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USA

ta.r~ąc
ai!lo
10,

l6.

w

Wietnamie

Johnson pchnąl
śrooę ag.resję amerykańską

Prezyderut

w Wietnamde o nowy
w g-órę, oznajmi•ając,

stopień

iż

wy51Y{a nie:zwloczn.ie do Wietnamu pobudniowego dalszych 50
tysięcy

ameryikańżołnierzy
skieruje
.późn.iej

skich i ±e
t<:m .i•eszcre

si-

„dod!artkowe

}y".

Johrnson dodał, że posunię-

cie to wymaiga zwiększ>enia
„na pewien czas" comi·esięcz..
nego kontyn.gen.tu wboru reklrutów w USA z 17 do 35 tyCzęściowa. moibilizacja
sięcy.
rezerwiistów „w chwili obec.
n.ej" nie je.st kOlllieczna.
m_aJą
Zjednocz;one
Stany
obecnie w południowym W1etrolnierzy.
namie 75 tysięcy
Decyzja, Mórą oglosiil Johnson oznacza, re już w naijbl iższym =sie będzie icł:1 tam
125 tysięcy - po czym hc:zehinterwencyjnych
wojsk
ność
ma n.ad:a>l rosnąć. Wiąże stlę to
że
z zapowiedzią John.s>ona,
USA będą kontyn1t1owały podziałań
wzmagania
litykę
wo.i·ennych w Wietrriamie. Sta
USA
nowisiko t.o ;preizy<lenrt
u.zasadn:aJ. m. in.„. „zag:roże
niern be:zipieczeń•s.twa Stan.ów
Zied1noczonych".
Johns.on, który wystąpił n<i
(B) DaJszy cia,g n.a str. 2

naloty na DROO
piechoty morskiej
Old-działy
USA zostały :przerzucone he-

lil«>pte'l'ami w okoliee miej•
Tam Loc, położonej o
65 ltilMlletrów na południe e>d
bazy Da Nan.g i przystąpi
ły. do kole:inej operacji prze·
ciwpartyizanclciej. Ą.merykański
wyrwiad doniósł bowjem, że w
pobliżu Tam Loc znajduje się
batalion szturmowy Vietconscovvości

gu. „iwarincs"
plaż:I_'.

który

wylądowali

na

podcza.s silnego wiatru,
utrudniał heliko·pteT<>m
akcję.

PhotOifax

CAF -

We

nocy

wto1rek

w·~cczorem

~umerykańskiie

nadlatując

ŁODZK

złóż

rO!py n,a.ftowej na skra
Ni<:iPolomickie.i
Pus.u:zy
zaskoczone zostały w środę
nagłym. jei 'Ujściem z zi-em:i.
z daaeka od miejsca
Juiż
iwy.tirysilru widać W)-'\50ki ciemce

naruszył

obszar

powietrzny Turcji
Według

informacji koresipon
denta AFP w Ankarze samo
lot iracki przedostał się do
tureckiej przestrzeni powietrz
nej i o~rzelał wioskę Kupobliżu
w
kurca położoną
Jeden
granicy z Irakiem.
chłop zoi;1;ał zabity, a 8 osób
rannych. Budy•nek pocztowy
w tej wsi spłonął.
prawdopoSamolot iracki
dobnie zaangażowany był w
akcji przeciwko Kurdom.

li!

fi-n.eir.iti.

osołlrożn.ości.

w pohliri:u z

Miss Universum
1965

Fran<ija udrz;j.eli .Mgiertli ·klre
d'.Ytów nia pokryicie 60 proc.
ikoSZ1tów poszukilwań. Francja
IPlacić też będzie Algiea:i.4 jako wła&c:idelowi źródeł nafto

Od trzech dni trwają w Kaikucie zamieszki w z.wiąz.ku z
decyzją rządu stanu Bengal zachodni pod'!lJ~es:ienia opłat za
przejaizdy tramwaja.mi.
Aresztowano panad 400 o.sób.
W wielu pun.I<tach do1;z.lo do
starć ludności z "otl.icją.

Podróż

W środę
jewódzkŁm

Oskarżo„y

ków ·i zaoozn.&-n1u

oslmrżenia,

S'kaza:ł

k.ąrę.ś.rnlel)Cli.

z aktem
bandytę na

się

Hasuny

Sek-reita.rz genera}J!ly Ligi ATaibsk;ej, Hasun.a, Uda Się z W.iedn:a, gd·zie obecnie przelbywa, z
wizytą do Czech-OSł>o!Wacji waz
na Węgry, gdzie ma wygł·ooić
s.ze•reg odc:i:ytów rua tema ty po11 ty.czne.

Karo śmierci
dla groźneeo bandyty

ucze-nnicę.

fuink<ij0111Jańu

tu~e.

w Kalkucie

dwuik.rotnie kaTany za
naipady ra·bUl!l<k<)Mle z bronią w
ręku oraz gwałt.
Sad, rpo wysl:iooaniu świad

liino.wskii,

do
:prz.Y'bY'ł
środę
W
sekxet<ll!'z
flraincu:siki
A!1gieru
stanu do spraw Alg.ierii De Brogli-e, który w czwa!l'tek podpisać ma w imienlu
Frn:ncji franouS1ko - aJgie:rslu
u/k;l.aid naftowy. Układ ten, -poAlgierii
d~a
k:iOnzystn.ą
za
zmlia.ną wairuników eksploatacji źródeł saha.zyjskich przez
towairzystiwa nz.f,towe, przeutw=zenie
również
widuje
tofll'a~CUJsko - aJ.~ernkiego
warzys.tJwa powołanego do poszuki wań nowych źródeł naftor..vych.
Stat'lllt stowair~nia francusko - algierski.ego przewiduje, że obydwa kra.je prowa
d:zić będą wspólnie p'Oszukiwa•nia r0<py naftowej i gazu
następnie
dz:iel.ą.c
ziemnego,
między sobą p;rodukqję w na-

Zumieszki

15-lebnią
był już

Ta- -

Włodzimierz Stażew

ski, Aleksander Bunki.

I

POOISlumowania dys.k.usji, w
kitórej łącz.nile wystąptly 33
osoby, diokon.al członek Biura
Polhtycznego KC PZPR, ptr2'e
wodniczący Kamisj.i PlanowaRadzie Mi!n!i&'br'ów
nda przy
Stefam Jędrycho~:ski.
Plenum p'I'zyjęło jednom.yśl
nie uc:hwaJę na1k!reślającą kierunki zmi.an w systemie planowania i za.rz:ąd:Unia gospoda.tiką n:arodową na ~j10Hższe

!alta.

Dziś podpisanie porozumienia
francusko-algierskiego

ARESZTOWANO 400 OSOB

przed Sądem wow Lubl·illlie zakoń
w tryczyła się iprowad-z.ona
bie cto()l!'aźnym spr.aiwa ,przeciwmieszkańcowi
34~letrmemu
ko
Kurowa - Tade•USZC>Wi Brzózoo,
który w maju b:r. - po zg•w.aIusih>wa<I. zamordować
ceniu -

Toma~.

St.alllislla.w

d .eus:i: Podgórski, Bo.Iest.aw Ma

Strażacy czuwają
'Ull'Ząd:zendami wy
pianę.
gaszącą

T eFetruu. sitmzeg:ą
sze MO.

Kanol Sueski
Apasra. Ho.ng.sa.kula. z Balilg'lroku (Syja.m).
N-a 7Xljęciu: nowa. MiS!S Universum.
CAF - Photo.fax

•

podaitki w
wych,
55 pa:oc. zysków.

wysdkości

Japonia

Eksperyment
z rakielq
ie
A-gen<ija Kiodo donosi:;
.pracownicy tokijskiego uniwersyteckiego Ins.tytuitu AeronaUltyikd i PrzestlI'zeni Kosmicz
nej dokon.ali we wtorek po-próby z wystrzelemyślnej
niem kolejnej rakiety meteorologiczme.i „Kappa 9".
Rak:eta osiągnęła wyrokość
317 km.

Żniwa

w pełni

Z.niwa objęły już liczne rejony kradu, szcze.góllnie o lżej
szych, piaszczystych glebach. W
Wiel!ko.poQsce, w woj. krakowskim i na Górnym Sląsku skoszono naweł dość znaczne ilości
żyta. Zbiory są jednak utrudnione, bowiem zna.czna częś~
po ostatnich burzach
:obóż
uniemożliwia
co
wyległa,
mechan.iczny i
zbiór
C?.asem
mnusrz.a do r~cznej ;pracy J<ooą.

Festiwal wErlangen
bez studentów polski eh

za·chodnionie-miecka
rozpoczęty wtaś-n.ie XV Międzyona
rodo,wy Studencki! Festiwal Teatra1ny w Erlangen odbywa się
bez udziału reprezerutantów PolDy.rektOlr zatl'zą-clu KanaLu Suski. Prze1wid'Liane JUŻ w pierweskiego oświadczył, że rząd
szym dniu fest>walu seminarium
eg.>pski zrezyg"1.ował z budoiwy
n.a. temat teetru studenckiego w
n.owego kaina·l u równoległego do
Polsce zosta-lo od.vrołane z ;po-St1e ?•'.<1ie,go i <po5tanowit zamiast
wodu nieobecn:ości polskich gośtego p<rzeprowadzó.ć .prace nad
ro:zszerzen!em o.becnego kanału , ci, .którzv - jak podaje prasa
nie otrzyimaii zezwolen1ia
•
tan: by statki o duzym tonażu mvgly bez tru.d1u .P!:;ze1Ply- L... ,w1.aaz bońskŁch ~a wjazd do

będzie

W Mi.ami Beach na Flo.rysobO'lę
dziie doik:onano w
Miss
wybOlru
wiecu.orem
Universum na r-0ok 19S5. Ty18-letnia
W.obyła.
tuł ieJt

wa~

---------------!
informacje
Szczegółowe
.,, •
z dr"g.·a!!O
U 01 8
"~
I!""
•'li

PZPR

• d•· ·
UJe z1s1e1sza
pu
Ldu
J b

oo

twarzającymi

Obrady zamknął I seikiretarz
KC PZPR - Wła.dysta.w Go-

mułka.

IV Pl enl!.m

Nad aikcją :zmierm.jącą
apan<J'WlaJllia wytiryskru. czuwają 'WY'bi1tni. specjailiiści. na!tow
cy. Równoczieśn.ie podejmowa
środki
nadzwyczajne
ine są

jądrową.

Jak podaje Agencja TASS,
na Kremlu od.była się trozmoRepubli-ki
prezydenta
wa
Gwlnejskiei Sek-ou Toure z
radzieckimi
przywódcami
Leonidem Breżniewem. Aleksiejem Ko.o;.yginern i Ana.starem Mikoja.nem.

poszerzony

1

Prasa
stwierdza z

~.

-

Jugosławii. JoPrezydent
w
sip Broz Tito, przyjął
środę amerykańskiego ambasadora do specjahnych poru
Harrimana
Averella
czeń,
i przeprowadził z nim dłuż
szą rozmowę. Podczas rozmo
wy obecny był jugosłowiański
sekretarz stacriu snraw zagranicznych, Marko Nikeziec,

dezapr-0.batą, że

* •

*

Prezydent Jugosławii, Broz
Tito, przyjął w środę premiera Indii i przeprowadził
z nim serdeczną rozmowę.

obrady

.Ja.nus-.i
zahraiL; glos kOllejno:
u
Hrynk<iewic:z. Wito.Id Trą,mpStanisław Puchała,
m;yńsld,
Jó7.lef P.i!llk:iert, Józef KuleszJa,
b~"k
Bogdan Perlwwski., Jan Ml~·
tręga., BofosJa.w Rumlńsk.t, Ta
Zbigniew
Jańozyk,
deum
Lachcik, Ha.nna. TarchaJska., ·----'-'

terenach. Jesit ona tank<Jl\ll'ana
do cystern. i odw00ona do ra-

podobon.ie 1przemo·żony w Gen.ew.ie w n.ad.bli.ższej przyszłości.
Dziennik przypuszcza, że ,plan
ten będzie przystooowany do
propooycji Katnady, przewidują
cych udzielenie •!?rzez państwa
nu•klea.rną
bl'on
pos;ad.ające
g·Wa·ra.nc;ji państwom nie mają
cym te·j broni. ·
DzienniJ< do'J)USZ'CZa też możli
wość zastąpienia prze-z Zachód
projektów A.SN i WSN nowymi
gwaran.cjami USA, p!'Zewid•ują
cy-mi . obrooę nuklearną Europy" b~q, dzielenia się z innymi patistwa•mi .kantrolą nad

z przywódcami ZSRR

Rozruch technoloei cz ny
instalacji „Tarnowa li"

W środę, 28 bm. zakończyło się w Wa;rsza.wie IV pleponM"ne posiedzenie Komitetu Centirailne~ PZPR,
ś"\Węcone omówieniu kierunków zmia.n w systelllli•e plano.wamia i zall'Ządza,nia gospodarką na.rodO<Wl!i w latach
1966-1970.

W dJrugdm dJn:inl obrad w
dalszym ci.ągu dyskusji nad
:referatem B:iiuma. PolH.tycznego

nobrun.a,!Jny slup IOOij)Y naiftoTrY'ska Oill. z zi•emi z
wej.
srumem. zaigłus.za.jącym prowadzone w pobliżu !!'Oz.mowy.
Uc:ho<dz:ąca z adwieritu ropa
za'lewa oko1iiczne ipola i zbietra• się ina niżej położo!liYch

b-J.f.m;ą

Nr 179 (5797)

Cena 50 gr

zakończyło

Vie-t Tri polocżone o 73 km na
za.chód od stolicy.
We wtorek po ra11: pierwsa:y
w'.dzieliśmy w Hanoi przelatująoo od!"Zuto·wce ameryksńs·kiie.
Ró.W1J1•:eż po raz pierwszy w nocy zhurl~By nas dalekie odgłosy
wa1ki toczonej z p.irackimi samofotaimi. w stolicy DRW ruie
o.gros-z0<ru0 ala•rmu.

amery.kańsiką

XX

N/z: za stołem prezydialnym członkowie Biura Politycznego KC PZPR (°'!.\ lewej): I. Loga•
w. Gomułka, J, Cyrankiewicz,
KC
sekretarz
I
Ochab,
S<>wjńskj, M. Spychalski, E.
z. Kliszk-0, E. Gierek, R. Strzelecki F. Waniołka.
CAF-fot. Dąbrowiecki

przemysło•we

wzwiązku z konferencją rozbrojeniową

Samolot iracki

lł.Gk

u prezydenta Tito

atakoiwaly ipo raz pierwszy iP'I'"Owhn.cję Ha Tay, sąsiadującą z
ol<ręgiem Hano•i. Najsilniej bom

»Zamieszanie« wobozie zachodnim
Teleg.raiph" twierda:i,
„Da.ily
że •W oroo.,,;,e zach-0dn;m panu·je
;,.zaim.ieiszatnie" w kwe.sti.i .planów ro·2lbrojem.i.oiwych i że plan
brytyjski rue zosta.ruie prawcto-

lipca 1965 r.

Harriman

w reionie Puszczy Niepołomickiei
dill

29

SEKOU TOURE

W środę rozpoczął się rozins.talaruch technologiczny
cii do syntezy amoniaku w
im.
A.wt.owych
Zakładach
F. Dzierżyńskiego w Tarnowie. Jest t.o pierwsiz.a podstawowa inwestycja tz:w. „Tarnowa II". które~o budowa od
blisko
poc:hłonęla
r.
1961
5 mld zl.

Silny wytrysk ropy naflowej
EkLPY wi€1I'tnlcze Jl-O'Szulru.ią

CZWARTEK,

IV Plenum KC PZPR

i w

samoloty,

w kilku fa·Iach, za-

ba.rdowano mriasto

Spotkanie
t.ODZ

/

PAP,
wysła:runi•k
Specjalny
red. Stanisław Gląbiński donos.i:

ł

DZIENNIK

rozszerzu1• q

a_gresję w

if.Ie-

WyPanie

AMERYKANSKICH
DALSZYCH 50 TYS. WLN'IEBZY
ZOSTANIE NIEZWLOCZiNIE WYSLANYCB DO WIETNAMU
LIST JOHNSONA
ŻĄDANIA MCNAMARY.
PLD.
HO CHI MINH PRZYJĄL PRZEDSTADO U THA.J."IJTA.
5 SAMOLOTOW
WICIELA PREZYDENTA GHANY.
RAKIETOWE
STRACILY USA W AKCJI NA WYRZUTNIE
· W DRW.

Sytuacia w Grecji
Jak d<>noszą z Aten, król Grecji Konstantyn powrócił niespo•
dziewa:nie w środę ze swej letniej rt!2ydencji na w)·spie Kor•
fu do Aten, aby podpisać dekret zwołują.cy nadzwyczajne
posiedzenie parlamentu na pią
tek. Na posied:i:eniq tym depute>wani mają przepr1>wadz.ić
nad wnioskiem <>
głos<>wan.ie
votum zaufania dla nowegc>
rządu ))'rentiera Nowasa.

_r_J_u_n_a__u_u__,.:i - - - - - - - - - - - - - - Kierunki zmian w systemie pl_anowania i zarzą
dzania qospodarką narodową w latach 1966- 70

Referat Biura Politycznego
KC PZPR
(On1ówienie)
W gospodall'Ce sooj aili5'tyc:2Jnej ZG:da.niem plam.owania
jeS1t za.pew.nienie
zairzą<lz:a.ruia
najbairdziej efektywnego rozwoju g()ISpodarczego kxaju w
celu ma:ksY'mai1n.ego za.spokoje
spoleczeńS1twa.
potrzeb
n.ia
Formy i metod.a pJ.c::n.owe.go
stale
muszą być
zarządzania
doskonalone. Podstawowym na
gospokierowania
trzęd:z:iem
i wytyczną
podstawą
da;rką,
ogniw
wszysbkioh
działania
goSipOda-rki, jest plam Qgólnonarodowy - ;pcxllk!re51a się we
ws:Łępie referart.u.
dyl!'eiktywność
Nadmierna
:zmniejsza efeh.'"'1:ywność planowania. usztywnia nd•epotrzebruie pia.n, zawęża inicjatywę
załóg i kierownictw. Produkcja powi•n.na odpowiadać rzeczywistej dyna.mice i stru.kturze ;popytu, inaczej nie moż111a. bowiem uniknąć strait w po
stac:i tow-a.rów zbędnych. Nieskladn.ikiem
więc
odłącznym
iJ:"lanowej dzialailn.ości powinna być stała analiza rynk:u.
Szcziególne znaczenie ma przy
tym uwzglę<lniainie wymogów
rp!I'aw.a. w;;rlości.
Sens planowani•a polega na
wybor:re - w oparciu o rachu.nek ekonomiczny - rozwią
spośród
najleps;z:egio
mnia
tych, J.ctóre są możliwe. Tryb
zakła
powinien
planowania
wielu
oprac01Wywc:.n je
dać
wariantów w stosunku do zadań ustalonyc:h centralnie.
Zasadn~czym celem zastępo
wania w planowaniu nakazów
dyre!k.tywnych p.rz,e:z; dźwignie
ekon-0<miczne jest zachęcanie
do lepS1zego
P!l'Zledsiębi=stw
gosipoda:rowaniia oraz do dodo
-prodiukcj<i
stosowywania
potrzeb oobiocców. W ocenie
P!!'aey przedsiębiorstw rosnącą
rolę ma odgrywać ws~aźnik
rentowności. a taJkże w:P<row.adzan:ie postępu rechnicznego i
po1d~.osiz.enie j2Jroiści wy.rabów.
Należy jedn2kże przeciwdziałać tendenojom do osiągania
wysokiej rent.ownośct n.a droniera.cjona.]nego doboru
dze
wytiwarzanych asortymentów.
Wszelki pos•tę-p w metodach
:pla.nowania. ; za.rz.ądzc nia po-

iwi-ruien

:zimi.erzać ~

n .i u rozrachiuirukil. gogpodarczego - główne.i zasady, na k1órej w socjalizmie opiera się
dzia.lalność
i
organizacja.
Doskonalenie
pt"Zedsiębi.OII'stw.
za!l'ząd:zania goopoda.rc.rego porosnące
winno uwzględniać
znaczenie zjednoczeń.

