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Zwiedzanie Wawelu
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stracili agresorzy nad DRW

Prolesl misji lqcznikowel
przed konreżim sajgioński
DRW zaprotestowała w śro
w międzynarodowe j ko- sekwencjami takich posU.ttięU.
misji nadzorru i kontroli V1
Wiemarn.ie przeciwko del<;la··
Jak po<laje Agencja Reubliracjom szefa l'€żimU sajgoń
ra, sekretarz prasowy BiaJeskiego. :m.a.rszałka Ky, nawołującym do i.nwazijli na. Wiet \ g.o Domu. Bill Moyers, po.pro
sziony o wypowiedż na temat
nam północny.
nawoływań Ky do inwazji na
Mfaja łączrui kowa naczelz:eDRW, oświadczy!, że prezygo dowództwa wietnamskiej
dent J ohnson „nie df! ŻY •io
armii ludowej oświadczyła w
rozszerzenia wojny· w Wiehna
l i ście protestacyjnym, że wo
m ie".
jownicze deklairacje Ky ujaiwMoyETS dodał, 1z Slmny
zamiair ,wzmożenia i
ruiają
„nie z,a.g ra:iaj"
Zjednoczone
roz;zerzerui.a ag1-esyw11ej wo!
żadnemu ir::nemu rządow i" .
ny w Wietnamie. W imieniu
narodu wietnam skiego misja
ostrzegła Stany Zjednoczone i
Dowództwo wr.-j sk USA Vf
.Sajgonie zaikomunikowało, t«
Stany Zjednoczone ·straciły w
środę nad Wietnam e m pół
nocnym dwa sarnoJ.oty: myśliwca bombardującego i apa•
rat zwiadowczy „Phan!Qrn".
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W środę w godzinach rannvcll minister spraw zagraAmintor<~
Wioch
nicznych
Fanfa.ni wraz z towarzyszący
rr..i ml:.: osobami udał się samolotem spe<:Jalnym z Warszawy d o Krako wa.
~ciowi tawarzyszył w podróży m .in. wiceminister spraw
zagranicznych Maria.n Na.szkowsk:i.
krakowskim
lotnisku
Na
min. A. Fa.Ilfa.niego powitali
miejsoowycil
przedstawiciel!'
władz z przewodniczącym Pre
zydium Rady Narodorwej m.
Krakvwa Zbigniewem Skolickim.
Z lotniska min. Fanfani udał
się na Rynek Krak<;>ws~i, gd1ie

ę 31 bm.
wypozep·rowa•
;potkan;a
i o godz.
na
1>ę.dą
w1cza 18
a si(' do

0

Lódź, czwartek 28 lipca 11966 roku
Z Kra.korwa min . Fa.nfa.nl
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Ito-k
uda! się na tereny byłego obozu zagłady w Oświęcimiu.·
Zwiedził Oiil miejsca· martyro1<.•gii milio nów ofiar hitleryzmu, wśród których znajdowało się również wielu Wlochów
- m.in. blok 11, „blok śmier
ci" i jego podziemne cele.
krematorium oraz tereny byłego obozu w Brzezince. Gość
włoski obej rzał s tale ekspozycje muzeum ośWięcimskie
m. in. zwiedził suk1enn1ce oraz
go, a w sali kinowej - doobejrzał w Kościele Mariackim
Ageuoja France Pr~se donoPolitech.ńice Lódz- doc.
Rada Państwa nadała tytuł
kumentalny t:Jrn o wy7:WoleNa posiedzeniu w dniu 27
słynny ołtarz Wita Stwosza.
że we wtorek
si z Saji;onu,
kiej.
Następnie min. Fanfani zwienm obozu.
J,Lp;:a br:. Rada pańsbwa mia- profes ora nadzwyczajnego
amerykańskie przelot.nictwo
groby
katedrę i
dził zamek,
farmaceutycznych:
nauk
nowała:
n"a pół·
nalotów
S8
PTOWadzilo
dziena
, f>?d ści aną śmierci ,
Bnleslawowi Brodzie - doc.
Wietnam. z depeszy
nocny
ministe~
11.
Qzmcu bloku
Lobo<lycz.a
Mieczysława
AFP wynika, że wi.cle z tych
w Akademii Medycznej w Lozagranicznych Wlocn
~praw
ambasadorem nadzwyczajnym
ataków skierowa•
pirackich
dzi"
z!oży! wieniec opleciony szari pelnomocnY-:m PRL w Krónych byłG na południową część
Zielińskie.i-SowicReginie
ro_zpałr.zyła
o baxwach narooowych
fa
DRW. Bombardowane byty j "d
lestwie . Norwęgii,
kiej - doc. w Aka.demii Me·
swego kraju.
nak ł ol!ie1'ty na póhooc i pół
dy~~z.nej w Lodzi ·
· Berriarda .Bogdań ::lkiego · Płon ęły pod ścia.ną śmierci
.nocny zachód od Hanoi. sa,m,,.
loty USA zaatakowały m. in.
ambasadorem nadzwyćzajny: n nauk medycznych:
wieczne znicze. żołnierze WP
Płk. Edmundqwi Korthalsozbiol'niki z paliwem w
tny
Jak poda,je Agencja TAS~ ,
i pełnomocnym. PRL w Repustali na warcie honorowej.
południowej r.zęści DRW, dwie
wi - doc. w Wojskowej AkaAleksiej Kosygin przewodn ;blice Argentyny,
Chwilą mi1czeriia min. Fanoraz wyrzutnie
radarowe
stacje
d e mU Medycznej w Lodzi;
czący Rady Minis~rów ZSRH
fani oddal hold pamięci 111iRada Ministrów na posiepocisków nkietowych w pobliMieczysławowi Mar.i:urowi Henryka Golańskiego - amprzyjął w środę na Kremlu
li<J11ów pomordowa nych przez
żu miasta Vinh.
dzeniu które odbyło się 27
doc. · w Akademii Medycznej
basadorem nadzwyczajnym i
ambasadora Pol.;:d, Edmunda
zbrodniarzy h\tlerowskich.
bm. rozpatrzyła i uchwaliła
pełnomocnym PRL w Repuw Lodzi
Pszczółk~wskiego, i odbył r
W godzinach wieczornych
caloksztalt dokumentów dotyblice Cypru ; ft.nkcję tę bę
nauk humanistycznych:
nim ,.ęrdeczną, przyjacieL<kl,l
:nin. F a nfa.ru powrócil d<>
projektu 5-letniego
czących
<!ZiP on pel.nil obok stanowiWla.tlyslawowi JewsiewiekieWarszawy.
rozmowę.
pip.nu rozwoju gospodarki nadoc. w Pań stwowej
mu
sK.a ambasadc<ra nadzwyczairodowej na lata 1966-1970.
nego i pełnomocnego w K 'r óWy ższ ej Szkole Teatralnej i
Materialy te zostały opraco!es twie Gre<:ji, na które zo- • 1"1lm-0wej w Lodzi
Łodzi
wane i przedstawione przez
S't:a~ mianowany w maju br.
fl:r.tuki muzycznej:
Raprzy
Planowania
Komisję
Witold.owi
Władysławowi
dzie Ministrów, a w dziedziRada Państwa zatwierdzila
Kędrze - doc. w Państwowej
n :e badań naukowych i pos t ę
dokona.ny przez Zgromadzeme
w
Muzycznej
Szkole
Wyższej
Tea:tr budujący się na :Pl.
pt: technicznego - przez KoAkademii
Polskiej
Ogólne
lodzi
D ą brawskiego jeszcze nie omitet Nauki ; Techniiki.
Nauk wybór 23 członków rzeLato.5rewski ~
Zygmunt~wi
twarty ale doczekaliśmy się
W szczególności rozpatrzono
czywistych PAN spośród do-·
doc. w Państwowe j
mu
sprawie jego
jt.ż decyzji w
tychczasowych członków
! przyjęto proj e~.t uchw~ły
Wyższej SZ!kole Muzyc2mej w
nazv:y. W tych dniach MiniSejmu PRL o pia.me 5-le tnim.
koresponde ntów oraz wybór
Lodzi
sterstwo Kultury i Sztuki zaProjekt ten w sierpniu br
zagranicznych
członków
11
m;uk rechnicznych:
twierdziło, na wniosek Prez.
przedłożony będzie Sejmawi.
PAN.
Tadeusrowi Konollińskiemu
RN m. Lodzi nazwę „Teatr
Riida Państwa nadała 19 pro
Wielki". Od wczoraj nazwa
użvcia sił
f'esoro!"ll nadzwyczajnym tytuł
ta obow iązuje oficjalnie.
zwy,miasta rozważały
profesora
Wład ze
naukowy
propozycje nazw
t:i:kże inne
r.-.aijnego oraz 38 do:en~ ·- ·
tytuł naukowy profesora na.dm.i:n. „Teatr Na!l"odowy", „onv:Yczajnego.
pera Lódzka", „Teatr Wiclk.i
im. L. SchUlera".
Rada Państwa wybrała Fran
Do otwarcia teahru przygotyczne i odmienny system
c1szka Wesely na stanowisko
W środę, przebywający w
towują się nie tylko budowlaNajwyższego.
Sądu
sędziego
społeczny.
Japonii minister spraw . zaQpracowuje się specjalny
ni.
Przemawiający następnie A.
powołała Stefanię Szymańs'ką
rµ-anicz.nych ZSRR A. Gromyalbum monograficzny w któGromyko wskazał. że w ZSRR
na sta.nowisko sędziegd Tryko sipotkał się z p.remierem
rym obok artykułów omawiaSpołecz
przywiązuje się wie lkie znabunału Ubezpiecz.eń
t<"go' kraju Eisa ku Sa:to. W
jących dotychczas-Owe dzieje
'Podczas zwiedzania wystawy Osią1;nięć G<>spodaTki ZSRR w
czenie do kontaktów z janych oraz mianowała 10 o sób
problemy
poruszono
!"Ozmowie
J\To!kwie w dn. 26 bm. sekr" 1"n: gm>er.alny ONZ u Thant
Opery Ł ódzkiej znajdzie się
politykami. Wskasta1I1owiska sędziów sądów
pońskimi
na
międzynaro
sytuacji
obecnej
Nttuk ZSRR obrazujący
zwied:i:ił m. in. o~wilon .~ ka.dt- 11'.li;
bogaty fotoserwis dotychczazał on na pomyślnie rozwijawojewódzkich i 24 osoby na
dowej i rozwój stosunków raRa•biookiego w kosmosie.
osiągnięCia związku
s<•wych pIT edstawień i wnętrz
jące się kontakty gospodarczostanowiska sędziów sądów po
CAF -- interfoto
dziecko-japońskich. Na-Stępnie
nowego gmachu. Przedstawieh andlowe obu krajów. A. Gro
wiatowych.
premier Eisaku Sato wydal
niem inaugurującym działal
myko wyrazil następnie ży
SekrEtarz generalny ONZ,
obiad na cześć Gromyki. podność Opery w T ea~rze Wielt-zenie strony radzieckiej os iqU Thant. który przebywa W
mężowie
<'7.as którego obaj
kim będzie „Halka" Moniusz~nięcia większ eg o zrozumieMookwie na zaprQt,"'lenie rządu
stanu wygłosili przemówien.\a.
(kat)
ki.
w
odwiedził
~dzńeckiego,
Eisaku Sato oświadczył, że n ia i współpracy z Japonią.
srodę uniwersytet na Wzgózag;raniczneJ
polityce
w swej
rz:i.ch Leruir, owiakich i zapo.tnowa.g.a bilansu pła tniczego !.aponi.a wychodzi z ~ałoże<:ia,
premier - gospodarka
mówi!
nał się z jego pracą.
:z na zawsze rezygnu]e z uzybrytyj·ska pozostanie nie ustabi
lub groźby użycia sil:V
cia
tJ Thant jest dok torem holizowana 1 podlegac będzie ten
woj&kowej w rozwiązywaniu
causa tej naj ;Jtans.zr. j
w środę, w drugim dni u de- d~·ncjom inflacyjnym.
noTis
w imieniu o·po.z ycji konserwa międzynarodowych konfliktów .
baty pa·rl.~mentarnej nad syt~
Uczelni mosltiewskiiE j założo
Premier dodał. że postl}pują<:
tywnej zabrał głos po·s el Mau·
c)ą g ospodarczą kraju, premi e~
nej w 1755 roku.
i ng, zastępca przywódcy pa~
dl.
godzinWil..'>O<ll wyi:;ł„s1ł blisko
1v myśl tej zasadn.iczej lin!i,
lr.tórym tii k<>nserwatywnej, który wy
ne przemówien ie, . w
.1<1ponia rr>oże rozwijać przyst1tpil z ostrą krytyką polityki
m<:>tywowai ostatnie . pos11nu:c ta
jazne stosunki na zasadzie
trzymując
u
rządu
gospodarczej
cyna
się
OP.ierając
rządu.
nieingerencji w wewn ętrzne
frach i omawiając szczep,óło·wo m . in., że obecne trudn ości sgo
ze
strony
!;'pTawy drugiej
gospodarcze kraju, spodarcz' W. Brytanii przypitrudno5ci
wszystkimi krajami posiadają
premier Wilson udowadn :a! ko sać nale-ży w dużej mierze utr;.
eh 1~tufanl~ za graniey i społ<'!
<.'ymi inne przekonania pollunc::JWoczesn ieni a .raniecz.ność
!ej struktu·rY . przem,yslu, .J ak czeństwa brytyjskiego do osokon1ecznoss wysil.ku by premier.a Wilsona.
rł·wnież
społecze:istwa dla
ze strony
Pręze.s Rady Ministrów Józwi ększe n ia produkcji pr~emy
2ef C..'yrankiewicz przyjął wi·
Podkreslil on, iż nit
325 głosami przeoiwko 246
slowej.
Ra<ly Ministrów
C(>prezesa
pierwszym miejscu nal~ży poI:ziba Gmin zaaprobowała w
WnbrainP. rzeki i potoki woj. katowi.ckiego zalały na Sląsku
a
przetworczY.
przemysł
stawić
Les)eczk-0,
Micha.i.la
środę późnym wieczorem po
ZSRR
uprawnych
ok. 3 tysiące hektarów użytków rolnych - pól
'"'"'"'"'"'"' i•r 7 emysł produkują:
rządu,
ge;podarczą
Li.tykę
który prziebywa w naszym
i łąk. P'od wodą znalazła si-ę 111. in. znaczna cz ęść wsi prze~
cy towary eksportowe. Dop.ok1
domów
z.'\grożonycb
kraj" w a:wiązJrn r: IV sesją nie zostanie przywrócona row• odrzucając tym samym wnioWaszyngton PAP - Sekre- szowice. Mieszkaiiców kilku najbnrtlz;pj
ewakuow::lno.
sek ko.nserwaty.;otów o wyrapolsko-ramiętlzyrządowei
tarz obrony McNamara poPrzeszowice.
wsi
tereny
wodę
prze~
zalane
:sdjęciu:
Na
żenle rządow; votum nieuf·
dzieckiej komis ji wspótp.racy
wrócił już do Waszyngtonu '1
&iko
CAF r:ośc:i.
g~P<Xlarczej i rurukowoteehparyskiego P<15iedzen.i·a minirucz.nej.
strów obr001y kraJów NATO.
\
W krótkliej rozmowie z dz.ienPrace S"eSji - po obradach
nikarza.mi McNa.ma.ra powr->Plenarnych - prowadzone są
cił do ulubionej tezy ,;za.groobecnie w W.ybie roboczych
żenia. ze· strony Zwia,zku Radelegacji
członków
ispotk:ań
dzieckiego" w Europie.
McNamara nie wspomniał
nowego skanc!altJ g.nęli l':YSki nie tylk<? urz~dniszczeg6ly
:radzieckiej z polskimi mini"'O z korupcją. i ta- cy państwowi, lecz ·rown1ez
.
strami, kierownikami odpo·
zredukowani.\
mmliwośoi
·rząl
h rzesclzw1ązan•~
.
C
Unia
partia
dząca
pa1'1a.paracie
w
pownictwem
~en.
Wiednich resortów gospodaramerykańskich sil zbl'OJnyc 1Jl
stwo·wym NRF ujawnia hambur jańsko-Demokra·tycz,na.
czych.
w Niemczooh zachodnich.
U> widocznie aluzja do słów
skie pi 11mc „Deutsches Panora' Wedlug doniesień z Dja.kal· ~~~~~~~-~~~~~~~~---~-~~-·--~-ma"
:SuhóU"to, że mimo obi <ida
ty, tzw. połączone „fronty
Jc~e
przewodnifunkcji
przez eń
Pismo Informuje, te wyżsi •l·
akcji", do kt6rych należą praC]l
.....
rzędnicY państwow! otrz:l;'mY:
czącego prezydium rządu, a
wicowa organizacja studencka
f1nn.~
wali od szwajcars.k1ej
premiera.
faktycmie
więc
KAMI, znana ze swoich licz„rzemi •słu zbrojeniowego „Ri:
prezydent Sukarno, choć ponych burzliwych wystąpień,
spano:suiza" ogromne ła-pówk t
zbn.wiony tych funkcji, pozoza to, że firm1e tej zle-:on::i za· oraz pewne inne podobne ustaje „zwierzchnikiem eg-.temówi enia na d osta·WE:. dla Bungrui:>«JWania opublikowaly oA deswehry tra.nspo.rterow opankutywy" - zresztą o nie wyświadczenie, krYiY'kujące sklad
cerZo.n y ch.
uprawniebliżej
jaśnionych
nowego gabinetu. Jakkolwie!>
~rz.ek~z a:i;. 0
z.am<'1wienia te
prasowy Bia·łeVo
Rz~
n .iach.
powołując go do życia uwz~lę
pięc.izie 5 '.«jeszcze w la·tach
oświad~zył,
Moyers
Domu,
zareagował
Suhaxto
General
dniom> w szerokim zakres ie
tych kiedy na czele zachoonioiż premier brytyj>ki W11i>e>n
na to wobec delegacji KAMI
n \em'ieck ie.go m inisterstwa obro
ż ądania prawicy, nie wystardo Waszyngtonu
przybędzie
ny stał Fran.z Josef, Strauss .
os~zeżeniem, że armia przecza to jej. „ Fronty akcji"
PrzewLdr.iane ~;ą
. 28 lipca.
z zamówieniami tymi ·- J:ik
dwst.awi się w szystkim. któprzede wszystkim
wyrażają
be-zinia!_
pismo
~twierclza
brydV1rie rozmowy preaniera
rzy zechcieliby hamować dzia·
ubolewanie, że generał Su\
ov.r~z:pośred·nio do czynienią
tyjskiego z prezydent.iem John
łalno:!ć norwHgo gabinetu i że
harto :i:zekomo wciąż jeszcze
sny SP.<kretarz sta•QJU w Mu~:stlę one 29
<Ilon.em. Odbędą
pillt~
wyłapuje
20ręcznie
Pr.reira
Bramkarz portugahki JO$e
sterstwie Obrony NRF, Hoo r,
ugJ."Upowania repr~
również
,.nic k:ieruje bezpośrednio ga:r.a.:ie•gnując niebezpieczną SY,tna cję P<><I bramką swojej drużyn)•
który był . praiwą , ręką str a uslipca. Omawla.ne będt\ m. j.n.
delegacj ę
przez
zentowa:.."le
jak domag~lo się
b ~ netem",
w ' ph1rwszych minutach mecR\l z Anglią . na stadionie wemble~".
sa.
problemy NATO a<rat stosur.powinny dos t osov•ać się do
tego Tymczasowe Doradcze
Photofax
CAF Jak twierdz\ .,DentHches P:"!ki między Wschodem i Za.chojogo· progir.amu•
Zl!romadze;nie Ludowe• . Jest
nora.ma", z tej tra.nsa.keji ciĄ- - - - - - - . . , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dem.

