
NOWY JORK. - Rada Bezpieczeń

stwa postanowila w Poniedziałek 

Wie<:zorern . przedłużyć na 6 miesię

cy, do 24 paźdzlernika 1974 r. man
dat dora?-nvch sil zbrojnych ONZ 

WIEDEN. - Parlament austriacki 
JX>Wziąl w paniedzialek decy1je w 
sprawie utworzenia 3-osobowego or
ganu nadr1edne~o. którv bedzie za
stępowal oblożnle chorego prezy
denta repubhki. Franza Jonasa. 
Zgodnie z konstytucja austriacką. 

"?' czasie jego. choroby orzez najwy
zej 20 dni moze J:!o zasteoować kan-

Poste zen 
dora cz g 

komitet 
lityczneg 

tr 
I e 

Zgodnie z osiąrnlętym p<>ro-

f 

z:umieniem - w połowie kwie
tnia 1974 r. odbędzie się w 
Warszawie kolejne posiedzenie 
ioradczego komitetu politycz. 
nego państw - uczestników U
kładu Warszawskiego. 

~:PIO!CR~ 

elerz republiki. Pó~n!ej j~a:k musi 
on funkcję tę przekazać o!'ganow1 
kolegialnemu złożonemu z kierow
niczego gremium parlamentu. Na
stapi to 15 kwietnia. 
BUDAP~SZT. - W stolicy Węgier 

rozpoczęty sie w poniedziałek roz· 
mowy ministra spraw zagranicznych 
WRL. Frygyesa Puji z szefe.rn oy
plomacji N'RF. Walterem Scheelem. 
ktń1"y przeJ:>yws tutaj z oficjalną wi
zytą. 

KAIR. - Prezydent Eg!Jptu, An
war Sadat. wydal w niedziele de
ki-et przyzna.1.ący ob.vwatelstwo egip
skie byłemu królowi Libii, Idrisowi i 
iego rodzinie. 84-letni dzisiaj król 
mieszka w Egipcie od czasu detro· 
nizacjl we wrześniu 1969 roku. 
na Bliskim \Vsehodzle. 

IYyd. Ai I l-ócH, wtorek 9 kwietnia 1974 roku ·1 
Rok XXX . Nr H (7884) 
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t ł h 
Z udziałem premiera P. Jaroszewicza 

s ayc 
przedstawicielstw 
NRD i NRF 

Agencja ADN podala w ponie
działek tekst urzędowego komuni
katu. we<ilug którego rządy Nie
mieckiej Etepubliki Demokratycz.nej 
i Republiki Federalnej Niemiec po. 

irowmialy się oo do wejścia w ży. 

cie postanowień protokołu z 14 mar
ca br. o stalych przedstawi
cielstwach. Zgodnie i tYm porm:u
mit-niem. w dnm 2 maja w.staną 

()\warte stale pnedstawlcielst.wa -
NRD w Bonn i NRF w Berlinie. 

DZIER 
KIESIE 

W 99 dzień roku słońce wze.. 
szlo o godz. 4.53, zajdzie u.ś o 
godz. 18.23. 

Marla, Marceli, Dobrosława 

Przyszło§6 młodzfety, problemy o•wtaty I wychMVa'łl& młodeg:o pokolenl& znajduj11, &łę w centrum uwagi 

kierownictwa partii i rz•du. Kierunki dzlała.nia w tej dziedzinie określone zostały w udiwałe VII Plenum 

KC PZPR i uchwale Sejmu mówłlłCeJ o zadaniach narodu I państw w wychowaniu mloch:iety. Kontrola nad 

reaHzacJa polityki wychowawczej, dr:lala!Aoie opiniodawcza l inlcluJąca pewierzona została · !ładzie do 

1praw W1ehęwa.nla, Orr•- ten p!>Wolan.J przez P.remlera, stanowi szerok• reprezentację społeczenstwa. W 

rad1ie aaaladaĄ w1blłlil uczeni, twórcy, Pe4at'8d11y, roUle•. prsedaławłc:iel' łltiSnHJI P1:r•l1uJl l imł1-

tucJ1. 
Inauguraeyjne &M>słedzenle Ra.dy do spraw Wychowania odbyło się 8 bm. w W&l'IZawie. W obraclach uczestni

czyli: prezes Rady Ministrów - Piotr JaroszewiM, członek Biura Politycznego KC, sekretarz KC PZPR 

Edward Ba,biuch, kierownik Wydziału Nauki i O§wlaty KC PZPR - Romuald Jezierski. 

Prace rzadu nad t"ealia:acją W dyskiusji, ja.ka się ro:r;winęla, du pracy, łrodków pmek.azu maso-

uchwaty VII Plenum KC PZPR w wskazywano na na.}i,s.tJotnleJsze O· wego. 

wiele wychowania młodzlęży oraz he<:nie problemy wychowa.wcr.e. O. Najwięcej uwaioi poświęcili dys. 

zadania Rady do spraw Wychowa. mawiano klenmkl działan.ia i rolę lmtanoi wychowawczej roli sz.ko

nia przed„t.awil w swym wystaoie- rady. oceniano aktualny stan w za- ły. Ich zdaniem rola nauczyciela 

niu prezes Rady Ministrów _Piotr kresie wychowawczych wpływów nie mo·ż-e się ograniczać wyłącznie 

Jaroszewit-z. (Skr6t przemówienia rodziny, Mlkoły, środowiska, za.Ida- do przekazywania wiedzy. Młody 

podajemy na str. 2). człowiek potrzebuje mls•trza, któ
rego mi)glby naśladować, do któ
rego starałby się upodobnić. Dla. 
tegQ nie wystarczy tak ks~ta!cić 

nauozyC'ieli. aby znali jedynie za. 
sady i metody nauCULnia. ale a.by 
posiadali taka wiedzę i tak.ie u. 
miejętności, które umożliwiłyby 

im prowadzenie z młodzieżą auten. 
tycznego dialogu. 

I Ili Ili llll llll lllllllllllllJllllllllDllllHlllllllllllllllllllllllllllllDDlllDll 

W wyniku dyskusja, przyjęty zo
s1al program działan>ia raidy do ro-

W Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wył.szego I Techniki rozpoczy. ku 1975. Zajmować się ona będzie 

nają się prace nad unowocześnieniem systemu kształcenia prawników m. in. pracami n.ad poszukiwaniem 

I pracowników administracji. modelowego ze.społu ooch i wzor
ców osobowych młodego Polaka, 

Największe 7llll.iany z<JSŁaną doko. dla wielu absolwentów zawodowych współczesnej f'()dziny i iej roli w 

nane w organizacj i studiów admi- studiów administracyjnych główną wychowaniu d.zieci i młodzieży. 

nis~racyjnych. do tej pory wy!ą. przyczyną podejmowania uzupeł- Do zadań rady należeć bę<iZie O· 

cz.nie zawodowych. a więc nie dają niających 2-letnJch studiów magi- pm10-wa.nie i współudział w opr;1.. 

cych tytułu magisterskiego. Byto to sterskieh. oowywaniu dokumentów programo-

Od przyszłego roku akademickie- wych i aktów prawnych dotyczą. 

go studia administracyjne mają być cych wychowania 1 polityk·i ośw1a. 

prowadzone już na poziomie ma- towej. RekordoW}' przemyt 
gis.terskim. Program kształcenia i 

przewiduje dla Lodzi I wo. 
jcwó<b:twa następu.iacą pogodę: 

zacbmurzenie umiarkowane, przej 
ściowo duże Miejscami przelok 
ne opady deszczu ł deszczu ze 
śniegiem. Temperatura minimal· 
na od O do plus 3 st. c.. mak· 
symalna od 6 do 8 st. C. Wia
try umiarkowane i dość illne 2 

kierunków pólnocnych. ,Jutro na
dal chłodno, przelotne opady de· 
<czu lub deszczu ze śniegiem, a I 
w. nocy spadek temperatury do 
mmus S st. C. 
Ciśnieni~ wieczorem 745,2 mm. 
Wczora.I o godz. 20 c!tinlenie 

wynosilo 749,2 mm. 

Na tokljskim lotnisku Ha.neda zo• 
stal aresztowany· pracownik linii lot
niczych Ca•h.v Pacific Airways, o
bywatel Hongkongu Benjamin 
Ram, którv usi!<>wal przemycić do 
faponU biżuterie I zapalniczki łącz

nej wartości 300 mln Jenów, czyli 
orzeszlo milion dolarów 

plany studiów oprarowywane będą 

pod katem tych wymagań. iakrle 26 d • • 
stawia ksz.talcenie pracowników dla z1ec1 
administracji pań$łwowej. Szerzej 

pmwadzone będzie m in. kształce- g" ęł k t łrof" 
nie w zakres·ie ekonomit. organiza. Z In O W a as 18 
cji i zarządz<L!)ia, priootwarzanrla . 
dany('h, informatyk! statystyk.i. Trag1czn1 katH~!a wydarzyła 1ię 

19ł0 - Agresja. Niemiec Hit
lerowskich na. Danię I Norwegię. 

1952 utworienie Polskiej 
Akademi Nauk. 

.„Wspomnienia podobne są do 
niektórych owo·ów... cierpkich 
w smaku póki sw1eze, a. słod

kich w konserwie. 

Pobfl on rek-Ot"d naleźący do pew
ne.1 Japonkt, która w 1972 r. została 

aresztowana za próbę orzeszinuglo· 
wania b!żuterl! wartości 80 mln Je
nów. 

S d
. . · . • : . · . w rn!ejsoowości Dztndrah w indyj-

tu 1a Prawnicze 1 ad_m1rustracYJ- skim stanie Kas~mir, Ciężarówka 

ne ~ędą w tym. układZie 00!'.'Yśla- / wioząca dzieci szlcolne runęła w 21-

ne 1ako dwa rownorzędne k1E!ł'un. metrow11 przepaść ~6 dzieci ponio· 

ki studiów na jednym wydziale. sto łmlerć, a ł4 zoetało unnych. 

