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Powstańcy kontrolują
cztery piąte terytorium

mro
tur-

awy,

ii.
ea:zy

•rzed

~ka:a

A~cja.

iprasowa ;,WyrziwoN.aroid.QiWe:go
Frontu WyZJWO!enfa pol.uidniowego Wietnamu, ozmajmita w
czwaJrtek, że F.ront loonbrniluje
obecruie cztery ipi.ąite (80 procent) teryt=Jum poluidniowow.ietnram$kiego, Z<\)mieszika1lego
przez ponad 10 mi.iliOl!lÓIW lu~enie ",

org.ain

·em

lsmy

rze

reżim
t.t-olę

lięty

w Białym Dom v

a.żdy
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rtr-ia

:ilka

~rzel

ln.kL

ie<l:.:

~częs

ln~i

któ

>cłu,

je-

zeza-

.~ezydenrl; Johirus.D!ll odbył w
pi.ąitek trzecią z kolei konfetrenc}ę ze swymi dV<raidicami,
zast.21nawiając s.ię nad zais1ad111iczym '.Zlwięklszeniem
Liczby

woisk amery1kań1S1'.~kh w Wiet
na.mie poludru1c•wym. J;;1lc p.isze Agencja UPI,
było to
loointy:n1Uowam.ie .. bolesnej oce111y syburaoii w W<ietnamie". W
tro•zważan.iaich tych Vl"zięli udział Rusk, McNama<ra, p-rzeW{Jdn:iczący k.oleg.ium szefów/
sztaibów gen. Wheeler
oraz
isoec ia•lny 11omocni:k. prezyden-1
ta d10 s p•raw bezp•ecze n s twa
111arod101wego McGe01rge Bundy.

iący

We
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saj.gońs!d

utracił
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Do ogromnych roa;mia.rów
udział

a.merykańskich

U•
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fe•lojeśmy
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loiw ie
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sobota 24 li·pea. 1965 roku
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Rok XX

nierzy w spekulowaniu dolara
mi na czarnym rynku w Sajgonie.

Jak d<>nosi
rald

„New

Tribune",

York

sajgollski

Heez.ar„

ny rynek wchł<>nął około 40 mi
lionów dolarów anierykańskfoJ1.
Dolary,

kupio:ne

u

trafiają
do l<iesze·ni miejsco·
wych bogaczy, którzy wysyła·
ją je potem do ba.nków euro·
pejslti.c h i wymienia.ją na 210·
to. W ten sposób spe·kulacja
walut<>wa przyczynia się do u·
cieczki złota ze skarbca USA.

Władz•

ją

amerykańskie

.,,

Nowe projekty ustaw
p.ły
Wpłyn
.
'i .

żołnierty,

po<łejmu

śro<ł·

obeon•i e n.adzwyc7.ajne
ki, aby ratować dolary.

NALOTY NA DRW
Samofoty amerykań.skiie doko:iarły w piątek oo najmniej
siześdu nalotów niE Demokrntycz1ną Repulblilkę Wietnamu.

będzie gotowy

dom wczasowy w Arturów ku
dla łódzkich włókniarzy

l'fÓW
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f.

wrześniu

rolnicy koszq iylo

SPEKULACJE DOLAROWE
ŻOŁNIERZY
USA
rósł

Kolejna narado

Chouzy

I

zia

do Sei· mu
'

w

po1udiniowych .

centra1-

~~f~wLi~,~~~.io~~'~:ch~~~~~

Do lalS/ki
mansiz;aJ;kowskiej
służących
do za<>pa.t rywania rol
,.,.,.,zek:roc"'"'.'
!y
pólmetek. a w
nict,wa i wsi w wodę.
,.....„.
.....,
wip!y1nęly 4 p<rojekty ustarw:
Projekt usta.wy „o zmianie
niektórych rejon,;ch
są już
--<> prawie wlaści•wym dla
dekretu 0 niektórych
podat·
na ukończeniu.
Obecl!lie na
międzynaro<lo~h stos.u.nków
kach i opłatach terenowych" tych ob:;;za,rad1 kra.ju
coraz
OSIO'bistydl i ma,jątJkowych;
ma na celu uregulowanie spra
więcej
go.>pooarzy mających
- o zmi<itlie ustawy o za- wy podatku od przewozu, wy·
lekkie ~'eoy. na których z.bokonywanego na obszarze kraju
5"
apa.trywaniu
emeryt<lnym
zagranicznymi samochQd.ami.
że dojirzewa S1Zybciej, rozpoCZJl·onków rolniozyic:h s.póldzialczyna · kQS'Zenie żyta. Wielu
nii p.ro•d'Ulkcyjl)ych oraiz :OC:h rorolnii.ków przy8t.ąpilo także do
dzin i domowników;
omlc.>ów jęczmienia ozimego
- o za:opatrywaniu rolnici rzepaku. Natomias t W W<>twa ; ws.i w wode ;
jewooztwarch póln-0cnych do- o zim.iarniie dekretu o nier>iero teraz rozpoc:ząl się W
ikLórych poda.:1kach i <JQYlaitJach
W
cz·wartek w nocy neoiace lei pel1rui sprzęt reep:;ku ' i
s zy ści
spro\VO:k<n:vali zajścia . z
iteren-0.wyoo.
policją w Triescie. Wiele o.sob
jęcz,mienia ozimego. Tak więc
Projelct ustawy o
prawie
o-dnioslo ra.ny w gwałtowny':!n
w tym r0<k>u wystąip·i•la 2lnaczwłaściwy:m
dla mię<lzyna1rostarciach. Dokonano kllkunaslu
nie więks,za rozpiętość w terdo•wych s:los.uin.ków 00•01blstych· 1 a.resztowań. Neofaszyści protemhnach rozpgczęcia prac żn!w
t
stawali w ten sipooób przeciw
.
ii ma.jątkc•wych (z_wanym
ez
jednej z decyzji rady
miejnvch miię<lzy polu·d1niowymi i
międzyn< iro.oow:vm
pra:wem
skiej 0 przewadze Centrolewu.
J}Ółnocnym.i
rejo111ami
kraju
pl!'ywatnyrn) określa. jaiciego ~~...:.~~=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kra.iu pr.:-a•wo pols.'.<ie =Y
obce _ ma być st1os owa ne w
zarkresie ty(;h "100s•Lt:nkÓW. Uchwialernie przez Sejm
tego
p.ra1wa st.a1n.owić będzie zakoilczeinie
wielki-ej
k<ldyfikacji
pira~va cywilnego i rodzinnego.

zaJ•sc•1a
• (iJ Tr1esc1e
. •.
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Nowego Jorku

6
h-v.a-

b:i'.ty

Projc·rt usta:wy o zmianie u-

ram

Na

lotnisku

w

Kuzynie

crbar
iej

stawy o 7..aopatrzeniu emeryta! w Pradze Czeskiej wylą·
nym czlonków rolniczych spól· do·wał samol<>t pasażerski

f.•

rodzin i dom-0wników -

dzielni produkcyjnych oraz ieh „Boeing

I

~sce

w~d.uje

objęcie

członków
spółdzielni

prze·
ni:l-

707"

amerykań ...

tylko "". spółdz.ieln..iach wyższe
go typu. \\i·arunkien1 - 'v myśl

Airways inaugu

dz.iałlii

przyZ!lgrodoprzeka.zanie koni do go

wej i

spodarstwa zespol<>wego.
Za.o·pa.trzenie
wsi w
jest je..!nyin z

I
na

ań

tę

KOSY2in - Obote

w piątek odbyła się na Krem
lu rozmowa
między
premie·
rem Ugandy dokt<>rem Obote i
przewodniczącym
Rady Móni5trów ZSRR A. Kosyginem. W
ro>:mo•wie W?.ięli udział działa
cze
państwowi
towarzyszący
szef<>wi rządu Ug~.ndy o.raz mi
nistrcnvie radzieccy.

Jet.nie w

CZ)".ruaciącą

się

27

bm.

nową
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ARABSKO-IZRAELSKI

a-

e.

ao0-

tie

l

przyszłym

poc»ną się

do

k·oń.ca

rol~u

Oświadczen·ie
Burqibq
W obecnych iwairunkaclt mo'1n.a iro•ziważać mo-żHwość ho1norcnvego :koon~1ro1misu, który u_łat
' Wiłby
irozwiązanie
probiemow
między Ara·ba1mi
i żydami oswliadczyl w czwa·r tek pre•zydent Tunezji-i Burgi,ba, przyjmując
prizedsta'Wlldeli Mięctzy
narod•o1we1j Unii Mł·odzieży SoQja1istyczncj.
Sz.ef
państwa
tunezyjsokJe<g•o
1twierd?.:i, że w ootatni.m okresie
.pogłębi-! się poo1.1:iał między kra
'jam.i a- a•b skimi.

:Podziemna próba
nuklearna w USA
Ameryik.arńska

!klOm.ilSlja enerpr:zie;prowaidzira
ipo!Liig<l<I'lJ,e
dośw.iadic:za~n~m w 1ievaJdzie 15

gili

w

a:tiomiowej
na

IP'jątelk

w tym roku ekis!perymen t z

Jia<l'U•nikiem 111uikleamnym o śred
1niej si'qe wy1buohu. Próba pr:z,e
IPl'IOIWaic'liz,ona b~1 pod ziemią.

dla

polepszeni.a

wa-

:roz„

w ma.;it! ~ potrwają
wrzesnia,.
Doon

Harriman (iJ Bonn

czynny będ,,,ie zresztą przez
caly rok, poniewa~ posiada
cen~ralne
ogrzewanie. Odbywać się tu będą D?-· in. także
wszelkiego
ro<lza,l!-1
kursy.
z.ia,zdy j konferencJe.

AvaTe1l Ha•rT1man - ambasado·r Jo•hn1so.na do specjalnych
poruC?.:eń przybył w
czwairtek wiecr.01re1m do Bonn na 2dniowe rozmowy z przedsta1\Vli

(lk)

ciela.mi

o uspiracjuch
alomowych Bonn
Na :kii:L'k.a. dnli przed roz;po-

z-

wnę

foto: L. Olejni<YLa'k

To
ltt'o

~

Wyposażenie

z.n~cz.enie

runków
bytowych
ludnosci
wiejskiej <>raz <>Chrony przeciw
pożarowej na wsi. Przedstawio
ny przt'z Radę Ministrów pro
jek.t
ustawy
w tej sprawie
przewiduje S'.ieroką pomoc pań·
stwa przy budowie urządzeń

tna przewiduje m. in. 3 tele:wiizO'.ry. Pierwszymi w-o.z.asowiczami będą dzieci włók·
niarzy łódzkich, ktbre spędzą
tu wczasy
zimowe. Wczasy

?

µo

kl~b.

wa·.i.nych warurn

ków
intensyfikacji
produkcji
rolnej. Ma ono również istotne

Kończy się bud<>\Vę lnks-usowego domu wczas<>wego dla
wU>kniarzy w Arturbwku. D<>m
ma być gotowy 30 września.
P<>miieści on 100 ł<>żek, świe
tlicę,

wO<l~

fazą

ik:on.ferencjli rozJbooie?.iowej w Genewde przewodin.1cizą
cy Ra.dy Obrony NRF ~'l'Oile
IPIOWILór.zyl: wysumlięte jurz poipnzedmio ipr:zez OOń~kiego m11n.isitra
51µraiw
zagir.reri,iClllilY><:h
Schroedera 2ąidlania, wg ~o
trylC.'h NIRF - w wy,paidiku ieś
h 111iie d01.idzie oo slmulru u'tlworzenie rw.iellQ\Srt:ironnych sił
111uikJe<:rn~~. - dąrżyć będ'zie
do urzyskain:la ~snej br.o.ni
.artomowej.

władz

ke.

3~,5

liczyla PQlsika pod ikon.iec ozerwca br.

i byt o O. l prom. mniejszy niiż przed rokiem. Te nzdiba.rdziej
aJk•tll!alne daine demogmiiozne są wy•nikiem wstępnych US1i.aleń
Glównego Urzędu -Sta•\.yst.ycznego.
DO'klaidiniejsizymi liczbami diysponu;e urząd za I kwa1rtal br.
Z <lanvch wvnHrn m. in., że nad.al uf.rzymuje &ię niewielka
nzdwyżk~ ludn~ wiejc~kiej nad miejską.
Cieka•w e są dame dotyczące wskaźnika zawieranych mał
żeI'ls.tiw. W I kiwarrla.le br. w 2lwią21k.i małżeńskie WS1tępowaJy
4 pacy na 1000 mi€>.s1z;kiań,ców.
podcz.as gdy w E:in.aloglicznym
okiresi€ ub. roku - 6,4. W IV k!wa.rta.le ·oo. rok>u wska-Żini'k ten.
doszedt a1ż do 9,4.

Rada Bezpieczeństwa
kontvnuuJe debate dominikańskq
W czwair>tek:

Raida Bezpie-

czeństwa loontynuowaJ.a debatę domi•nikańską. Prizedsi!Jawioiel
Związlm
Radli;iooltiego

Moroww.
który
przewoonjobradom c-awa1L'bk!C1wym
Z'-'~óci~ uwa,gę na srzereg d<>k!um en tów, k1tórym1i dysipo.nu-

Demonstracia
w Atenach

j

czasie pog,!"'Zebu studen~a ,
7.abiitego w sta,rcia-c h z po.Jicją
w u1bieg·lą śro<lę, przed katedrą
w A:terna-ch zebrały się w pi ą
W

tłumy
mieszl«ańcow
Ate n.
W~oszo.no oil<·rizyl~i na ezC'.ść by

tek.

premie.ra

Pap.nind.r e-u,

któ

u<lo:ia! w t>roc:zyst..,o~
C.ialClh pog:r1Zehowych.
brał

e Rada,

Ś'W;iooczącyiah o
Slię sytlmcji w
D01ipdnikiań<Si\j:iej.

zaRe-

os.tr.zendu
publice
Na
p-01sioo1zen.i u
cziwairi:Jk»wvm za.biera,l
ln. i1n.
głos
p;zedistawiiciel
Urugwaju,
Velvz.ąuez oraz chall'ge d 'affaó.re." misjoi fran<:"uslkiej Tine.
Ooo i oni dwli wy~iaz swemu za,n:i~pokojen.iu poga.rgq.a-

się

sytuaJCją

w

usta.w4cznym
porozumiień

Zabier<l!jący

Domininarusza1"0/Zejmo-

~pinie

głos

przedistaiwiciel
rządu koI1S1tytucyj1negio B:raahen :ziłooyl oświadczenie,
w którym 7Jdemaskowal 1pt'óby jwnty wojsko
wej 2lmderzające
do przedstruwieniia siebie jako „jedynego lega.lnego rzą.diu". B:raohen w nieziwy'kle ootrych s.ło
wa1Ch 001*11rżyl USA o osłar
niainJe zbrodni l'lldo'bójstwa.

„._._._....,....,....,....,.,....,....,.......,....,...,...,._
„Upałom .

w lubrykach -

E;-

konlra!"
Oczekujemy

WYPOWIEDZI
ROBOTNlKOW

crzs:

:el

RiO!tnain. Sykai1a.

jąoą

kan.ie.
niem
wych.

PRzyP{)MIN AMY
O NASZYM KONKURSIE

Wczoraj wyjrohail do !apo111 i i na :z;aprois;zan.ue orgaruza to:rów
50 jubi1!.ooswwegio M1ę
dzyna1Nid-0wego KQngresu
,per<01ntystów w Tolki.o 7,.espoł
lóclzik.iego Teatiru Pows'Z.eohn~
go., ·który wy.stawi SIZJtu•kę_ pisarza am.ery1k.ańsk:iegio Sh.tm<>na Wi,n>0elborga ,.Kataiki.,
li wróg".
Pra<?remóera
s:zibuik.i w pirze!Glaid.zi-e oo Ję
zy<k esiperamito odlbyla Silę w
Lodlzi we wirneśniu uib. r.

Obsada aik:tor.sika• skJ.ada się
iedy,nie z diwócll aiklt.orów Czesl:.a1Wa Przy<byil:y i Luciama
Wi·ern.ik.a.
Reży$el'\Ulje
d:yir.

mie,szkańców

mln

Przy~oot natun;Jny w cią.giu I :pól)POM· wyin1i<iSll 10,6 promJUe

czvt

ry

łódzcy
wysłqpiq w Tokio

___________:c_A_F____________________

zachod.nioniemri.ec

kich.
Po1pr-iednio Hainrima1n pr1.eby
wal w BTukseli,
gdzie odbył
póltoragoozinmą rozmowę z b<"l
g•Jskirn min•istrem &praw :r.ag1ra
nic„nyoh, S>pa:akie!Jl.
W piątek Hairr1man konfe<row„t o: prezydentem NRF, Lueb

lego

Aktorzy

noeing na lotnisku w Pra
dze.

mieszkańców

zdjęci·a policja roz'Pędm tłum de-monstrainttiw p:rzy

Ra<lzlie0ki umieścił
na or-bicie wokólz iemskiei
szt·ucznego &ate!Hę
,.KQSl!ll{l6-76". Wyposażono go
w aipa.raturę naukową do prowadzenńa bad2ń zgcd1n.ie z pro
gramem s-e ril ,.Kio>mos", roz-:
poczętym w maxcu 1962 r.
N i:;wy mikr-O'kisiężyc obiega
Ziemię po orbicie. której a.<
p.ogeum wynosi 530 km. pe-I'i goom 261 kin . a kąt naohy.;
l e nia do Rów.ru1k a 48,B stop.
nia. Początkowy <Ykres obiegu
równ.a.l się 92,2 m.iml:ly.

JIO"

mocy gaz~ łzawiących i pałek.
CAF Pholo1ax

-

Zoslanq
opublikowane
dalsze zdjęcia

Marsa
Dr PioketrJn•g , dyrektor Ia-:
b01r2.t orium
kosmiczinego w
Pasadenie oomajmil. ŻG dwa
lub trzy
nowe zdjęcia powiierzichna
M Ersa
dokonane
prz.ez kia.mery
,.Marilnara-4'i
zoota1ną QPU.blikowane pod -~
niec przyszlego tygodnia..

ZASKOCZENIE
W

LONDYNIE

Po rezygnacji
Ho6Ue„a
Rezyg111acja Home'a ze mal!ld
wiska przywódcy paru konser
watywn-ej zasl<oczyla większość
obserwatorńw
Rezygnację

londyński

l o•nclyńskich.

Home'a p isze
kor esp01T1dc.nt PAP powszechnie za 02na

uważa

s-ię

kę,

konserwatyści
przyjęli
monetę zapowiedź pre
Wilsona . że w b1eżącym

za

iż

dobną

m iera
roku nie roz.pi1'ze on wyborów.
Ka·ndydaoi na następeę Home'a zostaną wylon ien.i dopiero po k<>nsultacjach w różnych
„wyższych
kolach"
politycz•
nych i gospodarc-zych. Główna
walka rozeg.ra się między przed
stawicieolami młod-eg<:> stosunko•
wo poko•leriiia konserwatystów.
zwolenn·i·ka1mi pewne<) mode·rni:zacji pairtii, Maudlingiem i H~
he.m .

Senat

Z'Gl.OSZEN
ZAKLADÓW PRACY
DO KONKURSU

..... . . .

piątek

Decqzja
senatu USA

o stairue bhp

w ich fabrykach
w okltesie lelinim

Na

Przewodniczący Rady Pdi.;
stwc. i Ogólnop01lskiego Komitetu Fron.tu Jedności Narodu
Ediward Ochab przyjął 23 bm.
w Belwederze CZJlonków Prezvd:ium Komitetu Narukowego
Obchcidów T y~ i ąolec.ia.
Prze::lstawi<'iele
Komitetu
Na.ukowego Obchodów Tysiąc·
lecia poinformowa•li przewodniczącego
Rady Państwa
o
dc•robku badań a.rche ologicznych
związanych z jubHeuszem oraz o przy gotowc: mach
do I Międzyna()dl()'Wego Kong.res.u
Ar-cheol<:.gi.i
Slowiań
E'k.iei. który odbędz;ie się w
Waxszarwie w din.i.&ch
14-18

Związek

I

31 5 mln

Komitetu Naukowego
Obchodów Tysią~lecia

w

dnie
połaczenie
lotnicze
Nowego iorku ze stolic~

Polska liczy

E. Ochab przyjął
przedstawicieli

na orbicie

projektu - jest przestrzeganie p,aj1stwa socjalistycznego.
norm statutowycl1 dotyczacych
Na :odjęciu pierws?:y
wielkości

rycznych.