DOTYCHCZASOWY ROZWOJ
SYSTEM.U PLANOWA.i.....-IA
ZARZĄDZANIA.

I

W wyniiklu

stem

zaleceń

-p;;rbia sy-

ten . ulegał

w ciągu
ubiegłych lat ooważnym przeobrażeniom. Referait dokonuje
plan.owapneg!ądu zmian w
przemyniu i zairząd:zan.iu
słem. inw€5'tycjami, rozwojem

techniki , · -prod.u.kc.ią
-przedstawia zmia ny w zakresie systemu ustala
(A) Dalszy ciąg na str. 2

na.u.ki

i

eksportową.

Oustawodawstwie
pracy .
DZ IS
w czwartek, 29. VII. br
w godzinach od 13 do 14.3G

przez NTU 303-04
rozmawdać

będzie

z naszymi Czytelnikami

Henryk Kustos
st. inspekt-or
oob:rony pracy CRZZ
Proponujemy

•

e

tematy:

URLOPY
O OGRANIDEKRET
ROZWL\ZA·
CZENIU
NIA UMOWY O PRABEZ WYPOWIECĘ
DZENIA ORAZ O ZA-

BEZPIECZENIU

e

CIĄG

LOSCI PRACY
OCHRONA PRACY
KOBIET
l MLODOCIANYCH

iwmoanie- - - - - - - - - - -.... - - - -

PZPR
KC
Politycznego
Biura
Referat
Kraje afrykańskie. domagają się

l

Sprawa Apartheidu

zwołania posiedzenia Rady Bez~ieczeństwa
35

Gruip.a

atrylłzńs.'kich

delegacji krajów
do ONZ 7;awia~

oom:iła spec_ja,J;ną k-OlllliSję do
sD't"aW -polityki Apm.-theidu w
RPA. że wmy....tk1ie '.kraje a.fry
k.ańslk.ie domagają się zwoła
wrześnlliu

we

nia

br.

posie•

(B) !">oi!rońazien.ie ze
kón.fe!'el\'Cji ,prasowej

stir. 1
po

7-

dnioWycl-. niairadach w s.pra..
wie Wdetnamu za!lwrr11unJkowal ,p anadto, że rrutnistelr obr:>
tty M<:!Na!Yl\tra zwiląda od kon~u d-0da\':kowycti iJ)i€a-U<;dzY
'Po!kt'ycie ;rosnącycil

kosz-

tów wojny w W~etrn:mie.
Johnwn <lŚW·i•aidczyl, ·że wy
sylla noweg.o ćl!D11b&sadare. USA
p.rzy ONZ Alt1:l:1'Ulra Gdłdberga
generailnego
sek!retairna
do
ONZ, U Thru:llta, z ooobics.lym
aist.em :zawier;aj-ącym prośbę,
aib-y ten „W'i:Ył 1, ~zeilk:idl. Ś!rod
ogromnego
energii i
kóW'.
'!lrooti.żu ONZ w oe11t1 znale:tl.en ia $!Xl<WOOW prz)"W!I'ÓCenia
·;>OkojJU w Wietnamie".

*

*

*

t>r~deńt

Ho Chi
Mi.1111, przy Jął w @irodf; ministra
,,.,agranicznego Gbany,
halidlU
!.pecjalnego
KWl!si Armaha przedsta'\viciela prezydenta Kwa•
me Nkrumaha. Arm.ah wnęczyl
pr.a~ydentowi DRW list odi.pre•
zydenta Nkrumaha.
strona

-

DRW

'

USA w Wietnamie

Ągresja

na.-

dzen.ia Rad..y Bezpieczeństwa
praedyslrutawania
celu
w
W
wsP<Ymnianego -problemu.
przysz.lym tyl{C1C.>rn!iu gru.pa m~
w
memorandum
'IJłfZIOOlażyć
p.owy.7.=ei spo:aiwie.

• "" *

straciła

amerykańska

we :wtonk

i;

uryśllwe6\'V

bcml•
akcji na

bart'.lu;iących p<rdczas
wyrzutnie r&kletowe koło nanoj
- oświa<J.czył rz~oik USA w
Sajgonie. 3 sntnołoty &Uąct1ne
zostały i>ruz artyleri~ pruetwlotfti<:u1 półnacne>go Wiełna.mu,
a Z zderzyły się w polłiEttrzn
tuz przed pow.totem do bazy.

Polskie lllmy

(A) Dokończenie :re Sltr, 1
nńa cen, ;polityki plac, k<>Ordy
rolnictwa.
nacji hran:żowcj,

jako wskaźnik dyrektywny Ii1czna .k.wota akum11la.cJ1, )\:tó·
ra była dotychczas ap·ektywą

M. in. w referacie wsil-.azuje
że podc:zas gdy do 1956
roru wseyst:ltie -wwairy rynko
we r<mlzielan.o cenura1Jnie, to
obecni" dotyczy to jedynie kil
kumas1tu gmp wyłącznie takich taw<Jrów. kltóryah podaż,
przy aoktuzlnym poz,i-0rrt.ie cen.
nie zaspokaja w ;pel.n.i. popytu.
aeferait wy}n.ś.lliia, że celowość powszech.nego zastępowa
mietniobowi.ąz;ujących
fiia
kó-W w pJanowanLu produkcji
ocaz zatwdnienia i -plac musi być s.prawdun« w dr.odze
eksperymenitóW'.
Ki.eriłi,ki zrni.a.'l. vl dzie<lzi~
nie p:roduloo.il eksipoil'WWe:.i wy
ty.:.-i:yly dwie uchwały Biura
Polityczneg.o KC z 1000 i 196'.!
-rez,erw O.ew.izowych
roktl.
tn-Ożna obecnie fin.a.nsiawać im·
'PCJ't't maszyn i urząitlzeń niezbędnych dla .szybk:ing-0 roz-

omawiając system iinanso·WY
! zjcdnoczeń
przoos1ębiorstw

s.i.ę.

z

WO'\U .produ.k~ji eks.p<JII"toW~j.

zabronione w . RF

Od 1 stycznia 1:11'. nadano
w formie eksperymentu ukilku
prawnienia handlowe
przemy&lowym.
zakładom
SpecJalne uprawnienia i u•
ta.twlenia otrzyma,jp kilkadziesiąt za!Oadów specjalizuprodukcji na
się w
jących
eksport, Duże znaczenie ma
wypra1;:owanie rezerwy dewizowej.
Referat sitwierdza, że mimo
lłcznych, is:tot•nych zmian w
sy·s itemie ustalania cen nie
wyeliminowano jeszcze wszy
s~kich niedosrtatk6w tego sy
stemu.
wzrosło
W polityce płac
znaczenie &tałej części płacy.
regulacjom
kolejnym
Dzięki
wyrównane zostały w
płac
dużej mierze dysproporcje w
poszczególnych
zarobkach
grup pracowników.
W zakresie produkcji rol·
nej nakazy dyrektywne stosuje sii; obecnie tylko w zakre.~ie plalllowania dostaw pod
mateśrodk6w
stawowych
rialnych, naitomiasit wskażni
kl wzrostu produkcji rolnej
charakter szacunl{owy.
mają
Referat podkreśla dalej, że
się
stały
narodowe
rady
ważnym ogniwem w sy\sltetnie
zarządzania.
i
pU1nowania
Proceś przekazywania upraw
nieft i środków materialnych
z WRM do rad ttH:szYch szcze
bli nie został jeszcze zakoń
· ··.
czony.
dokonane
o
oparciu
W
zmiany - podkreśla się w re
można obecmic uferacie dow
czynić dalszy krok
skonaleniu plano,2łego zarzą
dzania.

Jaik wynika ~ Wo'l."macji ~
chOOnioniemiec.kiego czasopisma

„l''ilmre•p.ort", działający w B()lTh.'1
specjalny organ rządowy, decydujący o ze:vwoleniach 1'la Wyterenie Niemiec
śW!e<tla1t1 ie na
zachodnich fi1mów z krajów socjali.>tv · ;onych. Mbronił za.i.r!teresowanym f>rm= !utejszym
rozp Qlwsze·c'h.n iania

sześciu

znaczonych do tego
matogratti pols<kiej.
fiJimy:
następujące

dzieł

pr:ze-

ki:ne-

Cho.dzi

o

„Opo·wieść

atlaintycka" -0-ra12 krrótko1motraż.ó\.v1Q d<l'kt1me.ntal:ne „Wartnta' 1,
,,świrnoujście'', ,,W Zato·ce Gdiań
sikiej", „Baimbus„ mój braitn i
„Hava1n.a".

Spotkanie z:belgijskim autorem
książki

a

J~nym Z Ci'JlxmW>W belgi'j•
skiego iruehu oporu w Ja.fach
by~ -nlooy
o~tiatn:iei wojny
'P1san.·z lilain: ...:.dziki
wówczas

(!Lu.do

van

!który za

S<Woją

Van.ecik

!Juido

EookblQIUlt),

bo,iową

działailiność

ny z.oS1t.ał

od:zn-a=<>-

wioe!loma

pó:bnie_i

wy50ilmni orderami i

krzyża

m1i.

Kronika
===wypadków
w miejSC'OIWC>ŚCl Po<llas, ,POIW.
Rawa Maz. kierowca samochodu cięża.roWego FP-0015 Lucjan
Grze.;iaJ< podczas wyprzedumia
potrąciJ jadącego roWere•m 66Stan:i.Slawa Skro,bka,
Jetniego
:t..m. w RaWie Maz., który
zma.rł !Pó '.l)I'rzł!fWlezien.>u do szpital.&.

*

*

•

Gt'otnalń

l. 22
(Struga ad), ?JOSta~ porażony prą
Weł.,
Pir'lem.
zak.ładactl
w
dE>m
przy ul. Gdańsltie<j 80. Stwierdzono u ;n;cgo WStrząs móz.g<U.
Włódzimierz

('l'l~

~).

• *
[plY.iary

zaill'O'boD.Wa pow11żnc
waru> wc2lora.j w wioj. łódzkim.
M. dJl'l. IW Sitaqnm Paskxzy.n.iu
StMty w;YnOG'lą
d.ćan.
s.pl.ćITT.ął
4.0

tys.

rzJł.

Od.)

s.

t

„.

Jan Marian Potz
Szk<>ły
Wyższej
absolwent
H:ancllo•wcj w warsza'Wie, ofi•
cer reze.rwy, były jeniec ofla•
gów Rad.a.mar i Dossel zma.rł
dnia 27.VII.85 r, śmiercią tra•
giczną pn:eżywszy lat 63. Wy·
zwłok nastąpi
prowa.dzenie
30.VTI, 1965 r. o godz. 16.31>
z ka.plicy Starego cmenta•
l'Z.a przy ul. QgrodO'Wej. Msza
św. tałobn!I. odprawiona zostanie w kollciele katedralnym
św. Stanisława. Kostki 31.VII.
1965 r. o gc:.t1z. 7.30, o czym
7awuuta.miają J:·CJ'grążeni w glę·
bokim smutku

ZONA, SIOSTRA, BRAT
ORAZ RODZINA.

drogtemu
i
Szanownemu
koledze mecenasowi Władys
R08ZKOW!JKIEl\f.U
ławoWi
, serdeczne wyrazy współczucia
z powOdu zgonu

ŻONY
śkładają

KOLEDZY -

CZŁONKO

WIE ZESPOŁU ADWOKACKIEGO nr ł w ŁODZI

Z DZ1'ENNIK LODZKil

At'leS7Jt.Qlwany' IP!"Ze'Z Gestapo
znaJazl
w ma:rou roKtt 1944,
po jakimś ctJaSi_e W ob<r
zie konQf'nitracyjnym w DaohialU. gidzie zetlkin.ąl się, a i
za.przyjałnił z toqz;iańiinem Maria.nem Antk.owiaJki•em. 0ba.j b. więźniowie spotkali się
znowu w Dsoehau na zje7..dz.1e
w irolm 1963. i to też sita.io się
d!!a Lu.do Ven.ecka tnspi.racją
(rnaituralnie po dl:u.żsrzych pracach badawczych, 1 po7Jn.a1J1.11U
tamtejsrego t.ererm) do naipisania książiki o obozie Oświę
pt. „Zn.aBr.zez;i.n.ka
cim to
Jest
cz.enli" (tatuowani).
2Jbe<1etryzowena dok.umeni:acja,
w k.t6rej autor nie tylko pomeoha.ni7Jlll :zJbrodn1,
lka:ziuj.e
maij.ących na celu fizyezne i
m-0<ra;J.ne wyin~~ltlile więź
ni·ÓW, a1e i solri.damooć tych
ootailnich, lch poo;tawę moralną. Jednym zibooaite.rów ksią:Z.
Kazimierz
k; jes.t łodziia,niin
0WCU!!"e<k. kit&ry z.bieg1 Z <>Br:zezi.nka.
Oświęoim bo-z.u
siię

Autor

op•i&U.je t€1Z

szczegóły

Pol1tycznego
Bi;u1ra
ferat
KC podl<reśla konieczność do
konania istotnej zmiany w
o p r a c o w asp osob i e
n i a planu 5-letniego i planów rocznych. Podstawą dla
po5~latek
opracowywamia
winny być programy rozwo
ju branż oraz programy unopod sita wowych
wocześnienia
wyrobów opracowane przez
zjednoczenia.
Przedsjębi„rsiwa, zjednoczenia
i rady narodowe po•w inny stale
01>raco,wywać alternatywne pro•
jekty planów w stosunku do
otrzymanych wytycznych.
W usprawnieniu
rolę
I!t'·tną
plan1>wania - podkreśla się w
mierniki,
mają
refet'acie
pt>mocy któtycb ok.I'eś\a
~Y
produkcyjne dla
się :tndanla
w oparciu o
przedslęllio-rstw i
które pJanuje się dla nich za•
triuinienie i fun<iu!iz płac. Na•
przyspieszyć ; rozsrerzyć
feży

diolkładni~

jego sensacyj.n.ej u-

l'.Juldo Va.necik: 'Wil"~ z ł.onl\
i
w~ęźnia;t<ką
(1b.
Mai!"iettą
doświadczalnym"
.,k'l'Ólill~letn

w RaVC'l'l$btirok), bawi obeca WC7.()1!"8j W
nfo w Lodzi,
podej•
Kl11.11bi.e Dzit"!lil1d1kna-za
mow<i.ny był rp:r.z.ez '.PfzedistawlcJeli Stowall'.tj"MJertla Dz.ilen•
nłk•HZY Polskich 01".a!Z ZBoWiD.
Do<VtiedzńeHśrrty się, :i'Je ma oo
zam:irir ~a.pli;lać cyk!l k.slążeilt
o hi t.l·erOW.sJdch obozach za•
g!a<ly f w tjml. t€lż celu pla•
ZWi.e&enie Ma'.id:anka,
nuje
Stu~ł!()lfu, a p.r:zede -WiS~tlc.im
Oświęclmda.

pr.i;emyslowycb, referat m. in.
za.poWiadJl reformę :..asacl ftmk·
cjono-wania iunduszu rożwoju
)lJ'Zedsiębiorstw w kjerunku ści·
ślejszcgo powiązania gpspoduki
środkami <>brotowyml z gO!l-po·
Zapasy
inwtstycyjną.
darką
nieprawidlowe ; zbędne maja
z
wyłącznie
finansowane
być
&rodków za.ldadu, a
własnych
w prz~',WtdkU lCh pri.eJSCIOWe~o
braku - z kredytu o podwyz•
szonym opro.centowaniu.
lJklad cm w kraju powinien
podążać elastycz,nle za :i.miana·
mi kosztów produkCJI i struk•
tury popyta na rynku oraz po•
bud7.ac rozwój ptodui<cji w kierunkach najbardziej u:i:asadnio•
nych pod względ~m ekonomicz•
nym. Jednoc~,ci>ttle jednak m1~i
byl: zachowana ~brona intere•
sów kcmsume.nta i niez11c;dny za·
kres stabilności kosztów pro•
dukcji.
ltonieczne jest podniesienie
roli ceny fabrycl;l'l.ej jako na·
wyniki
ks:z:t.attuJącego
rzc;dzia
firuinS(Jowe przeru.ięblontwa.
W zakres.je cen detalicznych
będzie 5'ię dążyć do stworze•
nia właściwych warunków dla
spożycia

rozszerzenia

(sl.d)

rozpoczęte już Wptowadżanlc

do

a.rtyku•

ma
produkcja
których
łów,
zgodnie z planem szybi<o się
artykuły
(niektóre
rozwijać
trwałego użytku, wyroby z wló
kien syntetycznych i tworzyw
sztucznych itp). Tam, gdzie czyn
nil< nawości i mody odgrywa
istotną rolę, b+,,"dzie się w szerszym zakresie

stosować

ceny o

trzech poziomach (wy:tsza cetla
nowości,

cena. pOOsta.wowa i ce„

na wyprzeda'l.Y)·
ceny zbytu na środki produkcji muszą w więl<szym ni~
dotątl stopniu uwzględniać no
woczesnośc

i

jakość

wyrobów.

takich cen
JStnleje potrzeba
zbytt1, l<tóre zachęcałyby .do
bardz1eJ
siosowania wyrobów
ekonomicznych.
ma
nastąpić
r.
1966
1 swcznla
obniżka cen zaopatrzemowyc.11
obowiązujących w obrocie _mię
lizy pl'Zedsiębiorstwam1 w1ęk·
szości surowców i pólfabryka·
tów w grupie tworzyw ·sztucz
nych, a 1 ·stycznia 1967 r. poważniejsza obniżka cen Jtta•
szyn i urządzeń.
w zakresie b od ź c ó w Pła
plan
na
c owy c h tef erat
pierwszy wysuwa reform!l _funduszu zakładowego, uzalezruaJą·
wysokość od stopni~
cą jego
wykonania plauowartego wsf{az
nika rentovvności. Podstawowa
funduszu bętlzie naiial
część
dzielona między pl'acowml<ów

uzależniony ocl wykonania _p~
stawlonych przed nimi zadan.
Podc:ias gdy wprowadzony w
br. system premiowania pr'."daJe
umysłowych
cowników
zjeclnoczeniom i przedsiębior•
stworo możność etaslycżnego

w

pożąctartycn

kierunkach, system wynagra•
fizycz•
pracowników
dzania
nych wymaga w nlektóryclt
branżach dostosowania do aktualnych potrzeb go&podarld ..
w dziedzinie i n w e s t Y' c J i
referat m. in. postulu,Je:
lub. ~o
- przezwycię:O<en;e,
najmniej wydatne osłab1en1e
napiecia między zapotrzebowa
niem' na inwestycje a zasoba·
mi, którymi dysponuje n~ ten
ceł gospodarka narodowa,
- pogłębianie badań .n:id ce•
Iowościa i efektywnosc1ą in•
westycjf;
- uproszczenie procedury uzgodnje6 i przy§pjeszenie pro•
cuu zatwierdzania projekt<>w;
latach
w
- wprowadzenie
1966-70 obowiązku kool'dYnowania reałizac.H większych ift\'l'e·
stycji centrałnyth z RoliJ.ecz11ymi rbzmiatami inwestyc11 to
warzyszacych;
-- wpr"owacłzenie zasady, ze
w przypaclku osiąghlęcia prz~z
zakład obniżki kosztów bęclz1e
można (za zgoclą jednostkl n~d
rzędnej)

ptze:tnaezyć

częsć

kwoty zaosztzędzonej na budownictwo n1icszkaniowe oraz
na inwestycje produkcyjne da
nego zakładu.
Wzmacnia;ląc dyscyplinę eko·
nomiczną w planowaniu i re·
alizacji inwestycji nalezY rrrwno
legle zwic;kszyć zakres S'amodzielnycb decyzji, do któryc~
uprawnione są zjednoczenia 1

