Wystąpienie

deleeatów W. Brytanii i Włoch

POSIEDZENIE

rta

Komitetu Rozbrojeniowego 18 Państw
Oświadczenie nRD
vr zwią2lku ze w.z;nowlellloiem
genews.Ji:iej konferencji roz,brojeniowej rze=ik Mi!llisterstwa
~raw
ZagrallliC'Zl'ly·ch
NRD
sprecyzował w c:ziwartek propozycje rozbrc>jellliowe NRD. P01w
tórzył
on stailJ()wisko
rządu
NRD, :iigodnie z którY'ffi c>bydwa państwa ni~mieckie poWJnny z,rezygn.owac z produikcji, u.zyskania z zewnątrz e>raz
z. użycia boroini atomowej, jaik
rowin1e'Z z doma.g~a się pra-.
wa
do
W151PÓłdecydowania
o
użyciu broni ato.morwej
nie-zale żn ie od tego, w
jakiej formie miałoby to nastąpić. Rząd
NRD dOlmaga się równ<;>eze$nie
za(l)r.zestain.\a zbrojeń w obvdwóch państwach niemieckich
Ol'az przyistąpien.ia
obydwóch
państw
n ;em~ec.k.ich do strefy
beizatoimowej.

(C)

DaJsz:y ciąg

na sbr. 2
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KC PZPR i

Demonslrucju
tyisiące młodzieży
demonstrowało
w
czwartek
przed południem na jednym
z głównych placów stolicy

W
niewielkim mi.ast~ku libańskim Batroum, położo
nym o 60 km 'na. póln<>e od Bejrutu, "'najduje s;ę jedyny

pomnik

prezydenta

de

Gaulle'a,

Gi•psowy ten pomnik - naturalnej wielkości - 7,ostał wystarwriony
przez
21-letniego mechanika sa.moc.hodowego,
który jest wie·!b.ieielem prezyde·n ta Francji. Właściciel
pomnłlk:a cod7-iennie odkurru statuę.
CAF

dinarów dla turystów

wyieidiaiqcych do

-

AR~OLOGICZNA

SENSACJA

•

:

Jugosławii

rkn.t1rsu., 1fU. 75 tys. dina ()IS(Jlbę. z wyj~nień
uzysik<iinych pirzez NBP w NarodOWJ'l!Il
:ę.:..,11ru
Jwgioo.taiw.id
wynirka., że wszyscy turyści,
którzy na~ czeiki podiró±niozie w
di,j!araicih dJo 24 bm.
(wJ:ąc:zrn,ie), otrzymają w Jugo~a~i - przy reałizacji tych
C"LekóW - ,Sloplaitę w wysokoś
Ci. 25 proc. wa.rtości nomi.nal?llOW€1gO

narr~

Wczoraj

111ej.

Zgromadzona przed gmachem młodzież
wiwa<towała
na czesc
byłego
premiera
Papandreu, gdy przybył, by
wziąć udział w
posiedzeniu.
?onad 219 tys. oi;ób WYS2i00
wczoraj na uli-ce Sailonik, aby
zażądać
dymisji k!"ólewskiego
rzad11.1 N01Wasa.
Pod~ne demonstrac.-je anty-f
rzad()(We odbyły się rówcież na
w~: Kreta i Ko<rfu.

Parlamentarzyści

Kanady
u A. Kosygina
F\"emier '.22Wiąz:kn.t Raidziecrki.e'go Aleksiej Kosy.gin przyjął 29 bm. T!,;l K!I'em~u delegaoię parląment<1mą Kainady.

w noimnieiszym

łłK

ZSL

w

sali

ZPB

im.

F. Dzierżyńskiego odbyło się
spotkanie
posłów
na Sejm
PRL. radnych RN m. Łodzi
i DRN Łódź-Górna z aktywem dzielnicy. Za !ltołem
prezydialnym zasiedli: I 1>e
kretarz KŁ PZPR Józef Spy
chalski, posłanki Michalina
Tatarkówna-Majkowska
i
Henryka Goliński'~ poseł dr
Leon Nitecki, przewodniczą
cy Prezydium R;..'.N m. Łodzi
Edward Kaźmierczak, sekre
tarz KŁ PZPR Hieronim Rej
ni:ak,
wiceprzewodniczący
Prezydium RN m. Łodzi Bar
bara
Wąsowicz,
sekretarz
Prezydium Adam Torzewski,
przewodniczący
'.Prezydium
DRN
Łódź-Górna
Edward
Ja~od:r.iński,
sekretarz
KD
PZPR Jerzy K'l>ptas.
Spotkanie

prowadził

przeFJN Kazimierz
który
na
wstępie udzielił głosu I sekretarzowi KL PZPR J. Spy
cbalskiemu. Mówca zapoz,nał
zebranych z głównymi problemami, które były porusza
ne podczas IV Plenum KC
PZPR związanymi ze zmiawodniczący

DK
Gwizdka,

ŻOŁNIERZE USA
PRZECZESUJĄ DŻUNGLĘ

Kilka

tysięcy

J'ykańskich

żołnierzy

ame•

przeczesywało

w

CZ>wartek dżunglę w górzystej
okolicy w pobliżu miasta Ba
'"'!.ia, o 65 km na południowy
wschód od Sajgonu, starając się
nawiązać kontakt bojowy z nie•
uchwytnym.i powstańcami.

· Około 30 bombowców strate•
gicmych B·52 dokonało w czwar
tek nalotu dywanowego na do·
mniemane pozycje powstańcze

nami kierunków w systemie
planowania i zarządzania go
{A) Dalsizy ciąg na str. 2

Przywódcy

FPK . i KPD
przybyli do Moskwy
Na wyipoczyneik do .Związ..
Radzieckiego
d0<n.osi
Agencja TASS - prrz.ybyl w
CZJWarte'k sekxeta:rz generrail.ny
KC Frranouskiej Pair!Jii Komunist:Y=inej Waldeck Rochet. W

ikJu

KC
Komunisty<>znej
Parli.i
Niemiec (KPD). Max Reimann.

·

Groby
nych

pooypane
ochry, co

wlierze·ń

m.I

było
l'."'awd.z>hwą
sensacją
a.Tcheolog_1czną, gdyż o·bszary te
uchodiztły do niedawna za perw-

C§1

białą
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Po 36 godzinach walki

Koło.brzeg
jest naszym naj•
mniejszym portem bandł()WY'm
i w-chodzi w skład zespołu
51lCZecińskiego. Najliczniej zawijają
do
niego
jednostki
pod banderami szwedzką.
duń_ską.

zachodnioniemiecką.

i

one z Kołobrzegu
ladnnki cegły i drenów me'lioracy,jnych.
N/z: statek wpływa do po.riu
Zab1eraJą

głÓW'llie

po

ładunek.

CAF-fot.

Pelczarowa

PO 45 MIN. ZMAGAN

l

pa, 1i!:Ysk:aJjąca aż do wier.zichol
~ wl_eży wieI'miczej, wy;plyIPQd ciśnieniem około 70
a·tmoSlfeir. W ci~ 36 godzin
w:'Jdro 1 !i!J;a;ło się lli!- porwierz.chnię POl!lad 600 toin IOO!PY, kitóra
z ·ni!l:WielJki.m.i stratami została
zebrana i odsta;wioina cyrstern'.lmi, w czym pomogło wlaśMieszkainiec
Bydgoszczy
rn~e woj.silro. Po uporządkowac.zesław Kamiński złon:iu terenu Stz:y1b pod)da.ny row1~ . w
~~teci w
pobliżu
st.anie badaniom tec:hnkznym.
m1ei_scowosc1 Dębinki pow.
iktóre IP-OZJWdlą ocernić wielkoŚćL Szu.bm na wędkę suma WY'<foh~cia mooliiwą do osi.ą~~f ~rz~~\ Jego waga • _wyno
męc1a z tego o!rw«u i wyz:na
g, zaś długo.s~ 148
czą k '
k' -'laii' eh
cm. Wędkarz zmagał się ze
wl~„„.„...1~';!_.:1 'O:.: sey
prac
s-v:oją żdobyczą, pr.aeszl.o 45

Mieszkaniec Bydgoszczy

~ła

Po 36 godiz:iinach w:ai:kJ. z fy
wj(]1!em slJriurnJeń ropy wypły
z nowego szylbu na
eiklI'aju PusZJCZlY NiepdtOIJJliok.iej
!Zl0'5ltal zaham<J!YVany w - =wairtek: - w godzii_na1ch
rpo1UJd'n.ioiwyic!h. A/lroj a zakończona. 7l0stała Sllłloce~ ?zięki ofiantej
IJll!acy wierbn·1!ków i POlrnOcy
wający

wo.isi~a.

N.owy szyb - jaik inforrrnuje
dY'!'. Jem BorowSlk·i z Deparrt2men·bii Geol®; i Nafty Min.

.przyie>C"hał

Upałom

grubą

le-zienie girobów z neolitu na
terenie Po.Jezierza Mazurskiego

plamę.

spadochro>nowi,

aby

tro•

part~·zantów.

czasie tej akcji bombowce

a,merykańskie
„przez pomyłkę"

zaatakowały

klasztor bud•
dyjski koło Ba Ria, zabijając
lub raniąc co najmniej 12 mni•
chów.
LIST JOHNSO'.NA
DO U THANTA.
Nowo mianowany stały przed•
stawicie! USA w ONZ Arthur
Goldberg &potka.I s!ę w środę
wieczorem z sekreta-rum generalnym ONZ 'LI Thantem, wrę•
czyi m·1 swoje listy uwierzytel-

niające.

jednocześnie

j71'zekazał

list od prezydenta USA.
W
tym JohnSon prosi u Than

liście

(B)

Da.J.szy ciąg na str. 2

na wy

ry „Marinera-4".
Dr R1>bl!'l1:
Leighton, który wyjasniał pre•
zydentowi,
co
przedstawiają
21djęc.ia, oświadczył m. in.:
Przynajmniej
część
1)0•
wi&rzchni Marsa jest pokryta
dużym.i kratera.mi, podobnie jak
powierzcHnia Księżyca. Licz,ba
ich może sięgać około .io.ooo.
Jedno ze zdjęć ukazuje 70 kra•
terów o średnicy od 4.800 me•
trów do 120 kilometrów. Kratery robią wrażenie bardzo starych - być może liczą 2 do
5 mld lat. Krawędzie niektórych wydają się być pokryte
szronl!'lll.
Nie ma tadnych śladów
osławi1>nych

,,kanałów".

- Uczeni są 21dania, że MaTS
przypomina. raczej Księżyc niż
Ziemdę,
ale w przeciwieństwie
do Księżyca otoczony jest atmosferą.
Przypuszczalnie jest on
umarłą

planetą.

Zdjęcia
dokonane przez
„Marinera-4" ani nie potwier•
dz.a.ją, an.i nie wykluczają moż
liwości istnienia życia na Mar·
sie.

Nasz konkurs

według daw
miało charakter

osad•nk:zą

W
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zabieg'\! magioz.nego, chroniące
go. przed z:l"11l'li ducha1m.i. Zna-

nego rodzaju

dniu

poazYll'lek do ZSRR I sek.r etarz

'

były

wie
pić

nie IDYkluczajq życia na Ma.rsle

Wczoraj gru,pa naukowców z
krajowej agencji do spraw aero
n.autyki przestrzeni kosmicznej
odwiedziła w Bia ły m Domu pre
zy<l - ita Johns1>na i przedstawiła
mu dalsze zdjęcia z powi,e rzchni
Marsa, wY'konane przez kame•

sprzed 5 tys. lat

Warstwą

N/z: lekarze opatrują rannego
mnicha.
CAF· Photo fax

Zdjęcia dokonane przez „Marinera-4"

Tajemnicze groby

dzieci.

w rejonie akcji wojsk amery•
kańSkich. Samoloty 7-rzuciły 500
ton bomb. po czym do dymią·
cej dżungu wkroczyli skoczko•

Wecfiliu;g Agencji Assoc:ia.ted
Press, cziwartk.owe pasi.l:ki, kto
re
zwiększaj ą
l iczebność
wojsk amerykańskkh w połUJdmiowym
Wietnamie
do
okolo 79.800 ludrzi.
przybyly
~nie z decyzjami poiWzię
tymi już kilka tygodni temu
i nde wchodzą w Slklad 50-tysięczmego kontyngentu. o kt"'rym zakomunikowa~ pirezydent
J.Qrhnoon w środę.

tymże

Eksipei::tyc;Ja naukowa Państwo
wego Mlllleum AJrcheologiC'Zttlego
w · ~a 1 rsza1Wiie, prQl\V,ad'Ząca badalll'Ja Iba Maz,urach doJ<<>na<a
niedawno
ciekawego
ook<I"ycia. ~ad jeziorem Kisajno koło Gizvoka z.naleziono 2 groby
Uczące
ok. 5 tys. lat ro
SZkie1Je~
kobiety i dwojga

płd.

pr.zecirWko powstańcąm.

i radni spotkali się
z aktywem Górnej

sa.

Wed];ug d!ruformaicji u.eyS!mnycll w cent.raili N~ego
BamJkJu
Po}slk.iego,
odO;z:iarly
banlkru ~ją ord 26 bm„
~tx:>m
wyjcidtź;aijącym
indywid'lta1Tllie
do
JUJgosławii
irówJ1.01W12mść 60 dola!I'ów wg

'

Posłowie

Grecji, przed gmachem gdzie
odbywało
się
posiedzenie
grupy deputowanych z partii „Unia Centrum", ziwolenników
obalonego
premiera
Papandreu. Celem tego posie
dzenia był sprawa głosowa
nia w parlamencie przeciw
ko votum zaufaJ!li.a di1a nowego rządu premiera Nowa

Więcej

•

dwustronne spotkaJPie przedstawicieli KC PZPR i NK
ZSL.
W sportkaniu, :na którym
omówiono sprawy związane
z dalszym rozwojem produk
cji rolnej, udział wzięli: z
ramienia
KC PZPR
Władysław
Gomułka.
Józef
Cyrankiewicz, Zenon Kliszko, Ryszard Strzelecki, Mieczysław
Jagielski,
Józef
Tejchma. Z ramienia NK
ZSL Bolesław
Podedwor
ny, Józef Ozga-Mkhalski, Ste
fan Ignar, Franciszek Gesing, Feliks Pisula.