,,Ko.smos-76"'

skich linii lotniczych Pan
American

niż w lakach o b al!'d'Ziej SIPl'%Y
iaiących w a runkach atmosfe-

wrześmia

szyd1 typów
oraz rując stałą linię komun;.
ich rodzin takimi samymi u· kacyjną między Nowym
prawni~niami emerytalnymi ja Jorkiem, a Pragą Czeską.
kie
<>howiązywały
dotychczas Jest to pierwsze b<>zP<>śre

ROZMOW/:.,

kraju

nad c.zęścią SiWycil tz:w.
obs.ZG:rów sbrategliozmycll.

Agencja przy'!llOIITllin.a, że pod
kiOniec 1963 ookJu obszirury wy-

riam1

południu

Wcentrum i na

:ziwo1one stamowily dwie lrzecie (66 p.roc.) pow:ieroohni połu,dinjowegp Wietnamu. W ostaitiruch miesi.ąca•ch ubiegłego
roku i na ipoczątku bieżącego

dzJi.

:iego

,llllfNNIK

płd.

Wietnamu

,Błę-

z.ie z.

·· Cena SO- gr ·

- Wydania I

....

A·--------------------------------------~-----~,~~~~ ~ ~~ ~'

dzN w
wy, w

am~kańsk:i zartwier-:
piątek pirojekt usta~

myśl której 2labójGtW<>
pirezyicleinba lub Vliceprezyde~
ta USA podfogać będzie ju~
rys.dy:ko,ii s.adów federalnych.'

Izwiestia"
o wznowieniu . E. SCHULZ
''
p r a c
. . ZRA

Z obrad
IX Ziazdu RPK
IX Zjazd Rumunskiej PaJrtH Ko
murustyc-;,nej je<inOJ'l'lyślnle z.a...
twierdz.il
re!era1
przedstawiony pmez I
sewreta>rz.a
KC
RPK N.
Ceau,o;escu 1 zaaprobował dz,Jalalnosc KC w
okresie między
vm a IX Zjazdem. Jednomyślnie zatwierdzono także refer.at Cen~ra1nej Ko
misji Rewizyjnej.
Delegaci jednomyślnd.e uchwa
W
dyrekty\'Jy Zja'Zdu w 51PraWie rozwoju gospodar:iki na•rodowej na lata 1966 - 1970 ora0<
dJl'I"ektywy w sprawie wykor-,oy
stMJia zasobów erl'ergetyC'linych
i elektryfik.ac:ii kraju na lata
1966 1975. Następnie delegaC'i jednomyślrnie uch wam; statat R.P.K l 1"'...Wlucję IX Zjazd.o.i.

Komitetu Rozbrojeniowego

l

Strzelanina
no granicy

Pakistan - lndia

Zasóadająe P'l'"'Y stole kOQferencv.)llym w Genewie Związek
Rad'.l.iecki pragnie znaleźć mo•
żliwe do przyjęcia przez WSllyst
kkh s.posoby rozwiązania pro•
blemu
.r()(l;b.rojenia
pisze
dziennik „Iz.wiestia" w zwia~·
ku ze zbliżającym się wzno·wie
niem prac Komitetu Rozbrojeniowego 18 państw w Genewie.
Związek
Rad7.ieeki
wychodzi
przy tym z niezmiennego zało
żenia,
które polega na szczerym dążeniu do powszechnego
i całkowitego rozbrojenia or.a.z
na g<>.rącym pragnoeniu złago·
dzenia na.pięcia międzynarodo·
wego i doprowadzenia do trium
fu polityk.i pokojowego współ
ist.nienia.
Dzie<nnik przypomina, że rząd
.radzieckd wysunął pr1>gram po

Eksplozja

Na ~ranicy !Undyjsko-parkistań

pobliżu

w

rskiej doszło pon.ownie do starć
między
jednostkami wojskowy
mi e>bu .krajów. strona pakistaooka twierdzi. że po jej stro
nie zostało
zaboitych 5 cywilów, a 6 o.sób odrniosło ciężkie
ramy.

Bari

Dwóch zabitych i dwóch cię
żko
rannych oto P'rowizorycrmy biolans eksiploe,ji, kltó):a
w nie wyjaśmi,01nych dotychczas
okoliCZ111ościach
nastąpiła
w
piątek ra'l'lo w
fabry<!e sztucznych ogni w Tl'iggia.no w pobliżu
Bari. Władze
w=ęly

Moskwa

śledvtwo.

Proces Geralda Brooke'o

wszeclmego I całlkowitego oroz·
brojenia, a także przedłożył do
dyskusji n.a fo rum międzynaro
dowym cały sze•r eg propozycji,
które na ra<llie mogłyby zaha·
mować wyścig zbrojeń. Zaznaczał
on także niejednokrotnie,
iż gMóW jest poprzeć te propo
zycje kOłllkretnymi posunięcia·
0

mi.
Nat<>miast Stany Zjednoczone
i ich
sojusznicy
cią.gnóe
dziiennik
w istocie rzeczy
nie za,propono,wały ani jednego
poważnego
kroku zmierzające
go w kier1mku r~brojenła.

uw~~e~ie!

Kra.j1S1Ull1i przyjął delegarta :rządu NRD
aikiredytowanego w
Kadrme,
amJbaJS>aidora.
dra
Ernsta Sc:hofaa.

Defilada (IJQjSkOllJD
w Kairze
W:iielk.a
odbyła

Ją

państwa.

Agencja MEN podaj<'!, ~e Amin ok.ao:al się agewtem wy_
wi.adu amerykańs,kiego d!z:hała
jącego
na terenie
ZRA. Pod
maską
dziennikarz.a zbieral on
i dosta.rC7..aJ amerykańskiej sJuż
bie ·wywiadowczej
info1"ma<eje
charakteru
wojskowego, politYCZinego i gospo<larczego. Prze
ka,zywanie tych ilnformac:ii przy
nosilo szkodę państwowym interesom ZRA.
Agent amerykański a;r~to
wany byl w
momencie . gdy
s.po.tkal się z agentem wywiadu amerykariskiego., który oficjalnie
zajmuje
stanowisko
attache w ambaoodzle USA w
K.allf'7Al.

AmbasadO<l'

w

USA

Kal!rze

wezwany do egipr.kiego
Ministeratwa Spra•W Zagranicznych. gdzJie zażąda.no od niego wyjaśnień.

Spotkanie

Mao Tse-lunqa
z Osmanem.
W

piątek

żoną

CAF Pl1otofax
roe.prawy
pr.okura-

Swiactkowie,
zez.nający
w
piątek w toczącym sic; w Moskwire procesie obywa.tela brytyj>idego Geralda Brooke'a w
pełni
potwier<lzłli
7.ar:izuty zawairte w akcie oo•karrżen.i.a.

POOoz.as
t.0-r oswjadcz.yi, że Jur1j KonSt.a1n.t1now nie bt,,xtde poc1ą_gn.1.~
ty do odpowieu.oialnosci
k.a.r-

nej.

Kolegi'lll!ll Karne l\!foslciewekiegio Sądu Gro&kiego skarml:o
27-lebnie~
Olbywaitela
lbrytyj.sikie,go, Gerakla Br00<ke'a
ltla wz.baiwienie wolności na
rpr.zooiąg pięai'U la!t. PierWSiZY
11"-0lk slk:arz;arn.y
ma spędzić w
iw:ięzieni'll, ?<aś na.s.tę,pne cztery w ~HJ1pra1wczym obozie
pracy o ~trronyim reż.imi!'!·

W dniu 22 lipca 1965 r. po
krótkich i cięźkich cierpieniach
zma,rł
nasz najuk<><:hańszy i
najtroskliwszy Mąż. '1'.atu.ś i
Dziadek

S. t P.

p.r-.oestępc.<.ej

krymin.ał1styk1,

clr,ied.zinHl

chemii i rndio·teoh,niki - s.twier
wrro.gi ch.araJ<ter mail.er.l.'1lów organlz.ac:j1 „l'i'l'S".
· St.arszy pomocnld<: generał-,
;nego pro.kuratora
ZSRR G.
'T1erlechow
pr-zemawiając
2;J
bm. na procesie o&ka.,r~ego
o
dy·wersyjną
drz..ia•lalnośc
211letnlego obywia<t.ela bryty;sk.iego Gera.Ida B·rooke·a oswiadczyl, że oskar'LO!ly
„d.okonal
ci<,;żk:iego
przestępsLwa
i
WYrok sądu powl.n.ien być SIU rowy"
Wyrok ten „będzie
poważ
nym O&trzeżeniem dla wszystkircil obcokraJOWCÓIW amatorów Jn.geren<!ji w sprawy wewnętrzne
Związku
Ra·d01eckiego. P<ro·i<n>rolo•r, uwr;oględni.ając
to, że Brooke dokonał przestępstwa
Po rraz
pienwirzy i
s:oczerze, c.powiediz.ial o okolw.t.
rJościach
sprawy oraz wyraz.ił
slcruchę zażądal s•ka:7..a111ia go
na 7 lat pozbawlenia wolnosci, z tym, że
pierwsze dwa
lata pr-,oebywać będzie w w.iA',:
zie n.tu.

Pooku>rator u=a!. za c:MkoW'i
cie sitwierd7.one f.a kty a.ntyra
dzieckiej dywensyjnej
dział•al
noocl Brooke'a n.a tecyto.r:iium
0

ZSIRR.

STAllSLAW
GRl;TKIEWICZ
lat &S.

Wyprowadzenie d·r<>&'kh nam
na miejsce wiec'l.lllego
SP:OCZYnku nastą.pi Z5 lipca br.
<> goo-z. 16 z ka!Pl•cy Stail'ego
Cmentama, Jlll'7.Y ul. Ogrodo·
wej. o C'ZY'Jll
za.wiad.am.ia•mY
PC>ł:tfąźeai. iw głębotkim smutku
ŻONA,

DZIECI
WNUCZKI

Dni.a 22 liiipca 1965 r. zmrurł
tragi~
przeiy.w·
szy lat 48
śmiercią

i" •l'I.

RO MAR
STARKIEWICZ
Pogrzeb odbęd>lJie się dnia
Z4 lipca 1965 r ., o godz. 17 na
Cmentarzu św. Franci.w..ka n.a
Chojnach o CZynt •P<JIWiadamia·
ją ,pogrążone w głęb<>kitm ż.aLu
ŻON•A,

Po przemów•eni·u .,roJwratora
zabr:iatl głQs obrorica, który pro
r.il sąd o uwz.glę<in1en:Le okc
J.iczności

on,

MAT.KA
ORAZ
NAJBLJl:t.8.zA
lł>ODZINA.

targoo.zących.

Ż'?

priz.estępc?..e

oska•rżonego

sobą

zwłok

s.

w

01Zi!.i

Brooke skazany
na 5 lat

I

Konst...n·unow
proku·rator n:ie

dz1a.lalnosci
Brooke'a ani w
organi.zaeji „NTS·'.
Postąpł.I.
o.n jak patriot.a.
W tok.u pux:esu
wyi<a'l!ano,
że
ma.teria1y,
l<!tóre Brooke
przywiozl cl.o ZSRR, ma;ą a.nty•ra.d•aeckl,
dywersyjny
clhar.a.kter. .El.kspe.l:'Ci s.pecjaJiści
w

,przeżyrwmy

Sw1aaek

powiedział
uczestniczył

Oskartony Brooke przeka0<al
mi album i neseser z ukrytymi rrLaiterialami antyradzleokL
:mi - oov.;adczył ŚWJ.a<iek JUl 1j
KOlllS>tarutinow.
Vv mie,zkaniu
-tego świadka Brooke zosta~ ujęty 2.5 kwietnia b.r. na go·rą
cy?l'l uczyllllklu.

Z ostatnie; chwili

ch<Wilę po a.rentowaniu.

w

nie

Uważa

poczynania

pocią!l\Ilęly

żadnych

z.a

ko•nsekwenc:ii.
duchu przern~wi"'l
w os.tatnhm sl'O<wie Brooke. Pod
kreśli~ on, że a<kt
ookarżenia

w

bY1

tymże

Sci.Srly we wsrz.ystkich prun

ktach i

powied-ział,

że

ohcia 0łby

3:

odp~kuło<wać
9Woją
winę,
potem S<tać się :z..nów por7.ąd

n,ym

i

uczciwym

czŁowiek;iem,

jarkirrn był d<arWIDie:i.

mów.

Simarne
około

Pr:resrz;ło

tyisiąc

=sit.alo zatopionych

lllll"

domów

yą

p;ref.ek-

turze To<bt.ori.

5 tys. Skandynawów
przewiózł

„VISBORG"
Ptrom „ ViS1oorg"
k.t1rr1S1Ud ący
z Ystard do Swinoujścia prrziewiózil
ooWittndo 5-tysięc7J11ego
:pa:sarrera.
Ruch rrua promri e

.ie'S't

obecnie

OO<l'latZ

wdęrk.szy.

Dziennie przy'bywia do Sw:irn<e>urjooia prnec:iętnie poonard 200,
a nta1Wet ; w.ięooj pais.ażerów.

Broń

angielska

dla USA

Kronika
===wypadków
Na <W. :RtzgOIWSk·ieJ pod mo<to
cy.kl wipadła st. Błacha {Dąb
rowsrkliego 113).
Z
ogólnyimi
obra'Żenia.mi pr.zewieziono j.ą do
Sz.pirt:al1a ;om„ Jons•chera.

*

Ryszarrd * Parwełczyik* z Torrunia
wt>iegł
g.waloownie
na
je7.>drnię
'Uli. Zg1ersk..iej, wprost
pod motocyk!l p.re>Wadzony _Pr".ez
Ste.fan.a K-OTZe<nka (Fe!sztynslc1ego 2'.5). Kierorwcę i nieos<Vrożne
go pirzechodrn.ia. Ta.n.ny eh JPrrLewie'lJi.oru> do srz.pdtaJ.a.

Dnia 23 lipca
ukochańszy

dziu

J9$i r. zmart,

72 · ~ najmą-i:, oijciec i dzia-

S. t P,

BROłłlSLAW

BOROWCZYK
A

ogrrzeb

ZS.VlI. br„

odbęd$ie

dma

się
o godz. lł "' dowe wsi Woźnirki,
tym obrzęd-z.ie po·

mu żałoby
o stnJUtnym
woadamfarmy.

7..0NA. SYNOWfE.. SYNOWE
I W'N'UiK!.

?oiwiatimych -Olb~aźeń ręki dozina~a wcrorra1l
pracownica Zakładów
F'l"Zem, Papierniczego
(Warecka 117),
Lrena
Chlrum
(z.am. ur!. K~ateroiwa 211). P;r:ze..
Wie7Jiiono Ją do
Szpitala imµ..
Biegańskoiegio.
(kll)

cSPDGODA
Dziś

w

Łodrzl.

uimli8irkow.ame,

175 (5793)

zachmurzenie

olkłresa·mi

duże

ze 8'klonno&oią do l>urz .i przelort;nyOh opadów. Te.mpera•t\lrf'a
24 st. C. Wiatry słabe lub umia1rik01W..ane,
w czasie b~zy
!>Hniejsze, z kie>runl<ów rl,'i~~-J
_....

w

nrajbli7.say poniedziałek ze ma być a.Z do 1970 1'1>k11 zas>ew
się ma w Brukseli rada
nione przez wkłady finallllOWe
ministerialna
wspólnego
ryn•
krajów członk6w wsp61aeco
ku na dwudniowe posiedzenie.
rynku.
Ja.k wiadomo, Francja n.ie we
Według> kursujących W Pazmif' udziału w tej sesji, która
ryżu pogłosek, spotkanie bruk- siłą rzeczy - odbędzie się z u·
selskie zakoń~y się
odłoże
działem - tylko s ministrów pod
niem
prarwdziwych negocjacji
przewodnictwem
Fanfandego. _na
__~_k_r_es
__
po_w_a_ka_c_Y_J_·n_Y_·_ _ __
Mają
oni rozpatrzyć przyjęty
w cziwartek przez komisję EWG
kompromisowy projekt finanso
wą.nia wspólnego rynku rolnego, którego tekst przekazany
został
równie-z Paryżowi. Dokładna treść projektu nie jest
W d'llliach od 2 do 31 !l!erpjesZC<l:e 7dlalla, ale wnosząc z
nda nastąp.i przerwa w naida•
niedyskrecji,
kompromis
u•
wainiru I pro~amu POilslciego
W tym czasie dokona·
względnia
w dość
szerokiej
ny 2lOIStanie generrailny :remon.t
Dllierze too:y francuskie.
brać

„Urlop" radiostacji

Rama.

Zdaniem kół
wspólnorynko·
wych,
punktem wyjścia tego
proje·ktu są dy9kusje, które od
były się w nocy z 30 czerwca
na 1 Jii.pca. Tak więc: finansowanie
wspólnej . kasy rolnej

mi.

29 lipca br.

dwie

,,zwykłe"

któremu

rozmowy na

"

w Berlinie zach.
silę
na obzaahodrnń.ego

<iluig kiorrnundkartu oficjal'l'lego
wyiprooować ,,.7ldlo1na.<§ć reakcji żollnderzy rrua różne sy-

tu.acje".

WC'Z-Otl'a'j Sąd WojewódzJti dtlra
m. Łodzi pod ,pr-zewodrnictwem
sędziego
Ju~irana
$,plewa.ka og•Joooił wyu:-ork w .procesie spra•w
ców kradrzlieży mięsa i 1'1-;ęd1irn
z Łódzrkich
Zakładów
Mięs
nych
ora•z Prrzetwó.rni n.r 1.
osk,a.r~enia

podziału

j0we.

zarzucał"

i2:

zlo<Lzleje sk•ra<l·lli ok. :na ton
mięsa i wę<llirn. warLości ;>o<nad
10 mJtn zł. Sąd po drobiazgoWY'Jll rroO'.lpa~rzeniu sprawy {pro
ces trwarl od 15 czerwca br.)
przyjął,
iż
prro:e<imiotem przestępczej d'llirałaJ.ności aferzystów
było ok. 300 tom. mięsa i
wę
dlm wa·rtości poai.ad 9 mln ztl
i skarz.at:
Darn.ieLa Biujnowicz.a na 15
J.a<t więzlienia, 100 tys. zł g·rzyiw
ny i orzekł ;przepadek mająt
ku w całości, Arntonicgo Żela
zowskiego - 15 la·t, 150 tys. zł
gTrzvwrny i prrzerpadek mają.tku
w ~alości (na mocy an. 8 dek·retu o arnmestii, karę więzlie
n·ia rztagotiz<>n.0 o połowę), Ka
zhmier-za Oichos'llll - 14 lat, 500
tys. 7.lł, pr·zeipadek majątku w
ozęści zabezpie=ej (karę wię
ziemia Z<łagodżocno o połowę na
mocy a1mnestH), Zygmuruta Fry
śke 9 lat, 50 tys. zł, przepadek mają.1Jku w całości, Alb ina rn.iiurd ~
12 lat, 3-00
tys. Zll', przepa'Cl€ik mająth."U w
całości. Bolesrława Deląga 10
Ja,t, 200 tvs. 2ll. majątek w ~ś
c;. Zyrgd'rry>da Parluszew.sł .go -

wielOII!·i liair•

lroszitów

oonltrai1ny a

pomiędzy
rządy kra•

Obie ustawy. Sltarnowią•
plar11owal!lego usta·

część

wodaiw~t.wa

NRF.

wyjątkowego

ozna= •ią

w

jak pod·
k!reśla ADN k.rok w kie1"Wl11ku
militarryz;acjd
caleito
żvcia tmbliCZlllego. W dniu 29
bm. usta1WY mają być ootateczJnie preyjęte prZetZ: Bun-

s

SJ

desra.t.

w świoł

będzie możnu nabyć płyty
z przebojami sopockiego festiwalu
w

1Piąit.e<k

odbyła się

w

Gd:ań

Złodzieje mięsa i wędlin
skazani na dłu201etnie (lliezienie

Alkit

krwesttię

t.rzebai

rozsłlrzygn:\d

bowiem

by'lo

Nazajutrz po koncercie

s.ku k.on.ferrerncja prasowa., pod
czas ktol'ej przerkazano kiJ.ka
DO•WOŚ{>i z.wiązanych z V Mię
dzvna•rodowyrm Festiwalem Pio
seniki .który ja.k już podawaliśffiy - odbędzle się w So
pocie w d<nia·ch 5 - sierpn.ia.

