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27 bm. 
Plenum KC PZPR 

%7 bm. zbierze się w WaTSzawie IV Plenum KomJ

tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro

botniczej, które obradować będzie nad kierunkami 

zmia.n w systemie planowania i zarządzania gospo

darki\ narodową w la ta.eh 1966-1970. ,._ __ „ ______________________ , __ 

na Za bieńcu 

Wydanie I Cena 50 gl' 

DZIENNIK 

Lódź, środa 21 lipca 1965 roku 
Rok XX Nr 1'72 (5'7901 

Nowe postanowienia KERM 
Komitet Ekonomiczny Ra

dy Ministrów na posiedzeniu 
·w dniu 20 bm. powziął u
chwałę w sprawie ro:i:woiu 
nakładczej pracy wykonywa
ne) w domu na zlecenie 
przedsiębiorstw państwowych 
spółdzielni I organizacji spo
łecznych. prowadzących d:i;,ia~ 
łalność gospodarczą (określa
nej poprzednio jako praca 
chalupniczai. Uchwała okre
śla zasady i tryb organizo
wania tego typu prac w za
kresie wytwarzania PGed
miotów lub ich cześci z ma
teriałów powierzonych przez 
zleceniodawcę oraz wykańcza 
nia, uszlachetniania, napra-

wy. I konserwacji przedmio
tów lub ich części oraz świad 
czenia lnny'.:h usług. Uchwa
ła ustala ;ednocześnie zada
nia dla resort6w i prezy
diów rad narodowych doty
czące m. in. zaopatrzenia osób 
podejmuiącycb się pracy w 
domu w niezbędne narzędzia 
i materiały do wykonywania 
tej pracy oraz ulgowe zasady 
opodatkowania. 

Na wniosek ministra gospo
darki komunalnei rozciąl'(nię
to oa rok bieżący obowiązuia
ce w poprzednim roku zasadv 
sprzedaży przez państwo do-

(A) Dalszy eiq,~ n.a str. 2 

Wczoraj . 
1 

Łódź otrzymała nowy wiadukt 
Sprawozdawcy „Dziennika" PAP donoszą 
z Zagłębia. Turoszowskiego 

:Sudownicrowie . życzą sze
rokiej drogi ta.ki napis 
Widnieje prz;y 'wiadukcie ne 
Za.bieńcu, którego uroczyste 
odda.nie do użytku na.stl\Piło 
wezora.;J po południu. I se-

kreta.i-z Kl. PZPR JOZEF 
SPYCHALSKI w obeenoścl 
przewodniczącego Prez. RN 
m. Lodtd - EDWARDA KAŻ
MIERCZAKA oraz pn..edsta
wicieli stronnictw politycznych, 

władz dzielnfuowych, przeciął 
tradycyjną wstęgę i tramwaj 
linii nr 25 ruszył nową trasą. 
(Trasa ta prrebiega ul. No
wotki Od Przemyskiej, Plac 
Woloośc:i, Nowomiejską, Zgier 
ską, Limanowskiego, Atek
sandt'owskĄ do ul. Szczeciń
skiej). 

Największa inwestycja polskiej enerRetyki 
Dziś sesj'a RN · m. Łodzi 

, Bouuly program 
Swięta Lipcowego w lodzi 

Bud&\Vlłiczowie tej jed111eJ il 
na.jwa.żniejszych inwestycji 
drogowych w naszym mieście 
dotrzymali słowa. Na dwa dni 
przed Lipcowym Swiętem 
przekazali do użytku, wyko
nując SWOJ czyn lipcowy. 
wspa.niałą arterię komunika
cy jną, która połączyła u!lcę 
Aleksandrowską, a zwłasz;c.gal 
Osiedle Teofilów z mia$tem. 

e 1leklr0Wnia ,,Turów'' 
oddana do eksploatacji 

Jak oo roku n.ais.ze mfa,<:.to 
starannie 'Pa:"ZY'gotowało si.ę do 
godnego UCZ'C!z.enia święta 
Od!roownia - 22 Lipca. 

W r;omach J)T2lewidzianych 
U""OCZySJ(QIŚCi, odbywa Sli.ę W 
diniu d:ziSliejszym wi€1le im
rpirez. 

W godzinach popo1Judnio
Wych w Prez. Rady Naroo?"' 
W.ej m. Lodzi oo:będzie '"ę 
dekoracja państwuwymi odzna 
czeniami zaJSJurżionych oby·wa
teli nas.zego miasta, dziail.ac:zy 
rucllu robotrni=ego. 

O g-0diz. 16.31.1 w Ośro<lku 
Propaiga·ndy Sztuk.i w P.airk1;1 
:Ian. Sienk.iewicza. nastą.pi 
otwarcie wystawy p.Jru;;tyczm{'j 
poświęconej r{)C!7jnicy 2.2 Lip
ca. 

Centralnym punkiem dzl
siejS'l:ych uroczystości jest 
ok~i=ności<JWa sesja Rady 
Narodoiwej m. Lodzi, która 
odbędiie się o godz. 18 w 
sali Teatiru Murz.yczncgo przy 
ul. Półnoooej. W pcrO"gramie 
sesji: okoli=nościiowY refe
ra.t pirzew-Odnicizą,eego Rady 
NM"odQwej Edwaird1a. Ka.źmier 

m:a:ka., a następnie bogata 
część utystyc:z1J1a., Wezmą w 
niej m. in. udziaił - zes,pół 
estradoiwy Mat"Y'D3irkd Wojen
nej z orkiestrą, &Ollistam.i i ba 
Jetem, chór Kons·tantynow
s.kich ZPW m-arz, inne zespo
ły zarówno za.wodowe ja.k i 
ama.toirs.kie a tak.że artyści 
scen lódzki1ch. 

W dniu dzis:iiejszym zositaną 
zaciągnięte warty honorowe 
przy Pomniku Wdzię=ności l 
Grobie Niezna.neigl{) żołnierz~ .. 
W miejscach u:pa:miętnionych 
WJaaką o wyzwolenie mias<tA 
zl<JIŻY się wieńce i wiązanki 
kw.ia·tów. M. in. uroczyste 
skł.ad:anje kwiatów bę<lzi~ mia 
lo miejsce przed Pomnikiem 
Wdzięczności, na Grobie Nie
znane.go ŻOlnJerza, na Cmen
t.airzu KomumaQnym w Alei 
Zasłużonych i na Grobi" 
.,Promien.istyah" na Radogosz 
ozu. 
Dzień 22 Lipca. - to dzień 

zabaw. Szczegółowy program 
podajemy na stronie miej
Sik:i.ej. 

(B) Da1'szy ciąg na str. 2 

Ponad dziewięciotysięczna 
załoga budowniczych kombi
natu górnlcz.o-energetyczn~o 
w Turosrowie obchodziła 
20 li.'J)Ca uroczystość oticJal
nego zakończertja pierwszego 
etapu budowy te.i na.jwlek· 
szej Inwestycji · w dzieiach 
pols.kiei energetyki. w. dniu 

(C) Dalszy ciąg na str. 2 

Upałom w fabrykach - kontral 
to hasło naszego nowego konkursu 

• CEL: poprawia warunków praey w okresie letnim. 
ORGANIZATORZY: WKZZ i reda.keja „Dziennik& 

Lódzkieg.o". 

NAGRODY: dla wmrowyeti przedsiębl01l."!lłrw l Cz:vtel
nlków - a.uf..orów wypowiedzi w konkursie. 

SZCZEJGÓLY JUZ W PI.Ą TEK.. 23 BIM.! 

Su~cesy partyzantów' 
w Wietnamie płd. 

Wczoraj pa:rtyz.and 2aatako· 
• wali o):>óz żoł.nierzy sajgoński-eh :Kierownictwo zespołu 1m. Harnama - laureatem i amerykańskich w miejscowoś 

oi Bu Dop, 136 km na pełnG>C 
od Sajgonu. Armia wyzWOileó-

przerwal!l.a. W obozie majdowa 
ło się ponad 300 zołniei;-zy saj
gońskich i 8 A.meryk.n16w. . 

N a nr ody ministra kultury i sztuki ft~1~~:~~:az~~~~:0i~rzti: 6 mzonem po!udruowow1etna·m-za twórczość artystyczna w 1965 r. ski: zoo.tafa : pewien ~s 
Komisja nagród ministra kul w D';lE'DZINIE . TEATRU I P1rnck1 nnlol 

tury i sztuki za. twórczość arty STOPNIA: Irena. Eichlerówna, 
styczną w roku 1965 przymała Janusz warneckt. Przyznano D RW 
następujące nagrody: również nagrody li i lII sto· 

W DZIEDZINIE LITERATURY pnia. na 
I STOPNIA: Jan Brzechwa, Sta W DZIEDZINIE FILMU I TE 
nisł&w Ryszard Dobrowolski. LEWIZJJ I STOPNIA: Nagro. 
Poza tym przyznano nagrod, da zespołowa - Polska Kro·ni
n i III sto.pnia. ka Filmowa. szereg osób uzy 

A. MALRAUX 
w Pekinie 

Francuski mi·n1steT stanu do 
spraiw kultury, Malraux p:rzy
hyl we wtorek wieczorem do 
Pekinu. Na lotnisku powiedcniał 
on dziennikarzoim., że jeg<> w:i
zyta ma chairakter prywatny, 
niemniej jedna•k ma nadzie•ję, 
że uda mu się spotkać z pray
wódca.mi Chińskiej Republiki 
Ludowe!l. ----
Premier Laosu 
u de Gaulle'a 

Prezydenit de Gaulle przyjął 
we wtorek w Pałacu Elizejskim 
premiera Laosu, księcia Sou
vaaina Phoumę, z którym prze 
prowade.11 dłuższą rozmowę na. 
tetnait Wietnamu. 

skało nagrody II i IlI stopnia. 
W DZIEDZINIE PLASTYKI 

I STOPNIA: Hanna Rudz!<a-Cy 
bisowa Henryk Stażewski. 

w DZIEDZINIE MUZYKI I 
STOPNIA: Bolesław Woytowicz. 

W DZIEDZINIE UPOWSZECH 
NIANIA I STOPNIA: T~deus.z 
Ocblewski Zdzisław RaJeWski. 
II stopnia' m. in.: kierownictw.o 
zespołu im. Harnama .w Łodzi: I 
1. Vadwiga Hrynil!'Wlecka, ~· 
Andrzej Klinowski, 3. Maria 
Szkudlarek, ł. Mar.is Walman. 

Wszystko 
o letnich 

biegunkach 
W piątek, Z3 bm. 
przez NTU 303·04 
w godz. 13-14.30 

rozmawiać · będzie z naszymi 
Czytelnikami 

DR KRYSTYN A LlPI:!ilSKA 
kieroiwnik 

działu epidemiologii 
Miejskiej Stacji san.-Epłd. 

Amerykańskie samoloty 
myśHwsko-bombowe dokona
ły we wtorek rano nalo
tu na obiekty w miejscowoś
ci Jen Son. o 115 km na 
północny zachód od Hanoi. 
Amerykański rzecznik woj
skow) w Sajgonie oświad
czył, że zrzucono 33 tony 
bomb. 

McRumnro· 
opuścił Saj gon 

McN.ama<ra, amerykański mi
ltister obrony, za.kończy! piię
ciod.n.iową wizytę inspekcyj.ną 
w płd. Wietnamie i we wt01rek 
odleciał z Sajgonu do Sta·nów 
Zjedno=nych. 

Na kon.!era11JC1i p.rasoweJ, 
pr~ed odlotem, McNamara o
sw1adczył m. Jn., że ,yW c-.a!o
ks.zta!cie sytuacja jest poważ
na i pod wieloma W2lględami po 
g0i!"S2yła się" od czasu jego o
stałJ!liej wizyty w Wietnamie 
przed IS mi"'9iącami. z dal
szych Wy»owiedlZi ministra wy · 
nikało, że Stany Zjednoczone 
za.mierza.ją jeszcze bardziej za
angażować się w wojnę wiet
n•a·mską. 

:Rzecznik wojskowy USA po
linformował, iż partyzanci za· 
dali ciężkie straty załodze o
bOiZu. Do akcji · włączyło się na 
stępnie 16 samolotów amery
kańskich, które bombardowa
ły dcnnn.iemane pozycje pairty
zanokie. 
Siły wy7'woleńcze zaatakowa· 

ły również główną miejscowość 
w ok·ręgu Dong Hoai, 95 km 
na północ od SajgCll!lu. Ostn:e
lano tam garnizon wojsk saj
gońskich ogniem z moździerzy. 

Z3 . czerwca eskadra amery• 
kańskich samolQtl>w odrzuto
wych zbomb.ardowala sanato
rium dla trędowatych w Son 
La W DRW, Budynki i szpi
talne pawilony sanatoryjne 
zostały zniszczone. Wielu cho 
rych poni05ło śmierć. Obrona 
przeciwlotnieza w miejscowoś 
ci Son La zdołała zestrzelić 
trzy samoloty amerykańskie. 

Na zdjęciu: zrujnowana sa· 
Ja operacyjna w azpitalu w 
Son La. CAF 

Kwesi Armah 
udał . się 
do Hanoi 

Kwesi Arrnah, wysoki kOJmli
sa.rz Ghany w L•„ndynie„ odle
ciał we wtorek do Hanoa przez 

i DR STANISŁAWA 
GRYGIELOWA 

ordynator Szpitala inl 
Popowskiego. 

Tematy: 

Ruch EuropeJski wypowiada „woJne" 
gen. de Gaulle'owi 

Moskwę. 
Na lotnisku Armah odmówi! 

Od.poiwicdzi na pytania re,il'OO'te 
rów 0 cele jego ~L•Ji. 

Zda niem Agemcj1 Reute·ra . 

• Jak ustrzec niemowlęta 
pr.zed biegunką letnią. 

• Objawy tej choroby. 
• Odżywianie dzieci w okre· 

sie lata. 
I Jak ubierać dziecko w 

u.pały. 
Armah udał się do Hanoi jal<o 
specjalny wysłan.nik ?r.ezyden-
ta Gha.ny, Nkr·umaha. t.1~ ...... ....,..,,..,,..,,..,...,...,.._...,_......,._, 

Rada tziw. Rudlu Europej
slki-ego, która obr.aidow.aJ.a vr 
l>Oniedzi.aJek w Brukseli wy
!XJIWiedzi.aJla się jed.nogloonie 
na rzecz utworzenia „Stanów 
Zj.ed;n.oczonych Europy". Je<l
~e potępiono loonce~ 

c.i-ę ~ de' Gaul1e'a 
.,Europy ojczyzny". W ZWiąz-1 
lw z tymi obradami kiomen
ta tor Agencji Reutera mówi 
o wypawiedzendu „wojny" 
soof.owi państwa, b:aalcuskiego. 