• Mianowanie ambasadorów
• .N adanie tytułów proiesorskich
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Państwa

Posiedzenie Rady

Rada MinistróID

E. Pszczółkowski
u A. Kosygina

no by tu

*

*

w

z

b

królewskie na wawelu. Szczf'g!'>lnym zainteresowaniem gości
cieszyły się wspaniała kolekcja
stu kilku.nastu arrasów zygmun
towskich, obrazy dawnych nuoraz wiel!<a
włoskich
stn(>w
sztuki Wschodu w
wystawa
zbiorach wawelskich.
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NRF

Nowy skandal zbrojeniowy

„

Fere1' r a. w. a k .'

Dziś

premier
Harold Wilson
przybywa do US

•

Indonezyjska prow•cu
nadoi niezodowolonn
Ostrzeżenie

Suharto

A; Ravotny przyjął

Komunikat o wizycie Gouve de Murvillle'a

A. Fanfaniego wPolsce
do.

Min. Rapacki zaproszony
Na zaproszenie mmistra spraw
Adam„
PRL,
zagranicznych
Rapackiegc - p·r zebywal z ofiPolsce w
w
wizytą
cjal.ną
dn1~h od 25 do 28 lipca 1966 r.
spraw zagraniczminister
Włoskiej,
Republiki
nych
Amintore Fa.niani.
pobytu w
~wego
Podczas
Warszawie minister Fanfani zo
stał przyję~y przez przewodniczącego Rady Państwa, Edwarda Ochaba i prezesa Rady 1\Ii•
nistrów, Józefa cyrankiewicz.'.l.
Minister spraw zagra.mcznych
Wloch wraz z towarzyszącymi
osobami zwiedził 27 lipca 196~ r.
hitlerows\<:i
Kraków i były
w
zagłady
masowej
obóz
Oświęcimiu.

Minister spraw zagranicznych
Wioch, Amintore Fanfani przeprowadził w wars:r.awie rozmowy z ministrem spraw zagrnAdamem Rapackim.
nicznych,
· Wizyta, która przebiegała w
atmosferze szczerej serdccznotradycyjodpowiadającej
ści
nym przyjaznym stosunkom ist·
obu krajami
między
niejącym
- pozwoH!a na pożyteczną wy
mianę poglądów na temat głów
nych problemów pokoju i bezw Europie i na
pieczeństwa
świecie oraz na dokonanie pogłębionej analizy dwus tronnych
stosunków polsko-włoskich.
Obie strony po twierdziły konieczność kontynuowania swych
wysilków dla umocnienia odprężenia i bczpiec„eństwa mięl!zynarodowego oraz utrwale.nia
podstaw pokojowej i owocnej
narodami.
między
współpracy
Potwierdziły one swe poparcie
ołla Organizac.ii Narodów zjec!U·oezonych, która ma poważne
zadania wynikające z Karty w
th:iedzinie zachowania pokoju,
roi:wijania pokojowej wspólpra
cy m.iędzy narodami i popiennia postępu ekonomicznego i
naroS)Mlecznego wszystkich
dów.
Obie strony _ zaniepokojone
ro1.wojem sytuacji w Wietnamie
~ ostatnim okresie. stwierdzaJą zgodnie konieczność pokojowego rozwiązania konfliktu, co
w n·parciu o układy genewski'!
z 1:154 r. położyłoby kres cierpieniom ludności Wietnamu i
pokoju światowego.
umocnienia odpręmiędzynarodowego

zagroteniu

. Dątąc
' żenia

do

szechnego. całkowitego i kontrolowanego rozbrojenia. WYrd.... ~lX • ..1>nę_11 życzenie, by zrealizo- wa'6.'f!' zostały częściowe kro'<i
ze szczególnym
. rozbrojeniowe
kroków zmie··:,;.'Uw~If:lfflletiiem
rozprzP~„#aJą~ch do zakazu
strzeniania broni jądrowej.
polska przedstawiła
Stron·a
dodatkowe
włoskiej
st.ronie
wyj;i.śnienia dotyczące polskich
Inicjatyw w dziedzinie oopręte
nia i rozbrojenia w Europie,

Włoch

wyjaśnieniami.

Spaak zrezyenował

„

Dnia 25 lipca 1966 r.
Ja t 70

zmarł,

S. t P.

Antoni
Michołowski ·
Pogrzeb odbędtie się dnia
:s lipca br. o godz. 16 z kaplicy cmentarnej na Zarzewie, o czym powiadamia pogrążona w smutku
RODZINA
Dnia 26 lipca 1966 r. zmarł
lat 63, opatrzony
najuko.akramentaml,
sw.
Ojciec, Brat !
chańszy Mąż,
Dziadek
przeżywszy

S. t P.

Stefan Borowski

emeryt Prez. RN m. Łodzi
Wydz. Architektury i Nadzoru Budowlanego
Pogrzeb odbędzie się dnia
29 lipca br. o godz. 17 z kaplicy cmentarza na Mani, o
czym zawiadarmia przyjaciół
i znajomych pozostała w nieutulonym żalu
RODZINA

2

polityczne~o

z życia

japońska
elektrownia
oiom owa

Pierwsza

zakłócenia

w

~racach

żniw

było

s ie

cieipło,

a

w

za

się 'v
odbyła
środę
Ligi Kobie
Głównym
rządzie
uroczystośi wręczenia, przyz;na
nf!go przez Rad·ę Państwa or

d"'ru. Szt.a.n.dar Pracy I klasv
- znanej działaczce społecznej
Izoldzie Kowal
i politycznej
jedskiej-Kiryluk (Krystyna),
nej z założycielek orga;nizarji
kobiecej. pierwszego sekretarza
generalnego Ligi Kobiet.

z

żalem

zawiadamiamy,

że

dnia 23 lipca 1966 r. odszedł
od nas nagle
Kolega mgr int.

Stanisław

Godzina

odznaczony Srebrną Odznaka
PZiTB, zasłużony członek na
wieloletni
związku,
szego
budowtwórczy pracownik
nictwa.
Wyrazy współczucia RODZI
NIE składa
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ODDZIAŁU
ŁODZI

~tet"

Premier Iraku
w Moskwie
rządu raNa za~O!'Zende
przybył w środQ
drl:ieokiego
tlo Mookwy z wjzytą oficja1
premier Republiki Iracr.: ą
kiej, p:rof. Abd Ar-Ra.h.man
Al-Bazzaz.
Na lot.rui·a ku udekorowanym
obu
państwowymi
i'hgami
ki·ajów. gościa irackiego paAlekstiej
premier
wi tali Kosygin !i. inne oftic}alne o;;o

planują

za,ko.muniikował,

że

bii~bości.

Armia USA liczy
3 mln żołnieriy

konfe-

"!.cdlug

o.pady

Po~wóiny
łódzkich

zeSoJ)Ołów

łódzkich.
Nagrodę

I

stopruia za prace na temat za
gospodarowania
pnesbrzennego
wiejzespołów
jedr.-0'S'ki eh i
osadruistek
czych w gra1n,ipowiatu
cach
Piot;rkó'w Trybu nalsoko, o~rzy
maU mgr. in~
Henryk
arch.
kierownik Wo
Ro-Oziewicz jewódz.kiej Pracowni Urban.i
stycznej w Łodzi i projektanci z tl\'jże pracowni a mJa
nowi.ce mgr Bolesław KrzeBenedykt
mż.
mgr
mień,
Czarnecki. mgr in:i. ar<'b . Rn
ma.n Młyniec i mgir inż. M"Ch.
Jerzy Stangel.
ob€-cno.~ć

WyklO!rzystoaHśmy

w Łodzi prof. Zygmunta Skib
Za.rządu
niewskiego, prezesa
G~ó-1ynego TD·} varzystwa Urb~
ntstów Polskich, czlQJ1ka jury i po-prosiliśmy by wch~ał poinformować n~. jakie morrumty wyróżniły pracę łódizk·ich urbanistów.
Pracownia
- Wojewódzka
Łod:r.i
w
Urbanistyc?..na
oznajmJł prof. Z . Skibr:1iewod lait JUZ wyróżnia
ski się

niemałymi

ooiągnię&ia

mi w dziedz.inie przestrzennego planowania wliej~iego.
Osiągnięt.o tu i wypiraoowa~1.o,
sarrnodzielną

metodę.

ł,óduy

plan
opracowując
koledzy,
p&nspek i;v wiczn:v rozw'Oju osad wiejsikach w pow. piotr-

A. P.

środę

Polskę

opuściła

l!ló

duru brzusznego,
Epidemia
w ostatnich
wybuchła
która
za·
tygodniach w Niemc1<ech
chodnich, na1ial się rozszcr7..~.
W okręgu Altenkirchen (Palatynat Reński) liczba chorych na
dur wynmn obecnie 94 osoby.

fi'lmu
tylko
3edno zda.nie: „Poczekaj, poczekaj Romciu jest taka sytuWypowiedzi.ane zoacja ... !"
prawdopodobnie przez
stał-o
i nietechnika
dyżurnego
chcący dosta!o się na af!Jtenę.
Ta-I' więc znowu zafundov:ano nam mały skandalik
będący zarazem kolejnym do11;odem lekceważenia tele·widzów . Przecież, wi.dzqc co się
cl.zieje, naleialo przerwać wy·
świetianie filmu, wyjaśnić sytuację i podjqć emisję z innego OŚ1'·odka.

Kronika
===wypadków
Na ul. Pabi.a-nickiej pod tramwaj linii 42-5 dostal się Stefan
Panifowicz, la·t 56 (Pabianicka
z otwartym ziarna.niem
181).
uda przewieziono go do S2'{li·
ta la.

* *
* samochodu
Kiero.wca
wego IO 6430 R. Cykula

cięża·ro-

wywrócił

Brzezłny,

si~

którego wraz z pas.~ 
A. Kasprzakiem przewie
ziooo do szpitala w Kutnie.
żakieta,

żerem

.

(kil

m

SF
82

N~

Al
Kl
NJ
I

Gdzie
różnych

ciągle
rząd boński powraca
do tej sprawy. Byłoby lepiej
- powiedział rzecznik - gdy
by r-z1id NRF w taik:iiej sytuacji „zrezygnoiw.a1 WTe'S'l'.cie
:z: nierealnego postulatu współ
pC\llfadallliia brom. jądrowej".

--~1
do

ob
W
systemi
got'Owej

W rocznirę szturmu
na Moncaoa

przeciętn

gc

w co
pr<>ducj

Wiec w Hawanie

a

brą,

czym sp
rezultat
ła w k

26 lipca Kuba święciła 13
I'oczilllice boha,terskliego sztur- odzieżow
mu gr1.1py Fidela ca-stro na go to ko
koszary Moncada w Sarntra- wszystkil
rynku. )
go de Cuba.
Na placu im. J •ooe Martin przemysJ
w Hawanie odbył się we wtio wi mnie
rek masawy wi.ec z udzrl.ałem oferuje
·.;;tolicy szość
mieszkaińców
tysięcy
i trzech zachoi:inich prowin- rodzaju
cjj kraju. Na trybunach miej- dzików
SC<i zadęli przywódcy komu- których
nJstycznej partii Kuby i re równanit
wolucyjnego rządu oraz delc- stwami
gacje zagraniczne, w tym go jest
Pnlska z i>złonkiem KC PZPR - - - i Rady Państwa Romanem
Nowakiem nia czele.
łHllllUIUlllU
Na wiecu prZJEmówienie wy
głosił premier rewolucyjr:ego
Fidel Castro.
Kuby,
rządu
bistioUroczystości z okazji
rycznego szturmu na M1>ncada odbyły się także w licznych miast.ach Kuby.

Co to

Pr

Pr.~łesł

Jfz~cfwko

Zambii

Maszyi
1;:4łowi.el1.

brudnej wojni~

'w·'Wietnamie

partnerei
stu pro ~
nak ma.
okoliczn<

v.

czyną

dele:ira.cia z min istrem cp ·aw
Chona
z wi
zyty w Waszyn.gfionie na znak
proti•siiu przeoiwko bombc rdo
waniom okolic Hanoi i Hajfon.g1i.

wewnętnmych Mainza
na czele zrezygrnowała

ku Wl'P
lega o~
osób, a
m.y rok

Wieczne'

ph
ol

cenę

ność

ż

za to.

ostrożnie

Chciał
n.;

Wagę

Jueo~ławia

w GATT

Jaok donos.i Agencja Ta.njug;
zgodnie z podpisanym we wtore•k proto·kółem o przystąpieniu
do układu ogólnego
Jugosławii
w sprawie taryf celnych i han
dlu (GATT) z dniem 25 sleronla br. Jugosławia stanie si ę
tej
członkiem
pełn.oprawnym
organizacji międzynarodowej.

Do'Prawdy ręce opadają, gdy
dostrzega się to bezholowie".
Biednej naszej TV najwidoczniej nie stać na zairudnieme dyspozytora, który podejmowałby decyzję w prz1rpa.dku awarii. Sqdzimy, że konieczne jest powtórzenie
częśoi filmu „Umarli milczą"
czasie.
najbliższym
i to w
Że zaś elementarne zasa1ty
taktu wymaga.ją jak.ieaoś „ro?!iczenia się" wobe.c odbiorców
za te dwie god.ziiny szarpani'>
nerwów, o tym chyba przypominać nie musimy.
Zaś ki~rownictwo technic'r.·
"le uprasza.my o za.kończenie
wieloletniej serii eksperymentów na temat czy teleki·n.'
pom-ańskie nadaje się do wyświetlania filmów. Na.prawd~
r.ie nadaje się, czego nźe.omy!
nie dowiedziono nam już drie
Na.tom.iast bez
razy.
si.qtki
przeszkód można zeń emitoplansze: „Przepra.szamy
wać
2!a. roklócenda".
J. BRYSZ

rr

(Wid·

*pow. Kuf.noA.
* z* motocY'klem

C2

zda'fliach

na 16) uder·zył w inny stoją<'Y
na poboczu samochód ci ężar o
wy. Ofiar w ludziach nie było, str.a ty materialne są wywkie.
We wsi

NJ

St

do owejl

Poczeka; Romciu...!
Z całego wczorajszego
wyrażnde
t•słysze!iśmy

ZI

rząd

Sen"1<łlor demokratyC7Jily Jal!l<wtland oświadczył w
me!l
tenacie USA, że zambijska

Epidemia
duru brzusznego

/

Laureatom <Jbu neogr6d skła
gratulacje.
damy serdeczne
Życzymy jeszC7..e wielu p-0dob
nych oElillJ?ni~ć.

lo~i

NRF

ktad. Po wprowadzer:iu pr·ojekm w życie, w&ie podpiotr
w~aś<:ikÓwskie otrzymaia
ośrodki
rozillliesz czone
wie
(techniczne, ha1nusłue;owe
dlowe. oświato we, . z.dtro wotn e). Osady rozwiną Slię na
terenach najbardviej po ·temn
odpowied,nich.
Praca łódzka może być wzc•
r em dla innych wojewódzki ch
pracowni. Mim<> że nie je31.
rak efe<dcwna ja1k praca ar·
chitektów krakoWElkich d1oi\.;v-·
i>z ąca perspektywy Krakowa.
w petni wsługuje na wy1<>okic

ną.

lądowych,

ctwie i mar>'narl\e ' 'llVo%iine.I '....:!
chwili obecnej 3.093.3~i
i oficerów.

uwz.ględn:i'wsi:y
kow~kim,
stan i,S'truieją cy, rodzaj włas
ności, pQlbr-a.fili opracować jak
n-a!jba1rdzi.€j prawidłowy n·-

W i>Z 3i."rie tej samej UJ'(>czywi0€premier E. Szyr
stości
r..agrodę III stopnia
wręczył
łódzkiemu zespo
inastępnemu
rositaH:
Nagrodzeni
łowi.
mgr inż. afilh . arch. Wallław
Bald i Aleksander Zwierko,
Wła<ly~ław
artysta plastyk
Bcjkow, inż . konslir. Leopold
procki, inż. in~t. c .o . i went.
Pfo•tr śliwowskii.. inż. inst.
wod.-kan. Ryszard Jurczyński"
inż. inst. elektr. Henryk Kapowyż;;zą
Nagrode
miński .
llodziarnie oitrzymail:i za projek t ośrodka wypoczynkowego Zarządu Głównego 2iw.
Za.w . Wł6kr:iarz.y w Arturów
ku. JEst to pierwsa:a tego rodzaju nagroda jaką łodzianie
o!Jrzyma,J:i 7.a stronę archilek
Ubli.egło
obiektu.
toniczną
rocz.na r.agrocla m 'inlistna budow.nictwa przyznana zosta la
auto
łódzkim archJtektom rom domu mieszikalnego typu ŁSM, za metodę budowl a

wa~Y

służy w
żołnierzy

sukces

wyróżnienie.

· nep·ai;rammtp.

