siarkę

Koniunktura na

Rozbudowa kombinatu tarnobrzeskiego

na szybszych o~rotach

PierwszJJ etap
po ZSRR

w Nowosybirsku

~

a~
ro
ary

ń~

ny
y

o

!!'Cl>

Lord Chullont
z_aproszo ny do Warszawy

I

miillist.ra
zaproszenie
Na
spraw zagranicznych PRL Adama Rapackiego, przybę
dzie z w:zytą do Polski, dn'.a
14 J.ipca br. brytyjski mb1ist.rr
zagraniczstanu do spraw
nych, odpowiedzialny za spralord Chal·
wy r9zbrojenia font wraz z małżonką.

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

sitronnych stosunków flrancusko-radzieck.ich, jak i w spra
między
odprężenia
wie
Wschodem i Zachodem. Na
stanowiska
swego
.i;oparcie
dziennik przytacza t.a.ki·e fakty jak porozumienie o ws:pól
pracy technicznej i k<>stnicz·
nej, zgoda na odbycie trzeciej t\l·rY rozmów, czy reakcje radziieckie na wizytę szefra.ncusk;iego.
państwa
fa
,.La Nation" stwierdza więc.
ze jeśli nawet utrzymują .się
pewne rozbieżności, co jest
rzeczą normalną. to S'twoczono klimat zaufania.

w ś.rodę, 22 czerw
ca prezydent Char
les de Gaulle byt
Moskiew·
gościem
&kiego uniwersytetu
im. · Łomonosowa,
który obchodził nie
dawno 200-lec1e swe
Pre·
go 1stniema.
zydent obeJrzał •a
le wykładowe i ga·
hJnety naukowe U•
oraz

czelni

lft

piątek

w

auli

spot·
uniwersytetu
się z pracowni
kami nauki i stu-

kał

dent.ami.

Na zd,ięciu: prl?·
de Gaulle
zydent
do

przemawia

stu-

i pracow•
dentów
naukowych
ników
im.
Uniwersytetu
ŁomonosOwa

spotkania

czas
auli

pod-

w

uczelni.
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na

Cyprze

Na cyprze - jak się wYdaje
- narasta nowa Lala kryzys.i.
Na pięc1e uw1dacz;nia się szCZt'·
gólnie w Nikozji, gdzie we
wtorek, już po raz dri;JP . "'
tym miesiącu, rząd cyprYJSkt
ogłosił bezwzględny zakaz prze
kraczania przez Turków grant
cy ich sektora, stolicy cyprYJ
skiej. Izolowanie tego sektora,
gdzie mieszka ok. 40 tys. Turków cypryjskich, spowodowało
ir.h gwałtowną rea·kcj.ę i w sro
wla:
uwagę
dit zwrócili oni
dzom ONZ na wyspie na „grf:?Z
ną sytuację i konieczność z~1e
sienia te·go zarządzenia, zanm1
nie wywoła ono nowych kom·
plikacji".
wzrastA również w
Napięcie
Paphos, w za<:hodo1eJ
mieście
części Cypru, gdzie Turcy w.Yfortyf1kacJe,
nowe
budowali
po oi:Pmowie strony greckiej uposterunku policji u·
sunięcia
tym sektorz~.
tworzonei;o w
Tak:te z innych miejscówośc1
cypryjskich donoszą o ró;,ny~h
incydentach mi~
nie<poko.jących
dzy obu wspólnotami narodo·
0

zy

wymi 11VYSP.3l•

•

u E. Ochaba ·

ma;rszalka
Na· za.proszenie
Sejmu - Czesława Wycecha
z wiczwa;rtck
w
przybyła
delegacja
Polski
do
zytą
jugosłowiańskie
parlamentu
Skupszczyny związko
go z jej przewodniczącym
wej
sekretarzem KC ZwiązJugoslawil
Komunistów
ku
Edvaordem Kardeljem.
bajugosłowiańscy
Goście
w Polsce 8 dni.
będą
·wi.ć

-

Photofax

życie

przewodniczącego

Włoch

przyjqł

S. Jędrychowskiego

Port gdański wzbogacił się
o dwa nowe holowniki dysmaszynami o mocy
1.659 KM. Otrzymały one na·

ponujące

zwy „Atlas II" i „Herkules".
obecnie najsilnieJsze
to
są

Pracownicy mo;rza podzielili się swoimi doświadczeniai
mi; mówili o kłopotach
codziennej
w
trudnościach
pracy. Premier stwierdził, że
pa.rtia i rząd doceniają ich
przekazał serdecz•
wysiłek i
150ne pozdrowienia całej.
rzeszy pracownitysięcznej
morskiej.
gos>podarki
ków
na
Odpowiada.! on również
zadaine w
niektóre pyta.nia
czasie spotk'ania.

holowniki w Polsce. Zakupi·
liśnty je w Da.nii. Producent
zaopatrzył te jednostki w naj
urządzenia:

n-0wocześn1ejsze

radar, echosondę, radiotelefon
itp. Dwa takie same holowniki otrzymał port szczeciń·
otrzyma
Kolejne dwa
ski.
również w końcu roku GdY·
n~a zdjęciu: holownik „At•.
las Jl" w kanale portowYm

w

Gdańsku.

CAF -

Uklejewski
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Opole jużśpie.wa
{Od soecialnego wyslann1k..a)
liczba organ.izatorów wa·rszawskich, ek1py techniczne i okr.Io 100 dzien.nikarzy ·przybylycl>
tu z całej PolskL
Festiwal daje opolarnom oka
zję do rozwinięcia pomysłow·~ś
ci. In stytucje handlowe rozdareklamowe baloni
ją kolorowe
ki, przygotowarno specjalne pa

Po raz c2'warty i;tolica pol&kie1 piosen•ki - Opole, wita
festiwalowych gości. W dniu
inauguracji gorączka przygoto·
wań osiągnęła swój szczyt. sa
ma ekipa artystyczna - soliści,
ka ba retów, zespoły
człontkowie
orkiestralne, liczy kilkaset osób. Loohodzi do tego spora

miątki.

traktulą
ile gospodarze
o
swoich gości jak najlepiej, m7
można tego samego powiedzie~
o komisji artystycznej. Juz w
pierwsz-·m dniu mówi się tu o
faworyzowaniu autorów i wy
konawcow z warszawskiego okręgu. Mi>wi się to. nie bez k~
jesli bowiem chodzi
zery np. o na'°ze, łi>dzk1e podwórko,
dopuszczono z niego tylko jedną piose>nkę („Tam gdzie byłem", Majewskiego i ::Howi•kow
skiego), którą &piewać będzie
T. Woi.niakowski, reprezentuj;i
cy.„ rozgł<>Snię PR w warszawie. Pozostali łodzianie na fa·
stiwalu, to piosenkarze - Kry
styna Wawrzkiewicz, I<rzysztof
Cwy.na.r oraz zespoi ,Trubadurów" z solistką Sławą Mikołaj
czyi< i Jerzy Masłowski, który

Wyprowadzka
Francji z IATO
Francja podjęła już pierw:.
w
kroki
praktyczne
sze
związku ze swą decyzją wystąpienia z blok.u wojskowego NATO,
Prasy
informacji
W€dług
paryskiej, już począwszy od.
bieżącego tygodnia francuskie
wojska wycofywane beda spod
dpwództwa z.ie::lnocz~nych sił
zbroj1:i.ych NATO w str <fie
Europy środkowej. Z dn'iem
1 lioca br. 60 oficerów franpracowników
i 70
cuskich
s.:tab naoficjalnie opuści
wo isk
dowódcy
czelnego
NATO, do którego byli onj
przydzieleni

ludzkie

W Warszawie na lotnisku
Okęcie udekorowal!1ym flagami narodoVv-ymi Polski i Jumarwitali:
gości
gosławii
Czesław Wyszałek Sejmu cech, wicemarszałkowie Sej•
mu - Zenon Kliszko i Jan
Ka:rol Wende. grupa posłów.

Prezydent

projektował

scenografię

koncert ina.ugura
zaskoczyc swoją
owszem,
zaskoc~yl,
tematyką.
ale bardzo przyjemnie. Wykonywano podczas mego utwory
ta.kich autorów jak„. MikolaJa
z Krakowa. Reja z Nagłowic,
Józefa Elsnera. A że solistom
- Krystynie Jam.roz, Wiesławo
wi Ochmanowi i B. Ładyszo
wi, Barbarze ' Niemen i Wan.dzie wa.rskiej towa.rzyszyly ockiestry Rachonia, Kurylewic7.3
daw
i.nstrumentów
i zespół
nych „Fistulatores et TubiciWczorajszy
cyjny mógł

Dram.atycznv wyścig
o

Puławy.

Witając

W związku z Dniami Mopremier Józef Cyranrza,
przyjął w czwartek
kiewicz
w Urzędzie Rady Mimstrnw
~o
z<IBlużonych pracowni·ków
ma.rynamorskie.i:
~podarki
portowców i
rzy, rybaków,
W spor.kaniu
stocz.n.iowców.
członka
z-ca
uczes>tniczyli:
Biura Pohtyczinego sekretarz
KC PZPR - Bolesław Jaszczuk, mini:stel!" żeglugi - Janusz Buraki~w.icz, wiceminiprzemysłu ciężkiego ster
Zdzisław Nowakowski i prze
ZG ZW. Za!W.
wodniczący
Portowców
Marynarzy i
Ryszard Pośpieszyńsk.i.

W Poz.naruu rozegrał się dra potrzebny
a;para,t u.
elemeitJt
matyczny wyścig o życie ludz Trudną
podłączenia
operację
kie, za-kończony powodzeniem elektrod do serca i umieszczs:postawie nia apa.ratu poprzedziły dodat
ofiarnej
dzięki
szwedzkich handlowców obec- kowe komplikacje. w między.
nych na MTP i zespołu lek"- czasie
bowiem serce chorej
rzy poznańskiego szpitala iim, przestało bić.
J. strusia.
Natychmiast zdecydowano się
na otwarcie kla_tki piersiowej
w szpitalu tym leżała z po.. chorej,
aby moc przeprowaschorzeniem serca pa
ważnym
bezposred•ni masaż serca.
dzić
cjentka M. G. Sta.n. jej ra'PSerce zaczel"
pomógł.
Masaż
townie się po.gorszy! i mimo pracować. Po wyrwaniu
chowysilki>w ekarzy chorej groziklimczpej śmie.rei
ze
rej
ła śmierć. Uratować ją mo·g10
zespól operacyjny: doc. dr Zbi
jedynie natychmiastowe zasto- gniew Lorkiewicz, doc. dr Cze
a;>aratu stawa Ratajczak, Halina Gracz,
specjalnego
sowanie
tzw. pobudzacza ser.ca (stymu H<:olena Ło.patka,
Bogdan Sz<>la-tor). Na sprowadzenie go z lągowicz i anestezj<>log - Do·
już czasu.
było
za.gr~.nicy nie
Jedlińska mógł już teraz
nata
na przeprowadzić
znaleziono
ta.ki
Aparat
zapomyślnie
MTP na stoisku szwedzkiej fir
bieg, umieszczając aparat wial
my „Elema Schoenander". któ kości paczki papierosów pod
przedstawiciel p, Birger skórą chorej. Pacjentka czuje
rej
bez waha.n ia oddal
Lun.dgren
się już dobrze i wraca do zdrc
natychmiast a.parat do dyspo- wi.a.
zycji sz·pilala.
Do grona ludzi dobrej woli
Ale okazało się, że do dziasię również prac owd9lączyli
potrzebłania tego urządzenia
„Var•nicy polskiej centrali
na jest jeszcze jedna elektro- mex'', którzy bez obowiązują
da. Zagraniczni handlowcy bly cych w takim przypadku licz
nych formalności załatwm roskawicznie połączyli sir. drogą
ze Szwecją i najbli?rlzinie cho·rej za.k up wspomnia
radiową
BJ?<f<>,Wadzil<i ne&o a,paratu i;z,wedz.kiego,
samolot~m
l>Z;)Qln

z czołowymi onaszego życia.
politycznego, z członkami naszego pa;rlamentu i zwiedzą
Krapoza Warszawą
ków. Oświęcim, Katowice i
Spotkają !lię
sobistościami

E.
związkowej
Skupszczyny
Ka.rdelja i członków delega•
Czesilaw Wycech wy.::ji raził radość i zadowoleillie z
(B) Dalszy ciąg na str. !!
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Iowy kryzys
polityczny

Wizyła

przez premiera
J. Cyrankiewicza

francus!:o- radzi ee kich
pierwszej
Po zakończeniu
radziecko-fa'ancuskich
pode3rozmów politycznych
mowane są w Paryżu próby
biwstępnego
spo;rządzenia
lansu. Podobnie, jak w ustosunkowainiu się do całej wizyty , stanowis ko komemtatorów nie jest je<lnomyślnę w
ocenie jej rezultatów politycznych. Dla prasy prawicov.'ej wyniki te są nikłe.
Gaullistowska „La Nation"
st wierdza natomiast, że drurozmów polityczgi dzień
nych by! bairdzo ~wocny zarówno w pta.szczyzrne dwu-