• P..ćligqf_a{m:

nięcro.

tym sezonie st;Ltek zafrai:!h
towany specjalnie do prze
wozu
jagód dla odbiorców zachodnioeuropeJskich.
Deszczowy lipiec nie sprzy
ja dojrzewan.iu
owoców,
dlatego też podaż jest sła
ba. Statki po kilka dni
czekają na transporty jagód, które przychodzą do
portu
z ró.ż,nych
stron
kraju.
Na zdjęciu:
załadunek
htbi:mek z jagodami
na
statek „Saggo".
CAF fot. Kosycarz

Wrurto
temat

Aigencjra ADN dionorsi, że w

się

Do portu 11rłlań&kieso za.
winą! siódmy
z kolei w

Cwiczenia wojskowe
cziwarrtek od'byiy
szarr.ze
Berlina

budOIWl!li~

z tym

tme. Uchw8Jlenie tych ustaw

wędrujQ

p-rzewodtniczvl

Bumedien.

jż

2lWiąza.nym

Jagody

2maC2l!ly

<prem1ier

l!lJOl[l!Ilail.nie.

wzeciągnęlo

oe

i!lowego p<0.rozrum~enda
ilrrwały
20 miesięcy i jego tel{J'llt nie
ro.;;t.al ootychozas <J\PUlblikiowatny.

W?JrOSt drochodów
rządu algiersldeg<o z eklstpl<>a•tacjii ropy
naftiowej., jaJk równ.ie:ż przy. rzmainie JJ'l'Zez Francję kredytów na firnarnsowarnie 5-letniefłiO p!arnu r<>21wojru przemysłu.
Komunikat w tei
51Prawie
og-t.oszono po posiedzeniu rzą
doo.ać,

bedą

rząd

francusko-algierskiego

dl\l,

emi~llldru ~

Przerwa w

$'aimu I trwać będzie do ~
dzitny 16. Po tej god!zlrnie aż
do póŁnocy audY!lię nardawane

dowych

W C'Z'Wl'lrrtek wiecrorem mk!omul!liikowarno w Algierze. iż
29 lirp.oo
po<lip iSJan e zoot.an ie
tu ar1gi ersko-frarnlC!l.Wki e porowmi en.ie ruaftowe. Neg-ocj.acje
w spr.awie teg>o u~Jraidu zakończyły się w Parry7Ju na początku tego miesiąca. Jaik s.ię
oc:zekui e. poroz;u mderuie prze-

w Raszy.

radiostaicj~

ustawy wyjqtkowe

Z
Bonrn donosd
Agencja
ADN, że w piątek Bundestag
zaaprobował dfwJe t:zw. „zwykle" ustawy wyjątkowe: o
„siarmoochron~e" lrudnośai i
o

Podpisanie porozumienia

będ:zie

masztu

nie.

Bundeslnu zooprohowal

p!l'Ze-

kolejne ćwic:.ooniia
wojsk ameryrk:ańsiklich, mająće we-

Dzierunirk „Dao•ly Ma.il"' pisze,
że
orzebywająca
w
Stalllach
Zjeoooezonych
de'leg:acja l>rytyj.ska
p.rowad.zi rozmowy w
sprawie dootao:C'lleJ!tia prze-z Arng•Li" b>rOlll•i i a.munriicji dla Srtanów Zjed.nomonych i że w n.aj
bliższej
przyszłości
podpisarny
zosta:n.ie
kOlll,trakt
opiewający
na wiewką surmę.
Pismo "n.formuje, że USA za
mówiA również budowę 14 czy
też więcej okrętów trarnsportoWy>oh dlla swe>ich sił _wrn.jny<lh.

. * •

prze'.i)"wmy lait

pol;udiniu

woonti.czący Komitetu Oeńtrał111eg-o KP Chin Meo Tue-tu.ng
odibyJ
serdreczmą i przyjazną
T'-O'znTI<l'We z prezydentem Repurblik1 Sorrna1jjskiej Osima,n€'!11
i towairzys;z;ącymi mu . osoba-

w.idywać

d<ni<l'wo--z.achodtn.ich..

2 DZIENNIK L0Dz.KJ:

pod wrodR
3 tys. do-

w

Odroczenie negocjacji
brukselskich?

w Raszynie

:rostal

w l\aponii

dowały
wystąpienie
z br.u>·
~w Jicz;nych rzek. Na skutek rpow<>drz.i CZJginęl9 15 osób
a 4 µrz,epadll:y bez wjeści.
W mieścrie Masrud.a w prre-

lila llldjęciiu: Gerald Brooke z

Odbierał

amerykańskiego

Zacllodnie prowincje JaponLl zostały nawiedzone przez
ulewne desz.cze. rktóre spowo-

się

egirp51kiej.

p.rezydant ZRA Naser wraz

ndków,

Wladze bezipieczeńs·twa ZRA
a-reszrtowaly
jednego z czoło
wych . redaiktorów
dzienn.i.ka
„Al Achba>r", Mustafę Amina.
Krótki komunikat ogłos.-zoTuy w
z.wiązkU
z tym
pooaje, '<e
51Prawa Amina dotyczy bezpie-

fektiurr-ze
2malarzl<o

defilada wojskowa
w piiąt.ek re.n.o w
z ~aizi'i 13 rocznicy

się

Krati!l"Ze
rewolurc:H

Aresztowanie szp ieea

Powódź

Al-

z gronem swyiah współiplracow

ZRA

czeństwa

dr

Francja a Wspólny Rynek

10 lat, 200 tys. Ził, majątek w
części,
Wacława• Wdowiaka 14 'art, JOO tys. 211, majątek w
ca~ości,
Edmu.nda ZieJJińsk.iego
9 l:art, 200 tys., majątek. w
części,
Fe,11'1csa K.airbo·wego 5 !art,
150 tys. zł gnyvvny i
269 tys. zł tytułem odszkodowania ma rze-cz ŁZM, Wacła,wę
KubiC're'k - 8 J.a.t, 20 tys. majątek w części, Kazimierz~ Cie
niewsrkiego - 8 lat, 300 tys. ził,
mająte<k w ozęści. Lejzo,ra Buź
ndakiego 8 1....t, 40 tys. zt,
majątek

w

ozęści.

wszyscy oskarże-n.; po.zbawJen•i zo<>tali rpOllla<lto
praw publicznych i oby·watel.S>kich praw
h001orowvch ma okresy od 2 do
5 lat. Proces toc:zył się w trybie dóra:!myrrn (z wyjątkiem Fe
H•ksa Karbe>wego), wyrok jest
więc osta1eoztnY.
prawomocny i
nie podJega zaskarżen1u. (j1P)

B.

2enerał

pula.ryzować

sopocką

i.mpre-i:ę.

a
przede W&Zy,;tkim
po.Islkie
piosenki.
„Po!skie Nag.rania" z.arpowiadają
nie lada sensacji:: płyty
z nagrodm<nymi piosenkami bę
dzle możrna nabyć
już nazajutrz.
W Sopocie wystąpi pięć ~
spo;łów
muzycznych: or.k.!es.try
RachO'llia i KU>rylewicza, „Ni,._
biesko-Cz:a•rni", „Tajfurny" oraz
zesrpół To.m..asza śpiewaka.
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2ramv.
w badmintona!
(l)SZYSCY

Szczegóły

jutro

°'"'"'"'....,....,................,.....,.....,....,....,.~

hitlerowski oszustem

Olrlenrb <i.rgu
donoszą,
że
były generał hitlerowski., Otto
RemeT
stkaz<my
został rprzez
sąd na 6 miesięcy wJęzienia i
270 marre<k g,rzY'W'Ily za osrustwa porpełnione w ohaTakterze
właściciela fat>ryk:·i maszyn rol
niczych. Informując o tym wy
rodcru rprasa przY\!)OIIlli..,a, że Otto

z

Wszystko jest juz przygotó<wane do tej ~ej imprezy. za
kilka d·ni do Gdańska i Soipotu zaczną
zjeżdżać
goście z
kraju
i
zag·ranicy.
Festiwal
tym ra:zem będzie tran.smitowa
ny równie2 pr-zez Eurowizję,
co ·pozwoli je&Zcze szerzej spo

Remer. aw:amsowat do rang! ge
neraJsrkiej za to, że w liipcu
1944 !'Olku
zdławH w
Berlinie
soisek WO'jskowy przeciwko Hi
tierowi. Tego jednak nie mia
no
md Wid'ocznte
za zie w
NRF, skoro cieszył się wolnoś
cia i spoko•jnie uprawiał dz.ia-

la,ln.OOć

prz.emysłOW'C>-hand.lową.

k

n
2.

s

Cegły normatywem spt1jane

:ji

„Pod wodny dom"

O KUCliNI OD••• KUCHNI
~~

MOWA TU O PROBLEMACH. NOWEGO
NICTWA

MIESZlKANIOWEGO,
ZE
UWZGLĘDNIENIEM TAiUCH JEGO
. JAK KUCHNIA I BALKON.

BUDOW- wa,
ale i konieczna.
bardziej, że jak już
stwierdzono

SZCZEGOLNYM
MARGINESOW,

ekonomia to nie
tylko złotówki

'li

ciągle
wzrastające
ie będzie chyba „odkry typu za potrzebowanie
ciem Aineryki" stwierna
nowe
dzenie, że strłllktura spo
mieszkania jest mimo wszyłeczna i u:wodowa mieszkań
s ~ko
nieproporcjonalne
do
ców Łodzi pozostaje w ści
możliwości
budownictwa.
słym zwiazku z formami uStąd normatywy
powierzchżytkowania" mieszkań. Sympni, kosztów, zagęszczanie otomatyczne
dla
środowisk
siedli, które są
w
konserobotniczych
jest
zjawisko
kwen c ji bezpośrednią przykoncentracji życia rodzinne- . czyną... pośredniego oświ(>th
go w kuchni. Wniosek ten $ nia kuchni. Jednym słowem
Potwierdzają dane
chociażby 1.
z terenu województwa ka~o- >
Wickiego. Jeżeli uprzytomni- ~ tak krawiec kraje
lll.y sobie, że kucp.nie w no- I
jak materii staje
Wym budownictw.ie mają w•
Wielu wypadkach powierzchCzy rzeczywiście? Wystarnię ok. 4 m kw, ujrzymy tę
czy odwiedzić kilka konkret
koncentrację w zupełnie innym zspekcie.
Gdy
doda- 1nych mi eszkań. aby przekonać się, że wiele kuchni me
my, że szczególnie interesujq
ma nawet
tego
m1mmum
nas kuchnie z tzw. oświe~le
niem pośrednim, a więc bez 4,il' m kw, że tak mała pojednocześnie
Okien, możemy bez
obawy wi1~rzchnia jest
o sfałszowanie obrazu mówić tak niefortunnie zagospodaro
wan·a,
że co tęższe
gospodyraczej o koncentracie... zar>anie . z trudem mogą poruszać
chowym jaki
je wypełma.
się
po swoim
.,królestwiP"
(to nJes lety,
nie
żart).
W
Nic więc dzrwnego, że łó
dzkie
kobiety
skazane
na tych „laboratoriach" nie ma
miejsca na lodówkę, na pral
przebywanie w tych pomiesz
kę (nfo ma go również w faczeniech
dumnie
zwanych
zience), nie ma miejsca na
kuchnia~i
laboratoryjnymi.
z<chwalane roboty i tym powystąpiły
ze
sprzeciwem_
llostulują<'
dobny sprzęt,
zwiększenie
bez którel(o
po\Vierzchni, a co za tym idzie trudno jes t sobie wyobra:r.i~
lloprawę
funkcjonalności
powspółczesną kuchnię .
Szafki
lnieszczeń
kuchennych, udościenne,
bufety,
zlewozmySlępnienie im światła bezpowaki i kuchnie gazowe są
umieszczone,
średniego oraz w ramach tak dowcipnie
że na każdei
ścianie
pozoPrywatnej akcji
,.mikroklistają 2, 3 przerwy absolutnie
mat" budowę
balkonów
\Ve wszystkich nowo powsta- nie do wykorzystania
jących
domach.
Postulatcvn
Co najdziwniejsze. z opinia
tym patronu je zresz lą łódzk~
wyżej
przedstawionymi
orgs nizacja LK, która była mt
niedawno inicjatorem
nawet zgadzają się sami „krawcy"
archit ekci i budowniczoSpecJalnej narady
w
teJ
wie. Onj również przyznają,
sprawie.
że
czasem o 20 cm przesunięty
zlewozmywak. czy .\l~
Wydawałoby się, że w obli
mieszczona
trochę
wyzeJ
czu obowiązujących
projekszafka może zmien i ć wygl qd
tantów i budowniczych norm
i
stworzyć
pozory
Powierzchn;owych nie miej~ 1tuchni
See tu na żadne dysl<';1S).e 1 zwi.ększenia powierzchni.
A więc dyskusja na te tePostulaty.
Przyzwycza1l1sm;:
maty jest n.ie tylko możlisię zresztą do
argumentaCJI

n

ot

Przed połowem„.

Przeg1.q4
sie:c:i
przed
pO.Wwerzi - w ryb<z.cloi.m
binacie
Ust-Kamczacka w 2itvi.ąz1ou Rad.zlieDk.i•m.

Wśród wielu zaleceń i normatywów budowlanych b:l'.ły
i takie, według ktorych m1oiły
powstawać
mieszkania
bez łazienek, z otynkowanymi jedynie, bez wbudowanych szaf. wnękami. Higiemezne problemy
mieszkańców
tych domów należało rozwią
zać: umieszczając na każdym
piętrze <lwa węzły sanitarne.
Chyba nikt z nas takiego mie
szkania w Łodzi
nie
widział.

Opracowano
dwa projekty

w
zamian
budownictwa
oszczędnościowego.
Koszt me
tra kwadratowego 1.600 zło
tych. Normatywów nie przekroczono.
Jeden z oszczędnościowych
proiektów
typ ŁSM zaprojektowano bez balkonów.
Spółdzielczość
mieszkaniowa
nie zgodziła się na przyięcie
go do realizacji.
Pomyśla
no, policzono, i balkony są.
A więc ekonomia to nie
tylko złotówki.„
Zasłanianie
się
normatywami doprowadziło w konsekwencji do poważnego niebezpieczeństwa.
Po
drodze
zapomniano bowiem, że istnieją pewne

granice

wymaga
szybkiej
dyskusji
wymaga kolektywnej myśli.
Trzeba bez podnoszenia kosz
tów znaleźć najlepsze rozwią
zanie.
Wiadomo
już. że w
tej
przyszłościowej
zabudowi e
dominowały dwa projekty oszczędnościowe - typ
ŁSM
i „Dąbrowa". Podczas
będą

krajowej narady DBOR. któ- 1
ra nie t z k dawno odbyła ~i q
w Łodzi, oceniono je dosyć
wysoko. Jednocześnie jednak
jeden z czÓłowycb łódzkich
architektów
stwierdził
przy
innej okazji. że mimo w s zystko szkoda. iż projekty te
nie zostały opracowane drogą konkursu.
Szkoda
poza
tym, że przed przy•tapien_iem
do ich masowej realizacii ni e
zorga nizowano
spotkań
i
k<?nsultacji z
użytkownika-,

m1.

Osobiście

wydaje nam si~ .
na spotk<.nia jeszcze ntP
jest za późno. podobnie jak
i na wprowadzenie pewnych
zmian i ulepszeń projekt.ów .
że

IWON A

Cz<.s powrócić do problemu
kuchni bez okien. Według autoeytatywnych
wypowiedzi
lekarzy, są one nie do przyjęcia. Chodzi
bowiem przede
wszystkim n .i e o światło, ale
o powietrze. Karygodne jesl
skazywanie kobiely na przebywanie kilka godzin dziennie w pomieszczeniu, w którym jest gaz. dwutlenek wę
gla
mieszanina
wszelkich
za11a<'hów kuchennych.
Poza
przeciwwskw..aniami lekars kimi istnieją przeciwwskazania
społeczne.
Pozbaw'ione świa
tła
dziennego i powietrza
pomies zczenia fatalnie wpły
wsją
na
samopoczucie czł<:>
wieka. Na margin.esde wa.rto
wspomnieć, że istnieią w Ło
dzi m ieszkania z 6-metrowymi
pokoikami i malutkimi· I
umieszczonymi
pod sufitem
okienkami. Nic dziwnego, że
ich użytkownicy narzekają.

k>om-

Znany francusloi oceanolog i Teo.nstruktor pojazdów
podwod~11d1. koman<l.o.r Je.an CMrnf e.au, po ostatnim nie-udanym ~t.o .~wia.dczeniu z pla tfo1·m.ą - „sztuczną wy .ępq",
k t óra spaW,a .• ie wi<Mną br .. przy.•tą,pil. do buoowy „domu pod1l·od11e go". który ma zost,ać opuszczony na d.n~
Morza śródziemnego w pobliżu N i-cei„
Na pokU:uiZ1€
rmrlwo-dn e go po,iazd11 zn.a j dawać .• ię ma trzech uczonych.
k tórzy zbada ją wr>l .l.f'W dłuż s zego prze bywam.a pod._ Powierzchnia wód na organi.zm ludzki.
(Ja.)
Na zdjęciu: •..J>OOwodn11 dom" :w..projekto1l)any przez
CO<Usteau.
CAF

śLEDZI:RSKA

Siadem nasznch
artqkułów

Jak dluqo ,,ELTfl''

będzie placić
W art:vkuJe pt, „Gaz I trucl=a" („Dz. L." z dnia

oszczędności

CAF

!

Tym
nieraz

I

12. VI. 1965) zarzueiJem „Efoie", 7,e nie potrafi 7-'\.instalowa.ć oopowiedniC'h ll!l-Z!\'1:17.t'll, które by neut.ralizowal;'!'
w
dużym
sfopn,i,u
szkodliwc.ść
ścieków, a
Pr7ł€
cie-.': t-a sama „Elta" potrafi u siebie roo:wią.zywać bar:
dzit>.i skomplikmvant> problemy t.e-ohni<'Wle. Za.l'7.ut, choc
skierowany bezJ)OŚrednio pod adN'sem „Elty", w gruncie rze0Zy dotyczy innych. podobnie p!l'stępuJa,cych prz.edslęl>iorstw. Dyrekcja „Elty" ,jak się można. b!lo spo.d,,;iewać n<i.tychmia.<;t 7J3rea.gowa.ła I pr7..iedsta.wda swofo ra.eje, których nJi.e należy letkoowa.źyć, gdyż są cme
~ kolei racjami ogiilnie.isrl.ymi.