Obrony USA, w . a.rmiacO

w-· 'WojS'k11eh~

urchileklów

Jak już wczoraj donosili ś
my, wśród nagradz31!1.Ych co
rocznde przez mi·n~Sltra budow
nictwa i przemy>.łu ma.teriałów budowlanych z.a wyb:i'ttwórcze w
ne osiągnię<!ia
projek ;owaniu obiektów. bumieszkallliowego,
d D".'J'r\ictwa
i wiejskiego,
przemysłowego
nie za.brakło w bież. roku i

danyołl

stkich trzech rodzajów broni -

~~~~~~~~~_;_-~~_..:._~

I. Kowalska-Kiryluk
[
odznaczona
kl''
I
Pracy
„Sztandarem
' w

W sytuacji, kiedy rząd zach<>dnioniemiecki nadal z .uporem dobija się o współpo
nuklearnej,
bronJ
siadonle
oo cjaJdemokriaci zaczynają s<>z tego,
sprawę
blr. zdawać
że sztywne stanowisko NRF
w tej kwestii pogłębia irolacie Njemiec zachodnich.
'l~ukie słanowisko SPD zr:ao{:wia<kzen~u
lazło wymz w
rzec•mika tej pa.rtii o kontfeI"€ n c.i1i NATO w Paryżu. Przy
pomniał on w środę w Brum,
wszyscy partnerzy
że o ile
NATO
ko·nforencj:i pa.r yskiej
<>o do tego, iz
byli
zgiodnd
problem wspólpo>iiadania broni nuklearne; należy odsuną/o
r..a dalszy plan, to jedyniEc

i tyl
· des'zczu, .. re:i;ieJę zwołuje_ Slę f1a propq.zyKorel · i
ptzy ' J.ł 'średniej 1 • • -tem.pe<rttuvz~ ·•.cJę _, „rn~~., poJuc;Jp.ioweJ uczestnlza z~odą rządu -usA.
16 st., w ty,m dniem -W . ,gra.nib~dą ~ USA.
konferencji
kall)!I
20-22 &t„ a nocą 12--14
c.v~h
Nowa
Korea, Australia,
płd.
st. Wia.try spo.dziewane ~ą uZelandia i Fillpi.ny. Pr!Zedstamia.rkc>wane, z kierunków znzamier-zakrajów
tych
wicie.le
póbnocno-z~chod-'
chod·n ich i
ją omówić ,,perspektywy wojnich. Podobna pogoda m.~ być ny w W'abnamie".
Ze strony
na Wybrzeżu, a także na ?o-l obradach ma
a·merykańskiej w
górozu &U<iec,kim, przy czym w
wziąć udział sekretarz
tym rejonie przewi.dywana je:;t Ru..•k. Miejsce konferencjistanu
nie
njeco wyższa temperatur».
dotychczas określone.
zostało

UJniarkowane

okresami

w

osobowa delegacja parlame<!l.t:J
Kanady z przewodn iczącym se•
Johnem
Sidneyem
na tu
Slilithem. Delegacja przebywała w naszym kraju na zaproszenie ma.rszalka Sejmu PRL.
Na lotni.situ Okęcie odjeżdu
Jących żegnali ma'l'szalek Sejmu
- Czesław Wycech. wicemarJa.11 Karol Weru:le i
s?.ałek g.r .u pa posłów.

Niemiec zachodnich

ONZ ogłosił w
Sekretar!a't
porzą<le«
tymczasowy
środ<:
dzienny XXI sesji Zgromadzen>a Ogólnego NZ, która ma roz
począc się 20 wrzesnia. Widfne
m. im.
je na nim 90 spraw,
zasady wyl<orz~·rozbrojenie,
poza:oi~m.
przestrzeni
stAnia
sil pokójoprzyszło.Sć
skiej,
wycb ONZ na Bliskim Wschod~ie, kolonializm, sprawa Afry
ki połud,n1owo-zachodniej i pos!adłości portugalskich w Ai-ryce.

A.gresorzy
spotkanie

opuścili

SPD krytyk u,je

dzienny
wrzesniowego oos·edzenia
Zgromadzenia Ogólne20

zaRran ic7....nych południowej K.>re-i. Południowokoreański mini-

k.o

osta-inich

r:Jęciu

Porządek

W cent-ralnych rejonach kcaju do końca li.pca ma być zachmurzerue

nych. Wprawdzie w tym okre-

jawnego srtlopnfa porozumjeniia" rozpoczną się roz
mowy dowódców wojskCJ1Wych.
francu.;;Jd Sltoi od poRząd
czątku na stanowisku, że pro
blem ten ma charaik ter czysto wojsko,wy i dtlatego pod
lega kompetenc}i generałów
Aillereta.
V~mnitzera i

Stara rada NATO :r:.ie doszła na posiedzeruiu środowym
1
do po·ro,zumiEnia 'w sprawie
WlSIPÓłpracy wojsk francuskich
z siłami zbrojnymi NATO. W
tej sytuacjli. n:ie mogą być
,rozmowy na ten
wszczęte
temat między szefem sz·t abu
fralllcugeneralnego wojsk
skich. gen. Ailleretem a nawojsk
dowódcą
czeln)"m
NATO w Europie gen. Lemnitzerem. Stala rada NATO
postanoWlila, iż rozmowy te
rozpocz,ną s.ię we wrześi:.iu br.
Na bruksehkiej ·sesji rady
ministrów sojuszu północno
a;tlan"tyckjego, która obradowała w czerwcu br„ po\1tano
wiono że problem wspólpriacy woj sk francuskich z wojskami NATO po wycofan:iu
się Franc}i ze zintegrowanej
NATO
struktury m:iliba·rnej
zostanie najpierw rozpatrmny przez stałą radę NATO
i dopiero następruie „po Q&iqg

pogody

poprawę
Ka·prysy pogody w minionych
dwóch tygodni.a.eh p<>Wodowaly

z siłami zbroinymi NA TO
nadal pod znakiem zapylania

K·raje uczest'lliczące w a,gresji
w Wiet:nantie , na czele z USA
:.amierzają zorganizować konfe:
w październiku br. rencję
korespondent Agencji
podaje
Kyodo z Seulu, powołując się
na oświadczenie ministra spraw

PIHM przewiduje

gość

przeżywszy

Nowy premier
Sudanu

odmien,ne stanoZgromadzenie KQ!lstytucyjzachowując
wiska odnośnie pos~czegó1Dycb
ne Republiki Sudanu wybraln
problemów, obie strony uznały
przewodniczącego
~roclę
w
dalszego
popierania
celowość
partii AL - Umma Saddika
zwłaszcza
rozwoju stosunków,
El··Mahdi premierem Suda•nu.
w d:r.i edzinie gospodarczej i kul
premiern
Pa,przooni rząd,
wszystkimi
między
tnralueJ
państwami konrynentu europeJMahdruba, podał się do dyskiego, jak rówD1eż ceJow<ńć
misji, gdy Zgromadzenie Konstarannego przygotowania konstyitwcyjne wyrazil-0 mu v~
feren cji w sprawie umocnienia
tum nieufności.
bezpieczeństwa i współpracy w
Europie poprz"'2: określenie t<>rminu, metod, sposobów i ce·
jej realizacji.
łów
Obie strony z zadowoleniem
rozwój WY·
stały
stwierdziły
miany handlowej w oparciu
wieloletnią umowę handlową z
25 lutego 1965 r., jak również
m:iJI1isttw
beil.gijski
Byily
istnienie korzystnych perspek·
spraw za.g ranicznych i były
tyw wymiany na przyszloś~.
NATO,
genm-ałllly
sekretarz
Obie strony z zadowoleniem
Paul Henri Spaak, postan<>rozwóJ wzastały
podkreśliły
'-"il wycofać się os tatecznie
stosunków kultura\jemnych
n:vch w oparciu o trwale więzy
z życia politycznego - infor·
mię
dziedzinie
tej
istniejące w
muje AFP z Bruk;seli. Z<lwia1fay obu krajami.
domil <l'Il przewodniczącego
Postanowiły one Jeszcze bar·
Izby Deputowainych Achill~
tlzlej ożywić współpracę nauko
van Ackera, że rezygnuje z
wą i techniczną, intensyfikując
dE1J)utawanego.
mandabu
kontakty wysoko kwalifikowanych osób w tej dziedzinie.
Obie strony uzgodn.ily podji:cie rokowań w celu zawarcia
konwencji kousularnej.
nowej
Na zasadzie wzajemności rzad
PRL wznowi z dniem 1 -r>ał
działalność
dziernika 1966 r.
konsulatu generalnego PRL w
Mediola.nie, a rząd włoski przy
stąpi do otwarcia konsulatu generalnego Republiki Włoskiej w
kilku
zakłady
Budy.n.ki i
Krakowie.
i
okręgów prefektury Ibal"a.ki
Ollie strony stwie>rdzily zgodotrzymały w
stolicy Japonii
nie, że kontynuowanie kontakśrodę energię elektryczną, wytów między rz ądami obu kra.
przez pierwszq
produko.waną
jów jest celowe. Minister Fanjądrow~
eleJ<t-rownię
japońską
ministra Rap3fani zaprosił
w To.kai Mura . Ma o.na reakckiego do złożenia oficjalnej
to.r produkcji brytyjskiej 0 mo
wizyty we Włoszech. Zaprosz,,...
cy docelowej 166 megawatów
nie zostało przyjęte z zadowoNa razie moc elektro'Mni wynolf'niem. Te.rmin wizyty zosta16
· l'O
nie ustalony dodatkowo.
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dn°iach naiwe.t u.palnie, Jed:riak7.e częste opady deszczu, przebunowego,
ważnie pochodzenia
rejo.nach
u1·r udn;aly w wielu
kraj-u 01przęt zbóż. Szczeg6lllie
<l.otkuczliwe były duże waha1nia
i
j.ak
z.arów!Jlo tem.pe·ratury,
opadow. Np. w połowie miesią
ca śrc-d.nia tempe ratura wahała slę w ~ranicach 15--16 st„ a
n• zach0d1Zle miejscami n ... wet ponl.żej 14 st., natomiast
pcwyżej
wzrosl.a
od 18 bjn.
zo st.. a w nietktór-yeb rejo.
st.
25
do
nach
Jakież było zdumi<mie licz.nie
RównlelŻ i opady były bard:zo
zebranych plażOMTiczów w Mię
nierównomierne. Np, w Radodzywociziu (pow. Wolm), gdy
nie przekraczały w omamiu
się de I
zblit.ającego
zobaczyli
Vł i anym okresie 1 :nm, w Siedl
brzegu pi:n.g wina. „Gościem" za
cai>h i warszawie 2 mm, pQ<l
ratownicy,
się miejscowi
jęli
czas gdy np. w Aleksand•ro<Wi
go w chłodnym
umieszczając
cach 1 Słubicach dochodziły <jo
pomiesz.c zJ?niu i rhroniąc przed
gleb je.>t
WUgotnosć
54 mm.
dziec i i doronatarczyw ości ą
tam też nadmierna i utrudn.'
ta.k bow ie m
słych. „Maciuś " pra1'<! polowe cięż s ~yml m„szy
z racji
pi.ngwjn.a
pr~ezwano
nami. Ponadto na zachodzie
poczciwego wyglądu, ma o.koło
na południo\vym z.a.chodzie do40 cm wzrostu. Moma przypuprzy sprzę
trudnością
datkową
pingwin .,zbiegł" z
żP
sz~zaći
jest ich wylegnięci~.
zbóż
cle
ject.nel(o ze statków płynących
cz-e
z Antarktydy. ze wzgled·u na· zwłaszcza żyta . na skut<'.k moż
go w wielu pr-zy.padkach
tych
mał11 odoorno' ć
hard-zo
ciąc tylko kosami.
je
na
ptaków na temperaturę powyżej
Jak sygnalizuje PIHM obe"
li st. C, postanowiono na..,iązać
nie m.a nastą.pić pewna popr9
konta.J<"t z oJrrodem zoolog;ctpogody we W<zystklch re
wa
11.:vm i przewieźć ningwina w
jO'Dach kraju. Wprawdzie spoodpowiednie dla niell" miejsce.
dziewa·ne Jest ochłod.zen!<~. al'bez większych opadów deszczu.
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PISZEMY, ZE Z ODZIEŻĄ JEST CORAZ LEPIEJ
ZE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSLU KONFEKCYJ_'
NEGO SZYJĄ CORAZ WIĘCEJ MOONYCH I TANICH
SUKIENEK, GARNITUROW I PLASZCZY. A JEDNOCZESNU: KLIENT WCHODZI DO SKLEPU I WIDZI
CZĘSTOKROC ODZIEŻ NIELADNĄ, źLE USZY'IĄ ZE MIMO PELNYCH SKLEPOWYCH
SPOSTRZEGA,
UDAJE ;uu SIĘ
SZAF I POLEK. Z TRUDNOSCIĄ
ZE
COS ODPOWIEDNIEGO DLA SIEBIE·
NABYC
ABY WYBRAC POTRZEBNĄ KONFEKCYJNĄ SZATWYMIAREM, WZOREM I FASOPASPJĄCĄ
KĘ
TRZEBA STRACIC NA TO WIELE CZASU
NEM,
I NERWOW.

Gdi;ie

więc

leży

prawda co

do owej, tak podkreślanej w
prasowych sprawor óżnych
popraw·v na koazdaniach.
!ekcyjnym rV'Ilku?

Z kluczem
do maluczkich
W obecnym, chaotycznym
systemie sprzedaży kO!!lfekcji
gotowej trudno się połapać
przeciętnemu klientowi kto i
w co go chce ubierać, który
producent szy je konfek cję do
brą, 'l który zlą, kto się w
czym specjalizuje i z jakimi
rezultatami. Wiemy, że dzi'1ła w kraju potężny przemv.< l
odz.iewwy i najczęściej na J~
go to konto zwalamy winę za
niepowodzen ia na
wszystkie
rynku. A tym:::zasem odz.ież 7.
kluczowego stanoprzemysłu
wi mniej niż połowę tego -:o
Więh.
oferuje nam handel.
ró żnego
to konfekcja
szość
I zakl<1zakładów
rodzaju
dzików drobnPj w-ytwórczosc:.
którycn Jest około 500. W po
z 58 przedsiębior
równaniu
stwami prz emysłu odz.ieżowe
go jest to dysp roporcja zna-

czna - <Xl gorzej wynikają z
niej i inne wcale niebagat el
ne zjaWiska - jak rozmaity
wvstopień przyg otowania i
posażenia technicznego produ
kujących

odzież

zakładów,

czy też różna pod względ em
wyszkolenia zawodowego kallra prac owników.
Ta nierównomierność środ
ków musiała i musi undernC'równy s tart produżliwiać
11n
stawianych
do
centów
przez odbiorców zadań. Za.kia
taani
mają
d! drobne nie
przemy~ !
jak
kich maszyn
kluczowy, ani należytych wzo
r ów, brak im dosw1adczenia
jak~e daje stały k-0ntakt z pl~
w
uczestnictwo
i
styka.mi
moriy.
pokazach
wiodących
Ba, nierzadko nie mają nanl~
wet ak tualnych żurnali,
m ówiąc już o zagranicznych
~ykrojach, który mi 6ysponuprzemyprzedsiębiorstwa
Ją
słu kluczowego. Jeżeli do tego dodamy, że pośredniczący
między owym drobnym pro::lu
ce nte m a rynk ie m handel też
nie zawsze spelnia nal eżycie
swoje zadania gdyż wi e lu j esz
h a ndlowców
ni "'.stety
cze,
z m nie jszych o(zwlaszcu.
orient:lzawsze
nie
środków)
je si~ w tym co ładne i modne lub czego potrzebują kl!ien

sflódniczką
rezultaty są znaine: jezdani najczęściej nia
na to co chcieltbyśmy kupić ,
ale na to co akurat znajduje
się w &klepach.
ci -

steśmy

Nie

można

jednak zarzucu:,
się n\e

?.e w sytuacji tej nic
zmienia o<ii lat, że nie

pod ~ j

muje się żaqnych kroków w
r.elu polepsze nia zarówno p r o
aukcji odzież owej jak i zaopatrzerna rynkoweg o. Powsta
le przed dwoma laty, z inicjatywy przemysłu kluczowego, zrzeszema asortymentowe
konfekcji, skuproducentów
patronate m
pod
p i ają dz.is,
kluczozakładów
wielkich
100 wytwór::ii
wych , ponad
oraz terenospółdzielczych
wych. Zrzeszenia te, tworzone na zasadach spe<:j a lizacji,
(no. zrzeszenie producentów
pod patropł aszczy męskich
natem !ócłzkich ZPO im. Pr,~
chnika) legitymują się jilż · wiclocznymi efe ktami swej dzia
!alności o czym świadczy wysoki standard szytej przez ni„
odzieży.

Opracawainy przez Zjeanoczenie Przemysłu Odzieżow<'
go plan działalno ści orga.niza
cyjnej na na jb liższe Jata zakłada dalsze rozsze rzenif' svzrz eszeń asort ymentostemu
w ych, ktore skupić mają 80
mocy produkproc. ogólne j
cyjnej wszystkich krajowych
wytwón;ów z drobną wytwór
Nad calowłączrue .
czością
ksztallem dzialalnośc.i czu wa ć
będzie Międzybranżowy Zwi !'l zek Gospoaar c.zy, w którym
tylko prod11··
znajdą się n ie
ce nci ale i prz eds tawicie le
handlowych.
tra!
cen

,,Arch1tek tura"

za!a praktyka, zapewniają im
odpowiednie warunki wytwarzania w dziedzinie techniki
(nowocze.>-n e maszyny), jakoś
ci oraz mody (korzystają <>nP.
z wzorcowni i pomocy plastv
ków prz emysłowy c h) jak rów
ni eż i zaopatrzenia (polepszenie dostaw tka.ndn itp.).

Plan minimum ...
z realizacją owych perspelc
tywicznych założeń wiąi:e sie
wprowa?zema . d<•:
potrzeba
raźnych usprawm e n w dz1edz;
nie sameJ sprzeda ży odziezv.
na tym odeinku
Jak aotąd
istnie je jeszcze wiele zaniedbań i niekons ekwencji. Przede
wszystkim brak jest aktualnej
analizy i rozeznania potrzeb
rynkowych .oraz gust?w i reklie uupodoban
gionalnych
tów. Analizy takiej. w •1raw
dziwym tego słow a znacz e niu.
ani przem y ..!
nie prowadzi
ani handel. W r ezultacie, p~d
czas gdy w jednym o&rodku
kraju klienci zdziera~ą pod e~z
wy · w poszukiwarnu okr esJonego typu pł aszcz a czy sukie nki w drugim - towary
te mi~ iąca:mi zalegają sklepowe półki i m agazyny. Ucz es tmczący w niedawnej kon
ferencji prasowe j przed.s ta.wi
ciel Centrali Tekstylno-Odz1E-. żowe j oświadczył, że do magazynów wspomnianej instytucj i trafiają z różnych stron
kraju zwracane przez sklepy,
wyproclukowane na towary
wet jeszcze w · ubiegłej liziesięciola tce.

I

Reorganizacji ulec musi tak
asortymentowe · że sama sprzedaż detaliczna .
Ni estety, w większos ci przysa wielką s~zansą dla produp a.d·kow uniemożliwia to niecentów lirobnych. Jak wykadostateczna sieć sklepów odzieźowych. zbyt szczupła ich
----·--------------------------------po\tjerzcłli!l1a (przeciętnie nie
IHłlllUIUlllUIUllRIUlllUDłłOlllllAlllUHllUllDUUWIDIHUHlllHIUIDllDTillłlU~ąm•mnnn•n111111u11111111111111111m11111m111nw11
kW.) ora:1:
większa n17 59 m
wad1iwa organizacja sprz~da
nie odeśpimy n4ed.zielnej,
trzeźwość"
ży (niechęć h ancllu do specj.aimieninowej biesiady. W ai~
lizacj i sklepów). Nawet w tak
gu 1 godziny spa.Ja się we
t~ód?..
jak
mie ści e
du żym
krwi od 0,1 do 0,2 promdJIQ
sklepy z konfekcją prowadza
alkoholu. Jeśli wiec kto ś poi sus przeda'i w szystkiego:
pił na tyle, że „dorobH" s ię
k ienek, l bluzek, 1 spódnł
stężerua w wysokości 1,5 pro
czek, i sz lafroków, plus gamille (a takie stężenie daje
lanteria. Trudno się dziwić
to
ćwia.rtika),
przyjacielem
przestaje być groźny także i przysłowiowa
Maszyna jest
w c.iągu · dnia;: · jeśli- · pragnie- gdy poł o.i:y się · do łóżka - p .) .że w ·ty.e h warunkach trzeba
~!owi.eka, j e go .sojusznikien1,
obiec - ni9t'az ·kilka ulic, aby
wiedzmy - ok. 23 os1ągnr:?
partnerem. j est szansą -wir:-0- nie gasi · właśnie piwem. Albo
stu produkcji. Ta sama ,je~ ~
..Wern ,- cytµJę: „ 1 . opinię"-,J ek!i . stan pel.Dej. trzeźwości l\Qpie, , na-tra1iić ...na to, c;zego się aktu
,
· ..
al nie potr"zebu]e. ~
ro ok. i::od2iiny 10. nastęone~o
nak maszyna - w pewny ~h •rz~ : .„Ju2 przy- -nieznacznym
do pracy
A przecież
dopuszczalnel!"o dnia.
przekroczeniu