Lódź,

jugosłowiańskiego
przybyła do Polski

przyjęci

oostepny bilans rozmó{I)

części

Delegacja parlamentu

Pracownicy
morza

De Gaulle
W czwartek o godz. 18.35
cza.su lokalnego, tj. o godz.
wad'Szaws.kiego,
czasu
12.35
przybył
Nowosybi;rska
do
prezydent Francjł Cha.rles ~e
Gaulle, rozpoczynając podr<?Z
po Związku Radzieckin:)., ktoponad 10
rej trasa wynosi
tys. km.
do
Na tras.ie z lotniska
miasta prezydenta de Gaulle·a
tJum.Y
nieprzebrane
witały
Wydawało się, ze
ludności.
ludcala
wylegfa
na uHce
Nowosybi;rska liczącego
ność
milion mieszkańców.
ponad
Cała trasa udekorowana była
flagami Francji, Związku ~
dzieckiego i Fede;racji RosyJskiej.
prezydenit
Wczocaj
a
odpoczywał,
Gaulle
w
dniu dzisiejszym będzie
dzał miasto i okolice.
zwie

Cena so

A

DZIENNIK

sztorysowej, szybszego dostarczenia potrzebnych maszyn l
urząd'Zeń, zapewnienia przedsiębior;.twom Jludowl ano-mo'!',rozbudowującym
tażowym, kombinat niezbęd-i.ych zdoloraz
wykonawczych
nosc1
stworzenia załodze odpowied
nich warunków socjalno-bytowych.
Postulat zwiększenia i przy
śpies,zenia produkt>jJ siarki po
dyktowany jest stale rosnf\·-i.a
zapotrzebowaniem
cym
ten surowiec w kraju i na Rok XXI
obecnie
i;ię
Notuje
świecie.
poważnv wzrost cen na !'YW
w 1963 r.
kach św!at.owych:
płacono za tonę siai;ki ok. 23
już
dolarów, w ub. roku 35 dolarów, a w tym roku
55 dolarów. W ostatnich
uzysk•iwano ":latran~akcjach
wet wyższe ceny.
Omawiane decyzje nie pociągną za sobą dodatkowych
ko<ztów hwestycyjnych: prze
(C) Dalszy ciąg na str· 2

Komitet Ekonomiczny Rady
Miillistrów, podjął uchwałę w
sprawie dalszego rozwoju p!"o
dukcjd w kopalni i zakładach
przetwórczych sia.rk'i w MaTarnobrzegu.
koło
choW\lle
Uchwała ustala konkretne za
dania w zakresie przyśpiesze
niezbęd-i.Aj
nia opracowania
dokumen.tacji projekrtoW<>-ko·

podróży

IJdłBie

I

natores varsovienses" pod dyr.,

oraz chór
PR
dyr. E. Kajdasza, było to duestetyczne.
przeżycie
że
o 12 w nocy rozpoczął się
„Maraton kabaretowy", w któ
plosenkar~c
wystąpili
rym
K.

Piwkowskiego

Wrocławskiej

Rozgtośni

pe:!/

"Piwnicy pod Bara'nami 0 1 ,,H ,„,
bryd", ,,Hefajstosa", „Dymku

z papierosa" i in. Kcm.feransj~r
prowadzi! niezawodny pr7y
kę
takich oka.zjach Piotr Skrzynecki. o tym - w szczególa<:h
- jutro.
J, KATARASllllSKI

3-kilometrowv mos1
w tym tygodniu otwarto naj

most francuski. Jego
długość wynosi p_rze9Zlo 3 tys.
metrów. Łączy on wysp<; Olewybrzeż~
i atla.ntyckie
ron
Jo'ra•ncji.
Koszty budowy mostu wvdłuższy

niosły

okol-o

35

mln

franków,

tj. około 7 m1n dolarów. Jest
to drugi pod względem długoś
ci most "uropejski. Prymat w
most
dzierży
ciągu
dal,zym
Oote.r-scbeldebrug w Holam:lii.

Prezydent Wło ch Giuseppe
Saragat przyjął 23 bm. przewodnicz.ącego Komisji Planowania orzv Radzie Ministrów.
Stefana Jędrychowskiego. Pod
obecni bYli
rozmowy
czas
Giovanni
micti.s.ter budże~u.
Biera.ccini i ambasado;r PRL
w Rzymie A . Willmann.
llldllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllRlllllDllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllll

*

*

„Ultraset-72''
Polski eksport budowlany
Pomysłowe opony
dla warszawskiej drukarni
Dyplomy dla jubilatów

*

*

Poznańskie
(Korespondencja

niedyskrecje
własna

35 MTP ~~liżaj~oń:,~ę

wi; w najniedziele ta między
narodowa impreza handlowa
zostanie oficjal:1ie zamknię
ta. Nie czas jeszcze na podsumowywanie jej wyników,
tym bardziej, że wiele rozpoczętych tu rozmów będzie
W
kontynuowanych.
nadal
każdym bądź razie, co trzetegoroczine
podk,reślić,
b.a
MTP ~ieszv-ły sie bardzo dużym zainter€·s.owaniem, Swego rodzaju barometrem ws.ka
ziującym na stopień tego zabliżi;:Zą

Uchwała

Bundesfaau

Ograni'czony
„glejt bezpieczeństwa"
·dla przedstawicieli NRD
Bul!'lZachodrtioniemiec.ki
destag u.chwalił w czwartek
·projekt ustawy w sprawie
„glejtu bezpieczeń s twa" dla
przedstawicieli SED na terytorium NRF, co umożliwić
mówców dla
wymianę
ma
wspól111ych
projekitowany:ili
wieców SPD - SED,
Uchwalona usta wa upoważ
nia rząd federalny do wyłącze.nia na ogrG niczony czas
spod sądownictwa zachodniozaNiemców
niemieckiego
mies~kałych

ooza

granican1i

jak wii
zapraktyka
skandaliczna
u.siłująca
chodnioniemiecka
obywat eli
P'Odpo.rządk.ować
zn
NRF
NRD sądowniiitwu
ich dzia lalność oolit:vczną WP
w!a,-•:iym kra}u, nie zo.stała
jedynie zawieuchylona, a
s.zona na ściśle ograniczony
NRF, Tym samym -

dyskrymina~yJl!'la

dać

czas..

Festiwal mody
Na Pla.cu Defilad w War
szawie odbył się 22 bm,
warszawski Fe<Stiwal Mody, Czołowe domy mody
takie

jak

„Leda",

„Moda

„Modny StróJ"
Polska",
placówki handlowe
oraz
CDT i MHD pokaza1y naj
nowsze modele sukien.

u-

biorów sportowych, plato
wycb, cocktailowych itp.
z
był
połączony
Pokaz
artystycznymi.
występami
konteż
zorgani7.owano
kurs dla fotografów-amatorów na najlepsze zdję
cie W}'k<>nane podczas tl'j
wielkiej imprez}' reklam"
wej.
Na zdjęciu: jeden z mo
ua
prezenlowan)'ch
de li
Festiwalu
Warszawskim
CAF - Rago
l\łodv.

z „Expo-66")

interesowania być możP. choe
bv fakt. że do 21 hlko czerw
ca Targuwy Ośrodek Prasowy zanotował obecność "Ila.
XXXV MTl' blisko 200 za.·
1rranfoznych dziennikarzy. W
tym samym cir.a.sie recepcja
t-a-rgi.wa. przyjęła prawie i
tys. gości z 50 krajllw świa
ta.
"'kspozycy:iterenach
Na
nadal bardzo
panuje
nych
ruch. Kupcy zaożywiony
ko:1tr.akty, zwiedz;iwierają
eksponaty,
oglądają
jący
d.zi enni!karze 11czest!l..iczą w
licznych konferencjaeh prasowych.
ta~ą
.konf€;rencję
M. ia..
ostat:i.io mm.izorganizował
ster Budowni~tw;i i Przemy.
słu Materiałów Budowlanych,
M. Olewiński. .Tak wvnikało
z informa cji i dyskus.ji
polski 'Przemysł tei branżv
przestawia się coraz wyraź(A) Dalszy ciąg na lit:!'. 2

Polskie
prawa jazdy
ważne

za

granicą

Ministerstwo Komunikacji m
formuje, że polskie prawa jazdy kategori.i I, II, !Il, IV i V B
wydane po I stycz:nia 1964 r. wzorom zamie~z
odpowiadające
czonym w Mcmitorze Polskim
nr 73/1%4 - są uznawane jako
Belgii,
obszarze
na
ważne
CSRS, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Jugos ławii, LukSzwaje.arii i Wiel·
semburga,
kiej Brytanii. Posiadacze tyci,,
dokumentów, udający się sawymienionyc.h
do
mochodem
krajów nie muszą więc zaopatrywac się w prawa jazdy mię
dzynarodowe.
Jertnocze$nic czynion-e są sta
rania o uznanie polskich praw
krajach
jazd'.' w pozostałych
europejskich.

Przy(J)ódca opozycji wDa nan2u
stanie przed sadem
* (IJnlki u 2ranic DRCIJ

w dziedzinie rolnictwa
na dobrej drodze
Wiceprezes R3dy Ministrów
Stefa.n Jgnair przyjął - w
czwartek przebyW.ającego w na
szym kzaju min. rolnictwa Da
nii .,..... Christia:na Thomsena i
jego ina;jbliższych wsp6łpracow
ników, W spotkaniu uczestniMieczyczył min. rolnictwa -

Były

N ang.u,
mer • Da
Ng·uyea: Vae. Man postawiotrybunał
przed
ny ~ostanie
donos• k'ore.swoj-skowy
Ass·ociated
agencji
oondent
Press z Sajgonu. Nguyen Van
Man był jednyun z przywódców masowych · wyst~pień w
Da Nang•u skierowanych przeciW'kQ juncie wojskowej gen.
Ngiuyen Cao Ky. 22 bm. siły
dwóch
schwyfały
sajgońsk'.ie
Ton That Dinha
ge:neraiłów
i Van Xum Yuana, których
oSltafbnio
;płopa1rilli
.żołniarze
w)71Stąipienia
aintyI"e.zimowe
buddystów w Hue.

Jagielski.

W czasie spotkasn.ia dokona·
no 'WY'tlli3JJ1Y poglądów na inte
obie strony tematy
resujące
dotyczące struktury rolnej, rowiejs!!liej i
spółdzielczości
li
przemysłu przetwórczego w roz
woju produkcji rolnej oraz na
wiele inny.eh problemów wystę
za-równo w naszym,
pujących
jak i w duńskim ro!Jilictwie.
Obie strony U'Za'.lały za celowe i pożyteczne dalsze rozwijanie i zacieśni&nie współpra
cy w dziedzinie rolnictwa mię
zy Danią i Polską.

Omamiając

(d) Dokończenie ze str, 1
suniętQ jedynie nakłady plaIata
n.a
nowane uprzed-:iio
na 5-loa.tkę <:>hecna.
1971-75 Na kombinat tarnobrzesk.i
związku z.
w
datkuje się
tym do Hl'iO roku o połowę

w Połsce

s>i.ę

stosuin-

m:

być

możemy

nie

wśród

Głównym celem naszej
będzie
r=ów
wizyity i
spraw
przedysik!utowam.ie
wspólnych dla. obu inas:zych
krajów oraz najwa!ŻJniejszych
problemów syitiuacj:i lllliędzy-

W

*

*

czwaJl.'ltek~ w

pqp.~li.owych
Rady
c:zący

Ed.waird Ochab
Belweden:ze delegację

w

z JeJ
21WJ~owej
przewodniczącym, sek.reta.rzem
Komunistów
:awiązku
KC

EdNaroem

Jugoslawil -

zachmurzenie
Łodzi
Dziś w
w godz. .popoumiarko\vane,

przelotne
możliwe
łudniowych
opady lub burze. Temperatura
ok. 26 st. C. Wi.atry umiaorkow.ane południowe i połud'll!iowo
wschodlllie. .Jutro pogoda bez
zmian, nieco chłodniej.

I

DANUCIE DRAc:2ł&o wyrazy serdecznego
· współ~ucła -~ powodu śmier
ci

OJCA
'lkładają

RADA, ZARZĄD oraz KO
LEŻANKI i KOLEDZY ze
PRACY CHEMISP-NI
KÓW „ARGON" w ŁOD'ZI
Koledze JANQWI CZA·PLI!ii
SKIEMU wyrazy serdecznego
współczucia

z powodu zeonu

OJ.CA
składają

RADA ZA·
ORKŁADOWA, PODST.
GAN. PART. O'raz KOLEKOLEDZY z
i
ŻANKI
CENTRALI HANDLOWEJ
o.FOTO-OPTYKA"

DYREKCJA,

padał

des.ze.z

amatorów słod
kiego życia oraz 21bderania
pracy należeli
be.z
kołaczy
trzej mies:zkańcy •Pob~is.kich
- 28-letni Stamiejs::.owści
(PrusinoGrzelczak
nisław
Józef Bin33-letni
wice),
oow.
(Porszewice,
kowski
Łask) oraz 24-letni Adolf llenryik Sujec.ki ~Kon.staintynów,
ul. 19 Stycznia 49), W tró.'kę
starali się za dnia uchod~ić
:za nikomu nie wadzącyc;,,
p.rizyzwoitych Jud~i. a z nastaniem nocy, maiąc do dys•
pozycji samochód oraz po.

Do

Kaa:-

Koleżance

niż

I

12-dniowy gang skazany na 12 lat więzienia

S~'P:

szczyny

deljem.

* ,. *

Z SĄDU

godz.iinach

prziewodniPaństwa
przyjął

•

*

I

wo-

Od !!I lat

was.