Dzień 20 lipca 1965 r. będzie nlewątpliW'le dla nam.ego ~ 
mysłu I budownictwa dniem pamiętnym. Tego boWiem dnia 
ZIOOtal uroczyście zakońe2'JO!ly pierwszy etaii'> budowy najwięk
srei inwestycji paliwowo-energetycznej bieżącej pięciolatki . 
elektrowni .,Turów", która dzięki ocldaniu do eksploatach 
VII bloku enerJ?etycznego uzyskała moc 1.400 MW. 

l)e(:yzja o budowie kombinatu enerJ?etycmo-górniczeg<> za
padła w 1958 r. Uchwała rządu przewidywała wówczas wvbu
dowanle elektrownd o mocy 1.200 MW. zl'ożonei jedynd.e z 6 
bloków energetycznych. UŻys.kanie prz.ez: elektrownie tej mocy 
planowano na rok 1965. Jednak d-z:ięk:i dużej mobiliza~ji ~r°<l:
ków materiaJnych ł załogi, byliśmy wcmrai ~iadkam:i wielkie 
go sukcesu - prz€'krocren.ia przez elektt"ow'!tię uprzednio pla
nowanei mocy e 200 me;gaiwatów. ~eba tu .l_esrreze docla.ć. -~ 
elekt?rownii.a „Turów" me ma sobie równei eleh.-trowni "'"' 
wz~ledem wielkości nil zachód oc1 Odry. Jest t.o jE:ST.C'2'Je jeden 
niezbity dowód. że potrafiliśmy w barozo szybkim t.em.pie za
gooooda.rować nasze Ziemie Zachodnie. 

W na.ibli±szym czasie ,,'I'uirów" powiększy swoją moc 
o da,tszych 400 MW, a wraz z l'OZWl()jem elektrowni roa:wija 
się na tych terenach taik:T..e gómdcl:wo węgJa brunatnego. 

W tej chwili na teren.ie Z2głębia Turosrwws:kiego czymle 
są dwte kopalnde odkrywkowe „Turów I" i „Tua-ów II". 

Węgiel z tych kopa·lnl jest transporłowanv do elektrowni 
za pomocą taśm mecharnicznych. k!ł.6re 1)() raz pierwszy na 
świecie właśnde tu. w Turowie, zru;i!;ooowaal.() na tak dużą ska
l<':. System tcain9f)Ortu sa.mochodow~ lu'b kolejowego ze 
wzglę<li11 na ogrom:n4 proclukc.ie węi?ls prnez d'W'ie kopa1n1e 
nie zd.al'by egzami'l'ltL W bieti:ącym roku fómtcy Zagłębie Tu
ros-rowskiego wydobędą 15,8 mln tort ~ brunatnego. 

Budowa kombinatu . energety=nego ZN?Wolucjonizowała kraj
obraz. t.amtych terenów i zapewniła ludziom lępsze życie. Dwa 
g!ówne miasta Za głębia Tu:rosrowslti~ ZgQ!'2e]-ee i Bo~ty
nia.. t.o dzjś poważne ośroclk1i p.rzemysłowe l lrul.turalne ziem 
n.ad Nysą l..użycką. (reg) 

Bumaza o losach 
Ben Belli 

Odbyła ~'ę w Alg!er2JS kUft
ferencja prasowa z ministrem 
informacji Bumazą. który w 
rządzie Ben Belli pe!nlł fulllk
cję rilmistra przemysłu i en.er 
getyki. 

za.pytany o losy Ben :Beilll 
Bumaz.a stwierdził. iź jest oa. 
dobrze traktowany. 

Ostro skrytykował Bumaza 
politykę gospodarczą Ben Belli. 

Przytoczył ctrastycme 1'r2.Ykłlł
dy; m. m.. fakt Jad<:ooy Ben. 
Bella polecił Bumaaae na ty
dzień przed kongresem związ 
ków zawodowych (UGTA) zna 
cjonalizować cały prywa<tny 
przemysł w ciągu kilku dni. 
oo oczywiście było sprzeczne 
2 kO'l'liecznością zachowania w 
ok:resie przejśoio·wym w:ielosek 
toroiW"OŚCi gospodairk,l &]gier
skied. 

Wvp.owiedź 
BUMEDIEłłA 

W czasie ceremonll przyjęci.a 
listów uwierzytelniających od 
ambasadora Kuwejtu w Algie
rze, Fajsala as Sa.baha, szef 
rządu algierskiego, płk Bume
dien wyglosil przemówienie, w 
którym sformułował wytyczne, 
jakimi kieruje się algierska 
polityka zagranicz.na. 

Przede wszystkim Bumedien 
podkreślił zdecydowaną posta
wę Algierii w spraWie pomocy 
dla walki wyzwoleńcze;, pro
wadronej przeciw silom impe
rlali'mhu w Afryce, Azji i Arne 
ryce Lacińslctej. Namępn.ie szef 
Algierii zapewn.ił o przywiąza
niu swego kraju do sorawy 
arabizmu i tradycji Islamu, 

Iocydent z „RF-101" 

.lepartament Stanu przerywa 
milczenie 

Deparlamenit Stanu USA 
przerwał wreszcie milczenie 
na temat piątkowego incy
dentu z samolotem zw:iadow
czym "RF-101". aby ośWiad
czyć we wtorek, 7'e „ wyczer
puj ąoo i w trybie piinym ba
da tę sprawę". 

Rzec:mik Depairf,amentu Sta
ruu powiedz.i.al równocreśnie: 
.. Jeśli cbod'lli o pewne pocl
s.tf wowe fakty, zaszło wyraź
n.ie jakieś n1eporozumieni€'. 
Stairamy się wyjaśnić je moi:
l!iwJe .na~~·. 

Jak wiadomo. amE!lj"kański 
samolot Z'Wi.adowczy „RF-101" 
idokonm w piątek czterech 
przelot.ów nad trancusi<:im.i 
zaikladami nudtlearnym.j Pier
relatte. 

A. Goldberg 
ambasadorem USA 
przy ONZ 

Pre<zydent .Johnson młan..ował 
we wtorek Arthura Goldherga, 
sędziego Sądu Najwyższego 
USA; noWym ambasadorem Sta 
ribw- Z,ied-Doc1JOOYcll przy, ONZ. 



Posiedzenie 
Rady Bezpieczeństwa 

Uroczystości w Turoszowie 
(C) Dokończenie ze str. 1 

tym w elekitrowlni Tua-ów prze 
kazano do €Jksiploatacji siód
my blok energetyczny 200 
MW. Tym samym elektrow
nia osiągnę!;a łączną moc 
1.400 me~atów. 

PZPR, Wł. Gomułki lis<t; 'Z po
d:ci.ękowanlami :r.a nadesłane 
gratulacje i pozdrowienia. 

Debata 
w Izbie Gmin 

Z KR'1Jt1 
I ZE 

Rada Bezp1ec:reństwa wmo
wita we Vl'lt.arek ool:)a tę nad 
sytuacją w DominilikaJn.ie w 
zwJązJku z niebe2l?iec:Z'l1YM roz 
wojem wyd<airzeń w tym kra
ju. Z prośbą o l"()Zpii.'llrzeni e 
tej spra:wy zwróci~ snę praed
stawiciell rz.ą<lru konstytucyj
ne.go pomiITT:ilka.ey, j.aik rów
l'lliei ~ta:Wici.e1 junty 
wojslrow.aj. 

Wręczenie 
• •• nom1nac11 

ąenerulskich 
We wtorek odbyła się w 

Belwederze uroczystość wrę
CZ('.Dia nominacji na stopień 
generała brygady Milicji Oby 
watelskiej. 
Uct;wałą Rady Państwa 

stopnie te nadane zostały: 
]:'.łK. Stanisławowi l~ilipiak.:i
wi - pod~ekretarzowi stanu 
w Ministerstwie Spraw We 
wnętrznych oraz płk. Ryszar 
dowi MatejewsKiemu - dy
rektorowi generalnemu 
?,i!SW 