okolic.znosciach - jest prz yWięcej uwagi · należałoby tet.
fizjolog icznie poziomu aliloho przystępu1erny znacznie wcze~
czyną wielu tragedii. Co r<>·eksponowaniu w
poświęcić
lu we kl"wi, a wynosi on 0.2 ni e j.
ku w;fpadkom przy pracy u&klepach konfekcji znanych
promille, spostrzega się wvl ega od 150 do 180 · łysięey
Nie jest więc przypadkiem,
czynno~d
upoś ledzenie
raź ne
firm. Jak datychozas na· vl'lleze większość · tragedi i zd a,r .:a
osób a około 200 odprowadz:'
czl!l- s ię właśnie z r a na, g łównie w
nerwowo-psychicznych
my 'rok l"OC'hll.ie n.a miejsce
szakach tł<>czy się odzież rMpo
przekroczeniu
Przy
wieka.
w
i
piPrwszcj
w
poniediiialki,
spoczyn ku. · Taką
Wiecznel:'O
nych producentów, przy CZYJll
drugie j godzinie pracy, cho ć
za nieumiejęt ziomu 0,3 promille pojawiaj\
cenę płacimy
się zaburzenia w spostrzega·
ta moclniej i staranniej wykC'>
są
ni e b ezpie<:zne
niei.rniej
ma.srzyny.
obsługiwania
ność
niu przedmiotów i ich odlegnastępne
godziny
rów ni eż
na.na ginie najczęściej wśród
za to, że użytkujemy ją niealkoholu we
Stężenie
ło ści.
„s.katzow~wielu
ponieważ
ostrożnie i lekkomyślrue.
i tandetnej.
niemodne j
tej
krwi rzęau 0,5 promille pr»wówcza~
wyslrnkuje
nych"
dodamy nieJeśli do tego
Chciałbym skupić waszą u·
wadzi zwykle do wyraźnei;o do sklepu czy kiosku, by uWagę na inne j przyczyrne, któ
reak(ljl gasić pragnienie piwem.
czasu
przedłużenia
odpowiednich
brak
rzadki
ra - choc do.ić powsze<:hna ·• nerwowej, zaburza sprawnosc
kwalifikacji zawodowych per
Tak więc, choć napoje al iichod:zi jednak nie za uważona,
podejmowa.nia właściwych de koholowe są ni ewątpliwie pro
sonelu sklepowego, który ni„
~ jej oczywis.tO.Sć (dla le}i:arzy
cyzji, zwłaszcza w spłuacjach
dukowane dla ludzi, nie woli potrafi lub nie stara się do1 PsycholGgów) jest poddawanagle powst;;i.lych. odbiegajl\- . no
ich używać w każdym cza
na . ~ardzo często w wątpli cych od siereotypowych".
radzić klientowi · jaka odzie:i
W pewnych okolicznoósie.
Wosc w środowiska{:h lu'1z.i
niebezpiecz,ni dla ciach powodują bowiem rozJ esteśmy
byłaby dla niego najodpowled
stykających się na co dzi eń
samych siebie i _dla otocz„.
trage die, oka l ecza.ją i
nicjsza - będziemy mleć ot maszynami i sprzętem me- nia nie tylko wowc.zas, gdy lh:zne
tych, co
chan.icznym co prowadzi jo przed podjęciem pracy, ~zy zaoijają nie tylko
braz tego co nam utrudnia I
nie w porę wypili, ale taki:<>
~?o, . że żn'iwo ludzkich trage w czasie pracy „ potraktuJ e- tych, którzy mie li nieszczes ·
tak dalekl\ od ideału sytuacje
1 . I1Ie zmniejsza się, utrzymy" się piwem , b_ądź k~eli~z cie stanąć im na drodze.
na odzieżowym rynku.
muJe się od lat na tym sakiem wódki. Jestesmy naebez
ffiYm wysokim poziomie. Mó- pie<:zni r'>wnież i wtedy, gay
MIROSLA W SANIGORSKI
K. WYRZYKOWSKA 1
.
Wię o tzw. pozornej trzeźwo§
ten problem
Zilustruję
~Woma zap'!Skami. Jestem w
gosP<>dzie GS. Wchodzi mło
ay . człowiek, który dopiero co
re stacyjki
kluczyk
WYJął
~ak_tora. Prosi 0 „szczeniaka:'.
K!e
spełniona.
:z.ostaje
rosba
~owca wychyla kieliszelt W'id
c{ Zapuszcza motor. ' Odjei:t za. Niedługo dowiem się, ">:e
ego samego dnia spowodo·
Zrzes zenia

=·

Co to znaczv „nozorna

przemysłowo

Praca po._ piwie

· Jak minfaturowe miasteczko wYgląda. partia eeramiw.nych d etali do p1·e<:y-zyjnych palników p~emysłt:>
wych prod.u kcji fabryki w Dreshe~ .<Pe.ns~l~ama). El~
menty o okrągłej podstawie to częsm palntkow do politurowani-a. ogn.i01Weg-0 butelek i szklanek, elemPl!lty prostokątne wchodzą w ski.ad wydłużonych „wstąrow:l:'ch"
palników, używa.nych mln. do usuwa.nła. zbędnych . rutelt
z gotowych t·Un-io.
CAF-EP

Estetyka i wy1oda
w

•
„
ząc1u

·.,- ......~
co d z•-enn••,..

SZAFA z iKlESZElNłAMl

' l'I' . pUblikacji ·pt. „Zeby D;1at·

wić

tycie" • fran-cuscy P.roiek·
mebli prezentują nowY
wzafy ści"1lllej. Jej wuę
trze d!Oieli się na cztery częś·
ci: u góry przez całą szero~ość
bieg,ną dwie półki na bielrmę,
dół podzielono pionowo na _try~
części, z których jedna m1e!!C1
składaną deskę do praso~ania.
wewnętr7.111e strony d.rzw1 ~a:
rózneJ
ki~zeni
ją po kilka
glębokośei . Służą one do przechowywania przyborów do szY
cia, wykrojów, garderoby przY
gotowanej do naprawy lub prze
róbek itd.
tanci

modeł

KTO KORZYSTA

z·

W'ZlORN-ICTWA

w wieh1 krajacll

się

obserwuje
identyczne zjawisko. Staia

roś-nie

szyn i

poziom wzornictwa ma-

urządzeń

stoi natontiast w

produkcyjnych,
n1iejscu wzor

nictwo przedmiotów codziennego . nżytku. Zamiast ulepszać
ich konstrukcję. najczę ś ciej utylko wygląd zesię
piększa
W11Jętrzny,

Cieszą

wy szczotek, wiader,,;P<:ar;~~""
uchwyty, żelazek, garn · w_,, bY•01
o ile bardziej c!'esz„y .
kobiety, gdyby wreszcie
się
przestały „giąć kark" nad zbyt
niską pralką czy deską do pra,
sowaoia. •••

Lecz

KT()RE?

· Ber.kry.tycznym wielbiciełk01ll
ciuchów" dedykujemy wiado-

;;iość, która powinna ocb_!odzić

ich za1;13ł . w sta nach ZJedn<>;~rytanu,
Wielkiej
czonych,
Francji, Belgii, Hol!mdu, Norwegii i Danii J:<nP~Jący. pokrY•
wają z własneJ k1eszem koszty badań wielu artykułów TYtl
kowych, którycb jako ś ć jest co
najmniej wątpliwa. społeczn"
zrzeszenia konsumentów maj'\
i przez siebie opła
własne pisma, ucz c i w i e
cane informujące o wynikach badali'
przed a
handlowych,
nowości
wszystkim mechanizmów używa
nYCh w gospodarstwie dom.,.,
wym. w USA pierwsze takie
pismo pojawiło się już w 1929
roku, w Europie po drugiej
wojnie światowej - w Wielkiej
Brytanii pod nazwą „Który?"
(i)

oko plastikowe opra-

Wał katastrofę.

w Inna miejscowość, inny czas,
W
godziny rallllle.
czesne
:klepie tłumek mężczyzn. Kai:
Y z . butelką piwa w ga rści .
~lektorzy wlewali w pus t:r
dwóch,
za· wartosć
~łądek
~ec.h butelek. Szli do pracy.
maszyny
· m. obsługiwać
wpadali
'!ego samego dnia
Jeszcze kilkakrotnie do skltpragnienie piwem,
Płu gasić
P Ynem o malej, ale jednak
zawartości a·l koholu.
lstotnej
Ą w pewnych okolic.z.nościach
~ozornie niegrożne piwo możP.
-ogos wyłączyć z pracy na
d ługie tygodnie i m iesią ce, unawet zabić.
kaleką,
C.ZYJ1.ić
Mężczyzna wagi ok. 70 kg
Zdrowy, pijący od czas u do
c~su, osiąga po wypiciu 0.75 .
htra piwa jasnego zwykłego
0,3 promille alkoholu we krwi,
t)'.leż po wypiciu tylko szklan 1
ki ?Jiwa pełnego. 0,4 promill e
po wypiciu szklanki wina i
0,6 promille po wypiciu dwóch
w ódk..
kieliszków
małych
T ak więc robotnik po wvchy
tr=ze~h
le<n!iu z ra<na dwóch
butelek piwa st.ije slę poten·
cjalnie mebezpieczny dla s.iPbie i otoczenia w ciągu nasteDnyca kilku 2odzin. Nie

~
ł
ł

I

ł
ł'

ł

ł

~
ł
!

"

~

f

~

maro zn,amych miejscowo.§,vi w 1l>a$Z!J'71t

tl)l(>jewód.zwi.e ma Stro1n.s-e S<tiać s•i,ę o·ś
odpoozyn.lcu.
praswdiztiiwego
rod./oa1mi
K<J-m~n·illooejl(J. miej'S·loo ozv pańS<Pwawa
1roiej.soowośd
- ail.e zo,ngaindlro<Wlllnla
U! wann prZtJ11!Jtlli>ż1J1, a wttr11i.e j ar.e term -i dmi.iawjqce - 'fJUITlf/otry ga1S·flroTWl111JiicitM
paru,ięk.s.:ą

<lł&raJlooyjtroo.śl!

~" Tou.

tej olvwVl~ projeTotarnci z W01jeflb-arnJi,sitiµ:~j owódiz-k;l;e j Pro>OOol.Vn4
Z'OJgOS1podaJT01J1'(J. ?VVa
pflamw
1J7'il'OO'WUją
loilDlru ci:eik>aw)łClh VOO. wzg! ędem tiwrrirw rn-Z1}'11i
m~·e%'<;~
srl:yczTIJllm
woje 1oód.zitJwi,e.
W

u
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Najserde czniejsze
.
zyczen1a
od sko.1arzonych

„(1)11

„K.o chajcie. Syrenki"

t sler1
100-osob
dowy
Wilna,
wa tou.
powstał

dent-Ow

małżeństw
obliczyć la.nie od 100 do 180 par two ilu nowożeńców p-rzew inęło się w
c iągu np· 20-letniej karie-ry pana DorżadP."1
dańskiego. Rz ecz znamienna pamięta
nie
U SC
kie-rowników
z
pie-rwszej skojarzonej pary. Każdy z
nich mia! bowiem większq, tremę ant ·

ślubu przeciętny czlo·
wiek p odpisuje się r az w życiu
- przyna';mniej tak zak!Gda. M'l
wted11 ta,ką tremę, że nie zawsze pa·
lvtóru
jak wygląda urzędndk,
mięta
wk!oo'l
węzłem,
doig-onnym
lq,czy
ujq,ce
decyd
ważne,
je
zad.a
obrq,czk.i,
pytania i skl.a.da gratulacje. Dlatego
też korzystajq,c z okazji dwtlidziestolecia U-rzędu Stu.nu Cywilnego przed stapięciu
naszym Czytelnikom
wiamy
kierowników USC koja-rzących w Ło·
dzi pary małżeńskie. Sq, nimi: Wła
Sródmieś
dys!a,w Dorda.ński (USC Roman Matu·
cie - 20 lat pracy!),
lat pra20
Górna
szewski tUSC Wi<!zew
cy!), Tad eusz Dudicz (USC Galilc
Stanisław
15 la.t pracy),
6 lat p-racy) i Ja"l
Polesi e (USC 5 lat
Bałuty M acia.szek (U SC pracy).
eś!i weźmiemy pod wwagę, że z
mie$lęC1J
wyjq,tkiem „fe-ralnych"
przeci ęt
maja i Zistorpad-0. nie kie-rownik U SC koja-rzy mi-esięcz·

P

od aktem

noto?żency.

żeli

USC ma d-o du~
!o.ka l, z
nastrojowy
iadny,
pozycji
kwiatami, dyw anami, fotelami. Ceredy skre tn a
towa-rzy szy
ś!ubu
monii
m1Lzyka. W ciq,gu minfonych lat zmie·
nity się też &by.c.zaje no wożeńców. Nle
zdarro mę już, by m <oda para „wyskak iwała " na 15 minut z p-racy, w
codziennej od.zieży dla zn·
zwykłej
warcia ślvbu w USC. Ter az ca!ej c11od święt ·
r emom.iJi towar zyszy na,str ói
ni/, uroczysty, nie·r zadko Izy wzru.szen1a..
Każdlf

J

z

łódz,kich

Pana Dudicza (W4d zew ), który
podobne najs.zczęśHw.szq -rękę w

„
; ~Z4" ,,M

J\ 11jegwtycznlejsze
1 V1 zawiera11e w

te;
w

dzieln-ikUka
już
v<1
rękę

,..

S'.\;

W ;
Sródmieściu.
te; bowiem dmelnicy mieszka3q ~ 
twierdZ'ł
Ja>k
studenci.
zagraniczni
ur zędnicy USC, nasi Z'(l.graniczni goś
cte gustują w blondynkach.. W cer~
moniach zaślubin udzi<ll bio-rą przedsta,wiciele amba,sad. W es el.a z pompą.
Egzotyki nie brak też w mnych d zie lnicach. Na Górn.ej pewna !odzumk1.
bra!a ślub w japońskim kimonie
ta,k sobie bowiem życzy! narzeczony Ja,pończyk.

Ja.k lnfo·rm11wałiśmy, w kotieu czerwca br. rozpoczęto
kr<;cenie fih:nu pt. „Kochajde Syrenki". Prze-1. 10 dni rkipa
filmowe11w robiła. zlljęcfa w d{lmt1 WC7A~wym „Prząśnicz·
ka" (Arturówek). który „za.mitllł1iono" na pens.ionat „Orbisu"·
Stamtad
Obecnie a.keja filmu przeniosła się na Ma-zury.
wl aś nie prerze ntuJemy zdję;:ie Alicji Sędziń sltiej , gra.iaeal
(wił)
w Rlm.ie jedną z głównych ról.

l

z tegó, że USC „stuk20 lat, sk!ada.my n.ajserdeczwi e;wy!q,cznil' ·
Ko;arzcie
życzenia.

Korzystając
nęło"

sze
uda.-ne małżeństwa!

-

•

7nil~nie

,JJRS

'?
•.J'·
e
o ze „ ar p. •

Wklrótce

już

znikną

pn
kO!nkurs
tygodnia"
<trwa. Już siódmy raz z ko„ Dziennilei ukrywamy w
ku" w pos taci tzw. obcych
wierszy haslo tygodnia.
Zad<1Jniem uczes tników kon
kursu j est odszukać to haje na specj.alwypisać
sło,
!llym kuponie zamieszczonym
na
na.desla.ć
w gazecie i
redakcji „D7.Jc.nnika"
adres
z
P iobrkowska 96)
(Lódź ,
k.opercle:
na
zaznM:Zenlem
letni

Nasz

h as ła

Czyi;elników.
Wśród ' tych
którzy do soboty - 30 lipca
praw id low<?
nadeślą
bł-.
roz wi ąza nia, l-0Bujeu1y w loka.lu redakcji o godz. 12 napost.a.ci 14-dnjowe~o
grodę w
skierowania na
bezpłatnego
6
D-Otychczas JUŻ
WC'Zasy.
gazety
n aszej
CzY'telników
skierowan1a.
o brzymalo ta;kie
Zapxas7..amy do udziału w
Lwit)
konkunsie .

' ... ', ,.,
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.. ....... ...... ......
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Imię
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Hasło
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tygodnia
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Na
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Szultamy

Konkurs
tygodnia.

I

I

t

I

I

•

~

•

•

•

•

•

•

•

ł

•

•

•

e a

ł

ł

•

ł

•

e •

I

•

L

•

•
ł

==Krzy wa latarnia ==
laLar.ni",

„Kr~ywej

z

danłacb

po ;eh konstrui<cji, styli··

znać

Najczę śc iej

s tycc.

wychodzą

poczJą

związki

z

Wilmańskie

"

mu na dobre, szczególnie
opow1ada.r,iach głębieJ przeży.
tych, t.ak1ch jak „Wieczór au·
torski" (moim zdaniem najl<'p
lub „Gładka
sze w zbiorku)
„wierna rzeka moja''•
mur",
\;, iększej siły nabiera wtedy
uogólniają
pointy
narracja,
sens opisanych zd.arzen. Niekie
d y jednak, gdy nastrój nie j eH
a aneg dota
zagęszczony,
do ść
zbyt blaha, by sugerowac, że
znaczy więcej niż znaczy (,,Spra
'\\o·a

Il",

„Podró ...

„Spot.kanie",

żuJący o poranku" >, odczuwam
w opowiadaniach przerosty st~·
listyczne, nieco rozdęte merafory.
wyzwala się jed·
Wilmański
nak z poe<tyckich ciągot, próbuje wielu konwencji. Osobi ś ·
cie największe zaufanie mam <lo
niego jako do autora opowieś

,,auten t.yczny cb",
z reportażem,
C~' cb

ci

Ot -

groteską.

ka

dek

o

starym
Michał'',

graniczą

czasem

zwarta tace<>yj
„Dzia·

Puchale,

„Co rMlo odcho-

dzi tran1waj " 1 ,,Uliczki
r6w" lub „Zdarzenie z

ką"

z

szot~!

Plisz-

(ostatnie po.115u-te nioco w

zakończeniu).

za ten tomik
Wilmańskiemu
nie sposób wystawiać ceozu.
Opowiadania są jeszc~e
rek.
,,ciepłe"

-

widać

w

nich

bo·

gactwo za interesowa1i i gorącz
wlasne~o
pos:iukiwa.n ia
kowe
stylu wypowiedzi. To zresztą
najbardziej zachęca do lektu·
ry - wszystko jest w „Krzy.
wej latarni" bardzo osobiste.
nie tylko o akcentach
MysLę
autobiograficzny.eh - tomik te11
Jest także świadectwem ambitnej biografii literackiej. Dlate-

PIJ WODĘ I MLEKO TYLKO PRZEGOTOWANE.

wilonem po ostatnich de:uczach. Sta:w. ten s'ięga aż do
do
prowadzących
schodów
ni<'
Do wnętrza
sklepów.
bochyba
dostać,
można się
so z podwiniętymi m ankie~biety.
Szczęsliwe
tami.
Tym wystarczy zdjąć tylko
buty.
Wie my, :i:e opady deszczu
wielL·
są o statnio przyczyną
podobnyc h awall'il, ale woda
przed ,.Moto21bytern" s,tanQ..y i
swego rodzaju cnriosum. Bu·
p rzec:ięż
wzniesiono
cynek
:niedawno, dlaczego juź wte·
dy nie pom yś lruno o odplywie deszczówki? ' La two bylo
niecce
że w
przewidzie ć,
podjazdów dla samochodów
ulewa spowoduje
p ;erwsza
Ciekawi
„sipiętrzenie" wód.

I
I

Li5TY@
uczcić przy·
moj e j córki i jej kole·
na Polie ec hni kę ł.ódz·
kq, zabra!a.m je na CW.Stl«i
były
C~tka
do Balatonu.
ba-rdzo s:macz-ne, ·kawa ta.ki!!
dobra, lokal Balatonu przy;emny, więc nastrój by! m i ·
Po ci<utka.c h popro&iłam
ły.
o d·wa kawowe kremy dla
·• zanurzeniu
Po
d ziewczqt.
ly żeczk~ oka zało się, że pdd

„H lipca chcq,c

jęcie
żank.i

powłoką
piękn.ie przyjna.nąkompotierce
w
kremową,

zna.jduje iię w~ w obrzy·
kol.orze.
brudnym
dlinvym
po·
kelnerkę i
Poprosiłam
ka. załam jej t en kTem w ply
nie, pytając czy uważa, te
tak pow i nim wyglq,dać? W
że
u-sły sza łam,
oclpowied.z.i
prz ecież je st lato, " l006wka

Grzywny i areszt dla pijaków
i awanturników
~ 'LltŻywa-

11ółkach księqarskich

Jest to pierwszy tomik prozy
A u tor
\• ilmański ego.
Jerzego
ma u sobą t omiki poezji - w1
to w niektórych opowiadać

Prawdopodobn·i e

CQWni.ików.

z!~Lpi;ar~:~
ty~odma" ~~~alik:;ia,
staw, jaki powstal przed p a -

konkursu pn. „Sz'llkamv hasła
~.sz ukamy

•

go sztampowe cenzurki

byłybl'

lu nie na miejscu.
.J.

KATARASIIllSKl

„Krzywa
Jerzy Wilmański,
Wyd. Łódzkie 1966,
latarnia'',
nakJad 4 tys. egz., cena zł 10.

K aimo - Admi.nlK o l egi't m
DRN-Sródmi eśc ie
stracyjne
w 1lrybie przy- dzial aj ąc
wymierzyło <>śpi eszonym wysokie girzywny i
s·tatnio
ka:ry al!'esztu dla pijaków i
a.wa.n.tum,i:kow.
Grzywny od 3-4,5 tys. zlotych zapłacą: J orzy Ma tu s ia:t

(Ki'1it'1skiego 79) nie po pijal!lemu przed kiwulgamnyc(l
rrie m „Polonia"
T eresa Koł kowska i
s1ów;
H a.li-na Skrzydlak (obie bej!!
staJeg-o m iejsca zamie~?.lrn.nia)
w wywola.ni-e po pijanemu
awantUJry przy ul. Skl adow~ j
·
Nalcz.ewsk1
Zbigniew
31;
(Sk ladJOWa 13) - za ,.ni.e p aTsię
wy,rażanie
l am e ntarne"
y:,o pijanemu.

„h.-iocie