=odowe.i·

BiaJy

uległ.o

zniszczeniu

Bilans
w

budynków

tysięcy

trzęsienia

Taszkiencie

w Taszsejsmiczna
Stacja
w
za·komU111iJrnwała
kiencie
o<I 26 kwietnia
że
czwartek,
500
tam
zarejestrowano
br.
wstrząsów pi:>dzieimnych o sile
o<I 2 d<:> 7 stopni na 12-stO'P'IliO
wej skali.
w ciągu o.sta tnich 10 dni
drgania osłabły i nie zaawtcwano wstrząsów powyżej 3 sto
pni.
uszk<>dze<ll!iu lu·b zniszczeniu
butysięcy
dziesiątki
uległo
dynków i budowli, a całkowi
czę-śc i owo

cie lub

ziemi

za<:howuje spokój
kańców,
żyje normalll1ym życiem,

Wyprawa 72-letniego
żeglarza

łódką

znisz.czon yc h

690 sklepów, jadłodaj
zostało
ni, kawia·rni, 84 budynki a<lmi
nistracy}ne. 181 szkół i gma. chów ucze~rui oraz 1S5 budynków służby zdrowia. Wskutek

również
ucierpiało
trzęsienia
przemysło-1
przedsiębiorstw
wych oraz uległy zrniszcz€'l'liU

245

przez Atlantyk

72-letni ka pi tam. William Willis opuścił w środę Nowy Jork
udając się na 3-metrowej łócl;
ce w po<lróż przez Atlantyk.
Maksimum w ciągu 70 dni pra
gnie on dopłymąć do portu Ply
mouth w W. BJ'ytanii.
w łod'Zi jest tak mało miejsca, że Willdam Willis będzie w
niej spał na siedząco_ 72-letm
kapitan jest znanym zdobywcą
oceanów. w 1954 roku również
samotnie przeplyinąl w ciągu
łl5 dni Pacyfik. Przed dWO'll"'.'i
natomiast wy.ruszył na
laty
tratwie z Ameryki Południo
wej do AustraJii, przebywa.jąc
tę trasę podczas 204 dni.

domy o powjerzchni mieszkalnej o.k. 2 milionów m kw.
Mimc to Taszkient, miasto
Hczące ponad 1 milion miesz-

I

Poznańskie

niedyskrecje

gielski, a za 25 ...; przedsta(.A) Dokończenie ze str. 1
wiciel ko1ek<tyiw.u lłoland•ii,
niej na eksport inwestycyjny (w miejsce eki>-portu maJANUSZ KRAJEWSKI
W
budowlanych).
teriałów
bieżącym ty·lko roku wai;tość
eksportu lbudowla.1ego WJniesie ok. 223 rn,ln zł; w tei
liczbie eklsoort inwestycyjnv
obejmll.tje orawie 128 mJ.n zł.
w środę wieczorem rozpoczął
to zarówno kompletnE>
Są
w Nowym Jorku XVIII
się
obiekty 'Przemysłowe, jak też
Zjaw Komunistycznej Partii
obiektY' budownicltwa ogJĆJIJ.USA. Bie•rze w :nim ud.ział po1I1ego. · Wśród artykułów eksnad 3-00 delega.tów z 40 starnów
oraz .przeszło 500 za<promony.·~!1
rportowych ipoważn.ą pozycję
będących
nie
obserwatorów
· stanowi także myśl techniczczłonkami partii.
na, czyli polskie osiągi:iię::ia
tat:ą
zjazdu
tematem
Głównym
w dziedrz:i'nie orojektowal!lia.
jest xvalka o zakończei:ie agr.e.
andel - rzecz 1asna - tu
w W1etnam1e,
sywnej wo;)ny
ale
sprzedaż,
nie Wiko
dembkratycznej
konieczność
i kupno. wśród wielu zaamerykańskie.i:<>
przebudowy
wartych na XXXV MTP konsystemu pclitycooego, równo•
traktów w tej clziedzinie wspo uprawnienie mniejszości narotwa·l"dzalnymi, ale ooitatecz'll'e
mi.n amy o jednym tylko. I to
dowych oraz zniesienie najbarwykoi1czenie materiału jest
przez kumoterstwo„.
dziej drastycznych nierówności
czasu uszvcia
do
odłoż.one
CHZ „varimex" zakuOtóż
w podziale dochodu narodowo
odzieży. DopieI"O gotowa konpiła ostatnio wystawioną w pago,
wilonie NRD (i budzącą wefekcja, do•)Jasowal!la d~ klienNa zjazd zostaH za.proszeni
wśród
zwłaszcza
stchnienia
ta oraz idealnie od<prasowa.na
85 partii koprzedstawiciele
dziennikarzy łódzkich) maszynę
przechodzi .l)I'oces „zapiekai robotniczych z
„Ultraset-72". Ta munistyczn;y<!h
drukarską
Departament
świata.
całego
nia" w termperatJurze ok. 150
rotacyj.na, czterocylindrowa m~
Sta•n.u nie udzielił jednak ani
st. C. Zabieg ten je!>t nieod•w raszyna offsetowa je~t w stanie
delewjazdowej
wizy
jednej
calny, karnty i !!ładkie ołasz
godziny wyw ciągu jednej
gate>m bratnich partii.
czytlll1y zachowują kształt ęż
20 tys, egzemplarzy
drukować
gaze.ty; przy czym motna na
do zniszcze:nia materiału.
Partia USA
Komunistyczna
niej drukować aż w ośmiu ko
liczy obecnie około 10 tys. a:k•
ta, którą można
Metoda
zakupion'l
ta
Masz)'Da
lorach.
Dokładne
członków.
tywnych
do różnego rod~a
stosować
drukarni
dla nowej
została
statystyki nie są jedna•k ujaw
ju •tkanin, ro~powszechnia s.ię
w„. wa.r szawie. w '(>rzyszłości
niane ze względu na terror po
obeooie
Już
błyskawicznie.
drukowany
niej
na
będzie
licyjny wobec każdego, kt<>
pmduk1uje się nią w USA
m. in. ,,EXpress Wieczorny".
przyznaje się do przynaYeżnoś
Nadal nie jest
ci partyjnej.
80 proc. spodni; p0dobme zarCY.Zstrzygnięta definitywnie kwe
m:nych ciekaw-0. stek kłady p<>wstają tak•że w Wielczłonkostwa
stia 1 ,legal!ności"
tym ['azem dla zmotokiej Brytanil _
partii. Jak wiadomo, aiktyw Ko
Czytelniry)Zlowanych
USA znaj
Partii
munistvcznej
ków - woarto wym.ieilliĆ wyduje się od kilkunastu lat w
stawione tu p.rzez znaną na
stanie oskarżenia; suma kar
świecie szwedzlka firmę guciążących na przywódcach KP
Gummimową T.relleborges
USA wynosi obecnie.„ kiHmnaś
cie tysięcy lat.
fabriks AB specjalne szerokie o.p0tny :z ,płaskim bieżni
Zjazd KP USA rnzpoczął się
od :przemówienia wygłoszonego
stanowi
zaletę
Ich
kiem.
przez czołowego rzecznika KP
mQżliwość jarz;dy z dużym ła
.
USA, Gus Halla.
mi<;kkim luib
dunkiem· DO
przewodnicpod
Wczoraj
mokrym terenie bez zapadatwem F. Kierskiej odbyfo się
sit
Nowością
nia się kół.
Lód,,;kiego
Zarządu
plen.um
zimowe -oraz
-0pony
także
Ligi K0>biet. Na temat nostalowyprzeciwśliz.g<>we :ze
wych form pracy org-ani-zacji
mi sztyftami.
ko-hiccej i przygc.towań ło
l!lie kuipić afo
Kupić
dzianek do IV Zfa.zdu LK
nauczyć to tu się na p~wno
mówiła sek.retan H. Mikuć.
czegoś można,
Wli1'e<przew od.n ~c.ząlc:a Komi egorrocrzne targ:i są członek
i
FJIN
tetu
J. Kaliuowjak j.urż wspominałem LK
ZL
TyOdznaki
ta;rgami ju•bileuszowymi.
slta wręcizyła
Z tej okazji w Poznańskiej
siąclecia 8 zasłużonym kobiezaatakują
St. Mo11iuszki
im.
Operze
tom: Cz, Kroczek, M. Pruodbyło się galowe przedstllszyńskiej, M. Cieślik, E. Cieświata
mieniewskiej, J. Szymańskiej,
wienie, w przerwie któreg·o
za 35 ud.ział w MTP dyplom
S. Wożniak, A, StasZ!lZY'k i
W d•rodze na wielkie między
pamiątkowy otrzymał przed- r.arod-O·We zawody pływackie w
U. Nawrockiej.
(k)
sfarwiciel Za.kładów H. Ce- Moskwie (16-17 lipca) zatrzyma
warszawie ektpa pływa
się w
ków USA składająca się z 15 za
wO<Iników e>raz 3 trenerów. W<ir
~·
~
sza.wscy kibi<:e sportowi będą
gwiazdy
obejrzeć
mieli okazję
światowego pływania podcza.~ za
na pły
się
odbędą
które
wodów,
wa1ni Legii 9 i 10 lipca.
Na mityngu na basen.ie Legii
Już jutro 25. VI. br. uruchomione mstanie
wystąpi ta·l<że cała czołówka p'.11
Miejmy naplywakó-.y.
skicn
ńzieję, że wspólny start z rep:'"
zentanfami USA - najlepszymi
w tej dyscyplinie na świecie p.:i
iJill w przygotowaniach d:>
mo7.e
OdzieArt.
MHD
sklepie
w
mistrzostw Eurosierpnio.Wych
żowymi

•
Spodnie bez prasowun10

ki po1iltyC7.l!le, gospodalt"cze i
kulitura;1ne między Poleką a
tego
Wyirazem
Jugos~aiw:i.ą.
in. wzaaemne wJ:zybyły
ty :przywódców palt'lbiii i rzą
dów obu kll:a.jów.
SklupiszczyRr2iewlodniczący
ny 'Z'Wi'<\2lkQWej Edvaird Krur<lelj sarde=nie podziękował
za miłe pow.i•tainie. Czujemy
powiedzial
szczęślilwii.
się
że

w Waszyngtonie

Dziesiątki

Zjazd KP USA

wy- Zamiast kwiatów•.• dla

(Bj DokofN::zenie 7Je Sltir. t
kh przyjazdu oo Polski. Nawiązując do wJ.zy;t wymienionych kii1ka lat temu przez
jugosloiw.iańskich
poJ.skidl i
paTlamenta.TzyStów Cz. Wycech stmierdzil, że w tym ozacieśn.ily

*

pe>przedinio zakl>adano. Dzięki temu
kopalnia w MachoWiie wcześ
niej ro.zpooznie produkcję; o
4 laita wcześdiej (w 1969 r.J
ruszy też zakład przeróbki
miejscowości.
w tej
siarki
zostanie rówWyb.udowa.na
mez fabryka kwa.su sia~ko
wego i ma.wy osad<0we dla
zakładu przetwórczego.
uruohomioo.i.e
Wcześnfojsze
Machowa umożliwi także intem;.yfikację wydobycia siarka w istniejącej kopalni Piase~no. Ocenia się, że w
niku tych przedsięwzięć gosotrzyma
podaTka narodowa
w latach 1967-70 o 350 tys.
to".l s'łal'lki więcej niż planuwano. W następn·ej 5-la.·tce
Elana zmllliej<szyła wipirawdoda..tkowy przyros.t produkrodz.aju mę
kłopoty
dzie
cji pr.zewjdzi•a:ny jest na ok.
skiego z µrasowaniem spod1,6 mln too.
, ni, ale nie jest to j€s'Zcze
materiał idealony, Kanty trzy:zmacz.nie
wprawdzje
mają
równie mocno
decz
dłuże•j,
uilirwalaja się wsizelkie zała
mania. Dlatego du.że zainteresowanie wZibudza wprowad:ZOIIla e>becnie w USA n.owa
materiaapretury
metoda
W kokxnti brytyjskiej BeezuJ,ówi, .zapeW1I1iająca podobno
od
gdzie
ok;ręgi,
takie
są
.ana
absoluitną odJpori:iość na z.gnia5 Jait 111ie spadła a.ni kropla
tanie p!.1ZEz całe ich życie,
desz,c.zu. z powodu braku wołącznie z wszelkimi rodzajady setkami pada bydło. Oblimi prania.
cz01110, że w ostatnim okresie
z pragnienia 4-00 ty:s.
zginęło
Nowa technologia o nazwie
S'2ltuk bydła. Odbija się to podo
PQdch•odz:i
,,!kora.intron"
wa'i:nie na zao.patrzeniu miejzagadnienia 'kantów w imoscowej ludności w żywność.
sób odmienny od dotychczasowyC'h. Fabryki włókiel'lni
cze nasycają tkaniny oid'OOwiednimi żywicami termou-

Jugos.ławii

króla Arabii Saud.