Pcma<l 3

„prywatny"

' ,,..I • ~

USA

w Wietnamie

w Zatoce Cam Ra!!lh, o 290
km na pótnocny wschód od
Sajg=u.
zaczęli lądować w
czwa!l"t€1k rotnierae 101 dywizJi
amern'kańSlkich
wojsk
powiebrzno-dersa.r1towych.
Ogółem ma przybyć tam 4 tysią
ce
Slk!ocZJków
spadochironowycli.
Zajmą
oni
pozycje
wokól nie wykończonej jeszcze
bazy. nad zaitoką Cam Rainh,
budQWainej przez 2.500 SRperów amecyikańskich. oracz: bę
dą pode·jm()CWarli aikcje bojowe

Nr 180 (5798)

w ATENACH

~~

świecie

• '

Iłowe oddziały
wylądowały

30 lipca. 1965 roku

młodzieży

u-

z

-. •

29 lipca br. odbyło się, w
ramach
Centralnej Komisji
Porozumiewawczej Partii i
Strcmm.ictw
PJ>litycznych,

„Prywatny'' pomnik de G·aulle'o

na

gr

Spotkanie przedstawicieli

Jedyny na świecie

va
u-

Cena 50

I\_

BZIENNIK

W cz:w<m"tek il'l.aJ ;posiedzeniu
Komitetu Roz:brojeniowego 18
Państw Wy<gł.osili prrzemówienia przedstawiciele Wieilkiej
Bcy•w nii i W<roch.
Prze>cl&tarwiciel Wdd1ciej Bry
tani i lorrd Ch.a;Ifont wskazał ja
ko na dwa g\lówne . zadania
" ' ~ "':.:_
K.omite!Ju
Hl
prrzygiotowanie
ukł.a.dlu
nii.er02lJ)ll"Ze.S1hrzernJani a
broni jądrowej orraiz: rorz:sze!I'zenie zaikaziu ddk.Oinywanda Roik XX
prób j ąidiro<Wi)'Ch na eik.splozje
podzie.:mne.
Reprezentant Wielkiej Brytanii; nie prrz;ed~taw.U j ed.n.ak
konkretnego piroj4ct;u układu.
Podtrzymywał on także tezę
USA o konieczności uistanowie
nia in<Sp€lk;c.ii na miejSC'U.

I

ł:Y

Wylfanie

<Jtwjera nowych terenów n~
torwyc:h. J esit on zlok!ail.irziowa.ny
na ob1!'=z:e eksiploaw.vanego
jłll-Ż złoża „Grabtla", rozS1Zerza
jedm.aik. zn.a,v.e dotychazas. jego
zaroby. Wa!I'tio dodać, że odiklrytte ,p raed kfilk!u kity zlOŻe
da,je jłuż 01becnie ;ponad
40
prroc.
!kJI"aij<l!Wego FYdobycia
s;.ennego SJU.]l'OW=.
W

ohrwili

obecne;

jesr=e p01wied'Zieć

tlI'Udno
jaik wydaj

Gó.tmlicilwa d-EnęrigetyiJQ :-: ·nie ·· na _,będime ta..~ iatoż.a. Ro--

złowił

suma - olbrzvma
1

.........

„10...,~„.

-..m~t,

.

wfa brykach

kontra!

Zwiqzki zawodowe rozprowudzujq regulamin konkursu
Rugrody dla piszqcyr:h:
1.500 zł, I.OOO zł i 500 zł

W~tlkich

zruinł.eres~a-

nycll konik'lll!"sem WKZZ
i
,,Dzienniik:a" „Urpałorn w fabrykach - kontra!" informujemy. że iuż od dl7Ji.ś mogą,
zapoznać się

z

dokładnym

re-

gulaminem konkurrsu, Regula-

min otrzymało b01Wiern wcz,oraj 12 Otk.rę,gów "ZJW. rewodowych Wlókniarr.ze: okręg
ł~ i wojewódzki, Budowlani,
Chemicy,
Polig:raiicy,
Meta.Iowcy.
LącZl!l.ościowcy,
Hamid!J.owcy
i
Spó.ld:z;ieky,
Tu:aiTls.porl<l'Wcy i
Drogowcy
oraz Zw. Zaw. Prac. Gosp.
Komunalnej, Pmem. Drzewnego i Leśnicflwa, Przemysłu
Spo:żywcz.er,go
i
CU!k:rownk-

twa.

OJ<ręgd
mają
obo<Wiązek
zapoznać z regula•minem zakłady
branży ~ odipo<Wiednie> roz
propagować go w
danY'ffi śro
doiwisdtu zaiwodoiwym. Nic więc

swej

nie stoi

na przeszkod7-ie,

by

k.aż<ly zakład
mógł
zorientować się w szczegółowych kry-

teriach konkursu. Jedn ocześn i e
przypo.mi·namy , że
udział
w
konkursie nale-Ly zgłaszać pi_eiząnie . {~JW; ~dll'E!ll,;
„DZl),en•

nik ŁódZ>ki" - Piotrko<Wska 96)
lub telefonicznie (325-64 w iwdzinach 10-14).
Za.kłady
lub
ich oddziały na·jlepiej przygotowane do upałów mają sziinsę
wygrać
nagrody wartości
kilku tysięcy złotych.
Dla 'PI'<leOIW'Ilików łódzlk:ich
zaklaóów - robobników . . brygaidtz:istów. ma.is.tirów. in:żynie
r&w, ~ów itp„ którzv
O?>iszą (na wet krytycrz;nie) warunki fob pracy ; stan bhp SZiCtrególnie w obecnym ok:Nsie letnim - prrewidzlia.no rów
nleż cenne nagrody: I - 1.500
zl, II - 1.000 zł i III - 500
zl.
Nie chodzi o styL Wysta.rm:y l'7Jec2JOWO
I prawdziwie
OPisać wzrunki Pi!'acy (klopcr
ty,
trud!!lośai i ewentualnie
ul:a:ilwienia orraz własne pr-04p<>zyoje w zakreme berllPiecz:eń
stwa ; higieny
p:riaCy na
swoim stainowisltu pracy), list
wysłać na zdxes .,Dziennik.a"
(do 31 sie!I'lf)nfa) , aiby
mieć
szansę wygrać m; grodę. Czekamy więc na ~oszen ia fabcylk i ~cy 1PTacoiwn.iJk6W

Polska

weźmie
wrozbudowie odlewnictwa
podipd~

czwarriie!k

W

stał

w Katowtcacli

IPt"ZeZ

węgierskiego

.§Ora'Wie udzi:ąil:u Polsikd w roz

7JC>.

~wie

µmed

stawicieli przemylljj.µ i handlu Węgi«Skiej Reip1.vbliki Lu
dowei
oraz
prz.ędstawioieli
Cen~!li Handlu Zagra.niemego .:<:::entrozap" protołk.ół w

skieg>e>,

l

Moskwa

udział

odleWul;ic!Iwa węgier
w ~ó1ności -:- w

II'ekons!lrUikcji i rozbudowie w
na.jbti±szych 3--4 latach trzech
najwięk.s.zych od'lewni węgier
sk.ich:
fa!:ITT"ki łącmików i
·lmttów cenf!ralinegQ ogrzew.c:nia „Kisvarda". odlewni stalilWa Gyor oraz odlewni ,.GabOlr - Ąron" w Budcip€1S<zcie.

yplomata brytyjski uznany
ośw.iadczy

Radzi€Ckie MSZ

clJrugi sekiretairz ambasadv
Wielkie:i Bryt,a;nii w Masi~„wte

drugi seklreta.rrz; ambasady Wielkiej Brytan.li w Mo
sk\1de A. B1600p u2111.c:ny 7.0s t al
za per.sou.a non grata.

ność a.n'1:yraidziecką,
cą się oog-Odz.ić ze

wódcami

sygi.nem

nem.

na-

n.a

na-

wł.adze

----

s•a11dal
w Japonii
w

J.c:ipOlnii wyibucM w Ci1M7a!r
tek s:k8•ndail., w któo.'Y są :z.nów
za.mdesŻaini crofoiwi d:z.ial~e
J?200

libaraln<>--de-

moklratyC2JI1.§li. Policja ujawniła ~china.cie zw<iązałl.e z ma-

Bun151iro Okamura.

, NALOT N A ELE.KTltOWNIE
W DR.W
Jak donosi z Sajgonu Ageo•
cja Reutera, odrzutowce .a.meryk.ańskie z lotniskO<Wea „Inde·
pcndence" zrzuciły w cz:waztek
6 ton b<>mb na pólnoaiowietna.mską elektrO'WDię cieplną w
Thanł1 Ho.a, o 1.36 k.m na południe od Hanoi.

I

(C)

Dokońiazen.ie

ze • . 1

Minister spraw zagranic-mych
A. Fanfani, podkreslił
miaczooie, ja.kie ma wznowienie
pru konferencji rozbrojeniowej
dla zwiększenia zaufania w stoWłoch,

Wietnamska Agencja. Informacyjna zaikomunikowala, że siły
obronv przeciwlotniczej strąci- ·
ly w środę w DRW trzy amerykańskie
myśliwce
odrzutowe. Jeden z odrzute>wcó.w ze·
strzelono nad
miastem. Nam
Dinh.

Z ostatnie/ chwili
Ja:k

~je

Pres.se -

Aigenoja F1!"31!lce

samolot
zestrzelony w-

zwi-<ldowozy

ameryokań.'llkli

"
JDZEFY
LUDWISIAK
składa

10668fg

Dnia
długich

lł'ODZINl\.

29

Upca

1965

cie~ieniach

przeżywszY

lat

r.; po
7.marl,

52

S. t P.

I. Po~l!lfod~~~K

wi.eiikii,,ei wyS!Ollrości„

1. VIII. br., o godz. 15,30 z
kaplicy cmentarza na Zarzewie, o
CZ'Ym zawiadamiają,
pogrążone
w najgłębszym
smutkłl

10693

żON1'

2 DZIENNIK

i

RODZINA.

ŁODZiKI

amerykańsko

fra.l1Cl.l!Slkich.

W

OdległOOci

ok-0\bo 60

km QCl Hanoi.

W C2JWairt:ek sekiretal!lZ generalrn:v ONZ U Thant prze
kaizait eta.temu pmzetdlSt.aiwioie
lowli USA w O_NIZ A. Gold
beIWJWi li.st w cetlu d<Jll"ę<!Ze
n ia go iprezydenjtowi Stanów
ZiedinPcz<mych L. John.sonowi
T:reść listu nie została poda
na do wiad'OllllO\Ści. Przypus~
cza. si.f: jednak;, żę w S!WOim
liście y 'I'hil!llt odipowiada na
tla'Zekazany mu 28 bm. przez
Qokllberga list J<llh.nsona na

ternait

Wię_tnam:u.

Dnia 28 li,pca 1965 '!' ., ?O
krótkich i
ciężkich cierpi~
niach ZD11trł, przeżywsay
lat 56
S. t P.

Dutkiewicz

mistrz kowalski
Wy.prowadzenie drogich nam
nastąpi
dnia 31 lipca
br „ o godz. 16 z d<>mu żało
by na cmentarz miejscowy
na Retkini, o czym powiadamiają, pogrą:l:enl w smutku

zwłok

ŻONA,
CORKI, SYN,
SYNOWA, ZIĘC:, BRAT,
WNUKOWIE i POZOSTA10665/g
ŁA RODZIN A.

lr- 180 (5790)

Rozmowy
Harrimana
w Jugosławii

przyp:rogr'ł

mu baidianoi:a gµ\&telk kosmicz:nych o SIUip€!!."WY'SOkiej energi:.
Opublik<?W"MlY w tej Sip!raWie komun.i•kait
przyipomina,
że stacja ..Proton-1",
srużona

w

wY-Po-

s.pe:cj.aillllą

aipanitu;rę naunwwą. wprowadzona z<>s.:tała
16 lipca J'.J['ZY pomocy
nowej po~nej ;:_a.kl.ety - nosiciela n.a orbiitę okołozi-em
sk.ą.
ok;resie od 16 do 28
lipca dokonywano
przygot<>wa.ń do wykona;niia przez ~
S11::2cję
zamierzcmego J'.lll'Og!l"ll.mu badań przestrzeni
kos-micznej. W tym czasie utrzy
mywEI!:S by'la ze stacją „PN>ton-1" stała łączność. Stwierdzono. że wszystkie 1.l!I"ządze
nia sitacii funkcjonują normaJ 1
nie. i że z;mantowana na jej
;pok.ladzie a.par.c:trnra m<Y.ie roz
pooząć
wyl:;_onywaruie progral!LU ba<lanja cząstek k09lllicznych o 51.L-perwysokiej energii.
obeJmuiąci::,go
~ereg
d<m.ioslytji studiów o cha:raik.terze
naUJk"OWym, l'nfmmacje n,a1ply
wające
z
P<l'kladu
stacji
rooomicznei „P.roton-1" są ;uż

·w

~

ne.

„Pod·różujący
ambasador"
USA, HaI"r1man, spotka się ponownie z prezydentem Tito w
najbliższą sobotę. Ja.k już d'On.osi>liśmy, Har.rliman,
który od
poniedziałku przebywa w Jugosłaiw1i - wizytą prywatną, przeprowatl.ził
wiańs-k.im

rozmowy z

ju,gosło

sekretarzem

stan.u

spr.aiw zag.ranicz.nych Marko Nikezieierrn ara<?: z prezydentem
Tito,
Według
nie<ooficjalnych informacji, podczas spotkania z Ni„
kezieiem Ha1rl"i·man przekarLał
mu
memo-randum
d<>tyczące
sta111owiska rządu John.sona wobec woj-ny w Wietnamie. Pod•
C?.as ro-.omorwy z prezydent€un
Tito Haorriman
miał
mu
przedsta1wić
szczegółowo
po-sizczegó1ne punkty memorandum
amerykańskiego.

„Roska komedia"
w rękopisie
W iednY'\11 z an<tykWarl.atów
Palermo odnaleziono przypad
kCl'Wo - pią·ty z. !kolei egz~plarz
niezwyklle rzadki.eg.o wydania

w r~Jsoj)isie .. Boskiej
dii' Dantego. KsriąZke
no na pergaminie.