~~~t~;s~~~:~c~;r;~:ro~!~~~=

Miły

otrzy-

-to_w_icz_a_n_a_ od-_

__
i ca
rn_a_u_L_

.

lllllRlllllll~

WAZN
Pogot.. 1\1
Pogoi.. a ;
&om. 1, C
Pogot. E~
Straż

nastró,i

lnform:i~

1nronnac
Pos;ot. o ~
po~otow

od -i:.1licy KiUńskief
ciillku
do Matejki.
prowadzący<
Wszystkich
samochody zainteresuje wi:
ZE U
domość. że pv.stanowiono zl MU
CHU
„pl
nieslawny
W·idować
GO (
sm1.erci" na ul. Pabiainickil
ne od
Pracownia drogowa Miejski< MUZEU~
CZNE
iro Biura Proj~tów oprac
CZNE
wuje w tej chwili dokume1
czynne
W prl.
techniczną.
t<:cję
prze p.rowadz-Of MUZEU3
~7,lym roku
WOLU
roboty, w wyni~
zostaną
(w Par
których Pabianicka od uli<
l'Zyne
do Pl . Niepoi MU ZE UJ
Ci eszyńskiej
KIEN !i
otrzyma dwie jez'
lcglośoi
ko wski
«al
ruę.

~Włók i

raj

10-17.
SALON

prysł

CZES?ll

więc niie moale na pewno
' "st świe ży. Pomimo tej zamy
o świadc.zyła.m ; że
chęty
ni-e będ·ziemy jedna/): p r ;iekonywać się o jego świeżości
i teglł kremu pi ć nie będz i.e
my.
Kiedy poprosiłam o -rachu'l'lie"k, kelnerk-> pr6bow a!a po·
Uczuf. m i_.na:1Pierw dwa kre·
my (pq lÓ ,20 · zt - id "p orcj ę !),
t!l
a. gdy ,Za.]l1'.9t~St()'lo „la.m ,
chociaż za. jeaen. Za.pytałam
me
za co ma,m płacić, s iw -ro
n.a
żadnego,
pr6bowa-lyśm11
co otrzyma.lam odąwwiedź , ŻP.
!1-0
z11 to, iż roz grzebała.m,
ja k nie chcę pta.cić, to m-0·
gla.m n ie ruszać .
Ni e mogq c poro:immieć się
pow·ied.zi.alam,
keln erk ą, ,
z
że w taki m r<i.Zie proszę, że ·
bu przy szedł kierown.i.k i zobaczył, czy to, co mi podan·o, można nazwać k-re~em,
i że by wytłumacz11! m.i, . za
ma.m płacić.
co w!aś<;iwie
Kelnerka
po.~k.utk.owaro.
'l'o
to niiech pani
powied ziała niP płaci, klient ma pTZ 1> ·
cl eż z<111.osze ra.cję.
Miemni ej, gdy po zapł{J-Cewychodzi!yś·
niu rachu.n.ku
my, obie buf etowe urqga.ly
glo :>-no pod naszym adresem.
Miły na strój prysł.
D. w. (nazwi sk o i adres
znane r edakcji)