W 
wyniku porozumienia -podpls.anego 
przed kilkoma dniami między PHZ 
„Po1m.ot" a znanym. s.zwedzkim kon
cernem .,Ab V'olvo" Fabryka Samocho

t:hodów Ciężarowych w Starachowicach dostar

czy jes.zcze w tym roku pierw~ partie, mon-

Meśnie długofalowe oele 1 kierunki W.!>Jlólpra

cy, wynikające z ta.mierzeń, p<>zycj1, potrzeb i 
możliwości obu partnerów. Umowa o charakte

rze wieloletnim przewiduje dostawy do „Ab 

Volvo•· szeregu części z na.sugo przemyslu mo

toryzacyjnegQ, oo umożliwi &tronie polskiej spła-

Montaż ciężarówek „ Volvo-F 89" 
w FSC w Starachowicach 

kandydatów 
prezydenckich 

·ca fra cus a ZJ d oczona 
'I 

/. 

W p~nledziałek p~ pol~dnlu w paryskiej sali „J\lutualite" ze

brał się nadzwyczaJny iJaii:d Partii Socjalistycznej, desygnuJąo 

na: swego ka-ndydat.a w wyborach prezydenckich Fran<'oisa 

~~terranda. D_ecyzJa ta została podjęta jednomyślnie przez 

11.' k~ uczestnlko.w Kongresu. Swe poparcie dla Mitterranda u

d e arowall ~przed~io. komuniści. lewicowi radykałowie, ZJe-

noc:zona Parha SocJahstyomia. (PSU) oraz Oentrale zwi•nokowe 
- CGT i CFDT. „M 

W poniedziałek po pobudniu od
było się wów plenum Komitetu 
Ce.nDralne-go Francuskiej pa,rtii 
Komunistycznej. Po wy.słuchaniu 
sprawozdania sekretarza general
nego FPK, Georgesa Marcha.isa 
plenum raz jeszcze wezwało czlon
kOw partii do głooowania w wybo
rach prezydenckich na kandydata 
zjednoczonej lewicy - Francoisa 
Mittert>anda. 

skiej _parti•i UDR, za którym opo. 
wiedzieli się też przywódcy cen
trum demokracji i po.<;tępu Duha-· 
mel i Fontane.nt; Valery Giscard 
d,'Estaipg. minister gospodarki i 
ft:iansqw oraz przywódca Nieza. 
leznych Republikanów; wreszcie 
prze·wodniczący Zgromadzenia Na
rodowego Edgar Faure. za którym 
stoi część radykałów. Nit- wyklu. 
cza się je<lnak. że swe kandydatu
ry mogą zgłosić także przywodca 
radykałów Jean - .Jacques Servan-
Schreiber oraz szef partil Cen. 
trum Demokratyczne, Jean Le-
canuet. 

Do chwili obecnej z.gloszono 18 

kandydatów we francuskich wybo
rach prezydenckich. ale jedynie 4 
z n_ich reprezentuje poważniejsze 

partie polityczne. Są to. kandydat 

lewicy .Fra'.1cojs Mitt~n:and, .któ;e.- Cecha charak.terys.tyczną rozpo. 

go .pop1~raią komu'.11sC'1, . SOCJalisc1. czynającej się kampanii wyborczej 

lew1i:ow1 rl_ld:i_rkalow1e, ZJednoczona Jest zjednoczenie się lewicy wokół 

Pa:ti~ Soc1aJ1s·tyczna (PSU). oraz Francoisa Mitterranda oraz rozpad 

naJWJ~ksze centrale związkowe I dotychczasowej koalicji rządowej 

CGT 1 CFDT; Jacques · Chaban- która wystawiła aż trzech kandy' 

Delmas, reprezentant gaullistow. datów. -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rz ,l· ma o • ee " w le 

Andrzej Waj~a reali2'1Uje obecnie na ulicach Lodzi zdjęcia 

plen.erowe do filmu .,Ziemia obiecana" na pod.s.tawie znanej po

w1esc1 Władysława St. Reymonta. 

Prze-z pas at 
Mayera (dzisiej 
sza Moniuszki) 
kr~ kondukt 

pogrzebowy. 
Tak ro wyglą
dało w XIX 
stuleciu. 

Fot.: - A. Wach 

Para rączych rumaków, bryczka I stosownie ubrany woźnica 

na siodle. Tym ekwipażem podążają do miasta przedstawicielki 

lód.2Jkiego high life. 

towanyeh z zespołów i części s.zwedzlkich samo

chodów ciężarowych typu „Volvo - F89". 
~ wydatków związanych z realizacj~ J)Oł"ozu

mienia. Współpraca kooperacyjna z „Volvo" 

największym przem:vsł<>wym koncernem Skan

dynawii 1><>zwoli fabryce w Starachowicach le

piej zaspokoić sa:ybko ro11nące pntM:eby krajo

wego transportu I handlu za~ranl<-mego. obu 

zaś partnerom umożliwi . lepsze wvkorzvsU!nle 

:ridolności orodukcyJnvch I stworz:v szet"szy r:v
nek ?.bytu. Podpisana umowa „Polmot" - „Vo1. 

vo" przewiduje ponadto prowadzenie w.sipólnych 

prac .situd·ialnyeh I badawczych. 

W~.D7~~....w7'"....w7'"U.JW"D"~· 

- Po prostu zdobywam nowe 
kwalifikacje I 

. Są to nowoczesne. dobrze mane w Polsce po

Jazdy do transp<>rtu dro'l:owego (ciąr:(nik siodło. 

Ny l na~epą). służące głńwnie do przew<>'ZU 

tontenerów. W o&tatnich dw•kh latach Pried
siębiorstwo Przt>wozów MiędzynarodowyC'h 

.• PKS" zakupiło kilkaset takich pojazdów .do 

tran.sportu miedzynarodowego, 
Umowa „Polmot" _ .. Volvo" precVZl,lje za

dan.ui na najbl.iżBzll p~yszlość określa równo-

Smiertelna ofiara 
rajdu Safari 

W czasie treningu, który najlepszy 
kierowca NRF - Achlm Warmbold 
przeprowad~al wspólnie ze swą żon!\ 

Glselą, Ich Peugeot wpadł w dwu
metrową rozpadlinę. 

Pasażerka w trakcie hamowania 
wyblla głową przednią szybę I zgi-
nęła na miejscu. · Wypadek nastąpił 

Na trule XXU Samochodowego I w odłegłośct 200 km na południe od 

Rajdu Safari (rozpocznie się on w Nairobi. Warmbold doznał złamani& 

najbliższy czwartek) doszło w ponie· nogi I w stanie szQku odwiedziono 

działek do tragicznego wypadku. . go do szpitala. 



... Ti:zy rodZ!łie dowodól'f tożsamości !Sympozjum Pugwash 
~ Re1estracy1ny charakter zameldo- , 
wania • Usprawnienie obsługi zakonczyło obrady 

I 

I 
5 

I 
I 
I 
i 

obywateli 
Przenoszenie się do innej miejscowości, czy jak kto woli mi

g-racja ludn<>śei jest naturalnym zjawiSk.iem w karoym społe-
czeństwie. Rzecz jasna zjawisko to powoduje n,ie tylko okre-

111111 

W Collegium Maius UJ w Kra.k-0wie za.ko6czylo obrady XIX 
PUGWASH, poświęcone sytuacji polltyoznej w Europie, wyści
gowi zbrojeń i problemom rozbrojenia. Sympozjum przygot.ował 
polski Komitet PUGWASH. 

ślone skutki społeez:ne. lecz także określone skiutki fonnalne u lał lk• zwi~ne z ~r<;Jwadzeniem przez pow?łane do tego oqi;any , e•Wi- I S y WO 1 
dencJ1 ludnosc.1. Dotychczas obow1ązu1ące u nas przepisy w tym 
względzie bardziej utrudniały zalatwianie spraw niż pomagały • 

W obradach uczestniczyło killku
dzies.ięciu naukowców z 20 kirajów 
trzech kontynentów. Efektem ich 
dyskusji jest dokument końc-OWy, 
który po regulam~nowych procedu
rach przedstawiony zostanie do 
wiadomości rządów poszczególnych 
part.stw oraz na konferencjach w 
Genewie i Wiedniu. 

obywatelowi. Dlatego też nastąpiła k-0nieczność zmiany owych f ' I ' kl nieżyciowyc~ przc;~iSÓW, ~f~k.tem czego jest r~ąd-0wy projekt u. na roncie go ans m stawy o ew1dencJ1 ludnosei 1 dow-Odach osobistych. 
Ewidencja ludności w myśl projektu ustawy ma mieć cha

rakter rejestracyjny, czyli polegać będzie jedynie na odnotowa
niu danych o miejscu pobytu, urodzeniach, zmia.nach stanu cy
wilnego, :mnia·nach imion i nazw ii>k oraz zgonach. Zameldowa
nie stanowić ma wyląC2nie dowód miejsca pobytu i nie rości 
uprawnień do zajmowa.nia lokalu lub jego części. Przepisy pro
jektu są tak sformulowane, aby każ.dy obywatel zamieszkały n• 
określonym toa-enie w najprost5zy sposób mógł dopełnić obo
wią:21ku zarejestrowania swego pa.bytu oraz uzyskać dowód oso
bisty w tym samym organie. ProjeM ustawy przenosi także 
wszędzie gdzie to jest moi:liwe obowiązki obciążające dotych
czas obywatel-i na or>gana administr11;cji. W zwią7JkU z tym urzę
dy stanu cywilnego będą obowiązane zgłaszać do organów ewi
dencji Ludności fakty urodzeń, :zawa>rcia małżeństwa i zgonów. 
Terenowe organy administracji państw-0wej łączyć będl\ ewiden
cję ludności z wyda.wa.niem dowodów osobistych, co usprawni 
obsługę obywateli przy załatwia.niu spraw osobowych. 

