owoce. Jednocześnie jednak z
powodu tego samego słońca
żółknie szczypiorek młodej cebuli, brakuje trochę szpinaku i szcrzawiu. Pewne kłopo
ty mamy także z botwinką.
W sumie jednak sezon waTzywno-owocowy oceniamy po
zytyWl!lie.
Rozmawiala ~iw)
-

ją

-

Konferencja TP P-R

na Polesiu
wczoraj odbyła siię V d,;ielnicowa
konferem:ja wyborcza
TPP-R w dzielnicy Polesie. ustę
pujący
zarząd
złożył sprawozrumie z dotychczasowej działalności.
Dokonalllo także wyboru nowego zarządu oraz delegatów na VIII łódzką konferencję
TPP-R.

WKlubie Dziennikarza...
Wystawa W. Kondka
1•••

film

w środę,'

I bm. o godz. 18
Klub Dziennikarza zaprasza na
otwarcie
wystawy
wacła,wa
Kondka
połąc,;001e z pokazem
filmowym.

warunkiem nieDzieci astmatyczne
na zwykle ko ·
łonie
i stąd postulat w imieniu
rodziców wszystkich tych
chorych dzieci zarówno clo
władz oświatowych, jak i w:vdziału Zdrowia o re•aktywow:inie
kolonii pn;eciwastmatyc..:nych.
(Kas.) 1 •e::.1.,.W.ilolliiAllii„Wlllil„„..,.
zuędnym.
mogą

nie

jechać

Co czym
Na irylillkJu kirajowym uikarzuje się z każdym ;rokiem enraz wlięcej wyu:-obów z włók100 sztuc:zmych i syirutetycznyoh. Dobrze więc się stał<>,
że

Z<jed~enie

Przemys~u

Chemii Gospodaircrej w Warszaiwie opracowało k<rótką :imstrukcję nt_ „Co czym p.rać".
Sądząc, że z pewnością zainteresuje
ona
Czytelniczki
„Dziooruka",
zaimieszczamy
omówienie tej insilirukcji.
Bawełnę i
len pierzemy „Prailuxem", „RadiOIIlemExtra",
„Bi,elukoom",
„Samem - 65", „Ixi" (p!'os.zkiem,
plynem, mydłem, pastą), „Kokosailem",
„FF'',
pastą
„A-S" oraz mydłem w płatkach, ni<tkach i „Efekit" (uwa
ga do „białego" n.ie wolno

e

oGi:.OSZENIA

------------!
DROBNE

scowosć letniskowa) ll.190
m ~~w- lub połowę 51Prze
dam. Od Sam.atol:'.!t>m Tuszy'!le.k 300 m.
Wiadomosć: Lódź, N.ad Jasien.iem 10 _ _ _ 23802 g
SIUłZYPCE
(mist.rzowskie) sprzed.am A Str _
ga 52 m. 17 g;,,dz . 17 _~ 0
,.. '. SAMOCH'::D
„Fiat-600"
„Multipla
w ba.rdzo do
brym
sta.nie . sprzeda.m. Jano~sk1, . Rzgow~~e 45 b 1~~c Piasecznej
P - 9 po zy) _ 23'384
„WA,RTBUR~ _ de Lux"
spr>zedam . Łodz,
Piotr-

;::~~E---~_933

areszcie. c.zekag
jąc na. ro2lprawę jeszcze jede11
samooszust _ Piotr
Swierczyński d~ieine t·rz Y pokoje, !tu<:h
ni.a
wy.g 00 y,
zam1eruę
(Gersona 7).
na dwa pokoje, kuchnia,
„Działa!'' on w domach prze wygodł: w blo<l<:,~ch. Ofer
zna
h do rozbiórki jak<> tky ·~~~- „P>rasa ' Piotrczonyc
ow"""" 96
69
Pracowni.k. WY<lf'· Kwaterunko<we 2 POKOJE k h .
·
·
ł od
·
• ó dO
.
. • uc nltl, b 10
go t pobiera
m1eszkanc w
k1 - W,1 dzew, KonstytuWoJ.ne sumy na ji>race zwląza-1 ~yj·na 44 a, '?· 19 zamie
ne z rozbiórką. w okresie °'~ J.1ę .n~ po.k_oj, kuchnia,
Jut
d
d fł bloki t poikoj w starym
ego
o ma.rea br. wylu z budoiw.nictwie. Zigło•zenia
On odi:.- il3 .t;)?S... zł.
tLRY D<>d·z. 13-.211.
23836 g

prać?

używać „K-dlrosailu" i „FF");
wełnę i jedwa.b - „Sa-

e

mem - 65!', ;.!Xi", „Kdkosalem" i FF"e jedwab' s-ztucmy - pod<>bnie jak bawebnę i len, 'J'
wyjątkliem „Radi<mu -

i

Extra"

Biel'Uksiu"·
włókna' syntetyczne
podobnie jak jed:waib sztuc:z:ny, z tym że do „białego"
wolno używać tyHoo „Sani-65"

'e

i „Ixi".
Wa11:'1Jo

rówinież
nadmienić.
że przemysł chemi=y przeprO<Wadził U!11ifikację środlków
pio.rącyx:h, Z'!nniejs:z.ając ilość

kh naa:w dla proszków, past,
płynów, płatków i<łlp. ty<'.h samych gatun;ków i o tych samvch wlaściiwościach.
(Wi~