Akty nO:\l'linacyir.e wręczył 
generałom przewodnicząc.r 

~~~~;;~t;;~:··· I 
PP Totalli.z.a.tOI!' !l,pOl!'tOWY za

wiad•"1nda,. że w za·kładacn pił
karskich z dnia 18. 7. l96S r. 
stwierd'Zom.o: 

l rozw, z 13 trafieniami -
wygra!lla 50.915 zł, 21 rozw. z 12 
trafieniami - wygrane po 2.4M 
u, 299 rcrzw. .: 11 trłdieniami 
- WJll!rane p., 1'10 zt, 2.072 
rozw. z 10 trafieniaani - W}'Slra 
ne po 24 zł. 

* * * W zakładach Toto-Lotek z 
dnW. 18. 7. 1965 r. s·twierdzoo-0: 

:i ro?JW. z 8 trafieniami -
wysirane po 662,690 zł, 3 rQQJW. 
z 5 prein:ioiwą - wYgr,"iJne po 
441,793 z!., 106 r<>©w. z ~ zwy
kłymi - wyg'l."a!l'le po 16.6'lll u, 
6.94Q r0'7JW. z 4 1'rafie!lliaml -
wygnne po ;ną ..i, 138.198 rM>w. 
z 3 trai·ienJami - wygrane 'PO 
16 u. 

Kukułeczka płaci 
za pięć trafień premiowa

nych zło•tycll 8.534, za pięć tra
fień 21WykłyclJ. - 2'ł 1.663, za 
cztt!l'Y trafienia - PJlotyeh 33, 
za i>rzy trafien.ia - złotych '1,50. 

Na WYg.ra.ną I° stopnia za 6 
trafień .pozootaje kwota złotych 
268.831,50. 

Na u:roozystość, serdecznie 
wita.ni przez przedstawicieli 
budowlainych, górników I e
ne:r;getyków, przybyli: zastęp

cy oz;łonków Bil\lll'a Politycz
nego KC PZPR - wiceprezes 
Rady MiiinistTów Piotr Jaro
szew!loez i sekretarz KC Bole
słaiw Jasre:IJl.llk:, mmistrowie. 
~cle zaigranfozni m. in. 
pierwszy zastępca przeW<Jodn!
cząoego Komitetu Budov.rnic
twa przy Radzie Ministrów 
ZSRR - Georgij K.airawajew 
ora21 delegacje zaikladów 
w~lp!"acującyah przy bu.do
wie Jrombitllatu z NRD i 
CSRS. 
Goście wtra.: z gospodarza.mi 

kombinatu udają się na zwie
dzanie obn ko-palń odkrywko
wych węgla bru.na.tnego i elek 
irowni. 

W go-dzinMh południowych 
na wielkim placu przed elek
trownią odbył się wiee budow 
niczych, górników i etnergetY· 
ków kombinatu. 
Gorącą owacją witają zebra

ni przybywających ·na wiec 
członków kierownictwa partii i 
r7ądu. 

Wielkie spotkanie budowni· 
czych Turowa zagaja I selcre
tarz Komitetu Powiatowego 
PZPR w Zgorzelcu - Roman 
Klatt. 
Następnie odczytany został 

teka& listu I sekretarza KC 
PZrR, Wł. Gomułki do załóg 
budowlanych, gó\']lików i ener 
getyków Turowa. 

Wita.ny oklaskami z.abie.-a 
~los wicepremier Pfot.1' Jarosze 
wlez. 
Następnie Piotr Jaroszewic-z i 

Bolesław Jaszczuk udekorowali 
lłl budowniczych „Turowa" wy 
sokimi odzruoczeniaml przY'Zila· 
nymi przez Radę Państ.wa. 

Na zakończenie wie<:u zebra· 
ni wysiali do I sekretar7.a KC 

Kronika 
===wypadków 

W Chechle, pcl'W. Łask, koie
rowea z Dzierżoniowa, Ignacy 
Wąchała najechał na w<x~ kon
ny. Pojao:dy us·zkodz01I1e, ofia'I' 
w J.udziaeh nie było. 

* * * Na ul. N.iciarnlanej, Janow.i 
r,;,.bińskiemu z Przedsiębior
stwa Robót Drogowych spadły 
llJI nogi worki z cementem. W 
pogotowiu s.twterdzono pęknię 
cie kości. śród5'tc>pia obu ko·ń
ozyn. 

* * Stanisław Pindakiewlcz (Be-
ma 48) z06tał wc.zo„aj potrąeo

ny prizez motx>cykl na ul. Sta
rorua1Jktlej. z ogólnymi obraże 
nia1mi pro:ewieUO'llo go do Sta
cłi Pogotowia Raturn.kowego. 

IX Ziazd RPK 
PoPotudniowe posiedzenie 

dmgiego 9nia obrad IX Zjaz
du Rumunsk.tej Partili Komu
nlst:v=nei rozpoczęło wystą
pi.en:i.p członk-a Biwra Poli
tycznego KC RPK. przewod
nicząoego Rady PaństJwa RRL, 
Chivu Stolca. 
Następnie I sekJreba!rz KC 

Komunistycz;nej Partii Związ
ku Radzieekie~o Leonid Breż
niew przekiaw.ł zja7ldowi i ca
łemu narodowi rumuńskiemu 
pozxlrowienia od KPZR i na
rodu rad'ZliieC'k:iegQ. W dal
szym ciągu obr.ad ser>deczne 
pozilrQWi,enia d'la RPK i całe
go nart'Od.1u rumuńskrl.ego prze
kazał zjiazdowi przewodniczą
cy delegacjJ Chińskiej Partii 
KorrmnwtYcznej. 

Festiwal w Moskwie 

IHedale 
dla polskich filmów 

Na zaikońc::roriym we wtorek 
IV · Mię<lzynairodowym Festi
waJl.u Filtnowym w Moskwie 
polski fi<!m „Trzy kroki po 
ziem.i" reż. Jerz.ego Hoffma
na· i EldwaJl'da SkórzewsKJiegO 
otrzymał srebrny medal. 

Jury filmów kirótkometra
żowych przyznafo ta 1kż.e me
dal naszej krótkometrażowce 
.,Wizja lokaa.na", r~. Jenusu..• 
K.idalwy. 

Katastrofy 
Po 'I goozilllach wytężonej 

akcji ratunkowej udało się wY 
do·być 17 gór-nlków zasypanych 
w kopa.lni węgla w miejsco
wości Moers w Zagłębiu Ruh
ry. Przez cały cza;; gó·rnicy 
byli w kontakcie telefonicznym 
z ekii!)ą ratunkową, która mu 
9ia.ta przebić się przez zwa.ły 
kamleni i węgla, by dotrzeć 
do odciętych górników. 

* * * Czterosiln·ikowy brytyjski sa 
molot pasażerski typu „ Vis
count" rozbił się we wtorek 
wieczor.em pod LiveTpoolem. 

Wechlug pierwszy·ch doniesień, 
zgmt;o lt>o osób. 

Dymisja rzqdu 
libańskiego 

.Taik donoszą z Bej ~utu; we 
wtorek. zupełnie niespodziewa 
nie dla libańskich kół politycz 
nyeh, premier Husajn Uwajni 
złożył prezydentowi Ho.Lou dy
misję sweg0 gabinetu. 

Podczas wto.rkowej debaty w 
Izbie Gmin nad po.Utyką za
granlC2ltlą, labourzystowski poseł 
Noel Baker 7.aiproponował by 
rząd brytyjsik•\ wniósj sprawę 
w:<.'1tn.a.rnu na forum Zgroma
dzenia Ogólnego NZ. Wezwa.l 
on tW. do zarprzestan.ia bo.mbar 
dowań DRW przez lotnictwo 
amerykańskie i do przerwania 
ognia w Wietnamie polud>nio
wym. Obydwie C'Zęści Wietna
mu powillJtly być zdaniem po
sta. meuitrall'llOW'ane 

Wiadukt 
• na Zabieńcu 

(B) Doikończetrle ze stir. 1 

Jest tio 
Samych 
brygady 
4 km. 

airteria bezkolizyjna. 
torów tramwajo.wych 
MPK ułożyły poo,ad 

Jeezcze kilka dni temu, kie
d:v· to gwaltowna burza (lt'U'

nla nad Za.bieńcem i ulice 
.,;a.mieniły sill w rwące potQ
ki, zachodziła. J)O'Ważna. oba
wa., że wia.duld na s~;eto 
Lipęowe l)ie 7J()Stanie oddainy 
do użytku. Jednakże ofiarna 
praca pracowników pr7..ed.'iie
biorstw wykonujących te wiei 
ką łnwestyc,Je, m. in. LPRI, 
MPK, MPRD, LPO oraz 
Płockiego PnedsiębiO'rstwa 
Robót Mostowych i wielu in
nych, przyniosła. spodziiewane 
re-zułt.a.ty. Wiadukt został 
przeka'll3'ny p17,ed terminem 
do użytku. Brygacfom robo
czym d<J.pomogł:a jednostka 
KBW. Żołnier7Al włożyli wie
le wysiłku i trudu w budowę 
tej arierili komunikacyjnej. 
Zarówno budO'Wlliczym jak i 
żołnierzom na.leżą się słowa 
uznainla za loh ofiarną pracę. 
dzięki której .1uz WC',,oraj 
tramwaj linii 25 mógł rO'Lpo
e-~ć normalną komunikację 
przez nowy wJadukt. 

(j. kr.) 

• Pł'e-zydium i Komitet YIY• 
konawczy CRZZ uchwaliły 

wzorcowy regulamin sądów spo 
łecw.ych w zakładach pracy 
orar;; wytyczne w te•j sprawie 
dla i!llstan.cji związkowych. Do 
kumenły to podkreślają wycho 
wawczą funkcj<; sądów S\!>Ołccz 
nych. 

Poslunowienia 
KERM 

(A) Dokońozenie ze sit:r. 1 
mów mieszkalnych na rzecz 
spółdzielni. 
Powzięto również uchwałę 

w sprawie utworzenia instytu 
tu planowania, nad którym 
nadzór sprawować będziP. 
przewod:niczący Komisji Pla
nowania przy Radzie Mini
strów. Przedmiotem działania 
inst)tutu będzie prowadze· 
nie prac naukowo-badaw: 
czych w zakresie metod J 

systemu planowania gi;ispo
darczego oraz analiz ckono
micr.r;ych ważnieiszych pro
blemów gospodarczych. 

Polsko-węgierska 
umowa 
o komunikacji 
samochodowej 

Jak informuje Ministerstwo 
Komunikacji, w Budapeszcie 
podpisana została umowa 
między rządami Polski i Wę
gier o międzynarodowej ko
mu~ikacji' samochodowej. 

Umowa w znacznym stop
niu ułatwia komunikację 
autobusową "i towarowy trans 
port samochodowy międzv 
Polską a Węgrami oraz tran 
zyt przez oba kraje. 

Były szef rzqdu kuomintan20IDskie20 
powrócił do ChRL 

Jak poo.aje Agencja Nowych 
Chi.n 74-letni Li Tsur..g-jein, 
który był w swoim czasie sze
fem r-ządu kllomin,ta.ngow~kiego 

w o<Statn\ej fazie jego funkcjo 
nowa.n-ia na kontynencie chiń
skim, powrócił we wto·retk ra
no wraz .ze swą małżonką do 
Pekinu, po 16 latach przebywa 
nia na emigracji. 

Na lotnisku powitał Li Tsung
jena premier Czou En-lai. 

W oświadczeniu złożonym na I 
lo>tnisku petkińsktm Li Tsu111g-

jen powiedział, że pragnie przy 
łączyć się do wysiłków całego 
naro<lu chińskiego w dziele so 
cjaliseycznego budownictwa. 

~POGODA 
Dziś w Ło<lzi zachmurzenie 

niewielkie, przejściowo umla•r
kowar.e, temperatura 25 st. C. 
Wiatry przeważ.nie umiarkowa 
ne z kierunków ·wschadnich. 
Jutro . skło·n.no~ć do burz I 
przelo·tnych o.padów. 

P c:ide?l3.s gdy I74.ci Md:ko!ia.jc:eyika, 
a później po jego dymisjii 
(24. XI, 1944) - rząd Arciszew-

Wielk:fej Brytanii sprawi\ honoru, oo 
on dobrze r~umie, leca; dla Ro6jan 
Jest to gprawa zarówno h&n-0ru, jak 
i bezpiecreństiwa. Sprawą h-0noTU jest 
dlatego, poo1iewa.ż Rosja, mając wie
le da.wilych konfliktów z Polską prai 
ntie je zlikwid-OWać. Sprawą strategicz 
neg-0 beizpiecu..cństiwa jest nie tylko 
dla.tego, że Polska. jest krajem są
siednim, tooz ponieważ w swej hi
st-Orli była. k()l'ytarzem do ataJwwa
nfa Ro\Sjl". cz materiia:lów amerykań
skich). 

* * * ktle pytania peid e.dires1em Bieruta: 
„Ja.ka .fest pańska. definicja partii de 
mokra tyczne.i? .„ Czy zamicrzaeie pa
nowie wrócić do konstytuc.ii z roku 
1921?.„'• WracaJ<lC znów do S<J)'l.'a'\\-Y 
wyboców pr0<p0nował „ustalenie ter
minu powiedzmy około lutego" itd. 
j1lp. W tym miejscu skończyła sle 
ciPlripliwość Bieruta. Odpowiedzi.al on: 
,,Nic możemy przyjąć takieK<> wb<l
wią-zania, zwlas7'CZ& w tym i::ronie. 
bo uwaialibyśmy to w J>CWDYin sen
sie za na.rus-Willie nasv.:vch 7.a.<>ad dP
mok:ratycznych ( .•• ). Chcielibyśmy za
apelować do rzadu an:rielskietio, dla 
którego naród oraz rząd polski ma 
głęooki sziwunek. reby odnosił &ie 
do polskiego na.rodu oraz jego inten
c.ili demokratycznych z wieltszym 
zaufaniem". Od.p-O'Wiiadając na wątp1i
wości Bevima, Bi.erut oświadczyt, i7. 
termin ustalenia wyl:xYrów :r.ależy od 
powrobu z !mgirain.icy milionów Pola· 
ków, których nie można pozbawić 
prawa glo001Wanń-;a. Mindster Bevl!'I 
wyrazil wów=as zadowolenie z ośwta~ 
czeń Bieruta i powiedział: „Mam na
dzieję, iż pąnowie wi;zystkie sw-Ojfl 
zobowi1V1Jani~ wypelnią w imię ser· 
d001:nośd naszych przyszłych stosuo
ków ww.tjemnych, I jeżeli t>O'W'Stał<' 
mocM"Stwa wyrażą sw<J.ją .zgodę, to .111 
przychylę się dzisiaj do stanl)wl11ka 
obrony granicy polskiej na Odrze 

l51ldego w dalszym ciągu dtrepta,l w 
miejSICU 'w swych konoepoj.ach poll
tycznych, w-z;riwtailo międeyna:ro<l.awe 
znaczenie PKWN. Szcmgó1rui.e należy 
podkrdlić jego W'klład w rokowania 
zrnierzg.jąoe ® kon1ka-ety-mcji ogólne
go pojęcia „li.ndl Odry" w cr;ęści pól:
nocnej (Szczecin) i w częki połud
niowej (Ny-sa Lużycka•). ZSRR ze 
StWej strony 2JO!bowiązilll: się do obro
ny tej k~cji wobec ooj!USZniików 
zachoonicll. 

Pierwszy EIUlk.oes odiniesiiony !ZJOStał 
w trakcie rozmów radzieck.o - fra'll
CU.'ll&ich, w ~uidlrltiu 1944 r„ podczas 
których ~ GaWile pop.arl be:z za
strzeżeń projekt gra.nicy n.a Odrze 
i N~ie Ltllżycldej. Po slynpym wy
wiiaidzie AmiS<Zewslk:iego ud.zielonym 
:n.a łamach ,.,Sunda1y 'Dim.es": („ N ie 
chcemy l!'<lf!J~ naszej gra.
nicy na zacllód. tak, by wcl!łaniać 
8 do 9 mln Niemeów. Nie chcemy 
Wroc'law.ia i Soozeci111a"), Amerykan.ie 
i Anglicy UJ!Jwjerdzi.Jd. ewoje przeko
namie, iż ,,obecny rząd polsłd (w Lon 
dyn.ie - pn:yp. red.) lllie będzie w 
stanie 1WZY'Uić tadnego postępu w 
rtYEWląrnnilł problem6w polskich". 

Kdlejrn;ym „frontem", na któTym 
poru=n.o wr.aiwy Polski b~a konfe
rancja w Jałcie. Pm;yst.ępująe do niej 
mocarstwa zaohod.ffie chcąc pomniej
szyć rolę i znac2Je'llie Rządu Tym.oz.a,.. 
sowego wysunęły projek:t utworzenia 