Projekt przewiduje trzy rodzaje dokumentów tllłsamości: do. 
wód osobisty, tymcza5owy dowód -0sobisty, tymczasowe za.
świadczenie tożsamości. Dowód osobis.ty winni po.siadać obywa
tele, którzy ulrońozyli 18 lat, tymczasowe dowody osobiste wy
dawane będą obywa.telOl!l'l polsk>im w wieku od 13 do 18 roku 
'życia z tym, że obowiązek po.stiadania takiego dokumentu będą 
miały oroby z ukończonym 16 rokiein życia, jeżeli JX)WS.tają w 
st95unku pracy lub nie zamiesalkują wspólnie z OSoObami pod 
których władzą rodzicielską lub op.ieką si ę znajdują. Tymcza
sowe zaświadczenia toi.samości wydawane będĄ osobom, których 
obvwa.telstwo polSlkie nie z.o.stało stwierd•zone. 

Sprawy łe -0mawiane były na wspólnym posiedzeniu sejmowych 
komisji Prac Ustawo:la.wczych oraz Spraw Wewnętrznych i 
Wymiaru Sprawiedliwości. 

W dyskusji r<>.llważano szereg pr.zepisów projektu dotyczących 
realizacj,i obowiązlm meldunkowego przez wczasowiczów i tury
stów, odpoWied.zialności za narus·zan°ie obowią2lku meldunkowe
go, ograni,czenia prawa do 7!Bmeldowa.nia na pobyt stały nie
których osób ze względu na ochronę JJ'O'!"ządku publicznego. 
Rozważano, czy nie byłoby uzasadnione, by rozporzą.dzenie 

wykonawcze Rady Ministrów, które określi treść wpisów do 
dowodów stwierdzających touui.mość pruwldywało również 
w.pis obowiązku alimentacyjnego cl~l\cego na posiadaczu do
wodu tożsamości a stwierdzonego w drodze postępowania są
dowego. 

Projekt UMawy o ewidencji lud>11.ości i dowodach osobistych 
przedstawiony 2l0stanie Sejmowi na jego jutrzejszym posi"d7<>
niu. M· St. 

Jak oświadczył syryjski rzecznik 
wojskowy gwałtowne walki między 
oddz~alami syryjsk.i:mi i izraelSoki
mi na Górze Hermon i wzdłui: ca
łego fronrtu golańskiego usta.ty w 
poniedziałek o godz. 18.05 czasu 
miejsoowego. 

Walki te, podczas których ze-
strzelony ?JOOfal jeden samolot 
izrael'51k1i typu „Pha.ntom". trwaly 
bez przerwy od niedzieli rano. 

Rzecznik wojskowy Libanu %ako
mun.ikowal, że w połudndowej 
części kraju rozbił się izrael.slk.i 
myśli1Wiec bombardujący typu 
„Phantiom". Dwaj lotnicy wys1ro
czy1•i ze spadochronami. Władze li
bańskie zailr'Zymały ich. 

• • • 

Zda.ruiem uczestników sympozjum. 
przyni01Sło ono wiele ))ropozycji, 
\(Jtóre będą mogły być pożyteczne 
dla sprawy pokoju i współprncy 
między na.rodami. 

Z biorącymi udział w ltra1kow-
s~ich obradach naukowcami spot. 
kał się członek Sekretariatu KC, 
kierow•nik Wydziału Zagt·anQcznego 
KC PZPR - Ryszard F»eleik. 

DllllllllDllllftlllllllllllllllllllll lll 

Pechowiec 
Niejaki Raymond James McAviJney, 

k;sięgowy w Sydney, otworzył ma
s·kę swego hałaśliwego samochodu, 
by sprawdzić przyczynę awarii. W 

Zródła poinformowane w Ka~ tym momencie skrzydełko oderwało 
zapowiadają, iż w ciągu najblid:. się od wirnika przy chłodnicy i u-. . derzylo go w głowę, zabijając na 
szyc.h dm prezydent Egiptu Anwar miejscu. Koroner prze<J)rowadzający 
Sadat uda się w podróż, w czasie śledztwo w te.I s.prawie oświadcz;.rł, 
•·t' · _ _, · d · g · •-ab· "-·· że wypadek taki byt czymś me"' oreJ vuW1e z1, ynę, ""' 1ę ""'1U• j zwykłym, a denat okazał się „wy-
dyj.s.ką, Kuwejt, Jordanię. jątlrowo nie!arWwlnym facetem". 

Oskarżony o dokonanie zabójstwa 
• 
1 usiłowanie gwałtu 

Przed Sądem Wojewódzkim w Lo- Tam byli jeszcze malarze. Pili wód
dzi stanie 25-letni Mirosław D. (Gra- kę. Wypił więc z nimi, wytrzepał 
bowa 2) blacharz-dekarz zatrudniony dywany, otrzymał 100 zł, odebrał od 
w brygadzie remontowej MPK. Po- znajomej dziecko 1 m1al je odwieść 
zostaje on pod dwoma zarzutami: u- do domu. (żona o tej porze praco-
silowanle gwaltu 1 pozbawienia ży. wala). Schodząc na dól zadzwonił 
cia Leokadii R. do Leokadii R. wyrażając ochotę na 

wypicie wódki. Nie został przyjęty. 
Mirosław D. wraz z żoną 1 dziec- Odwiózł więc dziecko do domu i 

kiem bawił u wspólnej znajomej wrócił. Gospodyni wpuśclla 110 i 
Cod2liennie, w dniach od 12 do 17 W programach nie zabra.knie tei: ,przy ul. Buczka 20. Tam poMali wypili alkohol. Intymne kontakty. bm. TVP nadawać będzie trwają. ciekawostek związ.any<"h z kolar. mieszkającą samotnie w tym samym do których miało dojść zmieniły się 

Atrakcyjne ,,Teleferie'' 
od d ..... .00 . 1. domu Leokadię R. w jej mies~kaniu nagle w sprzeczkę 1 Mirosław D. u-ce ok. g ziny programy la mlo- Svwem wyczynowym; zapow.1 zie l odbywał się remont i w związku z dusił Leokadię R. sznurem. którv clych widzów. Założeniem wiosen- również występy na ekranie .,Te. tym zachodziła konieczność zrobie- zdjął z drabiny pozostawionej przez nych „Teleferii" podobnie. jak do- le!erH" przedstawiciele tej dyscy. nia generalnych porządków. Miro- malarzy. •tychczasowych jest łączenie zabawy pliny sportowej. sław D. zgodził się przyjść wytrze-i rozrywki z zajęciami o charakte- Kolejną stałą pozycją będa dal- pać dywany 13 kwietnia 1973 r. Na nich też padły pierwsze podej-rze wychowawczym. Głównym cy. sze odcinki znanego ju.i n~ wi- rzenła po odkryciu zwlok zamordo-

kl '-I · " d ,„_ ---' k · k . · Tego dnia pil w pracy wódke z wanej, co nastąp11o dopiero po 24 ein poog.ramowym "" ,WIZ).: oom ...,,.„u P1""'*· 'llnleFY - •+'J kolegami, potem piwo. Kl~dy prze- godzinach. Mirosław D. nie poszedł dz.iewcząt i chłopców będzie „ Vyż_ „Podróże Jaimiego McPheelersa". bieral się w szatni w mieJscu swej następnego dnia do pracy .. lecz do sza wkola jazdy", któ-ra zapozna Przypomnijmy, i:e bohaterem se- pracy_ weszła sprzątaczka. usUowal kolegów . w poprzednim m1eiscu :zawid.zów z przepisami ruchu drogo- rialu jest maly chłopiec, który ją zgwałcić. Na podniesiony przez trudnienia 1 tam. llil wódkę. Uięto wego, zasadami bezpiecr.eńs·bwa i wraz ze swym ojcem wędruie oo kobietę alarm przybiegli pracowmcv \go po kilku dniach. .w śledztwie przekaże inne wiadomości niezbę- Dzikim zachodzie. gdzie spotyka- i wyprowadzili Mirosława D. Po- przyznał się do popetmenl~ zbrodni. 
clne do zdobycia kuty rowerowej. ją go ró:ime przygody. szedł on do mieszkania Leokadii R. Czi) 

Polska krajem 
ludzi oświec:onyc:h 

na 

Omówienie wystąpienia P. Jaroszewicza 
posiedzeniu Rady do spraw Wychowania 

R 
ząd przywiązuje dużą wagę do działalności Rady do spra.w Wy
chowania - podkreślił premier Piotr Jar.osze.wlcz - powinna ona 
spełniać istotną role w koordynacji dualan nad doskonaleniem 
obecnego systemu oświaty i wychowania oraz opracowa'!liem 

właściwego kształtu i dydaktycz,110-wychowawczych treści tego przyszlo
śc!owego modelu. 
Nawiązując do dorobku naszego. państwa w okresie .minionego 30-le

cia - premier oświadczy! - iż filarem n.a.szych osiągnięć bylo nadanie 
wysOkłej rangi sprawom oświaty 1 wychowania. Polska przekształciła 
.się w kraj łudzi oświeconych, plasując się na jednym z cz;ołowych miejsc 
..arówno w świecie jak I w Europie. W latach 1956-1971 szkoły podsta
wowe ukończyło 11 mln absolwentów; licea ogólnokształcące 1,5 mln; 
azkoly zawodowe - 5 mln; a uczelnie wyższe - 600 tys. osób. 

Nastą.piły wielkie przeobrażenia w sferze świadomości społecznej Z'!1aj• 
dujące wyraz w dużym zaangażowaniu w życiu spoleczno-zaw<>dowym. 
Rozwijanie 1 umacnianle tych postaw. zwłaszcza wśród ml<>dego poko
lenia stanowić będzie rękojmlę realizacji naszych wiei.kich zamierzeń 
roz;wojowych. 