Prze<lstawnci.eJ.e „Euty" udowodn ili na podstawie pism i
dokJUme ntów, że włożyli wi.€1.e wysilków ; strnroń. aiby p;ro
ble m trujących ścieków r<>związać.
..Elta" partycypowała sum.ą 8 mln 7ll w budowlie
przepomp(>w.ailni ścieków, mimo że jest to inw€Stycja miej
ska. Niestety. nie o ws.zyst• kim decydują pieniądze. Szyb
ko okazalo się, że p.rojekt<ont
te.i inw~tycj.i nie s!.anąl nfh
wyookośd mdam.i.a.. Taik Wif;'C
gdy ruszy>l.a prod1uikcja,
zakład =usziony był odprowaNormatywy bez
wątpienia
dzać ściek.i do kanaru otwiairobowiązują, ale w ich ramach
tego. Wresz.oi.e przepom.powalwiele można -usprawnić.
n ię wvbudiowano i kie<ly morż
na byfo iuż ścieki skierować
Przed
łódzkim
budownicdo ka.nalizacji. wyszło na jaw.
twem - 100 tys, izb do wyże
metoda ich omy~ania
budowania. Wśród
nich
7.aproJektowa.na prze,p; „Prozasłusznym chyba zdaniem łó
m.-t" nie 7..da.ła eg-za.minu. nie
dzkich kobiet - nie powinosiągnięto
wa,r unków,
jak.im
ny znajdować
się
kuchnie
powinny odpowiadać
ścieki
bez bezpośredniego
światła,
od1prowadzan.e do kain<l!iz..acji
bez miejsca
do
poruszania
miejskiej.
siię, bez miejsca na konieczny w każdym domu sprzęt.
.,Prozaimet" tiumaczy się, że
Spełnienie
tych
warunków
w tym cz.as.ie wyszło rozpo-

rząd7Jellie

mdrruistre. gospodair'ki
k<l'llluinalnej
(z dn.ia 11. II.
1963 r.).
które :zlllacznie za.ostrzyło
wymogi pod
tym
wiglę.dern. Projekt neubra.lizatora powstaJ ptrZed 1963 r. Ale
b\orąc nawet i t.o pod uw~
gę; · należy zadać sobie pyl.anie, dlacżego ,.P:ro,z.amet" do
te.i pory n.ie dosta:rczyl jes:;r..cze
pelnei dolrnmentacj.i neutra.lizia tora i posiługuje się dokumentacją prowi7'Cllryczną. DlaC'E.ego do &iś
uirządwn:ia oczysa.cmj ące n.ie zostały w cal.ości wybudowane?

Pytainda tej treści
.zadane
zoot<?·l y pr.ze<lst.awicielom „Pro
zametru" na jednej z n.all'ad.
Odpowiedź była oo najmniej
dziwna. Przedst"awioicle „Prozametu" oświa.d~"Li, że mogą
złożyć wyjaśnienia na temat
nowg opraoowanyclt propozyc.ii w kierun.lru u:zyskanda poprawy wyników I}eubraJi.zacji
śdeków. natomiast za dokumentacj~, w€d1Łu1g której wybudowa:no neutraliwtor
nie
bi-Oll'ą odpowiedziatn.()Ści, gdy l

l"A--n:::~:::-=:::~~=-===~~:::~u:~-::·'~:::::-:-::-::~::=:-::u-::::a-:ł

13.ronx (INowy Jork).
Maitpy srerokonose wtltaiją wispółto
\\>arzyszy świergot.em i cmokaniem,
Wyda.ją również socz:.ególne zgir.zyty, a
na-wet tr:zJask:i doś(' głośne, n.ie wyka1ziujią jedlnaik m:i,m:i!ltiL, bo ioh twiarz
'P'ozxiiste ję ndeirucihoma.
Wdidoc2Jnde u
t.ej g.r:uipy mail\p 2il'Ór.ilnioowianie d.źwię
ltowe było wcześn.iejszie łllliż mdmdlka
!njęśniowa i
WY'Stall'Cey1io do nawią
zywania k.an.tai~tów wzajemnych w
st.ad.2lie. Ten kierunek rozwojowy uZllzOi amery'k.ańscy badacze za swo:isitą
li.nńę ewaJ.ucyjną, nde maajaącą wiele
WSipÓJnego z :rodowod!em form wiodacyoo do C'łllowieka.
U mailiP wąskooosydh,, ikt.óre są b1i>- •

ffiaJi,t e.

stękam.ie,

gioty,

W

Można

wyróżnić recthot.oo.ie,
omokiarnie, mJaskainJie, bU!J.;podinJ,ec:ae!li!ll wydają małpy

często uiry1wał!le sy,g.naiły br:zmJąoe jak
„.klliik-"kłik". Niekiedy SY'<iZą g;roinie,

Clhcąc

odstraszyć n.a1pastm;i.1kia.,
Wsizystlkó.e te głosy n.ie stanowdą
!ri2'JOOZ jaiSna „mOW'Y" w_ 1UidJzJkiim tego
słowa Zl!W.ozienilll.
M=nia. je .iedna.k
u1zmać
rocl.zia.j tworzywa., z !którego
u naszych zwierzęcych prwidków mogła się z bieg.iem ~o!!Jucjci wytwo-

=

rzyć

~

mówiem6.

OD A.GR:ES.Jt

DO GESTU POWITALNEGO
Ma!tpy ma-ją

doskionale

1°02'Jw.imdęte

1€ł]:)Sl7..e

ściekówł'.

Ja
bić

też

sobie

W,Ylltił\g

oczysrz,.

tego wf.(11.ądu wyron~e Zld.ołzłem.„

KAROL BADZIAK

„ Ba ł orym u
na Festiwal
w Sopocie

e

c

z

n

k

o

n

d

.

.

ą

emo?<>"'

ą

dźwięków

wstaiwiania mowy byla zdolność nai:'ladowania
dźwięków
zaslys.za.nych
Zap€1Wne pra.dźwięk;i wcze.snn•lud.z.ki~
byly poci.rybne do dźwięków wydawaszyl wyiraaźny „1Uśmueoh".
nych dziś przez
szympansy. Mowa
Ameryilm ńscy baidaczie zwraca 1ją u- zaczęła tworzyć Slię wtedy, gdy -pier
waigę oo to, że oz.ięsbo w szkole, gdy
wotme shado istot przed!lud-z.:k.ich z:ana,uczyoiel gromi ~iów dając im częło się Pr2'letkszJtaJ:cać w pras.pole-buirę., u wiiellU Slf.trohaczy ~x>•ws~je od- czeństwo. KOIJJieczność przeikaeywa1nia
ruchowy śmi-eC1h, Mórego nie potrafiit ml<xrmacji w OOII'<1Z bail'dziej złożo- ·
opanować. Jest to ioh ZidaITTłem pra- nych sybuacjach
stała :stlę
bodźcem
stllre d:z.aied!ziotwo '17Y'riarż,a;jące odTll.lch twOlrzeruiia pierwooin mowy.
Rozwój
obronmy. Im w.ięlks7..e 7Jdienerw('fWalJ1ie mowy,
pil'7letZ nQeustamne Ć'Wiiczeni&
i im wtiększy gn.iew,
tym bairdziej parni~ i wyolbrairui.. stall: się w ewourywain.y li. ohiartlootJl.ilWy pojiarw.i.a się lucji
łll~o
gtatułnilm
potężn,ym
śmdec:h.
OZY.,..nłlli'kiiem rOIZWIOłjlll !iin tclig.encji.
Ciekawe są równiai: obser'W'alCje ntimdlkzi.. Zapew:ne 9mńecłh ~ się
Prof, dr WAINDA STĘSLICKA
śmaeclm„
U wiem ma.lip zaiuwarż.<mo
charakberysf;ycziny wairkot brzmiący,
Jak dilrug:ie ,,ir.rr.rI'łr". czemu towairzy-

„ ...................._„~~-"~........-.-........~~~·------- _____,1

~-!'---~~~'''''~~!'--'.:'o-"2'•~,...._,~, ....-~:'.'''\ll>:'.'<.....

diad:zą

ow.n.i a

:::~~~:=~

nie przek,zywainyclt
cjonail11ych.
ł

!

a

c;;o;.;Jpy mówią

ł
,..._________________________________

No, dobrz.e. ail.e oo &clej?
Czy „ El ta" nadiail. będzie odprowad.7..ala śoieiki do wód otwairtvoh i nada.I bedziie ?ła
cila kiairy za winy fa1k1tyozn.ie
nie piopełruone? A jeśli t.aik.,
to i<lk dłqgo? Wią7,ąoej odpow.ioo.vi na to pytałl1Jie nie moż
na było od nikogo otrzymać.
Znialarziłem
jednak w p.rotokó1e na~ady (10. ur. 1965 r.)
poświęconej sprawie newtrruimoji ścieków w „Elloie" coś,
oo od biedy morże sh.1żyć za
odpowiedź: „Po daJszych wyoowied.ziach
przedsta.Wiciel:i
Bi11JTa Projektów „P:rozamet''
zebraJli nie mogli wy.robić sobie wlaści1Wego pogląd111, CZV
z.gł-oorone
!fOWe propozycje

Ci1ek;;we pomyśleć. że up,r zejmy utm;~h
dob•~ wyOO-Owaoyćh l"d';

n

i

i

"

-----------------------------------

k

I MIMJKA

P

DZWIĘK.I

osta.bn,ich liaibach
zazniacza s>lę
niasilen:ie badań w tym k.i1>Prreprowadwno szcz,egółowe
<-nalizy d:źwję.ków i ruchów wyratr:>iącyc.h uczucia
tyioh
interesiuiących
zw,ierząt. WykonaI).o w;iele fil.mów ol'yg:im, łnych,
a
głosy utrwailono na
ta.śmie magnetofonowej. Głównym 4>Ś!rodikiem
prowadzącym
te badamia
jest laibaratonium U1nJ.wersyt.ecik.ie w

r

ę

nieraz wędrówki za żerem spowodowa.ly potrzebę nawolywami.a., co stał,:,
się przyczyną powstania grosów wabiących i ostrz;egawczyoh. Zaruwa7..ono, że u ma!1p QkJrzyk:i agresywne ,
za=epne nieraz wiążą się z rodzajem

inny :respól, któ

ry.„ pnrbywa obe~ie za irrani<-.ą. Wi<loczn.ie w ,.Proza.mecie" za kiepsiki p,roje kt otrzym1tje się premie w postaci
wy-ia,zdu za ~udcę!

cików ust. celem obnażenia zebów.
Rewkcja ta pozrueJ przeszła w uśmieah powitalny i w śmiech Odprężający, jej POCzątki leżały jednak w
słferze a.g.resywnej. W ten SIPOsób odmchy obronne, które zwierzę wykazywało
przy
spotkaniu z innym
zwie -rzeoiem - w toku ewolucji. SLJlly się podstawą gestu powitalnego

z

CT

sem k:aivmienJ.a mleldem potomstwa.
Rozw1inęla się u nich spostrz.egawczość i swoista ,.ciekawość". Długie

a

Y

kimi.
zaiuwazono
rowmeż
rodzaj
świergotu., który przypom;i,nia świe-rgot .ptasi. Niektóre mruł?Y, jak koczkodany i gibbony, wydiaią nawet dłu"'ie 1lreM. W-id(ZJimy u nicl! równ.ież
~ywioną mimi·kę. Umrięśrui€tn,ie wym:rowe twairzv da·je im morżność wykonywania rozmia;ityoh gryirniasów i strojenia min. Glosy byiwają u ndch roz-

~

ja-

ti.mku ludZJk.ieg,o musi szczególnie intensywnie za.jąć się bad;;idziś żyjących małp.
Sposoby
: Porozumiewa1nia się zwierząt w staf llach. wy.razy uozuć, do jakich one są
h::ioLne.
mogą dostairozyć klucza do
- :z.r.()ZJUJriltien.La wi·ełu procesów,
k:Jtór"
Od.były się w dzłekiej praeszłoś<:i na
~taipłie zwierzęcym naszeiro gatuinilm„
llliem

harq?
OJ>racowa.ł ją

Na ,,Batorym" przybyła a()
Pol.ski Z1UZ1n.a. pi.osenk,a.·rka k.an&:lyj,s<k.a
Moniqite
Leyrac;
która ~pi
na Festi:tDalu
Piosen.k.i w Sopocie. Moin.-iąue
Le-rpax: jest szczupłą, zgrabną
bruneitlką o dużym uroJcu osobistym.
Na Mjęcilu: piosenkarka Monique Leyrac na pc1Jdadzie

.,Batore.go''.
CAF -

fot. Kosycarz

liz1ENNm: z.oniK1 JU.-17s-<s793l s

z

'1 · -303-04

·I ,.,..N...,

w Chłodni Składowej

wizyłq

ptftdf ur90d1J.,
9-10 P.!J!_(~ w&a'l

Truskawki jak kamienie

WSTRZYMANIE

Najpierw mrożono „Mupotem rewelac7'jną
noOWą odmian~
„Zenga-Zengiaina"
czyli
.,FaWIQcytl<.i"
pochodzącą
z kontraktowanych p<rzez chłodnaę 30 h:1
plantacji i wres2JC!ie pojawiĄ
:.ię odmiana n.aj-późniejsz:t „Madame Mouton".
St2irannie umyte. posortowane, wędrują trus'.rn.wki d<"
komór chlo:iniczych. by w
tempeyaiturze ok. -30 st. C
zamienić się
w
czerwon"'
b?"Yłik:i lod'U.
Opłaca się ta robota sitA>krotll'llie.
„Dola·rowi" kU.pey
ze
Szwecji,
Kanady,
cr..y
NRF P'łacą za ton~ mrożo
nych truskawek 350-400 d.->larrów. czy1i więcej mż za

l"ZY'nki".

dzieci

JAK

Serdecznie
dziękujemy

I

i

Z
nia

11

01kazji Swil?ta OdrodzePol.s•k:i na a>Wres ria'5zej
redalvcj~ ŻY'czeni.a i
pozdrowienia przesłali m . iln.: Prezyd.itU>m Rady Nwrod.-O·wej m.
Ło·dzii, Prez)łdium Wojewódzlciej ROO.y Narodowej, f.,ódzki Komiitet
FJN,
Komi•tet
Dzielnicowy PZPR - S ·ródm ie ście, a 1Jak.że liczni Czy-

te lru'.cy „Dzi.enniik,a".
Serdecznie dzi.ęk'!J;jemy!

Pięfa·zą się pod sulfit ptll<w.-ki
Vl'laśnie przyg,oLowywa.ny jest

z ·t ruskawikami ·„z lodu''.
trairnS1pm1t 60 t0<11 mrożo
nych truskawek w Cll'krrze, k1tóry odlplym.ie do Kam.ady.
T·akże wśród. Łoodrzii.a.n mrorżan.e t!'uskawki cieszą się
ooraiz większym popytem. W bie'l.ącym roku miejslti ha,ndel otrzyma uch ok. 100 ton (w Ulb. r. ok. 70), z ok.
600 ton. które ogólem plarn.uje zamiroZ<ić chłpdnia. Oczywiście pow. tym będą także jagody, śliwki i
ogórki.
Ale na ndc jes7JC'Ze cząs, choć pierwsze sebktl k.Rogramów
zarmrOOom.o.

smaicz;nego.„

-

Chl:odru dziękujemy, a wszystkim
J„ POTĘGA
Foto: L. Olejniczak

dldllll

,,

l!!IJ{q~,
pią.tek,

W
g00z.

na

10,

228-32

o
numer

punktualnie

nasz

doo!llwonił

się

palD

K. M. (na:z•wisko, aidrres i n~1mer telef-01D.u 2111a111e reda.kej.i).

W
lllli:u

ulbieg.łym
kupiłem

chód „P-70"
P-OpirZednio
gą

dzieląc

z kole-

wspólnie

mieliśmy

„P-70",

rolm w sder?samo..
za 28,5 tys. zł.
urżywany

i11my

samochód

SlplrzedaJriśmy
pieniędzmi po po-

k;tróry
Slię

łowle

(po 15 tys. zt). Wydzial
Finansowy od sumy 13,5 tys.
:ził wym iereył mi podia.lek w

~Cf
'\ OR&IS ł

wysokości. 1670 zł, a gdy się
odWQlałem, ipoda;jąc dokJad'llie
źród•ł-0
mojego
utrzymania.
~olrość
p.oąy:ruionych
0Sl'częd1ności itid.. odpoiwjedzian.o
mii, iż oidwoł;;.nia nde można
uW2lględ1I1ić,
poniewaz„.
nir
moglem tyle zaoszczędzić.

Zarabiam. 2,5 tys. zl:, z k;t.f>cych utir.zymuję 4-osobową rodzi1nę. Z popirze<linio z,aoszczedronych
pieruiędzy
ku.piłem
lodówkę, którą l(J(l'tem sprzPdatem.
Miesz:kiam w diomk:u
jednorodzinnym
i nie płacę
ikomomego. Nie płacę także
za gan:arż. Wszystko tQ przedSJtawiłem w WydZJi•ale, a jednak wymierzyli poda1tek. Czu
ję S1ię :pokir.z;ywdzo.ny, tym bar
dziej, iż .n ie czruję się wdnnym ' wobec sk.rerbu państwa.
Chęt.n:ie
na.pisalibyśmy szerzej o 7l81Sla.da.ch wymięrza.nia
~tków w takich przypa~
kach. Może więc ~,a,,dze f1ll!adlJSO!We
zechel\ nas w tej
sp:riawde objaśnJć. A d0i.ś ZlllÓW
~ekamy na S'hCZęśliwego, któremu uda się dod'lJWOtlllić na
numer 228-32, p1m~tua.lnie o
gOOZ. 10.
(jp)

Dziś

wyjazd

do Borku
w

dniu d?:isiejszym z diwO\l"kolejowego
Lódż-Ka.lrls,ka
wyjeżdża
200-0<robo•wa
g!t"llrpa
mlodJzieży
szikolrnej
na o.bóz
ZŁ ZMS w
Botrtk,u kolo Gocro
wa. Tym rafZem na odpoczy111e1k
wyjed?.ie
mlodizie<!:
ze szkól
<Wie>mic Górnej i Bałut. WYIPO
czynek w Bruku połączony bę
dzle z podno.szeniem wjaci<>moś
C:i spoleczno-pohtycz.nych
<><raz
pracami spo·lecznymi.
Zairząd
Łód'lJki
ZMS za na82Y'ffi pośredrniotwern
zawiadamia uczesitników
turnusu, że
przesurnięto
t<>rmi.n
wyjaZldu_.
zamiast 2'5 l:>m. odjazd nastą.pi
dzls. Zbićmkę "''Y7.n;ic>.c>"1o n:i
godz. :111 prze<l ta'blicą i•nfoirma
cytną na dWOll'cU Lódź-Kaliska.

ca

-

czy są ja'kieś mie:,lsiców1ki

-

nie ollsłu,i:-uje
s.pecJ,alnością
jest

Basenów

my. Naszą
WYłll,CZlnie

bra.k

miejscówek

kolejowych!