2Jlllj)E)l;n:ie nowego rządu, niezialei:ni.e 
od lruibelskiego i 'londyńs'lrlego. Dele
gaeja rad'Ziecka powołuj~ &ię na 
osiągnięcia Riządtl Tymczaoow~o 
go,rzec.iwila 5:ię ~.lu rządu pol

- ski ego bez ud111iaJu Polaków. Po wie
logoo2'i•nnych debatach l't'Zyjęto om.a
teczl'lie koncepcję .,reorgal'li'Z<'lej;i Rzą

dJu Tymeziisowego". z 'Włączeniem 
przywódców dem-O'kratycznych z samej 
Polski i P<>tlaików z w.granicy. 

Ws.~ do dyS:kus,li na t.ernat za
chodnkh ~anie PolSlk!i bylo wystąp1e 
nie Sta1dna w er.asie III· J:>lenBmego 
posiedzenia kon.ferencjd 6. II. 1945 r. 
Przedstawił 0tn wówCJ2)0J.9 w ogólnych 
zarysach. Polity~ Zlwią:zJku Ra<lzt~
'kiego wobec Pol!'Jki: „P, Chuirehiłl J>O
wled.zill.l, że k!westla polska jest dla 

Szefowie diel~cji zachOOinńch spoty 
!mjąc się po raz pieI'W$ZY z r2dz.!ec
ką inicj.atywą w sprawie Ny~ Lu
żyokiej nie udzielili natychmiastowej 
odpowied:lli. CHURCHILL ośwńiadc-zyl. 
iż uważa, 7,e „gdyby ograni.OZOlllO się 
tyllu> do Prus Wschoonioh ((IO'Ła Jlnilł 

"1943 - "194!!1 

Kiedy szefowie rządów po ra:z tr7.P.-
ci zasiiedH za okrągłym stoiem 
(Poczdizm. 17. VII. 1945). nic nie pirzy
pom.ina:ło atmosfet"Y petnej zau.fanta 
i przyjaźni, jatka panoW!llła nia kon
ferencji w Teheranie, gdzie Stalin. 
ClmrchiU i Roosevelt przyby'1.i „z na
dzieją i niezłomnym postanowieniem". 
a rozeszli się .,jaiko prawdziwi przy
jaciele w duiszy i celach". Roosevelt 
już nie ź~ ą jego nast~p<."Y -
Truman-O'Wli, ccxraiz trudniej przycho
dzi.to odpierać koncentryczne artakl 
przeciwników współpracy z ZSRR. 
W PocZidiamie kwemie polskie d,ysku
towme byty z inicjaitywy radzieckiej 
na w:ielu pooiroreniach. Dopiero jed
nak po przybyciu delegacji polskiej 
(Rządu Jedności Narodowe.i). dysku-

Dyplomacja a sprawy Polski (a) 

Odry - pnyp. red.), tio pomijająe 
WJ1głędy moralne, spra-wę 6 mln Niem 
ców mfflm.a by zaJatwić, ale przesu~ 
Jlliecle linii na zachód od Nysy stwo-. 
rzyłoby pod tym wz.ględem poważny 
problem". Na to STALIN zauważył, 
że włęksrośc! Niemców z łych tere
nów uciekła. Już pned Armią C7.cr
won.ą. CHURCHILL odipowied:zial: 
„Ocrz;ywiście, to upra.sz.cza SIJfl"awę, a 
oo się tyczy ?małezienia miejsca w 
Niemmecll dfa osób deportowanyoh. 
utl'acen:le w tej wojnie prrez Niem
ców już 6 do 7 mln osób i przypuSIZ
ezalnle w prz.yszłości dodatkoweltll 
miliona uprości i ten problem. Uwa
żam .teifna-k, że si>rawa Wymaga. pt'7,e 
studioiwa.nia po<! kąt-0m nie tylko za
saidnleri:ym, ale i praktyC'llflym". 

Oststecznie jednak ustalono odło
:teni~ dY'Slmisjil. na temait 2laiChodn1ch 
gr.anie Polski do konferencji pokojo
wej. Połowiczność I'Ozwią~ń. brak 
d€cy'llji, ta:kty>ka zwłQIM - ot.o ~h~
!I"akter:vsty="' cechy dyskusjń na kon 
ferencii w Jalcie. 

sjia na:bralia żywszych rumieńców. 
Ogólne przyjęcie delegiacjd polskiej 
prz;ez min:istrów sipraw 2JZ,gra.nicznvch 
było ciepłe, zewnętr:zne wyrazy 
symipaJiti nńe świadczyły jed:naJk o JX>-o 
stępie w !'<prawach :m1JSadn.iczyoh. Chiwy 
tano się najromna1iiszy<ih środików, by 
pr:?Jedłużyć rokowania. Kdedy delega
oj.a polsk.a uda•la si.ę na ro:mnow.ę z 
Chiuróhillem, piremtier ceilowo opóźni! 
swoje przybycie o przes:z;ło godzmę, 
pra·gnąc zailclócić plis.n dalszych spot
kań. 

Niezialcinie od trudności c:zyndonych 
pI'Z0Z Zachód, trzeba odnot.ować pod
wójną grę Milkolajczyka, który poza 
plecami pozostałych delegatów pol
skich prow2dziil własną politykę. Jf'
go wysm-ki sZJły w kierunku przesunię 
efa. uwa.gi ze sprawy gran.ie na pro
blemy polityqct wewnętr.imej. Korzy
staH z tego pirzecl~tawi.K:Lele Zachodu, 
wylmrzy>Slbu.iąc problem gra.nic do 
swo!•st.ego ptrLJetargu o przyszły u:stró i 
politY'C2lny Polski. M. in, laibourzy
stowS!ti p:remier Bevi.n kierowial ta-

Nysie Lueyckiej". 
Brytyjczykom n:ie udato Sl:ię na

r:!'JUcić delegacji rządu polskiego, mn. 
mo U1S1taw!cznyoh zabiegów Mikolaj
czyka, -żadnych zobowiąz!l.ń g-Odząeych 
w suwerenne prawa na:ro<lu. Osł:llt
nie poMedz.enie J)<>Czdams.kie, w dnh1 
31 lipca 1945 r„ przebiegaiło jurż bEl'Z 
dłuższej dyskusji w s;prawaeh Pol
skli. RezuHatem byl-0 doniosiłe stwt..,.. 
d.zende Trum.an.a - „This sM-tles th„ ł 
PoUsh que&tioin". We<ll'Ug a.merykań- ł 
5'kiego protokólu St111in dodal wów
czMS: „Stettim. is in the Polish territo
ry". Bevin poiwied:zi;ał: „Yes", a Tru-
man, koń=.c caJ:ą dyskusję: 
„Next quesUon". 

KONIEC 

WIJ k11iP.t.l<l Włoddmier?Ja T. KM'l"a1-
~kił''I'() „ZSitR a gra.nica na Odrz<> 
i N:vsie Łużyckie.i 1911-1945", Wyd.~ 
MON, 1965, opracował J. Ka.t. ~ __________________________________ _..._.._~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
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Oddz1alywanie wychowawcza 
sądu spoleczm.>go r.ozumie si~ 
bardZo szeroko. 

• Kilku<lzie·sii;ciu specjalistów 
z wojawódzLw: bydgo kiego, ka 
towicklcg.o, koszaliti.skiego, łód1;. 
kiego, poznańskiego l zielo:no• 
górsc . :>go obradowało 20 bm~ 
w PO'Lnaniu nad prograsmem 
przywróceruia i zachowania czy, 
stości wód dCl'l'Zecza Wa'l'ty. 

* * * • LONDYN. Premier LaoS'tlf 
książę Souvanna Phouma przy• 
bywa w środę do Londynu, w 
celu prz<>prowadzcnia rozmów 
z przedstawicielami rz<1dU bry 
tyiskiego. 

• LONDYN. W Londynie o
C'Zekuje się pod koniec bieżąoo 
cego tygodnia lub na początku 
następneg0 Averella Harrtma
na, specjalnego ambasadO'I'a pre 
zydenta USA, który bawi obec
nie n .ieoficjaln·le w Moskwie, 
w drndze po.wrotnej do 1'.l'SA 
Harrlman ma podobno odwie
dzić również Bonn, Reym ł 
Brukselę. 

• PRAGA. Ulewy, którf! wy~ 
stąpiły w ostatnich dniach w 
środkowej i zachooniej Cze
choslQl\Vacji, przekształciły spo• 
kojne dotychczas potoki we 
wzburzo!lle, groźne rzeki. Tak 
nip. w powiecie Rychnów po
ziom wody na rzece Dedina 
podniósł się nag1e o 2 metry. 
W miejseowości Czeskie Mezi
rziczi pod wodą znalazło się 
170 ha gruntów oirnych oraz 53 
domki. 

W dalszym ciągu igrzysk mło
dzież/ szkolnej w Olsztynie naj 
większą uwagę skupia Jekkoatle 
tyka. 

W biegu na 80 m ppl juniorek 
zwyciężyła Dusztota (Warszawa) 
przed naszą najlepszą biegaczką 
Styranką z MKS Sródmieście. 
Obie zawodniczki uzyskały !den 
tyczny cz.as - 11,5, Jesi to czas 
lepszy od dotyehc7,a,i;owego r.,... 
kordu ZSZ. 

W biegu na 200 m, rekordzista 
Łodzi Wagner przegrał z biega• 
czeru r dgoszczy Koryskim. 
Zwvcięzca uzyskał czas 22,0. 

Dnia 19 lipca J965 zmarł na• 
gie w Sokołowsku, przeżywszy 
lat 55 nasz najukocha1lszy Mąż 
i O.iciec 

S. ł P, 

ZEION 
STAWICKI 

technik włókienniczy. 
Pogrzeb odbędzie się c;lnia 23 

lipca br„ o godz. 17 z ka
plicy cmentana rzymsko-kato• 
lickif'go na Doia~h o czym 
powiadamia pogrążo'na w głę
bokim żalu 

RODZINA 

W dniu 19 lipca 1965 r. zmarł 
w Rąllieniu koło Aleksandro· 
wa przeżywszy lat 87, nasz 
n°.iukochańs~y Mąż, Ojciec. 
Dziadek i Pradziadek. 

S. ł P. 

FRANCISZEK RYDLEWSKI 
towarzysz sztuki drukarskiej. 

l o!l'rzeb odbędzie się dnia 
21 . l~pca hr., o godo:. 17.30 z 
kosq1ola parafialnego w Alek· 
Candrowie na cmentarz miej· 
sc?wy. O bolesnej stracie po• 
WJ.ad.ami aja 

ZONA, SYNOWIE 
i RODZIN!\ 

Kol. Krystynie Skibińskiej 

wyrazy głębokiego współczu

cia - p0wodu śmierci 

MATl{I 
składają 

ZARZĄD, RADA, PODST. 
ORGAN. PART., ORAZ 
KOLEŻANKI I KOLEDZY 
Z KOSMETYCZNO·LECZ· 
NlCZEJ SP-NI PRACY 
„URODA I ZDROWIE" 

W ŁODZI. 

. ~nla 18 lipca 1965 r. ą:inął 
snuerclą tragiczną 

WŁADYSŁAW SKROUBA 
mgr praw, 

z-ca naczelnika Wydz. Kon· 
trolno·Rewizyjnego, długoletni 
pr"cownik Zjednoczenia Prze• 
mysłu Artykułów Technicz-

nych i Galanteryjnych. 

:Pogrl'eb odbędzie się dnia 21 
lipca br. w Krynkach, woj. 
białostockie. 

DYREKCJA, RADA 7.A· 
KŁADOWA I WSP0f,PRA
COWNICY ZE Z.JEDNO· 
CZENIA PRZEMYSŁU AR
TYKUŁOW TECH:'\TTCZ· 
NYCH I GALANTERYJ• 

NYCH W ŁODZI. 

„ 
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Odznaki Honorowe 
m. Lodzi 

dla działaczy 
społecznych 

wyróżnion-ych 
w kampanii 

wyborczej 
Wczoraj w Prez. RN m 

Łodzi odbyła się dekoracia 
:34 łodzian szczegćlnie zasłu 
żonych dla miasta w kam
pani 1 wyborczej - Odzm1-
ką Honorową m. Lodzi 
Aktu dekoracji dokonał 
przewodniczący Frez. RN 
m. Lodzi - E. Kaźmiec
cza.k. Odzna.lci obrzymali: J. 
Bednarczyk, K. Cieślak, E. 
C~esielr;ki, A. Cieślak, Jl. 
Cichecki, B. Drążkiewicz. 
'Z. Frąckiewicz, R. Front
czak, T. Grzelak, H. Gołę
howski, Z. Jaskulska, M. 
Jesionowska, T. Kaczm'l-
rek, K. Kusik, ;J. Komorow 
ski, :J. Książczyk, Z. Kuhil<, 
W. Krzyżanowski, S. K.ar
bowy, Z. Lamczak, S. Mi
kolajczyk, z. Mroziak, .J. 
Polewiak, A. Piecłwrski. 
L. Pomarhiewicz, B. Ryl
ska ;J. Rydzewski, S. Słe
pień, M. Szymańska, ;J. Szo

- pińska, :J. Tomczyk, Z W:\-~ 
chowski, A. Woźniak, K." 
Wo~. 

Zofia .Jaskulska · w imie
niu odznaczonych przy-
1"7..eldla., że nie będą S'llC!Łę
dzić sił w da.lsrre.i pracy 
spolecznej dla naszego mia
sta i kra.il!. 

(kas) 

J~ ................ ""„ ........... """ ..... ...: 

Czyny soołeczn·e 

Mieszkańcy Lodzi 
Lódzkie Zakłady 
Wyrobów Papierowych 

rozpoczęły produkcję dla uczczeniu Swięla 
, DLA UCZCZENIA $WIĘTA ODRODZENIA - !Z LIPCA 
: MIESZKAŃCY LODZI PODJĘLI I WYKONALI SZEREG 
: CZYNÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I SWEJ DZIEL· 

..•... :NICY. 

M. in. kom. blokowy nr 24 zo 
bowiązał sią społecznymi si
łami mieszkańców położyć na 
ul. Doły ponad 1 tys. m kw. 
chodnika po obydwu stro
nach tej ulicy. RówniP.Ż mie 
szkańcy ul. Pojezierskiej 
postanowili położyć w czynie 
społecznym 200 m kw. chod-

nika, zaś komitet domowy 
przy ul. Reja 3/5 wykona 
piaskownicą . 

Nie sposób oczywiście pi
sać o wszystkich pracach 
przedsięwziętych dla uczcze
nia lipcowego święta. Można 
stwierdzić bez przesady, że 
w każdej posesji mieszkańcy 

Gidzie się bawimy 
22 lipca? 

Po_goda z.a~wiada się dob!'ze, jest więc okuja, by spędzie dzień 
22 lLpca na imprezach organize>w anych w parkach i na plażach. 
Imprezy te w 5 punkt>u:h Lodzi rozpoczynają się już od godz. lS 
muzyką z płyt. 

Na basenie „Anilany" od godz. 
rn.30 do 17,3-0 wystę.py ai{to.rów 
E>trady Łódzkiej, następnie do 
18.30 program ro·zrywkowy w 
wykonan,iu aikto<rów Teatru No
wego. Do godz. 20 czas wypel
nl program . muzyc-lJilo-wol<a•lny, 
w wykcma•mu akt0<rów Tea~ru 
Ja•racza, a od 20 do 22 muzyka 
taneczna w wykOlna•niu muzycz
nego zespołu rOG'lrywkowego. 

W Parku im. Mickiewicza, od 
16 do 17 prO<g!"aim w wykona
niu a•ktx>rów Tea,tru Nowego, 
Pó~iej wystąpi chór LOK z 
„Kolo1r-OIW)Tmi piosenka1mi". Ocl 
18.:to do 2Q piosenki polskie i 
radzieckie wykona zespól wo
ka.hn.o-muzy>ezny ŁDK. 

W Parku Lude>wym od godz. 
15 do 17.30 program estradO•WY 
zespołu Pabiainickich Zaikt. 
Przetm. Teren. Następnie pro
gra•m rmrywkowy zespołu wo
kalno-muzycznego prncowników 
,„Polia-rafii", a od godz. 19 d.o 
:lll program ro:orywkowy w wy
kOULainiu aktQI"ów Teatru 117,15''• 

W Parku Poniatowskiego od 

16 do 17 pio<>&n.ki po.J;;;1ue i ra
<lziec-kie, nastę,plllie prog·ram roz 
rywkcywy wykona.ją a.kwrny 
Teatru „7.15''. Na zakończeinie 
wystąpi C'hór LDK. 

W Parku 1 Maja (Ruda) oo 
go<tz. lti do 18 wy5tępy a.kto
rów Teatru im. Jairacza, a od 
18 do 20 wystęipy akto<rów Esvra 
dy Lód.zJciej, 

zw. Zaw. Budowlanych za. 
prasza do ośr&dka przy ul, 
Brukowej 22. Tutaj przed po
łudniem O(j•będq się zawody 
pływackie, a od godz. 15 kon
cert ze..c;;p<>lł1u muzycznego Przed