POKOJU suiblokatorskie- MAGISTER - Wykształ- ZASA.l>NlCZA S.Zkola Ego n.iek•<wującego poszu cenie
hum.anistyczme z iekt.rycr.na w Łodzi unie
J<uje
samot.na inżynier. 4-l<"tnią praktyką poszu- wa2lnia za,gubione legit.
Oleroty „23'786" „Prasa", kuje
pracy.
Ofe,rty szkolne na nazwiska : Cze
P wtr>k~ska __ 96 237'86 g „23€09" „Prac>a'',
Piotr- sław Kowalslti,
Złotno
t.ÓDŻ _ mieszkanie k;:;m kow~:ii..__96 _ _ _ _ 23809 g 19,
Dariusz
J~skólski,
fortQWe zamie111ię na po UCZElNNIC.A 00 za.kładu Kong1re.sowa 3, Joz!"f .Radobne w Krakowie. Ofer fryizjerskiego
potrzebna. szewski, . Prądzyns!'!eg?
ty 23940 „ ,Pr.asa" Łódź Dluigosza 2 (Kozin )
31, Eugeniusz Retwmsk1,
Piot~owsiJ.. 96
' 23940 g
· Y __ Rc>wo>ucji 1.905. r. 92, Ta
SZKOŁA Podstawowa nr deusz Kamiem.ak, GagaPOKOJU subloka;torsk'ie- 31 w. Łodzi unieważn.ia rim.~ 'l:T, Krystyna Miichago
samod~1eJ.nego
J.ub iagu)J1oa11:' legit. s.zko1ne low1cz, Fa•bryczna 5
1>r.zy rodzmie poszukuje na nazwiska:
Zbigniew - -- ?iel~niarka. Tel. 594-00 Maliszewsk·i, Al. Kościn- SZ~MCZAK L~ena, Ro·
w. 65 od godz. 22
szki 26, Elżbieta Swie.r- k1cKa 45 zgubiła
legit.
-- - - czyńska,
A. Struga 1, Zw. Zaw.
2.162.2 g
POKOJU
(okires waka- Zygmunt
Kowalsk·1 A
-- - - -- _
CYJ'nY) poszuk.uje „stud<mt Stł'uga 4, Mirosław kur~ I.!CEUM Medyczne n.r 2
Im;, Oferty „23838
„Pra- kowski, Piotr>kowska 79 , w Lodzi unieważnia zasa_,_~trkowska 96
.Jacek
Gajewski, Piotr- gubioną
legit.
&Zkoliną
POKOJ
k·uchn,i a zam.ie- kowska 92., Elżbieta No- G:ażyny Lewandowskiej,
nlę na' dwa pokoje, k .u - wi.cka, Piotrkowska 105, \Vó1czańsk.a 79
21644 g
chnla
Łódź
Andr'leja Jadwiga Klugier Piotr1
8
4
;
m.'
od
1
Ma•ek Janczak,
Pio.t r- szkolną Ewy żyto, un1TELEWIZOR, antenę na- k:„v.<ska 59
216~ g wer,sytecka 12
21565 g
prarwi
najszyl:>Ciej wa.r- · szt.at
A.
Rym<i.szewski, t'YLII'i'SKA Lrena,
C~e- XXIX LO w Łodzi u.nie
Główna 39, telefon 226-!!9 chosłowacka 51
zg!'bi.ła wa7111ia
zagubioną lłllgit.
·- ż Ń
pieczątkę 0
brzmleru.U szt::o1ną Antoniny Tenus
OB. POIRZE Y SKlEGO Z „Nr V 133 [X,owadezący '.\! K · ·
k'1 3
Zl5ł2
„Wólczanki"
przepr<11- ksią:Okę
meldun•kową • ·
OSClU6Z
S'Zam za obrazę.
Zdzi- :Cóclź-Widzew"
21663 g
-- - -9law
Ułi-owicz
Kiliń- - - - - -PREZ. DR·N Łódź-Gó.m.a
skie~o 75
' 23778 g SZKOŁA Po.dstawowa. ~r "".Ydz. Og?llllY unieważ17 w Lodzi un1ewazma nia Slloradzioną leg1t. służ
GOSPOSIA do
lekarza zagubioną legit. szkolną bową n.r 4'Z7/4<17 Elżbiety
na
wyjazd
potrzebna. Krysty;ny Kiobus, Klono~!Gawerookie1,
KomunalBedna>Mka ..i6,__m. ··-łO
.rJJii,(Ja
lłłOO:l- .g,j.na .28
~of:

:~,~;;.

,,Post'
wsieada

MO jest przerażająca
177
wypadków
w
okresie
5 miesięcy br. w Lcdzi, 16 zabitych,
6
dalszych
osób
zmarło w szpitala.eh; w województwie - .313 wypadków i
44 osoby za.bite. Smierć zbiera na jezdnia.eh i drogach tra
giczne żniwo.
W 50 proo. wypadki powodują piesi, choć nie brak rów
nież i takich przypadków, że
pojazdami (samochodami, mo(,ocykla.mi, rowerami i woz.ami) kierują pijani; w Lodzi
zatrzymano ich 106, a w województwie w br. ponad 3 tys.
ł'.iele

Z ciekawą - i jak najbardziej na czasie - inicjatywą
wystąpił Automobilklub Lódzki. Z0<rganJzował 0<n wczoraj
z
udziałem
przedstawicieli
MO, PZU, prasy, radia i telewizji,
naradę
w
sprawie
bezpieczeństwa
ruchu drogowego. W dyskusji stwierdz.nno, że jednym z najpilniejszych zadań stojących przed
czynnikami czuwającymi nad
bezpieczeństwem
na ulica.eh
Lodzi i miast oraz drogach
w województwie jest koordynacja poczynań.
Statystyka - jaką przedło
żyli na naradzie przedstawj-

lllllllllllHlllHllllllUDllHHmm111111mm111mmm11m1111111111n1HJIDllllllHlllHllllllllllllllHIUIHlllllllHHllllllUltUIUllllllllUlllllUlllUllW

o.n fa<kt pemle- DZIAŁKĘ "';lesioną (miej

nia tyich dwu fu•nkcji jednocześnie i w czasie
od 1960 do
1965 r. przywłaszczył solbie 76
tys. zł l!la S2lkodę wspomnł<11ne1
kasy.
wyrokiem
sądu
Piobro<Wski
skazany został na
lat włDzie6
"
nia, W ty:s, zł grzyWtny i 4 Jat
h i
ta utra Y praw pub1icoJ!JYC
honoro<wych
praw obyw3'te1skich i za·płaci 76 tysięcy :I
Odszkodowania.

bezpreczeństooa

Adla.dzieci astmatvcznvch?

Okradał kasę zapomORllWo-pożyczkową

Pow. dla m.
Łodzi
stanął
EugeniuSz Pfotrowski (Obywatelska &l) b.
ska<rbnik i lffiięgowy kasy zapoOdezieży

I
I
I
I

poczynań

2~°s;_ ~~;;"~~ i1!i'.o.t~~k~~9, ~;1~a LOza;'ub~~:I l:~~

bu r:llet
~mince"

O lodzi
z
Arkadijem

Ostrowskim
Piosenka ta - „Pust wsiegda budiet sołnce" zrobiła oszałamia
jącą karierę była w P.olsce popularna co najn11:1iej na ró~ni
z rodzimym „Sto lat". JeJ kompozytora - Arkad1Ja ostrowskiego zastałem wra.z z małżonką ~fatyldą
przy pakowaniu walizek. Przybywszy do Łodzi po Festiwalu
Piosenki Radzieckiej
w Zielonej Górze, gdzie zasiadał w jury,
wybierał się
właśnie
iio Krakowa.
Zielonogórski festiwal był wiem rodzice zaraz po jej urodzeniu wyjechali z Polski. Oddla mnie przeżyciem . Po.fnyśleć
wiedziła
teraz Warszawę.
Jej
- pół miliona uczest.ników elirodzinny dom, o dziwo, ja ko
minacji,
na scenie żołnierze,
jeden
z
nielicznych,
ocalał.
uc2'niowie, robotnicy!
Cieszyłem się ba.rdzo z gorącej atmoRozmawiał J. Kat.
sfery podczas całego festiwalu
- 'Vid.ać, że lub~cie nasze pio0

*

senJki.