Dom opublillrowal: w
środę wspólny komunilkat o
rozmowach między 9rezydentem USA Johns.onem i kirólem
reżimu saig·oń.5'kie,go dokonały
A.raibli Saudyjs~iej Fejsalem.
w dniu 22 bm. blisko 300 lpKomunikat ujęty został bartów bojowych.
i n.ie daje
dzo ogólnikowo
pełnego obrazu cha;ra:kteru oW nocy ze śrQdv na czwarproblemów.
mawiainych
IJ'()łudni·owo
p.owstańcy
tek
Prezydent Johnoon i król
wietnamscy zaatakowali plaFejsal - głosi komu:nikait cówkę sił rządowych, w od„Z'Wll'ócili uwagę na zagroże
nie państw zachodnich mi~
ległości zaledwie 8 km od
po&<1.jgońskie
SajgonJU. Siły
dzynaTodowym komu1nizimem".
strat:v.
niosły ciężkie
W krajach airabski.ego wscho
clu wizyta kiróla Fej:sala w
USA oceniana byqa jako próDow6d:zJtwo wojsk a<meryba zaipew"1.ienia oobie popa!t'w Sajgonie zakokań.~ich
oia Waszyngtonu w reailizaże
munikowało w czwar.teik,
cji planów s·tw.orzenia sojuktóry
ty.god111ia,
ciągiu
w
szu najbatrd2liej k<J1I1Gerwatyw
zginęło
upłyinął 18 czerwca,
nych sil i reżimów na Bliżołillierzy
Wietnamie 79
w
skim W\Sohodz:ie. W Kaiirze,
amerykańskieoh, a 567 odnioBejrucie i iIJ111ych stolićaeh
sło rany.
krajów alt"abskich ocenia się
W pólnocne; części piołuid
te plainy jaiko spisek przeik:illtkaWieti'>allTIU
ini<owego
ciwkE> narodom airabsktlm_
!Qm od strefy zdedziesiąt
millita•ry>zowanej, toczyły się
W o:ficjaJmym komunikacie
wail:ki międrzy
w czwartek
ros·tail w sposób
tema.t ten
l
reżimoW'.Y'llli
oddziałami
pom.ilnięty,
dyplomatycimy
powstańcami.
jednaikże prasa ameirykańs•ka
Nie us.tają ibarbarayńskie
podkreślaila, że głóWl!lym cenaloty amerykańskie na DRW.
l€m wizyty Fejsala było „zaW środę oiraci amerykańscy
poparcia
sobie
pewnienie
Thazaporę
bombardowali
USA w dąże!lJi:u do stworz.echuoing w prowincji Bac Thai
antykolllia swego rodzaju
oraz miejscowości i obiekty
munis•tycznej ligi islamistyczgospodarcze w ki1kiu in.nych
na środkowym Wschonej
I dzie".
:prowincja~h.

siarkę

środków

więcej

wY

kresre

działania

Wyniki wizyly

gonu. W dniu 19 bm. Amerykanie rozpoc:zęli tam tzw.
operację „Nathan Hale". Wy_
została
prowincja
mieniona
zaatalkQWallla
czwartek
w
przez amerykańiskie bombowce strategiczne B-52, Ponadto, przeciwko pozycjom partyzanckim samoloty USA i

jenne w poł·udniowym Wietnamie ~encja France Presnajcięższe
iż
,podaje,
se
wa•lki toczą sie obecnie w
prowincji Phu Ye'll, 370 km
na półn<>cmy-wschód od Saj-

Koniunktura na

Delegacja

Poparcie USA
dla sił konserwatywnych
na Bliskim Wschodzie

ie

współpraca

sław

płd~

Doniesienia z Wietnamu

Polsko-duńska

gimpy

Dnia 22. VI. 1966 r. zmarła
nasza ukochana źOna, matka
babcia

i

S.tP.

Marianna
Derewendu
z domu Skonieczna
Pogrzeb odbędzie się dnia
25, VI. IYr. o godz. 17 z kaplicy cmentarza przy ul. Rzgow
skiej, o czym zswiadamiamy
w głębokitn
pogrążeni
smutku
MĄŻ, DZIECI i WNUCZKI
W

ku

dniu 21 czerwca 1966 rozmarła

sie romami, dokony-

wali włamań do sklep6w i
magazynów GS „Samopomoc
w "POW. łódzkim
Chłopska"
i łasikim. Ioh łu•pem padły
w ciągu 12 d:ni - <>d 13 d{)
25 styC?,nia br, artykuły sp~
prze:mysl<>we warżywoze i
tości 112 tys. zł z plMówe.k
GS w Kwiatkowicach, W:vgodizie i Żytowicach, Artykuły te sprzedawali za pośred
nictwem paserów.
Wczoraj, wyżej wymłenie
n.i ezłonlmwie gangu rabunkowego stanęli przed Sądem,
Woj., który wym:terzył im
kary po 12 la.t więzienia, 100
tys. zł grzywny, 5 lat utraty
praw purblicznych oraz \l'rzepadku mienia w oałości. Sąd
skazał także paserów współ
z wła.mywa„za
d-ziałających
mi, Józefowi Madejowi (Swiąt
nikł, Jjow. Lask), wymieMono karę 2,5 roku więzienia
oraz 8 tys. zł gnywny. a Jerzemu Pr1Al·bieraJe tporszewice) 8 miesięcy więzienia
I 1000 zł grzywny.
(:M._ Kr.)

Kronika
===wypadków
Na ul. Rzgowskiej
biegający

Janina
Zarębska
dłneoletnia

sługując

pracownica naszej

spółdzielni.

RODZINIE
my wYrazy
czucia.

Zmarłej

głębokiego

składa

współ

RADA, PODST.
ORGAN. PART. i PRACOPRAC'Y:
SP-NI
WNICY
WROBJ,EWSKIE·
im. W.
GO w ŁODZI
ZARZĄD,

nieostrożnie

165

pr-re-

jezdnię

(żywotna
14-letni Jarn,u&z W
39-b) wpadł na bo'k sarnocho-

clu

doznając

*

obrażeń

*

ciała.

*

Z wysokości IJ1I piętra spadł
w ZPB im. Dubois przy Ul.
Gdanskiej 163 Wacław D. (Prz:v
byszewskieg-0 22). Lekarz stwicr
d:ził u .poszkodowanego pokaleczenie nóg i wstrząs mózgu.