.posłów

Spotkanie

komen~~

i radnych

z a ktywem Górnej

Wysłannik preŻydenta Nasera

w drodze do Arabn saudqJskieJ

S:pecjailny
wyslaintn.ik prezyd,en 1& Nasera, Has.an Sa.hri
Holi odJecial w czwall"itek z

Kairu do R'ijadu. by .spotkać
się z klI'ólem A!l'abli Saiudyjskiei Fajsaaem. Poor.:ó.ż H.olieJi!.O iesit d1'tllgim eta1pem rozm!Wz, ,p oliltyq;nych między obu
kra.iairui na tema<t pokojowerozwiąu·nia lJll"O<bl•emąJ
meńskiego. Rozm:!:!J'WY te

go

je-

niedawno ZXJ03la.ly w.znow:ione, gdy
?rerfyden.1: :D3:A Naser pa'eyjął

fL

~rOD

<l

R)'!>'Za<rd

M.acller

(Maklre-

~'żi:~ oo:rrz~~ier~=cac~~
si.U!P

teletón.iczny,

cięż>klani

Z

ob.rali:eniami przewlez.iono U> do
~itala.

• • •

Mńeszkrun-iec Lasku Jan Wyrzatruł się wczoraj tablet-

imis

kami. Pl"ZeW'iezio.no go na odd>z.

toik;-y<koaogii
ga11sk.iego,

*

SzpUall.a

*

.i;m.

&e-

•

Faiblryce Kohlów i Rad>iatorĆ>W
został
uderz<>ny l<ołeom
:pasowym
St.
Siwia tł owski
(K.as.przailia 55). ze wstrząsem
m(rzg:u pr.,.ewieoziony został do
szPitafa.
W

.•

Pooczas

*

na'Pf'.afWY

•

srunochodu
-=ygniecionv w g.a.rażu,
przy u[, RzgoWS>Joiej 109 H. Kowa1!czyk. w ba'l'dz<>
cię2llci.m
stal!llie zialblrano go do s-zpita-

=S>ta~

~.

(~)

Bumedien

przyiął

~uze wicemi'!list.ra SllJl!"aW
za.grarniczmych Arabii Saudyjsikiej Omara EI Saikka.fa.

Polskie zapory

pyłowe

ocaliły

aneielskich eórników
Na Międzynarodowym Kon
gresie Górniczym, który Jlasię

niedawno

w

Wielkiej Brytanii, ujawnione zostały szczegóły wypa-d-1
ku w kopalni Fenton, w środ
kowej Anglii.
W wypadku
tym zginęlo trzech ludzi, a
dwóch zostało rannych. Jednak rozmiary katastrofy by
łyby zdaITTiem specjalistów
ruioepCllrównanie

wti.ęksrre.

gdyby nie zastosowanie polskiego typu urządzeń za1bezpieczających, tzw. zapór pyłow:ych,
opracowanych według
pomysłu
prof. Cybulskiego z Głównego Instytu~
tu Górnictwa.

środkami,

Austn"·i.a>C!k.i sa.znal<>t pasażersk.i
„carave1le". krtóry leciał w kierllltl•&U Wiedeń Stuttgart na
ustalomej wyS'Olkości i z ustaloną S(z.ybkością zo<;tal zaa takowam.y w rejonie za.chodnioniemiedtieg<>
miasta Heidenheim
przerŁ cztery myśliwce lotnictwa
wojskowego
NRF.
Dzienn.i·k
„Valkssti.mme" z 29 bm. podając t~ wi.adamość wskazuje, że
jedynie
dziięki
prizytomności
umysłu
pi•l<>ta
samolotu austriackiego, udaro się u."l.iknąć
katastrofy.
Jest rzeczą dzLw<n.ą - kontynuuje „Volksstianme''
że

I cSPDCODA

Wczo,raj ruajwy'lis<Za tempe:ratu:ra d:n.ia wyinosHa 23 st, C. miś
za-chmu•rzenie na ogół duże z
ok_.-esowymi przelotnymi opadami. Tempara-tuora od 12 do 17 st.
C. W1„try umiarikowa-ne i dość
silne, południorwo-zaichodmle l
zacitodmiie. Jutro zaehmurzen.ie
o ci1Maikt€1r'Z.e 2lllldennym z oipadal!Ili.

uli.ładu

francusko-algierskiego
mi..n.iste!t- spraw zaigir3ll1i!cznych
tego kiraju Buterulk:a.

Jea.n de Brogl~e .przyjęty zo
1;1tal .prze.z J'.)lk. Bumedien.a, z
kltócym
wę

przep<rowa•di:z:ił :rozmooałokisztliih:u S'tomiędey
Framcią
a

na temat

SJU•nikó.w
Alg.ierią.

które

kolei głos za.brał przewodPrezydium DRN Lódź
Górna, E. Jagodziński, kt6ry
przedstawił sposób realizacji postulatów i wniosków zgłoszo
nych przez mie..zkaticów podczas ostatniej kampanii wyborczej. Zgłoszono ich w sumie
620, co stanowi 30 proc. zgło
szonych w całej Łodzi. Blisko
500 wnios.ków zaakceptowano, a
część już skierowano do realizacji. Niektóre doczekają się
jej już w najbliższym czasie inne zaś będzie można w,prowaclzić w żvcie dopiero w nadcho-Ozace-j 5-latce.
Po 'dyskus;iU, p<>dcza.s której
nicząey

zwracano

uwagę

na

W rOOlI!lowie uc.zestnicZ.:yil: milnister Buiteru.ka.

wze".reg

spraw z;wiązanych z )>-Odejmowaniem i realizowaniem czyn6w
społeci,uycll na rzecz miasta il
d:Lielnicy ora-z na 11dział zakła
dów pracy w tych czynach,
głos zabrał przewodniczący Prezydi um
RN
m.
Lodzi
E.
Kaźmierczak. Od.powiada.ląc na
poszczególne &prawy poruszone
w toku dyskusji, mówca podkreślił konieczność jeszcze bardziej wnikliwego rozpatr„·wania
każdego
postulatu i wniosku
o\l'az pełnego i rzeczowego informowani.a mieszkańców o spo·
sobie i terminie ich załatwie•
nia. Każda spolee7ma inicjatywa
mieSZkańców winna być
przez

pasażerski

zaatakowany przez myśliwce

przedstawiciela Francji

W ~tElk podpisany zo..
w Algierze 'llikllad !ranou:siklo - a:Jgii.etmki w sprawie
wspólnej e'k.slploatacj<i boigadW
ina1l'towyd1 i głl.2lu ziemnego.
Z :r.amieiniia F'n111iCji układ !l)O<ip.isoał J eain de Brogilie - se~{Te
ta:rz stanu d<o spa-aw a.lgieil"OOoh, z. rarlJi.enii.a. A:ligiJeri.i -

darowania

pozosta.ją w dyspozycji organów władzy i kierownictw
przedsiębiorstw.

Austriacki samolot

Podpisanie
Slfia.ł

(A) Dokończenie ze Sl!.T. 1
spodarką
narodową.
Zwrócił
uwagę szczególnie na koniecz
ność
jeszcze lepszego gospo-

z

Yf

k.oń=ył

sun1rach międzyn.arod0>wych. Postęp w pracach w ~newie oraz
intensywność i
szeroki zakres
kontaktów
genewskich
mogą
mieć daleko idą.ce skutk:.i, jeżeli chodzi o dalszy l>ieg wydarzeń w Wietnamie.
Zdaniem włoskiego ministra
spr.a.w za.grarnicznych Kruni1te.t
18 Państw mo-ie odegrać konstrukt)'Wną
rolę
w p!l'tygotowaniu atmosfery d.la twórczego
dialogu między państwami.
Fanfani podkre51ił, że w ra•
zie
nieosiągnięcia
porozumienia o nieroa.1>rzeatrzcni3niu
broni jądrowej delegacja wioska zastrzega sobie prawo zwrócenia się z a.peiem do państw
niezaangażowanych, aby podję
ły one inicjatywę bez prze•
sądzania
ich punktu widzei1ia
- w &prawie czasowego ws.trzy
mania r-0zpowszechnian.ia b;ro,
ni jądrowej.

l'J!'IObić 2ldj~ie ~ni rakle-

~

Bolesław
dnia

SltOSol.m·kacll

kos:mi<JZJ11a ,„Rroron-1"
stąipi.ła do WY'konainia

Q!Pra.<lCJIWY'~"<lJ!l,e

ik 8
dk O, W
usiłował==== WYp3

stał w =wartek JJII'Ze'Z airty:Lerię przeciiwfo1mic?.1! DRW 'fi
chwi<li. kiedy l6Cąjf: na nd.e-

List u Thanta
do Johnsona
Lekarzom;
pielęgniarkom
oraz
salowym z I Kliniki
Cllorób Wewnętrznych Wojskowej Akademii Medycznej
w ŁOdzi za serdeczną i troskliwą oipiekę w czasie choroby

w
obozie
wojskowym
Razeh. Żołnierze Ba.dr.a z działem przeciwpancer•
nym „bazooka" przy ułożo
nym z kamieni herbje rojalistów jemeńs.kich,

KoMi.koja-

Syluacja w Wielnumie
(B) DOlk:ończen:ie ze st.I". 1
ta, aby kontynuo.wal starania e
doprowadzenie do rokowań w
sprawie
Wietnamu. Nowojor·
ski korespondent PAP, Wiesia w Górnicki, pisze, że krótki
i beztreściwy list Johnsona do
U Thanta koła ONZ potrakt.owaly ja.ko tanią i niezbyt udaną
próbę
„odwrócenia uwagi" od
decyzji o wysłaniu do Wietina•
mu d.alSzych SO tys. żolnierzy,

amerykański

samolot wy
wia.dowczy typu RF-101. Jak
wiadomo
podobny
samolot
niedaWl!l.O pr:zelooia,1 nad Lrainouskim; Z!llk!<:dami nuklearny
mi w Pim·eJatte, co dop!t'owa
dziJo do ostrego incydentu w

Konferencja rozbrojeniowa

50WYn1

.p rze!rupyrwaniem wybor~w. WocirLkeiami tej akcji
byil; - j2:k stwierd=no w toku ws.·t.epnego śled7lllv•la - wybrani 4 li~ do i:ZJby wyż
szej parl&!)<erubu
deputowami
liberajowie Akii>ra Kobajasd i

Alnas tasem

BRUKSELA. ~lej;no przed
n;ższą
i wyż.szą izbą pa'flamen.tu belgi-jsikicg 0 premier nowego rządu Pierre Ha rmel zleży! dekl,.,rację określającą politykę ga.bi.netu.
• LONDYN. Turcja zaipl"06i.ła
W , Brytanię i Grecję do w.s,pólne>go przeclysikutorwania problemu cypryjskiego oświa.dceyl
w czw rtek w Ankarze wicepremiea- tureol<i S. Demil'el.
• LONDYN. w środę pow•rócil do Vientiane prerruer Laosu
Souva.rina Pho.uima. W oświad
czeruiu zrowmym na fotnisku
premier j)O'WiOO'llial, iż La·os gptów jcs·t wz>iąć ud?..iał w konferffib<."j i tego typu jaka odbyła się w 1954 ro.k.u w Genewie.

a:jg-Ońskie

rządząeej

i

•

.p rzeciwko tym prowoi zi:o-z.naazyl, że cala

za ich

się

Leonidom

ta.

wainioę
Kambodży.
kairgibodżań.sJki
zaprote-

odruiiwiedz.iałll()ŚĆ
stęp&twa
spada

W
pobliru
miejscowości
BetthincoUJrt (Francja) rozbił

Al~iejem

•
NO:WY JORK. z Ca.racas
(stolicy Wenezueli) d-O'Iloszą, że
w ciągu osta.tn:aj doby wysadzo1110 w powi€trze pięć <><lc::nków
rurociągów
naftowych,
na·leżącye· h do to1wa.r>:ystw amery·kańSikich. Najpo.\ę?.ni ejsza eks
pJ.ozja nas tą\Joi•la w odlegiości 9
km od miasta po<rtowe<go Gua.-i-

Kamboói.y orzmajmil w
czwartek w Fłmo0m P€11lih, że
w· ctąg.u ostatniego tyigoonia
:reżimAy.'e wojska ip01ludln.iowo-

lkacjom

Katastrofa lotnicza

ni.e doją
sitatJusem

rad7.ii«:dt:i·mi

B1·eżm iewem,

Rząd

Rzą.d
stował

czwartek.
TASS,
naukowa
stacja

• MOSKWA. Na K.-emlu kOllltynuowa.ne były w
czwa.rtek
roizpoczęte
poprzedniego
dnia
rozmowy między prezydentem
Gwinei Setkou Tou.re, a przy-

s.twi~jącą,

dlwu~tin:ie

w

· Agencja

ZE@SWIATA

na gran1cy
l{amhodży

wietn~n1JS1kJ.e

dorniosła

Jaik

wi·eczocem
radziecka

dyplomaty.

Prowokacje

:rusiz.yly

się

B!'Slhop,
wykorzystując
a.ticia·l ne st.c:.now:isko.
m:awadzil dY'Wersyjną działal

terytorium ZSRR. Ko
mumHtat
przekazany
pt<!Slie
gl-osi, że kQlegium kamę Mo1>kiewsf.m-ega .§ądu G:rodzlkiepo, po r02JPa1!lr21eni.u
sprawy
obywatela
brylyjs.k.iego
G.
Br<>cke'a na proces.ie -Odbytym w Mookwie 22 i 23 Ji,pca.
Ofl>itnię,

udało

ostatnit?go bastionu jemeńskich
rojalistów obozu woj11>kowego Dżebel Razeh, w którym mieści się kwatera głów
na przywódcy k<:>ntrrewolucjonistów
imama
Mohammeda
El-Ba.dra. El-Badr we wrzesniu 191>2 r<>ku objął rządy jako następca swego zmarłego
ojca, ale w tydzień póżniej
rewolucjoniści zmusili go
do
ustąpienia. Badrowi udało się
zbiec do północnego Jemenu,
gdzie znalazł oparcie w woj<>wnikach z najbardZ<iej zaco•
fanych plem.iQn kraju. Bad.r
zao.patrywany
jeost
w broń
przC"Z Arabię Saudyjską.