planowanfa nowych
pt!iktyki
mie1·ników, które wyeliminują
lllllllllQ.lllllllllllHllUllRUIHllAllllUllllllllll
zniekształcenia, jakie pociąga za
dotychczas1>we stos<>wanie
sobą
jako miernlka - produkcji globalnej czy t.,,; produkcji towaro:wej. Praktycme rozwia·
SpO'ttoiwy
przedsiębiorstwa.
P. P. Totślizalto·r
z:mi~ tt'go probHmtu po"inno
W systemie tinansowania Inza·w iada>mla, że w zakłada cit
w.J elo·kittunkowe, zależnie
być
(pm:a priorytetcrwytn1)
westycji
pJ!Jrn.rsl<ich z d·h.l.a 24-25 lifPi"'
od charakteru produkcji w po2lDaćznle 9zerszym hiż do·
W
1965 "'· stWle•rcl.z.>n.o:
s:tezególnych branżach.
zakresie powinno się
tychczas
za $!uszne uz.nano agranicza7 :ro'ZJW. z 13 tl."atfie.nia,:!tJi kredyt bankowy. Prże
nie w NPG W!łka~nlk6w dyrek- stosować
wygTa.na po 7.478 zł, 70 ro.z.w. z
tywnych dotyczących s:oczeg(J!o- wicluje się aankcje za przekro
lZ trafieni.ami -- Wygrane po
koszt("v inwestycji.
wej listy artykułów i asarty- cZ!•nie
747 zł., 841 r<YZW, z ll trafieniapo\tzebę
akcentuje
Referat
Llmitowanie zatrnd·
mentów.
mi - wygrame po 62 zł, 5.44~
wJ,'rowaclzenia zmian w dotych
wy· 1 nienia należy traktować Jako czasowych wartościowych wskaź
rorvw. z 10 trafieniami
Należy wprowadzić
I przejścio-we.
gra.ne po 9 ?Jł,
b u d o w n i cplanu
coroczne planO'\vanie łundiiszn nikąch
t w a.
płac na 5 k'Wa.rtałów naprzód.
PocząW"JZY ()Id tJ't"Ojekitu j'.7la.W pnedsiebiorstwa.ch świadcza·
W zakłada<.ih Toto-Lof.elk z
ll'Jft1 na 1966 r. nrleźy w1pmwacycb usł~i <>Placane bozpośreti
dni:a 25.VlI. b>r. stwierdzolllO:
nio prze-i ludność, w warunkach dzić bila1mi.awanie robót l:lu2 to•ZIW. z 5 premiowymi rentowności tych usług, nale-i:y
dow•Jia,n.ych na okrresiy 2-letnie.
WV<!•l."aine '?<> 8&4.170 Ził, 67 t<Jf!JW.
7.nieść Jimlt<l'Wanie zUrudnłenfa
Nie vrzewiduj.e się zmizny
z 5 tra:tienia.mi ~ wygrarte po
i łtttlduszu plac.
2a.4lY7 zł, 5.i29 '1"07'W, Z 4 traw plmń.le na Jata 196&-70, a cein na Toboty budCJ!Wlanofieniami - wygTane -po 49<1 zl,
mo·n~a'l.iowe us.talonych na lanastępnie pn:y o;.pracowywanju
115.158 ro.zw. ż 3 trafienia.mi
pła.n<>w rocznych, należy rozwi.
1966-1970.
wyg1ral!l.e ,po 22 zł.
nać system reze:rw.
DaQszp doslkonaila'lńe metod
wskaznH<ie-m ;pla,l"LO'Wania rozwoju nB'Uki i
Poc~tawawym
przedsiędla
dvr<'ktywnyrn
biorstw i zje<lnoczeń si.anie się technik.i po1cgać będzie na
l>Cliniejszym wykorzystywaruu
wsikaźnik rentowności, (stosunek
kraprwdltjłl-C'yd'!
osiąg1t1,ięć
ZY!lktl do k()!IZtu własnego s,przeteż
bądź
danej produkcji),
j.ów świaU: ocaz koncen.tracji
~ pięć traMeń xłoty>ch 3.•195.-,
stostmek s!ł J środil~ów na naj.wainiejwskaźnik -wyraż.ający
zy9ku do ła.cmej wartości śrotl·
za czte"'y trafienrla ~Łotych 69.-,
szyoh kierunkach badaft. Plak6w trwałych i oht•ofowych
za trzy trafienia zło-tych 6,5<>.
Na wygraną 7.a 6 trafień lf)O(sto.pa ZYSkll). Tylko w nlektó·. ny b;;<la.ń naukowych m. in.
powinny ibyć Slkioirelowa.ne z
rycłt branża.eh ut.rzymaina będzie
zo>taje około 300.000 ziotyoh.

Komunikat Totka

* *

w

Kuku·łeczka płaci
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l

lCYi:yć na u1oowocześn<i.enie wy-

robów i wprowadzanie nowej
t.eehn-01lo,e;ii. Należy roz;wi:jać
f.ina.nsowanie z fUIIldUJ&zu P°"
stępu teichnicz,no-ekQIIlomictneJ!.O szczególnie waiŻnyoh prac.
Wiprowadzona ositaltnio w Pl"Ze
m:rśle mas.zynowym ocena i
klasy Cikecja wyirobóW p()Wllnlll!a być r-OZ~ na. :Inne
gałęzie pll.'zemyM.t.
Na.twaiżnle;is.zym

celem

zrrnian mot.od i:>h:i.nowanfa handlu zawanicwe~o ie·sit stworz.enfo warunków drra xwi<;kszenia wpływów dewizowych.
W rdlniotwie ·utrzymane bę..
dy;rektywności
zasada
dzie
pods!ta:wowych naikladów inwe
na intensyfikacje
stylC'Vjnyoh
prod'll'kc:id 11.'ol:nej. Planowanie
wzrootu :plonów !)Odst.aW<1Wych
ll'OŚłin óipa.rte będzie nadail na
zasadzie śrcdnlicll plonów z
oo.t.atnich czterech la!t. Udosikooa,Jony symem kon1maktac.i i będzie j.ednym z glów-nych
czyn1t1ik&w odduałyWarua na
produkcję towarrową r01Jnictwa.
Ceny sik.1t1.pu :powitnny za.1J>ewprodukcji
oplac.ai1nooć
niać
al!'tykułów rolnych, pirclerując
ich iakość. Nowe zasady prew~ące
miowania w PGR,
'Wielkość premii z przyir0&tem
prodrukcjd. i wynikami finansowymi. J:>ęd,1 nadal dook.onalone,
Re-!erat zaileca daisize rD'ZW•iianie planów gromadzk.ieh.
tr:wl:l'a
ww a.gę
Szcz.cgólną
zw.rócić na opracowa.nie planów rozw<>.i u woa.u.kcii rolnioe7.ei w gromi:daeh objętych
konceintracją

ci-ągników ł

miai-

szyn rolniczycl1.

W

zaopaibt'zenia
refera.t zapoffi8•teriałowego
wiada daJs,ze ~aniczanie zakre91.l rozdzielnictlWa surowców ;[ materiałów, a także ma
sizyn i urz.ąd7..eń. Zach-Oodzi potrzeba Wtl<ryfrk.acji n.orm zużycia surowców i materiałów,
a nal'ltępnie stałego ich a.ktua4
liwwa.nia w miarę p001tę):7U w
techl'l•Ol]Ogi.i Pll.'Odiukcji.
!Wferait posituluje też p<>pra
wę w zakr~ie k<>slztóW Wł.a.•
sinych produkcji.
dzi-Od'Zlinie

KIERUNKI ZMIAN
W

myś1:

-regulaminów. ustala
nycn. przez _KS.ft. z tym 'eduak,
że podział fund1fszu 1;1a. poszcze
g-ólne wydziały pow1me? być
w

oddziaływania

METODACH
ZMIANY W
LATA
NA
PLANOWANIA
1966-1970.
re!!"ozdzi.aJ.e dr:uig:im
W

cieczki.

* *
Si<ll!lkleWl'J.Cz.a
*

został pol?l'ze:t samochód, Jadący
motocy'klem MairJ.an Micielski

Na ul

tr~y

Oświęcimiu

powszechną.

baldantlama w krajach RW.PG.
W planach rozwoju techrui.iki
szcz.e~c71 ny nacisk na}ci.y po-

SYSTJ!:MIE

ZARZĄDZANIA

PRZEMYSLU
Pos.tuluje się ,: przede w3zyllltikńm ściślejsze opa.rcie ca.loś
racll.un ek
o
z.airt.ą<lza.rua
ći
ekonom.iczny.
Referat n:a pl3111 pierwszy
wysuwa Zl!ńia.ny za~ działa
n.ia zjednoczeń.
Referat zaleca wzmocnienie
p0zyc,ii zjednoczeń w celu roz
11>inięcla ich inicjatywy i odza racjonalne
powiedzialności
gospodarawanie w śkali całej
bran:iy. W sżczeg61nosci chodzi o zwiększenie roli zjedno
czert w kształtowaniu planów
gospodarczych.
powinny
>!jednoczeń
Wysiłki
kortcentrować s;ę na racjonal•
nyn1 podziale protlukcjl między
podległymi

przedsiębiorstwami,

na ich prawidłowej specjaliza•
cjl i kooperacji.
Wiele uwagi referat poliwię-

metodom działania zjechro•
na zasadach rozrachunka
gospodarczego.
ekspottowe zjedno
Zadania

ca

czeń

się

ustalać

c:teń

szecłlnie

będzie

złotych

w

pOW•

dewizo-

dewiz z tytułu
wych; część
dodatkowego eksportu lub u•
zyskania W)':iSzych eeft J:JQdzie
w określatlyjn zt.kfe•
można
sie wykorzystać na po~rzeby
zj cdnoczenla.
W wyniku reformy nastąpią
zmiany w stosunkach międzY:
zjednoczeniami i przedsięblor
stwalni, które znajdą •Yraz w
nowych statutach zjedn<>e:teń.
Należy więc w dalszym clą·
gu rozszerzać udzl'lil przedsię
bioutw w procesie planowa·
nia.
Wzmocnien.ie ro1d zjednoc:zeń
wvma.ga P1rzeprowadzenia OO•
P'Ówiedn.ich zmian w metodach i za.kresie dzbamnia malll'iE<oter tw.

srosOB

OKAZ KlERt11iKl
DALSZYCH ZMIAN.
nofetr.at za,powi.&da. m.

te w

I

in~
mie11<iąeach

Mibliżm"Ych

kółka rolnicze oostatnio złą sławą.
w czi;ści, nie
Zaisłużoną w całości. Nazasłużoną dużycia w kilku ż nieb roz•
siq echem po kraju
niosły
podrywając dobre Imię wszyst
z
kich. Odbyte onegdaj
sekretarzu KŁ
ttdżlałem
St. Jóźwiaka I prl!zesa MK
8. Stnniasżk~, Pl~
ZSL num Korni tetti d/s Rolnictwa
przy KŁ PZPR rtetefnle oce
niłó „kółkową sytuacji?'', od
daj41: .każdemu sprawiedliwość.„

W Lodzi istnieje 4.171 gospodarstw chłopsk.lch, któsą
potrzebne
rym wła~mie
k6lka rolnicze i Ich pomoc w
produkeji rolnej. 33 kólka
skupiające 1.882 członków leWiększości
gHymuj4 się w
osiągnięciami.
pozytywnymi
· Mają pownżny majątek, wcale niemało mas7.yn rolniczych
świetllce, garr.że? na trakto.'.
rr,. warsztaty, n co najważ
lllCJSZe ~ mają imtor;rtet w
środowi~ku rolniczym. Wszyst
kie łódzkie kólka zaczynały
jednak od zera. Nie korzy&t.ały ~ kredytów bankoWych,
nie miały nic, a chciały mieć
dużo. tJ jedJnych t8. chęć
goopodarpr;wrodziła się w
ność, oozczecl.ność i Inicjatyw chytrość,
wę, u drugich pragniPnie
i
zach'anność
wzbogacenia się za wszelką
ccne. Kontrole dokonam• w
8 kółkach (Teofilów - Maria

g

ni

je

~ uchwała rt.ądu re-"'1łuią~ nowe zasiady funkcjo

t~

nowmnlia zjedn<Jc:7.eń.

towy

r.

1966

Do p<>-

przew<l'Mjąca

CZ()ŚĆ 'ZliednOcze:ń ot.rzY,ma no.

w-e matu;ty.
Od rolcu ~ego powin·
nv obo'Wi~ać rwWe zasa.
finansowania
11ys.temu
dy

b

m~i~blor:»l.w i zjednoczeń;
a tak7.e nowe zasady tundu·
szu zaklzoowego. W tymże

te.rminie ma zostać wprowadrony w życie S}'Sltem kredy•
tawania cl:2liałail,p,oŚCi in.Westy•

cym.ei.

Wmow.a.d7.enie d-0 praktyki
nowych m:&ników pr-Odlukcja

ztni·erzać do te~o.
powi!1"1no
'1iby - w oparciu <> eks-perymentY' - ea.Jość problemu zo-

s.tata

ur~Iowa.na

w.sadac.h

wYch

rui

&>

~

1968 r,

włącznie.

ZADANIA INSTANCJI
I ORGA.'lllZACJl
PARTYJNl'.CIL
wyjaśruiać
Olle
Pow.inny
wprowadz;anycil zmian
istotę
w systemie planowania i zarządzania. dlb<Ć o ich k.on·
wprowadzanie do
ookwentne
p.raktyki, z1t<ldinie ź il!'l.tencją
'Partii l 1n1.ar~eim gos.p(Jdiurkl Mroctowę;; . . o dOst<>-<;<>W)',:l"'a
m11an ~ specyfic;ai~ch
n.te
warruników p0s:ZC2)ególnych ga
lęzt przemysłu. branż. a naw.et przc<lSi(;bi-O<l'Stw. Konfec:z,..
ne będzie WY'k.orzysttanie nowe~o systemu dla ieSl7JC'Ze szer
su\llo WOial!"llięeta załóg do
wspótrzą<llienia za1k.ta&mi. po
prawy pfektywności gospodaTo
wania i J'.)<"lniejszego wykOrzystainia rezerw.
zjednocreń
zadania
Nowe
na
podlldesienta
wymal{ają
W"Y'Ż'!.ZY ooz!om i:>racy p.trtyjnei w centrali ziednoczeruia.
W za.końc:ocmiu refen"t pod.
kreś)a. że jnstaillcie pa.rlyjne
przedłl~
udzielać
OOWinny
bioratwom oom~ w prakwcieleniu w życie
tycznym
nowvch metod planowania. i
zairządzan.ia.

o ...

Łódzkie
kryły się

z

WPROWADZANIA

Nasz komentarz

łiółliO

tr

ZMIAN W PLANOWANIU
I ZABZt\DZANltJ
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7

zł·

kółkach

Chocianowice,
Rogi,
nów,
Ortibleniec, Józefów, Kowalsz
czyzna I Zarzew) Wykazały
straty ponad 3 mln. zł, na
co składają się I świadome
nieopisany.„ ba
nadużycia i
finansowo-rozliczeniołagan
wy, wynikający z dyktator.stwa zarządów kółek, tudzież
cwaniactwa wszelkich „ludzi
pod
pracujących
interesu",
szyldem kółek na własne wysokie konito.
Z szeregu przyczyn zainstaarn rzeczy wystniałego
suwanych w dyskusji najistot
wyc:laje się ,,niedo-niejszą
wład"

chłopskiej

samorządnoś

ci. Kilka owb robiło co i jak
chciało,

działalność

rozwijało

szeroką

inwestycyjną,

nie
nic
k6łek
ideą
z
wspólnego, a r~ta, mimo że
nie przeciwdzia)ała
mogła temu. Chłopi zdali się na za
rząd tal;; dalece, że przel'itali
samodzielnie mvśleć i oc~
niać sytuację, Każdemu zda
r?.a uczyć się na błędach.
Należy tylko życzyć, by ta
nauka przY]tlio>ła proporcjo-nalne do kosztów re?.ultaty i
gros uczciwych członków kółek już nigdy nie dało nablć się
w butelke. Władze naczelne
błędów
z
również
kółt>k
podi"lY
naukę,
wyclągajac
przedsię-
i'1otnycb
szerel(
które zapobiegn'I wy
wzi"ć.
PR>ezeniom i nicrolnl".'~<"i dzia
łalności ro.bnlczych kó]ek
L D.
mającą

a
r

NOWE WCIELENIE
,

w

IDE,I CZYN 0W SPOŁECZNYCH

plenerze.„

1

1111

czynów społecz
nych w przeliczeniu na
1 Indeszkańca wzrosła z
'I złotycll w roku 1958 do 44
złotY'ch w r01ku ubiegłym. Od
trzech lat prace podejmowane przez społ~zeństwo stano
(wraz ze skladkamd na
wią
funtlusz burlowy szkól 1000lecia) pona.el 8 proc. budżetu
inwestycyjnego RN m. Lodzi,
co w przieliczeniu na „żywą
gotówkę" wyinosi 85 milionów

W

artość

złotych.

Plrzed laty kontentowaliśmy
się skromnym hasl:em ukwiedzisiaj zaś
cania bałlwnów,
inicjatywa spoleczna, ujęta w
działalności
planowej
ramy
i gospodarczej, stafa s.ię poważ
przyśpiesza
nym czynnikiem,
jącym rozwój mdas.ta.

Armia 200

tysięcy

Jak się oblicza, co roku ~
pra•cach społecznych uczestniczy olrnlo 200 tysięcy rru~z
Lodzi. To potę~ne
kańców
„pospolite ruszenie" ma r?wnież swój stały trzon w J.1 czbie około 45 tys. Judzi, którzy
portfelu książeczkę
noszą w
pracy społecznej.
uczestnika
z nich z kolei wyodrc:;bnić
można grupę blisko 3 tysiqcy
aktywnych, wynajbardziej
srebrnyróżnionych złotymi,
i brązowymi odznakami
mi
uczestników pracy społecznej.
na samym szczycie tej
Zaś
hierarchii umieścić należy 35
osób, którym za udział w pra
cach przyznano Honorowe Odznaki m. Lodzi. Jest to więc
armia doskonale zorganizowa
na, posiadająca swych generalów, oficerów, porJoficerów
i ofiarną rzeszę be:>:imiennych
szeregowców.
Dysponując taką silą, moż
ważyć się na przedsięwzię
pełne rozmachu . Wszak io
udział kilku tys.ięcy
wlaśnie

na
cla

mieszkańców

Osiedla 1 Maja
i okolic. zadecydowat o . uru:
chomieniu linii tramwaJOWeJ
na ul. Gagarina. Pierwotne
ptanv MPK przewidywały zna
cznie późniejszy termin ukon
czenfa tej inwe sty cji. J eszcze
więks ze e fe kty osiaanięto przy
b~dowie ośrodka >1typoczynko
wego na Młynku. W ciągu za
na-

TO

zy-

mioozkańców.

Znakomita
gwiazda

cjal~st.ycznego

współżycia.

Jeden z moich informatorów, sekretarz ŁK FJN - A.
Wesołowski. dochodzi do wnio
by
że istnieją szanse,
siw,
wkrótce podwoić wartość czy
nów spolecznych. Wszak Lódź
od lat przodowała w tej dzie
dzinie. Wprawdzie w ubiegłym roku niespodziewanie wy
przedz.il nas Poznań, lecz no
we formy powinny ptjeyn[eśc'
znów znaczne ożywienie ruchu.
Te natlzieje na pewno znaj
dą pokrycie w rzeczywistości.
JULIAN BRYSZ

~

ak-

mi.
N/ z: makieta kompleksu budYnkó<w Pałacu Festi:walowego
CAF
w K.arlovyich Varach.

Każde.go

tv

Olkresie 1.a•t-a, plastycy-pro.iektanci
prz.(>mysiu wwl-:.i-C!nn i.c zego w11za miejsce .rn:oich waieżdża)ą w ple ner. Tym razem
k.acyjnych studiów malarsk ich obrali Wybr=eże Gd.ańskie.
pracowni.ków zakladowvc~
Przewzl.o 30-osobowa grupa
lromórek wzOTcujqcych z cakgo kraju zamieszkała w Kamiennym Potoku w So.p ocie, skąd robi. codzienne wypady w p::„bU~./cie o!w U.ce. Zajęcia pLenerowe, malarstwo
sztalug01.1>e, odświeżają ich artystyczne spojrzenie. Efektem tego bę-d4 niewątpliwie "TWWe piękne wzory tkanin
(K~
dzian:iny,
Niz: Krysty.na Wi.śn.iewsiloo. z Lodzt .
zatrudnien.i

'rolw.

w

zakł.a.da-eh

CAF -

Lódzey bud'O<Wlam -

wtedy, gdy pt"ZJedsitawiciele in-

nych zawodów z;aczyna.ią pakować wali:;ki czy plecaki
sytuacji
są w
i wyjeżdżać w góry lub n.ad m<J,rze szowców bez butów. Budują,c piękne ośrodki dla innych.
sami dotychczas n<1.,im:nie.i wybudowali dla sieb;e. W re-

(mia.sto
zultac1ie, na 36-tysięozną rzeszę budowlanych
i wojewódtz;!,wo) z we.za.sów w ośrodkach zakla.t,ll·WY<'h
me>że kO<rZyst.ać w całym s•e'LO.nic za.ledwie ok. 2000 pracowników bndownidwa i i<'h rodzin, a z FWP-owskich
z k()lei tylko 1509. P-0•n.ad 30 tys. osób 7..0staje więc zdanych na inieialywę wla.5>nl\, oczywiście bar·d7.ie,i kooztowoo jest częstym zjawiskiem ną, ewentualnie na spęi:b:.enie urlopu w domu.