siębiorstwa Inst. Przemysł. 0<1 
godz. 17 wieczorek taneczny. 
Do tańca przygrywać będ.zie 
zespół muzyc;zmy z P:rzeds. Iru>t. 
Przem. 

Zw. Zawodowy Włókniarzy 
zaprasza do Ośrodka przy ul. 
Kilili.skiego 188, Od godz. 19 do 
2<J występy zespołów Mlęd11.y
załdadowego Domu Kultury 
Włókniarzy \.m. Waryńskiego i I 
a.rtys tów S<'C>n tódzikic:h . 

Odrodzenia 
zrobili lub zrobią coś, by 
upiększyć i uporządkować 
swój lub sąsiaduiący z ich 
miejscem zamieszkania te
ren 
Rćwnleż mies~końcy Gór

nej nie poskąpili społecznej 
ofiarP.ości dla sweJ dzielnicy 
I swEgo miasta. Pracownicy 
MZBM z tej dzielnicy zobo
wiązali siq przepracować spa 
łecz1;ie na terenach komuna! 
nych w sumie 2,8 tys. rab 
godzin (700 osób po 4 godzi
ny). Zaś mieszkańcy Młynka 
skoszą trawę w ośrodku wy
poczynkowym., co zajmie im 
około 1.800 rob.-godz. 
Członkowie ZMS z Elek

trociepłowni im. Lenina prze 
pracu;ą na terenach komu
nalnych 100 rob.-godz. w 
czynie społecznym. 

Tal<: więc mimo sezonu ur
lopowego. mimo iż jako ta
ko przychylna pogoda nqei 
raczeJ do „słodkiego nierób
stwa" ~ łodzianie nie zapo
mina;ą o swoim mieście. 

(jp.) 

Bezpośrednio po uroczysto
ści oddania do uz~'tku wia
duktu na żabieńcu. przed· 
slawiciele władz partyjnych ; 
miejskich z l sekretarzem 
KŁ PZPR .J. Spychalskim 
przewodniczącym Pre:z. RN 
m. Łodzi E. Kaźmierczakiem. 
stronnictw polityczn ycb, z 
przewodniczącym ŁK FJN 
dr L. Niteckim i zw. zaw. 
z przewodniczącym WKZZ z. 
Krzywańskim udali się na ul. 
Warecką, gdzie uczestniczyli 
w oficjalnym otwarciu Łódz
kich Za.kładów Wyrobó,v 
Papierowych. W uroczystoś
ci tej wziął również udział 
minister leśnictwa i przem. 
drzewnego Roman Gesing, 
na którego ręce przedstawicie 
le głównego wykonawcy fa
bryki - ŁPBP oraz jej dy
rektor złożyli meldunek. Fa
bryka ruszyła już 1 lipca 
br, Jej koszt budowy wyno
sił 208 mln zł, w tym 83 mln 
złotych roboty budowlane. 
Docelowe zatrudnienie wynie 

Bezpieczeństwo dzieci 
sprawą całego społeczeń~twa 

W bieżącym roku w ł6dz;Jdch 
ośrodka<:h wodnych wyratowa
no z topieli 16 <>Sób. Zanotowa• 
no 5 wypadków utonięc:ia. Wśród 
wyratowanych było 13 d7-ieci 
ludzi młodych w wieku od la-t 
5 do 17, wśród utopionych ł 
dzieci. 

ków w wodzie 2Xlarza się właś
nie dzieciom i mlodzie<!:y. Wy
pływa to z be.ztroski z jaką nie 
najlepiej pływający zach<>wują 
5ię w wodzie, no i przede 
'łlSzystkim z bra.ku a.p:eki osób 
sta•rszych. Wielokromie stwieT· 
dzo.no, że 6-, 7-letnie d-zieci wę
drują same 1>rzez cale mia,,;to. 
pr.zychodzą do ośrodka wod·ne
go, n.o a tam o wypadek nie 
trudno. 

sie 1100 osób. Fabryka ts 
produkuje opakowania, szcze 
gólnie z tektury falis tej. W 
widnych. przestronnych 1ur.• 
lach zainstalowano najnowo
czesnieJsze maszyny. Do tej 
pory wyprodukowano 10,5 tys. 
wyrobów papierowych. Po 
oficjalnym otwarciu zakładu, 
goście zwiedzili nowy obiekt 
produkcyjny naszego miasta., 
kt6ry otrzymaliśmy w 1)0-

dal'Unku lipcowym. 
(j. kr.) 

Rekontry 

Niedziela 
z nocq 
podzielona 
O tym; że l..ódi jest .mł.o

ste>?n wieUcimt („ibrł1gim 
co dxJ wielJoo.ści"J 'IDl.edZ4 

--------------------·----·--
Dla amatorów d.ułszych wy

padć>w proponujemy o~rodek 
WY1wczynku Swiątecznego w 
Grotn,ikach. Od godz, 15 wy
stą-pi tu ze>Spól estradowy Lódz
klego Przeds. Bud9wn. UJ>rze
mysłOMli<>nego_ a następni!\ od 
god.z. 17 spo>l;kainle z pioseonką, 
które poprawad.zi Janusz Duń
ski, o<l godz, 18 wiecze>rek ta
necr..ny. Do taflca przygrywa<" 
bę<lxie o.r'·iestra dęta Lódzikie
go Prze.ds. Budown. Ml<>JS·lt. n>r 
1. 

Da>ne te o>br?.ymallśmy na 
kon!ereai.cji prasowej zorgani· 
zowa.nej przez Komendę M'.asta 
MO, na którą wezwano . rów
n.ie« rod"?ieów z uratowanymi od 
ut0>11ięcia dziećmi. s~~rócl za
proszonych 10 <>1>ób, przybyło 6, 
j<'<lno wezwanie wróciło z ad
notacją fals'Zywy lldr"" 
Dwoje spośrócl przybyłych ro• 
dziców stwierdziło, że ab~olut„ 
nie nie wied2ieli o topieniu 81.e 
l wyratowaniu ich dz:ecks. 

ZWTaca•my sie z ap<>Jem do 
wszvstkich mieszk.atlców nasrze
go • mi.astti. - pamiętajcie, że 
sp~awy bezpieczeństwa dzieci 
ol>chodzą n.as ws:>ystkich. Nie 

1
. 

ma tu podz..iałt1 na dzieci „na · 
szc" i „nie na~z.c". Pamiętaj~ 
cle, że bardzo często radość j 

odpll'Czynck może zamienić s.}e 
w toged lę. Tylko od nas sa 
my<'h z.a lc.:<y my -przytoczona 
na wstępie sta>tysty·ka ulegnie 
7.l!DJia>nie. (iw) 

tv ca.lej Po/.sce -n.a,wet maJ:e 
dzieci. Oczywiście z podręcz-
11.-iJka geogra,fii. Nad:omW.St 'ID 
samej Łodzi 11Jle wszys'C11 o 
tym Wiedz4. a.Lbo nie che4 
u-'iedzieć. Choć 1l/i.e przym1 s;,
czami., aby 11,;,g,dy nie młeH t0 

ręlou pod;ręcznliV<.a d.o geogra• 
foi:i. kJ.lJJS11 VI .1zi/rol.y podJSta-
1vowej. Dow~ieć się tam 
można, że wielk.ie m.Wi.1to mci 
swe obowiązki i wymaqq.nia. 
Nawet nde trok.ie wi-eLki.e. Np. 
w wi.ed?:ieilę clwiawby mt.z!! 
skl.epy czynne. Nawet 11.U! 
wszystk.ie, a./.2 peown4 kh 
iloU. Ażeby mieszk.an.iec móql 
zaopa.trzyć $1ię 11.1.e tylko tO 
ka.rm.ehki w ;,Deli;kn.tesach", 
ale mia.l możność zaopatrz11ć 
się w pa;ra,sol lu b rower1 
pUiszcz lub materiał na 
bluz/cę, a może =wet szczot
kę d:o zamiwtania, płyn o ta
jemwi..czej n-azwie „Ko•lwsal" 
i ~nn.e drobiazgi z 1001. 7..P.
by Jakiś artylcul spoż1J11XZ)I 
móql ku.pić. W sobole akurat 
1lli.e zdążył, albo za.po-mniaL 

Wczorei punktuaJ.nie o g-0-
d'llinie 10 do<lz.wonila się do 
nas na n;um-e:r 2'>.Jl-32 pani 
J.adwiga Urbańczyk: 

„ M ieszlm m w B e don.iu, ą,le 
ucruciowo jesliern związana z 
L<J>dz.ią. W Bedoniu są pi~k
ne i;tawy, obok las, grzyby, 
ja>gody. Stawy są jednaik n·ie 
uregulowane i dlaitego nie ro-O 
.e:ą być w pełni wy!korzysty
we:n:e dJ1a celów w y>poczyn
kowy0h. Ozy jiak.aś orgahiv.a
cja tuirystyczn.a lub kolo SIP01; 
towe nie rno•głyby Się za1ąc 
ioh uporutdkowaniem? L<>
dziianlle urzysikiailiby w tein sp<.> 

sób ipię'kne m1eJsce do nje
dzieil.'!1eg-0 wypocz.yrukiu, bo do
J=d z Lodzi, Sl7,c7.Jególnie w 
ni·edizielę. jest tu ba1Ldzo do
bry. (Pociągi oo pól god!Li
nyl" 

Proporzycja int.eresująea.. A 
może która.§ z lódv.kieh orga
nizae,ii six>roowych lub iury
sty=nych za.jęłaby się tą 
spra1wą? 

A dziś znów, punktualnle <> 
g--Odzinie 10 aookaimy kit.o się 
dod;z;woni do nas na numer 
228-3%, MMina mówić o spra
Wa<ili powai.tnych l blia.hych. 

(W) 

W Sulejowie w Oiirodlrn Wy
poczyi;i,lrn świątecmego Zw. 
za.w. Wlólmiarzy od gode. 10 
do 17 występy amato·rskicłl ze
społów zw. zaw. Wtói<nia•rzy 
wo~ewództwa. Od godz. 17 do 
Zl wieczorek taineczny. Gt'ać bę
dzie arkiestra KonstantyniOIW
skich Zakt. Przem. Wełn. 

ZD ZMS Górna zaprasza do 
ośrodka w Baryczy. Tutaj prze
wicl-;:ia>ne są g.ry i Ul·bawy spor
towe, występy amatorsl<ich ze
społów a.rtystyc2lnych , ze~połu 
ja21..owego Zak.t. SiPr.zętu Po7..aTo-
We@O. (k) 

Przytoczone na ws.tępie dal!le 
świadczą, podobnie zresztą ja·lt 
ubiegl01·oczne ttatystyki, 7.e naj
więcej n·iesoozęśliwych wypad· 

_, __ ,_,, __ ,""' ______ , __ ,_~---
„ i -~ r,f]JJ44f .(~);ffg~ 
: ~ .11.l:lZLE.NNIKAu 

Szukamy hasła tygodnia: 

Handel i ;ut ro 

Zgodnie z zaipow\iedzi'lo kontynuujemy Ieinf konkurs 
.:Dmennika. LóOOkiego" „Szukamy hasła tygodnia". 
W bieźąeym tygodniu, podobnie ,ja.k w ubiegłych, w 
jednej z n<łta.i>l"k pra.smvycll lub w którymś z artykułów 
ukrywamy n<>we ha·sl<> tygodnia.. Należy je od57.ukać 
i wypisać na za.mie57.e7nnYm w naszej gazecie kuponie. 
Jeszcze j()oden kupon z.a.mieścimy w piątek. Nam adres: 
,.Dzienn~k Lódzki" - Piotrkowska 96. Zazna.(l'ZYĆ na ko
percie ,,Ke>n.kurs - Sv.uka.my hasła tygodnia". 

W dniu d7lisiejszym wgzyst
kńe sklepy brain:iy spożywczej 
i przemystowej C?;ynne b~l} 
norma.lnie jaik w ka.żdY dz1en 
tygodnia. Jutro naitomias.t 
&i.eć detaliczna. kiOOki „Ruch" 
i zaiklady gasbrrnwmiiczne, bę 
dą praoowaly ta>k ja.k w każ
dą niedzielę. Po~ tym j-ed
:nak k:iJJ.:kana~e :ruch()<!Jlych 
purnk.>tów '31J)rzed.aźy za,opatrm 

nych w ;pj,eczyWO, wędlinę, na 
poj,e cMo<l1.ące, owoce, lody, 
wyroby cukiernicze, pEpier<>
sy i zapaitki będz.i.e obsługiwa 
l.o tereny imprez. festynów i 
zabaw, które odlbędą s.ię w 
lódzkich pa.r-k.acll i na miej
skiich plared1, W punktach 
tych obowiązuje zakaiz sprze... 
d.a±y napojów aJJkoholowych. 

Podiozas obu t'Y(lh dl!1i. Z&-

etain.ie :z:wrOO<ma. szczególna 
uMTaga na wystarczające za<>-
pat-rz.enie miais.ta w napoje 
chlodząoe, owoce, napoje 
mle=ne i lody. 22 lipca Han
dl.owa Spól:d:zielnia Inwa'1idów 
uruchomi wszystkie kiosk.i i 
pu.n.J.cty l'ij)I'zedaiży tyoh prod.uk 
tów, 

(IJW) 

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

ł 

I 

,• 
,1 

Wśród ucz.estników konkursu r<nlosujemy w soootc: 
nagrodę warOOśei 1.000 zł. Zapra;S'l;amy wszystkich do 
udziału w zabaiwie 

KUPON KONKURSU 
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Adres : : . • • : . • • • I 

I 
SRODA, 21 LIPCA 

PROGRAM I 
8.00 W;ia:domości. 8.05 Murz. i 

aikt. 8.~ Kon.cert ~li.litów. 9.00 
Koncert rozrywk. „w ro;i,nych 
rytma<:b.''. 10.00 ,,Breaent'' 
o.pow. 10.2Q Ko;ncert po<pula1rny 
pt. „Pejzaże muzyC2I0e". ll.00 
Mówi TechJllika. 11.10 Wieś tań
czy i śpiewa''· lil.30" Wl.ąza.nika 
mel. rozrywk. 11.49 „Rodzlce a 
dzieckc". 12.06 Z ~raju i ześwla 
ta - wyd. poł. 12.:?15 „Rolniczy 
kwadrans". 13.00 Kon.cert po!s.k!ej 
muz. rozryw'lc 14.00 Antykwa
riat z kura1ntem, „Pamiętniki 
po król1t1 .Janie?'. 14J5 Mel. roz
rywkO'We. 14.30 ,,W. Rieka - air
tys.tka Opery KijOIW&kiej - w 
Krakowie". 15.<JO Wiad. 15.05 Pu 
blicys.tyka za,grani=na. 15 .25 a.ra 
zespół klarnecistów. 15.40 Komp. 
tygo·d>n.ia „z X Sp!ewrui.ka Domo 
wego" st. Moiniusztki. 16.10 Muz. 
rozryw:k. lll.To Prog,ram młod'l'ie
żowy .. Wodzież· i !;wiat". 17.05 
Suity ba•let. Miodes.ta Grety. 17.30 
A ud. d•La młodZ'ie-ży &?;kolnej pt. 
;,Na wlraŻ/ll.". 113.00 Wiad. 18.0S: 
„Esk:U~ i l;rigienia", uRegulato 
ry zyc1a." aua.. 18.20 Koncert 
dn:ia. 19.15 „Ze wsi l o wsii''. 
~9.30 Spiewa.ją p!ose>ruka<rze pO'lscy 
i radz.1ec·CY. 20.00 Dzie1m1k. 20.26 
Wiad. S"OOTt. 20.35 Pa'!'na.!>l.k. 21.05 
Kcnc<„rt ch01";1'l1'l'W'Ski., w. MałC'll 
żyński - fortepia>n. zl.:15 Fra,n
cesco M~:»ria Manfredi·ni: Concer 
to g-mo>l <>P· 3 nir 10. 21.~5 Kwa 
draru; dla po""'a2nych". 22.0.~' stu 
dio piose!ll,ki. 22.30 Gra Ork. Ta:n. 
PR p. d. E. Cze<nego. 23.00 Wia 
do<mośei. 23.l5 Mll'Z. ta'l"!eczna. 

PROGRAM II 

_ 3.30 Wiad. 8.46 Koncert Repre
zentacyjnej Ork. Dętej Sląskiego 
Okr. Wojsk. 9.()5 Koncert. 9.50 Pu 
blicysty.k.e, mięcLzymair. lO.OO Ka-

23.2.l Mel. rozrywik. 23.50 Wiad. 
:/A.OO Mui. tane=a. i.:;5 Wi.ad. 

TELEWIZJA 

. • 
Hasło tygodnia brzmi: 

" . • 

. 
: 
• . 
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. • 

: 

• 
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I 

lejdosko.p mua:. 10.40 „Pestka". -
fragm. pa.w, Jl.OO (L) MOZll•lkO 
mu.z. 11.40 „List ze śląika". J~.06 
Wiad. 12.10 Melodie i piosen•kt z 
filmów rad:z~ 12.40 „Prze.prasza
my - rema.ne>r1•t". 13.00 F. Men
delssohn-Ba•rtho.Lcly: Pieśni bez 
stów z CJ!P . 85 i 1cn. 13.20 „Więc 
za~rmen.tuj broń" ~ fra.gment 
książki, 13.40 ("L) I>mfo>rm. 13 .4.5 
(Ł) Na= od,]'.l'OIWi.edż. 13.55 (Ł) 
„Inicjatywy" - rep. 14.15 (ł,) 
;Fo~kloc ziem~ !ę-czyckiej i JOIW>tC 

10.00 nZU>zanna i chłoipcy" -
fi>lm fab., p0<l., od lat 16 (W). 
11.2.5 Prze•rwa. 17.08 Program <Inia 