R. W.: P.raicolWlll!\.lroW'i, °k'tóry
zwalnia się z pracy celem odda<nia k -r wi tPr'Z%'ługuje wyru<groo=:e za orpusz:czony d~eń,
bez ~l~u na to ca.y odda.je
krew hoiflorowo. czy o<liplatnie.

cierpią
także.
A je.d;rwcześnie;
nie1ako
korzy~
stając
z nad.arza;ącego
się

PRACOWNIK
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pretekstu,
Okaz:Ja
by

Łodizlainie
mają
wJele pytań
w związ.ku rz usługami; kierują
je słusznie (od ;i lat) do Ośrod
ka In.f.ol'macji Us1ugowej. Do
tej pory Ośrodek ten udzielił
już ok. 50 tys. ilnfOl!"macji. Liczba pytai'i zwiększa się co rok.
w tej chwili Ośrodek udziela
informacji o blisko 600 zakła
usługOl"rNycłl,
spółdzie1c.zych,
jak
Najwię,ksz:i
tlość

dach

za.rówl[lo

l innych.
udzielanych
in.fpa-macji przy1pada na pierwsze 4 dinJ. tygodll1Ji.a, z wyraź
n_yim ,.,szczytem"
we wtocki.
Obeonie prnedębnie udziela się
odpowied,zii :n.a przes7Jo 100 pytań dvie:rmie. Najczęściej lod"ZJianie pya1ą o usługi metalowe,
z.wlaszcza na-prwwy '"przętu gospodaTsli1Wa domo1we,go, maszy·n

Wieści

ł się
do czy't!Jienia ;te s:tlw.łą .•
która., J k wiadomo, sloi pu-ł
sta, odpoczywając po cały rwi.l
1

roku wy:tężoneJ pracy.
Z
tOJkieJ
wlaśnae olw:Jtji
skorzys.ta.l
peq·sonel
SzkAJiiy
Pod.sta.woweJ,
mieszc.zqceJ
s.ię przy zbiegu ul. Jare.cza
i Armii LudoweJ. Ja.1k to< widzii.m.·y na zdjęciu. w •-ruch!
po.szły węże gumorwe i.r obfiOD 195G ROKU
ie strwmienie 'llX!dy obmyły
G. w. W 1955
r.
zostałem
trudno dostępne okna. PozwolmionY z p.racy. Okres wymy.sł
dobry,
tylko
gdyby
povviedzeni_a mcnąt 31 grudrua.
Pracę podJąlem w k-iJ!ka tygodchcieli go zastosować wszyni póżmiej. Czy mam zachowa- - scy, chyba by Z(J)/>rOJ/ao
ną
cią.e;łosc
pracy w zakresie
dy w Pilioy, z loro.rej Ja!{,
t11prawnień urlopo,wych?
wi.a.domo zaopatruje się naRE.O.: De1~ret o ciąglosci prasze mwsrto.
. . (j,p)
·
cy wszedł w życie w styczn,j u
1
Foto: L. OleJmczak _.
1956 r .• d1aitego też Tule dotyC2y
1
on sp.raw,
które
działy
sie
przed 1956 '!'Olkiem.
~h)

Z oborz.u w SwiJlliara.eh (woj.
ziel-0<nogórS1kiie) harcer-kli i harcerze sizm:epów przy S!Zlkola.ch
poidsta:wowyeh Dit' 111 li
155
o.raa: P~tawowej Szkole Muzye-mej Hufea Lódź-Sródmieś
cie lń. in. pimą•••
„ Choć pr:z.ez: pierwszy tydzień
pogoda u nas była
:zim.ienna, terra.z jest naipraiwdę
piięlkna. Odpoczywamy tu doskionatle, a przy okazji poo:najemy urocze O'kaliice i dowiadrujerny stlę w1eliu aiekzwych
meczy o Ziemi LuibU1S.kri.ej. Tutejsa.a audność
je5't
barrd!zo
żyez1liW1a
i
chętnie udziela
nam i'll!formacj.i o sobie, <> d.oTobku
tych Zli.em w clą,gu
20-1ec1ia Plol5'ki LudKJ1Wej. Prosimy w. pośrednictwem. Reda.loojri. p.OIZ<lrowlić na.szych Rodziców i !Pll"Zetk.a.zać Im od na~
wiadomość: ca;ujemy się dioHaroersklie Omlwa.j - przerów:mez
młodzież
ze

syła.

clwJąc<t

„Mlody

w

biwa-

Las",

Ośnie Lubuskim.
ai~ty,ty dopasują.

MHurmor i

Rea,!,izujemy ha>Slło tego.rocznej
aikcj.i let1n:Lej ,.Złote ll'lUno", czy
ld 2Jhi€'l'ain~e j•alltód, ~bów li
Zliół".
'
Z obotziu
W Ja.roSlłiaiWCU p1YL.drowienie
przesyla k.adra
instru~torska i mlodrlliil'i: han:cer.s.k.a Widzewa.
DzieW<)Q;ęta

pr.a.cowników

Jureza!ka. w Lodzi
dziękują
organiziat.orom
za.
ZOtrK.a.ni7..owlllll!ie
a.tirrulooy jnego
wypo=ynku w Zawadzkiem.
Z.PP

im.

„Dziięklu.jemy za srrnac:zme po
dobrą OlJ)iekę. Dz:ięku
jemv
to. że mjaołyśmy mo+

mlkli i
ill10ŚĆ

=

wo-:

l

Dziś o godz. 12 w redakcji
„Dz;iennika Lódrzkiiego" odbę
dzie się
losowanie na.grody

wairtośc-i tysią.c.a złotych

Czytelników,

pisało szerzęśoie.

W przysrdym tygodniu mów
w jedmym z numerów naszej
gruzety
ukryjemy
nastęipne
hasło. Wyst.a.rcrzy uiw;M.nie ezy
tać noilia.tk.i i artykuły. O&zulmn.e hasło prosimy wypisać
~ kru:p.o-nic, który 7,aJtDieścimy

pisaruia, a także o
d·r0:bnc na,prawy ślusa.rskie. Du„
że
jest także za1i.n.teres-0waaiie
napra·wall'Di ,pr2eclmiotów z t;wo-

ł

rzyw_

Lódrzikiego", Lc>?ź, ul. Piotrlrowsłm 96. Na ko.per<!lie zamamyć: ,,K(llllkurs S'.IAlkamy hasła tygodnia.".

sztucZltlyoh, malQiw.aniem
miesŻkań i
za•kladainiem pod·
łóg.
w porównaniu z latami
ubiegłymi
zmnie·jszyła
się nailość

zapytań

do.tyczą

cych na;pira.w teleMl'izyjnych.
W I pókoozu
br. Osrodeik
przyjął
od kli6l'l!tów także 26
reklamacji
dotyczących
pracv
zatkladów usługowych. Dwie reklamacje 1llzm.a1110 za nde uzasadndone, w pooroS<ta.!ych wypadkach przyzm.a"1.o rację kliento'm
i prze,or0owadz0010 Skuteczną interwencję.
w
pos·z·czegó1nych
przedsięb.ioirs!lwach
us-l ugowyc:h.
(lkl

po.7ll'lą.nda

pięk.na

i

się

0

nadesłać

@

0 •

@.) ®)

do

•!•

,,Dz.lennikaj

@.) • @.)

co <> (

TĘP MUOHY MUCHY PRZENOSZĄ

ZARAZKI
CHOROBOTWORCZE

ro <> ClD <> ro <> ClD <> ro <> Cl!

doskonulel .•.

robku :Meimi ś'lą1>kiej. Szcze...
i;óln.ie d!ziękujeI!l'Y za wsip<inia.łą a tra.kcyj:i:ią wyici,ec:z;kę dn
ChorZiO'Wa
i
Tairniowskiicb
Gór".

im.

Podobnej
treści
nadeszły
Wli.eśei z lrolon!ii w
Glownito
od d'lli'eei pra.ooiwników ZPW

przesyłaj!\ ponadro uczestnicy
oborru
wędrownego
Szkoły

W.

mgśl

"'

CO.:i

Gwia.rd~i

Ludowej oraa:

1i.

lrofo111ii w Waircle, gdzie .p020sta.illi
d2Jieci
pra.oow111tików

LZSP.
Pozdlroiw.ienfa

z

Kall"lroniOSzv

Podst41•wowej nr 101.

smacznego

J7I.

• • } 1] •]1}lf} ;i
~:!
1 ~ :?,~

_._ •

Skladniki: 0,5 kg kalarepy, 0,5
kg ogórków, 4 łyżki drobno pnsieka"1ego kopel"ku, 2 łyżki zielonego groszku, 1 szklanka śmie
tau. J. sól i pieprz do smaku.
Sposób wykonania: młodą kala·repkę i
ogórk>i u.myć, kalarepkę obrać, pozostawiając mfode śro'Clkoiwe Listki, po·kroić w
drobniutką
kootkę.
Tak sa.mn
przygotować
ogól'k-i. Wszystkie
składniki

śmie1!a>nę,

wymieszać,

dodać

do1'.Jlrawlć

do smaku
s0<lą i
piiep.rzern. Wyłod:yć n.a
salatel!"kę
obsy.pując
dooko1„
wi<:rnszkiem zielonego grosz.ku.
Można ;µ:zu-pdnić dekorację kawc:Ikami .pomidora lub papryki.

wśród

którzy

nadesla.Ii
praiwidłowe roiz.wlią.z,a.nle.
JJutro opublikujemy nazwisko osoby. której tym razem do-

óo szycia i

tomia.~t

-----------"""°

I

z kolonii już słoneczne

Czujemy

Si'ZJC!2lePU

jest

'()0trochę o
czys-toś>ci. Szczególnie Jeśli ma

m yś leć

50 lys. info-rmacji
o usługach

skonaJe!".

na ba.sen?

KAŻDY

T.: Po pomyslnym zdaniu egzaminów zostałem przyjęty na studia dzienne na PL
Czy daje mi to p<>el;;tawę do
natychmiastowego
roi.w1ązama
umo·WY z zakładem. w któryim
od roku pracuję. Czy zachoiw·uję prawo do urlopu?
RED.: Pracownik, który zamierza podjąć studia dzienne
nie lrn•rzysita ze szczegolnych
upraw"1ień. Jest. więc zobowią
zany do 3-m1es1ęcznego wypowiedzenia umo•WY (chyba, ze z~
ktad wyrazi z.godę na wC2esniejsze rozwi,ązanie)
i
. jako
strona wypow1adaJąca tr~1 pra
wo do bieżącego UTl0:pu.
(hl

za zyczen1a
i pozdrowienia

już

lfi

s.

długie

ja,gód

Gdy upal (a.
nie
ma.my ·go
w
tym
"oku
zbyt
wi.ele)
gorąco
dokucza
nie
tylloo
ludziom i
zwierzęto-m. Gmachy

(h)

mńesa

życzymy

od

GORĄCO

do 24
•at zasiłek wypłaca .sie
tytko wtedy, jeśli - co stwierdzo,ne
jes+
odpowiednim zaswiadcze'!1.iem - uczęsz,czają oine
do sziko.J:y średniej i wyższej.

W Szwecjj tllrządrono nawet kiedyś „polski tydziPń",
ogonki p·rz.ed siklep<mi
swi<:<l·::'.Zy naj·lepicj. że
„witaminowa" iprodu.kcja uboczna (obok mięsa i nab iału) Lódz:k.iej Chtodni Skla<lowej (drugiej co d-0 wielkości
produkcji w kraju po tkieleckiej), ciooz:y się 1:laJlll wielkdm
uznaniem.

a

TEŻ

••

L.A„>LKU

\V'f~eku

w

starsze

~

SZKOLE

L. VI!· Syn uko·ńczył w kwietniu 16 lat i od tego mies>iąca
za·kład.
w którym pra.cuję.
wstrzymał wypłatę zasiłku, mi·
mo, że syn nadal uczęszcz~ł
do s.l'Jkoły (7 klasa) i p<>zostawał na
moim utirzymaniu.
hED.: Zasiłek rodzinny na
dzied
do
chwili
u .kończenia
p-rzez roie 16 lat przysługuje
bez żadnych ograiniczeń.
N;i

Reporta,ie z chłodni weszły juź do tra.dyu.f~ letnich tematów
dziermdka.T'Skich.
Gdy wokoło upal, gdy zdjąwszy z siebie oo się da. (i en wypa.da.) c:z;towiek rad by
pooibyć sdę wla.'Slllej skóry - wówmas dobrze jest choćby tylko pu=ytać o mrm:i.e.
Odwiedziliśmy
więe
f,ód'!iką Chłodnię Składową. która wbrew
na.zwie
przeżywa
obeenie prawdziwie gorący okres. Hasło „truskawki" mobiHwje tu wsizystkich. Do
tej pory 71amro<i.<mo ich Już oik. 400 ton, a ciągle /eszcze
700 kobiet
zatirudnion.ych
sezoo.owo Pl"2lY odszypułkOIWY waniu, ma pelne ręce :rioboty.

tonę

,,.......""''""'" ......~~~"'~,...._„...~

c

Z UKOSA

Piwo
znminsl mleka
Odwiedziłem. przed pa1"oma
dnimn.i b<IJI" mle=ny przy ul.
AThdrzeja S•t,uoa i poprosilem
o mleko. Sanna nazwa ba1'U
srugeruje przeciez, że sprze:.
daje się tam mleko. Tym.cza.sem - choć było to na POJTe
godziin p7'zed zawkn.ięciem mleka nie ma! - poiwi,ed.z.ia!IW mi. P.iiwo 'M!tomiast mogłem

o!Jrzymać.

oo nie

Czyż

oczywii.sty ncmsens? Tym bardziej oczyivi•sty, gdy weźmie
my pod uwa•gę, że k1"a.j nasz
w tym rok:u jes•t wyjq:tkowo
mlekiem plyn.q,c;y.
W innym ba.1Tze, też mlecznym, po-Wż01'l.ym na rogu Kilińs/viego i Traugutita poprosilem tym razem już nie o mleko, pon.ieważ z góry wiedziałem, że mleka 1l!ie ma, lecz
o kmn.pot. Otrzvmałem dro•gi
i S'fo.riJ/(JŻ. 'TU!ipó j z ze.szlDTocznych. śliwek morrek>wych. Dopiero na im.te1"wencję powiedziano mi, że mo,gę otrzyma~
lrompo.t 1:rus.kawJoorwy. Był w
wd-OWce. Widocznie w charokterze lwmpot;u iiwterwencyjneg.a.
Lepiej opłaca ~ sp1'zedawać drogi lwmpot z moreli,
nii.ż tamii ko.mpot 2' tr!J4okawelc.

(x)

K. B.

postulatów klientótu i „Dzi~nnika ŁódzkieJ?o"

Nowe godziny pracy handlu
Od dłułm..ego jwZ · czasu, ną różnvoh
szazeblaeh i p.ray różny<!h okazja.eh dy~ku
io-wa.no problem 7'miainy godl'l.in priacy ~~dz•
kiego brundlu. NiejedlliOlkrotnie porusizahsmy
tę .sprawę na łamach naisrLej garzety. Podcnas
niedawno zocganimowa.nej w Wyd.,.;ia.le Hrundlu" konferencji prasowej poota,niowion<> ~ei.:-
eze
raz
przea.nałiZO'Wać
to za,g-adnteme
(swzegóLnie ch-Odzito tu o przedłużenie e-odzin pracy sklepów przemysłowych W J>()ndedz.iatki) i roopisa.ć za pośrednictwem t:azet łódlllkiclt sipecja.Jną ankietę wśród Sl>Ołemeństwa.

w

ływie

tej sytuacji na.leży przyklaSnl\Ć

mic.ra-

Lódllkiego
Zjedn.o=enia
Pw.e<lslę
bim-sitw Hamdl:u Airtylwła.mi Przemysłowy
mi, które nie pr?Aldłuża.jąc całej spn1twy, w
opa;rciu o liczne głmty w dyslrusji . Pl"'J:edwyb~ej, posia'llJOwilio z dme~ ~ s1erpnda
wprowadzić
ge.nera.łne
przedłuzeme
godzin
prll(,>y sklepów przemyslowYeh >z:naJdująeyeh
S'ię pav.y uł. Pioit.rlrowskdej nia odci:lllk.u od
Placu Wolrności do uliie Andrzeja. Struga
i Twwima.
Sklepy te będl\ cz.:yirme w godrmn.aeh 9-19.
a w pooiedrniaJ!k.i w godzinach 9-17. Za.rza-

&endem tym nrl.e

zo,sta.ną objęte

jedynie dWI>

do.

•

7lna.jdu.iące się na tym odcink;u I podlep..
Jące dyrekeji Zjednooze11ia sklepy z artykułami futrzaa-skiml. Zadeeydowa.l tu ooe-

eyficzny ehara.kter
Ta.k1ie r<YZwią2131nie

Pewno

sprzedaży,

sprawy, mimo ~e

na

jeszoze

nieosibateClllile i nieidealne
(otrzymujemy bowiem w efekcie w ponie-

d'lliałkowe popołudnia tylko jedni\ godzinę
Pł"Ledłużenia.
pracy sklepów!) wyda.je sł~
w obeooej sytuaeji słuST,ne j potrzebne..

Z prakt;!"ki już wiadomo, że właśnie na
tym odednku ul. Piotrkowskiej pa.nuje na.ibard'łliej o.żyWi.ony ruch ha.ndlmvy, poiz.a. tym
zna.jdu,ie się taJlt1 sporo dużych domów handlowych. Wa.ż113 jest tu sa,ma ~da ireneraJnośei, d.o tej pory bowiem przedłużenie
goddn pracy w jedn_vm czy dwu sklepoob

tytko dezorientowało
poza tym 2lll<i>O'minać,
już

klientów. Nde należy
otwiera.nie sklepów

że

o 9 ra.no na pewno spotka się z aplauzem ze stiroiny lód7lkioh rob<>tn,ików pracująeych na dwje lub trzy zmiainy.
W tej sytuacji P07JOStaje jedynie tym;yć sobie, a.by i iinne dYTekcje handlowe w naszym mieście pomyślały o podobnym rozwią,unju, no a prek:ursorskde ZJednoczeniP.
- o dalszych usprawnienia.eh.
(iw)

J

I

Na spotkaniu z piosP.nką
W AżNE rELEFONY
Pogot. Ratunkowe
P<lgot. Milicyjne

CO?!ldzie?KtfDY?

09
07
500-00
•oo-oo
strat Pożarna
08
Kom. MO m. Łodzi 292-22
300-57
307-01
Inform. kolejowa
58l•ll
I.o.form. telefoniczna 03

no czynne tylko w dni POL.ESIE_ <Fornals~lej :i;~ gos.,!,i~~! ~~kl~oJor•
LETNIE
„S1edmiu wspan;i:ł':~h - dana,
Przyrodnicza 7/9
(USA), od lat
,'j)B
przyjmuje
chore gine·
„Lemoniado.wy
Joeu norama) godz. ~~~ ,,Na- !'ologicznie 1 rodzące z
(pano.ra.ma, czechosł.) g. pra1wdę w~raJ
(ipol.) Dzieln.icy
Sródmieście o20.15.
· od lat 16 CpaillJOil"ama) raz z Dzielnicy· Górna (Kino czynne tylko w
god.: 19 30
dni pogodne)
POPULAR.NE (Ogrodowa Poradnia K. ul. Lecznl·
ADRIA (Piotrkowska 150) 18)
„Za.wrótt 16gl<>wy", cz;,„:ital tm. dr M. Ma•
Pozegnanie Z tytułem
fUS Ą ). od Ja.
' godiz. durowiC?.a,
ul,
Fornal·
„~cie1Jzka
prze<!
cie- 17 19 30
5 k" · 37
niem" od lat 18 (czech.) Ro"1A · ·Rzgowska 84) IeJ
przyjmuje cho•
"od
IO l• oA 15 17 30
Ka • 'rz" dozw. od lat ~e ginekolo~icznie i ro.., z.
• •·""·
•
· · "
sia
dzące z Dz1eln1cy Pole20.
16 (ang.) godZ. 1O, 12 ·30 • sie t rejonowych poraENERGETYK (Al, Poli- 15. 17.30, 20.
dn' K nr 1l I 12 z Dziel
techni·k i 17) „Jeńcy kró- SOJUSZ C!'ła~owoowa 6) ni~y Widzew o.raz Górla mórz" radrz. o~ lat 7 „Popiół I diament" od na _
Poradnia K, ul.
godz. 17,
„Powiatowa lat 16 (,poL) godz. 17, Rud ka 33
Lady Makbet" jug. od 19.
Ch~rurgU.: Południe
lat 18, godtz. 19.15.
STOKI 12lb'?cze)
„Czło- -:: 7 p"tal im Pi~owa. uL
GDYNIA (Tuwima 2) wiek w 01emnl":h oku---. l
''
•
.~„
1
„Gejs7,a" (pa.norama) od larach" ~panorama) od ;-'~~':i~~1i: ~Ółnoc
lat 16 (USA) godz. 10, lat 16 (Jap.) godz. 16, Szpital im Sterlinga uil.
12.30, 15, 17.3il, 20.
18, 20.
St rng
'
3
HAlsKA
(Krawiecka 3-5) STYLOWY - STUDYJNE - ;:~;~olog:a•
Szp tm
1
„Beata" od lat 16 (pol.) (Kilińskiego 123)
„Za Pl
w .
• w ~ń:
godz. 16, 18, 20.
białym murem" od lat
UL
ól
9 5 a,
ŁDK (Traugutta Illr 18) 16 (czechosł.) godz, 16
a
. •
„Miłość dwudziestola.t- 18, 20.
'
Okulistyka: Szpital. tm.
ków" (f·r ainc. pain.0<rama) 5'l'UDIO (Lumumby 7-9) Jonschera. ul. Mil1onood lat 16, god.z. 15, „Królowa
Krystyna" wa 14.
17.311, 20.
od lait 16 (USA) godz.
Chirurgia I laryngologia
MEWA
(RZgowska
94l 17.15 19.30.
dziecięca:
Szpital
tm.
„Smierć
Tarzana" TATR•Y (Sienkiewicza 40) Konopnickiej, ul. St>Or·
(czesk.) od 1. 12, g. 16.
c
„
·
na 36-50
1
Wyrok na Vc" (jug.) „ zamy k<>t • "K.0'1:10 '
•
;,'d lat ł6, godz. ia. 20. k; na :Wieży", „Dwa ChlrurgJa
szczękowoMAJA l'(mi'lskiet;o 178 ) h1egunr,',
,.Saba
det.warZ<>wa:
Szp. Lm. Bar1
„Diabelskie
sztucz.ki" te•ktyw , ~od.z. 16_, 17. l:ckiego, ul. Kol)Cińslda(painoorama) od lat 16 , „Za~~charu. są ~ędzy g<> 22.
.
(franc.) goda: l5, 17. 30 nami . od la.t 16 (.pol.)
Toksykolog.ia: I Cenł>r.
20.
•
godz. 18. 2-0.
SZ>pita1l Khl.niczny w AM,
0

s~~f{'g~~

TEATRY

TEATR NOWY (Więckow
skiego 15) godz. 19.15
„Osiem k<>biet".
MAŁA SALA (Zachodnia
!13) godz. 2-0 „Drewruiana mlska".
'.l'EATR 7.15 (Traugutta 1)
g. 19.15 „SamobójŚtwo

doskonałe",

Pozostałe
czynne

teatr;v

muje rodzące I chore gi
nekologicznie z Dzlelndcy
Bałuty,
poradni rejonowej n<r 10 z Ozieln.icy
Widzew o.raz z 07..Jelnicy
Górna
poradnie K;
~rzy ul, Przybyszewsk!e-

n.le-

MUZEA
MUZEUM HISTORn RU
CHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13), tel.
364-42 czynne w gad.:.
10-15.
MUZEUM KATEDRY EWOLUCJONIZMU (Park
s!enkiewicza). Wystawa
pt. · „Nie·które probiemy ewolucji", Czynne
godiz. ll>--15.
Pozostałe
murzea illdeczynne.