88).
fi cz.na

była ze.pS'Uta,
być ininy,

Wej

że

~~~~~~~~~~
ł
ł
ł

bud11n.ku PSS usytuowanego
w g!ębi posesji p-rzy ui. Piotrprostu
kowskiej 190/ 192, po
; nie ma drogi. Drogę winno wykn·
Wo)e wódzk.ie PrzoosiębWrs-tw o
nać
ta, które;
gdyż
Handlu Mebla.mi,
PSS m iała poprzednio, padta ofiar!!,
ł bud.o-w y wznoszonej przez wspom·
Budowa. ł nooe prz e ds iębiorstw o.
jeszcze pruci na.rodzinami
' s ławny
Pół.TORA ROKU
ł Dom Meblowy,
temu wch!on ęła dr ogę i od tej poru
trwajq, kotomyjk.i z wybudowaniem
nowej.
iż karwałek
Zaczęło S>ię od tego,
_wytyczanej prze.z fachowców nowe;
drogi zawad.zał o teren 1-""sesji przy
wl. Wigury 8, należq,cej do Woj. RN.
Droaa miał-a za.brać posesji skrawek
z jednym du żym drz ew em.
ziemi
Gdy zgcdnie z afix:jalnym pozwolerobotm cv
wladz
odnośnych.
niem
pl'zystq,pi li do reali:rocji tegoż projektu, m ie szkaitcy posesji ~tcmęli w
czyn"l.ej obronie skrawka ' drzewa.
„Pan nie wie, kto ja j estem" - w11jeden ~- drugim
ponoć
krzykiwał
ł ob-rońca, niszcząc przy oka.z31 a sku·
tecznde roboty clrO'{ł<>we. W tym w11·
padku dcszla więc do gŁosu nieja,ko
skłonność do
w w.i.turalnej formie
inte-resów
własnych
obrony
; wbrew wszystkiemu. Późni~; prze·
ł jatwia!a. się już ona w sposob mniej
w formie p4-semnyc_h.
ł spontamczny k.tóre nadspodziewanie
ł interwencji,
wstrzymame
spowodowały
szybko
ł prawomocnej decyzji o budowie d~o
z Wydzia( g.i . U wstrzymujqcych ~ !u Budcwnktwa, Urba-n.istyk.i i Ar·
do.szla
DRN-Sródmieście
'I' cnitek.t>urv
Do

~

1
#

I

bowiem do gl·asu skl-onność ła,tweg'>
uleg<miti nacisk om pochodzącum od
lnt erweninprz eds tawicie li wła,dzy.
jacyś tam
wali wsza k n ie tylko
ose.sji, a.le
p
tam
mieszkmicy jakiejś
NaRady
Woj.
ji
poses
ańcy
eszk
mi
rod.owei i zaraz em 3e3 pra,co•wnic->t.
w t1pcu
Bylo to akurat rok temu 196.S r.

Wyd zfolu Bud.,
S·ie>dzib11 WPHM,
U-rb. i Arch.„ Prez. DRN t.ódź -Sród·
Pre;.
wydziału.
egoż
taki
i
ście
mi e
RN, nic konk-retnego . Papie-rki krą·
z du. żvmi przerw11mi.
zrcsz· tą
żyły
Tak np. po C·ofnięciu przez' Wydzfo !
Arch.. DRN - Sródmieśc.ie pozw olenfa
'P<>·
wy.danego
na budowę drogi,
przednii-o przez tenże wydział, tenże

Czyżby-cena

P

o roku sprawa znów wy.płynę
la w sposób równie, powied i ·

my, niecodzienny. Zbuntowali
p-racownicy PSS, gdyż obecni :. ,
a.by dotrz·eć do swycli !>i.u-rek i warsztatów, muszq, d·osłownie przeciskać
prnz szpaTę w zamknię-tej na
się
!ańc"ch bramie domu przy ul. PiotrAdm.inistrator domu,
kowskdej 192.
z.godnie zresztq z u30 czerwca mow ą -· za.mknq,l bramę, ja,ko że
do tego cza.su nowa droga winn<l
być gotowa.
Có ż dziaro -się w oiiwu tvch. 12 mit>·
się

sięcy?
Otóż

POZA

KRĄŻENIEM

PAPIERKOW

na trasie Moniuszk·i 11 - Kośc4usz
ki 1 - Piotrkowska i04 i w kierunku

odwrotnym,

gdzie

mi.eszczq

sie

strachu ?

wyd-z ia! milcza.! przez parę miesię
cy! Aż do momentu, gdy WPHM .••
obciq,żyfo- go 12.642 zł, cz11li koszt:ina
dokwmentGc]i
wykcn1.ania
mi
wspomni<tną

„wstrzymaną"

drogę.

złś sy.tuacja przedstawia się

jak
wiers.zyku:
rejowsk im
„Ksiq,dz wini pa.na, pan k.sie·
dza, a nam !)iednym ze.w sząd n-:dza". Wydz iał Arch. Sródm ieści a wini WPHM za' to, że drogi je szcze ni<.>
ma, WPHM twi erdz·i, że jej ni e m<i,
gdyż wydział miesiącami nie odwoły
wał swej wstrzymującej bu.cLowę drogi deqp;ji i oopiero n.i edo.wno zdecydował się, że trzeba zrobić nowu
na,wet,
uzasadniajq,c
nie
projellt,
czemu poprzedni był zły . Na le.olejnych komferencja,ch, które mnożą s.ię
od momentu gdy PSS za,czq! wresz·
k.cmJcretnej pomoc11 w
cie szu-kać

D

w

godz.
't:OO (
ska 6
9-20
i;;od:t.

l'ALl\llA
godZ.

POLON1

na m i
(pol.)

WlSł.A

-

4 DZIEN-NIK LODZKI nr 178 !6105)

M<

let 16

12.30,
WOLNO
j.eździ

lat

rn, 12
Wł.OK ~

za Aj
ma) <

Tu przedsię ·
PIHM?
b·i orstw o oczyszczanda mia•
sta. Chck•lem uzgodnić, k.tO
jutro polew-" ulice, m11 czli

10, 12.

mnnn

.
5!

wy?

§
~

= J. (

5 motocykli
dla

oszczędnych

w lipcowym losowaniu ksi1

:teczek 05zczę dn ośc1owych Pi!
1>remiowatn'ch motocyklami
łódzkim okręgu bankowym f
dło s t>remii na k siążeczk i pt'
numeracl
następuj ącyc h
0
270077 uos, 351095 U07.., 5171
uo, 2331470 uo, 2332ł74 uo.

_______

KD-Gó-rna, trwa pa.pie-rkowa walk'1·
Obie ~t ro'1111 podkładają sobie pod
nos pismo za pfamem na dawód, żg
to oni mają · ra cję. A kiedy papierków ntie star cza., toSZJJSC'IJ za,interez przec:iskajqcymi
sowani w l ączn.ie
się przez bra.mę są sk lonni widziPĆ
w t e; calej h istorii„ . d ziała.nie wyż
na szcze·
szych mocy i proote.kcji blu ho, ho, ra.<ly wojewód.zkh1j, in·
Ze ni·
łódzką.
pop-rzez
terweniu jącej
by, gd11b11 droga zawadzać miała o
zwuklą posesję przez „szar11ch" obywateli, a n.ie „czynniki" zamieszkalq,,
droga już by była. J est t o ladn1
opowiadanie , god zące i usprawiedli"
w obliczu sil „wyższy ch"
wiajqce t11 ch, którz11 powinni dop ilnować, a
nie dopiinowali bud owy dr ogi z tycierpią.
md, którz11 bez niej ymc zasem wiadomo, że loka·
torzy interweniowaU, ale ro!'
temu i podważali nie meritum
spra,w y: budowę drogi zawadzajc;cei
o ich posesję, lecz formalny sposób
jej załatwienia. Bufo więc dość czasu, aby r zecz rozpa,t-rzyć ze wsz11st·
k.źch stron. Nie bylo zaś żadnych r ealnych pod st-OM do tak k.ompromitujqcej opieszałości. W y daj e ~ię, że
bra.k d r og4 to cena strachu, strach.u
iTracjo·nalnego i „na wyrost", przed
narażeniem się „Ke>muś"- Przestańcie się bać, parn.ow.fe, i s.prowadźciP.
rozmi·arów:
wlaśdwych
do
rzecz
kawalka drogi, którą trzeba szybko
gdy ż samochody ka rwybudować,
miq,ceJ rri,ia.sto PSS me majq, któjej pracowni cy
rędy przejeżd ża ć, a
którędy przechodzi ć .
IRENA DRYLL
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Inform.

oświetlenie

odcinku od wiadul\C.iu do gra
nic mias la . F akt ten spot.ka
uz;na niem
się niewą tpliw ie z
UL Etokicińska
kierowców_
sta,nowi bowiem jedną z wyk•towych łódzkich al!'tell'i. i kow kierunku
munikac;vjnych
Ulica z.ostan ie
Tomaszowa.
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ślubów dzie lam.iu
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razy niemal pocało~no
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Wblasku.chwały powrócił i Belgii „Rarnam" Juventurowscy. eoście
, .

(I} łQdZi

1 sierpnia przybywa do Łod~i
100-osobowy Polski Zespól LU·
dowy Pieśni i Tańca „Wilia'• z
Wilna, który od !O lipca odbY
wa tournee po Polsce. zesp()ł
powstał w roku 1'55 wśród ~t"
dent()w Uniwersytetu Wileńskie
g-0 im. w. Kap!mkasa i LD.stl'·
tutu Pedagogicznego.

Przedwczocaj wiec=rem podo Lodzi z VIII FeLud.owych
Tańców
stiwalu
(Belw Schot.en-Antwerpia
i Tańca
Pieśni
g.1a) Zespól
Ha.mama
im
ZPB
p:rzy
Lódzcy chłopcy ·i dziewczęt~
~ojechali tam po .raz pierw~zy. jako pierwszy polski ze ·
tych
uczestniczący w
spół
bez
Powrócili
festiwalach.
nagród z tej prostej p;rz.yczyny. że w Schoten nie ma
Feklasyfikacji.
ofkjah1ej
stiwal nooi miano festiwalu
jednak
Przywieźli
przyjaźni.
z recenzjami impre~a.zety
zy. których tytuły mowia o
wspaniałym polskim zespole.
a tekst nazywa jego występ
clou programu.
W trwającym
kilka dm

wrócił

do Polski
zespołu
WYjazd
jest jedną z nai;ród za dotyc.b
ezasowe osiągnięcia..

w naszym
o godzi.nie
mieście z sierpnia
18.30 w ośrodku WYPOCZY·u kn
Włókniarzy, ul. Piotrkowska 262
Gdyby pogoda nie dopisała, wy
stęp odbędzie się w sa.U 0 11
Goście

DoZpoczęto

ni rkipa

1

wYstąpią

„.

rząśniC"Z

retki

,.Orbisu•'.

(iw)

l

piosenek porostałycll uczest:z.
Jeden
fe.stiwa.lu .
ników
wieczorów nazwa'llO między

fesUwailu brało· t;d-zial 11 zespołów:

amerykań

turecki,

szwedz,ki,
holendersiti,
ski,
tranct..ski. sz.jtQC"ki, niemiecl;;.i
(NRF), czechosłowacki, 2 belgijskie i nasz. Każdy z nich
15-30-minutowy
przygotował
powtarzamy kHkaprogram
Konceirty odbywały
krotnie.
się w malowniczym plenerze,
u podnóża zamku. Jeżeli padaJ deszcz (niesl.e.ty, zdarzakootlumy
ło się to często :
schną

hamam~ów

do

dziś) 5-tysięczną widownię i
przeprow.adzawystępujących

r.-0 do dwu ogromnych namiotów.
zespól
Wieczorami ka'Żdy
<'1"gani:rowa1 swój nM"odowy
Tailczono, śpiewano
„dz·ień".
swoich tańców i
i uczono
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Pogot. MO 07 400-00 500·00
Pogo~. Ratunkowe
m. t.odzl w092.u
&om. ,
1 0
234-~~
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Straż Połarna

1ie

rGEzoWskiej

lnfonn. telefoniczna 03
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Ob i;t
cy

na
występował
„Ha.rnam
festiwalu 11 razy. Ponadt-0
bardzJ
dwa
rorga.n.izowa.no
dodatikowe.
ważne koncerty
2(} l·ipca na przyjęci.u wydanvm z okazji Swięta Odropoldzenia w ambasadzie
skiej i 22 JLpca w olbrzymim
w
wyipoczyn.kowym
domu
Ostendzie. 'fen ostatni występ odbyt się dzięki porozumieniu CRZZ z bel.gijsk>t
zaiwod<r
centa-aRą związków
wych FGTB.
wspominaj'!
Ha'lltlamowcy
ba<td?X> milo pobyt na festiprzyjęcie.
serdecwe
walu.
wz-01'0IWą organizację i owa- 1
cje piublicz;ności. Jako jed•n-0
z trd{eów przywieźli taśmę
na.gI"a!lliefn
z 2~i1nutowym
s·woj~ występu da.a radl<.
(łw)
belgi[jsk!ego.

ora:

E Po-
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AM, al. carie-SklodOW·
I
CZY
"
• .·
16
63
. . I uuc ·•o
•kiej 15 _ z ~relnic9
w Or1en rn (pol.) g. !6, 18, 20
g. , •
,_ ·
Osw1et .
oraz 11 rejono'.'.
lat REKORD (Hz,gowska )) c,crn.a
PZMot. 533· °' ~:' (pan.. kub.)
K"
d
noworoez- w t
„Przygoda
-· godz. IS, %0
ił ińskie(
TEATRY
Pm
.Yc · pora ni "
na" od lat 18 (pol.)
5TYLOWY - LETNIE nlect:vnne
u. snycerskie j I t.tbelta
IO 12 14 16 18 20
•• Kim pan jest, d<>kto~wadzący<
Sł) ~~;jon~Lej ;::::::, ··~;
ne Sorge" (panorama) ROMA ' (R'llg;ws.ka
MUZEA
esuje wi· MUZEUM HlSTORJt Rtl·
„Niekochana" (panora Szpital Im. Jdr Mada ·
t>d lat 16 <franc .i godz.
wiono zl
ma. pot.> od lat 16 g. r;Jwlcza ul FOrnalsldej :n
:Ml.15 <kmo czynn.. tyl·
REWOLUCYJNE·
CHIJ
•
'
16 J.11 20
l<:o w dn.t pog0:!ne>
t3) c7yn·
GO
„pl
ny
(Platowcowa 61 z Dzieln icy Polesl<e oraz
LETNlR TATRY
ne od g<>dz. 10--118.30.
abianickil
z po~~:~
K-re.';~h
i
śwja
dwóch
z
,Chłopiec
urzqdnlk"
I
„Gangster
ARCHEOLOGI·
MUZEUM
Miejski'
tów" od lat 7 (<!uńsk\) ~owskiej ł Ma.mar•k!ej
(USA) godz. 20.1~ (kino
C:GNE I ETNOGUAFl·
w oprac
Poradn!
Re}<>nowej
cz~'.!: ) tylko • dni g. 16, „Faraon" (pa.n"- ~
CZNE (Pl. wotnosci Hl
dokume1
ul
rama., pol.) od lat 16 K"
po„.,....,e
czynne g<:>dz. l0-16.
. Zbocz„ 18.
W pr:Z: MUZEUM KATEDR'i E- ·\DRIA !Piotrkowska 150) godz. Ul
przy
.
s l Yt.OWY - STUDYJNE <;: Chlrurgl_a P9lud11l1t JrowadzOI'
z
UL
WOLUCJONIZMU
J:':"5chera,
123) "Dwaj
z
(W Parku sienk.ewlcza)
w wyni~
POlnoe
Chiruruia
oo U.t 18 (USA) godz. z Teksasu" (pa'llorama.
ezyne godz. Jil-17
od uliC
t
.
.
„
<;:
godz
u
lat
o<I
USA)
20
17.30
15,
12.:M>.
lil,
Wł.O
HIS'rORłl
MUZEUM
'l. Niepoi
. ~Zll· .1!'1· Ba.r·ltckiego. W..
t5. 17.3il. 20
(Piotr- ENERGETYK (Al. . PoliKlENNICTWA
:lwie jcz<
techniki 17) „Pieczone STO-KJ (Zl>ocze) ,SobOt· l{opcmsklego .i:i.
kowska 282). Wystawa
(-a)
(pol.) o.d lat ki" (panorama, Pol.) o d Laryngologi\ : S:r.9.
wczo•. Wlók1enmctwo
Pl.rogowa . ul. wólcza.n lat 14 „ 16 18 20
11 goct:z. 17 19
_Tk2'1lna
raj 1 dztś"
c:k.u 195
•
•
o·
'
p Ar
p o-lsk.a" czynn-a od g. • . KA \Kraw1~c~a 3/5) STU~IO .'r.11.mumby '1_19) OkuliŚtyka: szpital Im .
. .
poc1ąz
„Włoszki I m1łost" ·><I „N1e:!JllaJom1
10-17.
lat 16 (USA) Ba.rhok1ega, uł. Ko,pciń·
g;,„
lat 16 (W!.-franc.) godz.
SALON SZTUKI WSPOL
19.30
17.15,
.
godz
16 18, 20
CZESNEJ
Rynek 5) logia
88). wystawa foto·gra· DK <Traugutta M 18) S;wlT
·
• U •
Radopo! je•· K o rc k<I
„Zgliszcza
tulipan" od
. Czarny
mic;dzyn.a.rodoficzna
Czerg. wonej:ui 15 • Arm
od lat 16 (jugosl.)
lat 14 (panor ..
wej grupy ,,:\ol'.agnum",
·
cb· '
16, lB, w
godz. 1.S. 11.:J<>. ,.,
godz. LO-Ja.
1
·i;oo (ut. Konstantynow· 'Ił ODA GW"RDlA CZ!e- 1' 1\TRY <Slenklewlcza 41)l twa,;ou;;.a SZpsz~m
•
·
·
- 11 kl . •
!ona 2l ,Złoto Alasf<t" Proi:ram dla dzieci
sica 6/ 101 czynne w g.
" ABC". „Ple.!1 I k<>t''. ~ ego. ul, Kopcló&ld,...
9-20 (kasa C!7ynn.a do od I.at 16 (USA) roanotnmiel" . !l" 22.
rama> g. 10. 12.30, u, „zazdrosny
i;;od2:. l9).
Cen·
"WUlt morski„, •.t.ata·
FALMIARNIA otwarta w 17.30. 20
~1UZA r~ablanicka !'73> jący dziadzio" (poi.) g. ~·alny Szpital Kllnlc2'ny
i:odz. 10-18.
16, 17, „zawsze w ni„. >VAM, żerom~kleł;o 113.
„Ten naJlepszy" o<I lat
K N A
1
lekar·
Nocna pomoc
dzielę" od lat 11 (poi.)
16 ( U~A) godz. 15.45,
Sienkiewicza
Ili.
ska,
godz. 18. 20
POLONIA - "Lekarstwo J8, 20.15
U7, tel. ł4M4 przyJmute
na miłość" od la,t 14 PUl F.SIE ~„ mal~k\t>\ 37)
zgłoS7.en!a telefoo.lczne
„Dwa 7.iote"' coltitfi o<1 •. on'UR"y • APTEK.
(poi.) godz. 15. 17.30 2n
wizyty dc;>mo'!""! 1„.
(USA, pan.), g.
- ,.Pieski awtar lat ·
16 ,
Na-ru- ka r zy w g. 19-5. w Am·
Plokko.wska . m
,
17, w
Mondo cane"
Pabianicka t·ufat'CX"lum
6,
lat 16 (wl.J god.Z. 10. PO!>Ul.<\RNF. rogrodow• towicza
przyjmowani ·
90 Lima- nym
18)
12.30. 15. 17.30. to
80, 'Pnyby- rhor;c.r na D)ieJ$1CU
\at 18. godz. nowi>kiego
~zewskiego 41, R. LUk· f{cdz. 18-7.pomoe plP.l•~·
17. 19
Nocna
godz. !'YONlER (l"ranclszl<ańsl<a <emburg 3•
(USA)
16
lat
Al.
niaiska.,
z ulicy Bar
31)
rn, 12. 14, IG, 18, 20
przyjmuje
tel .
s,
DY'ZURY SZPITALJ
Od la•t 12 (poi.)
- ,..Marki4
telefoniczne
(I i n
g. 16,
za Angelika" (panora.Jordana, na zab:egl d<> domu w
od
g.
przedsię·
rzyro mcza 1/9 - E(od-z. 19-4.
.
. •
•
30 •
mia mia•
i>tinić, k.tO
, m11 czll
l.ET·NIKOM wynajmfl po
5 l:ó.i w Oli'wie. Tel. Lódź
~
PRZYPOMINAMY, ŻE GRA NA DZIEN 31 LIPCA
poęot.

Po~otowie
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7lWiedreprzewiduje
ónia
nie jakiegoś zakładu pracy
tw praktyce wygląda to tailt,
:że młodzież i aktyw tego zakladu w1ta g.rupę · już na
dworcu i w miare motl!W<>ści sprawuje nad nią piecze
przez caly czas), a następnie
~1iasta. R-Oz.,poczyna się ono
zwykle od RadogooZC'll8, poobjazd
nadto w progl:"~mie
autokalrem nowych dzielnic,
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7.i.emi Lódzk.i.eJ ZHP
1lif ~
Pedta.tryezną
z Il; Klinik•
•
AM , w Lodzi, za4nJ.ejo-wano
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c.-horych na C'\l·klrzyce, po raz
wak;acje w
pierwtszY
obmU
leśnego
warUlllkach
obok łagiewnickiego l~u.
•m•••azaly
"""iSY
ha.rC€fSk:iego.
T:ruóoo przecież przy każ
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ze związku Ra.dz1ecgrup
k 1ego, trzy z Francji i NRF.
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sze miasto Armensk1 Zespd
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c'&m. Lód:!:-<;hojl}Y. Szk<>l

25838
r,a 15
;zK'rnLKA do szt:iCzn~J
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25828".

„Fr.as.a",

ko„wllka 96
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Organizatorom
wycieczek
przypominanw.
te pun.l<Jt ak'Wizycy,ny PZU Ube:iu>ieczeń Uczestników Wycieczek w lokalu
ZBOWiD w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 211
czynny jest nadal w d ·n i powszednie w godz.
9-16.
W wtw punkcie należy zgłaszat do u'bezplec-.enia wszystkif! organizowane wycieczki.
Państwowy

Zakład

Ul!ezpieczen
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SUnJ.k po

ka-

p!tolnym rcmo.n<:ie . o zor
F"ów, Nowe Miasto, blok
__ ._2_5,7!16 g
2_a=1_2
_
_
MOTOCYKL „H- 56" (5.500
zl) sprzedam lub zamlenie na r.'.l.ctio tranzystor:>
w<i. Aleksandrowska 2n.
25860 g
m. 63
„MOSKwlCz'~ S,p rze
dam. Tel. 4<16-<>4 do go25869 g
ctzmy 18
---~
,,Mikr"~"
SAi\IOCHOD
431 1 0 __
_
.:
~~~:._~~
SAMOCHÓD „Zim" sprzt>
dam. Fra.nci.Szkańsk.a 9S.
2~I_g
m. 9
MOTOCYKL „Jawa 250"
okazyjnie sprzedam. Oglądać od 15 Lódź, 'i'o25368 g
karSka 8

R O

ż

N E

centru.:Ji
KATOWICE słoneczne . I
rr.ieszkanle
piętro. zamieni' . na młcLodzi. Oferty
$Zkan1e
Pint!"...
. S8dO". W„Prasa",
2
25640
96
l:?W~a
.· STUDENT V roku. P~fizyk!.
z
przygotowuje
mechanil<!.
r.:atem.atykl,
tc·I 552--lą. godz. 7-15 lub
3~::~~·- go<!'l. _ 1~22 _ _ _
\l~C I'NJ\JWl ĘKS"ZĄ
f<"rt tioslada Biuro Ma.
.. Syr!>t!l;ka"
~n'tllon!alne
WarS?awa, r.:tektoralna Il .
!?lformacje lł z.ł wac:r.1".aml oQC'Ztow,,.ml 4~11\ k
PRAGNIESZ s-zczęśUweim
m<lżeństwa? N&pi$1!~ „V,,.
eus". Koszalin. Kole1<>
wa '1. Błyskawlczn.le t>t"U

PRZETARG

PRACOWNICY POSZUKJW ANI

5:.ll-00 od godz
. -. 18 pokój, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - BYDGOSZCZ
k 1 ~c1;'":ia, · I piętr<:>, śr~- KIEROWCĘ z I k.a>t. prawa jazdy zatru<lni zaraz
~~;s-c:_e, za;;:i~~~Y~a 0r:~= LWP RSW „Prasa" . Zgloszenla przyjmuje dzinł
§ r.y pokoj;k w Lodz.i w kac;!r, ul. Piot·r kowska 96 IV piętro.
01e'rty
==- 9ródm!e>Seiu.
. .. 2578V". ,.Pra.sa", Pio.tr ... SLUSARZY na montaż, zbrojarzy ora2 robotni25786 g ków budowlanych za~ rudni natychmiast Lódzkie
!i-Owska 9(l
Przemysłowego
BudOWJ}lctwa
POKOJ U sublo,k ator:>kie- Przedsiębiorstwo
gc. po_sz.ukuje bezdzietne ,Przembud" w Z:ooz·11 ul !2 Li!pca 84,186 Zgło•
•
.
Oferty '
:naJżenstwo. .2;;s4 2", „Prasa", Piotr- szenia przyjmuje dział zatrudnienia w godz. 7-13.
25fl42 g Roboty prow11<\zone są na terenie nn. Loclzi.
kowska 96

SAMOCHO·D „Octavia" w
sta·ntł'
dobrym
bardzo
sprzedam. Przebieg 35.o)OO
km. Telefon 3()2-64 godz.
25795 g
. ~-15
,.SYRENĘ 103" lub '"~,F!a
ta 600" kwpię. Nowofki 3
25836 g
Balecki
,,MOSI{WlCZ"-400 tanio

Piotr- ~orzedam.