A.

o;:mścił

'Wyldalo

ne>m

cl:.tiennika·
do-trzeć do

swoie

niezwłocznie

Wezwano go, by

nieHeznym

Dżebel

iż

że

Tylko

Nf'M

za persona non grata
?o,

Stacja kosmiczna „Proton-1"
przvstqplła do wvkonania zadań

z Jemenu

NRF

bońskie lo1mictwo wojskowe n•e
mooe dotychczas 7,n.aleźć czte.ech pilollów, saimolott'>w myślitW
Slk.ich, którzy w szyjtu l:>oJowyro
aitaJwwaJi
~ustriackd.
samolot
pasa-żęrs'k.I.

agendy rad i przedsiębiorstwa
Skwa.pliwie podchwytywana.
(jp)

Sukcesy
budowniczych
Huty im. Lenina
Wczoraj w

Hucie im. Leprzekazana do
wstępnej
bateria 4:oksownicza nr 9. Jesit
to pien.rsza tego rodzaju jed
nostka (o zdolności produkcji 365 tys ton koksu rocznie) nowo wznoszonej koksow
ni nr 2.
Obiekt ten miał być uruchomiony 31 bm. budowniczo
wie kombinatu skrócili ten
termin o 2 dni.
zoi.'tała
~ploatacji

uiona

W

czwartek

rozpoczęło

si~

również

betonowanie fundamentów wielkiego pieca nr
5 w Hucie im. Lenina. Czyn
n.ość
ta poprzedza montaż
tego obiektu.

Zmarł

„ojciec bomby
atomowej„
1v Del Norte w
Colo:ra.do
zmarł
na serce dr A viu c.
Grave jeden z tzw.
„ojców
pierw5.zej bomby
atomowej".
Był on od 19·15 r. kierownikiem
oddziału doświadczeń w labora•
torium naukowym w Los Alamos w N-0wym Melcsyku, jak
rc>wnież należał do grupy kie•
rującej

większością

amcrykań·

skieh doświadczeń nuklearnych.

5 po!arów
w woj. łódzkim
5

po;żairów

zano'1lowano wazo-

ra.j na terenie woj. łódzkiego.
M. in. oo iskry z c1ągn'.ka spaliła się stodOtła i dach na obo•
rze w pow. wieruszowskim, a
dwaj nieletni bracia pod.palili
budynki we wsi Z3g.aje•w JJ01W•
SieI"adz.
(kl)

WC2"00"aij T~ja Ł6dzika
przedst<1;wiila
n@m
nowy
wa:ri>Q,nt swego ma.ga.z.ynu lwns umem:tia, kltÓtl'y oglq,cU;vmy co
miesiqc pod tyrtu-lerm „Próby"
Byil to w ogóle Pierwszy w
hiisitoir<i4
istn.te•nia.
'Tli(J;SZego
o&rod.ka TV reiportarż fUmowy
ze ,,situpr0<c:entowyrm"
dż~
kiem. Jak 'l.Vliad0<mo z praiktyk;i,

tego

typu

repo<J'IUbże

są

i>:posoibeom pr.zeJcazywania
imformacji w telewizji, na ogól nie wużą, lnitwO
w nich zachować 1U1Jst:Tó1 l
awtentyrm. chwvli. Cala bieda
ze
si;:>rzęteom„
bo kii:/Jmeranni
,.,sbwprocentowym'i" dy$'l)O'nują
d.C'tyclu:Ms tifthlw W ars.zictt00 i
Kaboowice.
Lódzcy dzien:Tlli•karze teieWilzyJn:i. Z/Jig-ni.ew
Chyliń
&ki i Wiesław Machej<k-0 „przy
dybaJli" kamerę
W<!lrszan.vską

MJle1pszy.m

'7IG

cJi,wi;/Ji. prze1>t-0ju,

wypoży

czyli }4 i runyU w Polskę.
Mimto braku prak.tylci, w posT:u.giwan.iu s·j,ę tego rodza1u
siprzętem,

1U1Jkręclli

reip0<7'taż

wcaik nie go-rszy, niż robią to
zaz!Wyc:roj ich renomowanl4. ko
led,z;y ~ WM~.

POWj/!Ższe utwierdza nM tD
przeloonaini-u, że prawdz:j,we)
i tnteiresujqcej Lodzi, a.ni jej
obywateli 1Vie zobaczymy na
ekratnie ta:k d.bugo,
dopóki
1lillSIZ ośrodek nie wzbogad sie
o lwmie•rę dźwieJoo,wą.
Jest
1Jo potrzeba znacznie pilniej11za 1Ul1We<t niż wóz tra.nsmi.syj
ny, a przy tym o wie>le mniej
koszt:ow-na.
Może z
pomocą
moglioby pośpieszyć Tow-a.rzyS!two Rozwoju 'TelewiZ'ji? Sytuacja jest o tyle pa1roooksal
114, że mamy 1v mieś~ 3 wy-

twórnie fi·lmuwe i s.zikote tiJ?n-01.Vq,

g&rie

próbowamc

juź

nawet wlas-n!fm siposo•bem tal«ł

kannere

zbudować,

że

ma-

my duże zaikJady tyrzemystu
etelctro1iic.?:nego i cale rzesze
· specja).i.stów, tyUw wciq.i me
71Wmy wł.a.śni.i?... loomlerry.
Przepraszam, że nie om.awiann tym razem me.rytorycznej *'"°'72.y cj,e Iw.we go 21Teszt ą
i bardzo k.sztalcqcego re.poTtażu. ale sprawy za.piecza tech
niczne.(f(> wydiarux1ly m·i &ie w
t'!J'm wy,padllcu ważniejsze.

J. BRYSZ

I'

I

Coraz mnie i Ew pierze w domu

Pod ostrym kątem

łlubijajq

w••• naboje
Nie

pier;wszy plszcmy
których mo?..na
domD'Wym sposobem przyrzą
dzić wodę so;fo,wą. A ponieważ
- poo wli.elu perYJPeliach - znów
ukarzały się O'Ile w
9przedazy,
N>zPOC:: , ł się run
na n.a boje
do ich na.bijania. W Łodzi są
ty'lik.o diwa s·kłe,py, w który<>h
m • .żna wymieruić naboje. W je
dny.m z nich przy ul. Pio.t.rkoiw
skiej 116 - po naszych krytyoz
nych notatkach , _
można
nares=ie
kt11pić
nowe naboje.
Rzecz jedna.k w tym, iż k1Jiont
jest często na1b,jjany w •.. n-abój.
l<upuje je w „ciemno·'. Nie ma
ża dnej
mo<i..Jiwośoi sprawdzenia
ozy naboje są pebne. W rezultacie okazuje się, że co drugi
jest pusty.
A
ponieważ
nabój taki kosztuje przy wym.ia
nie 'l ,60 zł., a 3.20 zł nowy syfon wody sodowej przyrzą
dzany do·mo.wym sposobean sta
je się bardzo koo:ztowny. Czyż
więc n ie .ro.OO.na w tych dwóch
skleipach
pomyśleć
o talkirn
prostym udogodrniffiiu d1Ja klien
tów, jaJ.<Jm jest mała waga do
s.pra.w a.-..ania czy na.bój jest pt1
sty c.zy pełny. Tym ba,rdzie).
~e ' kiedyś by'ły ta'kie wagi ;
nie wiec.tzieć czemu te.raz zn ikT3fL

p0

o syf-O'llach, w

1

nęły.

k•-.>

(j.

Zalb~wa nas.za ruJJbra,Jia zdecydowam.i·e „l"UIIIli>P.ńCĆJIW".
Po
felietonie, w którym wyiruś
nihśmv jeszx:z;e !l'az o co ohod2Ji.
że
rrecz
p0<Lega
na
SZCZ(;Ściu i ty.lh"10 na swz.eś
ciu oraz na złośliwości pTZedmiotów mairtw}"Clh
(ur:z.;ą&eń
cąn:Ural;i i z.egarymll;:;i). nie był.o
j1Uż wśród WCZO!l'a!jsz.ych
rozmówców taklich. któr,zy by
się zl<>ściH z
p-O'W'OOU .,pirzeg.ra:ncj ". Nawet 5 miin.t.bt J>O
g<Odz. 10 teleion()IWano do nas
i banXl'ZiO ·symip21tycznłe wyrażaino uholew.aarie, że S?..czieście
nde dlQ<Olisa:ro.
Dodzlwonłla.
się na.tomfast
p. Teresa Walusiak.,
która
· pow i ed'Zli.aJa. naim:
Przez dlużs;:y cza•s si;u.kalam po ca;l.ej Ład.Zi bat.erii
cf.o
Kol'irm-ów".
Wre$zde
z1U1Jl~la-m w S'kle,pie przy ul.
Tuwiima 36,
aJ.e kierownik.
nie chciał mi
sprzeWa>ć 2
1wm@l.e1tó.w, mAimo iż bardzo
go o to prosi'larm. Czry jes-t
jakiś
przerr:nis robrami'<!<jący
sprz.ed,wu;mvia <i.wu lwm;pletÓIW?
N.ie.
prz~su talkiiego nie
ma. Slk1€'py hamdilu detalicznego
n1e mogą W1Prawidz1e

Ponad 7,5 tys. łódzkich harcerzy
na obozach
Podczas

tegorocznych

kac.i~

wa-

potn4id 7.500 lódZJkich
hall'cerzy, z tego 2/3 w li.pcu,
wyipoczywa na oborziaoh w róż
nycll <JlkO!licach k.rn,ju. Lącz
ntie T'-Ol'Zlbi,to nam,ioty w 81 o-

bozach.

'.lll;a;jdlują

~

Uemi Luibu!S>k.iierj i ziemi ko=łi ńskiei orz.z na Wa:nnii i
Ma'Ztllrach. W po;równam.iu z

rokiem

z tegarocz-

ulbie,głym

nvch O'booów koraysta o 1.500
~ej hel!'cerz.y.

(j.. kr.)

one na

lie zwlekajmy••

nadsyłaniem propozyc11 nazw
na budujący się w Łodzi

z

PDT i DOM GOSPODYNI
Uczestników konkursu oczekuią cenne nagrody
Prra;gniemy

lf.)Q!lflif-Oll'llllov.-ać.

że lwnkurs f,ZPHAP

i „Dzien
nika LócWkiego" na. ,.najlepna.z,wę"

6'Zl\
się

PDT i
L-Odzi -

dla

budująCC&'O

Domu

Gospodym
w:.budrz.ił olbrzy-

w
mie zainteresowa.nie.

Ot.rzy-

:TW:

srereg propomna nazwę wspommdanyoh

maHśrny

oj i

wyżej

obiektów

ha.rul!lQWYcll .

Czelkamy na. dalw..e.
Za.i'Thteiresorwanym prayipom~
l!'l:llmy,
że
propmyoje naww
winny być orygina.Ine (dotych
czas :nje używane ja:ko na7JWy
obiekt.ów handrrowych), krótkie i ła.Vwie w wymowiłe oraz
!Zll'(J2;UJ1Dfałe

dla.
na.byweów,
jedJn,o7;1lillcrŁl1ill w

rzesz

już

Jalk:

Nas'l:a Czyi;eJniczka,
Ba.-bM'a
N. i Itooo,
nadesłała
nam
przepis na naleśn.iJki z truskaiw
kami.
Skta.dnikr. 25 O.kg mąki, 2 ja
ja, 114 ł wody, l/4 1 mlelk.a.
sól.
Spos6b wykonania: Do mąki
dooajemy jaja, trochę mleka i
trochę soli. T.-zepaczką rózgową za;ralbiamy ciasto na jedn.-OJi
tą ma~ę. ;ro,z;rzeclzamy po<ro&talym T>lynrnn do wt.aścLwej gęstości.

Gorącą

patelnię

sma~uje

my słoniną nad,ziall'l.ą na widelec.
NaJe<wa.my
oien.ko ciasto
smażąc na1le-śnikL T ,ruska'Wki obieramy z resz.teik listków, µrze
cie•raimy ip.rzez sito. Naleśrni·ki
składa

się

w

„chusteczkę",

P<>d

s.maźa na tłuszczu
i poleiwa
pr7eta'l'tynti truskawlkami.
Dzię-kujemy pani Barbarze No
wickiej za prze.J:l'is i oczekujemy
dalszych
wypróbowanych
przepis(>w od naszych Czytelni
k6w. ('kas)

srz.er~kielt

a

w

Na~tępnym.

który

slię

do-

dzJwon.il:

(il1:illka mi.n1Uit ;po 10)
by;ł ja1k:iś
.symp-atycz.;ny pain,
który p~
koanu doipis.a~o
SIZJOZJęście, a gdy usiłyszaJ:. :re
miłiei ;pani. P!I'OŚIH, by je.i 'PI'Zę
ka.z.ać g.ratuiLacje - oo ni.niejszyirn ozytnimy.

Dm

7JllŚ,
~untctua.lnie
o
10 pod numerem 228-32
C1Zekamy na lrołejnego rm:-

godz.

mó~.

(jp)

Zdawać

by

się

moglo,

~

m<>
do pi
wód m1nerai1nv<:h, ale jak twierdzi
personel pija;J;n.i ,przy ul. P~otr
kowskiej 12 ruch tam jest
woi<>li: JbiewieiJJki.
Dystryoucja
nau."zyła
mies?Jkańców
naszego
miasta pić lem..-miadę, wodę so
do,wą, piwo, a ·l e odu<:zyła nas
picia wód · mineralnych. I c~
Cli.aż wody te madą
wartosc1
leozn.J.cze i zd,rowotne,
są
w
da,lszyun
ciągu
prrzez łodzian
nie docen;i.ane. Mimo że ptljaln1·ia
czyn.n.a
jeSt os.t atnio cod:ziennie, "'ów:nież w ru<>dziclę do go
dziny 21 - odowie<l.zających nie
jesc z1byt wie1u. Po•nieważ obroty ipiia'lrn.i są niewielkie, o
wiele mrn.iejs.z e od pJa.nowanych,
Łóórzika · Hu.rtownia Wócl MiineraLnych stoi przed ewentualrnoś
cią Z>ltklwidO'Waill·i a tej pl&Cówki.
że u.pały :z:mu.,;,zą

cia

wli.ę'kszej

łodzian

~loolci

Upo<trzEboW.anle Łodzi na W'O
dy miinera1ne jest wciąż niewie1kie. W I półroczu mies<zkańcy naszego miasta i
woje-wódZJt>Wa wy,pL!i 1.9'".>8 tys. buteletk ,podczas gdy pJa·n na ir'Oik
bleżą<:y wylllOSi 5 mln butelek.
Woda mdneraJna nadal nie Zll'laj
duje
ohętn.ych
nabywców w
wiołlcich
w·kładach
pracy
i
sipóldzielniach. Dotychczas tylko 2 s:pólłdrtielnie „Gum.a" i

KOMUNl·KAT
Osoba.,
której
w
1965 r.
Skirad2io.no

MO
d!DHl

16. 7.

tore·bkę
z
w s-klepie przy ul.
No•w<>miejskiei:J rur 7, proszona
jest o 2"J15!0.szenie się do KD MO
Łódź-śrócJ,miei;cie, ul. Piotrkoiw
ska 21~ pokój 33, w godz. 8-J.6
celem :zW.żen.i.a zE"ZJ1ań.
pleruędemi

kiotnk-ursu
rozloso-

oornne na.grody
m. in. 2 LODO-

'I

KOM

STOI.OWYCH,
MASZYNKI
ELEKTRYC71NEJ DO GOLEi,tp.