'/ 

myślą o przyszłości - podkreślll mówca - nalcreślona została 
polityczna linia działania państwa dotycząca licznych dziedzin 
życia młodego pokolenia. Problemy te były przedmiotem obrad 
VII Plenum partii. Przyjęte na niln postanowienia stały się Pod-

ataw11 uchwały Sejmu „O zadaniach narodu I państwa w wychowaniu 
m!Odzieży 1 jej udziale w budoWie socjallstyc;w.ej Polski" . Zaakcepto
w11111y został program upowszechniania wykształcenia średniego i refor
my systemu edukacji narodowej. 
Działa specjalny zespól. którego zadaniem jest przygoww~ni~ roz;wią

z;ań wynikających z uchwał vn Plenum pa_i;t11. W prog~am1e iego prac 
:znajdują się zagadnienia tak W\el.kiej wagi Jak np: udział młod~eży w 
rea.llzncji inwestycji szczególnie ważnych dla rozwoju kraju, zwiększe
nie roli młodej kadry w gospodarce, system adaptacji snoleczno:zawodJ· 
wej młodych pracowników, problemy dotyczące ochrony zdrowia, roz
woju kultury, sportu 1 wypoczynku mlodziety I studentów. 

P odjęte ZO<!talo Wielkie zadanie doksztalcania nau<:zycieli pracują
cych na studiach zaocznych. Przeprowadzona została reforma 
studiów nauczycielskich W szkolnictwie wyższym zapoczątkowa
ne zostały prace nad modernizacja studiów dla młodzieży pra-

cującej. Oprace>wany zostal program zwiększenia udziału studentów w 
procesie dydaktycz.no-wychowawcz:vm 1 oracach re>zwojowych Wprowa
dzono szereg POStanowień zmierzających do ooprawy warunków socjal
nych, bytowych studentów. Podniesiona zo~tala wysokość stynendiów. 
WY<>drębniono problematyk"' rodzin młodych na która składaja s_'ę 
sażenle, i>omoc dla mlodvch rolnik ów i1p. Poorawi:i sie zaopatrzenie 
sprawy mieszkRń dla absolwentów wyższych uczelni. kredyty na wypo
„rynku młodzieżowego" w poszukiwane artykuły. 
Nawiązując do kierunków działania Rsdy do spraw Wychowania -

,Premier pod.kreślił. iż główne jej zadanie polegać będzie na sprawowa
criiu kontroli nad realizacją polityki wychowawczej oaństwa we wszyst
kich środowiskach. Z tego tytułu - iak nodkreślil mówca - posiada 
ona uprawnienia do zgłaszania wniosków Inicjujących 1 koordynują
cych. a także opinii w sprawach związanych z rozwij aniem, wdrażariiem 
jednolitych zasad socjali.Stycznego wychowania. 
Dz;iałalność Rady <Io spraw Wychowania - jak pawiedział na zakoń

czenie P. Jaroszewicz - stanowić będzie Istotny C?Snnik w polityce 
partii I rządu. Będzie ona czuwać nad tym, aby ustalone l)rzez władze 
:zadania na polu o9wiaty 1 wyche>wanja były w pel.ni realizowane. 

Kronika wypadków 
A W miejscowości Zarzecze, pow. I tys. 1..l. Pożar powstał od iskJ.·y z 

Bełchatów spalilo sie 20 ha lasu - komina. 
miodnika. Przyczyną pożaru byla .l w Chwilach, pow Wieluń spa
nieostrożność osób dorosłych. Warto Iii się budynek mieszkalny i dwie 
przypomnieć. że trwająca od kilku stodoły należace do Heleny M. i 
tyg<>dni susza sprzyja powst'!lwanlu Stefana K. Ogień powstał od !skry 
pożarów. Straż potarna apeluje o z komina. 
°'"'ttoomte ~h-OdZe?1le- sle z ogniem. .l Prozy zbiegu ulic A. Struga i 
PodottnYCh potarów. jak w Zarze- Gdańskiej uoadł na jezdnię, wyska
ct.U, aczltolwiek z mnielszymi stra- kując z tramwaju 3/3, 69-letnl Miko
tami, nallczono wczoraj 5. łaj F. (Curie-Skłodowskiej 36). Męż-

" W Stefanowie Ruszkowskim, czyzna doznał dotkliwego stłuczenia 
pow. Sieradz spalily się ob<>ra i sto- barku. Pomocy udzielono mu w po
doła oraz dwie sterty należące do 11otowiu. 
Mariana K. Straty szacuje się na 70 .l Na ul. Obr. Stal1111grl!du 125, Je

11111m11111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111n11111111111m1111111111111mmmmmn111mrmnmmnnnmmm1111111111mn111111mm11111111111111111111111111 
rzy B.. lat 17 przejechał na lewą 
stronę jezdni i zderzył się z samo
chOclem ciężarowym. Niefortunnego 
rowerzystę przewieziono do szpitala. 

§;t•l;if ·l#ł;J•l;jl:ł-"'J;J•l;ii-Jl?f~·l:i(J§ł#I•l:ii 
Przymusowy urlop J. Tomaszewskiego Hokejowe mistrzostwa świata 

CSRS- NRD 8:0, Polska-ZSRR 3:8 Kolejna tnformacJ& o kłopota.ch bramkarza LK!I, J. Tomaszew
skiego z wyleczeniem kontuz;jowanego kolana wywołała zroeumia• 
łe zaniepokojenie wśród kibiców piJkarskich nie tylko w Lodzi. 
ale w całym kraju, 
Rozmawiałlsmy wczoraj zarówno z bramkarzem LKS, Jak t Jegn 

lek,arz;em klubowym dr 1\1. Sulkowskim. Wczoraj w dalszym Cil\Jl'•U hoke,ło
wych mistrzostw świata, rozeg-rane 
zostały dwa dalsze spotkania. W 
pierwszym mecrn zespól CSRS po· 
konał drużynę :NRD B :O (3 :o, 1 :o, 
4:0). Tak więc drużyna NRD ponio
sła wczoraj trzeci!\ z rzędu porażkę. 
Przegrała ona poprzednio o :5 z ZSRR 
I z Finlandią 3 :7. 

KontuzJI nabawił ale Jan Toma• 
17.ewskl, w cz;asle tournee w Algh1· 
rli, kiedy to w Jednym ze spotkań 
.nasta.pilo sllne skręcenie w prawym 
stawie kolanowym. Jak orzekli za· 
równo dr M. !lulkowski oraz lekan 
naszej reprezentacji l)lłkarskiej dr J, 
Garlicki, nastapllo obecnie silne 111-
palenle więzadła rzepki w kontuzjo
wanym kolanie. 

Po powrocie z Al!l'lerll nastl\plla 
rlldykalna poprawa I J. Tomaszew
ski brał nawet udział w kliku me
czach llgÓwych. Niestety, po każdym 
11potkanlu, a takte I w czasie tre
ningów, nasz reprezentacy,lny bram
karz zacz;a.ł narzekać na silny ból w 
kolanie. Nastąpił obrzęk w stawie. 
Po kolejnej punkcji J. Tomas:zew
•ki mlaJ nawet zamiar wyjechać do 
Opola, aby wzl11ć udział w meczu 
a tamtejsza Odrl\. 

Innego te:t zdania (I słusznie) był 
leka.rz klubowy, który zalecll całko
wita. llrzerwe w treningach oraz u
miał Tomaszewskiego w tym meczu. 
Stan zapalny więzadła rzepki po«lę
bll się, Obecnie bramkarz LKS ma 
nawet kłopoty z chodzeniem. 

W teJ sytuacji podjęto słuszni\ de• 
cy~ę o unieruchomieniu kontuzjo
wanego kolana. Dziś przed połud
niem J, Tomaszewski poddany zo
•ta.nie kolejnemu szczegółowemu ba· 
daniu na. oddziale urazowo-ortope-

Zmiany w składzie 

reprezentacji 
piłkarskiej Polski 

Kontuzje trzech czołowych naszych 
piłkarzy powołanych do reprezenta· 
cji Polski na mecze z VFB Stuttgart 
i Belgią J. Tomaszewskiego, J. 
Gorgonia I J. Marxa spowodowały 
konieczność zastąpienia icl1 innymi 
kadrowiczami. ' 

Trener K. Górski powołał W !eh 
miejsce: P. Mowlika (Legia) oraz M. 
OstafińSkiego i Z. Maszczyka (obaj 
Ruch). 

Pod znak.iem zapytania sto! wy
jazd A. Szymanowskiego, który po 
kontuzji nie jest jeszoze w pełni sil. 

dycznym szpitala przy ul. Ikewnow
skiej. 

Nawet !(dyby nlP. zaszła koniecz
ność wsadzenia kolana w gips (wla
łnle po dzisiejszym badaniu lekarze 
wydadzą ostateczną decyzję) a jedy
nie usztywnienie go opatrunkiem z. 
bandaty elastycznych lub nałotenia 
~zyny, J. Toma.szewski musi nauzo
wać przez klika, a może i kilkana
§cle dni - powiedział nam dr M. 
Sulkowski. - II'ak więc „Tomek" 
nie wyjedzie ze swymi kolegami z 
drużyny narodowe.I do NRF I Bel· 
gil na rot.cze sparri·ngowe z VFB 
Stuttgard I reprezentac.lą Belgii. 

Cb:vba Jest to na .l~łusznlejsze po 
•unlecie, Jeśli chcemy aby jeden z 
bohaterów pamiętnego meczu na 
Wembley był w pełni sil I stan11,I w 
reprezentac:vJneJ bramce w C%asie 
czerwcowo-lipcowych flnalów pił
karskich mistrzostw świata. 

(Wrób.) 