25828 g
- - ---„WARTBURG de LUX",
s1an ba·rdzo dobry spr~!ł
55.
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c!r,m.
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J:>-:W
.
v
belgijki, goarz.
~Ych szklarni,
z HYDROFOR kompletny z
P<Jd.piwniczoną
Ulę
garażem (nowe) z powo- or-mpą na siłę, pile,; tarsprzedam. cz.ową gQ8podarczą, kuchornby
C!11
„Gru
cl•"io
20
Łoat, Emerytalna
~· " ,,Ja•wor'.' lub Of t
er y
kupię.
GOSPOD-ARSNO s . ha aziądz"
Ploti·prasa",
lub mni'ej (z1·em1·a III " 2"793"
""793
' "
•
,,.,
kl.), sa<I obora 160 m kowska 96
sp~zedam. Cena WYCISKACZ nowy, zakw.
„2!;862" , g.ra.nicznY do soków <0 ·
Oferty
200.ooo.
„Pra..<:a", Piotrkowska 96 wo<:<? i ja~zy.ny1 spr-ze1
DOM jednorod·zinny z wylal'm. Małopo~~- 4 n_1·
terriery
gcc'lami sprzedam. Lórlt. SZCZENIAKI
25854 siprzeCla•m. Gór.na 7 m . 3
Hektarowa Il.I

fl.B szczef kil?j, inq. Ze nimiala o
rch" obynieszkala,,
to ladn1

nować,

Ych,. Zakład
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MURARZY- ty n karzy, cieśli, stolarzy, pąrkiecia ·
rzy, betonlarzy, ślusarzy, operatorów żurawi \vie
I kt ry kó w samoc h Odo.
· ee
· ·
żowvch z a~r
"'"l.ł' awn1en1am1,
-~
wych I ur·ządzeń dtwigowych z III grupą bhp.
7.atrudni natych·
robotnikqw, wartowników
Budownictwa
Przedsiębiorstwo
Lódzkie
miast
Wl 1
. e koplytoweg-0 „Dąbrowa" w Lo<lzl, lll. Gaga·
~98 / K
rma IS .

- - --- 1-----------------LADOWACZY, r obotników do piekarń , elektry.

ków z III grUi!XI bhiP oraz sprzątaczki zatrud11ią
Lódzkie Zakłady Przemysłu File.
nlezwłoc~ie
karniczego w Łoclzi, ul. Jerze.g o 10/12. Bliż.szych
·
.
informacji udziela oraz zgtoszC'llia przyjmuj<'
dział kadr w godz. 8-16, tel. 360-65, lub 258-41 .
4666/K
wew. 11.

Łódzkie Zakłady Sprzętu Pożarowego w Łodzi,
ul. Wólczańsl<a 241 ogłaszają przetarg nie<:>grani cz-0ny na wykonanie w 1966 roku z wła5nego
materiału oraz dostawę nakręte.k wg podanych
norm i ilości: n,akr~1.kl s_kątne wg PN/M-S2l46
M-5 szt. 800.000. Szczegółowych i.nformacji udziela dział zaopatrzenia Łódzk. Za~ladów Sprzętu
Pożarnwego w Łodzi w godz. 7-15, tel. 473.94.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „oferta" należy składać w terminie do dnia 9 sierp
nia br w sekrPtariacie zakładów przy ul. Welczańsklej 241. c";twarcie ofert nastąpi w dn. 10
sierpnia br o gocl7. IO w świetlicy LZSP, Wólczaiiska 24i. Przedstawiciele zgłas?.ający się w
dniu otwarcia ofert muszą posiadać aktualne Upoważnienie, podpisane p.rzez dyrektora lub przez
dwóch członls:ów zarządu . Zakłady zastrzegają so
bie prawo wyboru oferenta, względnie uniewa•
żnienla przetargu bez podania przyczyn.

~!~~~:~~~~-----~

MURARZY, cieśli, betoniarzy, kiC1'owc:6w, operatypu „SKALA" WSR oraz
~
t.orów ciężkich ma·szy.n budowla-nych, malarzy centralę telefoniczną CB 60NN/6-24 V pół.au.
Przedsiębiorstwo
ł..ódzkie
natychmiast
iatrudni
p '\SIAK Zbiignlew, Plra
lomatyczną <>dstl\Pi Biuro Dokumentacji T..ehmowicza 2 z,gu·b!ł pra1w" Budownictwa Przemysłowego nr 2 w Lodzi, •Jl .
nicznel, Plac Zwycięstwa 2.
25853 S!owl.ańska sn.
jazdy kat. J1I
46112/K
Bl1ższych informacjj udziela sekcja g~ar ~
PEKIRCZYK suka (mi~  KIER OWNIKA zaopatrzeni.a, z.bytu i transportu
swniee) przybłąkała sio:
ł6'79tK ~
czo-administracyjna, tel. 219-l>fi.
ul
Łódź.
„PłytoJex",
ZWW
natychmiast
przyjmą
R·t>dzka 7, or.
Odebrać
4699/K ~..............................................................................." '....................o(
25841 Tari:ow.a 2.
hWSCY
~l~mv

kra 1oW'fl
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sk eg-0
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PLANISTOW do d.vJałl.l Z!'-O!l)a.tl"'.Zen ia ze znajomo_
ZAMKNIĘCIE RUCHU KOŁOWEGO
l>raniy sam<>ehodowej i metal,<>Wej, techlllka
na stanowisko -Inspektora lnwentaekonomistę
Oddział Drogowy w Łodzi zawiadamia,
PKP '.yzacji ciągłej, wy11nagane wykształcenie średnie że w związku z prowadzonymi robotami kolejokilkuletnia praktyka na stan<>Wiskach ekonot
wymi, w dniu 29 Ji.pca br . w godo:. 8-15 zostanie
.
h , blacharzy. spawaczy, monterów samomtcznyc.
ruchu kołowego przejaw kole7.amknięty dla
Chodowych, elcktoryków s,>mochoclowych t robot- jowy znajdujący się na trasie Brzeziny-Tamil•
ników d-0 magazynu I tł"a.n!'ij)ortu przyjmą Za- S7.ÓW (st. Koluszki). Ruch kołowy w tyttn czasie
kłady Motoryza<Jyjne nr ! w ŁOd?.i , ul. Sktar!o.
skierowany z09ta.nie w kierunku Tomaszowa i
wa 41/43 Zg!oozen ia 0$0biste kandydatów · 1
n- Budziszewic przez Rokiciny-Ujazd oraz w kie1
.
•
f
c:>rmacje : d"Z1ał k.adr codziennie w godz. s-1 4•
runku Koluszek I Brzezin przez Ujazd.Rokiciny.
D OZORC OW (słut;ba dozorowania) zatrudnią ZPW Ruch .p ieszy w miejscu r<:>bót będzie og.raniczony
i regulo1'iany pod nadzorem PKP. Ludność ko'
·
Im N
· . · l'larHckie~o w Lodzi. Zgłoszenia przyjmu- rzystającą z prrej~cia przez przejazd u,prasza się
je dział kad·r , Lódź. ul. Zer~ie~ UMI, w ll(o<l>:.
'696/K do zachowania szczególnej <:>strożno<c!.
I
8-16,
ścią
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. D.żiś

ZSRR
Portugali a

Po meczu lekkoatl etycznym .Polska- ZSRR

Porażka
:imprezy. które koń
polowiczn)"m zwycit:stwem. Są zawody, które wyłaniają moralnego mistrza. Są
również takie zawody, w których zwyciężają faworyci, alf!
pokonani zasługują na pelne
uznanie.
sformułowanie
ostabnie
To
da się chyba na.jlepiej dostosować do oceny ostatnio rozf'granego w Mińsku meczu lekkoatletycznego Polska ·- ZSRR.
Faworytami byli bez żadnych
zastrzeżeń lekkoatleci ZSRR to przecież potęga świata; Lek
koatletyka jest jednak sporindywidualnym
tem wybitnie
i tu wyłania się nasza pozycja.
Nie ulega chyba najmniejszej wątpliwości, że najlepszą
Irena Ki.:była
zawodniczką
szenstein, która wyg.rala oba
zwybiE>gi, uczestniczyła w
sztafecie i uzyskała
cięskiej
w
skokt:.:
w
ten sam rezultat
noda1!
co zwyciężczyni..
dail
wseystk\~
że
ieszcze trzeba,
wyniki uzyskane przez p. Irene staly na świat.owym poziomie.
Bywają

cza

się

Czwartek
lekkoatle tyczny

a

-

Skoro mowa o kobietach
to najbardziej nas wszystkich
powinno cieszyć, że wraca d?
wielkiej formy z Tokio rywalka., a jednocześnie przyjaciół
Ewa Kło
ka Kiirszenstei:1 si<:
Zarysowuje
bukowska.
na mipiĘkna peirspekt ywa
Budąw
Europy
st.rzostwa
peszcie. T!7Jeba jednak uważ
i nauczyć siP.
nie trenować
w
lepiej dokonywać zmian
sztafecie. Jesteśmy przekona.ni.
ten miesiąc wiek"
że przez
trenP-r
ceniony
i
zasłużony
Piotrowski dokona tego dzieła,
Buda,pes·r·
że . na stadionie w
nie
n.a!ize
za.wodniczki
cie
zawodu.
sprawią nam
stalo, ?<>
się
Może dobrze
Niecll
me startewa.l Szmidt.
wykuruje on calkowicie nogP.
i w pełni sił stanie na skoczni w Buda.peszcie. Godnie go
zastąpił JaskólskL Osobna karta historii - to Janusz Sidlo
Skąd u tego człowieka bierze
si~ tyle sił i energii? Nie jest
to p.rz€1Cież :zawodnik pierwszej mlOdości, a jednak zawsze jest szybki i niezawodny.
H.X'Jty ponad 80 m nie nale7.ą
do codziennych wydarz.eń spor
towych, a jednak S idło nadal'
światowej
czołówce
jest w
i niewątpliwie
oszczepników
raz jeszcze popróbuje sZJC"Ześ
cla w zdobyciu medalu- olimpijskiego. tym razem w odJagłym Meksyku.
Jednym z triumfatorów meczu bY'l bezsprzecznie Zimny.

·Kalendarzyk najważniejszych
prz
imprez sportowych
, .
. .
.
s1erpn1u I wrzesn1u

atrakcji i sensacji m!Pełne
strzosbwa świata do.biegają koń
ca. Do rozegrania pC>Zostały jesz
cze tylko dwa mecze.
Dzisiaj w meczu o trzecie miejs
zacznie przeżywać w tym
.:e spotkają się zespoły ZSJlR i
zanie drugą młodość!
Portugalii. Decydujący o tytule
bogato zapowiada
Wyjątkowo
mecz odbędzie sic: $Ję kalendarzyk imprez s::><>rtorest wielka nadzieja, że ml<> mistrzowskim
Do pojedynku tego wych, które niebawem mają oo
w sobotę.
dz! nasi zawodini.cy, 'którzy tak sta-ną dwie najlepsze drużyny tebyć się w Łod~i.
walczyli w Mińsku, gorocznych
dzielnie
mistrzostw świata
4 a s sierpnia w Ło
Między
szybko zluzują wielce za.9lu- A>nglia i NRF.
dzi odbędą się na torowiskach w
żonych, ale już wyczerpanyd1
Helenowie w1e'lkie mię<:Jzy.na.·odo
we zawody łucznicze. W dniach
wieloletnimi s.tm·tami seniorów.
H>- 14 na trzech boiskach :t.KS,
na dobrej drodze,
.J esteśmy
Startu i Włókniarza) walczyć be
doprowadzić
powinna
kMTa
dą j·u niorzy o tytuł miStrza Pol
nas do cennych wyników na
ski.
Pociestadionie olimpijskim .
Do pie·rws.zych spotkań Ugojes·t również to, że
szające
wych przygot owują się pitkal"ze.
W najbliższą sobot<: i nledzl.-- Liga
obok tych młodych zawodniruszy 7 sierpparą
peł.ną
osta tn!a
zostanie
t m . tę rozegrana
·
1 źl'
•- ·
·
k ow,
Y· kolejka spctka ń o wejśc.ie do rJ nia. LKS gra na wyjeździe "' Le~torzy zna e · 1 się
liga wystartu
In
pań- ligi piłki nożne j. Włókniarz (Łódź) gią. centralna
razem W rep;:ezentacjł
stwowej, marny barozo liczm1 gości u siebie Górnika (Jawon je 14 sierpnia i te.g o samego
wykazującą no). Mecz ten odbędzie się w so dnia odbędą się meoze o mist>rz-0
młodz ieży
armię
lig1.
ni ~poślednie talenty lekkoatle- be>tę o godz. 17.30 na boisku przv stwo II
przedstawia
Niemniej ·bogato
tycz.ne, o czym mogliśmy się ul. Kilińskiego 188.
na
s,pe>rtowy
kalendarzyk
ię
s
crasie niedawno Również Włókniarz (Pabia.n iceJ
przekonać w
4. IX. wyjdą na r i.ag
rozeg.ranych mistrzostw PolskJ walczyć będzie u siebie z Ohm- wrzesień.
Paw
którzy
Gwardii,
beniaminkiem Il boksel'ZY
pią (Poznań) iuniorów w Lod:zi.
'1gi, Mecz odbędzie si<: w nie- łacu Sportowym rozegrają !>'Potkanie z Legią.
11.15.
.l'(odz.
o
dzielę
1
J. NIECIECKI

Rudzki KS e>rgainizuje dzLsiaj <>
godz. 18 „czwartek lekkoatletycz
ny". startować mogą za wo cl.nicy
stowarzyszeni I niestowarzyszeni. zawody roz~grane zostaną na N'I<! przy;puszczailiśmy, że ten
przed laty WYŚmienity biegacz
stadionie RKS, ul. Rudzka 37.

L.

Janecze k mow1 o

~
.1.
t ~

spotkań I ligi. Niecie.r·
bo
się będziemy . krótko,
niespełna półtora tygodin1a

premiery

ekstraklasa r o.z,pocznie rozgrywki. Nas, łodzian, szczegómie inte
resuje przygotowanie d<> se:zon u
zespoŁu ŁKS. Dla.tego też poprosilismy trenera łódzkiej jedenast
ki ligowej, mjr. Longina .Janecz
ka o krótki wywiad. W rozm.<>-

l~W

i· z

P

I·łkar Z

wie tej ucztstn.i.czył także llrene~
M. Urba·n .
- Treningi w LKS objął p~.n
stosunkowo niedawno - zwraca
my się do mjr. Jane-ez.ka. - Jaką pan zastał drużyn<: ? .Jak WY·
łódz.kiego
obecnie forma
glą.da
rozgrywkami ligo
zespołu przed
wymi7
- Mimo te trenuję LKS załe
cJ.wle dwa tyigodnle, drużyna }a
jest mi bli„ka i znana. Dlatego
ni-e czuję się tu obco. Me>im ma
treno 0wać
było
życia
rzeniem
której
LKS,
drużynę
właśnie
sam jest em wyc ho.wa n k iem I k tó
rą pnzez kilka lat reprezentowa-

nadal emocjonujemy
że
mistrzostwa:n;
piłkarskimi
się
świata, niecierpliwie oczekujf',mv

lllHlllllllllHllllllUWftUlllllHllllllllllHlllUIUUUUHllWllHUlllDIUllllllllllRllUlllAllłHIUlllRllU1łlllllHlllH11tlłlllllHlllllDlllllllllllllHUHlt

1.·

dniac

10. IX.

dług<>dys·tanse>we

mi•

18 września na autostradzi<: waf!
•-Zawskiej za;warczą motory. Bę•
dzie to kolejny wyścig motocy•
kl<>WY o Złoty Kask „Dziennika
or.ganizowany przez
Łódzkiego"
PZMot. 24 i 25. IX. odbędzie s i ę
spartakiada łódzka. zawody poprze<faoaie zostaną defiladą spor•
towców i złożeniem ślubowania.

Ligowcy jadq
do Radomska
W

ŁKS

na;iblitszą niedzielę

jeżclża do Radomska
6odz. 17.JO grać będ,zie

i

w1'

tam o
z miejs-i

I

progr mm,.strz os
·to.rowyc·h·Polski·
I]

{.l

tłlf

I

I
I

nie mam z tym
nic wspólnegCJ.

•łłł.i'Wl%4iffł&·•

słońce,
dzi.ewczyny wstało
odejściu
początku nieoo blade, gdyż ma przecie!
śwńa+,a.
sobą caly dzień po tamtej stronie

Po

:z
m

Pantofle pana le Foc.t zaczynają jaśnieć
na falochronie. Żyłki wędek splątały się ZP.
sobą nie pytając &wego pana o zgodę. A w
dali, podobny do malego punkcika., biegn ie
groblą Egon. Z namiotu Pawła wtiął garnek
jeden
ukradkiem
z klejem, pęd.z.el i
z ołówków. Oczywiście mały, połówkę, macznie sipisany. Egon wprawdzie nie potrzł'
ibuje ołówka, ale Paweł ma ich tyle! A poza
tym jeszcze 54'.Jal.
Na rzece terkoce motorowy !ruter z·e sklepikiem na pokladz.ie, podpływa śmiało do
barek, kładąc za sobą szumiącą pianę. K<>z odliczonylllli pieniędzmi na.jpi~·
szycz~i
otms:zczają się ku niemu, a potem wiracają
w górę ze s:z;pl;nak!i.em, tytoniem do żucia
Teraz oto motO!I'ówka-sklep ik
i zapałkami.
zatrzymuje się w zaitoce między falochronami i głośno gw.iżd!że trzy razy.
Paweł budzi się. W namiocie jest jeszcz~
zapach kobiety i kosmetyków. Paweł wodzi
oczyma po wnętrzu, po swoich meblach na
piasku i po przepuszczającej śWliatło plaindece fi=y „Roller i 51Pólka".

do
z :inicj!l>iywą poszukii·w any
zakładzie
w
zmoder.niz.owania konstrukcjli
„Inżynier

urządzeń
Paweł

dźwi.gowych".
nie oglądał się

już

dziś na
gazetę.

urząd

zatrudnienia, lecz kupal sobie
Jed.z!ie tramwajem. Zna tę firmę. Najwyż
szy czas, by Wil'eszcie zaczęto budować tam
coś nowego. Dopiero· będą uradowani, gdy
im się przedstawi. Dr Wunderw.ald, którego
firma puściła na zieloną
konkurencyjna
trawkę, gdyż robil wynalazki, zamiast przy
stańrch kons·l 1ruktjach zmieruić tu i ówdzie
jaltąś · dźWigruię lub zmniejszyć rolkę. Nie