I

Za ten stan r7.eczv nJe morżFWP, kt(>re trud.no

111a winić

W

ogrzewanym basenem
50 m i podziemnymi

I

dlugośei
garaż.a·

pnnee.i eż nakla•niać do prefen;;d
b'..lldo·-..·lanych
rowan.ia
przeds1taw1oieli 1nnych zawodów. Pozo.staje otwarty i>r<>wczasów w oiT'Odkach
blem
zakladowyoh. Potężne łódzkie
posiada
:z,a,g-lę.bie budowlcne
ich zal€d'Wi·e 4 (na Jącznie ok.
to ośrodki
Są
600 miejsc).
LPBM nir 3 i wojewód~k1e go
w Dźwirzynie,
b<udow<ni<' t.wa
LPB w Międzywodziu i „EStogcch.
w
lektromon1ażu"
łódzkie i wojewódzkie
Inne
budowlane
prz eds.iębi-0<rstwa
nie posiadają w ogóle wlasny<ah o.~rcdików.
Dlacrego tak się d1z;i·ejP.?
Po pmstu ani rady zakła
nic p=ejadowe, <i.ni KSR
powiają tym problemem wied=y - żywszego z.a1i.nte-

nie----._._--------------------------------------~
Mirtvne.
azwaiu
----------------------···-----w
ża:rtobliwi.e
kwr$
t.en
ml<!„Sor.bon.ą ~k.q". Ra.z
.s»ącu przyjeżdżają na dwa dm
Ło·dzi z woje.u;·ódz~w: rzeiszows'1c·i«-

N

dJo

~!ce,

[alsz

!!':ały

na

~r,

~

dzi

Pod

go, lubeilsilciieigo, kie•le<olcieigo, bfo.tosto,..·k;iego, olsztyńs1kiego, ló<fzJciego i warby słuchać wy1kladów o
smll:A~lciego,
wastępnie wraea;j.ą do sw-O'ich miejsc
za.miie,szika.n.ia, by aJracować zarwod<l1vo 0-0•lc.o kierownicy świ.eU.ic i reifere nci lcuJ.t1.~ra,inc-oświa:tawi) i :;>rzL~ra
b iać za.il.a1U1J im ma,tefri..a!l. Dla poz<>s talycli WO!;iewórfztw podobnei ku.rsv
odJ/Jy-Waj.ą s.ię w Ka:towi"C"ach i Po;rn,aSą lru,d.ź.mi w różw!f<m wiek:u.,
niiu.
k;tórzy z różnych p.rzycZ1Jin nie osiqgn ęli we wla.ściwyim cza!Sie n<Vleży1tyct1.
k;wa·Hfi;ka<cj:i i teraz je 'IVła.faie uzupelTllUz·j.ą. Kru.rs, zorgani.Zó.wany z foi.cj11tyrwy Z>Wi,qzików za.-wo..:Lo:wych, po.
trwa. diwa łata. Po wkończeinrbu go
zda.n.fu eigza:miniów, ka.idy z ccbsoiwen.<t6w otrzyma 4o•l01.tmen.t WQJrtości rnarpr()łU.-adw
turGJlneJ, iu,prawni.ajqcy
nia zaijęć Jcu.zt'urailno- oświa,tow11eh w
fa·bry.lowch 1 :bnnych inst·y.tiucjach.

o&pcn.ai"Gda sto.~że
je:st
nO'UJ>i rzeczywi-s•termu, (bz.e, cóż robiC.
te rz.pcz>1.
wid~ę
s•koro tailc wba•fode
o proozę, oto je<de1n z vrzw/ct(Id-&w.
Ci
Wielu z n.ais się wyd.a,je
diafeimy te17liU W!fraz :n.a Uuma.ch vrasy), że w mi..a.rę . rozn.L'Olyu tele•wi7••
lourczy s:ię i male;e. (b~:citors,ki rurr.
ogl.qdiam.ia
moznosc
że
tewtrolrll!f,

B

Jon

semestrze srpoit.yika.lem
„Sorbony iód.zlki.ei"'
na z<rjęciJach o tea,trze (wielu S'.Pf1'ś1 ód ni•c:h to kierownicy bwb cz/.011Ba.r„
,k.orWie zesipol6w a,m'(l•tors1foich).
dzo sobie !/:e spotik:a:nia oonUe.m. Mia·
i11<dźm.1,,
z
czynien.Ui
do
bowieom
l.eim
·Mórzy reiprezenitu;ą wiele reijonó-w
k•raj>ui, sq. boigaici w do.ś•wialdicze.nia i
obserwacje. Z"Giwsze mi .si.ę wydaw"G.Łn
(i wyda.j<e do tej po:ry), że człowiek
nwiym
pracujq;cy w
mqes~kajq,cry i
mia.s·teczlou l:wb na wsi posi-a.da bar·
dziej <IJWteintyczne życie niż tern, co
od baJt .s-i.ei/..z.i w t:;,w. wi.e.Udtm. mieicie
My 1Ju, n.a uli,cy P.i,ot11lrows>Jd-ej, prowadzimy życie ma nii!by, qu,a.s,i-życie,
a oni tatm. w tZJW. „teren.ie" Ż'lftiq. n11mLn.1-0nym

W

że
'&ła

ocezda

fac~

~cJoy i
kó-

Ć Się

~Jne
~6w

~"lY
olewy
dżia

D,

z

ucze .~tn·vk.aimi

l

p!l(llW'dę.

Może

w

moje.

przeilwna.rni~

podllcre<ś.!a.ly wzmia.gajqcy .s<i-ę
cze?i,
sens is,tnienia. ·i ro.zwo~<U te·atrów amwto'l"sik.ich. Te'QJtr <tel/ewizyjny doipimvuje artystów-armaftO'l'ów, Z111tusza do inte.nsywnfoj•szej pracy, uczy, daje skn.lę porów11.a1ux:zą. Zwlasrcza <taJka i:mw
preza jak fes.liwal tele<w:i.zyjn!f!,
k.tóryrm. b·i<Yrą "Ud.ział teatry calei Pol-·
mate>rialt wielce poiżuski,, przynosi
te-czny i pouczGJj4C11.

Koprowski

Ludzie

z terenu

oo

się

---~.
------,-------------------------w
C
to-

świeilmych

fot. Kosycarz

Szewcy bez butó

dosl<onaiszych form
organ1izacyjnvch. W ten sposób narodził się proJekt noinicjatywy
wcielenia
weao
spolcczncj. Trzymając się no
menklatury urzqdowej, chodzi
tu o „kompleksowe zagospo-.
darowani'e mikrorejonów mia
W yjaśnijmy rzecz calą
sla".
na przykładzie: OtD maleńki
ograniczony
fragm e nt Lodzi,
od w sch odu domami przy ul.
do 57, od
51
Lip ow e j od nr
zachodu zaś odcinkiem ul. Za

Zaś

efektem tej współpracy ma
komoleksowe uporządko
poszczególńajpierw
wanie
nych frainTientów, a w końcu
W ten sposób
calej Lodzi.
zaczniemy pracować już od
przyszłego roku.

czynów spoleczdaleko poza
nych wykracza
widoczne efekty gospodarcze.
gdzie
zastanowić się,
Jeśli
tkwią źródła masowosci i spon
taniczności tego ruchu, to od
powiedź może być tylko jedna: ludzie rozumieją, czemu
sluży ich praca, wysiłek inwestycyjny władz miasta kojarzy się im nierozłącznie z
wlasnym interesem, z włas
nym dobrem.
wielokrotnie,
Stwierdzano
że obiekty wykonane wlasny
mi rę!<:ami mieszkańców. są
znacznie bardziej szanowane
i staranniei pielęgnowane, ni7
które „zafundoidentyczne,
Jest to więc
miasto.
wało"
doskonała szkola poszanowania mienia społecznego , a rów
nocześnie szkoła, w której uczym.y się wszyscy zasad so-

Varach
lahch 1967-72 w Ka.r.Jozbudowany zoVarach
vy<:h
stanie Pałac Festiwalowy z jedną salą kinową na 1.2~0 mie~sc
oraz kilku mniejszynu, 15-pię
tro-wym hotelem dla 420 gości,

!Y'Ci.e

społecznej

być

wartości
Wartość

Festiwalowy
w Karlovych

do
po

ę

ledwie pół roku zagospodarowano teren o powierzchni 20
obiekt~
Wadość
hektarów.
wynosi 6 mln złotych, a tkwi
w tej kwocie tylko 0,5 mln
dotacji z budżetu miasta. W
stopniu dotychczas nie spoty:
kanym uwidocznił się tuta]
wszechstronny udział przedsta
wicieli najróżniejszych srodospołeczno-zawo~owych.
wisk
czyme spow
Inżynierowie
łecznym sporządzili clokumenkółka rolnicze dostartację
okoliC?Ja
czyły. transportu,
ludność wykonała roboty z•1em
nc rzemieślnicy zbudowah 2
200
wartości
de~zczochrony
tys. złotych. prywatni kupcy
„za:Cunclowali" 56 kajaków.
Podobnych przykładów, nawet tyl"k'o z ubiegłego roku,
można przytoczyć wJ-ele. Wspo
o pięknym
choćby
mnijmy
obiekcie sportowym przy ul.
Kosynierów Gdyń s kich. o fon
tanna•ch w różnych punktach
miast.a. o oddanych do użyt
ku dziatwy 50 lokalach świet
lic blokowych... Zatem stwier
dz enie. że w czynach społecz
nych tkwią poważne rezerwy
na pewno
miasta,
rozwoju
pokrycie w
znajduje p ełne
faktach. Łódzki Komi:tet Frootu Jedności Narodu. patron i
or1tanizat.or całego ruchu, zna
lazł s·iq dziś w obliczu tmdne.go dylematu: oto z przedzobowiąza!'1 ludwyborczych
ności pozostało jeszcze około
pól miliona .. wolnych" robospołecznej.
pracy
czogodzin
których nie można wykorzystać, bo brak akl.ualn.ie pokry
cia materialowego.
Masowy zryw mieszkańców
skłonił władze łódzkie do po
szukiwania

Podwojenie

Pałac

no-

szer

ine

od nr 60 do 68. Wnę
trze tego kompleksu podzielo
ne jest krzywymi płotami na
zagracone
i
podwórek
8
mnóstwem komórek i śmietni
ków.
domy wyremontoJeśliby
wać, odśWieżyć elewacje, zbu
rzyć płaty, a w miejsce rozrzuconych komórek zbudować
pomies;r,„zwartych"
kilka
g-ospodarczych, jeśliby
czeń
wreszcie urządzić trawniki i
drzewa, powstał
za1Sad~ić tu
by wówczas fragment miasta
niczym nie gorszy od nowych
Piszemy ,.jeśli", ale
osiedli.
jest to już przecież konkretny plan, nakreślony przez urbanistów. Po jego zatwierdzP.
niu, wla<lze dzielnicy wystą
pią dD mieszkańców ,.mikrorejonu" z propozycjami poTrudniejsze ro
działu pracy.
boty wykonają przedsiębior
resztę
specjalistyczne,
s·twa
wspomnianych poloka•t.orzy
sesj-i.
A zatem - chodzi o ścis!e
zespolenie wysiłków inwestycyjnych miasta i inicjatywy
kątnej

MoriJe właśnie dla.tego, ze Lódź była. kiedyś mia1>tem
srrozególme zamedbainym, r~inąl się tutaj, ~ ska.l_ę
gd!llie. ~ej nie spotykainą, społecrzJlly · ruch upiększaa:ua
i porządMwa.nia. Dlliiasta.

przediS'ta~ń

oik~u

tei!.ewizyjnyrm, w S<pO<S'Ob 1ULt!t.Lra.1ny wypróib•Uj/llf"'!
:z:espoiy,
piera z źycia
prze<Ci.eż po a,111a.torsiku.. i przy_ pom<>·
cy o wieile .s1kwm:1M!?.szych STodJ/vó
a.rtys·tyczn".
przeiz.ycuL
onga.nizowa.ć
TymcZ'acwiim pratl.Vxl'°: .~es.t . Z.t1J1>e.ł111ie in•
na. Roz;wój '(el/.ewtZJi nie tyUw nia
ii:lJ1p.iera amatorsldch zei~1poŁ6w tewtra;l•
nyich. ale wpros·t prze-cvw.me: wrplyrwa
;pobudza.j.ąco na ilDh prac.ę, przyczynia
zeS'porow tccm,
się do pDws1Uvwa.ni,a
gd.zi.e i<eh dJo tej pory nie byl.o.
Uczeistnii'C.y kursu pisa.U 3'1""Q;Ce ruz
teirna:t: „Czy i jaki je.sit .sen~ MZW<>j 11 •teatrów ama.torS1k1ch w dobie fil·
m ,1l i teJewizji?". Wsz.ystkie ~,powie·
dzi, przeważnie udo·loumentowane 01>fiit1fm ma.teiri.ailem faJiobów ·i doś1i"ri.a.d-

,„

z·~bi.śrmy wieilok-ro.tnde ~ pr<LS'!e1
n1apmwadz1.
tetletWi.zja
ze
uoh:r0'7llll4e do lc1>yzl/IS'U form
(1)/;ra.Łnyc.h, że odci.qga tu"<fdza od teatru
itp. To .są wł.a.śnie rzeczy wyd;ttm.am"'
Fa•ktyczni"
b'l'Wku".
„na pa,rysik:i'm
sPra.w-a wyigl.ąda ztu.pełroie 11.a. odwrót
Gtva•łfx»wny rozwój teileiUJizji i jej watiru dziwla. iniJOja.t;ywni.e, Z'mU:sza d;;,
in.te1resowan1ia shę życieim Mtys<tycznym 1 szf:UJk.ą, prowolcu:jqc oddxzlone
do organtzowal1Jla.
ośrOldilvi tereino1we
wł.a.mej d.zia'/,aiŁ"TW·ścL lowU'l.lrolmeJ. Trzł?.
ba powiedz4eć wi.ęcej. NGJWet rzeczy
tak trud>ne, j"G1k pozycje „S:f;.ii;J,ia. 63";
nie są ~ijame. Omawia .si.ę je, d"ll'Sk:wtu.je. ludzie pra,gTM wied'.rieć i rroco .s~ d.ziej.e i e<> i>1n O·fl!ziwmieć

ro,

ruje ivsip6lczesn11 §ctv4.<rt i WSJPÓlczeisnc
szt1u.k.a.
A jedm1ocześnie ludzie d nie padaj.ą plaolci.em p.rzed loa\id.y.m e<ks'<l'P.ry:men.teim i lmż-d4 nowo·ścią. Noux>czeisność n.ie osza.la.mia. kh i n.ie po.z>bawia zmyslu k.r!Jitycznego. Potrafia
r .ozsq.dek i do trudnych
zach •ować
podchodzq, 7
zja.wis•k a.rt11s-t.yczn11ch
zainte'l"esou;<aniem i powagą, <ble be,.,,
ri.cz,d,miernego ·na:bo.żeństwa. i wiary w
nie<omylność każdej nowo.ści.. Nie ci..Prktóry
pi.ą .,,.a komple<Tcs maluczkich,
onie>frmieLa. i pa.raliżuje wolę dzial.ania.. To jest 1vwśnie rvajcen11Jiejsze:
za·u.fa,nie do .siebie, do swo·ich sil umY'Slo·wych i <toktni.aidczeni"G. Gdyb1rm
o<l.pa,wiada.l na ta.Jr. modne ostatn.w
an.k!.e-ty, lotóre. z prze.mian po1.oojenn1J'ch wiDa,żam za najważnieijsze, povrzeimian.y, jaki<1
wiedziałbym tak:
za:szly w ltul.ziiach. Ho są to vrzcmia.11y., k1tó:re objęły .~zero/cie kręgi sooleczeńs·~wa. przemiany deqfdujące dla
dalszego rozwojiu kmlbur11 w naszym
krGJj<U.

jeszcze Jedno: lu.d2ie, o '/ctórych
CJd
od snobi.zmu.
woln.i są
owe.go sn0<biz.mu kawiarn.ia.nego, który każe Podziwiać i z.achwvcać się
przeik.on.a.niu,
we<wn.ętrzn.ermiu
wb<rew
tyDko dl<111teigo, że taJka a11mraJt pamuje
Ta od\porność na snobizm
moda.
ma.ł.powamie j0s·t z peumościq jeid.n4
z istotn.ych cech nowej inte·l'i.gencji.
Bo snobiz.m krze<wi. .się ni.e t1J'lko w
śroidO!Wis•kach artystycznych, a.1.e także i gdzi.e imdzi.ej. J'(bk t.o dobrze, że
w.§ród tych, którzy kształtują swoje
na]'Miuz.e otoczenie, snobizm1U teig.o
jesit C./Y/"4Z mnA.eij.
I

piszę,

resorwania. Mając 1)101Żli wośc:!
- zgodnie z przeip.is;;mi - wy
dzielenia nawet pov.-yżej W
funduszu z.a:kladoweg<>
proc.
na b<udowę wla5'negio ośrodk~
ogranicz.aiją się
wczasowego,
dio prze.znaczenia na ten cel
przecięt.ntle od 5 do 10 proc.
takiej polityki
W wyniku
przcm,„nik przed·s,: ęoiorsitwa oW!}rawdzie rocznie.
trizymuj.ę
ak. 50 zł wię>...""€j tz:w. „trzynie ma
l<:•tem
ale
na s:tki".
gdzie ·wyjechać na ull'"lop.
Nie chcae być źle zrozumianymi. zazmaczamy od razu. ~
nikogo nie nakł.a:n.iamy dio buPela•
dowania wsipaniałych
a1tirakcyjców w najbcT'dziej
n.admiejS<X>wościach
nych
morskich. Wystarczą ośrodki
znacznie s.kromniejs ze, na budowę których można by fundUS1ze skłaóać w ciągu dwóch
trzech la.t. Taki o.~rodek. niekondecznie na::! mor:z,em. cle
no. na Dolnym śląsku, MaZ'Ul!'"ach czy nad jeziorami zielonoE!óTskimi mógtby powstać
·w's pólnymi sił<omi dwóch c:z,y
co
trzech przedsiębiorstw i
najwazme1sze. mógłby służyć
nic tylko w miesiącach letnich. ale - zwłaszcza w górach - tak.że w mdesiącach
zimowych, wtedy. kiiedy na
bu-dOM·ach ruch jest mniejszy.
Przy o.kw:i; prZ)"P'J'!Tlinamx. że
kto jak kito. a.l e budowlani
bardziej rnz kito inny
maią
oszcz.ędniejsizego
mW.U wości
b<udowa.nic. Szkoda. że nikt
na to iaik·oś nie wpadł. Am
rady zakladowe. a.ni dyrekcje,
.ani KSR. Dlaczego?
Poeio-..t.aly związ:kd zawodoZcrząd Okręgu d~edł
we.
<lo "'"nd·ol5iku - któremu trudno odmówić sluszn'Ości - że
przed alt.erna.tywą <'.o
:;,toiąc
wvbrać: wczasy lecznicze czy
rozs.ądniej
WYlHJ<c-iynkowe
jest zająć się wczasami leczniczyrn<i. Niezależnie od włas
nych ośrodków leczniczych w
Ciechoci1111ku i Kcfo<brzegu, zaane:a:żowal się w budowę i:.ana trn-ium w Szicz.awnicy. Zajjednak wczassmi
się
mując
leczniczym! - POZOsitacw;ił Zllp.etnie wolną rękę posz.:ze.eólbunvm p.r:>:.edsięoioirstwom
naciskając
nie
dowlanym,
:z,bytnio na sprawy oo-cjalne,
oo spowodowało wtaśnie stan.
zreiacj0111owapowyżej
iaki
łam.