Rro.pooyoj•e

~"''"""'ać

na1ZlW

n.ailezy

na s<lir€G :raia.koji:

••~.r~

„D'llien;nilk: Lód'Zllci". uil.. Piotrk.olws'kia OO. na <liow<l11ine.i kartoe z ipod!a;niem imiienja i n.azwi!Slka ariaz ad!l'eSIU ucze.'l<tn,i-

ika. iloomlkJwr\s:U., z z:a,znaczeni€1ffi
na ~e ,,,KONKURS NA
~,,.,......~
(S)

W SIERPNIU

N·~Ę".

Ra.J.io
PIĄTEK,

,

I •

30 LIPCA
PROGRAM I
8.00 Wiad. 8.65 Muz. 1 aikt. a,35
F. Liszt „Hexamero.n". 9.00
Muz. popuwoo. 9.40 Dla dzieciń
ców wiejsk. i prze<lszk. aud. pt.
„W polu". IO.OO Kalejdo.skop kultu
ralny. 10.:;o Koru:ert
rozrywk.
11.0Q „Dr żabiński przed mrl<r<>fQnem". 11.10 Małe zespoły l:IO<Zryw•kowe. H.35 ,Sutta z mll!Z. do
baletu
„Bog-Olw.ie żebracy" wg
muz. Haernd1a. 12.06 Z kra.ju 1 ze
świata. 12.25 RoJll'lliC'Ly kwad-rans.
12.40 R-Rek.lama.
13.00
Muzyka
francuska. 13.30 L. va.n Beethoven. 13.40 „SwojSikJe
melodie''.
14.00 Aud. literacka. 14.15 Me1odie
rozr-·wk. 14.30 Otik. ,,Philh.armon.ia", w reipertua!"Ze rosyjsk. 1
radz.ieclt. 15.0() Wiad. 15.05 Muz.
rozrywk. 15.3() „ROOJtnaitości muz.".
16.10 Muz. ro>Jrywk. 16.35 Progr.
mlodzież. 17.05 Kultura piln!ie poszukiwana. 17.Z5 Arie opero.we w
wyk. :r. Bjorlingam. 17.45 Rad.
Po."adnik ;Języke>WY. 18.00 W!a<l.
18.0n Red. E. Bończa w rad. encyklopedii aktual.n. 18.2() Konce.-t.
JQ.()5 .. Ze wsi i o ws!". 19.20
M!edzyn. mecz J.a. Polska - w.
Brytan'a. 2iJ.OO Dzienni·k. 20.20 d.
c. meczu. Zl.05 Humoreska J.
Bliz,ińSkiego. 21.35 ~· rox.rywk.

A w ogóle trzooa powieo©ieć
,pranie staje 5"ę w łóclzlr.ich
dO!IJl"1ch corao: rzadsze. Nie.mal.
już z za.sady ł>ietl.iznę ;pościelo
wa l :;wtową
oddaje s-ię do
p<r<illn.i, a w d<J<mu robi .się raczej ty1ko o·rzoplerJd b1e112ny,
że

1cawałlk.6w" · z

i~kiej

jedwabi.u

oraz

gairde.-oby
i
bie'liz.ny
Tu widzi się !ówpo ia.ościacb pranej b1ehz-

dziecięe<aj.

J>,;eż

„Xen.oe" -

są stałymi od:bio<rca,mi wód mineralnyeh. Reszta
lekceważy sobie ten
2Jd,rorwy naipi>j. Dlac:iegD?
(kas)

zaikładów

Me licuje fi'lmów zin.anyrti tyl
klO z seansów .noony>eh i w kinach letnich („Człowiek z mafii", „Denun.ojacja"', „Le.mo.rtia
d<lwy :Joe"), MZK przedstawi
w sierpniu .równo 10 premier.
Na e,J<ira.n „ Wiłókniairza"
wejdzie nowa, d,wuse>ryjoa wersja
„Trzech mt1SZkieierów" (koJO•[„
!Pa,noralffia), ty1m :rao:em z Mylen.e Demorngeot i Gera.rdem Bar
ray ~ 'lllważanym za wschodo:ą
cą gwiazdę !dil!mu fra<ncuskiego.
W ,,>Po<l.onid" =baczymy k.o lejno - „Casanovę znad Dunaju"
w.;g-ierSką, wspóLozesną !rornedi~ QbyC?.<VjOIWą o łatwe.j do
rozso:yflrow.ania treści, ,,znowu
Max Linder" skJadainkę fi.ł
0

Polski
ZWliązek
Motorowy
za.jmowail:
&ię
d,otyohczas
gl:i>W1n1e
5'2!\roleni-em k~eirowoów i auito.m.oł>iJU:z:mem w zak:relS'ie SlpOil' towo-tuirys1-yczn ym,
obecnie 72m i.erza o:n ro:z.sizerzyć swoj.'<! dziiataQ.ność także
na u!SlJUif!,i motoryzacyjne. stwo
n.yć WZOJr<lO'We stacje Olbsl:u,gi lroruk•UJru j ące ceną i sOl idnośoi ą wy<kon.ania z TOS-ami

i wairwt.aiami ~ymi.
Lód:liki Odd:z.iaa PZMot otrzvm.ał z

tundusziów ccntr-al-

nyĆh IJOO ty'SI. 2.'ł na b\JJdQIWę
stacji
oooh.lgj samocłlodów.
PEll")>petie

z

ciągnęly się

piero

jej

baroro

8.30 Wiiad . 8.35 „Z wp>kandy".
8.55 Mel. z niezapomnianych filmów. 9.05 Koncert. 9.00 Publi<:yst.
międzyna~- Hl.OO „w różnych rytmach". Hl.4'0 Z życia zw. Rad2licckieg-0.
li.OO Muz. operowa.
11.35 Reportaż Pl. 12.il5 Wiad.
12.10 Stlllty rozirywk. 12.45 uruwe,rsytet Rad, 13.00 Gra ork. cygańska
M.
Michae1oiffa.
13.20
„Kwdaty polskie" aud. poświ<:<; · R.
Turkowi. 13.40 (Ł) Inf. akt. łódz
ltich. 13.45 (L) ;.Bu.raki jak z.iemnia.ki" kom. 13.55 (Ł) „Wspomilllki B. Dro.bnera". 14.15 (L) Gra
trio E. Garnera. 14.30 Mówi Technika. 14.45 Kwadrans walców w
wyk. Ork • M. Lamoertza. 15.00
KOl!'lcert solistów. 15.30 Dla dzieci
odc. pow. „Pa.n Boeganek w Etiopii". 16.00 Wiad. 16.05 (L) Koncert Ork . ŁRPR p. d. H. oe.bicha, 16.45 Pieśni P. Czajkowskiego. 17.05 {Ł) Akt. łódzkie. 17.20
(Ll „Pan wie, kto ja jestem"
!el. 17.'5 (Ł) „Na różnych '.nstrumC'fltach". 18.00 (Ł) Po.puJa,r.
tf."maty muz. symfonicznej 1 ope-rowej, w rozrywk. wyk. chór·u

ny w Miejslt>ioh PraJniach. O
hle w 1 półroc-.r.u ub, re>ku wy·
praly one 454 tony bielizny i
pół miliona koszul męskich, to
w tym roku do koi1ca czerwca
ilości te podskoczyły do 600 ton
i soo tys. koszul.
W drugLrn
pótroozu z.akla<la
się
jeszcze
~altowniejszy
wzrost u.sług praWczych. Czy
pra1nie dadzą rad<;?
Przecież
już teraz klienci na.r zeka ją na
to, że ipun:kty, zwłaszcza tzw.
salony, rue przyjmują
zleceń
przez cały dzień, tylko do pew
nej godziny, np. do 16, a czasem nawet do l~.
D)l're.kcja Miejskich Pralni wi
dzi, że za;>otrzebOIW&nia na jeij
uSług; stale rosną i jak ~twi€>1'
dziliśmy, planuje na II półro
cze 21Większenie stanu personelu.
Od
września do
naszych
pr-a•lni przyjdzie m. in. kilkunastu absolwentów
techników

de<cy2lja..

T &aiz

są

dlugo.. dowiążąca
trudności

7.C 7l!laJ.ezie:niem wykonawcy.
Tymozru;.em
pieniądze prze- r
padną do łrońca roku, jeśli I
choć poł.owa sumy nie wsita-1
n.ie „ip1CTJet'IO'biona".
Co

sza, przepadnie

cy,

ubiór ochrornl.y

i

Komunałnej.

~.

do vV\SJZe•l•k.ich

g<l'r-1

rówmeż

kre-

dyt za;u;fania ze strony Głów
nego KomHe!u K.ul1Iuxy Fizyczm.ej
'I'UJr)"Sltyki,
który
zamierza i w J:lll'ZY'Sz.łośoi subwencjonować
rozwój
us.lue;
moroocyzacyjnyich w LordZi za
pośrednictwem PZMot. Z daAszych drota.cji m-O'Żn.a by zbudlować m. in. 4 s.t.acje ob.<:.lugi w giównyoh miastach wojewód2ltwa.
a ta!k:że wde.liki,

n.s-

w.all'SZ'1lait

mów ś'Wlietn,ę,go lc.olmika, w.;gier
Ski
d"'a•mat
psych<>logi-czny
„Tak" (problemy moralne. naszy>eh czasów. WSIPC>mn..ienia prze
żyć
w:o'je'l>nych) ouaz „Uroczą
gospodynię"
(USA, „czarny hu
ro'01r'', K.iJm Novak i Fred As-tai.re).
„W<isla" .przedstawi dwie :prern1ecy - sensacyj1ny ,,Lęk" pt·o
du•kaji CSRS (waJ.ka z wywiadem zachodnioniemłeckim) oraz
ra<i.7..ieoką J.<omedóę „Witajcie wstęp
wzbroni<>ny" nawiązują
cą w swej satyrycznej ostrości
do C2J3SÓW Móed•wied.kina w lata.eh 30. Poza tym n.a ek ranie
WEI'l!()IWtienLe 0 Ape r~ina" i
!i•łm z.nany z seansów :nocnych
,.,człowiek z m.a.f:ii".

Sklep bęllzle otwarty
w niedzielę
Dwu.krotnie pisa:lismy w spra
wie słdepu
Handlowej Spół
dz1e1nO. Inwalidów przy ul. Piotr
kowskiej 198, który w n°iedzielę
zamykał swe
podwoje. Nares11
C'le krytyka nasza poskutkowa
la. ;Jak informuje nas Zarząd
Ha•ndlowej
Spółdzieln.i 1n.wali•
dów wspomn•any &kk.p bedz!e otwierany w niedzielę, na
to.miast w ponied2iałkl tak
jak z.resztą proponowaliśmy będrz,ie on za.myJ.<.any.
(j. kir.)

<m>

0

Rekontry

więcej

nie zadzwoni?

est.eim w Sltainie zroziumieć
i wy.baezyć, że Warszawa
za,Qiera nami pofl>U-bacrnych
a11ctmórw i pi?kne dlziewczęt.a.
Aktorzy i tlllk stxz.n.ą się ta.m
mniej po.pular.nii, pięk;n.e dzi.ew
cz~.ta za~
z cza,s.e·m
mni~j
piękne. Ale I.ef.JO, że Warszawa .z41/riera na.m miejsca sy·
pi.alne w pocia,gach, 1liie mogę ani z>rozu-mieć, an.i wyoo·
czyć. Bo ni.by z ja.k;iej racji?
Tymcz>ll>.5em WSZl/'S•tkie pociqyi j:adq.ce z Łodzi do Za:lco1x1mie•go, do Szczeciina, do Ku-dowy,
Jeleni.ej G&ry majq
zarezerwowanych dla Łodzi za
ledwie 6 miejsc sypialnych. l
w dodamlcu. w
przedziMa.ch
znia;jd:ujqcyeh się
akura.t 1ia
os-iach
kól.. Ta:k jeS!t.
we
wsxystkieh
pocilW<l>Ch,
we
wsZ1..tstJJcich wagonach sy>P'ial·
nych.
Wszy,51t/cie
przedzialy
w!/dzi.JeLcme dla LOO.zł. mieszczq S'i,ę na os.Wek. Jest to wysoce 11Jie,siprawL.edli~ve i krzlJ'l.C'
d.zq.ce nasze miasto.
Łódź
otrzym-u.je
10
TMl/
m.niej mi.e;.sc sypia.lny.eh n1z
W <llrSZMV<h,
gdy
tymcza.seim
ws<yis1Jkilm wi>a4o<mo, że Loczba

scówkę

, na ja:killwL1.11iek pozagra.n,iczny, ewentu.aLn"samolot,
miesz>ka.niec
Łodzi
mu.si 'ID „Orbisie"
opłlu;i.C
rozmowę telefmiiczm.q z Wars=W4. W ó wcza.s d<xpiero urzędnik
„OrbiSu" dZtoont na

J

ciq.g

cie

je.st

w na.s.zym

nierwieiie

DJ11S1k:rymi'11ację

tę

mieś

'TM'Ue1sza.

ooc.zu.waJ4

szczeig&ni.e lud.z·ie chorzy, k-t6

rzy jadq
do sa~m
re.kon:uxi.iesceirvcję.
Mam

na
na
myśl-i pocU!gi., k;tćre w godZl-nacih ' wieczar-nych wdajq ~
w /ciein111v1cu Je.lewi-ej Gór11 i
K'llXknP!J. Tymi w/.aŚ•nie pocUiganni jeżdżq
pr.reważnie lDdzi<lm>i.e n.a ku:raeję do u.Z'd~
'Wi.s<k Dobnego S.ląsilca.
nmym przejawem t.€1(10 sa•
meiao zjawbs'lca, tego same<g<>
rzelvllbyrm <Lziiumego S!tosu.n.km, jesit 1'ez€'1'Wacja
-mWjsc na poci,q.gi i saimol.ot11.
Chcq.c zaopaitrzyć s•iię w mwj-

i al•
albo me.

jego koszt do Waa"S'Z'GWJI

bo

załatwi

sprawę,

Klient pl.aci, ponosi ryzy]ro i
dockvtku płaci przewa.żnie

w

30 zl za

rozmowę,

gdy wm-

czaisem
3-mi.nutowe pol.ącze·
11fie teiefoniczne z Warsza.wq
'kwztruje jedyr/1.e !5 zl i » w
godzinach 3Zczytu. A mszl/'Stko dz;ieje si.ę tak dlate~. :ie
„OrbiS" łódzki otrzy.mu;e minimtJ.lnq
ilość
m1e1.~cówek.
r€!S'ztę musi z Wars.za.wy wu-

oo

mies-zkańców

Kasprzak

Nareszciel

Jest więc o co krus.zyć kopie, tym bait"dziej. że wsipomniame iniwestycje n.ie pociąg
nęłyby za sobą
a.n.i g!'()S"Z;C
wydiaiflków
z buid'Żobu władz
lokalnycli , a
P<!'ZYCZY'llilYł>Y
się zxl.ecyóawam:i.e do po])!l'awy
zaplecza motoryzaicyj'!llego w
Lodz>i. Ambitnym dziialacwrn
PZIM'fYt pobr7..ebna jest tera.z
pomoc władzy teren.owej oraz
pre.;ecIBiiębiorstw
budowllanvch.