- „Niech za.wsze świeci słoń
ce" kończyła każdy dzień festiwalu-.
Tak, SYl1ina•łem festiwalowym były z.aS „Podmoskownyje wieczera" S<>łow·iewa-Siedo
ja.
A jak pan trafił do Ło·
dzi?

Wśród

laureatów zielonogórskiego festiwalu na naszym
zdjęciu widzimy
m. in. Lidię
Zygo z Łodzi oraz Annę Pietrzak i Danutę Wackowską z
Inowrocławia
w
rozmowie z
piosenkarzem estoński.na · Kalmerem Tonnesaarem.
15

Przyciąg.nął mJllie tu Henryk Debich, z którym zaprzyjażniłem się w Zielonej Górz..I).
On sam i
orkiestra Łódzkiej
Roz,glośni PR,
a taikże zespól
rytmic2'ny Czesław.a Majewskiego przyczynili się do wysokiego ooziomu !est:,yalu. Debich
czuwał nad każdym z wykonaw
ców, przeprowadzał próby„.
- Jest pa.n zadowolony z pobytu w naszym mieście?
Tak, bardzo.
W łódzkiej
rozg!oS!li przesluchalem utwory
wielu kompozytorów Czyża,
Mroszczyka,
Kiesewettera, orkiestrę
Ciukszy.
Ponadto zaprosił mnie zespół pi-OSenkarski
LDK. śpiewaliśmy razem, na-.
wet ja śpiewałem, choć głos
mam raczej
kiepski„.
Li.czę
na d.ailszą współpracę - obiecałem l:l<'!bichowi przystać partyturę mojego nowe.go u.tworu.
- Właśnie, nie pisze pan pr:r:e
cie:I; samych piosenek.
Oczywiś~ie,
piszę
muzykę
dla. radia. thlmu, TV, dla orkiestr.
W tym momencie p.rzerwala
rozmowę p. Ma·tyló.a Ostrowsl<a,
zna111a w ZSRR aut.orka utworów dla dzieci.
- Musimy już uciekać, za.raz
- 20 tysięcy złotych? Pan
mamy pociąg!
mnie chyba nie .zrozumial'.'
Nie st.a<rczyło cza.su na wyJa się nie pytam, ile koszwiad z . malŻ'Onką kompozytora.
tuje „Batory", lecz ile kosz·
A S'Zlkod.a, bo mógłby być cietuj" wvcteczka tum statke<wy. Urodziła się ona w Wa!'.
kiem!
szawie
przy ul. Marszałkow-1
skiej &l, lecz w Polsce była
niedługo, tyłko„. 2 miesiące, bO ========~========

;::===============
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I CZERWCA

PROGRAM 1

8.00 tnienntk. 8.IB Gra Polska
Ka.pel.a. 8.49 Mówi tecbni,k a. 9.'.lV
&ud. pt. „Moje uluibione utwory". ~.:w wesele węgierskie wiąz. mel.
9.30 Na róilnych i.rtstrumentach 10.00 „Wiosenl!le dia
Jogi" humoreska.
10.20 Muzyka
dla wszystkich. li.OO Rewia pio.;e
nek.
11.40
Kronik.a kulturalna.
12.0S Wlad. 12.10 Muzyka ludowa.
12.25
Rolniczy
kwadrans.
12.40 „ Więcej, le.piej, tamiej", 13.00
Ąud. pt. ,,.Kolorowe listy". 13.20
Koncert popołudniowy. 14.00 ,,List
z Polski".
14.15 Mel. filmowe.
1'4.30 Melodie siedmiu stolic. 15.0~
Wiad.
15.-05 „Nasze spotkania".
15.25 Zespól „Trzy słońca". 15.31
Pleśni
Fr. Schuberta. 16.00 (Ł)
.,Popołu.cJ.nie
z młodością". 17.55
Wiad. 13.00 Koncert dnia.
18.45
Kurs jęz. franc. 19.10 „Wiejskie
spotk.an•ia". 19.25 „5 minut o wy
chowaniu", 19.30 Koncert życzeń.
20.00 Dziennik. 20.26 Wiad. sportowe. 2(1.40 Koncert życzeń. 21.ns
Koncert chopinowski. :IJ!.35 Książ
ki, które na was czekają. 22.05
„Ich dwoje". 22.25 „Siady na pia
;ku". 22.30 „Tańczymy". 23.00 H
wydanie dziennika. 23.15 z twó'!'coości Mozarta. 24.00 Wiadomości.
o.os Pr~am nocny •

AlOGRAM Il
8.30 Wiad. 8.3S Aud. Red. Spoi.
S.4ó Melodie i piosenki. 9.35 (Ł)
„Progra.m z dywanikiem". 10.00
Wiad. 10.05 z muzyki kameralnej, 10,50 Od wiosny do jesieni fra,gm. 11 .10 Publicystyk.a między
na.rodo--1a. 11.20 Kalejdoskop me
lodii. 12.06 z kraju I ze świata.
12.25 Muzyka rozrywkowa.
12.50
„Lekarz przypomma".
13.00 (Ł)
Komumikaty. 13.10 (Ł) „Na peryferiach miast i miasteczek" re:>.
l:l.30
(Ł)
Piosenki
Teatrzyku
„Ps~rąg". 13.45 (Ł)
,,.N.a anten!11
województwo".
14.30
.,Pod fabrycznym dachem''. 14.45 „Błękit
na szta!eta". 15.00 Pieśni cygań
skie. 15.10 Koncert chóru Roz~ł.
Wrocławsk.!ej PR. 15.30 Aud. dla
dzieci „Co l 1ak ma'1st.r.u3emy"

16.00 Wiaod. 16.05 Publicystyk.a mię
dzynarodowa. 16.15 w kręgu muzyki
roman.tycznej.
17-01 (Ł)
„Akt. łódzkie". 11.1s (Ł) „wyprawa Patmos" fragm. 17.35
(L) Koncert rozrywkowy.
18.20
(?.)
„'t1lll1da z piosenką". 18.45
Aud. Reod. Ekonom. L9.00 Wiad.
19.05 Muz. i akt. 19.30 „Opowieść
świąteczna"
słuch.
20.10 Utwory
skrzypcowe. 2>0.30 Fel. muzyczny
J. Waldorffa, 21.00 Z kraju i ze
świata_
21.27 Kronika sportow.:i.
21.50 .!: dziejów muzyki XX w.
22.30
Rozmowa literacka.
22.45
Uniw. Radiowy. 22.55 Muz. tan.
23.50

Wiadomości.