(L). 17.l<J 9 lekcja jęz. ros. (W). 
17.30 PKF (W). 17.40 „F;.Jipinki" 
- film poi. (W). 18.05 „Babcia, 
dz:iadlkowie i ja" - film fab., 
rad11:., Od la!t 12 (W). 19.30 Gawę-

1• 
1• 
11 

----------------------~-------· 
?l.5o Wil~~br~~;<iC]\wC,~da~~'.~ Odpow11·ed'""l1111 redakcł1" 
Dzie•nnik TV (W). 2<J.20 t..ódz. /4.J „ 
Wiad. (l'...ódź). 20.:k'i „Zuzanna i l 
cllto1pcy" - fil!Jl1, po~.. 00 !. 16 JOANNA M. Wairu•nkicm ą;nczy- gu Ósta!lnich 10 lat co najmmiej 5 
(W). ~-OO Dzienn.ik TV (W). 22.15 znania rooty i'11lwalidzkiej oso• lat. Poni<-.waż nie spdnia pani 
FLJ.m lt>róVkO'ffictraż. (W). 22.30 Re- bie, która ukończyła 30 lat jest tego wa:ru.nku, ren.ba jej nie 

~:_:_~_:n.u lud<Y\Veg~-~at_.>_. -~P_'.~V/.'.'nde yrrzer: nią_~ c~~_::::2.'J.::_ (h) 

e OGLOSZENIA DROBNE e OGLOSZENIA DROBNE e OGLOSZENIA DROBNE 

kiej W wyk. kapel i sol. l!Ud. GOSPODARSTWO na MASZYNĘ dziewiarską TOMASZÓW Maz. - po-
14.35 "Swiat w zwierciadle na- SAMOCHODY przedimicściu Lod12Ji 6 ha ,,Orion" dwuiplyto•wą kój 17 m kw. za.mi<'n.ię 
uki". U.45 „Błękima sztafeta". z inwcmta;rzem żywym S>przedatm. żelazna 17, m. na pokój w Łodzi, Kiel-
15.60 R. Szc-ze-d>tii.n: „czernyje sprzedam. Oferty „0075" 42. 9294-g cach Radomsku lub w 
cza.sti.wzki". 15.10 Koncert Cl!.óru SA~OCHÓD „WaTtburg" Biu>ro Ogłoszeń, Pioifir- Piotrkowie. Wiadomość: 
PR w K<a>kowie. 15.3>0 Dla d:i:°e- w idea•Lnyim s.tanie sprze- kowi>ka oo. ~ LOK ALE TomaS'lów Maz. J. K.-a-
ci stairszyd) repC'!'taż pt. „Małe dam oka.zyjrue. Główna sickiego Z4--7. 
moTze". 18.00 Wiad. 16.05 RCJPOr- 14, gairaże. I 1>aż hte;ra-0ki. 16.25 IX aud. „Po- · SPRZEDAŻ 2 POKO.JE, kuchn.ia no- LETNIKOM wynajmę ])0-

ema·ty symf. li'<. Lis2Jta". 17.()5 NIERUCHOMOŚCI woczesne. w starym_ bu- koje. Cecylia Zab;ega, 
(Ł) Alkua.Jnosci ł.ó„'llkie. 17.20 (L) · dOWilliCtwie, wszys.tkie KlukOIW<J p-ta Firoga 

Pol 
k PIANINO zag•ran1ce>r1e wygody kwa.terunkowe •. ' 

Aud. d .Ja dz·ieci. 1'7.45 (Ł) ' 5 ie sprzeda•m tanio. Piotr- śroom!~t1ie zamieniP n,; woj. Gdansk. 
mel. lud. g.ra Kaipella PR. 18.00 WILLĘ do wykończe<nLa 3 " 
(Ł) Na an.tenie wojeiwództwo". na Ju•ia.nowle - sp>rze- kowska 33• m. • 3 lub 2 poOl:oje równo- ZGUBY 
18.15 "(Ł) „R'u·nda z piose-n.ką". dam, Tel. 305-29, do godz. DREWNO na poctcszowy i:_zędne._ Dzwlo.nić - 330-47._ 
18~0 (Ł) Piooel!1.Jk.i śp\ewa M. l3er IO ram.o. 9175-g cla trepow_ · s-p_rzectam. Ze- POK_ ó_J durży, 1 _piętro -LASJ>:A Hekna, Kiliń-
nes. 18.46 P.ud. Red. Eko.nom. 1 d Tel j / 19.<JO W>ad. 19.05 Muz. i ,a.ktu11ln. DOMEK 7;;,,01 en.ie po.s.ia >!lm. . zam1en.tę na mnte. szy z ><'<iego 229 zgulJila cly-
19.30 Słuch. wg R. Vaillau<1a w gad jedlnorO<l.z!111ny, 4r,o.11,. Stalil!isław Qlnat- wyg_odami, I piętro, śród- plom ukończenia Szk0:Jy 

''H~·'""~' i· Abe•'a.rd". "".00 Z k;ra bly k y, ga.raz, o,l\ródek, ko'NS!ci. 9183-.g m1esc1e. Tel. 338-09, godz. Pielęgniarskiej. 
="'~ ,, „, :.s. o tr>!lllll.waju wyłączo popołud'!liowe. 

ju i ze świafa. 21.27 Kr0>11!ka ny &pod kwaterunku (N 
sipoo:t. :111.40 Pol. mel. roz·rywko- w Zł . . o- OWCZAREK alzac.ki I"OCZ- DNIA 18.VI. br., zgublo
we i tan. Z2.l0 Roz.mowa Jit€1"a~ 2 c k attno) - sprzooam. ny do S>J>rzed<111ia. Mocair- DWA -pokoje z kuchn•ą no mnły, zl<>ty z<>gare>k 

PO• OJe, z kucłmtą, z n-u 4 (Złotno). 9.194-g L wygodam·i w Piotrko- da.mski marki Z0<rka. Zn<i 
ka. 21.30 .,Magaizyn PoL<kiej Fe: "'Yi;:od„ml, lub 2 kawa- w:e Tryb. zam'enlę na Inca proszony 0 2JWro t 
d'"'1'a.zji Jamowej" - aucl. sł.- lei·ki o"ż'!da .ne ':1~, wmia- --- pndobne w Łodzi„ Piotr- ''"' wyn.agrcdzeniem. su-
muz. n.oo Komoo·z:vto·r tygodnia ni::. O!c-rty . ,.9lhJ Biuro KA.TAK składany &pr?Ze· !;ów Trvb„ •rorun~ka 3, clwcka, Mielc?.arsl<;e,~o 
ft. Man.iuszko1 Jl Kiwal!'tet F-dJur. 0gł05'Zeń, PiO:bl'J<OIW5ka 96. dam. Tel. 342-.ll- tel. 35-115 l&l.38 g 3l\-48. 9103_<( 

ORS, rea/.izuje Two}l!' 
(PrzecLeż i na.czelni·lwwi W1/'
dzw~u Ha11.dlu może s>iq to 
zdarzyć!). 

Tymcza<>em 11-spolecznłcny 
hand.el już w sobotę wiecz<>
rem P<Jd.licza kasę, zamy/ca 
drzwi. na kló<f.kę i świ.ętuje 
aż do po1'1i.edzialku. Wallww<?
rem oddaJe punkty s.w,,.mu 
konkurentowi, co pra.u;da 11.ie
groźn'ffll,u, z 'PrywatneJ ini
cjatywy. W niedzielę bowiem 
t!)ll.ko prywabne sklepy spo
żywcze są w na.sz)fm mieścii> 
czynne. Chcę zaznaczyć, ża 
nie 1nlltm nic przeciw•lw temu; 
bo Jeszcze ja.kiś u.rzędnt.k % 

Wydzi.alu Hand.lu ootów i te 
zamknąć zami-11;,~t atworz11ć 
kilka. us-pol.eczni.onych •.. 
ZreszUł 111.e tylko o zaopa

trzen1e 1iu eh.od zi., o u.sluaf. 
róum.ież . Nie chciałbym liyć 
w s.kórze gościa z innego 
miasta, lotóremu akurat u• 
11 iedzie•Lę pies p-ortlci „prZJJ• 
lcrou". Nie znajdzie an.i Jed--
1WflO zakla.du kra·wiecki.ego; 
gdZlie by mu je zacerowano. 
Ty.liro oo.mknqć stę wted.11 w 
hotelu i wyć z nudów. Po· 
d-O>bnlie z butami. Ostrzegam. 
wszy•sPkie mieszkanki WOJe
wództwa, a,by me wybi.erału 
się d.o Z..00.zi. z jednq parą 
SZ'Pi-l.ek. . W razie nies=-:śli
W0(lo wypadku, boso będ.ą wra 
caly do domu. SzpWci. się dość 
CZ<:-S!to lamU; . 

Przeżyć 11i.edzielę w Łodzi 
nie jest wcale la>tiwo. Zresztq 
tak jak. i r>6źny wieczór w 
zwykły dzf.eń. Po godzinie 
23 lcwrsują po Łodzi. tylko trann 
wa;je - wid.ma., o których się 
wie, llile które sie rzadlw 
widu.je. I zmów - tym ra.:em 
MPK prze/we-uje .~wvch 
pa;sażerów lekką re-k.4 imic;a.
tywie taksówk.a'TZIJ. 
marzenia. 

W upalny dziień o aodri
nie 18 n.ie m.ożn.a sobie w l..o-
dzi popływać. Baseny kąpie
l.owe są zamknięte. Ba~en KS 
„ Włókniarza" podabno z bra
lcu etatu <li.a. ratcwni-ka. Ja 
jednak myślę, że nie z bra.ku 
pieniedzy, lecz z bra.ku ole
fu . Cóż zrobić, nocą s4 czyn
ne w Łodzi. tyrlvo d·wie stacje 
benzy;nowe. 

KAROL BA.DZIAK 

Pokaz kwiulów 
Przed 10 laty, w dniu Swięta 

Odrodzenia z.ałożono przy PTez. 
RN m. Lodzi pierwsze pracow
nic•.e ogródki działkowe. w ce
lu uczczenia obydwu rocznic 
Z?rząd . Prncowni.czych Ogród
kow Działk0<wych urzaclza ctn:a 
22 bm., w godz. od "10 do JS 
pokaz kwiatów i uprawy wa
rzyw w "Słone-cmym O~!'Odzie"' 
przy ul. Telefn,n;cznc>j n.r 28. 
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Dziś gro ŁKS Jutro start pływaków 
Dz.isia,i na stadionie t.KS od-

będzie się międzynarodowy mecz h o • • k Ł 1 d k • " piłkarski między rtlmunskim ze· o puc ar z1enn1 a o z 1eno n.asiz związek ol'Gn:gowy i m;,lo 

j~~~~'::.5t~:i.s~~s~radea, a lii;owa '' 6 ~~~!ywy po~=~~nej kl';:; 

ZAPAŚNICY BORUTY 
walczyli w Rumunii 

TrEner mgr Foryś ocenia dru· Sl)Ortowe. z dru.giej zaś strony 
żynę gości Jak-0 równorzęclnego Ju.t.ro w Pal!'kJU 1 Maja (Sta- j-a:ki, a za plywakiam:i posuwał . _„ . . b . 
pneciwnika. Na pewno - twier wY StefańskJiego) odbędizi.e się się będz.ie motorówka z sed:z;ia n.ie mozna p-0wi""ziec, ze Y me 
dzi - Jest to zespół silniejszy od zapowiadany „maraton" pływac mą. było u nas pod doota1Jkiiem ut<> 
tego, z którym LKS grał ostatnio ki 0 puchall" redakcji „Dzien- Po silrońcwnym wyścigu na- lentowanej mlodzieży. Wart.o 
w R~munii. Dziewiąte miejsce w/ niik.a Ló-dzkiego". Imprezę orga si~"" uroczystość Wl!'ęczenia na moŻe. żeby pływacy za przy-
tab<>h zaJmowane )>J'zeq. drużynę ,,...„, !diadem IlJP, lekkoatletów orga-
crl.stil o d · · ó · · n.izuje ZM TKKF or.a.z ośro- gród. TF=.· pieirwsJ. ~"""wacy, ra ea nic nie m w1, JesL ~-„ J.J'.J ni1zowaii czwalt'tkJi Pływackie 
ono bowiem wy.nikiem dwóch po· dek wyp-0e:z;ynk1U śiwiatecznego którzy uzyska.ją najlepszy czas 
rażek doz.nanych w ostatnich w Pal!"kiU 1 Maja. staną na pod~um zwyoięzców. aJbo codziennie w cz.as.ie trwa-
meczacll mistTzowskich. Do tego Zapisy zaiwooników przyjmo- nia sezonu letniego na Anila-
momentu zespół gośd był znacz wane są w sekTetariade wspom Misti'z „m.a:ra·tonlll" otrcl.yma na nie przepr·owadz.aina była joo
me wyżej notowany. wlasnooć puchar „Dzięnnika na z najib<?Tdziej typowych kon 

W drużynie LKS jeśli :tajdą nisa~:,;? ..... ?.,ścyodmko~ą ni·-""'-··orzy- Lódzlki.ego", a po. zosit.a.li nagro- k'l.llI"encji - powiedzmy o czeko-
zm.iany - to tylko w linii ata- """ W'w« " =>W'w<> 
ku, do której przewidzjanych &zeni. którzy posiadają karty dy rzeczowe ofia:row.ane orze2' la<llkę, czy inną jakąś symbo-
jest 6 napastników: Kaczmarek, .plywaokie. Z'M TKKF. liczną n~ 
Sadek, S tachUl'a, Kosider, Stud· zawodniik po za~aitwleniu Start nastąpi puclctuaO.nie () Wy5'tępując z inicj.atywa 
niorz i Szule. W form,acjach de- formalności 2JW"iązanych ze z~ło godz. 12. zargaruzowania .,rnara:t-Onu" pły 
fensywnych niewykluczone jest d . k . . . S""'"'t pływ.a-'-' w ~ --'~ m~- W•acki~"o w p,~,-,, 1 M"·J·~ prza 
wypróbowanie Białasa. szen.iern owie się. tory m1-ec .... - ~ '-""'-""' ~.,, -"'~ ~ ~ ~ 

Mecze tego charakteru mają to będzie ntllffier stairtowy. Numer mo znaczne] poprawv Ir<>- mawiał.a przez n.as SIZJCzera 
~o siebie, że przeciwnicy zga· startowy J)(YWimen on sam wy- niuniktU!l'y jeżeli chodzi o ilość chęć urozmaJicenia S>e-2Xl'nu ply-

Drużyna za1paśnicza Boruty 
(Zgierz) bawiła w Rumunii, gdzie 
w ub. tygodniu rozegrała trzy 
spo1•kania w S>tylu wol.nym. Był 
to rewanż za wi.zytę rumuńs·ll.ich 
za.pasników przed trzema laty w 
Zgie1rZ1U. 

Pierwszy Jn€'CZ zaipaśnicy Boru
ty rozeg-ra1i w m\ejscoiwości B·ra
szow z zespołem Steagul i do
ma.Ji nora:żki 4 :12. Punkty d1a 
zgrlerza111 zdobyli w wyniku walk 
remioowych: w mu&Zej J. Krop, 
w koguciej L. Krop, w leJk,kiej 
Koł<odiziejczy11: w półciężilt,iej 

Szczo1'ka. 
Nie pOfWliodło się zapaśnikom 

Boruty również w drugim spot
kaniu, r<>?egranym w Faragos z 
prizec'·wn il<iiem jeszcze siJ.niej
Szyml. Mieli <mi bowiem do czy-

dzają sie zwykle na zamianę kit· k!Onać. basenów pływackich !llie może waokie.g-0 i dania możności' ml/) 
ku zawodników. zespół :t!.Jmuń- Dy·stans wynosi km. Tua- \.\ry;płynąć na szersze wody dzieży uczęsZIC7'...aJjącej staJLe na l&llf'OrDeC•.- •.-
ski wystąpi w białych kos-tiu· sa będZie wytyczona bojami i Dzie.ie stlę taik clJl.atego, że Stawy Stefańsikj·eg.o, by mogb „ · „ 
mach. I t •~· " · j k • · · · li · Mecz rozpocznie się 0 godz. chorą.giewik.am.i. Po obu s ro- ,s,,..,.nowczo za mai10 mamy m:i- wy• .azac się sW<lW!ni wa arami .,.... .,,,. .,,,. • 
i-..3o na stadionie przy AI. unii. n.ach toru usta1Wione zostaną ka prez s:poirt;owyoh. żle pracuie SIJ)ortowyrni. ..,On .Ser .§„ I 

, _______________________ .... _____________________ pewne.i mjnjm,a,lnej mierze • . W C~"tn;ew1e trwa !?lgrU~ J e&teśmy pTze'lmniani, że w I . . 
- óll · . . . wanie jUl!llOll'OW kadry PZB. K,ie-

WAŻNE rELEFONY · Bałuty, pocadn.I r.ejono- w&p . m~ !" or~nizat.oramii J~- rownikiem obozu jest łodzianin 

Ci~?i 1 ?~'fOi'Y.7 wej nr 10 z Dzielnicy trzeJSZeJ imprezy, cel potra.1ii-I Stanisław Go.\ański. NatomiaRt 
Pogot. R~t.unl_mwe 09 ~ra . W~dzew o.raz z Dzielnicy my osią.gnać. kierowniJkiem kursu sęctziowsk<<>-
P<>got. l\'llliCYJne 07 r71,e /, Gorna - poradnie K; NasZJa j.u1irzej'SIZJa imprem. go jest również łodzianin l';1a-

50tr00 I L, I I j:'r<zy ul. Przybyszewskie- . · . ..... . rJan Sikorski 
•w-oo g 0 t Cieszkowskiego. zorgan1wwian.a Je,,.. pierwszy ' · 

straż Pożarna 08 Sz.pital im. dr B. Jor- ra;z; W tvni roku. • ŁOZB wysłał pism" z pro-
Kom. Mo m. Lodzi 2s2-22 skoego" (panorama) od godz. 10 12 14 111 llł, dana„ Przyrodnicza . 7/9 Dołożymy wszetkich starań. pozycjami rozegrania spo~kań to-