• * •

H

l

Z

Plenum

Zarządu Łódzkiego

Ligi Kobiet

wcnn„~' '
-uCIWW#!',ei

Amerykańskie

T

gwiazdy pływackie
w Warszawie

rekordy

„------------'-""___

~~~~~~~~~~~~~~

,"I>-_,,____

DLA PA NOW!!!
STOISKO z UBRANIAMI MĘSKIMI

PY.

w Lodzi przy ul. PIOTRKOW
SKIEJ 81,
Stoisko to zaopatrywane będzie

przez Zakłady
Przem. Odzieżowego w Zgierzu.

WYLĄCZNIE

Ubrania odznaczają się modnym fasonem, soJidnyri:I wyk<>naniem oraa; wyS<>ką jakością
tkanin elanowych.

Z a P r as z am y do obejrzenia kolekcji najnowszych mod·eli ubrań ZPO w Zgierzu,
które prezentowane będą jułro o godz. 20 w kawiarni

N.a prośbę Alillerykanów p.rowarszawskich
zawodów
POram
jest niemal identyczny z prol(r.~
mem mityngu w Moskwie, z tym,
że włączono do niego ta.kże szta
fety, w. których goście chcą za•
".!tamwac rekordy świata,

w

* * *

widzów
-Obecności 76 ty.s.
w Hanowerze mię
odbyło się
spotkanie piłkar
dzypaństwowe
skie NRF - Jugosławia. Zwycię
żyJi reprezentand NRF 2:0 (I :O).

O UJej~cie
do l i lif9I

w met!zU o weJśeH: do II ligi
grupie drugiej,
w
pilka.rskiej
po2mańska Olimpia pokonała K3
został porażony prądem 220 v .
są liPoznaniacy
(3:1).
7:2
Nysa
„AGAWA".
Chlo,pca pr.zewieziono do szpiderami swej 1(-rupy i wygrali już
ta.la,_ _.(<ka.
-~~~.!'~~~~:-.~~~~~~~~~~~,,-~~~'.'.'.'-~ 3 spotkania.

9-letni Aoorzej K. (Wólczań
ska 7) majstrując w łazience

z

16 - tysięczny aktyw tereno·wy Dziś
Uczniowie z lodzi
śródmieścia w akcii opuszcza
luureulami
Wczorajsze plenum KD P.ZPR

Sródmieście

Olimpiady
Fizycznej

w wa.-szawie zakończona zosta ła
olimpiada fizyczna. w
której wzięli udział zwycięz
cy szczebla wojewódzkiego z
liceów ogólnokształcących w
całej
Polsce. Wsród 15 laureatów
olimpiady
znalazlo
si ę 2 uczniów
z klasy X:I,
VIII LO im. A. Asnyka w
Łodzi:
Paweł
Knabe i MaTek Brożyński.
Pal\veł Knabe ja·k o laureat
olimpiady
zostaje przyję•Y
bez egzaminów na Uniwersytet Łódzki, kierunek fizyczny, a Marek Bro:i:yński na
PoEle<>hni.kę
wa.rszawską.
Wydział
Łączności.
ży.czym:l'.

im
rlalszych
nauce.

sukcesow w
(Kas.)

poświęcone

było

ocenie dotychczasowego dorobku i dalszym potrzebom rozwoju działalności społeczno-po
lityczinej w dzielnicy. w obszer
nym i wnikliwym
materia.le,
przygotowa•nyrn przez Komit'i>t
Dzielmcoiwy pairtii, przeanali2'>wa:r10 2-letnią działalnosć wszystkich organizacji działających
w Sródmieióciu, począwszy •>d
najmniejszych 1.534 komitr.tów domowych po-przez komite
ty blokowe i działające pr'2:;'
nich społeczne komisje pojednawcze, a kończąc na koordynatorach pracy społecz.no-poli
tycznej 2-0 ter€1'lowych komitetach FJN i 52 te.renowyeb
grupaeh pa·rtyjalych.
w okfesie 2 lat 16-tysięc=y
aktyw s~óctmie5cia moż~ ~o
szczycić
się
znacznym ozyw1;iniem społecznym swe>jej dzielnicy. w referacie i dyskusji
nie zabra·kło jednak momentów k.rytycmych. Poątulowano
m. in. wzmocnie!llie terenowych
grup pa.rtyjnych poprzez odd"·
legowa.nie
d·o nich wypróbowanych
aktywistów
działają
cych dotychczas w zakładach
p r a-cy w oderwaniJu od miejsca
zamiesz.kania,
łączeruie
mniejszyeh i słabiej działających z"s.połów
organizacji
masc>wych
w
większe i
bogatsze w doświadczon:1>ch
aktywistów, ro'l!szerzenie
p.ro10ramu działan.i'e
„w terenie"
organizacji mło
dzieżowych,

dalszą

aktywizację

Mi~'nl-i iID

2 tony makulatury
.„~IJC!f.J.......- rm Sprzedawat ale
i informować

...

Halo,

Łódzkiego

tu

1

1

Przedsiębiors~W:O

Budow•mctwa WieJ•
s.kiego, Al. Politechniki róg ul.
wróblewskiego. M~my na . Stkła
deie 2 tony workow pa.pierowych,
nzwoniliśmy
juź
d.o
w szystkich najbliższych placowek zibierających ma.J<.ulaturę,
ale źad'Ila nie chee za brać wor
ków.

"' *

*

w lkomisaich
zmaJdtt.ją
się
czeskie
mechaniczne
ołówki
tzw. „Kubusie", . niezbędne d•a
plastyków i ,kir eś.la rzy. Są on.e
uniwersalne, gdyż pasuj"! do
nich i na'5Ze grafity.
zaopatirzYł:e:11 się w
13 bm.
ta•ki ołówok w komisie
pa-zy

Harcerze

dziękują

aaa-cerki i haricerze drużYny
87 i 67 przy szkole PodstawoweJ nr 134 (ul. Składowa 15)
dziękują

Łódzkiej
Składnicy
zaopatrzenia Przemysłu -Odzieżowego za umożliwienie im 7...
dniowego biwaku w Sk0>rzęci

nie koło
piekująca

Gniezna.

Składm:ica

o-

się
d-rużynami harcer
skim i tej "'*:ołY, użyc.zyła wła
snych d()l!lllkow campm~owych
z całkowitym wy.posa~eniem oraz za,peW!lliła t:.ansport na b.•wak. przy ()ka.zJi Mll'Cerze <lrz!ę
ku. ą diruhnom ~aru Kolc-zyn1
skiej
i Wiesławie
Ton:iczak,
które pirzez cały. cz.ais b1,waiku
troS!l<liw,ie się opiekrov.a~y ha/l'cerzami.
(j. kr-l

ul. TiraJUgutta 2. Był on c!Jroi!:szy od czeskich, sądził.em więc,
że jest lepszy. Niestety w
d<>mu okaooło się, że nie pasuią
do :niego nasze wktady.
Chciałem
więc
zwrócić
bezużyteczny
przedmiot.
Spotkałem się z odmową oraz radą.
aby oddać go ponowme w komis.
R02umiem, że przeipisy obowią7.>ujące
komisy różnią sio:
od obowiązujących
i·nne placówki handlowe, a.le solid!ność
ku.piecka :nakazuje chyba i im
info.rmowa.ć
klienta, ze towall',
który sprzedają jest n;.,tyipowy. Być może wtedy ama~o
rów na ołówki będzJe mniej,
ale ·i :mni€!j za~·iedzionyel\.
tM.

W.)

Li5T~

184

'
Swiadeetwa
dla słuchaczy
lektoratów

łek.

Od dziS )'Ul!: wakacje. Mło
rozjedzie się po wszystki-ch zakątkach naszego kraju.
życzymy wszystkim do7
brego wypoczyiniku, duzo słon
ca i ~aióości.

o maturzystach zdatym roku egzamiiny
łódzkie

Kas.

wyższe

uc:zelnie Międzyuczelniana
Korn>sja Ochotn•iczych Hufców
Pracy w Łodzi
przygotowała
d-użą
ilość
miejsc w studenckich OHiP. Hu:fce zostały zor
ganizawane
w
atra•kcyjnych
miejscowościach
w wojewód7.twie olsztyńskim, koszalińskim
i zielonogórskim, za pracę ·w
OHlP
otrzymuje się wyn<igro ·
dze.nte wg układu zbiorowego,
Przejazdy w obie strO\Tly pokł'ywają o;rga!llJizatorzy.
Po pracy przew>dziaJl'le są impr~y
rozrywkowe i wyc1eczk1
(do MS!l'b<>I'ka,
Kry.nicy Morskiej, :na Pole Qr.unwaldu).
Wyja.zdy od 15 lipca do
20
wr~a w
turnusach 2-i 3-tygodiniowy.ch. zapisy przyjmuje
i informacji udziela
Między
ucze1niana Komisja OHP Z-MS
ZMW i 'ZSP, ul. Piotrkowska 262, pokój :n, codziennie
w gooz. od 9 do a6, tel. 464-38.
-

(X)

raz uczen,
poszli do

dzieź

.zapras:zaią·na

i

chowawczyń i wycl10wawcó':"
swiadectwa, które będą odbtciem icb całorocznej pracy.
Pożegnanie
roku szkolnego
połączone
będzie
z uroczystymi akademiami,
podczas
których wystąpią szkolne zespoły artystyczne.
Piose~ą.
tańcem i deklamacją podz1~·
kuje młodzież peda.goi:om ~
ich całorocmy trud 1 wysi-

Studenckie OHP
my&lą

ostatni
uczniowie

Wcz~raj

nice

szkół z książkami i zeszytami. Dziś rano zjawią się tam
odświętnie ubra.n.i :na uroczyste za.kończenie roku szkolnego.
134 tysiące młodzieży
żegna
dziś
swoje
szkoły.
Otrzymają z rąk swoich wy„

W paździem.iku
bież.
roku
slucha,cze IV roku lektoratów
obcych prowadzooycl'
w Kl\<IP>K będą mogli przysta·
pić do egzaminu państwowegc.
Ci, którzy
zdadzą, otrzyrnaj'ą
odpowiednie
Ś\Viadectwo
p3świadc:rone
przez Ministers>two
Oświaty ,
którym będą mo,gii
legitymować się w sworm zakla<i.zie pracy lub też przy inny~h
okM:jach
wymagających
potwierdzenia .znajomosci języ
ka obcego.

z

tysiące

uczennic i uczniów

języ'tlicow

jących w
wstęp111e

I

Łódź posiada
obe<mie 1.200
ta·ksówek.
w ciągu ostatnich
2 lat przybyło ich ponad 200.
JUość postojów taksówek zwięk
szyła się do stu. Ostatru.o powstał
postój na terenie Rudy,
przy ul. Odrzańskiej,
zaopatrzony w telefon.
Chociaż taksówek jest sporo,
to jednalk w godzinach
największego nasilenia ruchu o
ta•k sliwke trudno. wtedy szczególnie denerwuje. źe n.p. na
Pl. Wolności za postojem stoi
często szereg eleg.anckich taksówek niedostępnych dla zwykłego klienta a czekających
na tzw. dalekobieżnych; albo
na śluby,
chrzciny itp.
Czy
nie należałoby w tym miejS<'u
(za studnią) postawić zina-ku. źe

Zamiast kwiatów

obelisk

pamięci

Komdtet Todzicielski l a-bS0.1wenci zasadniczej Szkoły samochodowej im. gen. W. J.
Kobpaikcziego (ul. Przybyszew
skiego 73-5), zamiast kwi.atów
dla
rady
pedagogiez.nej,
a
szczególnie w uznaniu wkladu
pracy i wie1kiego serca dyr.
mg;r Witolda
Kibilskiego -

dzieci

przeka•załi
kwotę
1.000 zł na
budowę obelisku dla uczczenfa·
pamięci dzieci O<fłar hitler<>w

sk1ego obo2U przy ul. Przemysłowej.

* •

O Okradł składnicą harcerskq

ciła

* *
R>atajski

*

3enY
(Wóle.zań'silra
230) w 111ocy z 1-0 na lQ stycz •
nia br. włamał &ię do skład
nicy harcerskiej,
2majdująeej
się u zbiegu, ul. Piotrkowskiej
i Roosevelta) a 111astę.pnie zira•

W sprawie

boiwa-ł

szereg ar>tY'kułów sportowych i zabawek mecha1nicznych
wartości ponad 33 tys. zł.
Włamywacz i złodziej schwyt31D.Y został w ki!ika dni póź
niej na Ca.er•wonym
RY!llik..i,
gd2lie
sprz00a.wał
sk.radziO!ll<'
Z>l'balWki.
Sąd Powiaitowy dla m. Łodzi
wymierzy!
Ratajskiemu
kair-:
3 la-t więzienia
i JO tys. zł
grzywny ora.z zasądziił odszkodowa•nie w wys<>kości 14.5-00 zł
na mecz okiradzionej składnicy 1
ball'Cerskiej.
(Lw)
1
1

*

*

* \ kwotę zł* 500 w.płaNa ten cel
po.nadto młodzież Technikum Ekonom.iczne;go nr 1 (ul.
Drewnowska 171) z Olkazji imlr,ni111. dyr. Czesława Wieczorka.

W

zw.ią.2lk:u

z

opuMifroWa-

„Sesja wytyczyła kierW7Vki
dztalaniia na
1J'1'.Zy'9Zk>ŚĆ Ul
r;ziedzinie podrzd,esienia stanu
sanitarnego mi-a.sta. M. in. w
sprawie usUMan.ia uciążliwoś
ci wvnikających z haitJ,S'U.
Piszę
o tym, bo . korespO'TI"
dencja moja dotyczą-ca usunięcia fródeł 00Ł11JSU z. Fabryki
Urządzeń
BwdJowlanych trru>a już od 'Tlc>ktt· W
magaaynie faj f.fllbryki przy
ul. K?Ziń.skiego, róg St11Zelczyka zala,d,0W11,je się zlom
żelazny
w
dalszym
ciągu
ręczn-ie sztuka po sztuce, co
pe-woduje '/l;!J,k.
W zwtqzku
z ostatniq uchW<l.lc( sesji jest
chyba
jak
najbardziej
na
czasie,
aby
zajqć
się
tą
spra,wq. P,o pr<l.cy w demu
chcielibyśmy mieć na1'eszcfe
spokój, a hafa1s 1JW1m go :zaklóca",
Publikuj~
llst
na.57,ego
Oi:ytelnika wierzymy, że poruszoną przez
nieg-0 spra.wą
zajmą się właściwe czynnik.i.
a przede wszystkim Dzielnic1>wa Stacja Sta.n.-Eµid.

łączki

wolno tu za•trzymywać się pojarzdom tylko .na 5 ~inut? wte
dy
dług>e
wyczek1Wa!llie na
„lepszych gości"
nie byłoby
możliwe.

Rozdział

(Kas.)

I

Hamillowy Dom Dziecka.
piętr.o. BLuzki dziewczę·
ce·
Czy na tę dziewczynkę OOstanę białą bluz-

IT

kę?

EGZAMINACYJNY

P®ACOWNIK:
przystl\J>iłem
d-0 pracy w styczniu br. Teraz wystąpiłem z prośbą o udzielenie mi 14-dniowego urlopu okolicznościowego na egzaminy końcowe.
Zakład
zaś I
chce mi dać tylko 7 dn!, motywując to tym, że zbyt krót- •
ko }>l'acuję.
RED.:
Niesluszinie. Przepisy
:nie uzależniają bowiem wysokości u'rlopu okoliczno5clowego
od staźu pracy. T()lteż przysługuje
on na.wet pracownikowi w okresie próbnym. Pracownik musi jedynie udowodnić,
że w
poprzednim miejscu
pracy nie wykorzystał należ
nego mu w bieżącym
roku
szko.!i?l y.m ur l<>PU..

Czyi
w

płaszcz?

dniu 2G

bm. ·w

.,.Nowmnie.jska"
Polskiego

ska

płaszcz

jest

do

ka.wiami

przy ul. Woj8ł

pozostawiono

ortalionowy.
odebrania

u

Zgub:a
kierow-

niczk.i.

za.:ięt11
porpa,t1'zył.y
na.

Ekspediiemtki

rozmowq

(Xl

dziewozytnkę, potem na sie·
bie i pok1'ęcily glową prze
czq.co. Klie'Tlltk.a nie da,je za
wygrruiq
i wskwzuje na
półki: Pros.zę mi p00a..ć
te blu.zkę poka:iuje palcem.
Bluzka
c>ka,za.ia
się
dobra, podobnie jll!k szereg
innydi, z innego ma.terU.rbk
! w 1'Óżnych
rozmia1'ach.
Zwraa tez pTZl/ stoisku. zrobił się ru.ch i bluzki szlu
„jak woda".
Czy
eki:pedientki hyly z tegó zndo·
we>lone?
.Teżeli
tak,
to
zręcznie
potrafiq u.k1'ywac
zadowolenie
z
fll!ktu.,
że
klient.ki kupują.

Rozdział

II

'

Sklep
warzytvn-iczo-mvocowy
przy
uiicy
Piotrlrowskie>j 64. Bez wl;oiS<Zczyzny. Jest tylko pietruszka,
przypomimająca
wlasny
cień i 1TUJ:rchew
w pęcz
ka,ch. Pietruszka na w-0gę,
ma:rchew tylko w
wiiąz
ka.ch po 10 sztuk.
In-ai;zej
sprzeda,wać nie wol11JO. ie.żeli więc klient życzy sobie d.wie matrchew.ki,
bo
wi~ej
nie pc>trzebuje
musi ku.pić calq wiqzkę zrr
4 zi. W ten sposób prz11zwyczaja się konsumentów
do spożywamia m'/:.oduch jll
rzyn... Może to- li metod.n., •.
:L.o·Ta.

l

„ .................. _ _ ......_ ....

~

1mnm111unm111Wtmmu11mm111m11nmnmummu•111111111U11RDDm1111m11no

hala su
nym pmerz nas SPraiwO'Jldan.iem z ostatniej sesji RN
m. lA>dzii, otr:zymailiśJDY list
od nasriego ~yteln:ika Z.
Swiderskiego, zam. ul. Stl"Jlel
c.zylm 34. Pisze O<D. ro. in.

Z haadl•ei

1200 taksówek w Łodzi

Już

VR>LOP

Iła

szikołacli zakwaiifikowan:o do
grup · szczególnej troski 6.839
dzieci. J-est to liczba niepokojąco
duża.
Celem pOiprawienia istniejącego stanru rzeczy konieczna jest nie tylko
pOinoc lekany. lecz i zrozumi€1Die rodziców tych dzied,
a
także
pełne
i rzeczowe
włączenie się
do akcji nauczycieli.
W
dysk.u isji
Za'brała
głos
posłanka
na Sejm i radna
dzielnicy Widzew M. Tatarkówna-Majikowska,
poruszając problem szerszej opieki nad starcami i chorymi.
(I:.wl

Wczorajsza sesja DRN Widzew poświęcona była m. in.
zagadnieniu pomocy . społec:z:
nej oraz ocE'.nie dzta~alnosc~
lecz11.iczo-prof1IaktyczneJ
słuz
by zd·rowia za rok ubieg~y.
Na terenie Wi<lzewa działa 85 opiekunów społe~znych,
w 36 rejo.nach opiekunczych.
Nadto w roku ub. p<>wołani
zostali opiekunowie zakłado
wi i specjalistyczni.
W roku ubiegły.in udzielono 3.593 zapomogi i świadc.ze
nia na sumę po.nad p-Ołtora
miliona złcitych. Wykonanych
zostało
też
szereg
innych
świadcizeń.
W
br.
planuje
się tworzenie nowych klubów
renicdstów oraz .zwie<kszenie
liczby opiekunów społecznvch
do 100.
Praca
.pr-O<filak,ty-czno-lP.<:4nicza w dzielnicy prowadzona jest przez lecznictwo szkol
ne i przemysłowe. W czasie
badań
profrlaiktycZt'.l.YCh
w

~~~~~~~~~~~~~~~~·

i·~
O Skazany na 4 lala
W.c:roira1
Sąd ~W~•t<l!Wy dl.a
m. Lodzi ska.zał na 4 lata wii:·
zienia Zdzisław<& Baranka (zachodnia [0).
w kwietniu ub. rok·u dopuścił się on czynów nierządnych
wobec dvm: nieletnich dziew-

ność leczniczo-proliluklyczn u
służby zdrowia

mury szkolne

(iwi

zamiast k.wiatów kierQ/Wlll~kowi S21koły n•r 47, p. Piotrowi
Załęckiemu z okazji imienin młodzież klasy VI b tej szkoły
przekazała równieź na bud.owe
obeliSkll kwotę l02 zł.

czy.n.ek.

1

TK FJN oraz wiele po,sum~c
11.atury Ol'ganizacyjnej,

sesji DRN Widzew
'Pomoc społeczna "'ti Działal

ZAGADNIENIA WSPOŁCZES
NE I SŁOWNIKI. Ji:. Chabod
włochy
współczesne.
Czyt.
str. 230, zł 15. F . Sławski Kieszonkowy
słownik
bułgair
l'ko-polski i polsko-bułgarski.
WlP str. 411'0, zł 40, opr. pt.

NAGRODA f:J PKO

~· ·PK.D

w PKO

grecko-polski pod red.
z. Aibramowi!Czówny . Tom IV,
PWN. str. 733, zł 150, opr. pl.
PEDAGOGLKA.
PSYCHOLO·
GIA. J
Kozłowski Analiza
i ocena
pracy nauczyciela i
szkoły.
PZWS, str. 194, zł 13.
R. Wroczyński Wprowadze··
nie do pedagogiki społeczne.i.
PWN, str. 250, zł 32, opr. pł.
J . Okóń PSYChOIQgia inzvnieryjna. nostoso.,vanie maszyn
i urządzen <kl czl<>wieka. PWN
a;tr . 317. zł 3\:1, opr. pł.
RELIGIOZNAWSTWO. A. Do
nini Zarys historii relii;li.
Od kultów pierwotnych do po
czątków chTześcijaństwa. PWN
in.r. 42'1, zł 50, .opr. pł.