!l'ELEW'lz.JA
10.00 ,C<>ś n.a deszczowy dzień"
film z serii „Baron" (Ka.t.). 10.55
FlzY'ka (kl. Vlil) „Swiat dźwię
ku". lil.25 Przerwa. 16.15 Politech
nilka TV. Kurs przygotowawczy
(Wrocław). 16.47 „Twórczość d:zie
cięca"
(Ł).
16.55 Dzieninik (W).
17.00
'I'eat+
J'ednego Aktora:
„Ojciec i syn" (W).
17.25 „Na
zdrowie" (W).
17.45 PKF (W).
17.55 „Zielone perspektywy"
tygodlllik wiejski (Poznań).
18.20
„Sylwetki X Muzy" Wiesła.w
Golas
(Poznań).
18.50 „Miasto
przyszłości" (Kraków). 19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dzle.nnik (W),
20.00 Wiadomości dnia (Ł). ~.15
„Coś na deszczowy
dzień" film z se.r ii „Baron" od lat 18
(Kat.). 21.05 ,,Swiatowid" - magazyn spraw międzynarodowych
(W). 21.30
„Arabeska" program
muzyczno-b&Jetowy
(W).
21.55 Pr~am poetyokl. z IiII Qgól
nQpolskiego
Festiwalu
Ploezji
(S'Zczecin).
22.20 Dzien<Dik (W).
22.30 Politechnika TV. Matematyk.a (powtórzenie) (Wrocław). 23.00
2i? lekcja języka rosyjskiego (Ka
towice) .

...
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Niewiele jest sz.kól podstawo wych, które mogą się poszczycić
takimi
osiągnięciami
sportowy mi jak Szkoła Podstawo wa nr
104. Po zdobyciu w 1964-65 r. ml
strzostwa dzielnicy Gorna w pil
ce ręcznej, uczniowie tej szkoły
zdobywają
tytuł
mistrza Łodzi.
Zaraz przychodzą dalsze sukcesy. II miejsce na Ogólnopo lskich

WAŻNE

Igrzyskac h
Mlodziezy Szkolnej,
I miejsce w ogó1nopo lskim turnieju z okazji 20 rocznicy wyzwolenia Gdańska. Siatkarze tej
szkoły
zajmują
II miejsce w
dzielnicy, a lekkoatle ci i gimnastyczki r miejsce.
w 1965-66 r. szkoła
zajmuje
r miejsce w µsportowi enill w
dzielnicy Górna. Nadal najlepsi

są szczypiorniści i
gimnastyc zki,
a ! w mnych dyscy.plin acn Szko
!a nr 104 · jest w czołówce. Dlate go też należą się słowa uznania nauczycie lowi w. f. szkoły,
p . Ja·n owi Pełce, który nJe szczę
dzi sił,
by ten wyprac0w '?.ny
przez siebie wysoki poziom utrzymać.
P. Pełka jest także
trenerem zespołu
piłki
ręcznej
chlopcow XXVI LO,
dru:i.yny,
która po raz trzeci z-dobyła tytuł mistrza Lodzi.

SPORT - SPORT - SPORT

SPORT

e SPORT. SPORT

Ko lar sk ie ob ra ch u.n ki
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TELEFON Y

e

Łodzianie słarłuią

na torac h i szos ach Euro py
Wiel e ałrakcyinych impr ez w Hele nowi e
do klubów
Zagr anicz ni zawo dnicy w lodz i sportowych garnie
i bierze
w
roctzaju wyscigach .
Młodzież