Tak syituaci_a wy.gląd<i nif'zmie.ninie od lat. W ciągu tych
lait górnicy i metalowcy zdażyli w różnych p<imkitach kraju ZO!l"ganizować w.sr,>and<1łe oś:rodlkii

wyipoczyinkłJ'We.

że sprawy nle
zał.a Uwić od Tę:ki., ale
kilka miesięcy przed podiziazc:kładowego
fundu=
łem
poddajemy 'PO'ITIY'Sł ten budowlamrm ;>od rozwagę. Zwla

Ro:zumi.emy.

można

=a

KSR

taki•ch
iak

=zed•.;iębiorstw
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Przeciwko mefiniarzom
czasie Komenda
P?Jielnicowa Łódź-Górna przeprowadziła szereg udanych a.kc:ji nrzeciwko osobom handlują
cym .pokątnie wód.ką o.raz wy
rabi.ający.m b1mber.
W retJUlta
c:ie zlik:widowa'!l-0 ogółem 11 me
li.n (tylko w liJpcu br.) z czego
w 8 s;przeda·wano nieJeiiallniie
a.lkoh.ol.
W

<>Btatn.iim

M. in. w

rn!esZka.nlu

fia.11-

ciszka Aleksandrzaka (Za-rzewska 8) zak:Jwesti«1ow.ano 5 litrów wóc>kli. Gospodarz by? juź

Siadem nasznch
artJJkułów

A Jednak

to

była

zaprawa

W odpowiedzi na nasz arty

kuł,

który ukazał się w dniu
2. VII. pt. „Przedurlopowa za

prawa",

otrzymaJlśmy

:rzeczo-

wy list od dyrekcji Wojewódz
kiego
Przedsiębiorstwa Handlu Ariykulami Papierniczymi i Sportowymi, w którym
wyjaśniono nam, że w ha.ndlu znajdują się wszelkie turystyczno-urlopowe akcesoria:
plecaki, kochery, kuchenki tu
rystyczne, materace dmuchane, menażki, płócienne slipy
męskie, piłki do zabawy itp.
Ponieważ sezon urlopowy w
pełni, wypada nam się tylko
cieszyć z tak dobrego zaopatrzenia naszego miasta. Oważ
ni czytelnicy naszego artyku
łu za.uważyli jednak pewnie,
że co do tego nie mieliśmy
właściwie wątpliwości.
Chodziło nam przede ws-zysL~im
o wadliwą naszym zdaniem
dystrybu~ję wymienionych wy
żej przedmiotów. Przypomina
my fragment
relacji z dnia
2. VII - „Jednym słowem w
roku bieżącym powtórzył się
odwieczny już błąd
naszego
handlu. Niby można wszystka kupić, ale trzeba na to
stracić parę dni i przemaszerować kilkMlaście kilometców
- od sklepu do sklepu".
Artykuł nasz został oparty
o wrażenia z jednodniowego
co prawda rajdu, właśnie od
sklepu d-0 sklepu. Przytoczone fakty stwierdziliśmy osobi.lcie. Jeżeli, jak wynika z
przysłanego nam listu,
usunięto już opisane niedociąg
nięcia,
to
tym lepiej
dla
sierpniowych
urlopowiczów
N<> i dla handlu._
(w)

Nasza

Czytelniczka., pani Ja·

nlna Kowalska (adres znany rr

dakcji) przysłała nam pnepis
na zupę z troska.wek. który po
niże-J publikujemy.
Skta.dniki: 1,5 1itra wody, 511
dkg truskawek, 15 dkg cukru,
2 dkg mąki ziemniaczaneJ. 15
dkg śmietany.
Sposób przyrządzeoia:
flruskawki umyć, obrać, przetrzeć
przez nylonO'We stto. Mą!kę zie.Il'
n!aczaną
rO'Ztn•ieszać
z zimną
wooą, wlać do gorąeej
wody,
a nastPrmie - mieszając - zagotować.
Połączyć
z przecierem trou:s'.ka.W!k.Mvym i smieta·
ną, pOISłodZlić do sma•ku. Poda
wać z g.r zankaml 1ub kluskami. Znail<omricie także smakuje
taka zupa z p.rof.iJetkami (groszek ptysiowy).
Dziękujemy p. J. Kowalskiej/
J eze:kamy na >Ustępne przepi·
sy od naszych Czytelniczek.

poprzedn;io

dwa razy kar.a.ny
sądo·wnie za
pro<Wadzenie melin.
KHkakrotnie
ujawniano
fakt han.dlawainia wód.ką przez
Józefę

Stępińską

(Słowiańska

a ostaU!io Z<tlÓW znaleziono
u niej 7 litrów a.lkohoiu.
U
Jana Grzejdy nate>miast (Kosy
nierów Gdyńskich 32) znalezio
no 16 litrów wód·ki oraz sumę
23 tys. zł staran.nie ukrytych.
Na szeroką skalę prowadzili
swój trucicielski ptocedor bim
browni.cy:
Stanisław
Nowa•k
(Przybyszewskiego 31) u które
go zna.leziono 7() litrów zacieru
<>raz 3 litry go.tc>wego „p:oduk
tu". oo litrów zacieru odkryli
fun1kcjoai.ari·US7..e MO z Górnej
w tnieszikaru.u Eugeniusza KaczO'l'<>W'o."kiego ('Trębacka 32).
Od pewnego czasu datuje się
wyraine nasilenie akcji ze stre>
ny o.rganów ścigania wobec lu
dzi
ro21p<iJ.ającyoh
s?ołeczeń
stwo. Obok kaor aresztu i grzyw
ny
milicja
kieruje
również
wnioski do wydziałów finaaiso
wych o wymieruinde stosownych (i naj<>Zęściej dość wyso 1
kich) podatków. Proceder ten
bO'Wiem,
mimo iż ruelega!ny,
jest przeoietż działalai·ością gospOda.rczą
i jako taki podlega
oPO.ctatkowam<u. Może te dodat
koiwe sankcje przemówią me1in ia.rzom do ro:zSąd ku.
(j.p)
32),

Zakwitło
Wspaniały

morze

róż

widoJ< px-zedstawia

ją w naszym ogro<lz.ie bota.nicz
nym kwitnące krzewy róż. Dz!
siejszy dzień
można
nazwa<'szczvtem ich kwitnienia. Podzi
wiać
można
obecnie około 2()
tys. róż. Znajduje Slę wśród
n>ich 13 najnC>WSzych, p!ęknych
oomia.n, wyda.jącyoh oszałamia
l ący za<pach. (k)

cSPDGODA

t"n ,/:
11·...,nl;vvr
ftryodrZ-

9-10 ft!J!fd

zakład

polecił

RAG RODY ·.~;:•it:i ·:;ii®\lj~l/ii!i":.ii!ii ·iiii·\,i,/fi,~, ![ii;,:~1

do pracy. Czy
mnie z UTlopu otrzy
jeszcze ra.z w pelnym

e>dwoła'l1JO
m&m go

wymiarze?

RED.:

Praco-wnik, który zaw czasie urle>pu wy
poczynkowego ma
prawo do
przedłużerua u<rJ.opu 0 tyle dni,
ile nie zdążył wykorzystać.
Przedłużenie urlopu może nastą
pić od razu lub, o ile nie jest
to możliwe ze względu na plan
urlopów. w termin.ie póżniej
szym. (hl
chorował

PRACUJĄCY TE'.?.
K. M.: Czytałam niedawno,
ze nieubezpiec-zeni mogą zapew
nić sobie dodatke>wą rentę? Czy
mogą
zpodo-bną
PZU i ume>wę
pracujący.
abyzawrzeć
za.pew
nić sobie dodat.kową rent~. Czy
reruta z PZU nie wpływa w ja
ki.ś siposób na ogra,1pczenie U·

~~r:~ :.:~~~Etyp::w::~·
każdy:

żapewnić

sobie

nie praRenta z
PZU bez wzglę<Ju na jej wyso
kość nie wpływa na zawieszenie czy zmniejszenie re nty ja
ką ktoś otrzymuje z tytułu inwalidztwa cz:y po osiągnięciu
wieku emeryta.J nego. (hl
cujący

i

pracujący.

0

* * *

Czytelnik6w, mieszkający w Łodzi dawno, banlzo dawno wpłacił picniądze na przyznaną mu jugosło.wiańską
"Zastavę".
Naj_pierw 'długo czekał zanim samochody nadeszły do Polski.
Jeden z naszych

-

Zg-0dnie
z
za.powied:z.i.ą
pod<ljemy
daJsz,e SZJCZJei<óły
konkurSIU. Przede wszystkim
- o czym ni:e W$p0illlinaliśmy jeszcze - skł:ad<? się on
z dwu etapów.
Pierwszy
trwa od dn1a 27. VII. do 15.
VIII. W term.ilnie tym mies.z
kańcy Lodzi i województwa
(nie wylduczamy także z uczestmctwa w konkursie osób,
które nadeślą swoje
])'I"Opozycje z :Lnnycb miast
Polski) mogą nadsyłać na
adres naszej .~akc.ii (p·i<>tr kowska
96)
pir'oponow.aJ11e
przez siebie n~zwy d:1a obu

il

od.ebrać

obi-ekltów. Powinny one być
ni.e tylk.>0 ocygLn.a.l.n.e i nie

że

wykorzyst.a.ne

wno0ko6e.t

Więc

dotychczas

o czym już wspommaliśmy
- a.le jednocze~n.ie pow.inny
odzwierciedlać hand!O<Wą sip-e

---KTI (Ji4~,
Podczias różnych UJrOCZystoś-

•··- „ ..
ci, sesji.
narad i a•.wuem.u
=j~~~ci~~:~ ~=
cza.ne są kwiaty praez delegacje lub przedstalwicieli innych w!adz. Np. 21 liipca podczas uroczystości w Teatrze
MUZ)~zmym
także
WN)CZanO
kwi·ty
Dl~
praisa
w

""'%'

pi97.e

oo

"J

tyit:,
j~~ć ~=
(a S17~lnie chyba „Dzien-

•-nik2") nie nadąża za po.w.~
bami i za poSltul.atami Czyteln.ików. Z konieczności trze
ba stos-Olw<lĆ we
wszystkich
materiałach (w tym także w
·""""~~--'·--;~-'-)
--·'--""n~·'ną
-,.,-·-~'-'"""""'~"-'"
u~„ • ...,,

staną

na

zada-r.Jfa.

~ ~yy~~~~~~~~=„

ł

ł

ł

I

~
~
Wczoraj punktualnie o godz.
10 dodzwonił się do nas ną
numer 228-32 paai W. K. (Nazw:isko i numu telefanu zna.ne redakcji):

nie wątpimy.

sporo i

n.a.sti. Czytelnky

Wszystkie nac:eslaine nazwy
wstaną ocertione i przejTZ.ane przez Jury. w skład kto.cyfi 1kę obi·ektów. mogą być
rego wejdą
przedstawic:iele
2'Wią:zane
z folklorem naŁ.ZPHAP.
Kraj.
Zrzesz.
:.zego regionu. charak.terem
PDT,
Zw. Literatów Pol-~
n8.S2lego mia....ra., kulturą poisk.ich.
Stow
Dz1enrukGI·zy
s:ką. handlem polskim l jePolskich.
Wydz.
Handlu.
go historią lub też tradycja
LK oraz przedstawiciele na- i
i dorobltiem haJ11dlu w oi;:ószej redakcji. Po przejrze-.
le. Mo;rą poza tym nawiąniu i zaopiniowaruiu wszvstć
d
zYW<'
o wiorzen. 1 1egend
kich
nazw pTzysrtąpimy w ł
związanych z handlową dr.la
dniach
25. VIII. - 10. IX.
lailnością.
Możliwości
jest
do drugiego etapu konkuT~ .su
('Plebiscyt. w
ktnryrn

__..

~0i:iei(~ ~:ęo, i!fes~~~n,:i~~~~~1:!V~~=~lir~po~ ~~~~~~~. rue
1

prowadzenie samo<:hodów. l wreszcie 30 czerwca br. do·
staje pilny tel„gram, że natychmiast, ,ieszcze tego same·
1:0 dnia ma
.11amoch6d!
Skąrl ten pośpiech? Okazało
odkręcać i!l'.°. prostu palcami.
się, że jeżeli użytkownik poCałe
s~c1e,
że do do;m.u
hieree samochód w czerwcu, to
nie było zbyt daleko. Inaczej
płaCi
ubezpieczenie :r.a okres
bowiem saimocltód
=Y1P2łby
całeg,, ro·ku. N.asz airoaboc mo
się w drodze.
toryzacji
oczywiscie przelCY~ył
Ta.kie oto „moto-zbytki" trzy
odbiór samochod-u na 1 lipca. mają się
skądinąd poważnej
Nie
to mile ,.Moto.zi:>vwidzian~ P'"""-'vwuu
, __ ..._,_. h a •-~•-• )
przez bvło
· pr'aOOfWlllików
...,w.wej . CWit
tu".
PI'Zy odhilcn"ze samoehodu 7.
saloonów przy ul. Sk.orupki o.kaizalo się, że nie można
do
niego kut>ić benzyny, pon.iewa7
po.mpa miejscowej stacji benzy
na<wej była ze,psuta. zapewn;,-,
no jednak khle'.111t:a, że w baku
jest benzyna i na dojechani<'
do domu wysta.rczy. Nie starczvlo. Pr'Zy ul. S.wiercz01W'Slkiego saimochód stanął. Klie."llt mu
siał
szu,kać
najbliższej stacji
- Co +o za b<Ljmtylci?! Jaik
beTllzy:nowej. w kanistr?..e donieść benzynę do same>ehodu i
chcecie
sobi€
potrenować
dopiero wć:Jwczas mógł kontvnu01Wać jazdę dalej.
w~f,e
do poci.qgu,
Na miiejscu w d<>Dl('lwym ga.
jazda na dwmzecl
rażu okazało się. że karose.ria
samochodu jest w jednym miej
scu nie.co wg.nie-ciona, a wszyst
kie nakrętki i Wk:rętk~ moż.na
-

CEłłłlE

przystąpić
wo.bee tego, że

mi

_

~

czekajq

czynokC>Wego poważnie zachorowałem
i ot,rzy;malem zwe>lnienie lekarskie na
kilkanaście
dni. Po wyrorowieffi,u chciałem
wykorzystać reszitę ude>pu. ale

,,MO TOZB YT.''- k ,·
kółek

GOSPODYNI?
Uczestników
konkursu

CHOROBA NA URLOPIE
M. G. W cza.soie urlopu wypo

do-I

miłośnik f

dla łódzkiego
POT
i DOMU

DECYDUJE ZAŁOGA
CZYTELNIK: Jesteśmy ubez
pieczeni l'Jl'U.powo w PZU. Dotychczas składka wynosiła 12
zł
miesięcznie.
Obecnie padnie
sie>no ją dD 18 zł. Czy musimy
się na to ~odzić?
RED.: O przysta.pieniu do U·
bez.piecze!łila grupe>wego na ży
cie decydoje sama załoga. Po
doon.ie jest z wysokością ubez
pieczenia.
Jeżeli
więc
więk
szo6ć praCIO'W'nioków w waszym
zakładzie uważa, że lepiej jest
p<>Z·C>Stać
przy dawnej kwocie
ubezipieczenia,
PZU zastosuje
się do wasz:l"C:h życzeń. (hl

Dziś czeka nas jeszcze Jeden
dZ>ień. Temperatura
mak!>yma•l:na 18 st. C. za;ehmu- ~ UWAGA: Przypominamy,
.rzetn;e duze .z przelo.tnyrn1_ op.aże do 15 sierpnia należy
da mi. w ciągu d:n1a większe
d
. • d 0 NTU 303 04 w
prze•jaśnienia. Wiatry umiao-kozwonic
•
• wane, ch:wi·lam;. P<>rywiste, zagodz. 9-10 (a nie Jak
choon!e.
tąd w godz. 10- 12).

chłodny

KTO ZAPROPONUJE NAJLEPSZĄ NAZWĘ

<>o&ót,,
•••

:ziwięzlooć.
Nie zawsiie więc
-aJ·d.,.,;e ""ę mi· eJ·~~ na wY
.~u
u•
~
~~
mienienii.e wszystkich. ktorzy
przyczynili si~ tak czy i.miczei do uświ.ętnierua uiroczys--

z

toścl.

Dziś punktualnie 0 godz. lO
mów czekamy pod numerem
228-32 na 5:1.lOZęśUwego. które-

się dodzwonić

ka~~ce z;ję~:~a T~~ z~o~

mu uda
(oby
w sprawach uie:7,byt powałnyeh! _ ja.k 0 tY'l!) piszemy
Da imiym miejscu, w felletoni.e .~bodem").

na&re.i g:-.,zety.
W chwili obecnej czekamy na propozycje. Przypominemy
cennych nairro0
dach (dwie lodówki, radi<>fotograr·odbiornik. aipa:rat
k
iczny. neseser. omplet nakTyć stołowych, elektryczna
m2~zyn1ka do g'Olenia itp.).
c·,,,~~m
•-~nl"urs"
wy 1-.~~
"-" •
·~
ourócz nagród - będą Prz:vstugiwaly
w
pirzysztości
wszelkie """"'awnienJia '11."""l-..-··
bo
., ••

wv. gląt:Ja pnyS7.ły Dom. Gospodyni. Ja,k się będzie naO
tym za.decydują
sam:I Czyłt>łrucy.
Foto: L. Olej>niczak

zywał?

(jp)

_ , __ , _ _ _ _ _ _ _ "

MIMOCHODEM

KIO
N

O

SJQ

ł.e
bez wahaJnia
częU..ttn.y
naszą

dOd· ZWODJ•19•

rozpowaka·

jermy z milym
u§miechem
(tel.efoni.<:znym). A czas spra11>
dzamy
bardzo
skrupulatnU>.
Według ze9arynki i
n.ie ma
w tym żadn-ej z na-szej str".>ny zwśli!WOścl czy uprzedzeń.

cyj114 zabawę pod ha$lem
Kro się d,o.dzuxmi?''
Jak każda nowa inicja.tywa i

ta

przecież

mogW. „nie chwyAie „chwyoUh" i U> od
pierrwszego d>nia.
JeJM 1IO swego rod2'aju s"lcrzy
· żo:waniie tato-Lat.ka z loteri4
rzecz bowiem TZeczywi.ście polega na szczęściu telefo-nuja·
cego. Tann. w cen.t:r<Wi, o połaczen:i:u Mcydujq, przecież ulamiki. sekund, w któ.rych a11,tomatyc:;;ne urządzenia wybierajq olCTeśl.ony numer.
Pomysł „chwycił" i olbTZ1!mta 1.Vięk.~zo.ść tych,
lvtórzy
d.z-uxm.iq, ba,wi się nieźle Tazem z 11ami. C.zia,sem bo-wiem
zdarza się, iż ktoś TI:i.ooi.erPHwy f,ą.czy s,ż.ę z nami n.a mi11A.&tę ;n-zed 10.
Wyjaśniamv.
że jeszic.ze 1lńe czas i rozstacić".

Nie tl)ISZyscy jednmk wideu!
zrozumieli zaS"ady 'l.IXPloocyJ1'U!J

wbawy. Kiedyś ;akiś czytelnik po,f,ą.czył się z numerem
228-32 lei.lica mi.nwt przed 10.
Przeprosi./iśmy go, że Jeszcz"'
za wcześnie,
żeby próbowal
jeszcze raz. Nlechętn.ioe odWżyl sluclUllUJkę. Po kJ.lkudzWsięciu seku114ach, gdy dobiegl
czas, r:>ołączył się już inny, i
ten mull szczęście.
Trafił.
Przeqyrowadziliśmy z nim rozmowę,
dość
krót:kq, t.ak że
2-3 minuty po 10 n:umer bvl
jUlŻ wolny. Wówc.ros zad.zwonU jesz.cze raz poprzedni czvteln,i,k - choć był bardzo rozczaruwany (i Mwet sie zloś
dl) mogliśmy mu tyllco żv
czyć

=ześcia

dni.~

na.sięime

w

•

Zaibawa przecie>i: trwa.. Jeśli

roś

ktoś

ma

poważnq

t

piln"I sprawę -

może za.dzwod:nioa z wt114tk.iem 11iedZ'ieiU i roboty, do
NTU 303-04
(w godz. 9-llJ
chwUowo,
joa,k informujemy
nić

każdego

11ia innym
sić

miejscu)

s.ię

Zub

ZQlo-

de działu interwe-nc1i
Ted<likcji. Po co srię więc zloA-

cić?