.

iy

,/<>tlf

PALMIARNIA - crz:ynna
go<!z. 10-18,
zoo (ul. Konstantynow
ska 6/10).
Czyn.ne od
g. 9 do 2-0 (kasa do l~l
1t I N A

POLONIA _ „R<>mans z
nieznajomym" od lat
16, (USA) godz. 10, 12.30,
15, 17.30, :bO.
WISŁA - „system" od
iat 18 (an.g.) godz. 10.
12.30, 15. 17.30, 20
IWOLNOSC - „Szeche·reza
da" (panc;rama) od 1. 16
(franc.-hiszp.-wl.l godz.
!O, 12.30. 15, 17..>-0, 20.
WŁÓKNIARZ - „Upadek Cesarstwa
Rzymskiego" (paoorarma.) od
J<it 16 {USA) g. 9, J2.30,
l6, 19.30.
ZACHĘTA
„Helena
trojańska" (panorama)
ocl lat 12 (USA) godz.
10, 12.30. 15, 17.30, 2'0
TATRY-LETNIE .,Wy
spa Artura" od lat 16
2{)
(wł.) godz.
• 15 • (Ki-

Mt.ODA GWARDIA !Zielona 2) „M.
morderca" od lat 16 (niem.),
godz. 1-0, 1(!.30, 15, 17.30.
20.
.
MUZA
(Pab1a.nlcka 17~)
„Głos ma prokurabor
od lat 16 (lpols.) godz.
16, 18, 2-0.
OKA
(Tuwima
nr 34)
„The
Beatles"
(ang .)
od lat 12., godz. 16, 18,
20.
PIONIER (Franciszkańska
31) „Barwy walki" (panorama) od lat 12 (pol.)
godz. 10, 12., 14, 16, 18.
20.
POK0.1 (Kazimierza 8) _
„Skarb
w
Srebrnym
Jeziorze" (panorama) od
lat 12, INRF-jugosł.) &·
15.45, 18, 2o. 15 •

SEANSE

„Żeby choć

tnrów

z

nagirodaimi.

MUZA _ „Szechereuida"
(.panorama) pr. franc.wl.-his2<p. godz. m.10.
POLONIA _ „wyspa Artura" pr. włoskiej, g.
22 ,1 5.
ZACHĘTA _
„c„1owiek
mafii" pr. włoskiej. g.
.212.15.

DY'ŻURY APTEK

Ciesz;kows'k!ego s. Piotr
kawska 127, Tuwima 59,
Wólczańska 37, LLm.a.nowskiego 37. Pl. Wołności
, a_zgowS'ka 147.
2

DYŻURY SZPITA.L I
Szpital
Im, B. Wolf,
1 Łagiewnicka 34 przyj
u•

113.
Nocna pomoc
plelęgn!arska . dfa m. I.od.z.i Al. Kosc1uszkl 48.
tel.
324-00, od gooz. 19 do 4•
Nocna pomoe le-karska
nnyjmuje zgłoszeru.a t>e·
letoniczne w godz. od 19
do 5 na nir tel. 444-44.

z

MIASTA

Riosyjskie Stowarzys<Zein.ie Kultu.rn1ne i Uk.raiń_,ie Towa!l'zystwo Spoleczno-Kultuo-alne za,praS?..ają na akademię z Olkazj 1 święta 22 Li,pca. która
odlbę<Wie się
din..
24.VlI.65 r„ goct-z. 19, u.I.
w;ęakOMllSlk:ie.go 32. w -pro
g·ramie .referat i część
artystyczna
·
·
•

01ra-z kDin-

cert życz.eń.
Spoitka.nie pr01Wad~i red . Ce7,ary Juszyńsk·i, uczy i śpiewa
soli«~a
Operet:ki Łódzkiej Jan u n Duńsl<i. a.kompa.niuje sekcja rytmiczna pod kierownictwem Czesława Ma.le-wskie-go.

Dziś

losowanie

samochodów PKO
Dziś.

24 lńlpca. o god:z. 10 w
sa1li teatrailnej MDK w Lodzi
odlbęd'Zie się kolejne kwartalne Jooowainie książeczek PKO
premiowanych sąmochodami.
Jak się dowi.a<lujemy

wśród pos1i.aida.czy ta1kioh ksią
żeczek w łódzkim
ok;ręgu
'NYZlO\SIOIWa.ne :ziootainą 63 samo-

chody, w

tym

,.,Warsizawy",
,.Walt'nbll!I'gi".l

,,Moskwicze",

..Zast.aivy", „Tuaba.nty" i

,.Sy-

reny".

(j)

dziczenie gospodarstw rolnych,
WF'r. '~65. str. 109, zł 8.Mieozysła·W Siewierski Kodeks Karny i prawo o wykrr>cze.niach, Koonentao-z. WPr. 1965,
str. 475 u 7<>.S7-tUka
234, zł 1s.Wiesław Jus1wzak WojtkiePeda~ika
wicz i nowa sztuka; PIW 1965,
1
96
7
W. Słod1kowslti - Szkolne wy- __
str_.__ _._.1
__6_0_._ _ _ _ _ _ __
ciec:ok<
polonistyczne.
PZWS
1965, sitir. 159, zt 10.50.
1 sychologia
Populanw·rutukowe
Adam H<>llanek - Skóra jaszczuo-cza, Is.kry 1965. str. 258, zł
16.Sport
Eugeniusz Skrzypek
500 zagadek sportowych, WP 1965, str.

Natalńa Hain Ilgiewicz -

D-zńec

k.o w kOl!lflikcie z prawem ka,rPZWS 1965. str. Z35. zł

n ym,
16.5-0.

wsuółczesna

proza polska
P<rze·mysław
Bysitr2yckl
Smierć nad Afgar-Wadi, WPoz.
1965, str. 180. zł 12.Zdzisław Wróble·w sk;i Poira
pe>wiro.tćiw, Is-kiry 1965, str. 2'42.
zł

u.-

Historia
Tadeusz Cypt'ian 1 Jerzy Sawid<i - Nie oszczędzać Polski,
Iskry 1965, str. 461, zł 25.Andrzej żaki - Początki Krakowa, WL 1965, str. 152, zł 20.P2,weł Ko.rzec Rok 1005 w
t.odtJi., Wr 196!i. str. 86, zł 4.Poezja
MMiian P.iechal - Młaira ostateczna., WŁ 1965, str. 3&3, :zł
4<).-

Prawo
Janrusz Piebl'Zykows'lti -

Dzie-

Mleka jest dosyć
ale nie wsklepach·
Gos.pe-dynie złoszczą się, k.iedy już pr.ted 8 rano nie mogą
do..~tać
w s•klepach mleka. W
po.n · ed:ział-ek c zęs~o·warno wprawdzie o .ej por ;e klientów mlekiem, a il e kwaSnym. Tymczasem
Okręgo.wa
Spółdz.
Mleczarska
dys,p onuje każdą ilością mleka.
i stosuje dooatkowe dostawv
w ciągu dnia. Wiele sklepów
(ok. 400) korzysta z tych do•
staw ale niektóre wolą nie robić sobie dodatkowych
kło.oo
tów z „niewygodną" sprzedażą
mleka. KL.ienci. ma.ją jednak peł„
ne prawo
żądać
od
swoich
sklepów, aby mleiko było
w
sprzedaży zarówno rano, ja.k i
pó„niej - Oil<. południa. Pożą
dane było · • także
ro:zprowa•
dzanie
po
sklep...ch spożyw
czvoh
naipo.jów
mlecznych,
zwłaszcza zdiroW"4tO jogurtu.
(kl

•llłllłllllllllllllllllłllllłllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllnlllllllllllllllmllllllllllllllllllłllłlllllłllllll

żeromski~o

NOCNE

raz"

W lllliedzielę, 26 ban., o g<>dz.
16.30
w
musmi
koin.ce.rte>wej
Pair>ku Poin.iatowskiego odbęda:ie
się 225 „Snobka•n ie z polską pioseruką", :którego uczestnicy bę
dą się uczyć pioseinJ<i A, Kudel·
skiego, z mUJZy•ką K. Sadow·
sl<lego .,ŻEBY CHOC RAZ" z repertua.! 'u Danu·tY Rinn
B<>gdana Czyżewskiego.
W programie nauka piosę>ruki,
ko.n.kursy d 'l a pi06en:karzy-ama-

Ra.di o

•

L

talawizjtz.

wa - rep. 18.50 Felieton M. Jetrsta. 19.00 Wiad. 19.05 Muz. i a>kt,
19.30 „Ma·tysi.akowie". 20.00 Radiowy klub nastolatków. 20.30 Po
pulairne utwory symfoniczne. 21.00
7 k.raj•u i ze świata. 2.1.21 Kr<nnika sportowa. 21.40 G;-a zespół
J. ~- liia<na. 22.00 Kabaret „Trzy
po trzy". 23.00 Muzy:ka tan.. 23.,0
Wiad.
24 .00 Muz. taneczna, l.ali
8.3-0 Wdad. 8.35 „ReipOl!"ter ek.o«w W9adomo5oL.
miczny do.nosi". 8.50 „Walce sta
rego Wiednia". 9.05 Ko.ncert. 9.50
TELEWIZJA
Publicyst. międzyinar. IO.OO Koincert z nagrań Radiofonii Radz.
10.00
„Opowieść pólnoona"
10.40
Fragm. opoow. E. Szimy.
11.00 Koincert chopinowski. 11.40 film fab. radz. (W). 17.38 Program
dnia
(Łódź).
17.40 11 lekc:ja je;z.
„Klu•b Elntuzjastów Nowoczesnoś
ci". 12.06 Wlad. 12.10 Z ulubio- a.n g.i elskiego. (W). 18.00 Pr ogr. ty·
nych operetel<. 12.40 „PoJ.ska XV godnia. · (W). 18.20 Dla . młodych
widrzów „Dzień dobry niedzielo"
- czylli Liga Entuzjastów Wa•k a·
p05z111kiwana". 13.40 (Ł) Informa cji (W\. 18.50 „Proton" TV macje
„A-Jet. łód'1.lkich".
13.45 (Ł) garzyn
mlodq.ież.
(Gd.).
19.25
„Gr'Ulnt to rod•Z i.nlka" montaż ,,ZL oł1to 1 wane n.uity" film rorzliteracki.
14.15 (Ł) Komunikaty rywko~, franc. (W). 19.35 „Reteatry mwzyka. 14.45 „Błc: poctaż z pe>eztówiki" (W). 19.50
J· 1·~na szta~~ 0 "
15 OO G·ają zna „DobTanoc" (W). 20.00 Dziennik
~; zes~;·~ ;0711:Ywko..;,e. 1·5.3~ TV
(W). 2Q.2-0 Łódzkie Wiad. (1:,).
Dla d z iec i słuch. pt. „Jutro nie- 2-0.40 ,.Miesv..anka fi·r <mowa no- 7"
„Jeden
d:oiela". 16.00 Wiad. 16.05 „Dom" - te~eturn iej (W). 21.40
wie•r&Ze.
16.15 Poowieczoirek dzień w Capo-BOii." rozryw. film
taineC7..ny.
17.05
Akt.
łódzkie. WIO-- i (W). 22.30 Dziennik
TV
17.23 (Ł) „Sip0-towy b ilans mne- (WJ. 22.45 „Skóra i koiici" - film
s·iąca". 17.45 (Ł) Mozaika muzycz franc. f.abul. (od 1. 16). (W).
na. 18.30 (Ł) Harcerska ofensy-

„Zgaduj zgadula". 22.05 Pr.zegląd
prasy .t;teraokiej. 22.15 Muz. ta.n.
:!2.35 a.ca Ork. Ja,z;rowa.
23.00
PROGRAM I
Wiad. 23.15 „Ten, kto tęsknotę
zna" - gra I. Ste<rin - skrzypce.
8.00 Wiad. 8.05 Murz. I aikt. 8.35
w. A. MOIZ8lrt: Sel!"enada D-<il\llf 23.38 Melodie na doblranoc.
K. V, 23:9. 8.W „Ro.zJmowy na te
PROGRAM I l
ma1y prawne". 9.0-0 Ze znanych
SOBOTA,

Zł

LIPCA

baletów. 10.00 „Wielka podróż"
fra.gm.
pow.
J. Sem:pruina.
10.:bO Koncert ro?Jt'y·Wlk. 11.00 Od
melodii do me'1odii. 11.30 Na swoj
ską nutę. 11.49 Aud. „Rodzice a
dziecko". 12.06 Z kraju i ze !;\via
ta.
12.25 „Wiejskie spotkania".
13.00
Mimiatuiry
i.ns11rumentaJ111e.
13.20 (Ł) Koncert Orikiestry Man
doliin<is-t,ów ŁRPR. 14.00 „Zagadka
literacka".
„Nieza.p omniane

Ol!llllllllllllllllllllllłlllłllll!llllUllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~tr~~~c:;~m14 ",;~~ 1~er1~5 -~0,;~~~: ~~~u·;ud. i~~:;t°::icu~~;_.~a P~1~~!