się
często

udział

przy
różnego
ul. Piotrkow skiej
Kolarstwo , to jedna z najsil!O'l i Piotrkow skiej 269,
Pocieszające jest
Tak więc przed kolarstwe m toPogot. MO 0? 400-00 500-00
to, że obo1r
niejszych
dziedziin
łódzoki.ego
spor1
rowym
Klinika
znanych
i szosowym otwierają sii:i
Położnicz
doskona•le zawodnik ów
Pogot. Ratunkow e
o-Gi
09
.r1ekologic zna im. Cuńe tu.
wyła.nia
się
perspekty wy rozwoju.
w naszym miescie szerokie
Kom. MO m. Lodzi
292-22
Najlepszy
m
tego
dowodem
bySkłodowskiej
liczna i wyjątkowo U!Zdolmiona w teg-0roczn ym
CuriePogot. Energet.
sezonie
przed
234-28
ło wyznacze nie aż trzech naszych mło-dzież.
nami
Skłodowsk
jeszcze
iej
15
wiele ciekawyc h
Straż Pożarna
przyj
08
Władze
muje rodzące I chore gl- reprezent antów na ostatnie Igrzy„
sportowe
otaczają
lnlorm. telefonicz na 03
ją wy:.cigów w skali międzynarOdo
nekologicz n.le z Dzielni· ska Olimpijsk ie. Łódź w Tokio wyjątkową troską. Organizow a:nP. wej i krajowej.
Informac ja PKS
265-96 ZOO (ul. Konstant ynowlat
16
(USA)
godz cy Górna oraz z Dzieln.i. reprezent owana była przez KU· są dla niej lic;me imprezy prow Helenowi e,
II'formac ja PKP
a i na szosie
681-11
ska 6/10) czynne w g. 17, 19
cy
Sródmies cie z Rejo- drę, Józefowic za i Latochę.
pagandow e.
pabianick iej sta.rtować będą nie•
Fogot. Oświetlenia
9-18 (kasa czyn.na dn POPULAR NE (Ogrodow
a
ne>wej
Poradnl
bawem
„K"
przy
zawodnic
y:
Włoch, FranUlicznego
220-89 godz. 17).
~8) „Romans z mezna- ul
Nowotki 60.
cji, Danii, NRD, CSRS. Wsp!l.Pcmoc drogowa
Jomym" (USA) o-cl lat Chirurgia Południe 111ale
zapowiada
.ją
się
mistrzo•
PZi'1.ot. Łódź
KI N A
533-09
!&, godz. 17, _19
Szpital
im.
stwa CRZZ. Wielką sensacją bę
.J~hera,
PIONIER (Franciszkańska u.I
Milionow a 14
rlzie
rozgrywa ny w Helenowi e
POLONIA TEATRY
„Człowiek
3!) „Słońce w
· .
.
·
?ucha'!' Polski.
z Rio" od lat 14 (fr.) od lat 16 (czeski) sieci"
W ramach tej
go-dz.
Chirur~1a
OPERETK A (ul. Pólnoc. Pół~oe
imprezy 111ada.rzy się okazja pog. lO, 1'2.JO, 15 , 17 .3-0, 20
S~pital . i~. l'.liegansk iego,
16 . 18, 20
na 47 /Sl) g. 19
witania
„Noe WISŁA niektóryc h kolarzy - u„Pieski świat POKOJ
<Kazimier za 6l u.. Kmaziew icza l/S.
w Wenecji"
czestnikó w
Wyścigu
- Mondo Cane" od lat „Kapo" od lat 16 (wł.)
P ·okoju.
Laryngolo gia: S:<p. tm.
TEATR NOWY (Więckow
Udział Magiery jest zapewnio ny.
1e
(wł.)
godz.
10,
12.30,
Dobiegają
godz.
15,
koń-ca
17.30,
przygotow
20
Pirogowa ,
!lskiego 15) g. 16 „Ali
llśmy
uL Wólczańpotrzebę
zorgalll.izow<łl!lla
Dodać
jeszcze
trzeba,
że nie
15 17 · 36 · 20
nia do wielkiej imprezy sporka !!IS
Baba", g. 19.15 „Bli·
w Łodzi wie1kiego swięta spor ma chyba
REKORD
(Rzgowsk a 21 ;;
za granicę
•
żniaki z wenecji".
towej,
która odbę-dzie się na
WOLNOS C towego, ktore sta.n owiloby prze tej czy innej wyjazdu
„Dwaj
z' „Tajemni ce
Paryża"
Okulistyk a: Szpital im.
reprezent acji kolal'MAŁA SALA (Zacnodni< >
stadion.ie przy Al. Unii Teksasu"
J2
gląd
pracy
(panoram a) (panoram a)
poszczegó 1nych związ skiej, żeby nie było w niej
od lat 14 Barlickieg o, ul. Kopcińza•
93) g. 20 „Dallas w saom.
od lat 11 (USA) godz. (fr.-wl.) godz. 10, 12.30, skiego
ków sportowy ch, klubów i ze- wodnika z Łodzi.
22.
Kudra startoOgóllila nazwa im.prezy br2'mi
mo południe"
społów
(próba
renrezent acyjnych na- wał ·w wyścigu Praga 10, 12 ·3-0, 15• 17 ·30• 20
15, 17.3-0, 20
warsv ·
Chirurgia
GORNICY - WŁOKNIARZE.
I
laTyngogenera1na )
sze1g o mia·sta.
Wł.OKNIARZ - .··~~den ROMA (Rzgowsk a n.r 84) logia
wa - Berlin, potem wysłano go
dziecięca: Szp. im.
T),.ATR
POWSZEC HNY
S,potkania z górnikam i za.po- do Francji.
przeciw wszystkim (pa
w ramach tej imprezy odbę
Slubowan ie" od lat 16 Korczaka
Obecnie Pawłowski
Armii
Czernorama)
od
lat
14
wiadają
CUSA)
się
"
bar<lzo atra.kcyjn ie. startuje
(Obr.
.
Stalingra du
21>
dzie się spa.rtakia. cta m. Łodzi.
l" l4.
w
wyścigu
Wilno (brazyl•1. jsk1)
godz. 10. wonej 15••
16 18 20
10
Impreza „górnicy - włóknia Gdańsk . Kolarze
g. 19.15 „Dom otwar- zXcHF;TA
Program przewi-du je zawody w
'
wybie• cz~rny
12.30, 15, 17.3-0, 20
Chirurgia
rze" p.r zyczyni się .z całą pew·no rają się do NRD. Gwardii
szczękowo