Spotkanie to obudziło duże zainte
resowanie, gromadząc na trybunach 
stadionu przeszło ł tysi.ące widzów. 
Przegrana o :8 zawodników NRD jest 
bardzo dotkliwa. Hokeiści CSRS naj 
lepiej grall w trzeciej tercji, wów
czas, gdy w zespole NRD zabrakło 
kondycji i dyspozycji strzałowej. 
Bramkarr CSRS wlaśclwle biors,c, 
niewiele miał do roboty, gdy! nl~
mal wszystkie ataki przer.irowadza.ne 
przez dn1tynę NRD, likwidowane 
były przez obrońców. 

Najlepszy na lodowisku był 30-let
nl Vaclav Nedomansky z Bratysła
wy. Rozegrał on 21l spotltanie w re· 
prezentacji swei:o kraju I strzelll 
wczo~j ·cztery br11mki. 

Zasłużone zwvciestwo bokserńW Gwardii 
Wczoraj wieczorem rozegrany został mecz bokserski o mistrzo

stwo II ligi między łódzką Gwardią, a Metalem z Tarnowa. 
Zdecydowan.e zwycięstwo odnieśli pięściarze Lódzi 15:7. Walki 

stały na przeaiętnym poziomie. Spośród walczących zawodników 
w drużynie Gwardii na wyróżnienie zasłużyli: Grzegorzewski, Joń· 
czyk i Kruk, a w zespole gości: Lenkiewicz i Romanek w wadze 
ciężkiej. 

W poszczególnych wagach wyniki \ lekkośrednia: Flaszman pokonał 
były następujące (na pierwszym trzy do zera Kiljana; 
miejscu zawodnicy Gwardii): srednla: Kania wypunktował Ral-

papierowa: Raczkowski zdobył czyka; 
punkty walkowerem z powodu bra- półciężka: Goska przegrał jedno-
ku przeciwnika; głośnie ze Stolarzem; 

musza: Urbański wypunktował ciężka: Cichulski bllskl był zwy-
Rojka. Zdania sędziów były podzie· clęstwa przez ko w pierwszej fa
lone. Lodzianln wygrał dwa do re- zie walki, >ale przeciwnik jego Ko
misu; manek przetrwał ciężkie chwile t 

kogucia: Godzina zremisował a nabrał wiary we własne siły. Zwy-
Włodarzem; ciężył bokser Metalu 3:0. 

piórkowa: Kruk wypunktował cza· Ostateczny wynik, 15:7 dla Gwar· 
czyka. Lodzianin walczył pięknie 1 dli. W ringu spotkania sędziował Z. 
miał przez cały czas przewagę; Kaśkow. 

lekka: Grzegorzewskiemu przypom. Jednocześnie podajemy nazwiska 
nialy się dawne, piękne lata. Gwar· mistrzów okre;gu w kategorli junlo
dzista wygrał jednogłośnie z Bandą; rów. Tytuły mistrzów zdobyli: n. 
lekkopółśrednia: Gąsiorowski prze· Raczkowski (Gwardia) R. Działek 

grat · 0:3 z Lenkiewiczem. Widać by· (G). J. Gilewski (G), R. Tandecki 
Io, że łodzianin ma zaległości tre· (Widzew), P. Andrianowski, J. Olej· 
nlngowe; nik (G) G. Cyncerski (LKS), K. 
półśrednia: Jończyk szybko roz· Cichosz (G), J. Tomasik (W), A. Ja-

prawil się z Madejem, zwyciężając nicki (W), B. Susik (WJ. Startowało 
&lo w drugim starciu przez podda• 60 zawodników, Poziom niezły. 
nie; Ua. nie.) 

I DZIENNlK ' l.ODZ'KI nr Sł ('788~ 

POLSKA - zsila 3 :I 

Drugi mecz rozegrany wczoraj w 
Helsinkach zakończył sie stosunko
wo nikłym zwycięstwem hokeistów 
ZSRR, którzy pokonali Pols-kę B :3. 

W pierwszej tercji straciliśmy dwie 
bramki. a w drugiej cztery Zanosi
ło się na sromotną klęskę naszego 
zespolu, ale Polacy wytrzymali <Io· 
skonale kondycyjnie I psychicznie 
końcówkę tego spotkania, wygry
wając ku ogólnemu zdziwieniu o
statnią tercję 3 :2. 

Bramki dla naszej dTużyny z«oby
U: Tokarz, Słowakiewicz i Jaskier· 

ski, a dla ZSRR: Pietrow, Lutcze·n
ko - 2, Michajłow, Jakuszew, Rew
niew, Malcer i Srnrdrln. 

Dziś odbędą się następujące spot
kania: NRD - Szwecja l Polska 
FLnlaindia. 

TABELA GRUPY 

1. CSRS 
2, ZSRR 
3. Finlandia 
4. POLSKA 
s. Szwecja 
6. NRD 

A" " 
6:0 
6:0 
2:2 
2:4 
o:ł 
0:6 

19:% 
20:4 
8:10 
8:16 
2:8 
3:20 ! Hokeista szwedzki używał 

E środków dopingujących 

i Polsko - Szwecjo 5:0! 
I 
I 

W poniedziałek wieczorem komitet organizacyjny hokejowych 
mistrzostw świata ogłosi! na.stępujący komuntkat: „Kontrola anty• 
dopingowa, przeprowadzona po meczu Polska - Szwec,ja, dała po
z:vtywnv rezultat w przypadku zawodnika szwedzkiego Ulfa Nlllso
na, u którego wykryto efedrynę. W zwiazku z tym Nlllson został 
zdyskwalifikowany do końca mistrzostw, a spotkanie Polska -
Szwecja r.weryfikowano ,lako walkower 5 :o dla Polski. 

Na wieść o tym wszyscy dziennikarze pobiegli do kabin telelo· 
nicznych, aby przekazać do swych redakcji tę wiadomość. 

Jest to sensacja! 

~ Jeszcze nigdy w historii hokejowych mistrzostw świata dyskwa
lifikacja zawodnika, wskutek używania środków dopingujj\cych nie 
miała miejsca. 

Siatkarki łKS 
wyjeżdżają do Bułgarii 

W środę, z warszawskiego Okęcia 
samolotem do Sofii, a następnie au
tokarem do Vracy (Bułgaria) udają 
się siatkarki ll•ligowego zespołu 
LKS. 

Mecze towarzyskie oraz wspólne 
treningi traktuje trener LKS mgr R. 
Feliksiak jako doskonały sprawdzian 
dla swego zespołu przed decydują
cymi spotkaniami o awans do eks
traklasy. 

Do Bułgarii wyjeżdżają następują
ce zawodniczki: A. Maciejewicz, M. 
Jesionowska, s. Radzlkomka, E. 
Rogala, E. Kaczmarek, G. Zając E. 
Maciejczyk, A. Piaseczna, A. Ka-
mińska, E. Skrobiranda, A. Gro-

chowskll. Kierownikiem ekipy jest 
J. Matusiak. Drużynie towarzyszy 
także wiceprezes LKS - Wróblew
ski. 

Warto dodać, że siatkarki z Vracy 
gościły we wrześniu ub. roku w 
Lodzi biorąc udział w turnieju I 
l)rzegrywając z AZS Warszawa I 
LKS. !w) 
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TOTO LOTEK 
I lo~owanie 

5, 14, 21. 26. 35, 40 
dod. 39 

li losowanie 
5, 18, 20, 26, 33, ł9 

dot!. 39 
końcówka banderoli: 

544195 
,1KUKULECZKA" 

5, '7, 11. 22. 24, 34, 
dod, 19 

.l Kierowe~ „Syreny" 1704 TO Wta 
dyslaw B. r.rana 5) orzy zbiegu ulic 
Wólczańskle.1 t Wieckowskiego wje
chał na skrzyżowanie przy czerwo
nym świetle i zderzy! się z samo
chodem ciężarowym Kierowca .,sy
reny" doznał ciężkich obrażeń i 
P.rzebywa w szpitalu. Straty szacuje 
się na 25 tys. zł . 

.l Marek G. (Hutora 41) jadąc mo
tocyklem 0268 IX przy zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Franciszkańskiej 
spow<>dował zderzenie z samocho
dem .. Trabant" Motocyklista doznał 
złamania otwarte:>:o kości śródstooia. 

.l Przy zbiegu ulic Kłlinskiego 1 
Jaracza kierowca .. Skody" FO 0364 
wjechał na skrzyżowanie przy czer
wonym świet ie I spowodował zde· 
rzenle z .,Warszawą" 5942 IO. Pa
sazerka . ,.\Varszawy", Katarz;rna D., 
lat 25 doznała urazów głowy. Po
mocy udzielone> jej w pogotowiu . 

Koledze adwokatowi TADEU
SZOWI SZCZEPAŃSKIEMU serde-
czne wyrazy 

woda śmlerci 
współczucia z po-

OJCA 
składają: 

KOLEZAN'IU, KOLEDZY I PRA· 
COWNICY IV ZESPOLU ADWO

KACIUEGO w LODZI 

Z głębokim żalem zawiadamia
my, że w dniu ł kwietnia 197ł r. 
zmarł 

PR>OF, ZW. DR HAB. MED. 

TADEUSZ 
WASILEWSKI 

Wyra,zy głębokiego współczucia 
Zon.ie i Rodzinie Zmarłego sklada 

LODZKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 

.w zw!ązJl.u ze śmiercią kierow
nika Zakładu Anatomii Prawi•llo
wej Akademii Medycznej i b. kie. 
rownika Katedry Anatomii Pra
widłowej Wojskowej Akademii 
Medycznej w Lodz;I 

PROF. ZW. DR HAB, l'llED, 

TADEUSZA 
WASILEWSKIEGO 

Zonie, najbliższej Rodzinie zmar
łego oraz Władzom I Kolegom z 
Akademii !Uedyczne.J w Lodzi, 
wyrazy glębol<iego współc>mcia 
i żalu z powodu utraty tego wy
bitnego i szlachetnego człowieka 
skladają: 

PRACOWNICY i KIEROWNIK 
KATEDRY ANATOl\111 CZLO
WIEKA WOJSKOWEJ AKA· 
DEMU MEDYCZNEJ w LODZI 



Świat obiektywie 

;{Jl'l 
' 

ZSRR. Chłopcy z Kraju Nadmorskiego w tradycyjnych strojach 
narodowości udechejskiej. 