MGR EKONOMII na stanowiska ekonomistów w 5 15.05
„Sp-0.rtowcy
w.iejscy
na
.
.
5stairt". 15.20 F..cha IV Festiwalu
Osrodku Ekonom, i Org. Przemysłu Lekkiego, 5Mcm!iuszkowśkiego, Kudowa 1965.
ślusarzy, blacharza, tokarza, modelarzy warszta- 516.0l „Mój pro.gira•m na antenie".
towYch, kowala, mechanika precyzyjnego, mura· 516.35 Piroogram młodz ieżowy „Ko
•
.
=_lorQIWy miik;rofo·~". 17 ..15 Ar1·~ z
rzy, węglarz_y, srubowmk 6 w-przykręcaczy z.atrud-§Olper st. Moiniu~i. 17 . 40 „P;·ów
mą
Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego::; wiprQIWadzać nie wolino" huim. Obr, Pokoju „Uniontex" w Łodzi. Kandyda-5moiresika. 18.00 Wiad. 18.05 Aud.
tów na ekonomistów przyjmuje dział kadr I szko- 5 Red. Spoił. 18.20 Koncert MeOKRĘGOWY ZARZĄD LASOW
.
=lod1e estrady, ekranu i ka·b airelema zawodowego przy ul. Targowe! 65. Slusa-§tu.
19.15
„W~rówki muz. po
PAŃSTWOWYCH w ŁODZ~
rzy, blacharzy, tokarzy, modelarzy, kowali me- =kraju"
aud. sl.-murz.
20.00
UL. ZACHODNIA 105,
chaników przyjmuje referat personalny pm ul, § Dzienlrllilk. 2-0.26 Wiad. sport. 20.35
tel. 291-66-69, wew. 35
Kilińskiego 187, pozostałych kandydatów - ref. 5 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllOlllllllllllllllllllllllllllllllllllWllllllllllWllllllllllfflllllltllllllllllllllOllllllftlllllllllllllllllRltlffłRlllltnlJ!
personalny przy ul. 8 Marca 24.
4192/ko PAJĄK Bogumiła, Złota SAMOCHÓD
UPRZEJMIE ZAWIADAMIA,
„Mi•kll"US"
9, ,.,gubilla legit. S·z.koliną. S\Jf7.ll'dam lub zamienię
:te z DNIEM 1 LIPCA 1965 r.
Prezesc;wi
Centralnego
Związku
RzeMGR EKONOMII
7..e
specjalnością ekonomik!
LART~-Acquaah- Vie: n~mo•tocyikil (z dO!pla~!_
mieślniczych
Spółdzielni
Zaopatrzenia i
przemysłu na stanowisko
z-cy kleroVl[nika tor, Kopcińs·k·iego 16/.18, MZ-ES - sprzedam. Oglą
Zbytu w Warszawie mgr TADEUSZOWI
zgubi•! le.g-iot. studencką. dać:
Starog.aird:oka
56,
SCIŃSKIEMU z powodu śmierci
działu ekonomicznego oraz techników włókien
ników ze specjalnością tkactwa I przędzalnictwa PARUSZEWSKIEMU - Mi,;::: gcdz. 16-18.._- - - - na stanowiska mistrzów I podmistrzów - przyj- czy\Sła•WOIW1i, 19 Styczn~a .,OPEL Reikocd", model
1-0. Slkrrad'.!'1o.no '.?l"a•wo ja2- l%3/ 64 po 19.000 klin mą Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J, Nie- d), dowód
reiestr~c:r.jny s.przedam. Oe;lądać: Piadzielskiego w Łodzi, ul. J!topcińsldego 31 d, Zgło samochoct.u „Octavia
1 sec-zna
12 goa.z . 8-17.
wyrazy szczerego współczucia składają
leg1t.
sluzbową.
'
szenia przyjmuje dział kadr i szkolenia zawoł.u'l{ASIEWICZ
Tadeum,
RADA, ZARZĄD i PRACOWNICY
dowego w goaz. 7,30-15,30.
ł137/ko
LEKARSKIE
Pa1wia 24a. zgubił śWtia
HURTOWNI ZAOPATRZENIA
RZEMIOSŁA w ŁODZI,
dectwo ukończenia II kla- - - - - - - - - - - ł'Z77/k
5 SALOWYCH i 2 robotników gospodarczych za- ~y
SIZ!koły
zawodowej, Dr SIENKO spec:jalista
chorób skórnych. wenetrudni zaraz Szpital im. Pirogowa przy ul, Wól. e>le•kbryc7.l!lej.
16-18. Kiliń
czańskiej 195.
4244/k JASTRZĘBSKI Zygmunt, ry~znych.
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 250 szt.
Feliksy 11 zgubił wej- skiegb 132.
93Ql-g
BAŻANTY
DOSTARCZAMY
WŁASNYM
!:e:iówke fabryczną.
D~ BORECKI ginekolog,
OGt.OSZENIA
DROBNE
TRANSPORTEM
B EZ PŁA TNIE
POPCZYK
Bronisław, Txa.ugutta 9, tel. 217-41.
Lekarzom, pielęgniarkom I salowym z ni
Przybysze~kiego
197,
.
POD.
i we WŁASNYM OPAKOWANIU
Kliniki Wewnętrznej AM, a w szczególności
wejsciówkę
fa- Dr CHĘCINSKI specjali„
DNIA 18 .VII. br. zginął z<!ubit
LEGAJĄCYM
4280/k
ZWROTOWI.
prof.
Markertowi, prof . Musiałowi, doc. Gorzbryczną.
sta skórne.
wenerycz;ne
R Ó Z N E
!piesek ratlerekpodpaJany,
ciemno;;... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,1
kowskiemu, adj. Tydelsl<iej, dr dr: Korzec,
1111m111111111m1mnnmmnmmi• godz. 17-19. PiotrkowRau,
Frontczakowi,
Czechowicz i Ciechowiska 157
9758 g
KURSY.
porpołuctnio.we me>rdka s-hwa, bez ogonC'."..OWi,
rekcji, Podst. Org. Part„ Radzie
spawa.ma
gazowego
ka.
Zn.a1'azca .p.ros7.ony
Miejscowej oraz Kole•,\:inkom i Kolci:-oro :ze
KORO!'JSKA Henryka le
ele•kll;ry=nego
d.ta
po- ,o ooprowadze.n\e- za wyZjedn. ~rzem. Wełn. Północ,
Dyrekcji i
PRACOWNICY POSZUKIWANI
karz ginekolog przyjmucząt.kujących
i
za-'nagifodzeniem.
Mairyn.a.rPracownikom
ZPW im. L. Wary1iekicgo, Spoje
poniedziałki.,
czwartki
awanso:wanych ora.: za-iska., bl. 121~18, II p., Jl
łecznemu
Komitetowi Przeciwalkoholowemu
17-18 Zielona , 16 9389 g
INŻYNIERA lub technika mechanika. z praktyką 1~=e. ;:.,~jem~ ~siąż: kl.., ~-1:... 557-62. _ __ ~ _
Zanąr.lowi Aptek, A:ptece nr 43, in;.. Frenklo:
wi, Przyjaciołom i wszys!kim Znajomym, któ1 znajomością maszyn budowlanyc~ - na stano- i~f~~cje T.KWP:P•~ódJ I~.WIATKOWSKA, _E ugezaipot>iegają nie:potżą
rzy w czasie choroby mego MĘŻA
wisko głównego mechanika, inżyniera lub tech. ui.
Tuwima 15
LOKALE•
godz. n1a, . Al. Ko_sc1uszki ll8,
danej cią>:y.
nika budowlanego z praktyką w służbie kontroli 16-19.30
4-06-0
kd zgubi.t a .
pieczątkę
o
:.:.......::==-----:---:--:-.- - ·- - - b.rrzm1emu „Owoce 1 kiwia
technicznej - na stanowisko kierownika kontroli l<'.:APRAWA lodowek, tel. ty, z.ielona 24, Skl€;P 74 ,
Do na.bycia
ASYSTENT
pol'.technlki
technicznej, technika mechanika z praktyką war- 3:>4..,J.l;, do godz. lO, Mia.j- Piobr'.kowska 64".
we wszystkich
poszukuje pokoju subl.oOkl_lz~li dużo serca i troskliwe.i opieki oraz
da
8747-g - - - · ··- ·
aptekach,
k ios k.ach
k a\.c:>rskiego na rO<k. Oferwz1ęh udział w oddaniu ostatniej posługi sztatowo-transportową na stanowisko kierownika Pl~NINO prawJe nowe~ PAiRKASIEWICZ
Stallli„Ruch",
ty ,,io204" Biuro og1 0 składam wyrazy serdecznego podziękowania i
baey sprzętu i transportu, technika budowlanego sµr:redam okazyjnie, by- S-ław,
Duszni'kł-Z;drr?'i,
drrogeiriach i skleipaeh
s zeń, Pio<tirikowska 96.
prawdziwej wdzięczności.
do działu przygotowania proctukcji, ekonomistę le zao-aiz. Pdoti-l<o•wska 86 Słooeów 30, ~gubił sw 1a„Alrged".
- - - 10439/g
Z ONA.
·
i
k k
104?;9
dectwo ukończenia 3-letPOKOJE
k·u chnia w
z wyższym wykształceniem
pra ty ą na stano- n:_._3· - - - - -.-g niej
zawodowej ~oły
Cen.a 7 zł,
$ ·d ·
' k/W oclaw·
POLIETYLEN m1~,,_ki k
na rec"'""'~ 2.10 211
wo nicy
r
ia,
wisko kierQWni!ta działu organ i zacy j no-prawne.
!6l';, ' 1.' u- M1(\"d•zyzakładowej
dla
~"""
·
wszystkie wygody z c.o„
go, inżYniera
lub
ekonomistę z .wyższym wy- Pię . Ofeńrtyp· 't~kows: u •ro Pracujących.
lllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllJll w blc>kach zamie'll•ię SAMOTNA
.
j
POKOJ
k h .
I
g osze • 10
a
. w DNIU 16 vn sna pokój kuchnia w Łopallll pracu ąz
IJC' ru.ą 42 m
kształceniem 1 praktyką w za k res1e panowania SZKOŁA tańców Cyr·ul- k'
·
. o. r. przy KOWALCZYK
Jerzy,
·· . ·
ść·
. , 1ca poszukuje pilnie po- kw., blod<i, centrum. zal technologii materiałów budowlanych na stano- sk eg
Łódź
KLliński.,_
s~l<'u
na Zdirołewm PC>ZO- Aleksand·rowska 16 7..gu- dzi. Wi~dO<Jll~ ·
Łódz,
koju sublokatorski<>go - m;e:n.i ę . na
3
pokoje
6
.
4 0•
3 42,
-w1ono
ma·
radio bił piecząot;kę o brzmie- ;;<a;n·~~C'ZIB
• m. • od mr;że być w domku je- kuchni.a, blokd (mogą byĆ
wisko kierownika sekretariatu porozumienia te- go 46, tel. 3 5.przyj- tranzystorQIWe w brązo- n.i.u: „Zćllkłady Przemy-~- _:
dno•rodzmnym.
Oferty sipółdzieolcze).
Oferty
renowo-branżowego - J>rzyjmą natychmiast Łódz- mu.je zgłosrma na kur- wym fu~eraJe. UczciJWy si~ OdtJi~ego im. d•r SŁONECZNY, duży po- „ 10445" Biuro Ogłoszeń, , 10,47" Biuro Ogłoszeń,
kie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w ŁC>dzi, ul. sy_waikacy nie._.-.-- - z.naJatzJCa
piosze>ny
o W1ęckoWS1kie;i-0 Przedsię- kóJ z kuchnią w Osii~·lu Piobrkows·ka 96.
P1obrkoWS>ka 96.
ANTENY te ewizyJ•ne iin- Zll~irot za wyinagrod.zeruiem biorstwo Panstwowe Wy
·
""'
Nowotki
247/249. Oferty kierować do działu orga- staJui·e _ na.praWla. na- Łódź, Nowolf;ki 49 , m. 40 . ,
·
; . e w·' ,,Łodzi,
. ul.- dwa
Mi•reckiego
.
j
,
n~;ębn.O'D
pokoje zamienię
z ku~h~
. na
;ą,
p
mzacy no-prawnego, pokój nr 14 w godz. 8--12.
tvc.hmias·t. A. Rym1szew- POZ"""TAWIONO
-a'-tówWolozań<ok .a 50
.„
POKOJE,
kuchnia, KACOWNIK umysłowy,
v~
"'
· ·
Oferty „9256" Biuro ' Ogłos1Ci, GłĆllWITl<i 39, tel. 226-99. kę z waiż.ny.mi dokumenszeń, Pli.ołtkowska 9G.
komfort w .rełeniej Gó- ?.am. ri.a stałe w WM·
tami w toalecie re5'tauiraSAMOCHODY
---·-rze, k.waterunk<'W" za- ,...,......,,..;e °(1067Ukuje niekręSLUSARZA narzędziowego, frezera narzędziowe
'/. G U B V
cji „Za•oi:size".
Laskawy
POKÓJ,
kuchnia
oTaz mien·ię na mniejsze w rmjąc.-.gĄ pokoju na rok.
go, szlifierza narzędziowego - zatrudni Dyrekcja
Z>!la•lazca J>f'06ZO'!ly jest o SAMOCHÓD „Warszawa" pokój odd·z:ielnie zamieWa.runek: śródmi-eśaie i
Iw01na, odnie<S·ien\e do Billl!"a R.:e sprzedaim.
Oglądać
w 111.;~ na ka•waler<kę w bfo- ł,odzi. oterty „9242" J3ii.u- t"'le<!'on.
Ofe<rty
„1C~4"
Zakładów Uszczelnień i Wyrobów
Azbestowych ROSZKO'WS·KA
K1lińskiego 121,
Z8'Ubiła czy Znade-1lionych, Piotr- niedlZli.elę,
:z;; bm. Pair- k·ach. Tel. 4114-<12, godz. ro Ogłoszeń. Piotrkowska Biuro
Ogłoszeń, Plotr„Azbest" w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52.
!egirt;. s>tudenoką.
kOMIS1ka 1Q4.
kl•ng T•uw>ima.
7-9, 20-22.
96.
l:owi>ka 96.

OBllŻKA CEi ZBYTU

BAinntóro HODOt11LAH9CH

zoslalu obniżona
cena zbytu

bażantów

M.ATl(ł

hodowlanych

8 - 10 tygodniowych
do 70 zł za sztukę

Podziękowanie

·crązowy,

1j

„

Tablelki

„AFRO"

AIPksandra Zylberklanea

0

01

96
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!
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_~„,

letnich

można nabvwać

oosKONALE &LEDZIE SoLoNE

•
w cenie od 6 do 15 zł za 1 kg. Ządajcle
we wszystkich sklepach CR, MHD I PSS

~--------------.-.----------------~
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TYDZIEŃ w
m11mrm1mn111111nn11111111111111n11111m11111111nn111111111D
l·

NIEDZIELA - ZS BM.
14.15 - Progrrum dnia (L). 14.30 - PKF (\'V). 14.40 - ;,SMa.t;
obyczaje, polityka" (W). 15.00 - ,.Ryzy<ko" - :f!iJm z serii:
„Na wsi
„KwadiI"ans wiejski" „Bonanza" (W). 15.5<> Estrada rzeszoWSka - ka.ball"et „Po.r•
nied.z.ielą" (LJ. 16.05 flri0111" (WJ. 16.45 - „Ludzie 1 warzenia" (WJ. 11.00 - ,,zawsze w niędzjelę" - turniej miast: Ostróda - nawa (W).
„POiI"trety":
Film kró~komctrażowy (W). 19.20 19.(){) „Dobranoc" (W), 20.00 ·„Bruno JasieńSiki" (WJ. 19.50 wyrazów obcych" (W),
„Słownik
Dziennik (W). 20.20 filrrn fab, prod.
;,Al'i Baba 1 4<l rozbój<IJlków" 20.30 (W).
franc. od lat 16 (W). 22.00 - „Nie<l:oiela Sil>O'l"toWa'•
2.2,25 - ,,Splewa Mieczyslaw Swięcioki" (Kr.).
PONIEDZIALEH: - Z6 BM.
ltl.40 film TV J)r9d. USA (W).
o.Przesąd" 10.40 Przerwa. 17.38 - Program dnia (L). 17.40 - 11 lekcja jęz. r<>serii:·
z
film
gródek"
„Warowny
lll.05
(W).
syjsikiego
;,TV Ma,g~uzyn Po„Baśnie 1 waśnie" (4 odc.). (W). 18.15 jednej bitwy"
„Historia
stępu Technicznego" (K). 18.45 - film prod. kubańskiej (W). 19.20 - ,,Próby" (WJ. 19.5<1 ;,Dobranoc" (W). 20.00 - Dziennik (W). .2<1.20 - LWD (LJ.
20.35 - Teatr TV: „Imieniny pana dyrelktora" - lromechofars.a z. S\lrowrońskiego i J. . Slo<ł:W.iński~o (W). 22.15 -

Dzierutiik (W),
WTOREK _. 27 BM.
Pr<l@ram dnia (L). 17.45 - 12 leklc:lia 1ęz. amglel17.43 skiego (W). 18.05 - „Uwaga, piec" - film :p<ro<I. ang, dla
„Medale i <Jetaąe'' (W).
młodych .widzów (cz. I) (W). 18.50 19.05 - „Kroni'ka kulturalna" (Sz.). Hl.30 - „Ze?..nania srz.p!iega" - film prod. pol. (W). 19.50 - „Dobora<noc" (W). 20.00
- Dziennilt (W). 20.20 - LWD (L). .2<1.35 - ·„Przesąd" Be-z. a;pel.acji (OZ, I), 22.25
film TV prod. USA (K). 21.25 - Dziemti.k fW).
SRODA - 28 BM.
l<l.00 - ~.Prośba za grosz" - film z serii ;,Dr Kildalre" ('KJ•
10.50 - Przerw.a. 17.38 - Prog:raim dnia (L). 17.4<l - l!l lek:C:i.a jęz. rosyjs!kiego (W). 18.00 - PKF (W). 16.10 - ·„sto
film z serii „Inspektor
pieiI"WS'UL żon.a Tony Canta.ra" „Na pól:kach księgall'Slk:ich" (W). 18.30 Mas/ka". 18.20 „Typrograrrn baletowy (W). 18.55 Koncert młodych godnik wiejslki" (L). 19.20 - Wszechnica TV: ;.Przy Nowym
III spotkantie z cy:kilu uWa.rsz.a'\\1slkie spacery'~
Swieoie'' ·„D<Jlbraonoc" (W). 20.<ttl - Dziiernnik (WJ. 20.20 (W). l9.50 LWD (L). 20.35 - „Prośba za gNJSZ" - tiiln z serii ,,Dr
Kil<lare" (K). Zl.3\i - „Swiiatowid" (W). 21.55 - Dz1eirulllk IWl.

" Dz;ielnie reprezent\J/je polslti
futbol P<JllonJa bytomska w rmgrywklach i.n.terligi ameryłrnń
sk.iej. Wipra'W'dzie w pierwszej
zxlołaU
bytomianie
rundzie
uzyskać zailedwlie wyniki remisowe, lecz w spoit~iach re. wa.nżowycll dowi eclJli, i.e stać
ich na coś więcej.

desy,gnowMlie na
są j czyć , a j·uź
niezadowaiLa.jące
Wysoce
międzynarodo
zmagań
<JGią,gn.ięcia polskiich drużyn pił- forum
karskich, ucz.est:n:iczących obe~ wych druiżyny Pogol]i szczeciń
nie w roogryvrka.oh o puch.ar sk:iej okaz:;lo się ~pelnyrn nieIntertioto. Rolę tę powli.er=n<> pomzumtleniem wynufolym z bra
zespołom h."U r-0zezna1niia p.l'lZez PZPN l"lzei.pierwszoligowym
Gwardoii. Zagłębia, Srombierek czyiwistej jei w1amtoi.5oi. Potwier
i Pogoni.
Polski,
wJcemistrz
Zaiwi<&dl
S=inibierld, form.a kltórego w
osUctnim ok'l'eSlie byfa wyra!Źnie
na GwairnieUJst21bi.J.izowatrlia:
dię n,ie barozo można byiło li-

Rumunii·

Piłkarze
w Łowiczu
Mitośniocy
będą

-

30 BM.

dnia (L). 17.45 -

D7Jiermiik (W).

NIEDZLELA - 1 SIEBP'Nt.A BR.
Program dnla (L). 13.55 - ;,Dz6e1Jny procairz„
rum fab. prod. czechosl. dla d!Lieci (W). 15.4<1 - ,,KwadJra.ns
wiejSki": „Wychowankowie" - ""'P· f!Jmowy (W). 16.00 USA (KiMiędzypaństwowy mecz w lek:koa.tletyoe ZSRR jóW'). 18.30 - ;,W tamte dni" - irep. filmowy z cy'klu: ·„Lu„,Chopin 65" (W). 19.50 d2lie 1 2Xlialrzeni.a" (W). 18.50 D2'1iennik (W). 20.20 - „Do potom1,DobiI"a:noc" (W). 20.00 nego" (a1ud:ycja poetycka poświęcona pamięci T. Gajcego)
„Dom na pustk.oWiu" - fil!m fab, prod.. pol,
(".'.'). 20.5.s „Nied'Zliela spol"to'wa" (W)
(W). 22.10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tr6jkąta

110 k.m w

l~lasie

Uzyskały one
prędkość 80 km na

cu .,B<>ieian".
średnia

god'hinf:.
Na zd.ięci<u: rekord7.istka
Wiera

Ka.mińska

Sawoń

ta

,,&ci.an''.

CAF -

POWIE.SC „DZIENNIKA'!

*

w

i

Elżbie

szyboiwcu
fat.

Grzęda;

POWIESC .,DZIENNIKA"

I

W Pabiani.cach gości Skra
W wyścigu o a.wains d„ II ligi maiwiają raczej na l<m-zyśc Silą.
pi<karskiej Wlóknia•r z pabianic- za•ków. W niedzielę również g·raSkr.i
Wlók,!liiaitt (Pab.)
już, nie.s•t ety nic do ją:
powiedzenia. Na placu boju po- (Warsza•wa) i Gwardia (Olsztynł
(Białystok),
\.łóknia.rz
Co:eKS
i
Mot"'r
ko
1
ty•
Y
zosta·I
W wy.pad•ku, gdY'bY n.iedzie1n.3'1
!adż, które mają po 12 punktów
zdobytych i niemal identyczmą me·cz KS Czeladź - Moto<r zaróżn,icę bramek. Nie ma żadnych końmvł się wy>ni•kliem remlsowy•m
reaJnych mo%J.iwości, żeby Włók roo:wią:m:n.ia zagadki doczekamy
niarz w ostaitnic·h dwóch ko'1ej- slę dopieiro w ostatn.ie1 kolejce
kaeh roz~rywek :z.do.lał nadJ:obić rozgirywek. a dado:ą ją nam wynLki spo~kań: Motor - Gwa.rd•ia
róż:n'cę aż trzech pun.któw.
Pa biainicza·nie n.ie odegrali s1po- i SltJra - KS Czeladź.
dzi~a-n~1 Toli. Na finis-zu nle doJtm.
trzyma1i kroku ry,walom. Wydaje soię, że zadanie przed którym

ki nie ma

1

ich posta 1wi 1 no,

prrzerastało

n~ze

możli

bo naszym zdaniem zespół
ten je·st mimo ws12ystko jeszcze
nie dość doj1·zały. a do takiego
wnios•k u można dojść anaU.zuJą~
to'k iozgrywek.
SOBOTA, 24 LIPCA BR.;
Zbyt wiiele okoHczności wskazuje na slusl'Jrlość ta•kiego stwierWLókillia"
NOŻNA.
PIŁKA
clzen,ia, a biorą one swój począ (Łódź) - Conco.rdia (Piotrków) .,..
tek w odlllo•towanej już na ws1ę Pucha·r 3 Recla,kcj.i, boisko przy.
noe•oczekilwanej ul. Kilińskiego 188, godz. 17.
pie rOIZ'grywek
meczu z
w
PO•rarżce dortma:nej
PIŁKA WODNA, Mecze o mis.
G-\va1rcliia.
S1>rzo·stwo I ligi z udziałem doruDruży.na Wlókniana n~"J>?Wo żyn:
Arkonia (Sz<::zecin), Leg;a
d7.en:„.: s·we mo'Że p.rzy-p1sac w (W-wa), Olimpia (Poznań) i A.ni•
dużej mierze również i .tomu, że ·iaona (Łódź). Basen przy ul. \'Onie Ulmie wykoirzystać tak wiel- boloweJ 1, godz. 17.
kie.go 1Przyw;Heju ia·ki daje g.ra
na własnym boisku. Ponadto doi_rnścila ona dwukrotnie do tego,
ZP c<"llne zwyoięstw-0 wymk.nelo
woś.ci.