następują
ty"
cych
dyscyplin
zawodnic
ach
spo·r
y pi<>tulipan" (pa1'lor~~a) od SO.TUSZ Cf'.łato~co".';'~ 6) twarzowa
ścią
do
zaciesnien ia
: Szp. tm. Barwięzów n~1 związkowego walczyli w
T1'.ATR JARACZA (Ja- lat
tu: tenis ziem.ny, mecze w J:>il
(fr.)
AU·
godz.
,
„Królews
kie
dzieci
14
10
od Iickiego,. ul. Kopclńskieprzyjatni między wlókniarz aml strii ee ręcznej kobiet i mężczyzn,
słowem
jest gdzie wal~~~~an;;~. g°<d~!woi!~: 12.3-0, 15, 17.30, 20
i
górnikam
~;t
i. Równocześnie im- czyć i dlatego warto trenować,
(NRD)
go-dz
spotkanie
.
go
22.
w
piłce siatkowej ko
od lat 18)
preza, ta stanowić będzie spraw aby zasłużyć na wyjazd
STYLOW Y
LETNlE
biet, zawody
lekkoatle tyczne
.
Toksykol ogia:
za graI CenTEATR 7.15 (Traugutt a Il
„ostatni zachód słoń- STOKI (Zbocze) „Pieczodzian
możliwości sportowcó w ni-cę i na wy;rożnienie
(Stadion LKS), mecz pił'ki noż
t•alny Szpital Kliniczny
w kraju.
g. l!U5 „Taka noc nie
ca" od lat 14
naszego
miasta.
(USA).
ne gołąbki" od lat 11 WAM. Żeromskiego 113
nej ŁKS - team Szombier ki JA.
NIE
powtórzy si.ę więcej"
godz. 20. !Kino czynne
(po!.)
godz. 15 ·45 • 18• Nocna pomoc lekarska
GKS Katowice .
TFATR ARLEKIN (Wól20 · 15
tylko w dni pogodne).
Stacji
Pogotowi
a
Ratun. czańsl<a 5) godz. 17.30 TATRY
w nJedzlelę, 12 bm. o godz Wyściv, dookoła An~lii
LETNIE
STYLOW Y - STUDYJN E kowego, Łódź, ul. Sien.
„Kotek Protek"
15 na stadionie przy Al. Unii
„Smier~ Belli" od lat
(Kilińskiego 123)
„Ru- ki<'wlcza 137,
tel. 444-44
TEATR PINOKIO
będzie!"':;·
(Koświadkami imponują
f
od
dobrody"
(panoram a) :>rzyjmuj
zgłoszenia te( ranc.), g z. 19 · 40
co zapowiadającej się defilady.
o". Jat 16 (japoński) g, lefoniczn ee na
pernika 16) g. 10 „Szkla 16
wizyty do(Klno czynne tylko w
łS 18
·
Udział
w
defiladzie
-nowe
lekarzy o-cl godz.
wezmą
na góra" (zamknięte)
dni pogodne).
'
wszyscy uczestnic y spa·rtakia '!.
l-5. Wizyty domowe sa
'1.nRII\
7
(Piotrkow
9
ska
J50)
STU_DIO
Od
dłuższe.go
(Lumumb
cza.;u odczuway
/ l załatwiane
HUZl:A
od
godziny,
·
.
t t 1
.
„Galapag
os"
od
Pożegnani: 'Z
Y u e~ ·
(NRF) godz 17 15 lat19 11 2G~ rano.
Przy stacji
30
„Na tropie przemytn iMUZEJIM msTORn Rll
·
· ''
·
Pogotowi a
Ratunkow ego
ków"
od
lat
10
(duń~Wl1
IBałuckl
CHU REWOLU CYJNF.·
Rynek Sl czynne
jest
Ami:'ulato Na
140-kilom etrowej
ski) godz. 10, 12, 14,
trasie z prezentan t Polski ...:. surmiński „Hrabia Monte Christo" num Intemisty czne. gdzie
GO (Gdańska 13) czyn:Nottingh am do Bridlingt on roze \ 3:46 .20. Miejsca pozostały
16 18 20
(panoram a)
1·e od godz. 10-17.
od lat 14 onyjmow ani są
Pola
c'1orzy
grano
Xr
eta.p wyścigu kolarskie ków: 11) Beker - 3:46.21, ch
(Kochanó wkal
(franc.) g. 15, 18.30
MUZEUM SZTUKI (Więc c.z~.TKA
19) For
na miejscu od ,godziny
go dookoła Anglii. zwyciężył re- nalczyk „1000
oczu dr Mabu- Kino
3:47.43, 31) Janiak ·knwskieg o 36> nieczynPolskich
Filmów 15-7 rano.
prezentan t Polski Zadrożny przed 3:47.48, 29) Gawlicze k
ne
se"
3:47 49,
od lat 16 (NRF) rAI'RY (SieP.kiew icza 40)
kolarzem radziecki m
Nocna
pomoc plelęg·
Czerkaso- 50) Dylik 3:47,54.
Drużynowo
llHJZEUM ARCHEO LOGI·
godz. 17, 19
Program dla dzieci - niarska,
wem
AID.glikam i
Al.
Ha.rrlsem
Kościuszk
i
! etap wygrali Polacy
CZNE i ETNOGR AF]· F.:o.ERGF. TYK
11 :lR.15
fAl. Poli,.Dzielni
cowboye" , 48, tel. 324·09 przyjmuj e
Mcghee wszyscy w jednako- wyprzedzając o 1 sek. kolarzy
CZNE (Pl. Wolnosci 14•
techniki 17l nieczynne
„Skrzyżowane szpady", zgłoszenia
wym czasie 3:45.35.
telefonicz ne
Na piątym radzieckic h.
Gf\YNJ A (Tuwima nr Zl
crynne g. 10-16.
,,Na
ratunek",
,,Ro- n• zab' gl d
„Jo-jo" od lat 14 (fr.)
d
miejscu
ukończył
etap drugi rePo 11 etapach liderem wyści··
ie
o
omu
o„
~. lO,
,
MUZEUM KATEDR Y E·
,
,
,
mantyczn
a
przygoda
", godziny
19-4.
12 14 16 18 20
Zabieg!
gu jest nadal szepiel (ZSRR) WOLUCJ ONIZMU
(Krawiec ka 3151
UŁ HAT,KA
„Niewidz ialny Mirko", wykonuje si.;i
od g~.
41 :42.31
przed
Gawliczk iem
ew Parku Sienlciewi czaJ
•• Gor~ca linia" od lat „Długie uszki" gcdz. 1 6 io-5.
41 :43.44,
Szwajca.r em
"
czynne godz. 10-17.
Abt
l'I „Banda" od la·t 16
14 (pol.) godz. 15.45, 18. ,godz.
41:50.24
,
oraz
surmińsk
im -41:51.14.
18 20
MUZEUM HISTORIJ WLO
Z MIASTA
20 .15
Dalsi Polacy
zajmują miejsca:
KIENNIC TWA
(Piotr- I '\'TAJ!\ (Kl'lń•kleeo 17Rl
i2) Belker 42:06.47, 37) Jaoiiak
DYŻURY APTEK
K<mcert muzyki orgakowska 282).
Wystawa
42:1'7.41, 38) Dylik Pre>gram
krótkome~ra42:17.52,
nowej w kościele ewa.n•. Wlókienn ;etwo
wczo411)
żowy: „Ziemia łódzka",
Za·droimy
- 4·2:24.1-0, 49) ForGłówna
50,
Więckow- geł\cl!:i<ln
raj l dziś"
(.p;.otrkow ska
„Tkanin~
nalczyk
„Działoszyn",
42:36.05.
„Dziś
Drużynow
skiego
o
21"
Piotrkows k.ii 283} o godz. 19, wykopolska"
czynne
od
Trybunat skiego Grodu" 22::-, Zgierska 146 Nowot
prowadzą
kolarze
ra<l;zieccy narwca
10-17,
123:30.55
godz. 15 - 22 oon stop ki 12. Dabrowsk ieeo 241:> Volker wktuoz niemie<:k i
przed
Na
Polską
stadiQ!lie
Hutnika w N<>Wej
123:40.J8.
Braut1gam .
Hude rozegrano międzynarodowe
ł.11 c ZNO~(' (Józefów 431
DYŻURY SZPITAL J
WYSTAW Y
Otwarcie
wystawy nt .
Tata, na.pomk·n ij panu, że spe>1ikam.ie piłkarskie, w którym
„Przystan ek
komisajestem p<15trache m bramkarz y Dj'Ilamo (Kijów) pokonało
„Polskie
wydaWniC twa
riat" od lat 14 (węg.)
piłka
Szpita_l im_. dr H. Wolf art. ze zbiorów
OŚRODEK
PROPAG AN·
na naszej ulicy, to może ska· rzy Wisły i Hutn~ka 4:0. StrzelMiejg . 19
Łagiewmcka 34/36 - skiej B1bliO<teki PubliczDY SZTUKI (Park Sien
peru,ią
mnie
do
cami
Górnika
bramek
Zabyli:
Biba (3) i By
(Traugutt a nr 18) Pl'7 yjm".je rodz.ące. 1 cho nej im. L.
kiewicza) . Wystawa ma t.DK
brze!
Waryńskiego
szewiec. w:dzów około 12 tys.
.Jak podaje prasa francuska , w
„Telefon 03" (radz.) od r~ .
larstwa i grafiki Okrę
,gmekolog icznie . 7. w Łodzi" - o godz. 18 w
lat 14 ge>dz. 15.30, 17,3:1 ~ielnicy .Bałuty, z Dziel Klubie
gu Krakowsk iej ZPAP
tegoroczn ym
mlędzyna .rodowym
MPiK
(Narutow
iD
.
.
n.cy
Widzew
z
Czynna od 1-0-13 ! od
Re- cz- 8110)
,. n1 są po 1iczone
1 l jonowej
wyśdgu kol.a'!'Ski.m Tour de l'Ave
w.
Poradni
„Kn,
c.
•
15-18.
od lat 16 godz. 19.30
ul. Zbocze Ul, Szpitalne j
nir, który r.ozpoczni e się 2 lipw czwartek - g czel"W
SALON
WYSTAW OWY Mł.ODA GWARDI A (Zie- !Ir
6 oraz z Dzielnicy ca pałac w Niebo·ro<Piotrkow ska
ca i będzie
nr
trwał do 14 lipca,
102l
lcna 2) „Spacer po li- S!'ódm!es cie z Rejonowe j wie
ze
'W'Zględów
techniWystawa
Na
torze
jubileuszo wa
w Helenowi e odbyły
200 m juniorzy - J. Bek 16
weźmie udział 12 zespołów. Będ;1
nie"
o-cl lat 16 (ang .) Poradni
„K"
przy ul. cmych
rnalarstw a
dla się
wczoraj mistrzost wa kolarBolesława
godz. 10, 12.30, 15, 17.30, Kopcińskiego 32. Szpital zwiedzają zamknięty
cych, og.ród <>- skie WKZZ. Mistrzam i w poszcze
200 m seniorzy - Kupczak 13,6 to drużyiny: .Anglii, Belgii, CzeHochlinge ra. Czynna c.
20
im.
dr Madurow icza - twarty.
chosłowacji,
10-18.
gólnych konkuren cjach zostali:
F\ra.ncji,
Hol&ndii,
MLZA
(Pabianic ka 173) J\1 .
drużynowy juniorzy na
Fornalski
ej
37
Zbiór.ka
'UK:Zestntk ów
SALON
1 km juniorzy - Morawski 1.16,3 4 wyścig
FOTOGR AFIKI „Mr Hobl;>s na urlopie"
iys. m - Włókniarz 5.04, se- Hiszpanii , Jugosławii, NRD, Pol•
pr7yjmuj e ro-dzące l cho dzielnico.w ego z\'otu ZMS.
ŁTF (A. Struga 2) Wy1 km seniorzy - Latocha 1.09,2 niorzy
(panoram a) od la.t 14 r"
ski, &-zwajca.ri i, Włoch i Związku
g,inekolog icznle
- 4.55.
z (~ bm.) w Sulejowie o
stawa fotografik i Hen4 km seniorzy
Józef«>Wi cz
IUSAl g. 15. 17.30. 20
D?ielnicy Polesie oraz z godz. 6.30 w AL Polltech 5.09
ry Koremana pt. · „Pa- POLESIE (Fomal~k.i
.
Wyścig długodystansow:r junio- Ra•dziecki e-go. organizat orzy spo.;
ej 37l nz;elnicy
Sródmieście z
prze-cl Pabacem Spor
ryż". Czynna od 13-18.
4 km jtl'D.iorzy Gorzkiew icz rów wygrał Gorzkiew icz a senio dziewają się także udziału iko!a„Rancho w dolinie" od .Rejonowe j Poradni „K" niki,
towym,
5.21
rów Borysewi cz.
rzy Bułgarii.