HISZPANIA. 

Staromiejski 
zaulek 
Madrytu. 

CA-F -
EUROPA 
PRESS 

CAF - TASS 

NRD. Drezno - statki „białej ffoty" gotowe 1J.lt otwarcie sezonu. 
CAF - ADN 

Kaleidoskop motorvzacii 
TURBINY BEZ PRZYSZ!f.OSCI 

Kryzys paliwowy zatrzyma - zdaniem ekspertów - prace 
konstrukcyjne nad turbinami spalinowymi w zastosowaniu do 
napędu samochodów. Turbiny dają bardzo dobre wyniki w za
kresie cz11stości spalin, ale zużywają zbyt wiele paliwa. Sa
mochód z napędem turbinowym o mocy 80 KM zużywa w 
czasie j1LZdy miejskiej 24 litry paliwa na 100 km. 

LASER PILNUJE MOSTU 

Francuski ośrodek badań drogowych przeprowadzi? porów
nania różnych metod pomiaro,wych przy kontroli uginania się 

nown zbudowanych mostów i wiaduktów. Najbardziej precy
zyjna jest metoda lase.rowa. 

ELASTYCZNE S~UPY 

W Luksemburau opatentowana została nowa konstrukcja 
slupów przeznaczonych cf.o umieszczania znaków drogow11ch 
i świateł ulicznych. Slup wykonywany jest z pasa cienkiej 
blachy zwijanego spiralnie, tak, że tworz11 rurę, którą na
stępnie wypełnia się pianką poliuretanowq. Konstrukcja taka 
ma bardzo dużą elastyczność i w razie uderzenia samochodu 
łqtwo ustępuje, ograniczają~ skutki wypadku. • 

20 TYS. IKARUSÓW 

I 

PRZYSZLOSC· W ·~JEDWAB.IACff 
Anna Tys ze eka 

Miliardy złotych pochłonęła już m odetnizacja · przemysłu lekkiego, pro
centując i lepszymi warunkami pracy w tym - wbrew nazwie „dężkir±i" 

resorcie - i lepszym zaopatrzeniem branżowych sklepów. Trudne to i 
żmudne zadanie. Trudne - bo efekty nie zawsze widoczne są od zaraz, 
a trudności i kłopoty dnia codzienne:io zatruwają nieraz rad9ść sukces~. 

i to nie tylko elegantek! ~owe 
metody produkcji - tączeni~:·.fęd. 
wabiu wiskozowego ze stilonę!fl O• 
raz stilonu z acetanem -· podnio. 
są ich walory użytkowe . . Uz)'5kana 
W .ten ,s.!)%Ób właśCio/OŚCi .- Wi.~k. 
sza -Odporność na przecieranie : ! 
lepszą hygroskopi,jność nie powinny 
w niczym us.tępować podszewkom 
„zza g.rąnic". . · · 

Mamy więc z jednej strOJ?Y -
owe miliardy ulokowane w najno. 
wocześniejszym sprzęcie. mam,.v co
raz. więcej lepszych, ciekaw.szych 
o wyższej }akości tkanin, ale ma. 

Roczne nakłady inwestycyjne 4,8 m kw. jediwabiu na jednego I na baziie przędz polirunidowych itd. my i kłopoty. Przede w&zystk1hn -
Zjednoczenia Przemysłu Jedwabni- mieslllk.ańca, podczas gdy w Cze- Co 011r)aczają te fachowe o.k.reśle- z surowC'em: włóknami .s.ztucz.nymi 
czego i Dekoracyjnego sięgają np. chos·łowa,cji · odpowiednio: - nia? Rozszyfl'ujmy. - podstawą · egzystencjj · przęroy'51u 

średnio - od początku tej pięcio- 8,9, w NRD - 6,~, na Węgrzech - Klienci sklepów wiedzą np. jedwabmczego. Nie mą. Bra-1tuje. 
latki - 3 mld zł. Są to przede 5,5 .' a we ~ranc}l - 7,5. świetnie, że najtrudniej zdobyć w światoiwy kryzys energetyczn1 « <>d-
wszystlkim fundU&e wyłożone na Liczby mo~1ą s~e za siebie. nich jedwabie jednobarwne, ziwła. bil się dotkliwie w ilo.ściach "1 ce
nowe, importowane maszyny i u- Wniosek moze byc tylko Jeden: szcza. białe i czarne. Ten pozornie nach, sprowadzanych do nasz.ego 
rządzenia. Gonimy. Ale gonimy, odrab1aiąc drobny acz denerwujący problem kraju syntetyków. :, 

- Jeszcze do niedawna w ha- za.legl'ośoi z poprzednich lat nie ma byĆ w tym roku definitywnie H:iedy wiiic dotrą na rynek .wy. 
lach przedsiębiorstw jedwabniczych tylko w ilości, ale i jakości pro- . rozwiązany. Nie powi.nnh zatem za- starczające dostawy poszukiw~11ycla 
królowały niepodzielnie kr06:lla duk,o.wanych wyrobó>"- A wys.oka braknąć jedwabnych tkanin jednC>- J materiałów?·~ tkanin dwuskladni. 
sponad 40-letnim rodowodem i pocz- jakość - to oprócz stosl()Wania no- barwnych, wzbogaconych ponadto 0 kowych p(}wlekanych, · p1rdsz,ewko~ 
ciwe „saurery" - efekt zakupio- wocżes.nych apretur, ciekawe, wpa. 
nej w 1947 r. szwajcarskiiej licen dające w oko wzornictwo. · 
cji. - Nie narzekamy na brak pracy. 

Dyrek.bor Zjednoczenia - mgr Ale żeby nie być gołosłownym„. -
W. Auerbach ceiowo uraczył rt1111e wicedyrektor Laboratorium Jed
tym wstępem, by konfrontacja te. wabniczo-Dekoracyjnego, inż. M. 
go, co byto „przed" i „po" mo- Bearud kładzie przede mną opasłą, 
aernizacji wypadła, zgodnie z ran- tęczową książkę, której strony 
gą przeobraż,eń - dooiliniej i o,l<a- twOTZą kawałki tkanin: 
zalej: stoją więc jeszcze &t.are po- S~cialile de la mai.son? Osta.t
mie;,,zczen.ia produkcyjne, ale ora. nio wzory kierunkowe dla nowej 
cują w n.ich hydrauliczne i pneu- inwes.tycji w łódzkim „Brokacie", 
matycz.ne krosna czechos.łowackie, gdzie zains.talowano - w ramach 
rapierowe „Mav-y" sprowadzone z moderniziacji - około 200 kroo.ien 
F'rancji, maszyny do filmowego żakardowych o bardzo wysok~m 
druku rotacyjnego i płaskiego itd. standardzie. 200 krosien i 200 wzo
W sumie .:.. trzy razy większa pro- rów, które wchodzie będą do pro
dukcja na tej samej powierzchni dukcji porcjami w każdym 
przy trzykr-0inie zmniejszonej ob- kwartale - 50 wzorów. 
slulize. _ Nie możemy przecież dopuścić, 

Ale po oo to' w.s.zys.tlk.o? Po co by z nowoczesnych maszyn scho
ten olt>rzymi wysiłek inwestycyj- dz.il zły, lub po prostu - prze
ny? Po co te wsk.ażn:Lk.i., notowania ciębny towar„. 
„co zrobili.._WY"• a „zrobić mus.i- To dopiero początek, bo jyrC'Ktl:>r 
my?'.'· Czyzby Polak. .i:aroclowy rt.:•zlożyt już ową księgę, zawie.rają
~troJ -: ;>rtalion, zami.emc mia.l na oą propozycje tkanin, których brak 
Jediwab.ie · I na rynku uzupełniany jest impor-

To nam jeszcze nie grOZi - no, tern. Czego w niej nie ma? Tka
bo taki n,p. w&każnik „w zakresie niny z nitką metalizowaną -mięk
tkanin jedwabniczych" - jak dono-, kie, lekk.i.e, deli!katne niczym puch 
si informacj.a na temat kiierunków i - co równie ważne - nie gnio
rozwoju przemysłu jedwabnitf.o- tące się. Tkaniny dwuskładnikowe 
dekoracyjnego do r. 1980 - wyno- z przędz teksturowanych, s:vntety
sil u nas przed cztęrema laty - 02mych o wysokim skręcie. Tkaniny 

Kor~p~ja ,_ wśród policji i pracowników urzędów celnych 

w usA k~it~ie hanaer· 
narkotykaini 

zwolennlcy S\'łobodnego handlu I 
używania narkotyków wystąpili w 
stanach ;zjednoczonych po ra.z pierw 
szy z wruos-kiem o zalegalizowanie 
tego faktu. W Seatle {stan Waszyng
ton) zostało przeprowadzone refe
rendum w sprawie zezwolenia na 
handel i używanie marihuany. Wn!o 
sek został odrzueony dwoma tr~eci· 
mi głosów biorących udział w refe
rendum. Sam jednak fakt zorgani- . 
zowania referendum oceniany jest 
przez zwolenników legalizacji han
dlu narkotykami, ja.ko wielki suk
ces Znamienne, że szef miejscowej 
p<>llcjl oświadczy!: „likwidacja •saink
cji prz~Iwko sprzedaży i paleniu 
marihuany jest jut tylko icwestią 
czasu''. 