Telefon

w.

dostęp

lokzlizacją

ootartinio za.:padla

d.ębUI.ć,
Można

go robi

N

z
ga-rd;la WJ/1'1/WGĆ·
t.uLJ<.o spytać - dlacze-

ro

na koszt klienta?

aqnsał.em tein feU.etun
•
teraz s.ię bo;ę.
Jeao
sku.Vk;i. mogą oka.zać nę

Jak

naj.gO'T"sze. Cierpnie
m.i
na myśl,
że
zaimw s<t
iJiość
miejscówel;,,
ewent'Ua.Jinie
zaila~wi.ać
ta
sprarwy z W airsz.a:wą
telefon.em slużbowvm, 1!aJk ja.k ~
to· d.Jzieje w pod!o.lmy.ch ~n.sty
tucjach
na
całym
świecie;
„OrbiS" w ogól.e
po prostu
prze.stanie zatm.or.oać się rezer<wacją. No bo z dm:11C1u::zasowej pMilctyloi wyn.ilk.a.,
:1:1!
1'ez€'1"1.V{)WQ,nie miejsc „Orbis"
tt'<liktuje me jako 3'WÓj tntt.egTalny obowiqzek wobec Nsll'Żera, l.ecz jaJk.o d!obrq wale.
sk.óra

2'Większyć

Byiwalcy „Zachęty" będą :mo
oo - &iisk.e.
gH obej,rzeć „Sc.iśle tajne" - o
Pro.s-zę mi ~c 1.111}baczuć,
metodach wa1l!ki wywfadu NRD
gdy „Orbi.s" w)lrzeiktn:i.e .sie
z dywersantami ame·ry.kański
owej diobrej woli i prze.dami 0iraz
„Szczura Ameryki"'
(iproo. fra>n-c.-w!.)
z Azoavou'1iie być W.Ska.w. Proszę 1)11.·1 M'«t. Ray conn1fta. 13.20 (Ł)
:rem 1 posi.ada-czką pon.oć naJmiętać, że ja 1Ul>prillt.Vde chciar
„Melooia, rytm i piosenka" au<l.
pięklni'~isz~h
oczu
świa~ lem dobirze.
13.45
KlUb FmJtuzjastów NowoMa;r!e La!oret. Na ekranie tal<
czes.n'O\Ś
19.00 Wi.ad. 19.0.1 Mu:z.
że „Dern.un.cjacja"
,.LemO'lliaKAR.OL BADZIAK
i akt. 19.30 Kompo<!:ytor tyg.
oowy Joe".
(kat)
S. Bach Msiza h-m-O'll". 20.35
Szkice A. Riudnick.iego. 20..35 d. - - - - - - OGLOSZENIA DROBNE
OGLOSZENIA DROBNB
~· . koncertu. 22.00 z kraju i ze
OGLOSZENIA DROBNE
SW'!ata. 22.2'1 wiad. sport. 22.35
„Bransoletka" nowela c. No.rwiSKUTER ;,W.i.atkę" fabry CZERWIŃSKA
Regin.a, TORZECKA
Wiesława,
da. 22.55
M~
ta'necena. 23.50
Poznańska
31
zguoiła Nal!'utowicza 120 zgubiła
W1ad.
NIERUCHOMOŚCI crmie
~ą
Pi'lnie
cl,a,m.
Piotrk 'Cl'Ws·ka
37, wejściówkę fabrycz.ną
kart<; rejes1>r&eyjną łodzi
godz. ls-,l.fl
TELEWIZJA
10606 g WIKTOROWICZ
Fe-liks, mot~rowej n'r 21220 .wyro•me
NO<W~ki lł5 :zgubił legit. st.a.wi0111ą przez M:n1ste~
17.33 P;rogram dnia (Lódź). 1'1.35 GOS.PODARSTWO
słu:i>l:>ową
lll242
g stwo żeglug.i. _Inspekto13 lekcja jęz. ros. (W). 17.55 „Pia 5 ha w w.ieJikieJ Lo<irz..i
LOK ALE
--. !rat żeglu.gt Sródlądoiwe(!
s:.a.-ze"
reportaż z pocztówki s przed:am. Oferty ,,l <>405"
TOLAK
Heruryk,
Podgow wa,rszawie
10!!71 g
(\;'I'). 18.05 „Wszystko o mieszka- Biurro
Ogłoszeń
Piolbr- SAMOTNY na stanorwi-! rze 10 zgublid !egH. szkO'l
nta"h'" (W) •. 18.40 „Bosone>ga ce_
sklu
poszulmje
pO'kodu n<;
102~~----------sa-rzowa" film z serii Przy- kowska. 96
l<J405 g ~ubtkl<katorski.ego na oAnt-Orni,
R Ó Z N E
gody
'hr M.otnte Ch~isto" (W).
kres
do jed,ne.go roku. KOWALEWSKJ
HJ.05 REllpo<rtaż film. :re „Złotego
Wrześnieńska 96 ,.gubiłl-----------
je<lnoro- Oferty „10249" Buu.ro o- kartę
podatkową
wyd.
PU<:hairu FIM" (Gd,) 19.20 TV Ma PO'ŁOWĘ domu
glosze.fi
Pio·trkowska
96 przez U.rząd' Finansowy TELEWIZOR
radiogazyn Medyczny IW). 19.50 Do- dz!:nneg<>, ga.ra'l: (budyinl024ii g odbiornik naprawię naspr.ze.. POKOJU sublokators'b."ie- t-6dź-Polesie
bran.oc (W). 20.00 D21ienni·k TV kii
aospoda.-.czce)
go
poszu1kuje
stupilnie
(W). 20.20 Lócl?..kie wi..ad.
STAŃCZYK Zofia, Fran tychmias~.
20.35 da.an. Łódź, Stoki, LdJmTel:
22.6;-99.
dent pracujący. Te,Jefon ciszkańska 97 zgubiła le· A. Rym1szews.k1, GlowIr TV Festiwal Teatralny „Ma9~3 g 371-:1:1 godz. 8-11
10265 g gitymację szJ<oJ.ną
zepa". d'!'amtat J. SIO'Wackiego - boWa 15
na 39
IM51 g
pneniesiE!«'.lie z T~u ZiemJ Ma
WRZESi°ŃSKJ--Zdzisfaw, PRAGrTIESZ szczęśliwe-zowieokiej.
Wyk.: T. Mości<>k·i,
B V
G
SAMOCHODY
Krótka 9
?.gubił
le!(!t.
•
.T. Żydkiewicz,
K. Korczak, M.
1. .
krwiodawcy
10254 g <?:?._nmusa„zenstwa.
Nap'.sz
T~en>z-Kuszyńsika,
B.
GrzybołłOFFMAN
Gryzelda, Ki
·~
Koswlin, Odw1cz. Z. 07..arowsk!. J. Próclmlc „VOLKSWAGJ;)N" OISO'bo lińskiC'11; 0 145 zgubiła kar WOJN AR OWSKI Cz"5ł.aw ~<:dzenia' G. Blyskawiczkl, B. S>iJWeoka. !IJ2.a5 Dziennik TV wy do s.przedan;a. Te.1. tę rej.
motocyikla L'miń•kiego 10 zgubid le ni~ prześlemy krajowe
od
(W).
fJ31Hi7 g.odcz. H-16
g:ty.mację
k.rwioda·wcy
adresy
4018 k
WSK 111!1' IE-7782

talflwizja. -----

Rerp. imte.ra.okii. 22.20 „Sema·
ty fortepian.owe" L, v. Beethovcna. 23.00 Wiad. 23.il.5 Pod batutą J. Barrbi.rollego.
PROGRAM 11

j

chemicznych
zawodowych
s.zkół pradniczych z Łodzi, Wa;r
sza.wy i Wrocławia. Prezydiwn
RN m. Lodzi wyasygnowało spe
cjalne funduso:e na dokształce
nie
kilku praCO<Wników, aby
podnieść ich kwali!hkacje. Plany zatrudnienia z.więkSzają się
już na koniec nr kwart.ału, a
w IV kwarta.le dalej wzrosną.
To pool\'\/Oli
na uruchomie.nie,
tam gdzie jest to możliwe, d.l'U
gich 7,tniain
o<r a<!: na
s.zybsr.l'f!I
praillie.
Dr·.igą zmianę otrzyma taikże
uruchomiony w końcu czerwca
zakład
prania koszul przy ul.
Obr. Stalingra<lu &~.
Obecnie
pierze Olll 40 tys. koszul miesięcznie, a w IV kwartale licz
ba ta pQdwoi się. Niedawno ru
szvł na Osiedlu •• Wielkopolska"
nowy r'lon pralnie"Zy. ;Je.-t on
najlA-)lej urządzo-ny ze wszystkich. oonif."waż otrzymał ciepią
wodę z Elek:trociepl<>Wni. Na·leżafoby sobie żyezyć, aby i inne salany otrzymały gorącą wo
dę
z tego źródła. Podgrzewanie wody
na gazie
hamuje
szvbkość wyikonywany<:h u.sług.
Największe moZlirwości w
tym
W'Z.gilę-cf.z.ie
ma
salon „Ani.a'\
gdyż w tej chw\li o<lcin,,.k Na
rutowicza otrzymuje rurociąg
Elektro-ciepłowni.
Nale:7.aloby
koniecznie wykorzystać tę oka
zję.
Kładziemy
tę
s:orawe na
ser-cu
Wydziałowi
Go.~poda·rki

Winteresie zmotoryzo.wanych

na łódzkich ekranach
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samOO!bsłruigiowy

„KOLIBER", APARATU FOTOGRAFICZJNEGO, NESESEPLETU N AKRY()
RA.

Pra.00W111ićy Mjejskieh Pralni są zd2li.wiflti. Zwykle latem
ich 7,a.Jdady nic wykonywały planu brak było z.leceń
od klientów: W tyni r<>ku pelny sezon zaczął się w polowi' marca i do tej pory w pralniach o ogó':k3:ch ~ie "'!a
mowy. wszystkie magazyny zaJadowane są b1ehzną l odzie
żą. Dalsze zlecenia napływają stale. T~'lllcza.sem w
prał•
niach z J>O'Wodu urlopów zmniejszy~ się ~tan. personel~.
I stad dodatkowe t.rudnoś ci w wyWllązywanm się z zadan.
Wydlużają się terminy usług.

'IJ'!'aiwczy w hlł'lli przy Ziele>nym Rynku, Za dlrobną -O<J>latą
pos1i:aidac:z pojazdu 'i<trzymywa.lft>y tam stanO'Wislklo pll'a-

~ą

post.aci

Czy Miejskie Pralnie wyręczą łodzianki?

Wody mineralne ===
• •
WCIQZ nie doceniane

Weści.

WEK, ROWERU, ODKURZACZA,
RADlOODBIORiNIKA

NłA

trybucyiną. by obdziellć mO"Ż.
dużą
li~bę
kJj.entów.

Li wie

dn.fotmowia<liśmy,

wśród uczesf,n.i.ków
(w dwóch et>a•pacii)

w.aare

7.,airarz.em

pr-01W2dzić
hul'towe.i dziala.inośoi haJ11dlow.ej" rue po k i 1k a egzerriplairz;y daJnieg'O a:rtyilruru mUBZą sµrzedać. Jednak,
gidy czegoś na rY'niku
jest mało, w myśl nie p-isanego :zJWy=aju persoinel sklepu
sam por.ow<'dzi "poli tY'kę" dys.-

l

:r.,

•

•

.