Nie cT.cie<liJbyśmy zre.sztq, by
za,bawa, pomyślaoo jaiko ta·
ka w założeniu,
przerod.zUa.
się w jeszcze Jeden
kqci.le
,;uu;.c1.g i zaża.leń".
Czekamy
ciqgle
na }aikąś wai1cacy;ną
aneadotik.ę. Na Jakąś (kr6tk4)
0<µ0wieść WG;/uu;yj114. Na Z'Wlerzenia męża
pozomwtaneO'I
przez urlopującą źon,e sam na
sami

z

gosipo<l.aTS·twem

dom.o-

wym. Jak sobie radzi?
Pomyślmy wsopólnie jaik. robrvke „Kto .si~ dodzwoni?" 1e.szcze baTdziej U'llJtralccyjnić.~
I nie zlośćmy sif:. gdy nie

doptsalo szczęście.

ZegarynJw.

lIIUtomatuczn.a ce111tral,a,; to
tyNco ma.rtwe przed.miotu, a
one przecfież iubi4 być ~śl~

i

~

J. POTEGA

.

'

'

•„„„ .............., ... „ • • „„ ....... „„.., •. „..,.„.„ •• 'UCS
Rait~we

Pop.
PogOS. Milicyjne

•
07

:00::~~

Ci'fl"I fi,'tlr'71,e ?'ftfO.Mrg,
I

Stra:t Po2arfta
911
Kom. MO m. Łod<zi 292•22
HĘT
- ZAC
A

~::;

Info.rm. kolejowa
581·11
Inform. telefoniczna 03
'l'EA'l"lt'S':

-

nioozy;rme

MUZEA
MUZEUM HIS:tOltIJ RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13), tel.
364- 4~ cz.ynn-e w goo.z.
ll-<19.30.
MUZEUM KATEDRY EWOLUCJONIZMU (Park
Slenki~i~), Wystawa
pt. „Nmktore problemy ewolucji". Czymi,e
goo-z. 10-Hi.
WYSTAWY
OśR()!DEK PROl>AGAN•
DY SZTUKI (Park. ;m.
H. Slieniklew>cza) - Wy
stawa
pokonkursowa
„Człowiek współczesny"

otwarta w g.odiz, 10-13
J-5-18.
PALMIARNIA - ezymi.a
goo'Z. 10-18.
.l

ZOO (ul. KOalSta'Illtyru>wska 6/,10). Czynne od
g. 9 do 20 (kasa do 19).
KINA

„ROID>lłlS z
nieznajmnym" od lat
16, (USA) gooz. 11>, 12.30,

pOJ,ONYA -

l!J, 17.30, 20,
WISI.A „System" od
!At 18 (ang.) godz.. 10.
12.30, 15, 17.30, 20
WOLNOśC - ,,Szlttlhereza
da" (pan.orama) od 1. 16
{iranc.-hiszp.-wl.) godz.
10, 12.30, 15, 17.30, 20.
WŁÓKNIARZ
„Upadek Cesarstwa Rzymskiego" (panorama) od
lat 12 (USA) g. 9, 12.30,
16, 19.30.

·-·--~ .......

3ł

1

Li

I

J..-·

.•• „
PIONIER (Franci"""':a •..,,.„a
31) „Jumbo"
(panorama) 00 lat 9 _ (tJSA)
godz. 10, 12.30. Io, 17.30,
20.
POKÓJ {Ka~Lmierza 6) 1 · k"
„Ten wstrętny cent
od ltl!t 16 (fra,nc.) godz.
15.45, 18, :W.IS
POLESIE (Farna!i;okicj 37)
„Skarb w Srebrnym Je
ziM:te" (NRF') oo 1at 12
(panhra ma) g. 17, 19
t•oPllLARNE (Ogrodowa
18) „JtoJtik polny" od
lat 12 {ra-dz.) g. 17, 19

l

SZPITALI

szpital ini. H, wou, tli.
l.agiewnici<a 34 przyjmu1

I

"

„.„.-....... ..........

DYŻURY

~„.~~~~
zchob~ie~~:;
Balu.ty, poradni rejono-

we; rt;r 10, z D2lielnicy
„He ena
Widzew oraz z Dzielnicy
troJańsk.a (.Pańo.rama)
Gór.na _
pooradnle K,
od lait 12 {USA) godz.
przy ul. Przybys.:ewskie10 12.30. 15, 17.3<1, 2-0.
go i Cies?..ko·wskiego
TATRY-LETNIE - „WY•
"'-lt I ·
·•
spa Arto.ra" (VII l gooz
~L,, a im. dr H. „oro 15
·
·
'
datła,
ul. Przyrodnicza
:I . • _(Km-0 czynne ty1ko
7/~ . przyjmuje chore giw dru pogoone).
nekologicznie i rodzące z
S'.rYLOWY - LETNIE DZie1nicy
Sródmieśc1e
„Leononiado.wy
Jo-e"
o.raz z Dzicln.icy Górna
(~.norama,
.c.zecoosl.)
- poradnia K. ul. Leezgodz. 20.15 (K~.no czynnicza 6.
~e tylko W 4nl pogodSzpital tm. dr M. Ma„e).
•
.
tlurowicza, ul, Jo'ornalskiej
ADRIA cP•~ttikowslta l&O)
:n, przyjmuje cho•e giPoo:eg.name z tytul<;:U nekologicznic i rodzące z
i~~o~~~~~!::.)b~~z. ~ RO~A (R~ows-ka 84) D?..t<>lnky Pol~~e } rejo„Ukochanł
są
między ncwych porad.ni K nr 11
12 30 15 17 30 20
· '
•
· .'
natni" od lat 16 (;l(>l.) i 12 z Dzielnicy Widz6W
GDYNIA (Tuw„ma 2'l -;; g. l<I, 12. 14, 16, 18, 2<I oraz z Ozie-Lnicy Górna „Taki
, _ Balujew
ooradndoa K
ul. Rud:zka
(pa'lllO't'ama) od lat 12 80JU.SZ (P1a~wa 6) ;! 2 •
•
(radz.) godz, 1-0, 12.30, „Barwy walki" (pa•no- ChiruFi:-la Południe
15, 17,30, 20
~oona) Old lat l:t (pool.) Szpital im. Pirogowa. uL
ltALKA (Kra.~a ~/5) g;od.Z. 17• )9
Wólczańska 195.
Za
białym
mu.rem" 9TOKJ
(Zbocze) - „Star . Chirurgia
Północ
~
la.t 1&
(czcchoo6ł.) cy na chtnielu" (pa.n-0 Szpita.1 im. Bieganskiego
godz. 16, rt, 20
ra.ma) od la.t 11 (eże- ul. Kniazi"'"'.lcza 1-5•.
ŁDK CTraugutta ?li!." 1.tf) choosłoiwac&i)
g. 15.30, La!yngolog1a: Szp. ':'!'·
„Jest
taki
chłgyak" 17."5, 2IO
B~.rlJW<1e.go, tli!. K<>1pcm(ra<'lz.) od Ja<t 12 gaclz. ~TYLOWY - STUD~J~ skacigo. 22.
.
15.15, „Wałk-eit'" (poi.)
<1:"Mińskieigo 123) „K~oOlł!;>ltstyka:_ Khn. WAM.
lat
16
g.idz.
17.l«t,
nika
jetłnego
linia"
od
ul.
_Zero1i:i5ik1~0
113.
00
lat 12 ( &dlZ
od1! 1
Chirurg1a d:ueełęca
19 ·45
„,
l8' 20' r
.) g
• 6 • SZ)>ital lm. Konopnick1e3,
MEWA
(R,.g<'1W&1ca
~„)
'
u1 SpO'rna 36/SG
„:tycie prywatne" {fr.) STtJmo (Ltittiumhy 7-9) La.
.
~ .... cl
•
od 1at 16 g. 16, 18. ~
.,sya
marinotrawtty"
_.ryngo1osia ...,.,e ęca.
1 MAJA (Kilińs1clelg.o 178Y Od lait 16 (wt.) god!z. Szpttal
im.
Korczaka,
car Kałojan" od lait 17.15, 19.30
A:r-tn!1 Cz_erw0111ej 1~.
0
i'2 (bul:g.) godz. 15.3<1, TATRY (SienkiC"Wicza łll) ~a~~~~•.a s:;f~i
17.45, 20
„Czamy kot", „Kozioł- Barlickieg~
ul. Kopciń:
MŁODA GWARDtA (Zieki na Wie'ŻY". „Dwa 0··kiego tt •
wna 2) „Cleo od s oo biegu.ny'*
„Saba
de·
Toksyk~ł<>gia: Instytut
7"
tektyw"
godz. 16, 17, Mćdycyny Pracy. uL Te00 lat :Ili (franc.)
g. I<I, 12, 14, 16. 11!, 20
~~
J:!<>kur~~r;~ resy 8.
MlJZA (Pabia4\ieka 173)
(p .) g.
•
Nocna pomoc plelęg„I dai..,j będę śpiewać"
DYŻURY APTKK
nia:rska dla 111. Łodzi (1prun.o.ra.rnia) old la.t 12
AJ. KooohJszki 48, tel.
{a111g.) g. 15.45, 18, 20.-15 05"0!Wsll{;ego et, Pabm- 324-09. od godz. 19 do 4.
OKA
(Tt>Wl·roa ~ M) nidk'11 z1a, Główna 50, Nocna pomoc lekarska
,.UtracO!Jly ra.j" (węg.) K<t.r-Ollewslro
48,
Ll1ma- pcrzyjmuje zgłos-zen!a te0d lat 18 g<OdZ. :!o&, 18, n•OOWS'kiego 1, PiO<tr·kO<W- le!onic-l111e w godz. od 19
20
ska 2,<;, Piotrikows.ka Z25. d".> 5 n,:a n.r tel. 444-44,

ŁÓ

badają

ZCY

Stara•n.iem Zaa:ządu Uczelnia
nego ZMS przy UL, 60 stu·
dentów i pracowników nauki
z różnych specjalności pozo-

sie po wyzwo-le111>tu
ora.z po-W>itawante org!lnów władzy lu
do.wej na t:Ym teren.le. Biol~o
wie
z kA>lei
badają !l«ę l

obozie naukowo-barilawczym w Drawsku.
O zadaniach obozu i prze-

biegu ich

Choć

ZLOM

VERITAS''
Y ''
:'

Skupul·q

S

kJ e p

ZŁOTY

• •
Ł ODZ,

i

"'

!-I

ul. Ptovkowska. 28:ł
tlJ.
Tuwima 14.

i
ill
~

Spółdzielnia

ks. Bnóslłi

Pracy

u.

=
a

btldowlanych przyjmie
„Bt!do:ternont" w Łodzi, ul . 5
4353 /k __

tta:tzędzio_wego,

„ .•. Badamy proolemy „ma.lego miastec-.,oi<a". Prowadzimy j<>
w ez<te,rech grupach. ł'il<>łogo•
\\ie ba.dają giwary i wzaj<>mne odd<z·ialywa1nia giwa• na sie
bie. Ekonomilici slcd7.ą problemy 1>ra.cy cllalupników na tle
og61nej sytuacji ekonomicz111e~
Dra~vs.ka. Studenci·historycy u-

~~
. ~,
.

dzieQ:owych w

!a

P R Z E T A R G I

5!

..,.

•

Pierwszy turnus kolonii dobiegi ko11ca.
\\'J)rawdzle j)ógoda nie dopisała, ale tPszta: wyżywienie, <>pie ka wycho•
nwuaswuc. ów, atrakcyjność ujęć itp.
jak to w listach do
red.akcji kolo-niści stale sygnalizowali - „były na medaJ"!
A ot<> kok>tli)lle wiełc:I z ostatnich dni pierwszegó tlll'•

:pierwszym ok;rc

Pozdrowienia z Wolborza
z (Jlka.„h pmybyola M ko'.i-0n ie w Wolbar:zu 1>·rzedstawicie
la „Dziennika ", dz.i-eci wysła.ne
tu ,p rze.z In.sp. Oświaty J:,ódź
POllesie 7;()(!"•jl;aJ1i?.OOWa•ly apecjaJ·
ny a1pel. Zaimeldorw.a1no nam, że
wyży"ń1 ienie jest świetne,
ovJ-0ców dużo, a i na brak rozrywek n.;e mo~na na.rzc kać. D<>
dys1pozycji k-O<łonH są 3 ponto•
ny i 3 ka.ja•ki, wiele gaer świet
licowych, a
ostatnio nawet ...
pog.00~. Nie morlemy zami-eścić
wszyst.kioh
życzeń
dla rodzi-

Sz.k-Oda, że czas tak myb
bo!egnie. Proszę ii.o zatrzya będziemy bardzo wdz.ię
cui.i. Na kolonii. którą prowa
dm za5lużony pedagog
p. K.
Onichimowska czujemy Slę
w;span.iale.
Warto nadmie.nić jeszcze
o czym dzieci z dumą donoszą
że
kolonia ta
w ramach
s.partalkia<ly spoirtowej w rOCT~
nkę
PKWN zajęła I miejsce
wśród wszystkich ośrodków kn
lolnij-nych w Wiśniowcd Górze.
w obszernym liście o.patrwnym dz.ic,,;ąU<ami podpisów gorące
slowa po<lzięk1 przesy•
ko

m.ać,

ców 1 orgalll.izator&w
lrnlo.1'1.ii
(ro. im. ta.kZe dl.a klc·rown.ict.wa
mie•jscowe,J szkoły), pi.-Zcka:auje
my więc to co natn w 1mlen!u
ws:zystkich 911 u<izestnilców powiedzieli przewod.nlczący rady
kolonijnej MarLusz Jackoiwski, jeg 0 zastępczyni - Joasia 1
lają koloniści Łódzkiemu Związ
Grębkowska i najmłodsza kolo
kowi
Spółdzielni
Pracy
oraz
nistka - 6-lctnla Tereska Wło
calamu personelowi proy;adzą
darczyk. - Wrócimy do domu
ccmu Ośrodek Wc7.asów Dziezc1 rowi, wypoczęci i być mo:>.e
cięcych w
uroczej miejscowoś
opaileńJi.
Chętnie zostalibyśmy
ci KsiĄżnie k. Walbrzycha.
tu na ct.ru.gi turnus... (kat.)
- Przybyl·o nam po okol-O 3
kg na wadze oraz k'lka centymetrów wz.rostu (da.ne te mó
wlą same za siebie jak to
muslalo być dobrzo na koloniach). NajbaTdzloj roz.pracowa
lilłmy
tt.trystykę
i krajozna.wstwo. Nasz po!Jyt na prastarej
ziemli.
plasto.W!<•kicj
będziemy
dlu.go jeszcze ws0poomlńać po po
wrooie z kolo'!lii •
Równie obszerny J!st (I rów
nie;: z dzles.iątka.ml podpisów)
„Dziemtlka
Łódzkiego"
otrzymaHśmy z kolonii letniej
Pfotrkowska 96. Na. kopercie
ŁOd2.klego Przedsiębiorstwa Kra
h I
wiecko-Kuśnierskiego
w Dar~zn~~>TVć:
,,Szuka.my
as a. łów'ku.
n~ ~-,
_ ___._
Samo•rząd kolonijny re
tylJ-Odnia", W sobotę o •"""'-·
pre:zentujący lZ<>-OSOobową g.rupt;
12 1090/Wlllllie na.gnidy W wy•
d2lil;kując
wszystkim
klo się
1.000 zl.
do tak
i
przyjC1Innic
z.organizowanych
wakacji" m. iill. podk reśla: -

Szukamy hasła tygodnia
. .,.

s e m · Pro""my
„,..,.,.;~ 0 c· ~~ n1·m
~·
•• „.,..~ ~
wyszukane wśród noiałek lub
a.rtykułów

ha.sło.

SJ,USARZA
frezera
go, szllłlerza narzędoaowego _ zatrudni DyrekcJa
żakładów Uszczelnieft ł Wyrobów Azbestowych;
„Azbest" w Lodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. !!!!

„--·-----------...---..----

".Ili

bez

Na kol<>niach Łódzkich Zakła
dów Wl6kienniczo-o.izie:iowych
im. Psuow!łkiel{o w Wiśniowej
Górze d·zieci w zb!orowynl
liście m. in. piszą:

silują
odtwcrzyć
kształtowanie
się orga<n•izacji part:YJncj t mlo

narzęd2iO'We.~~ należy nadesłać

=

okodic Drawska.
całością tych
prac
dr A. Barsz.cze.wska i
B. '?'randa. (X)
Nad

łoncu
pierwszy lurnas „na medal"

realizacji informu-

ją nas:
J. Dziedziczak (komenda obozu) i E. Zawisza
(ratla obozu}.
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Dziś podajemy &-ugi kupon
5 w zwJ~.7.ocu z naszym kmti!rurMURARZY i STOLARZY
-

faunę

wają

staje na

:3

i:

miśc .

historycy i biologowie
problemy "małe~o miasteczka"

0

--r;;;-

filologowie, ekon

RorDWiąlZłnłf'

sokości

adres

na

przyczynił

„W7,bog.aciliśrny

KUPON KONKURSU

Iano;i

nuz:w:lsk.o

:

l1

wie•l e

~

'

•

•
•

•
•

.,wesołych

I
:

'
•
•

s·wolch

i

JY.>ilł<;billśmy

zainteresowań.