•

Słownik

L
PIĄTEK,

OGŁOSZElllA

DROBllE

34

j

CZERWCA

PROGRAM 1

- No, =eszciie .konm!
Gdyby ktoś ze szkcly pytał o mm.ie, to mnie nie ma 1

QIDlllHIHllllllllRm111111111nmtHlllUIHllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllłlllłlllłllllłli111111111111P
- - - - - - - - - - - - ~AŁĄ
hodowlę
królikow tutel'lkow~ch - „Rek
SY''.
a;n.giełskie,
samo~hod osobo_wy „Opel Olympia"
i
„BMW"-321
- - - - - - - - - - - - ' W<raa: z częśclaim.i zamien
.
1nymi
pilnie z powodu
DOMEK
jedno.rod/Zmny' WYJatz.diu sprzedam. Wasprzooam..
Mi.es.zk~n1e cław
Now1ez, PrzybywoLne. W1adomosc P1otrlszews.kiego 138, III pokowska 26,
pracownia dwórko
24774 g
oihuwia (w podwórzu)
.
- - - - - -- ·- -- SAMOCHÓD
„Mi·k•rUS"
DOMBK ioa Juliatnowie,sprzedam. Kon.sta111t:l"nów
sprzedam .
Cena 60.000. Słowackiego 1
24779 g
Oferty „24684" „Prasa",
Pio~r~_owska _96 _ _24684 g KAWALERJKĘ z wygoskł d
darni blisko mor7,a wyKA~AK
. a any „Netp- najmę
wczasowiczom .
tu1
~10 od ~rzedam. Gdańsk~Wrzeszcz, C2'i>rnie
Te ·
ckieg,o 1 a--S, tel. 41-:!'2-56
PUDELKI sprzedam. - w godz. 16-20
15.l P
Tel. 554-79
2i7.20 g
-·;---: SZCZECJN _. . pcxkój • z
TAKSOMETR
radziecki kllchnią zwmie!l11ę na row
sprzedam. Tel. 555-07
nora:ędrne ~ Bydgoszcz?
lub Torun·~u. Oferty P;SKUTE>R ,,Peugeot" sprze semne
Bi~ Ogloszen,
dam. Al. Politechniki 3/5 &czec1n pod n.r 6321
god,z. 15-18
2467'1. g
- - - - - -· . ·-· .
CIECHOCINEK ~ 2 po„WARSZAWĘ ~3" sprze Koje, kuchnia spóidzield3m.
Piotrkowska
36 czE'
zamienię na takie
(sklep turebj
24742 g fame iw tlodei. Teł.. 300-l>l

H

łfJ.lfl.Wizja.

POK,OJU sublCJkato•rskiego poszukuje
sa.motny
(czlO!llek spółd.zielni mieszka'fliOWej).
Oferty , 2470.8"
1P .rasa"
Piotrkowska ~
' 247118
_
._ _ _
g
POK OJ.u sublokatorskiego w sródmieściu poszukuje bezdzietne malżeńs1wo - ' człorukowie spół
d>:Jelni
mieszkaniowej.
Ofe,rty
24721"
Prasa"
Piolrk~ska 00 " 24n,1 g
---·- - -- .
2 POKOJE kuchnia la
zienka na 'pewien okres
czasu pos:?Jultuję na trasie Łódź _ K.oluszki. 0 _
ferty „24754"
„Prasa"
Piotrkowska 96
24754 g
POKÓJ 21 m kw„ partor, częściowe wygody,
ul. Uniwersytecka za
mieni~ na kawalerkę naj
c'.'ętniej w
blokach na
ptętrze. Tel. 239-99 godz.
1'1-19
24782 g
_ _
POMOC d<>moiwa clochod«ąca potrzebna . Soiwińs!<iego 16 tel. S16-rn od
gode., .lQ
2dll.58 -g

POMOC domowa do stair
szej samotnej osoby potrzebna . Tel. 476-32 godz.
l~-19
24755 g
-LE•W AN•DOWS~ . Stefarn,
8 Mairc.t 19 zigu'Olł pra.wo
j2zdy samochodowo-motocyik.J.owe
~___!!.
WASIAK Edwa.rd, Kilińsk1ego 19 zgubił
legit.
krwiodawcy
224.28 g
- - --- ·--PRZYBYLSKJ
Janu:.-i
29
zaizewska
zgu I
wkładkę do prawa ia59
"..':1Y nr ~1254 1
~!~
PODLASINSKA Nadz1e3a
1 l\Iaja 34 zgubiła legit.
rencisty (tramwajową)
SOSZKA Zbigniew, że.
romskiego 17 zgubił prawo jaczcly, samochodowomotocyklowe ·
24100 g
PlETRZYK.OwSKA Anna
ze·ligowsklego 56 zgubi1 , .legit. rencisty (tram\\ aJową) _ _ _ - 24094 - g
PREZ. DR:N t,ódź-G<'>rna
:mieważnla zagubioną le
~itymację służbową
nr
3rJ65 Bogdana Szymozaka'., zachOdn-:ia »!!

„

8.00 Dziennik. B.Hi Gra ZesPOł
„Trzy słońca". 8.20 Powtórzenie
rep.
z otwarcia
IV Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu. 8.49
„Dr
Zabiński
przed mikrotonem".
8.59 Chwila ciszy.
9.00
Mueyi<a, 9.2G MUZY'ka popularna.
9.40
Dla przedszkc>li
aud. pt.
„Nad morzem••. IO.OO Kalejdoskop kulturalny.
10.30 „Rytm i
melodia". .1'1.0<> Kalejdo!"lr.op mel.
rozrywkowych. 11.49 „Roclz1ce a
dziecko". 12.05 Wiad. 13.10 Muzvka ludowa. 12.25 Rolniczy kwa
drans. 12.40 „Więcej, lepiej, taniej". 13.'1 Muzy,k a polska, 13.40
Swojskie melodie. Ił.OO Pttbfu:ystyka międzynar.
14.15
Chwila
muzyki.
14.20 „Klub Przyjaciół
Piosen.k i". 15.00 Wiad. 15.05 Melodie ludowe,
15.15
Kwadrans
melodii. 15.30 Pieśni o Sobótce,
16,00 „Popołudnie z młodością".
17.55 Wiad. 18.-00 Koru:ert dnia.
18.43 „Popołudnie z młodością".
18.45 Kurs jęz. ros.
19.IO
„ze
wsi I o wsi". 19.25 „Pięć mlinut
o wychowaniu".
19.30 Koncert
życzeń.
20.00
Dziennik.
20.!5
Tran.~misja koneertu z IV Krajo
wego Festiwalu Polskiej Piosenki. 22.30 Muzyka taneczna. 23.00
I1 wydanie dziennika. 23.10 Wfa
domoścl
sportowe.
u.oo Wiad.
o.os p .rogram noony. 2.55 Wiad,
PROGRAM Jl
!t.30 W1ad. !t.35 Aud. Red. Spoił.
8.55 Koncert dnła. 9.40 Z iycfa
Zw. Ra&. l<l.-00 Wiad. l<l.<lll ~uz.
operowa.
1-0.l!O
„Miasto" odc.
11.00 „ABC ekonomU". 11.25 Pio
sen·ki i melodie filmowe. 12.'J6
Z kraju I ze świata. 12.25 Chwi·
la muzyki. 12.30 Kultura p!A.n\e
poszukiwana . 13.?-0 (Ł) „Legenda,
-o Więziennej celi''. 1®:25 . (b') M

dl:e srebn\ego elmmu. 13.~ (Ł)
l muzykanty"
14.00
z m'llZy:ito
francuskiej. 14.10 „List ze Sląs
ka".
14.45
„Błękitna
sztafeta".
15.00 Muzyka ludowa. 1.5.30 Dla
dzieci ode. pow. pt.
,,Kapitan
Tornado". 15.55 ChwUa muzyki.
16.00 Wla<i. 116.<15 Felieton Red.
Społ.
16.15 Recital Lazara Bermana.
16.40 Report.aż literaclti.
17 .OO. (Ł) .Akt. ł6dzkie. 17.lł (Ł)
„Kraj po 4.0 latach" - rep. "17.25
(Ł) „Na turystyczny.eh szlakach".
17.30 (Ł) Popularne utwory. 17.55
(Ł) „Melodia, rytm l piosenka".
18.20 (ł.) „Co o tym wiesz"? aud.
18.45
,.Klub Entuzjastów
Nowoczesności". IS.OO Wiad. 1.9.0S
Muz. i akt.
19.30 Odtworzenie
koncertu
symfonicznego.
20.09
Dyskusja literacka. 20.29 D. e
koncertu.
21.12
Z
kraju I Z<'
świata.
21.39 Wlad, sport.
2142
Muzyka taneczna. 22.05 „Tyran"
- słuch. 22.so Muzyka. 23.0S .. w
jazzowej ptwnicy". 23,25 Repor·
ta:!: z 2 dnia IV Festiwalu Polskiej
Piosen.kł w
Opolu.
23.5:.
„Gawędziarze
a ud. sł.-muz.

Wiadtll:ności.

llMS 22 le~}a
powtóra:enłe (Ł).

angielskiego
16 37 „Łódź w
okresie upałów" (Ł).
16.45 TV
Stadion Interwizjd (Praga - Kat\
17 .40 „Miś z okienka" (W). 17 .55
Flip l Flap w filmie: „Synowie
pustyni" (W). 18.55 •• Tramp" magazyn turystyczny (W). 19.2-0
DobraJ11oc (W).
19.30
Dziennik
(W). 20.00 Wiadomośe<l dnia (Ł).
20.15 Festiwal piosenki w Opolu
(Opolę-K.at;). Ok. 21.10 10 minut
recenzji przed kamerą Wol·ciech żi:rkrowski (w przerwie f ;•su.walu) (W). 21.20 c. d. festiw.:.
!:u piosenki (Opole).
Ok. 22.1:;
DzietllllM!: (W). 22.25 „Wi:ankl n:i
WiSle" - reJac.ia filmowa (W).

SPORt • SPORT • SPORT •
.lutro

SPORT. • SPORT B SPORT • SPORT: .• SPORT: •

§tartują

lekkoatleci

Lekkoatleci ŁKS, startu. AZS, I na stadionie ŁKS (a nie Jak T>0-1
Wtdzewa, Społem
l
Budowla- -i>~zectnio projektowano .na Widze
'1 YCh spotkają się w sobotę o g. Wle) w zawodach o mistrzostwo
17,30 i w niedzielę o godz. 17,30 drużynowe Polski.

w

rzucie

łódzkim

stai-tować

będą nasi najlepsi zawodnicy.
Zwycięskie
drużyny
startować
będą w
następnym
rzucie mis-

trzostw Polski.