W świetle tego · faktu staje się ja
sne, dlaczego walka z narkomanią 
w USA nie przynosi pożądanych 

N 
ie ma takńego drogieg<> na 
świecie. W każdym razie 
n.ie słyszałem. Encyklopedie 
też .milczą na ten temat. A 

jednak jest. W Bułg.airii. Na,zywa 
si~ Ga b ·ro w o. Ma. tyle lat co 
góry Balkan, i ~yle _Plę<~a, ~ ka
niony Rodope 1 taJemn1czosC1, co 
wyspa Orfeusa:a. 

Zraz.u kilkadzie<;i~t domów nd-
czym gnjazda zawisło na stokach 
Starej Płaniny, wysoko nad wartką 
Janlry. W dole i;>rzy &tokach skal
nych zadyrrnily dymarki. Ale było to 
dawno. Z k.ronik wjadomo: „Ga
browo - kolebl>a praemyslu bW:
garskiego". 

Różne losu Jroleje p!'Zieżylo t.o ma
te osiedle górSikii!. życie jednak 
prześcigało czas. GabrO'Wo wdarło 
się na mapę Bulgarid . i dziś pu 
wielkach blysu:zy swoim I>~;:-:· 
slem. ·Dostarcza swej JudoweJ OJ
czyźnie 20 proc. globalnej produk
cji przemysłowej. Szczyc.i s_ię mia
st.o i swoimi maszynam.i, 1 mate
riałami budowlanymi i,.. pię8'nymi 
kożuchami. 

Ale oo to wS/ltstiko ma Wl!llpóil
nego z „miastem śmiechu"? Miia
sto, jak każde inne. 

Otóż n ie. Ludzie są tu Inni. Inn.i 
z przyrodzenia, bo rzekomo innych 
chcial stwórca mieć w pępku Sta
rej Płanńny. 

rezultatów. .Tedna to. przyczyn tych 
trudności jest szerzenie się korupcji 
wśród policji i pracownikó\v urzę
dów celnych. W następstwie tego 
rynek ·narkotyków Qrzeżywa swoje 
wielkie dni. W Nowym Jorku prak
tycznie można je zdobyć na olcre
ś!onych ulicach m!ru;ta Liczba tyl
ko oficjalnie zarejestrow,i.nych nar
komanów, stanowiących przecież nie
znaczną część ogólnej liczby uży
wających narkotyków. zbliża się do 
stu tysięcy. Narkom.ą.nia jest jedną 
z przyczyn szybkiego wzrostu prze
stepczości w USA. Bada.n.la ppzepro
wadzone w ub roku wykazaly, że 
dwie trzecie wszystkich aresztowa
nych w USA za naruszanie . prawa 
- to narkomani; .Tedynie w pierw
szej polowie 1973 roku w Nowym 
Jorku od używania narkotyków 
zmarło około 400 osób. 

efekt trójwym:fłrowosci 
Apetyty labQrat-Of'iurn H nie tyl-. 

ko) sięgają 21} ~.nie djlej. Wpro
wadzanie do prodrukcj,i tkanin z 
przędz syntetycznych o wysokim 
skręcie oznacza to, że w s.klepach 
pojawi się . bat1zo ootat:fio moona 
żorżeta. A tkąni.ny dwuskladniko. 
we? Ich walor docenią wszyscy. 
Wiadomo, że sukienka. ,bluzka, czy 
Joo.s.zula ze 100-proceprowego syn. 
tetyku ma - oprócz nie.wątpliwych 
zalet porważne wady - przede wszy 
s.tkim nie orzepUS'LCZa , powietrza. 
Zastosowanie dodatk.owyrch. skład
ników urnorż.Jiwi zlikwidowanie te
go mankamentu. No, a • choćby pod
szewki., pr~iot utys~iwań . 

To nie SI\ !llWy'klL rnies7lkańcy, wianie. Najlep.s.i · żartownisie dosta
synu, tu wszyscy są Gabrowcami. ją wieńce Ja1,1rowe, wpisują się do 

Gahrowiec jest w ·Bułgarii sym- złotej księgi gfQdu, otrzymuią ho
bolem władania największym skaT- norowe obywatelstwo „miasta hu
bem„. po=ciem humoru. Tysiące a- rnoru" i bezpfatny„. przejazd środ
negdot idz"ie stąd w •. Bulgarię; ty- kami miej&k.iej 10tk.omi!'Cji. Ich 
siące wędrnje daleko za Dunaj i dowc~pów uczy się mJiodzież seikol
Pirimy. Kiedyś dotarły daleko na na. Plansze z facecjami zamiast ha
póliooc do Szikocji i nagle olśndenie seł wis.zą w zakładach uSJ:ugowych 
podobieństwem gabrowskich <low- i w sklepach· spożywczych. 
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cipów do tych &llkockkh. Dowcip 
gabrow&ki i .szkook:i wymieniły 
swoje uśmiechy. Zbra.taly dwa od
ległe regiony. Ktoś podsunął myśl, 
żeby się spotykać i wspólnie żar
tować. Jadą więc Gabrowcy do 
Glasgow, a S:iikoci do Gabrowa. 

FESTIWAL HUMORU 

Przez qn.! festiwalu gahrorwsk!\ 
śmiech slysU!lny jest w <?alej Buł
garii. Smiec'h to zdrowie. Bawią s·ie 
wszyscy ~z różnicy pł~, wieku, 
zawodu. wy.srokośc:i mies.ięczńych 
zarobków i tus.zy. Wi.no .~est . bez
płabne, zakąski każdy , przynos.i 
s.woje. Są to dni '1a,jci€.ka:.vszy<:h 
audycji te1ewizyjnych. Gabrowski 
doiwciJP kr-OJ.uje, a wraz z 'Ilim dow
oi.py i'llnych krajów mają tu &wój 
debiut. 

'Wych? Przesa.Qą byłoby twierdze. 
nie,, że .„ ęatychmiast, .bo ~prawą 
najważlliejszą - w sytUAcj\. gdy 
pniedsiębiorstwa przemysłu je<l
wabniczego pracują przy bardzo 
niskich zapasach surowców - je,'it 
łagodzenie, choćby met.,.Ją ' ~ot. 
środków, istniejących kł1>pot6w. Ale 
takie postępowanie dyktowane jest 
potrzebą chwili. Przedstawiciele 
przemysłu jedwabniczego - opie. 
rając się na znanych si>bie prze
słankach ~ mają jedna.k, nadzjeję, 
że kryzys minie, a ·wówczas sta. 
tystyczn:v Polak, o ile tylko zech. 
ce, chadzać będzie więcej i czę. 
ściej niż dotychczas, w jedwabiach. 

~ 

trzypiętrO<Wego domu. 'Nil.gie · po&li
znął ~ię i zaczął spadać. Prlelatu. 
jąc przed oknami swego mi'.eszka
nla krzyknął: 

Zono, dlliś na. obiad o jedną POI'~ 
cję mniej. 

• * • 
Gabrowiee wYchodZi z d'\~Orca •,J 

pyta dorożkarza. , 
- Ile kosztuje jazda. do centrum? 
- Dwa lewa, proszę siadać.· ~ 
- Dziękuję, choialem wiedzied 

ile zaoszczędziłem. 

• • • 
Ga.browcoWi zepsuł si~ teleWizoi. 

Obraz jest, ale dźwięk"li nie' ma. ' 

Zono - krzyknął - zadllWOi\ 
do sąsiada, żeby nastawił gfośnie) 
swój telewillor. Tu będziemy Pa· 
trzeć, a stamtąd słuchać. • 

T 
akie to są gabrowskie ka.o 
wały. A że zdobyły świato

. wą. slawę, nięfl;t -po~wJ&
·dza t!ardziej komp'et€ntnr.' 

Manuił Siemionow - naczelny 
redaktor ~tyrry,cznego tygodnika ra 
dzieckiego '.:„Kt'OkotUl" · J. nap·isiil: 
„Krokodił ma 6 milionów abunen
tów i 5.999.999 z nich. bąrdzo lubi, 
k iedy im Slię , opmvie ooś śtrui.dsznł!
~ o Gabrowcach". 

A1ikadi .Raj kin: „Grahci<ws,kri ,dow. 
cip - unika~ny, świetay na ka
żdy nasLrój". Zapobiegliwi są, ale nie skąpi, 

rlumni, ale s.amokryty~ni, samo
lubni, ale k!pia~scy. Kochają lud.z.i 
i życie, a nade wszys.łlko żart. 1l

negdotę, dykteryjkę. Ubóstwiają 
W budapeszteńskich zakładach IKARUS przekazano nie- śmiech, za.rażają śmiechem, cho-

dawno odbiorc11 radzieckiemu 20-t11sięczny autobus pro~ukc~i rują , '!la śmiech".„ 

Gabroiwianie wpadli na jedyny 
swego rodzaju pomysł. Pierwsi 
zorganizowali p!'Z'ed kilku laty fe
stiwal humoru, satyry i g.raf.iki. 
Rokrocznie najwięksi kpiarze śwda
ta przybywają na wino do Gabro
wa: Licytują się żartami na miej
skim plaru, a sędz,iami s.ą Gabro-

Gabrorwa~1 dowcip docŁekal się 
swojej, n.ie.wielkiej wpra'IĄ.>dzie, ale 
jakże cel'lnej antologii. A ' o·tó kil
ka pNbek: 

.Rekomendacja. barow a'lltoryta
tywna. Tak więc zachęcam roda
ków: jak tylko zjawią &fę' w Bu!
garii, niech podążają po dow<:ip do 
Gabrow'a. jak po z<lmw•i e. Po·· M:>-~ 
rzu Czarnym· warto &ię naci"eszyć tych zakladów. Generalnu dyrektor Jozsej Toldi stwzerdzzl ' 

przy tej okazji, że duże zamówienia rat!zieckie prz11czuniają Przejeżd7,ający 'J)l"Z€Z mia.st.o tu-
słę do sz·ybkiego rozwoju technicznego Węifie'rskiej produkcji\ rysta zapytuje starego człowieka 
autobusów. . illU mies2lkańców •liczy mias;t.Q. Gaerowłec 