N"lkręcaliśmy krótkometrażowe

I

mmy (wyświetlając je nastę,p
nie W'e włnsnym kl.nie), fotó-gra,fiowalhśmy i
w kolon.ljnej
praoownt samd robiliśmy odblt
kl,
sami
?Tadioiontzowal!śmy
te!'cny koJQ<nijne O'ldabiając je
w czynie
społecznym
mai.6stweorn kwi·atów",
tr;u•ettskie „Czuwaj"
ponad
t<> przesyła ją .:a nasl!'Ym J>O·
śr~dnictwem lćdtcy ,.Promienlś
ei" obozujący na pięknej zioml bytowskie.i. (x)

-----------------------;;
•
Łódzkie Przedsiębiorstwo Zbytu Artykułów Tech- :;
Adres
:
:
:
1
•
PRACOWNICY POSZUKIWANI
nicznyeh „Tecbnozbyt" w Łodzi, Pl. Zwycięstwa
. Hasło t~ brzmd::
:
:
:
•
20 KIEtł.OWCOW z I I II kat. ptawa jazdy, nron- 2, ogłasza przetarg nieograniczony na samochod
osobowy
marki
·"warszawa".
'
Cena
wy'WolaWcza
E
••
• :
O • • I
terów samochodowych, §tusarz:v samochodowych,
·
<Pot 12 ·
l ,,,.
"
•
•
iilusarzy tramwajowych, robotników · transporto- 24.000 zł.. Przetarg odbędzi e się
a
sierp-n 8 ~
,,yyeb, monterów torowych z terenu M. t.od:ti i 1965 r„ & g,od'z, 10.
Przystępujący do przetargu
!
powiatu łódzkiego - zatrudni Miejskie l'rzf!dsi~· Cl'ł>Cl'Wiązany jest wpłacić do kasy ;p-rzedslębior- E
biorstwo Komunikacyjne w
Łodzi.
Zgłoszenia
stwa najpóź.niej W ,przeddzieti !Pfzetargu wadium lllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllłlłllNllllUlfllUllllllllłllllllłlllllłlUllllfłHlllllllHlłlllRlllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllll
przyjmuje dział zattudn!en!a, płac 1 kadr, Łlldt, w wysokości 10% ceny wy-woławczej. W przetarSAMOTNA ll!l12:ynier po111. Tramwajowa 11 w godz. 8-14.
ł11f4/ko. gu mogą wziąć t>d:<Jał !Przedsiębiorstw.a państwo S'<t>ku.je :!><J<k<>Ju sul>loka
we, fi>Ółdzielcze i °"°by ;prywatne. Samochód to.r®ki<.:gó.
Tel.
5(J6-2.7,
.JAVOX ft{ezawodn}' proszek do e:zyazmożna oglądać d<o dnia 12. VlłI. Pe. w siedzibie f',K>()Z. 20--22
10279 g
czenia porcelany, garnków ełNZYNlERA lub TECHNIKA mechanika Z prak- przedsiEfbiorstwa.
4;l40/k
mAUowanycb,
kafli,
zlewów,
tyką i znajomością masz.yn budowialllYcll na
w:tnlen i łnnycb arządze11 saLEKARSKIE
stanowisko głównego mechanika, in:6ynłera lub Jtomettda Milicji Obywatelskiej m. Łodzi ogłasza
nltart1ych.
technika budowlatlego z pra:ktYką w Służbie kon- przetarg nieograniceony na siprzedaż niżej wy- J>r KUDREWICZ - spe1 A 'V O X czyści, szoruje, wybiela, usutroli techltlic2lllej Ra stanowisko kierownłka kon- mienionych pojazdóW mechanlcz.nych: samochód c;allista chorób wenerycz
wa brud ; tłuszcz.
skórnych
8-11>,
troli technicznej, technika mechanika z prakty~ m-kl „warmaw!I" nr IJ'.)Odwoz. 63100 wg ceny wy- nych,
I A V O-X :zawi~ra dodatek środka de:eyn.
14-16 ul. 22 Lipca 4
ką warsztatowo-tran~tową na stanawis1<0 kie- w<>ł. 30.000 zł, D'IOtocykl m-ki M•n nr podwnz.
tekującego ora:t wybielającego,
KOR""~SiiAilen.r~
dtlęki czemu w odrll-tnienin
rownika bazy sprzętu i tran~rtu, tecbnika l>C· 17407:) 6.400 Zł, motocykl SHL 175 nr IPO<lwoz. ka.."Z ginekolog przyjmu·
Od
irinycb preparatów da czydowlanego do działu przygotowania pro<klk·cji, 12309
3S75 Zł,
motoocykl „Junak" nr !POdwaz. je ponioozlalkl, czwartki
szczenia - ma równlef dziala·
17-18 Zielona 16 11389 ~
ekonomistę z wyższym wyksżtałcentem i pa-!!k·
7&743 4.0llG zł,
motocyklt „Junak" n<r iPOdwoz.
nie dezynfekujące i wybielają
Dr CHĘCINSKJ specjaJityką na stanowisko kierownika działu organlza.19148 - 5'.ooit a:ł.
Prz~arg ooibętł2:te się w dniu
ce, nie powodując przy tym
sta skóme, weneryczne,
cyjn011>rawnego,
inżyniera
hlb
ekonomistę
z lfl. V'łII. 1965 r., o godz. w w gmachu Komendy godz. 17-19,
uszkodzenia
czyszczonej
po·
P!ot:-kowwyższym wylrszłałceoniem 1 praktyką llV zakresie Rucł>U Droge>wego w Lodzi przy ul. Włady By- ska 157
Wierzchni.
105Cr0 g '
3 A V-O>" jest łatwy l oszczędny w tt~·
planow<>nia 1 technolagti ma'terta!ów budowła- tomskie!. Pojazcty oglądać można przy ul. PKWN
ciu. Cena - 8,50 Zł za pudeł·
11-yctt na sta-nowisln> kierownika sekretariatu po- m' 1 ćod"2l'lennłe qprócz wWt'ków i sobÓt w godz.
ZGUBY
#
ko o zawartości 600 g,
rozumienia terenow-0 - bramowego pt'ZyJmą na- od 1!2 clio M. Wad<ltl1'.tl w wysokości 10% ceny wyProducent: ŚLĄSKA FABRYKA MYDł.A
NA TRASIE ulic Tuiwi-1:
tychmiast Łódzkie 2ialtłady Ek~loataeji Krłlszy. w-Oławczej W!Placać Komenda MO m. Lodzi, m& - A. struga dnia 25
„J A W O R".
3943/k
wa w Łod7JI., vl. NO'W'Otki 2"47/249, Ofetty kiaro- Narodowy B"'1Jk Polski IV/OM w Łodzi, nr kon- lipca zgublo.no Złotą oui.n
w.ać do d<ział'l1 ocg~aey;noil>~ pokój l4
ta 908-llo0.224. Przetarg prz~adzony zostanie solet>kę. Uczciwy znaila:zW godz. 8-42.
42M-fko zgodnie z zarządzeniem ministTa konnmbkacji z ca ,prx>szo.riy o zwrot za
WY"19®I'Od<Z'eniem.
Tcled-rńa 23 siet1lmla l!MJO r4324/k fo;n 2117-35., godz. S-13
Pai'istwowy Zakład Uł>ezpłeczen Ncłzla!l tria
DNIA 22 li;pca przy zblO
gu ulie
K•Hopatw.ie-J i
m. Łodzi
powierzy osołJom solidnym z dobrią
OGLOSZENIA DROBNE
Lagiewm.ickiej na przyopinlą, ak>Wizycję Ybe7,pieczeń.
Wynagl'!Of17.enie
st" nku mlltoO-usowym li
prowizy}.ne. Wymagane śroo.niie W3'kSZtałcenre. OGA A:Z
motocy.klowy nil „66" z.ostawia.no ra~ ~
soby chcące uzyskać
~awnienia pracownicze
SAMOCHODY
sprzeda,m, teled'oon 42Hi9 ,ddood'!Ji.C>r111d1k miniatu.ro'
gcd.z.. 7.3()--,J.6
10354 g wy „Kol1bet 2". Uczcimogą być przy~e jako ajenel st~U. Pracownicy ,ZAMAVI;'' ll'lOIWą !'q)tze
·
·--·- - wy znalazca p~o.szony 0
różnyeh instytucji, renct~ct i inni tOll!;porządza)ą- di•m.
Łód~, Pań&ka 31 SAMOCH 6 D . „Ifa 8" s,pn.e zvMot
wtaścicic•!.oWi 00 ł
'ł
cy wolnym CZ!lsem
mogą
prze-z prowadzenie (Ruda) gCJldlZ. 18--2<1
d'llm, Oz.oortkow, Omenta.r wynagrOldrzeniern na a- - - - - • " - - ' " -_ _ ....._,_,„~,.._.._".._.._
akwizYCP na 7lecenie PZIJ osiągnąć dobre za-lr-~::=-------"";l:nn:.„7:·....;B:.:.ry:sz:;ew:,::sk:,i_...;,,,_ dres: Luta•mi<.•rska :J.-..1
CIEŚLACZYI{
MiCC7.Y- TROFLMOWl-CZ - Zblgndeo:vl KURSY.
popoołUónlowe1PoSZUkUJ"
w•""lni.ka
robki. Renciści zgodnie z ze/ZWoleniem ZUS mo@ P rzed
""'O .'„ • zgub. i 1 s pawa111.1a g.&tzowego i elek do
'"'
"IP"·
I:. OK ALE
Słł>W, St>oJ<O<W.s.ka 8/10 zgu B11"'i 0 wsk
· i-.,.
du:'.ej prooukcji
wagą w ten s;posób zarabiać d<O 1.000 zł miesięcznie
~
bił legit. S>\kolną
ś::V:adectwo
rn1<0nc~a try~ dla początku- rzyw ;.nspektowych. Po(brutto) bez zawieszenia im prawa do renty. Tnem
WAROULAK. Tomasz _ sd,oly podstawowej
jących
i
zaawA!ISO<Wa- siadam
szkla.-nię o>raz
farmacje i zgłoszenia w PZU, Al. KoYclvszki ~7,
Aa u.rą
lJCZENNICĘ na mies.z- w;er7bowa 40 z.~ubn IeJ' nyeh
oreo: zaoczne. Wy- ZOC ton ziemi kc.mposto
•··t.....L.
l
~
k::inie
>"'rzY.
Jm".
Oferty
"'i"tun-n<>cJ·"
s.tudenck~
R
Ó
Ż
N
E
dajemy
.
ksiązk_i
s.pawaWej.
Oferty
„10277" Biu
!
I "iętro, ......kóJ. nr
t)'-..
osob1...,.., w 11ot1z.
,...
~
... , . - ~
„
cza 2!a.p 1•y 1 nf r-·
r
,..
.,..,.
.....
,.l<Xl41" Biurro Og!.oszeń, POKRZYWA-B°'1:en&-0 g 1oszc ń
.
~
1 o u~CJ" o
Piotrkow8-10.
4132/ko
-Pil'.>~rkmvSka 96
l004l g
TKWP, Łódź, ul. Tuwi- ska 96
1U2'17 g
1'"lS ZAł'OM!'ll.J
Obr. Sta•lli.ng.-arlu 51 zgu BIURO
Matrymonialne ma 15, gooz. 16-19.30
P°'5ZUKUJĘ-Wspólnilka
ubez.pleczyO ml-.
w
biła legit. =kolną
.,Syrenka" poleca swoje - - - - - - - - - - - KSIĘGOWYCH z WJ'kSZtalcenlem średnim i prak- '
kania
od
o«ti.14,
:oo~e=oj~mi~~::in~~ WAWRzON'l!:K l:iroolslaw usługi: Warszawa. l!:lek- TELEWIZOR dl
~? dużel produkcji p-re
.,...., z w•-.
Kośc-ie1n.y 4 ż-".>•b1·1
teralna
. ra o- •• bTy·kate>w betonowych.
tYk'I, ekonomistę z wyksz.ta!cenlem wyższym lub
kradz1~J
...ma
ka!Wa>le>rikę
w
blol<ach
. PińA
~
.„~
t h 11. Informaeje 10 oob;~r•nik
~
naprawię na- Posiadam koocesję o.raz
1
·srednim OJtaZ zaopatrzqiiowca z wykszt!iłceniem mem I SU6d WO- OftMty „10Z:S7" Biuro O- wejśoi6wkę fabryczną
z o yc
Z1118Cz.karnJ
tv>chm1ast.
Te.I.
2.26.-99. 14 nJ.aoów budowlanych.
doclągowycl!.
ń
Sl'ł"NIEWSKI Zyg°-t
UL
A. Jły,~!JKI
Głow- oreity
„
B.
średnim i znajomością branży włók4el'lnicz-ej Tel. łli5·JO wewn. 10
grosze
Pliotriltowska 96
'
· mun • K
TURALNA
renci.st- na 39
' l02&l g .
„ 10278
•·.
tu·r o
Tuwuma
40
zgub:t
taiblik<• :1..ao.piekuje się dziieć
Ogłosże·ń
Plotr~sk:a.. ~
za0trud•ni Dyrekcja MHD Art, Włóklennłtzyntl w
3 POKOJE, kuchnia, Wy cę .-ejeskacyj·na nor LC- ml
w
k
1 u sZ1Golnyun PIEC ~o cen.traln<ego o- SZKOŁA tatlców CyrulŁodzi, Pt. żwycJę!łtwa 2. Warun.kt pracy i połacy sA:MoCJłOD
o&<>l>owy gooy zaimi€fll.ię na po.kój 4'159 mofocyik.Jową
we
de L;ux"
(Ig:;f)
,_
T-.•nuAN~D~O·ws~.I Ta-<J-;;;~.
· Lub t•h0orą o.so<bą. M<>źe !{rzewatillia „Strebel" B Ir skie<:o Łódź. KHiń<kiedo <'mówienia na miejscu w dziale kadt "' godz. " F ord
.
" • " ... uoh111ią i poikój, Ju"""
r.
~·u„~ być I',a \VyjaZd. Ofer~y 1Z-czl-0nowy kupłt:. or~ gri 46 , tel. 335 _42 przyj„
7,31J-15,30.
ł299/k s-U!ił'I dobrY IM!•LO spr-.ze- ilanvw, Or'ZESZJkofW<!>j 42 San<o<Clka ZO ~u!J<ił we•Jś- „JO!r.l3
B1·u.-o Ogl~!>n, ty „10255" Biuro Oglo- muje zgłos•onia na kuxda.m. Tel. 44!9-<Z.5 llll33 g m. d
10282 g ciówkę fabryczną l()Z7'2 g Piotrkowska ~
10033 g ~eń Piotrokowska 116
s;; walkaeyjne,
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R. Zieliński (LZS Szczecin)
nasi lekkoall eci d.o Lo)ndynu
mislrzem Polski
Zapowiada się fantastyczny pojedyna~ Rand Kirszenstein Dziś dokończenie zawodów

W niedzielą
Polonia - New Yorkes

1

wspaniały
sukces
odniesiony
przez piłkarz.y
Pol<l'llii ,bytom·

skiej w meczu z West Brom·
wich. drużyną 7,awodowei I ligi
angielskiej jest ży-wo komentowany prz~ prasę.
Dr.użyna
Polonii zwycięst.wem
tym zdobyła sobie U7Jnanie szczególnie wśród Pol<rnii amerykari·
skiej. oceniając d<rSkonałą posta
wę
Polaków, publicz,no~ć nowojorska widzi w nich faworytów
w meczach półfinałowych z mi·
strzem I grupy, drużyną New
Yorkes.
Do pierwszego spotkania Polo
nii z tym przeciwnikiem doj•
dzie dopiero w niedzielę, 1 sierp
nia. a więc Polacy po swym nir
zwykłym
wyczynie l<-0rzystają z
tygodniowego odp<>czynku. Spot
kanie re"vanżowe wyznaczono na
5rodę 4 sierpnia.

Slarl - Legia

(lnformacia

własna)

nicy .przygotowywa1~i się w spokoju.
Nasza
przewaga w spr:ntach,
Z
wielkim
za1Lruteresowanieml Ze zgrupowania w Spa'1e wyjeoczekują
kibice
lekkoatle•tyki chat nagle Dudziak (me czuł S·lę s·k okach i rzutach pozwala są
pie.rw.;;zego występu w tym o-o- najlepiej psychicznie w obo,z o- dzić, że uda na.m się, chociaż
ku naszej reoprezentacyjne1 d'fu- wej atmosferze), a za przekro- min;ma~nie oon1ei;ć zwycięstwo.
K•oll'lJku.rencje kobiece będą stały
żyny
w meczu mj,ędzypaństwo- czenia re,gulaminowe zostali usuwym z WJe}ką Brytan•ią.
nlęci:
Maniak, Zieliński i Ba.- pod znakiem --,jedyn.ku ta.ndeJak hiJStor,i a uczy jest to je- deńskl. Na ten temat wy;powue- mu z doskonałymi sp.rinterkami
Gwożdziiem
meczu
den z na1Szych najtr.udniejszy·cll dzi
ud"Zlielit
nam
wiceprezes anigiels kimt.
będzie walka Band z Ireną Kirprzedwników.
PZLA Wit0<ld Gierutto:
C<>roczne spotkania Polska
_ Nie jedziemy na wygra.n.ie szenste1n. Oto oo na te,n temat
na.ro
nasza - zna•ko.m.ri.ta
Wielka Brytania toczyły się do meczu z AngHka.mi za w:;ze,!ką mówi
o&t!ltruiej konkurencji ,i s.z ale zwy- cenę, kosztem ug.ięcia się p1-zed zawodniczka:
Podczas
ostatnieg
0 startu na
cięstwa
przechylały się
to na czołowymi zawC>dn.ika1mi lamdący
White City :przegrałam z Rai!ld
jed>ną to na druga stronę.
mi dyscypHnę.
Chcemy,
żeby
w ubiegłym rok.u zremisorwa- czołowi za.wodnrlcy byli rzeczy- o l crm. Bardzo mi zależy na
liśmy 106 :106.
wiście wzo•rem do naśladowania tym drugim s.potkani.u. Zwycię
stwo nad Ang'iel'ką to sprawa moJak będ,ZJie w tY'Ill s.potkanJi.u? dla mbodzieży.
jej an1.J:>icji.
Mecz roz~II"any zostairui.e w na.jbli<Zszy piątek ; OO!botę na staJeś1i tak s.nrawę stawia K1rseenNaturalnie Ma.nialk, i Badeńd1onie Whiite City.
ski p0<jadą do Anglii, ale otrzy- stein. to możemy sobie wyobraJes-zcze kiłka dali temu sytua- mctli surowe U'!)omnierruie. W po- zić jalkie mogą paść rezultaty.
Jucewicz
cja nie wyglądała
najlepiej. Wiezootałych
za'W'Od·
lu
UlJWodników
mia- _
__:._ _ l«mkurencjach
_ _ _ __;._ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Andrz,ej
_____
_ __
Io mniejsze i wilększe k-0U1tuzje. W tej cti:wliilii sytuacja się

Płłka.-ze
Startu kończą pobyt
na obozie w Wiśle i wracają do
domu. Ok.-es
dzielący
ich od
.-<XZJpoczęoia
r~·ry,we1k
II-ligowych Sta·rt wykorzysta na ro.ze- już wyjaśniła.
Roz:mawia,Jiśmy
z
Edwardem
granie spotkań towarzyskich. Bę
da <>Ile s,prawdZJianem fol"my d.!'lll Ozerni.k.iem,
Odczuwam jeszcze ból w
żyny.

Wy;-1,'.cowy pech prześladuje kolarzy którzy przyjechali do Ło-1
· dzi, żeby rozegrać mistrzostwa i
móc wyka_zać się najlepszą formą
przer' WYJazdem na mistrzostwa
świata, a tu pada deszcz.
We wtorek przerwano zawody
późnym wieczorem, gdyż tor był

n.od.ze. a•le nie powinJ.e.n on

w~pł;r

Do.bór ,p rzeciw:n,rków w tych wać uje1mnie na moje wymtl<t.
spotkaniach nie jest przypadko- Pobyt w s ,paJe &oł>ił mi ba.rwy. OsLąg,n::;ć korzyści drużyna doo do·brze. P-0dczas
zawodów
bałucka może jedymie w grze z kontro-Jnych
przeL>Zedlem wysozespo.tami ®iln.iejszymi toteż wy kość 2,05 a rpoza konkursem 2,10,
bór ,padł na s>boiłeczną Legię.
Józef ~zmidt tr<:>nuje no.-malMecz Legia Start odbęd2i" nie. To samo z Witoldem Basię w
najbliższą sobotę na sta-1 ranem. Kontuzjowana jest natodiooie na Julian<J'Wl:e o godz. 18. miast para ,naszych tyczkarzy Leg.ta
a.Wlizowała
najsl!n.iejszy Butscher i
Sokołowski. . Zastą
s:kład. Uj!"'Zymy ją więc w nastę pi.ą ich w
meczu z Arrtgltą Wępującyim
zestawien'iu:
Foltyn cek i Osińs·k>i. Obaj. ~owi.n.ni wy(Grotyriski)
Masheli,
Grzybow- sta,rczyć na Angltkow. Skaczą
ski, Gmo-cii, Trzaskowski, Korze r€gula1rn~e 4,7-0.
.
niowski, Blaut, Żmijewski, Brych
Pewne kom'Pl'ikaoje są w siprinczy, Apostel, Skurzyński,
ta<ch męs.kioh.