•

sprv.el

I

z

u

DZIENNIK LODZKI m

180 (5798) 3

SPORT B SPORT B SPORt • SPORT E SPORT B SPORT • SPORT • SPORT li SPORT B SPORT B SPOR]]

Bokserzy Gwardii
rozpoczynają treninei

{I}

obronie kolarstwo torowego
I

Dwaj łodzianie na liście zwycięzców
Wyścig Dookoła Polski
w konkurencji międzynarodowej

Torowcy często n<amekają, że Qin wys<J!ko notowiall'ly ;na wszyMarn..v woco mlodycli za.wodw stO<SIW!'lkU do $ZJOSIOWCÓW czru-1 st:ldch bez: wyjątku tora.eh Eu-1 ni'ków. Są
oni w Lod:zti, Szczej.ą
się
oni
upośledzeni,
:ile
Pdlro1py.
Dobrze notowani są rów ci-nie, Wr-0da:wiu, Włocllawku i
Zbliża się wieliki sezon bokskt Zwią"ZJe'k Kolarrski faJWory- nież ;pozostali
nas.i torowcy. Radomiu. Tym mtodym chłop
serski.
NieJbawem wzmowione zru.je S'WISłCYVlców, a nie w1ntka T:rzeba
i,m
t-y<lko trosikliws:zej c.om pot:rzetbn.e są liczne stairty
W nied<ztieaę 1 sleripn<ia
w z tym, że pod uwagę wzięte zozos.toną
spotkania li,gowe, ru- w :istotne Poltr.reby torowców.
niż dotychcz;a.s opieki i więk- w k-0nkurrencj i
międ:zyna,rodo- Wa.rszaiwie o godz. 8.30 nastą- stamą łąc.zme czasy trzech
za.Pokrzywdre ni rorowcy
mają &zego rozmachu ooganizacyj ne- wei i co wa.żmiiej:size, więcej
szą do waillm
jun.i'Otr'zy o pun.iż pi stad kokrzy
dK> Wyści..,au wodm..itków poozczegó1n ej diruży
racię.
go,
dotychczas.
SJ]'.Jlrzętu.
char GKKFiT oraz PZB, no ~
Potrzebne Dook.ola. Polslki.
:ny,
Ot, choaia7lby - spraw~ naP{)llslk!i. Ziwią.zeik Kolarrsikt po- sią gumy. rowery i wiele cześci
Wyś<li·g rozegrany zoot.ande w
czel'.i:ają :nas
;poWla!Żne mecze .i;.ród. Byile gtdzii·e odibywają się wm~en
Lnn-O<Wacja ta pole!1i<l ptl'Zede
ziw.racać większą uwa- rowermvy.ch .
lrontk.urrencj i międzY1!1.atr-0d.owej. wsizystlkim
wyś~ szooowe międzyip.a.ńsbwowe
n2 tym, że nie bę
to na m~- gę na lmla.rsitwo tocowe, a ndez Angilią
Jeżeli PZK-0•lzlI'S1ki
sam nie Do i!'egu[amdnu tegoroczneg o dą
de
1lnajdu1
klasyfikowa ne jak to doje
się
bog<:to zasw- wątpliwie
wyłoni
z NRF,
się
wiele mCY!:.e poradzić z wielu kfopo- wyści,gu w,ptrowadroll ;O i=owaw.icmy stół z nagrrod:am~. a to- talentów s19octowycli na mia-rę tarni zw<iąz;amymi
tycilczas :piraUctyikowaino, wyniz kolatrstwem c;.ię.
ki za,wodndk&w , którzy wygryW ~tniewie il'<JIZP-O'Czmie się r...;wcy w naj'J.epszym wyipadklu Zaijąca.
Józefowic.za ,
La.tochy tórrowym - to wairto zwrócić
Otóż na każdym etapie prze2 sierpnia zgiru'J)Owande kadlro- ofJrzvmu.ią ' szarly mistraowsk ie czy.„ naszycll j;im.i<Jtrów.
się już teraiz do Polski-ego Ko- ptr<l'Wad:za~a bę<lzie jedynie kla- wa:li e:t.aipy, ale potem wyCDfywam si.ę. Trzeba skończyć wywJcz.ów, a IP'DSiZlczególnie kluiby i <JtkilaSk.i niezbyt ldczmie 7;groOstatnie mistrz<oobwa Polsiki milt~tu .?limp~jskiiego o p-cm;~ syfitk~~ia
in.dywidualtl la.
i <>- śoi.e-, by- zasłużyć na klasyfiIP!"ZY.s>tęoują
do tireningów we madzx:mei p.uMiczmoścL
wykarz;a.ąy, że mamy znac;r.nie Na.pisahsmy . ~ trzeba zwtrocic czywu~ie
.łącz;na
'PO
etapach. kację d;riuży:n, ową.
wfasnym :zaikiresie.
z IP'Utnktu widzenia równo- więcei j:uniatrów niż seniorów sJę tie1raz, . a nie w. 19~8 ~Olku, a.tle me druzY'nowa:
.
UJ?rawn.i<en>ia
dzieje si.-e nie- Jest to· objaw wyjątkowo po- !<'<lY zaczru~.Y wybl•erac Stlę
Oto n2zwiska kolatrey, któw
Kelasyfikac.i
a
drurz.yinow~
ob~i.reżeli chOO:zi o lód'Zlką Gwa.r- wą,bplilWlie tyim os.ta<bnJm kirzyw- cieszający i otiwlierający per·· cliadeiką ipOOrroz do Meksyku.
rzy :zxibbyw<:li tyttu.ły misł:trzow
cz.o:i~
zootiairue
po
zaikonc:ze;:.'lm
dię t.o 'ZIOsta ją w2mowione da ma;teria.L'1a, atle ni,ew;mól- ,pektywę na ptrzyisiiłooć.
J, NIECIECKI
wyscigu 8 si€\I'Pma. w Low1czu s1ki:e:
trentlnJ?.:i w 00roclllm SIP'Ol'towym mi€!I111ie Wielka j.est sa.tysfak- 5
KotJl.~ńSlki
z
W~wa·,
czy
tego ik:lu:bu ptrzy Ull. Głó'W!nej cja morall!la..
1928 - Feliks W1ęcek
Rubim z Gwatrdi:i - to już ko17.
1929 - Józef Stefański
Nie iestt ptrZecie!Ż żadną ta- farze, na których mQIŻnoa Slta1933 - Jerzy L1pjńsiki
~€'1Ilinicą, że tocowcy nasi cz'"'" wii:ć. Są to za.w.odln1cy ambitW masie
prowadzeni a tre:- sto rr>ePl!"eoon.tuią
1937 - BOt!es.l.a.w Naipieirala
zmacz;n.ie wyi- ni i znający się na trzecz.y. Je1939
lllingów
- Bolesław Napierała
:przyjmowa ne
będą szy paziem sportowy ndż szo- d.,y111ie tyllko od tren·etrów
zaile1947 - Stanisław Grzelak
Tuzeba podkreślić
>.:głoszenia
nowo w.sotępującyd1 rowcy.
z żeć będ:z;i.:e laik z;acood.e rozwi1948
Wa.oław Wójoik
n.acilslkiam. że np. Zając jest iać się pięknie 002JP'OCZJęta. ich WCZOII'aj
lkand:vdlaltów.
zatkończone
zootały gi.m T>0111>•tórzyi
S•W<>Ją
wyraźną
1949 - Loca.telli, Włochy
asem w skali európejskie j. Jest katrietra sportowa.
misurn05twa torowe Polski. Na·J· przewagę nad KU:l)czakiem .
1952 - Wadaiw Wójcitk
oie.kaiwszym pu-n.kte•m programu
Trze·cie mie<js-ce zajął Szymań
1953 - Mieczyslaiw
był wyścig sprinte,rów na 200 ni. ski, a
WilczewcztWa,l 'te Jerzy Kupcza.k.
Do decydującej walki o .koszulkę Zając uzySikał na~letPSZY czas skli
WAŻNE TELEFONY
mistrzo.WS\ką stanął obok Zbysła 12,4.
1954 - Marizn Więckowski
Łagiewnicka 34 przyjmuwa Zaijąe3, Ryszard Kupczak.
W wyścigu drużyno1Wym jwn.io1955 - Matriain Więck<>WSI.~
Pogot. Ratunl<;owe
Pierwszy pojedynek kolaJ!'ze za- rów mist•zem Polski zostali mło
09
CJ~?i
?~I
je0 roozące i chore gine1956 - Marri.at!l. Więckowski
Pogoi. Milicyjne
częli rozg•ywać „stojąco". WaJlka cLzi
07
kolarze Spa,rty z Wrocławia
00-oo
z Dzielnicy
Bałuty,
1957 - Henryik Kowalski
poradni
rejono- ner.wów trwała przeszło pół go-- - 5.00,2. zawoonicy Gwardii wy5
wej
nr
10,
z
Dzielnicy
1958 - Bogusław Forniailczyk
dziny. z chwilą, gdy na!I'e·s z- wa.tczyli zaszczytny tytuł wice1
straż Pożarna
Wid.zew m:az z Dzielnicy cie kola:rze ooecydowa.li s'ę r-u- m'·strzów POt!stki. Trzecie mie•jsce
1959 - Wiesław Podoba.s
Kom, MO m. Łodzi 292•
szyr do waU<i, .prowadzenie ob.jął wjęla dJ:·użyna Widzewa.
Górna
22
po•radnie
·
K,
1960
- Dieroken, Belgia
3 00• 57 ZACHĘTA
„Helena ców" 00 łat 9 (po!.) ~rzy uL Przybys7e<w skie- Za.jąc, który w piękn~-m stylu
Mistrzem drużynowym Polski w
1961 - Henryk Kowail&ki
307-01
trojańska" (panorama) g, 10, 12.30, 15, 17.30, ZO oC i. C1"':z:kowski ego.
wygira~ pie!"Wszy wyścig, a w diru- wyścigu seniOII'ów na 4 km zo1962 - Jam. Kudira
Inform, kolejowa 581·11 od lat 12 (USA> godz. POKOJ (Kazimierza 6) _
Szpital im. dr H, ~or·
stał
d·ookonały
zespół
Włólmoa
Inform. telefcmiczna 03
1963 - Stanisław Gazxl.a
10 12.30, 15, 17.30, 20.
.Za
białym
murem?' dana,
ul. Przyrodnicz a
rza Łódź 4.47,2.
Drużyna
jeTATRY-LET NIE - „wy. ~ lat 16 · (czechosł.) g. 7/ 9. przyjm;ije. chore gi1964 - Rajmund Zi-e1iński
chała w
&kładz.ie:
Staroń, Laitosp.a
Artura"
TEATRY
(wł
. ) godz.
16, 18, 2-0
nieczynne
nc,kolo:giez.nie i rodz~c~. z
eha, .Józef01Wiaz, Wa·che-cki. D!l'U20.15. (Kiną czynne tylko POLESm (FoTnalskiej 37) Dzielnicy
Na
gie mieds-ce zajęhl zawodnicy LZS
1i!Ś<:ie
tej
znajdujemy
Sródmi-:scie
w dni pogodne).
MUZEA
„Skarb w Srebrnym Je oraz z ~lelrucy Gorna
ze Szczeci.na, a ~rnecie Gwairdii dwóch rodmvityQh l:odizlian,
a
STYLOWY<..- LETNIE
z.io:rze" (NRF) od lat 12 -: poradma K. uL Leczłódvkiej.
miain-01wicie
Stamóslawa
Grzela.MUZEUM HISTORII RU- „Lemoniaao wy
Joe"
(panorama) g. 17. 19 n:cza 6.
Tak wlęc na 6 tytułów mistrzow ka, kitócy wygrał pierwszy
wyCHU REWOLVCY JNE· (panorama,
czechosł.) POPVLARN E (Ogrodowa
Szpital im. dr M. Ma.
Sukcesem łódzkicll pływaków skich trzy przypadly kola.rzom
GO (Gdaqska 13), tel. godz. 20.15 (Kino czyn- 18) „Konik polny"
od clnrowieza, ul. Fornalskiej zakonczyly się od,byte niedawno lóookim: Ko.t1ińskiemu, Rubi.n.o- ścig -po wojnie w 1947 r. i Ja364-42 czynne w godz. ne tylko w dni pogod- lat 12 (radz.) g. 1'7, 19
na Kltudlrę, ziwyoięzoę w 1962 r.
37, przyjmuje choce gi- w Gdvn.i mistrzostwa Polski mło Wi i drużynie Włókniarza.
11-19.30.
ne).
ROMA
(Rzgowska
Po skończonych za.wodach deko84) nekole>gicznie i rodzące z dzików. Nasza młodzież zdobyła
MUZEUM KATEDRY E· ADRIA (Piottikowsk a 150) „Zakochani są między
W tynn roklll Kudtra SltatrtoDzielnicy Polesie i rejo- 4 złote, 4 srebrne i 3 brązo•we ra-cji sza-rfami i k,oszu.Lkami misWOLUCJON IZMU (Park Pożegnanie z tytułem nami" od lat 16 (pol.) ncwych poradni K nr 11 lnedale. w punktacj.i
trzoW&'<:i·m'i dokona•li p. J. Szew- wać ni.e bę&ie. gd'.)l'Ż bierze an
klubowej
Sienkiewicza ). Wystawa „Towarzysze broni" od g. 10. 12. 14, 16. 18, 20 i 12 z
uid:zia.l w wyścigu dOOtkola Kaczyk i wiceprezes
pt. „Njektóre probie- lat 12 (franc.) godz. 10, SOJUS)!: (Platowcowa 6) O•raz z Dzielnicy Widzew pływacz.ki i pływacy SKS Sta•rt g0 - Domański. ŁOZKo1arsk.ie nady.
Dziielnicy Górna (Łódź) zajęli n
miejs,ce, ulegamy e·wolucji". Czynne 12.30, 15. 17.30, 20
„Barwy walki" (palllo- poradnia K. uL Rudzka jąc dwoma pul!lkta•mi d·rużynie
godz. 10-15.
GDYNIA (Tuwima 2) rama) oo lat 12 (poJ.) 32.
Slęzy (VV'tocla!W), a wy:przedza.iąc
ł
„Mrok 7.a dnia" od lat godz. 17. 19
Chirurgia Południe ta•k·ie zespoły · jak: Legię. Fio~e
WYSTAWY
l~ (węg.) g, 10, 1%.ZO, STO~~ ~,Zbocze)
- ;,Nie Svpital
.im. JonS'chera, (Gdy.nial i Pafawag.
.
li
Jo, 17.30, 20
zab1Jaj (panorama) od u?. Mliliono•wa 14.
w ro,ku ubiegły•m nasza dr ż;v
OSRODEK PROPAGAN - HALKA (Kra.wiecka 3/5) lat 16 (wł.) g. 1-5, 17.30, Chirura·
Pół e
na zajęła g miejsce,
DY SZTUKI (Park. im. ,.Złoto Rzymu" od. lat 20
u
świetnie s•pi&Ulją się polscy ko- stosowali tatkty,kę defensy\1\l'llą.
.
,.,~a
no .
lairze, s.tartują-cy w między=o- AJinato.rów
H. Sienk:e<wicza ) - Wy Ie (wł.) godz. 1'5.45, 18, STYLOWY - STUDY.JNE
ucieczek nie było.
S~pi
tal
~·
.
Barlickiego,
Jak
nas
poind'.ormo-w
ał trener dowY'm wyścigu St. La.ure.nit w :zJwy<.:iężył Włoch Casini 1 :I0.42,
stawa
pokonkursow a 20.15
(Ki·lińskiego 123) „Kro- u •. K.opomskieg o 22 ·
Sta.rtu P· W. Tyzner, w zawo- Kanad7'ie.
przyjeżdżając na
„Czło·wiek ws.półczesny" ŁD& (Tra\lt\!łta n.r llł)
metę na czele
nika jednego
od
Laryngologi a: Szp. im. da-0h stair.towało l!i-0 zawod.n.iczeik
Tneoi. etap wyg.rai reprezentan t dużej gir~y.
otwarta w g 002 • 10-13 „J~t ·taki · chlo'i>ak" lat 12 (radz.) dnia"
godz, 16, P irogowa, n•l. Vl'ólczań- i zawodni.ków z całej Polski, W Francji
1 15-.18,
Sen.icouirt,
Na
..
u!zysikując czas
5
miejseu
sklasyfikow
(r.adz,) od lat 12 godz. 18, :!<>
any
,;,a
195.
tym 9-osobO<Wa ekipa z Łodzt. 6 :2q,~o.
zo.st-.ał Kud1ra.
.
PALMIARN IA _ czynna ló.15, „Walk<>wer" (pol.) STU~IO (Lumui::iby 7-9) Okulistyka:
s~ita[ 1m. Złote med:ale d~a Lodzi zd<>byli: T.rzeici na mecie byl repre'ZenPawłowsd<i, Magiera, Surm.iński•
god-,;. l0-l .
oo
lat
16
god.z.
17.30,
„Diabeł me>rsk:i" od lat J<Jnschera; ul. Miłiono- So.bole,w ska (An;Jana) na
8
dysta.n tant Połsk.i PaiwłOIWSki, który uzy- a przede wszys1lktl.m Kudra na'O
ZOO (ul. Konstantyno
w- 19.45
· 12 (,radz.) g. 16, „Bam wa 14.
sie 100 m d.ow.„ Zajączkowski s·ka.t czas 6:20.50. w C"...ołów-ce da.i zajmują wysOtk.ie lokat:y.
ska 6/10). Czynne
(Rzg01Wska
94) let" (.pa.no;rama) od lat Cbi'.-urgtĄ la~"ologia (An\1atna) w wyściga.eh
00 MEWA
W wyścigu jedzie jeszcze 44
na dy- orzyjechali także Kudtra i Magie- 1 ., ..,.
g. 9 do 20 rkasa do 19). „Upal" (poi· l od lat 12 T 16 Ił (ra d ·Z: ) g._ 18.
stan.sie 100 i 200 m dOIW. Oll'az ra.
za.wodJnitków.
dziecięca:
Szpital
tm. sztafeta startu
na dystansie
KINA
Pooha natomiast mieli Czechogo<jg:. 16• 18 • 20
AT Y (Sienkiewii" a. 4 Konopnickie j
ul.
Spor·
4X!OO m zmien. d"'iewczą~. Sre- ł
1 MA.JA (Kilińskiego 1'78) „~zamy k.of'.",, ,,n.oz1oł- na 36-50.
•
b•rn•i medaliści to:
Sobnl=•"".ka "owacy. Dwóch n.aijiepszych zaPOLONIA - „Romans z
„Jumbo"
(panora.ma)
k_i na wiezy . „Dwa
.
.
nieznajomym " od lat od tiiit
~ ~~~·
wod.nrków
Smol.i.k i Scheybal
(USA)
g.
.
,
lneguny"
„Saba
de·
Cb1rnrgi;i
szczękO'Wo• (Ar.Ma.na) w wyścig.u 4·00 m d<Jow., musiało
15 30
się wycofać z wyści.glll.
16, (USA) godz. 10, 12. , J . , , 9
tcktyw" godz. 16, 17, twa~owa.
Szpital
30 MŁODA
7 45 20
im. Strojna (5'\a.rt) na dystansie 200
Czw:air<ty e!tatp wyg.rał Hi52lpan
is. 17.30, 20.
GWARDIA (Zie- „Głos ma prokurator" ~a.rl!ckiego, ul. Kopcińm klia;<„. AJ.dona Klt'awcz:i:-k cs.tair.t) Uribe11.uria 1:50,00. Drugi na
WISŁA „System" od Jona 2) „Cleo od
w wyscigu na 200 m ziltlllen. 1 100 mecie był wtoch Casin.i. a trze5 do od lat 16 (pol.) g. 18, 20 sn:1ego 22.
. lat 18 (ang.) godz. 19. 7" od
lait l't! (franc.)
Toksyk<>logi
a:
I
Centr.
m dow., Mosvn•ak (Sta·rt), a ?rą ci. rąrrezetn.tant Polski Pawi~12.30, 15, 17.30, 20
g. lll, l%, 14 16,
Wczora.j w Gdynl za.końC!Z'One
DYŻURY
APTEK
Szp1taJ Kliniczny WAM., - ZOW'l. Strojna (Sta<rt) VI'. wysci- sUu. Po . 4. etarpac:h
SC _
przodoWlIU- 210staJI.;>'
.' . 18 ' 20
pływac~ie mistrzostwa
113.
ga<;h na 100 m klas. i 200 m klem wyscigu był Pa-uwels (Be•l- Polsln
W01;~0
„Sze-cbereoZa MUZA (Pab1anic;ka 1~~ CiesZ>kowsklego s. Piotr Żeromskiego
rnk>dzi•ków.
.
zmoen„ A. K'rawcrzyik (Start) na g,ia) da (pallf"rama) od 1. 16 „J dalej będę spiewać kowska l2'7, Tuwima 5 , .Nocn
19:10.44. Pa!Włowski zaJw
kOlll.kurencj
1
1 deiewcząt wiela
P<>moc
P
e:lęg?JOo m klas.
9
mował 4 miejsce ~franc.-luszp.-wł.) godz. (pat!W:rama) od lat 12 Wólczańska
19:14.18,
su1kces
odniosła
pływaC2lka
Jak twierdzi t..-ener W. Tytzner, Kud!I'a - 19:19.01, 14. Magiera -8.1 kii
37 , Lim.anow- ruarska .d~ m: Łodzi .o. 12.30, 15, 17.30. 20.
(ang.) g. 1.5.45, 18, 20.15 sk:ego
Anlilany
Sobolews•ka
zwyciężaj c
,
Pl.
Wo!n!'lści
Al.
Kosci·uszk1
48, tel. były to naJgOll'zej rorga.niz0owa nel 19:Zl.18, 1'7. su;r,mińsiki - 19:23.02. na
37
WŁÓKNIARZ „Upa- OKA (Tuw:ma .,m: 34) 2, R~ows>ka
24 -09. od godz. l9
100 m dOW· w czasie _ 113
4• zawody pływackie w Polsce.
• ,
3
do
147
Pa
Te1go samego dnia, po k:rótkillm
de!< ~~sarstwa Rzym- „30 lat śmiechu (USA)
Dwa tytuły mistrzowski e
Nocna pomoc lekarska nujący bałaiga~ &pOW?dował, że oopoczyn.k.u. kolarze
sk1ego
(panorama) od od lat 9 g. 1.6, 18, 20
stanę-li
do był w konkurencji chłO!pCów re-.
DYŻVRY SZPITALI
pczyj.muje zgłoszeoci:a te- d? tej pory rue jestesmy w sta wyścigu
uliczne.go
lat 12 (USA) g. 9, 12.30, PIONIER (Franciszkańst-:a
na
trasie
dłuprezentant
Ani<lany _ ZajączkoowJefomcz;ne w godz. od 19 nle podać uzy&kanych pt"Zez na gości 50 km. zmęczeni
16, 19.30.
przoopo- ski. Wygrał on 100 m i::rzb. _
~l)
„Wyspa
złoczynSzpital im. B. Wolf, ul. d~ 5 na nr teJ. 444-44.
SZY'Ch zawodników czasów.
łud"1i01Wą jarzdą -w-szyscy kolaT<Ze 1.11,4 ; 200 m grzb. 2.35 ,9.