SPORT

m SPORT

•

SPORT

Kolarze Włoch i Francji startują wŁodzi
Rekordowa
Zamknięto

już

ilość zgłoszonych
listę zgloszeń
międzyn~odo

zawodników do mistrzostw CRZZ

Włoch

.Francji.
Zawodnicy wyzn.acumo w Pabianicach o
do tegorocznych
zagranicmi
startować
będą godz. 15.
Kolarze pojadą w
wych
mistrzostw
kolarskich tylko w wyścigach szosowych. kierunku
Laisku,
Zduńskiej
\V AZNB l'ELBFONY
DYŻURY
APTEK
Ta międzynarodowa impreza Woli i Sieradza. Pięć kilomeOssowskiego 4, Gagarl CRZZ, które odbędą sie w Lo!-'ogot. MO 07 400-00 500-00
rozipocznie sie 2 lipca wyści- trów za Sieradzem =ę.jdować
ra 6, Tuwima l!I, Karo- dzi w dniach 2-5 lipca.
09
i'<>got. Ratunkowe
W mistrzostwach S·tartować giem drużynowym na 100 km. się będzie pólmetek. ostatnia
lewska 48, L1mano~kle
Kflm. 1\10 m. Lodzi !92-22
go l,
Piotrkowska
25, będą obok calej niemal naszej Swtować ma 25 drużyn (każ drużyna zakończy wyścig w Pa
Z3ł-28
l'ogot. Energet.
Pnybyszewskie.iro 86.
czolówki kolairskiej
goście
z I da po 4 zaiwodników). Start bianicach o godz. 19.30.
:<traż
Pożarna
08
DYŻURY SZPITALI
Jesteśmy . przekOIIl.ami, że d'ru
zritorm. telefoniczna 03
„DziałoszY'n",
Szplta1 lllł. dr e. wou
żyny lódzkicb klubów zw:iazko
265-96 9-18 (kasa czynna do zowy:
Informacja PKS
godz,
17).
„ziemia
łódzka",
„DziS
ul.
Łagiewnicka
34/36 581-11
mformacJa PKP
wych. . a
przede
wszystkim
trybunalskiego
grodu" p1zyJmuJe rodzące I cho
Pogot, Oświetlenia
Spolem i Włókniarza powinn Y
220-89
KONCERTY
godz. 16 - 22 no.n stop re
glneko!og\cznle
Ulicznego
r
odegrać
w tym wyściga poFILHARMONIA (Naruto- l MAJA (Klllńskiego 178) Dzielnicy Bałuty, z Dziel
romoc drogowa
24, 26. 28 bm. odbę-1 zostamą kolejnej niełatwej pró- ważną rolę.
IG3-09
wicza 20)
godz. 19.30 „Wyprawa siedmiu zło n!cy
PZMot. Łódź
Widzew
z R~ dąW siędniach
w czterech grupach 15pot- bie. Będą nią klubowe mistrzoNastępnego dnia 3 l:iipca
Koncert
symfoniczny dziei"
(panorama) od ionoweJ
Poradni
„K ,
pilkarskie drużyn Jumo- stwa Polski, które rozpoczną się rozegrany zostanie w-yścig inTEATRY
_ ork. PFŁ. Dyrygent
lat 14
(USA)
godz. ul. ZbOC2e 18, Szpitalnej kania
rów
ubiegających
się o I>Ucl)ar dn. 30 bm. Jak ynadomo nail<;P- dywidualny
na traisi-e
RadoOPERETKA (ul, P6lnocArkadiusz Basztoń. J5.30, 17.45, 20
nr 8 oraz z Dzielnicy dr. Michałowicza.
szą druzyna jun1orow okręgu lódz
N
Soliści:
dyplomancl ŁĄCZNOSc' <JozefOw 43l Sródmleścle I Rejonowe)
Reprezentacja Łodzi junlorow kiego jest ŁOSTiW I i jemu to goszcz, Zgierz, Piątek, Lowicz.
~a J.7~5n~cj/r 19 • o<: Państwowej
Wyższej „urocza gospodyni" od Poradni •• ~· przy . ul. zaliczona
została
do
jednej
> przypadł zaszczyt ubiegania się Glowno, Stryków. Brzeziny i
Szkoły
Muzyczn€j
w lat 14 (USA) godz. 19 Kopcińskiego M. Są1taJ grup wraz z Warszawą, Gdań- o tytuł mistrza Polski.
meta na torze w Helen.owif!.
1 E ~TR NOWY (W\t:ckow
skiego 15) g. 11 „Jesz- Lodzi. Zdzisław Kacz- ł,DK (Traugutta nr 18) 11n. dr Mad~rowlcza - 'kiem i Bydgoszczą.
Zwycięzcy
St.art nastąpi o godz. 11. Dycze ru 0 miłości", g. marek - obój Barba- „Chiny,
powszedni M.
FornaLsk1ej
11
poszczególnych grup za awansu ią
stans wynosi 175 km. Kolarzt>
.
„Panna młoda"
ra Talma _ f~rtepian.
dzieli" (NRD) od lat 7 przyjmuje rod:tące I cho do finału pucharu. W Lodzi przy
19 15
w Helenowie powinni być o
MALA
SALA (Zacnodnia Maria Urbańska - me-z godz. 16.15, 18 (20 seans rP.
~Lnekologlcznle
1 wiązywano
wielką
wagę do odpo
godzinie
15.20.
Zgloszonych
zosopran Bogda.n Pie- zamknięty)
cnleln1cy Polesie ora2 1 wiedniego przygotowania zes!)Olu
93) nieczynna
trzak _ · skrzypce, Ka- MŁODA GW_A.RDIA CZ!e- Dz!elnley Srodmlescle .~ reprezentacyjnego do tych rozg;y
jest 150 koJa.r zy. Na liście star
TEATR
POWSZECHNY z!mierz Osiński - trąb łona 2) Program - krot- R<>,onowej Poradni „K wek„„ toteż na wynik wstępne1
tow·ej widzimy szereg dobrze
(Obr.
Stalingradu 21) k
.
M. , .
k
kometrażowy· „:swięto nrzy
uL
Piotrkowskiej
oczekujemy z dużym
nam
znanych
zawodruków z
g. 19.15 „Tango"
"· Eu 1a 1_ia
ie,mczu
d · .„ ' od.
l t
12 107 I Piotrkowskiej 269. eliminacji
<ARACZA
(Ja
- fortepian
Program na z1e1
a
. .
. zainteresowanlem. Drużyna Łodzi
Kudrą na czele.
TR
TEA
•~
"
· w A Mm:art _ Kon(bułg.) godz. Hl 22 1 Khn1ka Położnic1-1>-G1· oparta jest w większości na 1uPo wyścigach szosowych k~
racza 27) g. 15 „w pu
ce~t ;,bojowy
C--Ou'r
r:on stop
!1Pkologiczna Im. curl.,. niorach
wchodzących
w sklaj (fo(f
larzy związkowYch oglądać be
styni i w puszczy"
C L D t>
3 . MUZA (Pabianicka 173) Skłodowskiej
cone- zespołu ŁOSTiW I.
RIO
DE
J.'\NE!RO.
Piłkarska dziemy na torze w Helenowie.
TEATR 1.15 (Traugutta 1)
. ·. · B~rt~sy L
Program krótkometra- Slrłodowskiej 15 - przyj
Niemal bezpośrednio 1>0 zakoń
godz. 19.15 „Harvey"
~~iethov~~ ~ IV. Ko~~
żc"."y: ,,Do
stud:"ia.n- muje rodzące I chore g1. czeniu rozgrywek o puchar dr reprezentacja Czechosłowacji zrnie Wyścigi torowe w konkurenTEATR ARLEKIN (Wól.
neJ"
Czy
w1ec1e, nekologlcznłP 2'. Dzielni· Michałowicza
juniorzy ooddani rzyla się w Belo Horizonte z re cjach olimpijskich
rozegrane
prezentacją
stan u Minas Gerais,
czańska 5) nieczynny
cert k forte~ia~w; G- ,;e„.':, „Melodie, które c:t Górna <?raz z Dz!P.lnł·
0
renlisując
1:1 (1:0). Bramkę dla będą 5 lipca. I tym razem ło
1 F.ATR
PINOKIO (Ko- dur, D J1uc:r s rz. pe<:>nie
zaginą"
godz. cv Sródmłescle 1 ReJoCSRS zdeby~ Vesely, a dla go- dzianie będą faworytami. Wyś
oernika 16) g. U „Ty wy
- '•
noweJ Poradni „K" ony
16 _ 22 non stup
cigi rozpocziną się o godzinie
grysek
pod
ciemną
K 1N A
"oodarzy Luizinhos.
u' Nowotki 60gwiazdą"
(mała
scenPOLESIE (Fornalsk1ej 37) Chirurgia Południe
13.30.
ka w ZOO)
POLONIA
„Dzwonić
„SYn kapitana
BlOO· ~
.
.
Wcze>raj
w Łodzi
rozpoczęły
BELFAST.
Reprezentacja pUKABARET
„POD
'1'7"
Nortbside 777" od lat de'a" (Wł.) od lat 12. ~f.P'~[lio·~~a ;~_nschera, się finały mistrzostw Polski SZS 1<arska północnej Irlandii poknrKłub
studentów
14 (USA) godz. 10, 12.30 godz. 17, 19
Chirurgia
Północ
w piłce nożnej trampkarzy. za- Tta!a w Be-lfascie finalist6w tego
(Piotrkowska 7'1) g. 20 15. i 7.:io, 20
POPUL;1RNE (Ogrode>wa <;zpitał im, Biegańskiego, wód sprawili pilkarze Słupska, ro-cznych mistrzostw świata, r~ ...
.,7egarkom wstęp wzbro WISŁA „Sklep przy l8) m~zyn.n.e
którzy
ul. Kniaziewic-za 1/5.
z niewiadomych
µrzy- ·prezentant6w Mel<syku 4:1,
nionyn
głównej ulicy" od lat PIONIER (Franci~kańska
J,aryngologia: Szp. im. czyn nie stawili się. w związku
*
16 (czeski), godz.
10. 31) „Telefon OJ
(pano Pirogowa
ul
tylko
Wólcuiń- z tym rozegrano
jedno
SZTOKHOLM. Piłkarze ZSRR,
MUZEA
12.30, 15, 17.31>, :W
rama) od lat 14 (ra<lz.) ska
. '
'
spotkanie,
w którym
piłkarze przygotowujący
się
do finałów
195
MUZEUM HISTORTI RU- WOLNOSC
„czarny go;iz. 16 , 18~ 20
Okulistyka: szpital im. TP.<Clmikum Budowy Okręt6w z VIII Pucharu Rimeta, pokonali
CHU REWOLUCYJNE- tulipan" lpan-0rama) od POK!)~
(Kaz1mt.erza
SJ .ronschera
ul
Miliono- Gdańska zasłużenie pokcma.U Za w Elfsborgu (Szwecja) reprezenGO (Gdańska 13) czyn- lat 14 (franc.) godz. 10, „11<11e3see dla Jednego" wa
•
sadniczą Szkolę Zawodową z Ko tację tego miasta l :o,
14. '
ne od godz. 10-17.
l?. .30, 15, 17,30, 20
od lat 16 (poi.) godz.
Chirurgia
laryngo- !uszek 4:1 (0:1).
1\il!ZE UM SZTUKI (Więc Wł.OKNlARZ - „zagu- 16, 18, 20
1 . d . . 1• s
im
o godz. 17.3-0 ZSZ Metale
kowskiego 36) ·nieczyn- bione kroki" (panora- REKORD
(Rzgowska %) ogia ;iecL~a. „ zpCzer~ waDziś
z Łodzi spotka się z Techni
ma> od lat 1a (franc)
Piotruś
partyzant" Korcza. a,
rmu
ne.
kuro Budowy Okrętów Gdańsk.
i
"
wn.nej 15.
Mt:ZEUM ARCHEOLOGI- ~odz. 10, 2.30, 15, 17.3-0. (panorama) od lat 11 Chirurgia
nczękowoCZNE I ETNOGRAF!- :!o
(jug.) g<>dz. Hl, 12, 14, twarzowa: Szp. im. BarC'ZNE (Pl. Wolności 14) ZACHĘTA - „Kapral i 16 18, 20
i' k' 0
I K
· · k'
lł'nioselk
czynne g. 12-18 (wstęp inni" od lat 11 (wę_g.) ROMA (~,zgowska nr 84\ ~~ ': ~ • u ·
opcms ie2
Po zakończeniu rozgrywek liwolny)
godz. 10, 12.30, 15 „P1ę1
„~odyn
od lat
16 Toksykologia: I Cengowych drużyna ŁKS nie przerMUZEUM KATEDRY E- no Hiroszimy" (pa.n ora
(!Urn.)
godz. IO, 12, tralny Szpital Kliniczny
wie
normalnego toku zajęć tre14. 16, l8, 20
\\'OLUCJONIZM U
UŁ
ma) od lat 16 (jap.)
W AM. Żeromskiego 113.
ningowych. W
okresie
jednak
ew Parku Sienkiewicza) godz. 17.30, 20
SO.Jl!SZ Cf'.łatc:wco\':a 6) Nocna pomoc lekarska
piłkarzy najgorętszym wyjedzie na obóz
czynne godz. 10-17.
STYLOWY
LETNIE „<?Jc1ec zołruerza
od c;;tacji Pogotowia Ratan.
wypoczynkowy.
MUZEUM HlSTORll WŁO „wehikuł czasu"
od
la, lJ~ (radz.)_ godz .. 1,; kowego, Łódź, ul. Sieo·
- Tata, chętnie z tobą za
Ty1!n razem postanowiono rozKIENNTCTW A
(Piotr- 1.at 16 (USA) godz. 20.15 „DwaJ muszloet~row1e kiewicza 137 , tel. 444 _44
gram seta, ale pokaż najpierw
bić namioty w Swinoujściu. Prze
cz:v masz pieniądze na lody,
kowska 282). Wystawa CKkn-0 c-zynne tylko w . od lat 16 (czeski) g. l9 przyjmuje zgłoszenia teCzwa;rtkowa ;,Trybuna Ro- widuje się w ~ej miejscowości
Wyjazd
bo wysilać si.ę za darmo nie
.. Wlókienni~two
wczo- dni pogodne)
STYL~W~ - STUDYJ~E l~foniczne na wizytv do.
b-Otnicza"
zamieszcza komu- trzytygodniowy 'pobyt.
nwślę!
ra1 I dziś", .,Tkanina TATRY LETN1E
(~ilmskiego !!3) „Dziel muwe le<ka'r zy od .'j?odx.
nikat zarządu KS „Polonii" nastaol 3 lipca br
polska'"
~ne
od
„Piękny Antonio" (wł.)
mea kruków
od l~t l!>-5. Wizyty. dom<>we są
godz. l<J--1 7•
godz. :IO .IS (Ki~o czyn- 16 (szwedzki) godz. lo, załatwiane
od
godziny
Bytom. Wynika z niego, że
ne tylko w dni pogod- ,1!"• 2()
Przy stacji
trzej zaiwodnicy: Heinz · Ba20--0 rano,
WYSTAWY
r.e)
S COKJ (Zbocze) „„Szkatu Fogotowia Ratunkowego
naś, Norbert Pogrzeba i KonOSRODEK PROr'AGAN- ADRIA (Piotrkowsk<i 150) ła pani Józefy (pano- czynne
jest Amnulatorad Bajger w czasie ostatDY SZ'l'UKI (Pa.rk Sien Program
krótko~e~r~.~
rama) od lat 14 (fr.- rium Internistyczne, ~dzle
niego pobytu POtlonii w Szwe
kiewicza). wystawa ma :mwy: „20 lat póznieJ
Wł.) godz. 16, 18, 20
przyjmowani są chorzy
cji
opuścili drużynll
nrie
Jarstwa i grafiki Okrę od lat 7 (pol.)
godz. STUD.10 <Lumumby '..t;? na miejscu od godziny
wrócili
kraju.
00
gu Krakowskiego ZPAP. 10-22 non stop
„PoJedynek na wyspie 18_ 7 rano.
.
ŁOZLA zwde-ryfikowal mpi.est7z~~= ktW konj kurencji dzjiewcza t) pMunSCzynna od J0-13 i od CZA.TK/\
1
tKochanOwka> od lat 16 (franc.) godz. Nocna pomoc plelęgZa.rząd k 1ubu stwierdza, ze zawody
o
ruzynowe
ac 1a est następu ąca: 1
K
7 15
I 9·""
~
· A-'·ten poo t ępek spot - two okręgu juniorów.
Polesie 4)
2) MKS
AZS Kutno
3) MKS
Sród15-18.
„Diabeł mors k 1. " od I at
L · •
niarska, Al. K"ściuszki
niegvu'l•Y
mieście
5) BudoSALON SZTUKI WSPOŁ- 1.2 (radz.)
godz. 17 SWIT (Bałucki ~ynelt ~ 48. tel. 324-09 przyjmuje
kal się ze stanowczym potę•
wlani 6) RKS 7) MKS Pabianice
CZESNEJ (Piotrkowska „Przygoda noworoczna" „Potem nastąpi cisza zgłoszenia
telefoniczne
pienriem
ze strony wszyst- · Gra1·ą
8) Lechia 9) Start IO) Społem.
88)
Wystawa „Projekt (poi.) od lat 16 godz. 19 (panorama)
od lat 14 n~ zabiegi do domu. od
kich zawodników i członków
Zweryfikowano 19 drużyn
plastyczny'",
Czynna ENERGETYK (Al. Poli- ~pol.) godz._ 16, 18.- 26 godziny
19-4.
Z!!blei;i
klubu Polonia, a taicie szeg. 10-18.
techniki 17)
„Pięciu Kmo
Pol.skicb .Filmów wykonuje się od godz.
w najbliższą niedzielę odbędzie
W
konkure.ncjl
chłopców: n
SALON
FOTOGRAFIKI mężów
pa.ni
Lizy" TATRY !Sienkiewicza 40> 20-5,
rokich rzesz jego sympaty- się kolejna
runda
spotkali o Widzew 2) Start 3) ŁKS 4) MKS
ŁTF (A. struga 2) wy(USA) od lat 16, godz. Program dla dzieci: z MIASTA
ków.
wejście do n Jigi w której oble
. Sl R
S .
.
stawa fotografik! Ta17, 19
„Biedronka'',
„A traRównocześnie zarząd !rlubu drużyny Wlókniana grać będą Po1esie
KS 6) MKS rodmiedeusza Trepanowskiego GDYNIA (Tuwima nr 2) mentowa wrótka". „Ko W Klubie
Rosyjskim
wystąpi!
poprzez PZPN do przed własną widownią. w Łn- ście 7) Społem 8) Lechia 9) Włókpt. „Od Hamburga do „wielki skok" (franc.) gat i farby'', „Kotek I (ul.
Więckowskiego 32)
Międzynarodowej
Federacji dzi dojdzie do meczu Włókniarz niarz Konstantynów 10) MKS KuKalkuty".
Czynna od od lat 16,
godz. 10, myszka'',
„To ci ty. o godz. 19
odczyt M.
PiłkM"Skie.i' _ FIFA
dys- - Stal (Stalowa Wola), a w Pa- tno. zweryfikowano
dTużyn.
0
20
i3-18.
12.30, 15, 17.30. 20
snrs"
godz.
16. 17 Simińskiej „Literatki po!
bianicach
tamtejszy Włókniarz
zoo cui. Konstantynow- HALKA (Krawiec-ka 3/5) „Faraon"
(panorama) skie XIX wieku". wstęp
kwalifikację
wyntief\i.onych zmierzy się z Victorią z Wałbrzy Druga seria spotkań rozegrana
ska 6/10) czynne w g. Program krótkometra- cd lat 16, godz. 18
wolJl'ly. Po odczycie film.
pilkarzy,
cha.
zostanie we wrzesniu.