CO!!ldzie?KifDY?

Górnicy- włókniarze
w niedzielę 12 bm. na stadionie

ŁKS

l:

Zadrożny zwycięża
na XI eta pie

A

Dynamo (Kijów)

zwycięża
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Tour de l'Avenir
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Mistrzostwa kolarskie WKZZ
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O, tak. Poznałam nawet wtedy bardzo
czlowiek a. Dziennik arz. Nazywa sie
Andrzej Rowicki. Może go pan zna?
Owszem, znam go powiedział obojętnie Downar. stall'annie ukrywając wraże
nie, jakie na nim zrobiła ta wiadomość.
- Prawda, że sympatyc zny?
- Bardzo. Jeśli sie nie mylę, to niedawno
by! w Augustow ie?
Tak. Przyjechał tu na reportaż. Mówił
panu? Może opowiadał panu o mnie?
- Nie. Nie opowiadał mi o pani. To jes!
bardzo dyskretn y młody człowiek.
Spojrzałą na niego z wdzięcznością.
Cieszę się, :i:e pan tak mówi. Bo.::, bo
widzi pan, w takim małym miastecz ku ••• Pan
mnie rozumie, prawda?
- Doskona le panią rozumiem .
W tej chwili żona portiera postawiła przed
;nimi maszynkę z kawą, filiżanki i Cllkiermiłego

-

Żyć?

Po co? Dla kogo?
Nie ma pani nikogo?
Nie. Z mężem się rozeszłam. Ojciec nie
żyje. Nie mam nikogo.
- Czy pani gdzieś pracuje?
- Tak. W Powiatow ej Radzie Narodow ej.
- Lubi pallli swą pracę?
Wzruszyła ramionam i.
- Cóż to można lubić czy nie lubić, Zwyk•
la, urzędnic:z;a, papierko wa robota.
·
- Zapali pani? - spytał Downar, wyjmu-

jąc

i

papierośnicę.