Przy Pałacu Sportowym w Łodzi·
lotny finisz XXII Wyścigu Dookoła Polski
W
cą

nadchodzą
ni,edizielę
1

si·erpniia rmo<>cznie się
Wyścig
KoJ.a.,-Slk!i
Dookoła
PolSki.

xxn

wyz.n~

Start

= Y ZOISltal w
Waiffiu:wlie.
a
·r neta. główna w
Lowi czu.
Kola.rze do Lo
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•

I.

ra.lne J. s. Baoha. 22.15 „Pan
Tadeu5'Z"
fragm. poematu A.
Mickiewicza. ~.:t5 Melodie rozCZWARTEK, 29 LIPCA
rvwkowe. 22.55 MPięć minut
o
8.00 Wiad. 8.05 Mu;z. i akt. 8.35 wyohowani·u". 23.00 Wiad. 23.J.S
Muz. ipo,p ularna. 8.50 Pogad. fi- Muz. tailloozma.
lozoficz,na. 9.00 Od melod·i i do
PROGRAM II
.melodlli.
·10.00
„Opowiadania".
HUS Ko1n.cert 1po,p ul. 11.00 Melodne wtook. 11.30 (Ł) Ko,ncert roz8.30 Wliad. 8.35 Aud. Red. S,poł.
rywkowy, ~r-a OI"k. MandolLni- 3.4S Gra Ork. Dęta Pom(„rS'k.
stów ŁRPR p. d, E. Ciul<szy, so- Okrągu Wojsk. 9.-05 Ko.nice'!"\. 9.50
liSci: J, Si'Clo:rowicz, I. Strzatkdw- Publicy&t. międzyma.r. 10.00 MeSka, M . . M,a.rc·hut. 12.-06 z kraju lodie rozirywk. 10.30 „Sławny hii ze światta. 12.25 „Romi.czy k.wa- dalge" - fragm , pow. M. de C.
d:rans". 13.00 Gra O!'k. Symfom.. Saaved.-y. U.OO Ko"1cert. m>uz .
Yunga. 13.20 J. Sitrauss: Wa.J<: z sy,rnf. 11.40 Aud. Red. El<o111om.
op. „Kawaler z .różą". 13.30 Fe- 12.00 Wiad, 12.10 Muz. lud. na•olieton muzyc:z.nv. 14.00 „Ży'WIC>t dów radzńecktch. 12.45 „z probl.
szczęSEiwy
5e.ba:stiaona Klonow1i- ws:pólcze!>ncj wiedzy". 13.00 Micza" - fragm. książki D. Bień niatury
i111Strumentalne.
13.20
kowsk!iej. 14.25 „Co s.ię wam w „Kwi~·ty po1skie" - aud. poświę
tej audycji najbardziej podoba". cona J. Pa1pudze. 13.40 Ke>ncer•t
15.00 Wiad. 15.05 Z życia zw. rozrywll<. 14.00 K>Olncol'lt Wiedeń
Radz.ieck. 15.20 Wiąza,n,ka melo- skiego Chóru CM0ipięcego. 14.15
dii rozrywk. 15 .33 R. Scbuman,n: Ubwo -· f.o1J"te,pia111.. F. Lio;zta. 14.35
Phantas ieSttucke cip. 12. 16.10 Muz. PubHcyst. między.na.-. 14.45 „Błę
rozrywk. 16.~ Progr. młodz:ież. kitna sztaifeta". 15.00 Gra z.,,.p.
17,05 Ko·n cert życzeń. 17.40, „Nim Cy.gańslki. 15.20 Gra B. Hardy na
się
ksią:tka
ukaże"
f!J"agm. ol!"ganach Ha.mmo"1da. 15.30 Dla
nowej prozy. 13.00 Wiad. 18,()5 dz'1eoi a•ud. „Waka<:je z tańcem
A\ld. Red. Eko.r1.om. 18.20 Koncert. i .piosenką". 16.00 Wiad. 16.05
19.15 Nowości P.w~ramu III. 20.00 „Ma·łia. mHość" fraig.m. ksią7.ki
Dzie'!l111i1k. Z0.26 W'iad. sport. 20.36 A. Wys.z.naokiej. 16.30 3x10 min,u1t
Audycja l.\tera>Oka. 21.3S Kompo- piosenea< czesk„ węgiersk. i ru·
zytcl!" tyg,odnia - utwory karne- muńskiioh. 17.05 {Ł) A!ktua!. ł6drzPROGRAM I
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klie. 17.:!0 (Ł) „Nas.ze spotkańia"
- aud. z. Mrożek. 17.45 (Ł) Z
folklo1l"'U muzyczinego ludów Afry
I etap 1. VIII. Warsrz:a.wa
ki. 18.()0 (Ł) „Wypoczywamy przy Gruniwald 191 km,
muzyce". 18.40 (L) L. van Bee.th!OII etap 2. VIII. Brodnica
ven.: Uwertura „Egmont" g.ra
iail .:
o·rk. syrntom. w Muruneapol:s p. K()!W'alew<> PCJl!ll. i:ndywiid!u tnie
d. A. Dorati'ego . 11! .50 Fel. histo.-. nia cz<us 39 k:rl1,
19.00 Wiad. 19.05 Mua:. i akt. 19.30
III eta;p 2. VIII. KowaJ.iewe>
(Ł) A·ud . "Poo.-óże bl1iższe i daJ- P<Jllll. _ Konin 145 kJ!Tl.
sze" _ 19.45 Gra Zesp. In:strum.
IV etap
Konin
3 , VIII.
:?;0.-00 Przek.-ój operowy: G. Ve.-di 1,Don Carlos". 2'1.00 Z kra.ju Gl9gów 211 kim.
•
i ze świa<ta. 21.27 Sport. 2ł.40
V etaip 4. VIII.
Glog-0w
Teatr poezji „Wysokie drzewa"· ZE!-0<r2lelec 126 ikllil,
22.10 Mu,z. tanecima:. 23.15 Wcz;-1
VI etaip 5. VIII. Zgar~eil~
sne UJtwory I, Straw1·ńslk1ego. 23.<>0 Wal'btrzych 158 km,
Waad.
VII eba;p 6. VIII. Kcy.terium
.
TELEWIZJA
W $wi<lin~cy 100 ikro,
VIII etaip 7. VIII, Swldruiica
17.33 Pr:ogram dnia (W).
17.35
KaUsiz 2a4 km,
13 lekciJa języlka ang. (W). 17.55
IX etap 8. VIII.
Kalisz -·
„Przygody
rodziny
Odr:zutow- Lowlcz 170 km .
s,kJich" - Hllm se<ryjny dla m~o
w wyścig.u z wyją(1\tiem Kuid!ry
d)"ch widzów (W). 18.25 Program
historycz. pt. „o wa.rszawskich i Paw.l<YVl'lSki·eigo, !k!tórzy sitairt11mostaoh" (W). 18.5.5 „Chopin 65" ją w Ka.nad-z.ie, udl2lia.ł wezmą
- II .reportaż f>i.'lmowy (W). 19.25 >m. innymi wszyscy najlepsi za,.Próby" mieGię07,nik kon5'u- wodnicy
lód:roy :i;e Staroniem
me,uta (W). 19.50 Dobranoc (W). na cz,et!e.
2·0.00 Dzi.ennik (W). 20.25 Łóclzkie
w
g,ronie
sędzi.ów znajdzie
wiad. dl(lia (Łódź). 20,40 ;,Nitroglice,ryno.wy ga.ng" - film fab. się ;przedsita'Wlici<el Lodzi WicPa,ng. oo lait 16 (W). 21.SO „Minia Pll"'BZes LO:aKo!.al!"'Slk:iego BotUJry" (W). 22 •.w Dziennik (W).
lesła.w R2leipec:ki.
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Czy Illikt was niie

liście do chałupy?
- Myślę, że nie.
- Jak się nazywa

wi<il.zdał

cie.
-

Nie
Nie.

rozmawialiście
Nie chciałem
rozmawiać?

*

zagląda

jak

ten chłop?
Tomasz Piskorczyk. Napisałem

miałem

w

z nim?
go spłoszyć.

raporPo

co

- Słusznie. • Dobrzeście
zrobili.
A
jak
Wierzbicki wyszedl od tego Piskorczyka, to
dokąd

No tillit, tak, rozwmiem. Me ten facet
rniepoko1 mnie. Zbadaj to ws:zysrllko. Dostale.'TI nowy trarn51Port ;papieru i teraz nie wiem
co robić. Nie oh<!iał>bym wpaść, a znowu z
papierem iteż nie m0tgę dlługo OZ€1kać bezczynnie. · Pomyślą, że icll kantuję. Rozumiesz?
Rowmiem. Za\ji:l™l scię WaJ~cZk:iem
i
Wierzbic<kim. Bądź spokojny.
- A na d'rn&i raa: przyjeW."ża ,j ma SIJ)O!kanie
ze m.ną taJk:sówiką, a nie swoim wozem
iPO'Wiedlzia.l Ze:latnd i pOOin.iósl się z ławki.

poszedł?

- Poszedl na stację i ipoiechal na te w=sy.
- Czy sądzicie, że cm się nie zorientowal;
że jest śledzony?
- E, na pewno Illie. Przecież s>taJe w jednym ubraniu nie chodziłem.
Raz
mia,łem
wąsiki i na głowie czapkę,
drugiego dnia
kapelusz i brodę, to znowu okulary przeciwsłoneczne. Nie mógł się kapnąć. Zresztą
nie zwracał na mnie żadnej uwagi.
Downar jeszcze raz przebieg! oczami raport sierżanta. Wyjął z kieszeni długopis i
coś

podkreślił.

-

Powiedzcie mi, ile razy Wierzbicki konz tym Waliczkiem?
- Dwa razy z nim rozmawiał.
' - A po transakcji z Pisko.rczyikiem?
- Po transakcji osobiście nie widział się
z nim, ale mógł się porozumieć telefoni~
nie. Pa.rę razy telefonował z automatu. Nie
wiem do k-0go dzwonił.
Downa~
odbył krótką
naradę
z Sa,rnec~
kim a następnie wziął wóz i pojechał
do
Nowej W&i. Za.brał ze sobą sierżanta Kaczora.
Tomasz Piskorczyk byl zam-0żnym
chłopem. Okol-O
dwudziestu hektarów
ornego
pola, prócz tego duży sacl, ogród warzywny, piękna pasieka. Zabutimvainia gospodartaktował się

ROZDZIAL VIll
Sierżant KaC2lor
zasłużył
na
poc·hwałę
swych przełożonych. Z powierzonego sobie
zadania
wywiązał się
bez zarzutu.
Jego
krótki raport zawierał
bardzo interesujące

informacje.
- Czy jesteście zupełnie pewni, że
lary? - spytał Downar.

to

do-

Oczywiście, towarzyszu majorze.
Przecież widziałem na własne oczy. Szyba była,
co prawda, niezbyt czysta, ale od razu się
zorientowałem, re to dolaTy.

wicza wyst>arrtują 8 sierpnia :r
Kalisiza. Ti"a,&a prowadzić oodzie p1rzez Łódź.
Oto U!Lioe. którymi przeje?:.
<lizać będą. zawodnicy w LOOZ::
Pabianick.a.
AL
Politechniki.
Zerom'Slkiiego,
Wi~kQW&kiego.
J z.racza, Ulllliwerr-s.yitecka.
Jeden z lmn.yci1 finiszów na
tym O\Slta~;n,im et>E'P'ie :zma.jdow~,<
siię będzie w Łodzi, a mian<.•wioie przy Pałacu S?QI"tOIWym
rui
Af. Politechni.ktl.
Zawodnicy przez L'ooź }lir'Z'ejie7Jd.1ża.ć będ_ą
ok.oil.'o g>od:z. Hi
Dysitians 01s@lmiego etapu wvnooi 170 km, a ogółem koJ.arz'>
będą
mieli oo
pu:zej1echania
1374 km.
Oto ddkfadtna tre:sa wyścigu:

Łódż,

J_oo
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działami.

6)
Wawrzyniak (Sparta
.
\\'.. "'.ysc1gu spr1;Uter6w w kateg?r~1. JUnlor6~ w1elk1 sukces od·
me~h łodz1ame. Po trzech wyś•
cigac_h ostatecznie zwyc!ęży! s~stm1<1em 2:1 Janusz Kotlmsk1. (W1•
dzew) . 12,0, . prred ~ubinem
(Gwardia). Trzeci był Sw1t (Sta.n

w

eliminacyjnych
wyścigach
na 4 km najlepszy

drużynowych

czas uzyskała drużyna Włóknia•
rza - 4.47,2 (Józefe>wicz, \'Vachecki, Latocha, Staroń), przed LZS
o; e
Szczecina i Ogniwem ze Szcze·
cina. Nate>miast w wyścigu drużyno"\vym
junlorów
prowadzi
Sparta Wrocław przed Gwardią
(Łódź) i Widrewem II.
Jeżeli de>piszą warunki atmosfe·
ryczne
doko1iczenie
mistrzostw
nastąpi dziś o godz. 16.30.

Gdzie

grać bę~ą

piłkarze

NRF?

Ustalono już miejsca i t<*'mLny
spotkań jakie rozegra przybywa
jąca do Lodzi reprezentacja juniorów Westfalii (NRF).
Pierwszy mecz oobędzle slę w
mokry. W środę powtórzyła się Zduńskiej Woli 7 sierpnia, druhisto·ria i prze.sunięto mistrzostwa gie sipotka:nie goście zagraniczni
na czwartek.
rozegrają w Łodzi 11 s>ierpn.ia na
Dotychczas potrafiono doprowa- stadionie Włókniarza łódzkie.go,
dzić jedY'nie do końca trzy kon- wreszcie trzeci
i ostatni mecz
kurencje.
odbędzie się w Łowiczu 14 sie.rp
Trzeba współczuć za"·odnikom nia l>r.
sędz.iom i
organizatorom, a i
podziwiać
wyjątke>wo
publiczność,
która

cierpliwą

codziennie
przybywa do Helenowa by nglą
dać
walkę
najlepszych
kolarzy i nie może doczekać się finatu.
wyścigu indy-widualnym se·
niorów na 4 km najlepszy czas
uzyskał Rajmund Zieliriski (LZS
Szczecin) 5.15,2. Dalsze miejsca zajeli: 2) W. Latocha (Włók·
niarz Łódź), 3) L. Józefowicz
(Włókniarz
Łódź),
4) Szala:psiki
(Gwa.rdia), 5) Religa (Start Wło
cła.wek),
6)
Matuszewski (LZS

'V

Wrocław).

Zieliriski był klasą dla samego
siebie. Cieszymy się niezmie"rnie,
że ten wielce utalentowany kolarz znajduje się w dobrej flllr·
mie.
Mistrzem Polski na 4 km juniorów z·ostał łodzianin Sławomir
Rubin (Gwardia Łódź) 5.15,2.
Dalsze miejsca zajęli: 2) Woźniak
(LZS Szczecin), l) T<>maczak (Spo·
Jem Łódź), 4) I~e>walczyk (Sarmata li\1arszawa); 5) Gorzkiewicz (Wł·

Może

Snell schodzi

z

bieżni

Znaikomity biegacz nowoz<>~
lm<lizkń, Snell o.9wiadczył oficjalnie po PO<Wroei€ do kraju.
że definitywnie wycofuje s;ię z
bieżni.

Decyzję swą Sncl1 uzasadnił
tym, ~ nie może pog<>dzJić pracy zawodowej z upa:-awian.if'm
spootu.
O s tatnao odnmowane
rekordy są tak wyśrubowane.
że biegacz, jeś!J ambicją jegl)
jest utnymanie si~ na ]:>Ozi<>-·
mie świa,towym i dtorówinani~
klas.ie śwd2towej, mrusi niemail
callkowicie podporządkować ~ie
surowemu reżimowi treningowemu, a to wymaga wiele c7.asu. Na to Snf'lll nJe może sob1e
'POZWO'JiĆ.

mecz odbedzie sie (J)

łodzi?

cie.kawa
sytuacja za- wego decydującego meczu mieistniała w czwartej grupie roz- dzy tymi przeci·Wil\lkami.
grywkowej o wejcie do lI lig.I
piłkarskiej. Dwie czoitowe druży
Dodatkowa rorzgrywka musi się
ny tej grupy Lech (Poznań) I odbyć na tereaiie neutraLny·m, a
KS Starachowice po ostatThie,i ko ~ t~kl PZPN u.znał Łódź, szcz<'lejce rorzg•rywe,k mają po 14 punk golrue doge>d111ie
położon<1
dla
tów Zd·obytych i wszystko wyda obu prze.c1wnOJ<ów.
je si~ przemawiać za . ty~, że
.Łódzkie władze pilkaTskie cey
os~atn1a kole!ka spoUrnn n1<; wy no~ 'uż .przygotowania orgamzajasm sytu~cJi. bo·w1em zat"'owno cy!ne i jeśli w najbliższą n>ieLech j~1k 1 jego rywal KS Stn· dz;ele sytuacja nie ulegnie wyr~ch'Orwuce uchodzą w tych os_tatl Jasrueniu do dC>datkO<Wego spotni.ch spotkan.tach za fawo•rytów ka1nia między Lechem a KS su.
. P~?N przewidując :r:r:?żność za rachowi·- ·" dojdzie w przyszłym
istnienia ta·k 1ej sytua'c!1 przyg?- tygodni.u w czwartek, 5 sie.-pnia
towa.ny j.es.t na to, ze zajdzi<' br.
na
stadimtie
Włókniarza
koillieczność rm:egrania dodatko- tódz:l<.i<ll(o.
Bardzo

POWIESC ,,DZIENNIKA„

skie były w doskonałym stanie, a niedawno wykończony, nowy dom, błyszczał świe
żym tynkiem. Wszędzie tu czuć było dobrobyt i staranną rękę zapobiegliwego gospodarza.
Właśnie
Pi&korczykO'Wie
skończyli
obiad
i w kuchni unooil się
zapach kapuśniaku.
Na widok
milicyjnych mundurów
ogarnął
ich niepokój,
którego nie potrafili
ukryć.
Oboje podnieśli się od stołu i wyczekująco
spojrzeli na przybyłych.
Downar, z pogodnym, przyjacielskim uś
miechem powiedział „dzień dobry",
a następnie wyjaśnił, że są s:iragnieni i proszą
o wodę.
Może mleka? zaproponowała skwapliwie Piskorczykowa. Widać było, że odetchnęła z prawdziwą ulgą.
Downar potrząsnął głową.
- Nie, nie, clzdękujemy bardzo. Woda wystarczy.
Ro.zejrrzał się po obszernej kuchtni
doda:l:
- Ładne gospodarstwo. Musi clawać nierzły
dochód.
- Jaki tam dochód? - jęknął Piskorczyk,
a jego okrągłe, ciemne oczy znowu niespokojnie błysnęły.
NamOTduje
się tylko
człowielt i Il!ic z tego nie ma. Podatki, panie, wszystko zjadają.
Downar wypił wodę i pusty kubek postawił na stole. ·
Na to, żeby kupić
te kilka dolarów,
zawsze starczy - powiedział, ocierając wilgotne wargi.
Piskorczyk zamienił z żoną szybkie spojrzenie. Ruszyła ku drzwiom.
Gdzie się pani tak śpieszy? snytał
Downar. - Niech pani trochę z nami posiedzi. Z tych doloców i tak wielkiej p-0ciechy
nie bętfaie.

łączy

dzew),

Wrocław)..

ł.ódż).

oz:ołowych

*

SPOR]

*
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- My nijakich
Wiem co pa.n ... ?
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dolarów nie mamy.

Down~r. przerwał jej ruchem ręki.
- Daic1e spokój. Doskonale wszyscy wiemy o oo chodzi. Po co bęclziemy sobie bajki opowiadali.
Dolary wolno mieć powiedział Pisk~rczyk i zrobi! zdziwlon~ minę, jakby zdu
miała go
jego własna smialość. Wolno
mieć - powtórzył z przekonaniem.
- Wolno mieć, ale nie wolno handlować
a wy dwa dni temu kupiliście
dolary od
niejakie~o Wrierzbickiego. Nie zaprzeczajcie,
bo to się na me nie zda.
- A mówiłam ci, że na szpicla wygląda!
wybuchnęła Piskorczykowa.
- Myli się pani uśmiechną! się Downar. - Tu obecny
sierżant
widział przez
okno, jak kupowaliście dolary od Wierzbickiego.
- Ale, że pies niie szczekał - zdziwił sie
Piskorczyk.
- Pies spał - wyjaśnił sierżant Kaczor.
- Zatłukę drania.
Nie po to mu
daję
ż.ryć, żeby spal.
- No więc przyznajecie się, żeście kupili
dolary?
Chlop wzruszył ramionami.
- Ano... jak pan sierżant Widzial.„ to co
mam powiedzieć? Przynieść?
- Przynieście.
Po chwili
Downar
oglądał dziesięc:iodwudziestodolarowe banknoty.
- Kupiliście od niego osiemdziesiąt?
- Tak.
Nagle baba wybuchnęła płaczem.
O ja nieszczęśliwa.
Co z nami teraz
będzie? Do więzienia pójdziemy. Niech nas
p~nowie nie niszczą
Przecie my nic złego
me zrobili. Niech się pan ulituje.
(34)
Da.Jszy ciąg nasl;ąpi
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