CO?!ldzie?KifDY?

Mecze opuchar dr. Michałowicza

Ja':.

Mistrzostwa Polski SZS

•

*

•

*

„

Pojadą

do

Swinouiścia

o dyskwalifikację

trzech b.
„Polonii" Bytom

Juniorzy 'Widzewa i MKS Polesie
prowadzą w drużynowych

mistrzostwach juniorów

u s1·eb1e
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Niecierpliwie nacisnął dzwonek. raz, dru~.
trzeci, dziesiąty, Za drzwiami była nieruchoma cisza. Wiedział że nikogo tam nie ma.
a jednak dzwonił, dzwonił uparcie, nieprzerwimie, nagląco.
Z sąsiednich drzwi
kobiety,

wyjrzała

głowa

- Co pan tak hałasuje? Widzi
cie, że nikogo nie ma.

starej

Pan prze-

Nie było sensu dłużej się upierać. ZrezygnowaŁ

- No dobra. dobra.
marynat"ld.

-ale nie szarp mi

P3!ł

motor,
Wroński nie mógł usiedzieć. Wydawało mu
Zawarczał

się,

że samochód porui;za sie w żółwim tempie. Chwilami miał ochotę wyskoczyć I biee.

- Prędzej, prędzej! Zapłacę
Prędzej!

podwójny kuirsl

- Panie. to
takspwka.
nie od!'"DutA:>wiee.
Uspokój się pan, jak pragnę Boga, bo w ~ó
le nie pojadę, Co pan chcesz żebym mandat
rnpłacił. albo żebym wóz l!;dzieś rozpieprzył?
To miasto. panie, a nie szosa.
- Prędzej, prędzej l - błagał Wroński,
Wreszcie minęli Saski Ogród I taksówkarz
dojał gazu. Mimo wszystko obietnica 1>0dwójnej zapłaty działała na niego oodniecaią
co. Koło Dworca Gdańskiego znowiI troche
zwolnili w obawie przed milicją.
Zolibórz. Bielany:
TaksóWka
rwała naprzód jak wyścigowy wóz.
Zgrzytnęłv hamuke. Wroński rzudł szoferoWi st-0 ' złotych I wbiegł do bramy, Błyska.
wicznie z:nalazł się na trzecim piętrze.

Na ZaNnns!dego zatrz:ymał taksówki:.
-

Dworzec

Wschodni. Predkol

Czy Agnieszka Jesz.cze jest w Wa~szawie?
'A może Już p0Jecha!a. Co to się właściwie
dzieje? Co zagraża Agnieszce? Dlaczego nie
chct zawiad<>mić milicji? Przecież. to było
by 'najprostsze. Czy oo dobrze robi. że nie
rozmawia na te tematv z Downarem? M·oże
jednak nie oow1nien
zwracać
uwagi na
prośby Agnieszki? Może
powinien od razu
pojechać do komtO>ndy? Czy wolno mu brać
na siebie taka odoowiedzialność. działać na
własną rękę? A jeżeli włączy do akcji milicję i Agnieszka zostanie zamordowana? Co
robić? Co robić? Do diabła!
Most Sląs\<o-Dąbrowski, Cz·am.a wołga skre
ciła w Targową . Jeszcze dosyć
czasu, żeby
:lf'~hać na P•;!awska. Pogada z Downarem.
Razem obmyślą
jakiś
olan
działania.
W
uszach zadźwięczały 'inu
słowa
A<!Ylieszki:
„Zaklipam cie na wszystko. nie zawiadamia i
milicji" - Nie, nie. nie może tego zrobić,
nie może ryzykować . Gdyby sie coś stało
Agnieszce, nie darowałby sobie tego do końca
życia.

Taksówka za.trzymała się przed dworcem.
Kilku osobników o moc-no Podejrzanej powierzchowności stało na brzegu krawężnika,
- No ••• powiedział
zacbęcają~o
szofer,
widząc, że pasażer nagle przestał się śpieszyć,
Wroński za.pfacił i wysiadł. Chwilę zawahał sil;'. Niespokojnie spojrzał na młodzień
ców, którzy
robil:I
wrażenie
zawodowych
bandytów. „Jeżeli ci stoi~ tu po to, żeby się
mną zająć, to mcgę pozegnać się z życiem"
- pomyślał I szybko pobiegł do kasy po pell'Ol1Ówkę,

Na

dwGrcu

ruch

był

s~osunkowo

niewiel-

ki bez więksrzycb więc truci.':lości kupił bilet
i wyszedł na peron.
Dopiero teraz zdał sobie sprawę z beznaswego
przedsięwzięcia.
Przede
wszystkim nie wied7-ial. czy A~ieszka les?.cze
jest w War~zawie . l\<togła przecież iuż dawno
wyjechać. Kartka która przyniel<iono do redakcji odleżała sfe w kieszeni Fabiana !ad~
ny~h kilka godzin. Kto wie. oo orzez ten
czas mogło sie stać? A ooza tym nie wiedział.
w jakim kierunk•J Agnieszka ma odiechać.
W tych warunkach trudno było stworzvć ~,.,_
ble jakiś rozsądny plan działania . Mógł prze
siedzieć na dworcu całą noc bez żadnego rezu ltatiu.
Obie~ł wszystkie peTony,
za}rzał do pociągów I shnął bezradny. n;ezdecydowanv.
Co robić? Czekać? Ale na którvm peronie?
Wracać do domu? No, to w takim raz-le, po
co tu przyjechał?
Poma n·owlł zaczekać. Cboć'hv miał ttt soe•
dzić całą noc. zaczeka.
· Zsoedł
na dól I wrócił oned dworzee,
Właśnie w te; chwili
n·adiechało kilka taksówek. Cofnał się. l, sta"1ąwszy '!:a kioskiem.
patrzał
uważnie. Z żadnego, jednak
wozu
dziejności

nie wysiadła
Agnieszkę, t.o
siła
żeby był
nie podchodził.

Agnieszka. A )eśll
zobaczy
jak ma się zachować? Proostrożny
i
żeby
do
niej
Co więc ma zt"obić? Prawdopodobnie nie będzie sama. Ktoś ją wywozi
z Warszawy? Ktoś ją porywa? Ale dlaczeii:o.
w jakim celu? Przecież nie dla okupu, Co
to wszystko znaczy? Cała ta historia była
tak tąjemnie7-a, tak
sensacyjna, że trudno
było worost uwierzyć w jej realność 1 cbwl
lami Wrońskiem'll zdawało się , że
jest w
trakcie
reaUzowania
kryminalnee:o filmu.
którego sam był bohaterem, Bezbronna kobieta prześladowana przerz
hantle
l!ane:ste
rów.„ Tajemoicza !lmuzyna...
Wszystko to
zakrawało na tanią SPnsacie. Czyż to możli
we. że w centrum Warszawy„.?
POC7lllł głód. Poszedł do bufetu. Kupi? trzy
bułki, dwadzieścia deka kiełbasy i butelkę
piwa. Kiełbasa była bardzo tłusta. a bulki
czerstwe, 1 ale człowiek głodny nie zwraca
uwagi na takie drobiazgi.
Wybral sobie dogodne stanowisko
prz;y
oknie i spożywając bulki 2 kiełbasą uwaz•
nie obseTWowal nadjeżdżające samochody.
Cziw płynął wolno. Wskazówki kolejowego
zegara posuwaly sie leniwie. Dzień mial się
już ku końcowi i szairość wieczoru spływala
na zabudowania stacyjne. Z peronów dolatywały
nerwowe nawoływania.
Parowozv
gwizdały. Od czasu do czasu kolorowy tJum
przyjeżdżających atakował wyjście. aby następnie rozlać się po mieście szeroką falą.
Sza'!'Y półmrok zmienil sie w granatow~
ciemność. Zablysły światła. Noc szla szybkim krokiem,
W)'l)rzoozając leniwe wskazówki zegara. Po tamtej stronie Wisły Warszawa roz9l'ebrzyła się łuną.
(42)

(Dalszy

ciąg nastąpi)

Redaguje kolegium. Redakcja 1 administracja - Łódł., Piotrkowska 96. Central.a 293-00 łączy z wszystkimi działami. Telefony bezpośrednle: Redaktor naczelny 325-64. Z-ca redaktora naczelnesekretarz redakcji 204-75. Dział spolecmo-ekonomlczny 223-G5, 228-:>2 I 343-80. Dział miejski 228-32, 337-47. Dział sportowy 2ll8-!15, Dział kulturalny I „Pa11orama" 223-05. Dział wojewódzki
341-10. Dział listów 343-80. N1'u 303-04 (godz. llJ-12). Redakcja nocna 279-76. Biuro ogłoszeń 311-50, 21J3-00, we\vn. 30, czynne do godz. 15.00, sobota do godz. 13.00. Zamówtenla 1 przedpłaty na
c•renumerat~ przyjmują: oddziały I dele-gatury „Ruch" w terminie do dnia 10, a urzędy pocztowe I listono<;z"' w t'!'rminle clo dnla 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. cena prenumer~ty wynosi:
kwartalnie - zł 37,50, półrocznie - zł f!I.-, rocznic - zł 150.-. Informacji o przyjmoweniu prenumeraty I spc.sobi~ zamnwianfa ' uclzielają
wszystkie placówki
„Ruchu"
1 poc7ty. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę (o 40 pr<X!. drożs?.a) - przyjmuje BKWZ „Ruch'", Warszawa, ul. Wronia 23,
konto PKO nr 1-6-100024. Wydaje Łódzkie Wyda·.imictwo
Prasowe RSW „Prasa", Łódź. Piotrkowska vs.
Rr,kopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca .
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