~~~=~~ lat rn ruSA) godz. rn, zo. • ' ' ' ~~~~~~~e 1ch~:~zą~me; żeby odbyw.ać. się Oilla mogla ;'.~ś~r::;~~i z J::o~~'J:::C" ior';kF~ 
581·11 14, 18, Z!. POKOJ (Kazimie!"Za 8) - Dzieln-icy Sródmieście o- CO ro'kru 22 li\X<l. Mecze pTojekte>wal!'le są w Łodz; Inform. kolejowa 

Inform. telefoniczna 
. TEATR'Y 

03 ZACl!Ę!A " „Helena „Skarb w srebrnym r-az z Dzie·lnicy Górna - (n) - Je$2lCZe w tyim roiku. 
troJanska (panorama) Je-zione" (panorama) od Poradni.a K. ul. Lecz.ni-

TEATR JARACZA (Jara 
cza 2'7) g. 19 „Lord z 
walizki". 

od lat 12 (USA) godz. lat 12, CNRF-jugosł.) g. cza 6• • Populall'ny w ŁodlZI! trener 
13, 12.30, 15, 17.30, ro 15.45, 18, 20.lS: Szpital Im. dr M. Ma• mg,r Włodzimierz Tomaszews.ki. 

l'ATRY-LETNIE - „Wy durówicza ul F<>rnal- Łodz1·nn1·e 1·ndq kt.óry oipiekawał się naszymi ju-
spa Artura" od lat 16 POLESIE <Fo.r.~;"Jsklej 37) skiej 37 przy}muJe cho- niryrami iprze,niósł się na stałe dn 

7'EATR NOWY (WięckO'W 
skiego 15) godz. 19.15 
„Bliźniaki z wenec,ii" 

MAŁA SALA (Zachodnia 
93; godz. 20 „Lato w 
Nohant". 

(wł.) godz. 20.15. (Ki~ „Nocny gosc . (parni.-a- re ginekologicznle I ro- d B d Bialegosto•ku. Zootal oill tren&em 
no C?:ynne tylko w dni ma), (czech.) od lat 14, ctzące z Dzielnicy Pole- Q U OpeszłU biał·ooto~kiej Gwru-d·ili. 
pqgodne) godz. 17, 19. sie I rejOll'l.owych pora-

TEATR 7.15 (Traugutta l) 
g. 19.15 „Samobójstwo 
doskonałe". 

<prze<lst. zamknięte) 
Pozostałe teatcy nie-

czynne 

S'fYLOWY - LETNIE POPULARNE (0gro<lowa dr.I K nr 11 I 12 z Dz.ie! 
,.Lemoniadowy Joe" 18) „życie raz jeszcze" ni~y Wid-zew oraz G6r
(.panorama, czechosł.) g. (pol.) od lat 16, godz. na - Poradnia K. ul. 
20.15. l 7, l9, Rudzka 33. 
(Kino czynne tylko w ROMA. (R~owska 841 - Chirurgia Połudnje 
dni pogodne) „Kasiarz dozw. od lat Szpital i·m. Pirogowa. 

ADRIA (Piotrkowska 150) 16 (ang.) god.z. 10, 12.30, Wólczańska 195. 
Poże~nanie z tytuł<>m l:i, 17·30, zo. Chirurgia Półno<: 
„Uci~a przed cie- SOJUSZ (Platowc:owa. ~! Szpital im. Bieganskiego 
niem" od lat 18 (czech.) „Ten wstrętny celmk u!. Kniaziewicza 1-5. 

MUZEA godz. 10, 12.30, 15, 17.30, od lat 16 (franc.) i:. Laryngologia: S:z.p. Lm. 
MUZEUM HISTORll RU 2'0. 

17· 19·15 Barlickiego, ul. Kopc:iń-
CHU REWOLUCYJNE- GDYNIA (Tuwima 2) - STOKI (Zboeze) - „Wal- s'<i~o U 
GO (Gdańska 13), tel. „Gejsza" (panorama) od ~ower" od I.at 16 (po!.) ·Okulistyka: Szpital Im. 
:164-42 czynne w godz. lat 16 (USA} godz. 1(), .'!002• 16• 18• 20· Barlickiego. ul. KQl?Clń-
l()-l7. 12.30, 15, 17.JO, 20. SIYLOWY - STUDYJNE skiego a2. 

HALKA (Krawiecka 3-51 (~,1'1lńsk1ego 12~/ „za Chirurgia ddeclęca 
MUZEUM KATEDRY E- „Beata" 00 lat 16 (poi!.) b1alYin murem od .lat S""'i'tal ,·m. Konopnickiej, 

W dniacl! 20-30 sderpnia do 
Budapesztu zjadą nadlepsi spor 
1.owcy- situdemct z ca,lego śv,.·ia
ts, by 2l!Tli€1I'1Zyć swoje sily na 
lko1Iej:nej Uniwersiadzie. 

W liczmej ekiipie situden tów 
.pol:s1kiich nie za1~a1kinie łodzian. 
Do "l.ldizia~u w reiprezen.tacji 
P-Ollski na Uniwersd.adę są prze... 
widlzi-an.i AZ:S-OIW'CY: Siwiński 
('bieg 400 m), Gl'O!Wa.oki (osz
czep), Bl\lrla (siaitkówka kobiet) 
oraiz szeirmierze: Malinowska, 
Jurewiicz. Eis.ner, Grus=Yń
ska. Pokslińska, W.tlczaik, Kacz-

• w ośrodku sportQIWYm Gwa.-
d ii, P'l'ZY ul. Głównej 17 w pierw· 
szych cLniach sierpnia roz.pocznif> 
się trening pięściarzy należących 
dJo szkółki bokserskiej. 

nienia z re:prezentacją ok.-ęgu. 
I tym razem zgierzan.ie przegra
.li 4:12. Na re'll1Jis walczyli: L. Krop, 
Kołodziejczyk i Kwiaitkowski w 
wadze lekki ej oraz Mo·tyl w ka
tegorii śre<lniej. 

Najkonystniejszy wynik zapaś
nicy Boiruty uzyskali w trzec>m 
me1Czt1 w m1iejscowości Gorhei, 
chociaż i tym razem gospodarze 
dyspO<llo·wali WZiil'IO·cnionym skła
dem. Walki wygrali J. i L. Krop
oowie, Kwiatkowski i Kołod.ziej„ 
czytk oraz Motyl. Mecz zakoń
czył się zwycięstwem Boruty w 
sosunku 10:6. Ponadto na macie 
wystąpił w walce nad.programo
wej 17-le·tmń za.paśnik Boruty, Ba• 
łabuch, który zwyciężył swego 
przeciwnika na punkty. 
Zaznaczyć należy, ż~ drużyna 

Boruty =uszona była rozegrać 
spoikania dzień po dniu, w okre
sie wielkich upałów, mając do 
czynie.nia w każdym meczu z 
in•nym przeoiw.nri.d<:ie1m, co nie
wątpHwle zaważył0 na wynikach. 
Tym cenniejszy wjęc jest jej 
sukces wywaU.czony w osta.tn.im 
spo·tkani.u. 

Obecnie zapaśnicy Boruty ko
rzystają z zasluż0J1ego odpoczyn
ku do 15 s:erpnia, najbliższy bo
wiem ich występ przewidzia:ny 
jest dopiero w październiku. Bę-o 
dz!e to wyjazd do NRD na mecz 
z d'l'Użyną Chem1e Halle, którą 
przed killro tygodnia.mi podej
mowali w Zgierzu. 

15 sierpnia 
mecz z Poloniq 
Pierwszym p.neciwnikiem LKS 

w r<>'7'poczyn.ających się 8 sierp
nia spotkaniach mistrzowslócb I 
ligi miała być Gwardia. Termin 
ten był jednak przyjęty warun
kowo. 

Okazuje sie, że nie odpowiada 
cm Gwardii, które.i w tym meczu 
przypada rola gospodarzy. Wobec 
tego Gwardia zwróciła się do 
LKS z propozycją przesunięcia 
mec:r.u na inny późniejszy termin. 
propon.ując 13 paźc\zjernika. 

Propozycja Gwardii <>dpowiada 
interesom LKS, który stara się 
o zapewnienie drużynie możliwie 
dłuższ~o okresu odpoczynku. 
Pro.iekt Gwardii został więc za• 
akceptowany i pierwszy mecz 
LKS rozegra u siebie d<>piero 15 
sierpnia. z Polonią b}-tomską. 