~VIMllR'EZY

O puchar
3 redakcji

ini

nutach g:ry ( u siebie z Gwa•rna wyje.We.ie z Moto.remi.
dJą ,
Sił.a złego na jt'>d•neogo. lecz podobne wypad.ki i w ta•kLch iJoś
Osta.t;ni mecz o puche:r 3 r~
Cliach nie zda.rzają · się d.ruży·nl<> dakcji Wtókn iarz łód'Ziki rozedojrzalej. Dla lllas WłókJllia.rz jest
zesopc>lem .p·rv.ysziłośoi. Gdy okrzeo- gra dzisia i z Concordia,.
Wlaiściwie już teraz możemy
nie, dojrze<je i zyska tak potrzebny ha111t ducha, cel swój - PQitratuQować pilikall'zom Włók•
a1wans do II hlgi - niie.wątpUWI<" nia.rm z-dobyicia puoh<ru, choosiąi;m.'e.
ciaż ntle udało mu slię uniknąd
Która d1rużyn.a z girupy III awa:n
P-Orażki w Ostrowcu w me<'ZU
suje do II 1igi?
Włóknia:rz
na to ,pytanie po- z dorużvną KSZO.
Odp.owiedź
2:3. lecz m2'iąc w zaiprzeg.ra.l
wtn.n•ismy o'trzymać w najbliż
s.zą nied2lielę. W' tym bowiem ter- pas.i e 5 punktów przewai?i ma
m;n ie dojd?Je do decydującej ro7- już iak to się mówi J>UC"har W
gTywki między KS Czeladź a Mo- ltie5>zeni.
torem. Co prawda w Lublini€'
Mecz WłókITTiarz - Conocnvtia
wygirat Motor 3:1, lecz zwyżiku
ka, cze.go o (Piotrków) od'będzie się na staJąca forma przec•wnoi1
MO'toru po.wiedzieć ni<> dionie przy ul. Kilińs'kiego fB!ł
d.rużynie
moiżmia, oraz własne boisko pTize- o godz. 17.

wielomie.iseoszybowców
wych na 'PO'lskim szybo•w -

'.W.5'3 -

sakon<?le spd,sali się W. społlkilmiu
w
Przebywająca na obozie
ze Szkotiami :zilobywcy bl'IUh@k•
Szmidt, który grEJ}: na pomo- Wiśle li~owa dil."'uż.yna Stiartu za
kihlka dnii. powróci oo ~
cy oraa: Pogrzeba.
Od rozipoczęcia ll."OZgrywek liDo zakończeni.a ~u roz..,«ry gowych dzielić będzie zespól
jeszcze d}Va tygodruie
Je5ZCZP balucki
PolonJi
wek powstał
mecz z angielską drużyną We."'t i dwa wo1ne terminy Stall"t zazaijmujl'! mierza wykorzystać na rozegra
Anglicy
Bromwioh.
po n.ie sp<01 kań tQ..wzrzysiklioh.
trzecie mdejsce w ta.beli,
Przeciwn.ilk na tennin pdenv~
Ferencvaros, są jednak bar·
Polona.i iN:y. 31 bm. jest juź zakontrakd.zo si•lnym zespołem.
wystarczy jednak uzyskarne w towany. Będzie ndm s:tole=a
tym meczu !remisu, aby utrzv- Legia. k .tóra spotkanie ze Sta!l'mać się na czołowe.i lOJkacie i tem traktuje również jaiko oka
tym samym zakwalifikować si~ z.ję do dobrego sparriingu.
Jzk wiemy I liga ~
do soot'kań z mistrzem I gru·
py, dru.żyną Nowego Jorku, ktt> n.i e sezon :rozgrywlrowy 8 sierp.o
Low
występ
toteż
ra jest rewelzcją tegorocznych n ia,
ootatec:z..
jaklby
będzie
roogrywek interli.gi amerykań d'Zi
ny.m prz.eglądem sT.anu przygoskie.i.
towania dru2yny wojskOWYCh
~tóry z tych zesipałów okaże
do wailik:i o llJllllilk,ty mlstr:zx>w~
sit: lepszy: PQ!onia, bądź dru~ie.
Noweg,o Jor1ku, ten z:;iżyn.a
Funkcję trenera ptił'karzy Le.;
kwaU·fLkJUJje się do fiinalowyoh
C.Praiga) . gii prze,iąl ponOW'l')ie mjx. JaDukil.ą
roz.,1?rywek z
Du.kla jutż po raz C71WEll.'ty sLę.gat1 n~ek. Mecz l."\OZPO(JZll!ie się (ł
godziinie 18.
po puchair.
bę<lizie

jej się z rąk J. to w ostatnich

Konstruktorka AeT<>JtlU•
pilot
Bialostoclriego,
bu
szybo>wcoo\VY i samolotowy
Wiera Iiamińska z pasa•
u•
Sawoń,
żerką Elżbietą
TechniI l i kl.
CU.e>nJni<:ą
kum Ekonomicznego w Boa
łymsitoku, ustrunowiła nowy
po trasie
rekord ś·w:iata

widzów (W). 19.15 - 0,Pa.n W:lkt>o<r'' - film :p<ro<I. fralilC. (W).
„Histoll"ia bez pa·tyny" (W). 19.5<1 - „Dobr:a:noc" (Wl•
PrQgram
LWD (L)• 20.35 D<z.ieninilk: (W). 211.20 łilmoiwy (W). 21.25 - Dzien'llJJk (\l\T). 21.40 - ;,Tajfun n.ad N.agasalki" ,... fll1m fab. prod., fraalc. od .lait 16 (W),

*

d:zeniem te.e:o jest spadek P<>g()JJli ·z I Ji;g.i.
Na wysokości zadani~ stainę
ło jedynie za,głębie. Walcząc w
mocnej gru1pie ;pibka:rze sosmow.Lece·..- spl-s.ują się dtzii.eLn.ie, ma
szanse
poważne
bairdzo
jąc
przez siito elimiprzebnnięcia
nacyjne ; z.akwailifi.\oow.a:n.ia slę
do następne]' rundy.
jest n.a pierwszym
Zaigolębie
moiejoou w taibel.i. z przewzgą
jednego pu1111ktu nad drużyn<\
Empor z NRD. Liderowi ta.beli P·01Zosita.l do :rozegrania tylko
jeden mecz i to właśnie z zespo1em Em.p·ar. WystaTczy remis by :Zag-lębie p.r.zeszlo clo
roz;g;rywek.
kolejki
na&teonei
polega jedinak M
TrudtnJO.'Ść
tvm. że mecz od1będzie się w
RostOOk.u. a P<>1.acy grając u
odnJeśJj
siebie nie bez trudu
zwv>C.ięstwo zele-dwie 2:1.
Szombierki zbyt późno przełama,lv kryzys for-my. Zajmuja
one <ID prawda dlrugą lok:;tę w
tabeli. lecz już bez s-~ns na.
z<lys:tansowa.nie Motoru z J('lny. różnica wY'nOSii bowiem a?;
3 punkty. Nad'zie.iP P'Oldadane
w Gw<0irg1H P'rzekreŚl!.ila jej wy
soka :po1"1ażka z Bain.iki:em. pon.je
siQ\!1'3 w dodaitku na wliasnym
A P.ogooń sprawiając
terenie.
PZPN
7.awód chyba jedym.ie
najs<labz;clecy<lowanie
jest
sizyrn zesa))'olem w swej grupie
i. tym szmym nia osta.trui,m m>iej'S!Cll w tabeli.

Rekordzistka świata na„. „Bocianie"

;,'Ilad~un na.d
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Ło

.poznać

W Lodz,i odbyq: się fu"ójmec.7.
hokej.a na '!lrawie z udz.jalem
dir>u.żyn rcprezentacyj>nych Byd~z;czy, 'Wairsw.wy i Lodzi.
loo?Jk1i oslaJ'biony zc.Zespół
wodtni•l"ami :rezerwowymi (kilku naj1leipszych ~raczy kiOirZyswi.
z ul'l<Jl]J·óiw) :przegrał z Bydgosz
cz.ą 1:3, a z Warszawą Q:3. Mec:?
Byd1goszoz - Wz:rszawa zakoń
czy! się wyniJk1iem bezbramk<r
wym. toteż plerwme miejsce w
turnii e ju zajęla d!l'urż;y>na W airwawy.

111.25 :?i>.00 -

*

w

PTzeby·wa-

•
•
H0 k 8) DO 110WJ8

SOBOTA :- 31 BM.
flim :fa.b; prod. blnc.
Na.gasaiki" Przerw1a. 15.35 - Progll"am dnia (L).
od lat Hl (W). 11.45 Międxyoo
15 leJocja ję.;. a<ngielsikieg-0 (W). 16.00 15.40 (Kijów).
USA
irodc>wy mecz w lekkiej atlety.:>e ZSRR 18.30 - Progr.aan tygodinia (W). 18.ĄS - „Dzileń <l<>bry n1edrLielo" czyll1 liga en<tuzjastów wakacji - progiI"arrn dla mlodych
:tł.OO -

piŁkarzy.

dnLu d:zi!siejszym. Nie ro,ze.g.ra o'Ila

1.3 lelkcja jęz. :L'OISyjSllci.e- go (W). 18.05 - ;,Wmys1ilro o mi€SIZlkaniach" (W). 18.40 „BOS>onoga 0€SaJI'Zowa:« - film z serii ;,Przyg>ody hr. Monte
<.:hr.isto'' (W). 19.05 - Repoa:ta.ż f.illmowy ze „Z'Jolbego pucharu Finn" (Gd.). 111.20 - TV Mag.azy:n Medyczny (W). HJ.50 Dziennik (W). 20.20 - LWD (L),
;.Dobranoc" (W). 20.00 20.35 - n TV Festiwaa Tea.traJny: „Mazepa" - drramat Ju·
htl52a SllOwackiego. Prze.nies1tenie z Teaitru Ziemi Marzow:Leckiej ~.(W). 22..a;; -

nożne1
ooka12ję

mieli

w:pra1wd. ·p izaowodów, lecz ptzeprowad1Zli dostępny cJlla publiczonoś_
ci tren1ITTg na boUS'l<U KS Pelika<n, o godo:. 17.
Z pookazu teg·o opibkairze KS Pe!Lka.n o;.a,pewne wiele sko•rzystają.

Pro.gram dnia (W). 17.35 - 13 lelkcja jęz, ain~l
Slkiego (W). 17.55 - „Przygody it'OCl'h!<lly <XLrzutows'kich" film seryjny d:la ml<><lych wiózów (W). 18.25 - „o wax=aw„Chosk.ich ro.ostach" - progcram historyczny (W). 18.55 „Meldiunlki z triasy"
pin 65" - II rep. fillmowy (W). · 19.25 „Dobralll<OC" (W). 20.<ttl
progir, młodzieżowy (W). 111.50 - DziernmJc (W). 20.20 - LWD (L). 20.35 - „Nibro.gliQeTY.nofilm fab. pro<!. ang. od 1ait ljl (W), 21,45
wy gamg" ;,Minliatury'' (W). 22.10 - Dzienni'.k (Wl,
PIĄTEK

pid!kd

Wliczu

rumuństki.ch

jąca w Polsce rumuńska druży
na Cris.ul =MTi!ta do Łowicza w

17.33 -

:rz.41! - Plrogzram

odln.iesione na<l
Ferencvaros wysiunęfo Polonię na pierw
s:ze m:iejsce w talbeli, a sukmeez;u ZC!
ces ooniesń>O!Ily w
KiQmarnook
drużyną
szkocką
umocn.ił jej .pozycję. stwarzając
przy tym reailne szainse n.a z.do
bycie mistrzostwa ~riurpy. De>drurż;ylną

T9łko ZD2łebie nie spraIDiD ZDIDOdU
w rozgrywkach lnterłoło

28 BM.

CZWARTEK -

Zwyoięstwo

wę,~erską

*
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---------------------------------------------------------------------------------·
chyba słabo
- Myślę o tym, że listonosz
niego urażona.
Spojrzała na----------------------------------~-----powiedzial!a, nie patrząc ma
Dobrze
-

i-·

- Czeg-0 się głupio śmiejesz?
- Bo właśnie, kotku, zastanawiam się nad
tym jak zdobyć trrr:hę forsy na najpotrzeb·
niejsze wydatki.
- Coś ty nagle tak zbiedniał?
Wzrum:ył ramionami.
- Nie zbiedniałem, tylko po prostu ostatnio jakoś mi interesy nie idą. Czy ty my-

Koszyckiego bawiło to korwekiwentne dąż~
.die jej do wl.adzy. Z zainteresowaniem obserwował dziewczynę i t<>lerował jej dyktatorskie
posunięcia, które, jak dotychczas, nie staly m
wyraźnej sprzeczności z jego :il!l>leresami. Monik.a podobała mu się jako kobieta, a poza
tym uważał ja za znakomity materiał na
przyszłego wspólnika. Od piel"WSZ€go spotkania wyczuł insty.nktoWtllie, że są ulepieni z te.i
raz
.samej gliny. Konsekwentne dą7.en:ie do
obranego celu, spryt, brak skrupułów, zimne
wy.r achowanie, to były cechy charakteru, któ•;;e mu imponowały.
WstaWtila kwiaty do waw.nu i powiiedziała:
) - Odpocrzywas.z?
Było to raczej stwierd:zenie fak!tu aniżeli
'py;tairui.e. Poszł<łl do ła~enki po wodę, a kiedy
·wróciła, usia~a przy nim na i:apczall'lie. Leni,wym ruchem praewrócił się na bok i dotkl!lął
jej dlond. Zdaiwala się tnie zauważać tej p;iesz:czoty.
- Wiesz co? Wi<l!z.ialam w Jromdsie fanta.fltyczny płaszoz zamszowy. Pl!'zyd.ałiby mi się
na jesień. Nawet niedrog•i. Czy mógtbyś mi
dać sześć tysięcy?
Cofn.ąJ rękę i wybuchnął -- śntfechem.
- Jesteś wspaniała.

j

śJ.i;:z, że teraz łatwo zarobić?
Przyjrzała mu się podejrzliwie.
- Po co się zgrywasz? Jak nie chcesz rnd
~ać tych sześciu tysięcy, to nie dawaj. Bez
łaski.
Chciał ją objąć, a.le wyrwała mu się ener-

gicznie.
1

-

Zostaw :mnie.

Sięgnął po leżące 111a st.oliku paipierosy.
- Ależ, koc.iątko, nie dąsaj się. Słowo· oi
daję,- że w tej chwlili jestem bez piet1'i.ędzy. Ta

passa, oczywiście, minó.e, ale na razie ..•
- Dobrze, dobrze. Nde mówmy już na ten
temat.
Wistal z tapczana.
- Słuchaj. Nika, mówiłaś maje się, że ten
twój piękrnotek, ten listonosz, sied?Ji.
- Tak. Przecież wi-esz. o tym doekona.le.
- I rzeczywiście jest podej-rzany o mortierstwu?
- Rzeczywiście.
- To poważna spraiwa.
- Ba·rdzo.
- Ma jakąś rommnę?
- Ma ojca.
- Czym się tatuś zajmuje?
zła

-

Także' jest

·~.mmne.

listonoszem. To u lllieh , ~

Koszycki sk~yiwdl się.
- Słabo, bardzo słabo.
- O czym ty my§itisz?

stoi finainsowo.
- Dlaczego cię to interesuje?
- Widzisz, Nikusiu ...
Podszedł do okna i wyj.rzal na ulicę.
- Ladna poigoda - powiedział i zapalil pa•
pi erosa.
M~nhlffi. paitrzyłia na niego zaintrygowana.
- Co ty znowu kombmujesz?
Uśmiechnął

się.

- Przypuszczam, że mimo wszystko zebralby jakie dziesięć, piętnaście tysięcy. Sprzeda
radio, telewizor, na książeczce też ma pewnie
parę złotych. Czego się nie robi dla ratowania sy:na. Co ty na ro?
Niepewnie wzruszyła ra?noio.nami.
- Bo ja wiem ...
Usiadl przy niej na tapczanie. Twairz .mu
się oiżyw.iłta, ocz.y zablyiSily.
- Posłuchaj, maleńka. Pójdziesz do starego
i powiesz, że bardzo się martwisz tym co się
stało, że czujesz się za to odpowiedzialna i że
zupełnie
chciałabyś mu pomóc. To zabrzmi
przekonywająco. Potem powiesz, że z.nasz pewnego adwokata, który ma stosunki w prokuraturize i k!tóry móizlby ewentualnie taką
sprawę zatuszować. Oczywiście, w musi pociągnąć za sobą pewne wydatki. PowieGl.zmy,
Albo nie ... , na początek
piętna:lcie tysięcy.
wystarczy dziesięć. Nie trzeba starego spło
szyć zbyt wygórowaną sumą. No więc jak?
Podob.a,.. oi się ten plan?
Monika nie od razu odp.owieclziała. Nie zachwyca~ jej ten sposób zdobycia pieniędzy.
Jednak wizja zamszowego płaszcza była bardzo sugestywna. W tych dniach mogla go
mieć. Był naprawdę bardzo elegancki i było
jej w nim świetnie.

S.próbUJję. Ale pod warun~
Koszyckiego.
ik.iem, że fi'llty fifty.
- O, jest.eś baTdiw wymzgarjąca.
- Przecież to mój kJ!ient.
jest
KO!K!epcja
- Ale moja koncepcja.
najiwalilniejsza. Dostaniesz trzydzieści. proeent.,
Energicznie p-Oltraąs-nęla głową.
- Nie m.a IDQWY. Woibec tego rezygnru,ję.
mała
moja
- Umia."fł: się ta:rg()JWać,
No, d>obrz'E!, pięć.+
'UJŚmiechin.ął się kwaśno. diziesiąt prooerut, aile tyliko w tym wypa~"
j€ż.eili ja nie będę mu61id rozmawiać z ~
ozfowiekiern. W pirzootwtnym tr'a;z;ie dootain:iesr;o
czrLer'Cltzieści

procent.

- Zgoda.
Jesooz;e tego wti€JCWru Monilka pojecllaila
na W-Oilę. Idą.c UJlicą Płocką myślała o tym;
że diz;ie.sięć tysięcy to ostał.ec=ie nj.e taki
d!u7...o. Nic się Illie stal!l:ie, jeśli sit.acy sip.rzeda

telewiexJT. Po oo ma sobie niszczyć wrz:rok.:
Podobno telewizja fatalnie óziz.!;a na oc:zy1
a w tym wrieikJu 1lrzeba się szanować. PodJuchiu tym rozumowan.iemi
na
klrzeipiiona
przyśpieszyła

krolku.

Michailatk był barn= :OOziiwiony nies.podzie:v"1<nymi Qdlwieidzinami. P2 brzył n.iedoW:ierzaJ ąco ;n,a dEiew=y;nę i oiąigle tr:zym~~ rękę na
ikilamce, jalkiby miii<l mmiar zatr'az zamk.n.ąć
rzia 11tią dirrziwi.
Uśrn1iechtnęlia się z tniewilill!l.ym zari;enO<Wa.
niem.
ade

Bairdrilo ;prnerpraszam, że ipalll.a niepokoję.;
z :p.mern po.rommaswiiać. Oly mogę

m'l.IBIZJę
'Wejść?

(30)

Dal.sey ciąg nastąpi
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