łudnj

czyn·
ci
biet
Ag
lkuj
skie

szyci
bom?
kutr
lo:y
lub
147

szośó

In t

b ow~

na m

zde

z
drze
leźć

wo
ne

Je,vs

gól n
budq

krętt

trud i
nym

tere1
DYm
szem
11:0

sio;..,

S prOSfOWanie

t

Szefer.,

Motorowy kiu.ter dobił do plaży i Paweł
pan:-kotanie jego rury wydechowej. Ale
pozootaje w łóżku, bo ma u nich dlug.
Jaik nazywa sie ta dziewczyna? Nie wi'!.
Wiec nazywa ją Ma.l'!ią. t kocha ją. a nie
może poda.rawać jej kwia-tów. Oddycha głę
boko przez nos. aby jeszcze raz poczuć j"'i
perfumy, ale nos przyzwyczaja się do ,,zapachu i po chwili nic ju:i: ndP. c1mj<>~
Kuter-sklepik dudniąc opus:z:cza zatookę.
&postrzega na rysownicy wypisane
Paweł
szminką wyrazy: „O godz. 7 pod wtórnym
zegarem". Dla rysownicy jest to czymś Z".lpe!nie nowym , dla Pawła zaś znakiem, że
dzis-i ejszy dzień będzie dobry. Zarpornina wiec
o swym nowym głodzie, ubiera się, wciąga
maxyna.rkę. Jej lewa strona jest cięższa. J•.iż
trzeci raz los wtyka mu ten portfel z powrotem. Los czy diabeł, czy jak to tam nazwać„. Ale on nie chce poctfela i nawet rue
potrzebuje: bo d.ziisiaj znajd2:ie pracę! A je,m
nie majdzie? No, wtedy mus i to sobie d<r·
kładnie jeszcze raz przemyśleć.
Od strony łąki dolatuje tętent dwu galoi>Paiwel nasruchiiwal,
pujących konń. · Policja.
póki nie przejech<fili.

stamc
kojn

Wśrt

I_

słyszy

agr~

Po

na torze w HeIenowi•e

I
I

Skli.€j

ne

zajm

I

I

ludz:i
drz
De1

obsz:

li

·
losami tej drn
1żyny, Czuję się starszym kolegą
Debussy: „!berda". i2.1s „Madryr siedztwo" rep. m.25 (L) „Calen-1 °becnych zawooników.
CZIWARTEK. 21 LIPCA
Jeżeli chodzi o. przygofowanle, I
gal dma powszedniego" rondo ct.anum kult.. muz ." aud. 17.55 (L)
18.101 to z.a.stałem drnzynę W dnbre'I
p ieśniarskie. 22.4.3 Jaz.: naszych Kwadrans mstrumentaJny.
Ustalony został dokładny pTOPROGRAM
wyd. dz;ien- iL) Aud. „Mówi pedagog". 18.15 1ko.ndycji, co jest zasługą treneprzyiaciół. 23.00 u
Poza gram m Lstrzostw torowych Polnika . 23.10 wiad. sport. 23.15 Kon !Ł) Utwory daw.nych mistriów w j ra w. Króla i M. Urbana.
ty.m ~KS Jest zespołem _d0bryrn &ki, które t>dbywać ~ię będą przez
8.00 Dzienni•k. 8.15 OI'k. rC>ZTyw cert. 24.00 Wiad. O.OS-2.55 Pro- wyk. zespołu „Pro Musica" . 18.50
jak więk-szo sc cztery dni na torze w Helen?~le
- teclm1czn1e,
kowe Radia NRD. 8.49 Aud. świa gram nocny z Ren.gł. P.R w Byd- „O powsta•niu warszawskim"
zespo.ów nie gra tzw.
µolskich
.
akt
l
Muz.
teol. 19.00 w ;ad. is.os
9.oo „Wyprawy - goszczy.
topoglądowa.
Przejście na wie .
szybką.
19.30 Trałl.!im. z mistr2l<>S't.W świ.a techniką
przyge>dy - zabalWy - zawody"
Mis\rz.9'i~.,,..a. ~'> ~Rl">wną,,~~lfil> \'?
. ta w p.itce nożnej w .A".n.glli. •21.io s~stem. ~·ry szybkiej, t<>.,iJfw;-s,tia
. ".!.:...' ' "c.J.y mo..vr<: a pana obe)rzeł:
PROG.R AM IX
.
dla dzieci. 9.20 Z mu
wa!J '-~
przew1
z J<r.aju . i ,ze ,świata . ·, 2.1 .47 sport„! oezyv.u~~H' . cza su, ale poy;e>h Z<;' bm,. ': o g<>d~ . 18. ;F'r<>gr'.!m.
transmisję z Anglii? Bo do :siczyki pi)l. O.Oil. „sta.tek szaleńców"
przectbie!ji na 200 rn · i 1/4
duje
re_-·
plan
ten
st. ~Ioniuszko : · ,,Verb\lllll czyilamy z drużyną
,1 jnż nie zdążę."
bie
-,,,frfigm, p~w. 10.20 ,,.Ry~m i pio 8.:MJ Wlad. 8.35 Aud. Red. s,po!. 22.no
alizować. · ~resztą · doskc:natą , le.t finaf''"b rał· · 'eH:rtiLnil!:l<'! ' i 1/2 'flnill
se.ild.fa"·nA-ł-AU Muzyka. 12.05 Wiad. 8.55 Moza•ika mel. roo.rywk. 9.10 nobile". 23.00 Rewia e>rkie5tr · „ i :-Ją_
wy~ eti:tti · 'dr-.tż,Ynowe:iro .'IDI' ~ kin.
'"
mistrzostwa
są
.
·
·poglą€l_ową
·
Wla.:i.
23.SO
tan.
:~ów
dz;adku"'
moim
o
12'16 -- Na --swojską nutę. 1.2.25 Rol „Opowiada.n.ie
sw1ata. ~d_zie ~azdy meez r<>z~m 30 bm. o godz. _18 _ połf~na,ł i_ fionał
r.iczy kwadrans. 12.40 „ Więcej, - nowela . 10.00 W•iad. 10.05 Kónjumm6w
i
seniorpw
m
200
na
anahzu
fachowo
zawodrntkami
z
TELEWIZJA
lt>piej, taniej". 13.<Xl zara Dołu- cert. 10.50 „Pa.n Wołodyjowski"
wyścii?u
iemy. wracając je•zcze do po- oraz półfinał i finał
laureatka Nagr<>dY odc. pow. 11 .10 ,Postęp w gosp.
chana.w a
seniorów i junioi'T.30 Dla młod ych widzów: „W I przi:dn~ego . tematu, muszę przy-I d:uży·nowego
Lenin.owskie; 1966. 13.30 ,,Po·rtre- domowym" aud.' 1·1.20 Koncert
31 bm.
18.
godz.
o
Początek
row.
przyjemLKS
cn!o.pcy
ze
znac,
rep.·
_
grodzie"
ty literad<ie" aud. o twórczo5c.-l zyczeń. 12.06 z kraju i ze świa„ słowiański.ro
..__ __.
.
ni'." minie rooczarowali .. Są zdyscy prze pro.wadzone zostaną elimin< I - - - - ·
T. Żeleriskiego-Bo.ya , 14.30 Za•gad ta . Ja.25 Chóralne pieśni arty- fiLm. "V). 1-7.S<i Wiad . d.zie-nntka
Do wczorajszego sprawozda
wyścigu
ćwierćfinału
do
aż
cje
Wszyą~
mili.
bardzo
i
pań plm.owa'!li
ki muz . 15.00 Wiad . 15.05 Z życia styczne. 12.50 „z pracowni ba- TV (W). is.oo .Nie tylko dla
nia z meczu lekkoatletyczne- ,
to pe>woduje, że pracuje mi indywidualnego na 4 km i wyśc1
zw. Radz. 15.25 Utwo-ry skrzy.pco dawczych" aud. 13.00 (L) Kpmu- _ mag. (W). 18.20 „Jad< powstał ko
go Polska _ ZSRR wkradł się ,
ćwierćfinału.
do
gi tan-demów
dobrze.
się
1~.4~
(Wl.
·
·fHm.
rep.
„Farno'll"
muz.
Koncert
(L)
13.10
katy.
L
n
15.4[1
Asz.kenao:i.
we w wyk. 52.
błąd. Spotkanie zakończyło
.
Jak wyglądają sprawy ka-; Pe>czątek o godz. 16.
19.10 D<>bran<>c.
Mel. his2lpańskie. 16.00 „Pe>połud po.pularmej. 13.45 (L) „Łódzkie Sil Minia.tury :w).
się w ogólnej punktacji zwy
· W osta tn Lm dn'u mistrzostw _
Wlad. va Rerum". - ma.g. h isto r. 14.0ll (W). 18.20 Mistrzostwa świata w drowe w drużynie?
17.55
n ie z młodt>śe l ą".
ZSRR
drużyny
cięstwem
i ·IV I - Wiiczy1iski wylec7ył już k'>1' 1 s ierp'llia 0 god·~. 18 . nastąpi fi18.00 K0111.cert rozrywk. 18.4.3 „Kwa OI'k1estry i zesp. rozry~k .. 14.25 pi~ce nożnej. Mecz ? III _P<>rtu
1.7.5:154 pkt., a nie jak podajunio·
i
seniorów
wyścigu
nał
zdobywa
'o.Jt
?
J>O·
i
tuzję pa.lca
„Z R~.portaż PI. 14.45 Me!. ; pio.s~n m1i;jsce . Zw. Radz1ei:k1 19.00
crans ~ dedykacją".
llsmy 174:155. Mę7czyźni nasi
Dz·ienn~k formę. w od.wodzie ma.-ny Ho-~- rów na 4 km o.raz finały tandf'20 .,5
księga.rskiej lady". 19.W „Ludz!e kt. 15.30. Aud .. C:la dz.'ec1 '!Sp1e- galia (Londyn).
przegrali 103:109 pkt., a kobie
p<>moc pozostanir mów
19.30 „Wojen.na warny p1osen.k1 i bawimy się na (W). 20.25 c. d. meczu pil-kari;k1<' na. Obre>na iObrońcy
i. ~ntynen~y".
ty 5t :66 pkt.
·
to: Biała,,
zmian.
p1_esi;i, pol. na. pr_zestrzenl wie- wakacja·ch". 16.00 Wiad. 16 .0S Pu g.o (Lond yn). , 21.15 Dziennik . (W). bez
He!P...
w
Od wczoraj na torze
Gut0·wski.
„Stawka <:za<ll<owski,
ke>w · 20.00 Dziennik. 20.26 W~ad. blicystyka m iędzynar . 16.15 ,,P<> 21.30 Teatr Sensacji Za pomyłkę bardzo przepra
ożywienie
znaczne
panujE
nowie
po
się
spod1Jewam
Dużo
odc. III C.zop.
sport. 2-0 .JO „S>kiz" - komedia G.\ HI Międzynar . Kon.kursie im. „,,większa niż ŻY'Cie" .
sza~y.
Po.n'inr· Organizatorzy rleko,rują trybunę,
„Akt. „W pułapce" (wznowienie) (WJ . utale nfowanym Polaku.
(Ł)
Staroświeckie Czalkow~kie;:to". 17.01
ZJ. ,33
Zapolskiej.
trenują. - - - - - - - - - - - - - - intensywnie
zawodnicy
a
NajgoSama.
KQowals'ki.,
Suski,
(Kat.).
Lubaszern.ko
E.
Spiewa
22.W
są
„Uciątliwe
(Ł)
tan~. 21.48 Humoreska. Z.1.53 C. łódzltie". 17.15

r

stało

ciągu

Tylko dwa mecze sp.arrl:ngowe
rozegrają lige>wcy ŁKS przed r~
po.ozęciem spotlkań ekst,r a.klasy,

ŁKS

ity
.truj
wysp
mi
Phuo
Tra

Wie ~

rzej jest z atakiem. Kaezrna•rek co.wą drużyną Czarnych.
Kibicom łód2!kim ŁKS za;preee!I
w woj-sku, Stachura w szpitalu,
Kosider w sanatorium, szulc kot' tuje się w srodę, 3 sier·pnia b„1
,.potkana.u z Włó.kmiar.zem (L)•
w
ty1ko
Dysponujemy
tuzjowany.
Sadkiem, Stud.n.ioKowarskim,
r?.em i Sasem, z któreg<> cbcemy
Sąd1e
zr<>bić rpra woskrzydłowe,go .
- po.wiedz iał na 7,akończe:iic mjr
Janeczek - że drużyna POWin'!la
dobrze wypaść w nadchodzących
rozi:·rywkach.
Rozma wlał M. Stota,rski

:~~~!tk~Y\\~~

- - ~~~~~~~ał~~tkar~
.; a: -nteresowałem się ~
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--:i

aC h-

-

strzostwa torowe Pol.ski w He•
lenow,ie. li wrzesnia mieć będzie
my dwie w:·e lkie imprezy. Pi~rw
sza to XXI wyścig kolarski o
puchar „Dziennika Łódzkiego" i
Gwa.r dii, a druga - fin.al maso•
wej imprezy turnieju badminto•
na o puchar „Dziennika Łódz•
kiego", WKZZ i ZM TKKF.

ek ligowych
sezon, rozgryw
.

Mi<mo

pliwić
już za

'Ja!l!
'.Agen

w

Oslolnie mecze
o wejście do li ligi

Zbliża si_ę
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że należy wlk:roczyć 11a
ZTOZU!llieć,
n<>we tory.
Przystanek końCQWY. Nieliczni już pasażerowie wolno opusoci.ają . wagon.
Paweł przecina t.ory kolejowe. przechodzi
przez JH)krzywy kolo ~arego muru i dociera do bra.my ogłasza jącej sde firmy.
Okienka portierni zabite deskami. Gwoź
Kairton-owa wywtieszka
d-zie całkiem jasne.
oznajmia: .,Nieczynne".
Tu nie da się już nic zmodernizować. Pa-

chciel~

weł

rozkłada

gazetę.

„Poszukuje s·ji: doświadczonego pomocnika
konstruktora w Zaldadach Budowy Pog!ę
biairek".
Tramwaj na końcowym przystanku czeka
jeszcze. Pomocnik konstruktora? N·i e szl}oNieba:wem przekonają siie. co potrd.t:i.
dzi.
Ale niiechże ten tramwaj wreszcie odjeż,dfa!
Na stanowis·k a pomocników jest wielu amatmów!
Na schodach trzeciego piębra Paweł robi
głębokli wdech i p;rzygotawuje się do rozmowy z ludźmi z biura personalnego, z tymi, którzy mają dzbamek kawy w b:iurow<>j
sza.me i na robot'lllika patrzą z góry, bo o:i
otrzymuje wypłatę w koperde, inży'lllierom
wyższego
zaś nie zaz.d:roszczą pomysłów
uąJOsażenia.

drzwiach wita go świeża
Na żelaznych
kart.ka: „Stanowisko pomocnika konstruktora zajęte".
Paweł siada na najwyższym stopniu scil<>- ·
dów i rozipros·t owuje gazetę.
„Wypróbowany kreślarz tech11!iczny poszukiwany do Biura Inży'lllieryjnego Wszystkich
Gałęzi

Przemysłu".

Paweł idzie
){['eślairzem nie

waj.

Z-0\Stani.a
Możliwość
piesw.
jest wairta opłaty za tram-

w

Po

<'ja11

spr a
ki

Na lclatce schodowej czuć kapustę. Dwa
razy dzwonić. W środku pokoju (od stron)'"
pieca mieszka.nie prywatne, od strony okna.
- biuro kreślarskie) siedzi sobie na stołecz•
ku jakliś trusty faeet. I musztruje Pawła:
- Dlaczego n05'! pan taką mccrynail"kę?
od:powiada
- Bo inaczej bym zmarzł I
Pa0weł sucho.
- I ruie ma pain pewnie drugiej?
- Nie, w dwu byłoby mi znów za gorąco!
Fa•
Paweł podaje mu swoje świadectwa.
cet eapomnia l o macynaTce i czytając gw!z•
lekka, kiwa
d:że przez zęby, pochrapuje z
potrójnym podbródkiem.
- U mnrl.e potrzebuje pan tylko rysować ....;

mówi.

- Nie s2Jkod7.i ! - odpowiada Paweł.
Facet z zadowoleniem chrząka dalej. Za
Pawłem s!rrzypnęly <kzw.i.. Spojrzenie tłuste
go błądzi gdzieś z boku i Paweł &postrze~
koło siebie blondynkę o dlugich nogach i ja•
skrawych wairgach.
- Pooada jest chyba jeszcze WlCJllllla?
Ta nie pokazuje świadectw, tylko szcr,e;rzy.
zęby do ttus.tego i wystawia kolano.
- ·Dźw.igi i tym podobne - mówi trusty nie zdarzają mi się.
Oddaje Pawłowi św:iadeclwa.
- Niech pan ~aca więcej uwagi na &WOją prezencje.
Paweł ' przechodzd. znów przez z~ach ka•
pusty. Lepiej głodować i szukać posady ntź
zostać zaa.ngażawainym u g.rubego. A co do
prezencji, to niech ten tłuścioch przyjrzy się
sobie samemu. On też nóe j~st piętmy. Tvla
tY'lko, że · mairyr.arkę ma nie wystrzępioną.
Ale ·Paweł kiieruje się właśnie do .m iejskiego
lombardu.
(12)
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naczeJ.n::r 325-64. Z-ea re.daktora naczelnego 307-24.
Ł6c:tt. PiOU'k~wsk.a 9C. Telefony: centrala 293-00 łączy % wszystkim! działami. Redaktor
Redagu30 kolegium. Redakcja (1 wYd.awn!ctwo) 341-lo, listów I interwencji
miejski. 228-3% t 337-·n, sportowy 208-~, społeczno-ekonomlczny 223-05, 228-32 i 343-80. wojewódzki
Działy:
n sekretarz 303--04.
sekretarz odpowiedzialny 204-75.
Prasowe RSW „Prasa". Rę1<op1sów nie zamówte>WydDwnictwo
Łódzkie
Wydaje
:W.
343-80 kulturainy t „Panorama" 223-05. Redakc'3 nocna 2'19·71. Wydział Ogłoszeń 311-50 l 293-00 wewn.
dowo.lną ilość dni. Należność (po so gr za I gazetę) należy prze~łać p0<:.1:tą na t>lannych' redakcja nle zwraca. Wyjetozająe na urlop motna zaprenumerować „Dziennik Łódzk.i" naPrenumerat.
Kopernika 53, konto PKO 7-6-579. Na IV kwartał br. :z.amówtent.a
Łódz ,
Dział
„Ruch",
adres:
n.a
prenumeratY)
okres
oru
gazety
tylrul
odwrocie
na
kiecie PKO (podaj~
„Ruchu", a urzędy poczte>we I listonosze do 15 września. Egzemplarze archiwalne „Dziennika"
na prenumeratę i przedpłaty (37 zł 50 gr) przyjmuj.4 dO 10 września oddziały I delegatury
d·o nabycia w sklepie "Ruchu'', t.ódt. Piotrkowska 95.
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