I

Zając

i kolarze

mistrzami
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Polski
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11 meda li

dla pły111akó111 Startu1
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POWIESC „DZIENNLK A"
nił

cie.
-

Podniosła

wzięcie.

fartuch do

OC2JU

i

szlochała

za-

-: Nie mam najmniejsze go zamiaru zamyk.ac was do więzienia. - oświadczył uroczyś
cie Downar. - Jeżeli naturalnie zrobicie to,
czego ocl was zażądam..
Piskorczyko wa wytairła ~os · i usiadła na

krześle.

Wszystko zrobimy, co pan każe. Byle
tylko nie iść do kryminalu.
- Więc przede wszystkim chciałbym wie
dzie~ . jak to się stalo, że .k\lpiiiście dolary
własme od tego faceta? Znaliście go przedtem?
Piskorczyk potrząsnął głową.
- Wcaleśmy go nie znali.
- W jaki sposób closzlo do tej transakcji?
nieznajomy mi nie robi się takich rzeczy.
- Bolek nam go naraił.
Jaki Bolek?
- Kalinowski.
- Co to za jeden?
- Taki chłopak.
Pochodzi z tej okolicy,
ale pr<:eważnie przesiaduje w Warszawie.
- To panów nie interesuje
wtrąciła się
Piskorczyko wa.. - Nie gadaj co nie trza.

z

*

POWIESC

1,DZIENNIK A'l
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Ależ to nas bardzo interesuje zapewDownaor.
Mówcie, gospodal:'zu, mów-

Ze niby o czym?
O tym Bolku Kalinowskim .
Ano, właśnie.
To on was prenał z Wierzbickim ?
On.
Chcieliście kunić dolary?
No bo, proszę pana„. ".:hłop poskrobał się w głowę. B<J widzi pan... Odłoży
ło się trochę grosza, więc.„
- Więc chcieliście w czymś ulokować.
- O, właśnie.
. - Ja ci mówilam,
żeby§
kupil złoto
wtrąciła się Piskorczyko wa.
Nie byłoby
teraz tego całeg.o kramu. Ale do ciebie gaaać to kiej cl.o słupa.
- Cicho, matka, cicho. Nie pora teraz na
krzyki. Co się stało, to się nie odstanie.
- Więc to Bolek Kal1inowsikli ptr.ZY'PII'mwldzil oo was Wierzbickie go? - spy:tal Dow-

=·
-

Niby nde prz~l, tyMro go pr.eyz Jroirtką.
- - A S1kąd on wiedtzliJaJł, że choeai.ie Irupić
dal:airy?
- Ta1k ~ kiedyś z..,,oiadaiło.
- A ten Kz.linOWStk.i., to czym si~ W!la.ściwiie mjmuj>e? Pracuje gdzieś?
Pi>Skorczyk za;przec:zyt z <Jtzjrwientiem,
- Pl"aeować, to on nigdzie nie pr2ou.~e. OD.
ta.m ~ pra_cy ni~.y. Tak, kombinuje,
\Sllał

ha.nd~uje.

-

Czym hal!ldiln.tje?

-

Kotami? - 1ldziwil się Dow.natr.
Bywa, że i lrotarnD..
N:ie rozrum1em.

Różnie.
Zaig;randC2ll1ią ooz:iażą,,
wódJką, kotami.. Czym popadnie.

-
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Chłop

wz:russzyt ramionamd..
- Co tu jest do =mienia? Spiraedade koty na Slkó~koi i tyle.
- Jakie koty?
- Zwyczajne. dz:ilkde, bezpańSkk.
- A k>omu siprned.a.je?
- Różnym. Tuikrlm, co rob!.ą fUtbria.. Szc:zygLelsskiemu.
- Gdzie ten Szczygielsikń. miesl'Zlka?
- A tu, nj.edaJelro, P<Jd tamtym laskń.em, co
go widać z okna.
- A Katlinowski gdzie miesz!ra?'
- T·ego to .nie wiem. Gdzieś w Warrszaw<ie.
Tutaj mieszka jego ojciec. Matka zmada w

tamtym roku.

Downar mpiąl pod szyją mUl!tdm i ~.
- A teraiz pooluchajc:i e mnie uwari:ni.e, gospodarzu. Ja te dolary m'U:Szę za,brać, aile nie
martwcie się. I tak Illie miclibyścite z n.ich
pociechy. Są fałszywe;
- Fałszywe?!
- Tak PadJJ;iście OfLaJrą osmistów. Jeżdżą
:PO ws.iacll i spirzedają fal:szywe dolairy.
.A to złodzieje! krzyknął zaperzony
P1slrorczyik:. - Niech no dostainę w swoje rę
~ tego Wi~bicltiego allbo Bolka, już ja
io~. .n<11Uczę. A tycli ośmiuset złotycli ocz.yWJSOJe nie oopla.oę,
- Jakich ośm:i.uoot złotych?
.- Ano, m te dol.ary jeszcze im jestem win:JJetn. Ma przyjść ju!Jro, pojutrze.
- Leb rozwal!ę diralllliowi - powiedziała z
przekonanie m
P.isikorczylro wa.
0&'Zll.&ty
pa'Zellclęte. Wydrwigroo .ze.
- Nie róbcie żadnych awamtUtl' - do:oodzil
Downar. Pobijecie człiawi~a.. dojdzli,e do
sprawy sądQWej, oka-te się, :i.e Sk.upiujecti.e dolary.~

Będą

p.r:zyklt'QŚci.

*

- &leja - przy.f;aikillęla baba która od ral'JU ostygila z woj<J!WI!icu;go za,P-ału. Swięt.a
racja.
Piskorczyk zbliżył się do żony_
- Ty
w te SipTaiwy n~e mllie&zaJj. Ju:ź ja
sam z mm z.ałatWię. Za drzwi i psem posz,czuję. A ty siedź cicho, nie wtrącaj się.
Downar WZiąl ze stolu dolary i skinął na
si€iI'Żanta. Pojec!rnli do Kalinowskie go.
Zapadła w ziemię chałupa, pokryta poła
tanym nieporządnie dachem. Ogród zarośnię
ty chwastami. Wa.Jący Stię chlew. Na środku
podwórza. kupa gnoju, po której spacerowały trrzy chude prosięta i kilka kur. Wszędzie
w:idiać był.o QIPUSIZJC.Zenie i calkowite zaniedbanie.
Katlinowsld
siedzi.ail na
wą.sk.iej
ta.wce
prr..ed clJOmem i łiata! Slbare, juchtowe worki.
Chk•u byl diufy. masywny. Twarz mial szerol{ą, i><l'O'I"aną =ars:zcz:kam i. Blaidonieble skie
oczy wyglądały ja:k wypłowiałe od silońca.
Riu<la broda byia =ierzwion a i nosiła ślady

"!e

posiłków.

- Dzień dobry - powiedział Downalt' .
Chrop podnióS!l oczy n:a. przybyłych. mrukną-I ooś rnewyrain:ie , ade z miejsca się nie
ruszył. Cwk.al.
-

Czy pain ~ailinows:ki?

- Ffi'inciszek
wyja.śnil brodacz i dalej
laita! worek.
- Chcieil.iśmv z pal!lem pcxrozmalW'iiać.
- Niby o czym?
- O różnych SIJJ'I'atWaoh.
M&e wejdziemy
do domu, bo talk na świeżym powietrzu to
trochę

nął

niep.oręcmie.

Jak panowie chcą. .się z ławy.

Stęlmąl

i dźwig

Dalsizy ciąg nastąpi
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