WOLUCJONIZMU (Park 16 ( h) goc1 16 18 .• „ 
Sienklewicża). Wystawa gOIClz. 16• 18• 20· ' czoo · z. • ' ul. SpO'l'nsa 36/50. 

ŁDK (Traugu~ta n•r 1a1 20. - - " . • 
pt. „Niektóre pro-ble· .,I dal!!j będę śpiewać" STUDIO (Lumumby 7-9) Laryngo~ogia dzi~ęca: 
my ewo!ucJi". Czynne (.µarna.rama), {ang.) oa „Nagie ostrze" od lat S;<p1~l 1m. Kor-~ka, 
godz. 1().-15. · ' ' lat 16, godz. 1s, 17.30, 16, (ang.) godz. 17.15, Arml!l Czerwo<nej 15. 

m;;~ek i Nru\Wocftd. . DdznaczPnia 
Piłkarze Startu ·trenują w Wiśle ;E~.t~:f;;~:"~ Pozostałe muzea nie- 2-0 19.30. ChiTUrgla szczękow<>-

czyn.ne. MEWA (Rz.gowska 94) TATRY (Sienkiewicza !O> t.wanowa: ~p. tm. Bar-

PALMIARNIA - czynna 
godz. 10-18. 

zoo (ul. Konstantynow 
ska 6/10). Czynne od 
g. 9 do 20 (kasa do 191 

KI N A 

POLONIA - „Romans z 
nieznajomym" od lat 
16, (USA) god·z. 10. 12.30, 
15, 17.30, 20, 22.15. 

WISŁA - „System" . od 
lat 18 (ang.) godz. IO. 
12.30, 15, 17.30, 20 

Pechowiec na prerii" „Czarny kot", "Ka...101 J:ckiego. ul. Kopciński~ 
('us.A) od lat 12 godz. k'. na wieży", „Dwa go 22. 
14, 16, 18, 20. bieguny". „Saba de- Toksykolc>Cfa: Instytut 
MA.JA (Kil'nskiego 1781 tektyw" ~odz. 16: 17. Medycyny Pracy, ul.' Te-
„Upa.ł" od lat 12 „Za1!'ocharu są między resy 8• 
(pol.) godz. 16, 18, ro nami" od lat 16 (pol.) Nocna pomoc pietęg-

'\.1LODA GWARDIA 17.:ie· god·z. 18, 20. • 1, dla. Lodei _ 
lona 2) „Nowy Gilga- · 01ars,,.a . . m. 
mesz" od lat 15 (węg.) DYŻURY APTEK Al. Koscn.isz.kl 48, tel. 
E!odz. IO, 12.30, 15, 17.30. 324-09. od goct,z. 19 do 4. 
20. Piotrkowska 127, Na'l'U Nocna pomoc lekarska 

'\.JUZA ('Fabia.nicka 1731 towicza 6. , CieSZkows!tie- orzyj.mu,Je zgłoszenia te
,.Jumbo" (panorama) od go 5, . Gdanska 90. Lima lefoniczne w godz. od 19 
lat 9 rUSA) godz. 15,45 . nowsktego 80,. Sporna 83, do 5 na n.r tel. 444-44. 

18, 20.15. Przybyszewsk1ego 41. 
Z MIASTA 

DYŻURY SZPITALI WOLNOSC - Szechereza OKA <Tuwima nr 34) 
da" (panora~a) od 1. 16 ,.Pingwin" (pol.) od lat 
(franc.-hisz.p.-wł.) godz. 16, ·godz. 16, 18, !O. Szpital Im. R. Wolf. 
10, 12.30, 15, 17.30, 20. r>IONIER <Franciszkańska ul. Łagiewnicka 34 przyj 

o god-z. ~o w Klubie 
Nowej Af·ry.ki, ul. Za
chodnia 12, od•będzie się 
prelekcja pt. „Twórcy 
W$I>ółczes·nej Nigerii". 

:WLOKNIARZ „Upa- 31) „Barwy walki" (pa- muje rodzące I chore gi 
dek cesarstwa Rzym- r.orama) od lat 12 (pol.) n-ekologicznie z Dzielndcy 

Pibka;rze Sta·rtu pr.zebywają na 
o·bozie kondycy}no-wypoczynko
wym w Wiśle przygotowując się 
do sezonu jesienneg.o. 

Jeist ich na obooie 24. W licz
bie te,j 2ltlajdują się wszyscy za 
wodnicy drużyilly Il-Hgowej o
raz na,jzdo1niejsi pił,karze z ze
społu klasy A, który w tak pięk 
nym stylu 2Jdobyl tytuł mis~rza 
siwej grupy i arwal!'.IBo•wał do Ill 
!L<ii. Jest to d~a tych pilka,rzy 
nagroda za całoroczny wysiłe•k, 

a dla klubu nadzieja, że po od
powiednich przygo<towaniach te
go zaplecza, zapewne niejeden z 
byłych A-klasowców znajdzie 
miejsce w druży.nle II-HgOtWej. 
zajęcia na obo;zie odbywają się 

systematycmie i przebiegają 

s.praWlrl,ie. Pieczę nad do.prowa
dzendem zawodnH<óW do oopo
wiedniej formy przejął Sopo"'ek, 
mając do pomocy Sobczaka, Dl.a 
Sopoa-ka, który poota·nowił po
święcić się trenerstwu i uzyskał 
tytuł trenera II klasy, jest to 
debiut. Znając jednak jego o•bo
wiązkowo5ć i przywiązanie dr> 
bairw klubowych, możemy być 
spokoj'l'li, że z zadania tego wy
wiąże się Olll co najmniej zado• 
walająco. 

Pobyt sta.rtoiwców w Wiśle prze 
wjdzriany jest do 29 bm. W mię
dzyczasie rozegrają Ollli kilim 
spotkań spa.rringowych. Za~wne 
wystąpią w żywcu, dokąd za!pro 
szono ich dla uświetnienia m_iej
s.:ow('!J uroczystości. 

dzifdzi.n,ie kulttl'I'y fizyc~ 
turystyki. 

Z terenu Łodzi i wojewóclz• 
twa lódzkieg0 wy-różnieni zo
stali: Edward Czyż (turystyka 
kola·rska), Eugeniu5$ Krakulec 
(turystyka kola.-ska), Wacław 
zatk 0 (przewodniczący ŁKKFiT.) 
Zasłużeni działacze kultu.ry 

fizycznej Jerzy Skotnicki i Ka. 
zimierz Twardowski ze Zgie-
rza. 

WKKFiT Wyróżnił ponadto 11 
działaczy spo-rtowych z tere111u 
województwa łódzkiego Hono-
rowymi Odznakami Wojewód2-
t·.,,a Łódzkiego, w tym m. in. 
kierownika działu sportowe-go 
nasz<>.1 gazety, red, Jarosława 
Niecieckiego. 

* POWIESC „DZIENNIKA" * POWIESC „DZIENNIKA" · * POWIESC „DZIENNIKA" * POWIESC „DZIENNIKA" * POWlESC „DZIENNIKA„ * POWIESC „DZIENNIKA-; 

- Nie. W ogóle nie chciał rozmawiać na 
ten temat. Był jakiś bardzo nieprzyjemny. Na 
moje pytania odpowiedzial mi niegrzecznie, 
żebym się nie wtrącała cl.o jego spraw. Jest 

· teraz taki nerwowy. Ostatnio trudno się w 
ogóle z nim porozumieć. Boję się, żeby nrie 
zrobił jakiegoś głupstwa. Wyrzucam sobie, że 
mu dokuczałam o to mieszkanie. 

- Dokuczała mu pani? 
- 'Tak. Widzi pan. my się okropnie mę-

czymy w tym jednym pokoju. Wszyscy razem 
mieszkamy w taldej klitce, ia, moja matka. 
Janek i troje dzieci. Teraz będzie czwa.rte. 
Więc czasem jak już jestem doprowadzona do 
rozpaczv, to robię Jankowi wymówki, że się 
nie postara prędzej o mieszkanie. Nie powin
nam, bo w końcu on robi co może. To nie 
jego wina, że nie potrafi chodzić kolo swoich 
spraw. No cóż„. już taki jest. Ja wiem, że 
mieszkanie dosta,niemy. Parę razy byta u na.q 
komisja. Powiedzieli, że jesteśmy pierwsi na 
liście. Ja rozumiem, że mają trudności, ŻP. 
wielu Judzi jest w podobnej sytuacji, ale nie 
mogę się doczekać, coraz częściej brak mi 
sił, tracę cierpliwość i dochodzi do awiintur. 

- Na pewno dost:miecie mieszkanie - po-
wiedział z przekonaniem Downar. Musi 

pani jeszcze tro,chę pocierpieć. Ale proszę so
bie wyobrazić, jaka to potem bęc:lzi.e radość. 
Uśmiechnęła się z wysiłkiem. 
.... No tak, oczyWiście. 
- Czy przyjechali tu państwo na cały mie

siąc? 
- Tak. Janek ma url-0p do połowy lipca. 

Ja z dziećmi jeszcze m-0że zostanę do pierw
szego sierpnia. Ladnie tu. pogoda piękna. 

- Nie boi się pani zostawiać na tak długo 
mieszkania w Warszawie bez opieki? 

- Ach, nie. Cóż mogliby nam ukraść? A 
zresztą w tym. samym mieszkaniu mieszka pa
ni Kościelna, więc ..• 

„Nic nie wie o morderstwie" - pomyślał 
niechętnie Downa·r. Ogarnął gu nagły gniew. 
Sprawa zaczynała się paskudnie kompliko
wać. Zal mu było zarówno starego Michala
ka, jak i tej nieszczęsnej, zmaltretowanej 
przez życie kobiety. „Ile ona może mieć lat?" 
- zastanawiał się, patrząc na zniszczoną, po
oraną zmarszczkam..i twarz. „Nie może być 
stara. Ma małe dzieci". 

- Może wrócimy - zaproponowała Maria. -
Robi się późno. 

Kiedy wyszli z lasu spostrzegli mężczyznę 
siedzącego przy drodze, na pniu zwalonego 
clrzewa. 

- O, Ja.nek wrócił - powiedziała z ożYW'ie
niem Maria. 

n;wnar energicznym krok.iem ruszy! na
przód. l:Jścłsnąl serdecznie zdumionego Wierz
bickiego i, całując go z dubeltówki, szepnął 
pośpiesznie: 

- Jestem z milicjL Powiedziałem pańskiej 
żonie, że przyjaźnimy się od dawna. Muszę 
pana zabrać do Warszawy. Proszę nic żonie 
nie mówić. 

W tej chwili nadeszła Malia. 

- No i widzisz co za niespodzianka. Przy
jaciel przyjechał cię odwiecizić. Cieszysz się, 
prawda? 

- Oczywiście - mruknąl Jan. - Ogromnie 
się cieszę. 

Maria była podekscytowana. TwMz jej się 
zaróżowiła, oczy błyszczały. 

- Zostanie pan z nami na kolacji? 
Downar potrząsną! głową. 
- Żałuję bardzo, ale to niemożliwe. Muszę 

zaraz wracać, zabieram Janka. 
Posmutniała. 
- Dlaczego zabiera pan Janka? 
- Mam z nim do pogadania, a jednocześnie 

muszę jeszcze coś w Warszawie załatwić. 
Jutro wyjeżdżam za granicę, więc dlatego„. 

- To chyba nie wrócisz dzisiaj na noc? 
Wierzbicki wzruszy! ramionami. 
- Nie wiem. Chyba nie. 
Downar zaczął s-ię żegnać. Chciał jak naj· 

prędzej skończyć tę rozmowę. 
- Chodź, cho<ll.ż, robi się późno. 
- Może wziąłbyś sweter?! - krzyknęła za 

nimi Maria. 
Nie było odpowiedzi. Zawróciła t ruszyła 

wolno w kierunku kolorowych wagonów. 
Dopiero po dłuższej' chwili Jan spytał: 
- Czego pan chce ode mnie? 
- Muszę z panem pomówić, a nie mogę 

przecież zrobić tego tutaj. 
- Czy konieczna jest ta jazea do Warsza

wy? 
. - T~k. Nie chciałem aenerwo;nać pańskiej 
zony 1 dlatego powiedziałem, ze przyjaźnię 
się z panem od dawna. 

- Uwierzyła? 
- Myśl~ że tak. PotJrafię rnów.ić ~ekony-

wa:jąoo. 

Gdy wydootaili się na szosę, Down<llI" dodal 
gazu. Wieozorne blaski kładły się szerokimi 
plamami na p:rrzydtrożnycłt drzewach. Byl Jesz· 

cze dzień, ale coraz wyraźniej dziwa? slię od
cziuć nasitrój zbliżającej się nocy. 

- Czy nie możemy poro.zmawiać gdzieś tu~ 
taj? - zaiproponow~ Jan. 

- Nie, nie mmemy. 
- Czy jestem aresztowany? 
- J eszicze nie. 
- Ale o co właściwie chodzi? 
- Niedługo się pan dowie. 
Umilkli. Wierzbicki zrezygnował z dalszych 

pytań. Zaczął się natomiast zastanawli.ać nad 
tym, kto mógl go sypnąć 

W Komendzie DOIWllar zostawi? Jana pod 
op-ieką milicjanta, sam zaś pooz.edl do Sa.rnec
kieg-0. 

- Przywiozłem tego faceta. 
- No i co? 
- No i ohcial'bym, żebyśmy go razem ~ 

słucha.li. 
- A ty sam nie mooes:z tego zrobić? 
- Nie, nie, wolałbym z tobą. Twoja obec--

ność wpłynie na obiektywnooć meg-0 sądu. 
Widzisz„. mnie chol&nie żal tych ludzi. Roz
mawia-Iem z jego żoną. Cień kobie_,,„ Nie
szczęSl!la istota. 

- Coś ty się, Stefek, zro'bil taki wrażliw)'? 
- ·uśmiechnął się Sa\l"Jlecki. - Ciągle ~-:>goś 
żałujesz. Może byś przestał pracować w ipi
licji? Myślę, że stanowisko prezesa jakiegoś 
towarzysitwa charytatywnego bzil"dz.iej by ci 
odpowiadało. 

- Nie żartuj. - Downar nerwowym ruchem 
zaipalil papierosa i zacz.ąl chodzić po pokoju. 

Tym Wierzbickim rzeczywiście życie ukła
da .się nie l\a.ilepiej. Sp1'óbowal'byś ty pom'esz 
k.ec w takim pokoiku w szesć osób. 

S"rnookii wzr'llSzyl ramionami. 

(27) Dalszy ciąąg na...tąpi 
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