Zawahała się,
wyciągnęła
wzięła papierosa .

jednak

rękę

Tatuś zabrnniał mi palić szepnęła „.ale teraz„. ~zy naplynęly jej do oczu.
Pośpiesznie podsuną!
jej zapaloną zapalk~.
Bywa pan! czasem w Warszaw ie?
spyta!, chcąc skierować rozmowę na inny
temat.
- Och, bardzo rzadko. Nie stać mnie na
takie kosztown e podróże. Kilka miesięcy temu jeździłam slużbowo do Warszaw y, ale
tylko na parę dni.
Podczas P<J<lróży często nadana.ją sie
okazje oo zawieran ia nowych znajomości.

nicę.

Proszę. Jest gorąca kawa. Ndech pań
stwo piją!
Downar podziękował i napełnił filiżanki.
Mocny aromat uderzył ich w noz<h"za. Kawa rzeczywiście była dobra.
Przez dłuższą chwilę · rozmawia li na tema ty obojętne• .DownaT opowiada 1 o ży6u
w stolicy, o swej pracy, o ostatnich filmach
i przedstaw ieniach teatralny ch. Był ostroż
ny. Bal się ją sploszyć jakimś zby't natręt
nym pytaniem . Wiedział
z doświadczenia,
:i:e w takich sytuacjac h tylko cierpliwości!!
można uzyskać jakieś rezultaty .
Wreszcie
doszedł do przekona nia, że może zacyzyko
wać.
Spyta1 od niechcen ia:
Czy poznała pani może w Warszaw ie
także niejakieg o Gernera?
Spoj rzala na niego ze zdziwien iem.

Gernera? Nie. Pierwszy ra:z slyszę to
nazwi&ko . Dlaczego pan pyta?
- Nie, nic, U.k sobie zapytałem. To jeden
z moich znajomyc h, zna także Rowickie go,
więc myślałem, że może... Byl tu w Augustowie na jesieni. Możliwe, że ojciec pani
go znal.
- Nie wiem. Tatuś znal bardzo wielu ludzi, ale nie przypom inam sobie, żeby kie·
dykolwie k wspomina 1 to nazwisko .
·
- Tatuś pani byl czlowiekd em bardzo towairzyski m.
- O tak. Lubił przebywać między ludźmi.
Mia! wielu przyjació l.
- Okazuje się, że mial także i nieprzydaciół.
.
Oczy jej znowu zaszklilY się łzami. Wypiła duży łyk kawy.
- Nie wiem, kto to mógł zrobić, zupełnie
nie wiem. Nigdy nie sąd,ziłam: że istnieje
człowiek, który aż tak n:enaw1d zi tatusia.
Pani, oczywiście, zalezy na . tym, żeby
ten człowiek został ujęty i poruósł karę?
Niezdecy dowanie potrząsnęła głową.
Bo ja wiem... Chyba n;ie .. Już przecież
niczego nie da się cofnąć, ruc ruż nie zmieni tego, co się stało.
Downar uważnie obserwował dziewczynę.
A chęć zemsty? spytal Czy nie
doznaje pani takiego uczucia?
- Nie. W każdym razie w tej chwili o niczym takim nie myślę.
- Niech mi pani powie, czy wczoraj prosto z domu przys~la. pani tut.aj do hotelu,
żeby ze mną pomowić?
Nie. Byłam u przyjaciółki ł to właści
wie ona mi poradziła,. żeby do pana pójść.
ZWierzyl: am jej się z moic h obaw, powiedzialam, że wid~ialam tatusia w towarzys twie
jakiegoś nie<i:naJo mego mę'iczyzny, który :za-

pewne niedawno przyjechał do Augumow a.
- .Tak długo była pani u tej przyjaciół'lti?
- Bo F;i wJern .•• Pewnie z godzinę, a może dlużej. Nie pamiętam.
- Czy ojciec pani spodziew a? się ~zoraj
czyichś odwiedzi n?
-Wyraźnie mi tego nie powiedział. Il.le
miałam takie wrażenie, że czeka na kogoś.
Chciał się mnie pozbyć z domu.
Ach tak! I pani nie domyśla się, na
.kogo ojciec wczoraj czeka!?
- Nie, absolutni e nie.
Downar umilkł i w zamyśleniu palil papierosa. Sp-rawa stawała sie coraz bardziej
zawiklan a... Instynkto wnie wyczuwa l że El·
wira nie jest zupełnie szczera. że pragnie
coś ukryć, :i:e nie chce powiedzieć mu wszystkiego. Zastanawiał się nad tym. czy w stnsunku do niej obral wlaściwą taktykę. W
danej sytuacji nie mógł właściwie roc innego wymyślić. Wiedziała, że jest milicjantem. W tych warunka ch trudno było prowadzić jakąś bardzo precyzyjną grę. Doszedł
do przekona nia, że niczego więcej się nie
dowie. Spytał:
Czy pani mogłaby chociaż na k!ilka dni
zamieszkać u swojej J)T'Zyjaciółki?
- Sądzę, że tak.
- Bo zapewne , po tym, oo się stało, nie
miałaby pani ochO'ty wrócić do domu? Przy·
najmniej na razie.
- Och, za nic na świecie.
- No właśnie. Myślę, że najlepiej będzie,
jeśli prze-z pewien czas skorzysta pani z goś
ciny przyjaciółki, a potem to się wszystk..,

jakoś

ułoży.

Najchętniej

-

wyjechałabym

stąd.

O tym także będzie można pomyśleć.

(28)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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pFenumeratę przyjmują: oddziały I delegatur y „Ruch"
zamówien
w
term!nie
ia
I
de
przedptat
dnia
10,
y n.a
a
urzędy
pocztowe I lLstonosze w terminie do dnia 15 miesiąca
numPraty wynosi: kwartalni e - zł 37.:;o, półrocznie poprzedzającego okres prenumer aty. cena prezł 75.-, rocznie zł 150.-. Informac ji o przyjmow aniu prer.umer
t poczty. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki
aty t sposobie zamawian ia
za granicę (o 40 proc . droższa) udzielają
wszystkie
placówki
„Ruehu"
przyjmuj e BKWZ „Ruch", Warszawa , ul. Wronia 23,
konto PKO nr 1-6- 100-024. Wydaje Łódzkie Wydawni ctwo
Prasowe RSW „Prasa". Łódt, Piotrkow ska 96. Rekoptsó
w nie zamówion ych redakcja Die zwraca.
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