„MIASTEM ŚMIECHU''. , c 

reperUJe d~ swego BRONISLA W -TRORSKI 
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, Korespondencja z Japonii 

.1.11111111111111111111111111111 .1111111111111111111111111111,1 - . = - -- -§ · .Wiadomo, że typowy współczesny tur.ysta więcej czasu poświęca na ro- i 
5 bienie zdjęć i filmów niż na rozkosz owanie się widokami . . czy podzi- -
5 wianie różnych zabytków. Wstystkie rekordy w tym względzie biją jednak ~ - -5 chyba wycieczkowicze, którzy odwiedzają kolebkę Japonii, jej pierwszą 5 
5 (lata 710-782) stolicę - Norę, słynną ze starych świątyń Cały 5 
5 świątynny k9mpleks mieści srę w po nad 500-hektarowym parku, a japoń i 
§ skii:n zwyczajem bardzo się dba o to, "JY stare budowle nie „wypłowialy''. Ce = 
§ kilka lat wciąż się je odświeża, złoci, pociąga jaskrawym cynobrem, nie § 
5 dopuszczając by pokryły się patyną wieków. Jest to Praktyka - dla nas : 
§ dość zaskakująca i w rezultacie wsży stko wygląda jak nowe. § 
111111111111111111111111111111 .1111111111mm111111111111ii 

kupniów. Gdy grupa wycieczkowi- kowy palec: 1.4 metra. Trzeba też 
czów wkracza do parku, zrazu nie- wiedzieć, że na pozłocen ie f igury 
mieje na widok pierwszej i dni- zużyto aż 400 kilogramów szczerego 
giej sarenki. Wszyscy są przejęci złota. Faktem jest, iż jak na ową 
czy uda się zdjęcie. Po jakimś cza- zamierzchłą epokę przedsięwzięcie 
sie maja już jednak dość tych m i- to było nielada wyczynem. I tak 
łych, lecz nienasyconych zwierząt, np. w całym cesa.rsbwie nie można 
które co krok zachodzą drogę . a było wówczas zna.leźć dostateczn ej 
bardziej opornych, nie śpieszących ilości kruszcu i dopisro odkrycie 
z poczęstunkiem. potrafią czasem żyły złota gdzieś na dalekiej pół
dość brutalnie trącać rogami. Owo nocy po~gło uwieńczyć dzieło. 
&tado. rzekomo wywodzące się w wzniesione na ofiarę bogom, by 
proste.i linii od białej „świętej sar- uchronili ludność stolicy i całego 
ny". która zawędrowała do Nary ~raju Wschodzącego Slońca przed 
przed tysiącem lat, jes-t jej oso- srożącą się wówczas .zarazą czar
bliiwością i wielką atrakcją. Jed- nej ospy. 

Może jednak mie jest to takie ki te.mu niejako „trwają" przez po dynkiem świata (początek budow:1; 
zle zważywszy, że wiele z tutei- ko.lenia. - 552 rok!), ale wystarczy sięgnąc 
szycµ renomowanych zabytkowych Nara - jak się twierdzi - mia- po gazety z 1949 r. by dowiedzieć 
sakralnych budowli to już tylko la ponoć więcej szczęścia i wśród się, że właśnie w owym czasie jej 
kopie kopii. Pożary, trzęsienia zie- jej słynnych świątyń i klasztorów część padła pastwą płomieni. kie. 
mi i tajfuny raz po raz w ni. nie brak autentyków. Ale nie na- dy to robotnicy przeprowadzający 
wecz obracały drewniane cuda sta- leży w to za bardzo wier-zyć. I tak konserwację. wychodząc z pracy 
rej japońskiej architektury, ale po np. często słyszy się że świątynia zost8:wHi r:ia ogniu _garnek. Po pól 
nieważ zawsze z ogromną pieczo- Horyuji jest najstarszym, całkowi- godz1111e nie było JUZ śladu ze slyn_ 
lo~HP,ścią je rekonstruowano, dzię- cie zachowanym drewnianym bu- nych cudownie zac-howanych fre

sków, kitóre prz.etrwaly wiele stu
leci. 
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BRODA RZECZ WZGLĘDNA 

H9lenderskie linie lotnicze KLM zwolnily Antonti Kooi - Jedu-
11,!go pil.ota,,, kt9ru 11i_e _cti.ci11.I .zrezygno.,ać z brody, cho~iaż POfl 
względem ~'ttl.W.~~v·tiyl 'be;"_{Lą.r,zuttt: ~onkurencyjna_ lmiti Z.Otni
cza z mie3sca zat?·udnila go u S1etne, własnie dlatego, ze 3est 3edy
n11m pilotem z brodq ..• 

ROMANTYCZNIE„. 

W rubryce „Lokale do wynajęcia" jeden ! paryskich dzienników 
ptoponuje: „!Vie umeblowany pokój, bez ogrzewania i bez kuchni, 
wjel'kie okno wychodzqce na stronę północną, piąte piętro bez win
dy. Nadaje się zwłaszcza dla młodego artysty". 

KLIN KLINEM 

v Mieszkaniec Nowego Jorku, któremu d·okuczano i powodu nazwi
ska Pavian, kupi! sobie młodego ... pawiana. Zwierzę bylo wyjątko
wo pojętne, nawet do przesady, bo postanowiło się golić maszynka 
Mr. Paviana. Toteż właściciel, który nie uległ modzie elektr11czn11ch 

A jednak z lej ziemi ... 
aparatów d-0 golenia, musi pamiętać, by co rankti w11jqć .z maszyn
ki.„ żyletkę. 

· YETI ZNÓW ZAWIÓDC.. 

· Wyprawa angielskiego prpfesora Edwarda Cronina w Himalaje, 
w p(1szukiwaniu człowieka sniegu, przyniosła kolejny zawód. Zna
leziono wprawdzie odcisk stop11 - długości 30 centymetrów, ale nikt 
nie jest pewien, czy nie byl to odcisk buta kogoś z członków wy
prawy. Przy okazji natomiast odkryto wiele roślin i owadów do
tychczas nie znanych nauce, co zrekompensc.walo brak Yeti. 

z· BUMERANGIEM NA SC..ONIA 

W Australii opatentowano nowy rodzaj bumerangu z plastyku. 
J_est to, jak wiadomo bi:oń cicha, stąd jej wyższość nad bronią pal
ną. Zaleta nowęgo bumerangu polega również na tym, że„. nie 
wraea, nie grożąc myśliwemu. Jednak w związku z tum. jak twier
dzą konstruktony, dawna nazwa nie ma już racji bytu„. 

PECHOWA MbNET A 

_, Zawodnik wloskiej drużynu piłkarskiej „Juventus" z Turunu, 
.Roberto Bettega, włożył sobie do ust półdolarówkę, wsiadając do 
autubusu, kóry mia! zawieźć piłkarzy na stadion, Mia! tam być ro
~egrany mecz z drużyną „AC Milan", a monetti miała być gwaran
cją wygranej „Juventusu". Kiedy nti jednym z wybojów autobus 
podskoczy!, moneta„. powędrowała do żołądka. Bettega nie mógł wu
stąpić w ·meczu, a mimo to jego drużyna wugraltl 2:0. W kilka dni 
później piłkarz i lekarze zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób wy
dobyć monetę, która ... nie chciała opuścić jelit w sposób naturalny. 

N,ajpierw zalecono piłkarzowi potrawy mączne, a kiedy to f!ie 
pomogło, ścisłą dietę, a następnie - pod narkozą - wydobyto pol
dolarówkę specjalnymi szczypcami. 

„TRZECI" CZY.„ KTÓRY? 

· Przed sądem w Agrigento, na Sycylii toczyła się niedawno nie
ci>d.zienna· rozprawa. Małżeństwo Angelina i Ernesto Siracusa oska.r
:;ylo 27-letniego Giuseppe Giuliano o wtarr:inięcie nocą do ich.„ mal.~ 
żeńskiego loża i dokonanie nieskromnych czynów. Wediug wers31 
'l?iałżonków w kilka godzin po zaśnięciu kobieta poczuła. na swum 
ciele męskq rękę, zbut jednak zimnq, jak na rękę męża. WóJ.?czas 
cbudzi!a się, a w chwilę później loże zamieniło się w pole bitwy, 
ponteważ intruz stawiał za.cieklu opór. · 

Oskarżony natomiast twierdzi! przed sądem, że do mieszkania 
wpuściło go jedno z dzieci państwa Siracusa, a pani domu wcale nie 
byla . zaskoczona jego obecnością w lóżku. Giuliano powstrzumal się 
-0d dalszych komentarzy, twierdząc, że jest dtentelmenem. . 
· Ponieważ sąd nie by! w stanie ustalić, czy zosta!o yopelnione 
przestępstwo (zeznania obu stron byly sprzeczne), Giulian? został 
uniewinniony z wszelkich zarzutów z powodu braku dowodow. 

KA.!;?A ZA „STREAKING" 

26-letni Martin Kruger z Port Elisabeth (RP A) otrzymał szcze
gólną katę za obrazę moralności - bi~ganie na golasa ~o mieście, 
czyli tzw. „streaking". Sędzia D. Reebein począ~ko.w~ zai:me_rza! sk.a
IZ'ać: ml<>dego mężczyznę na ścisły areszt, ale poźnie3 Z?71len1ł zdanie. 
Krflger będzie musial odsiedzieć 400 godzin wułqcznie w . okresie 
weekendów. A zatem kara nie spowoduje przerw11 w pra~y 1 uchro
ni l.lekkdmyilnego mężczyznę od kontaktu :i przestępcami. 

ł DZIENNIK ~OD'tlU ·..nr 84 ('J88ł) 

nakże dyrekcja park·u ma z nim 

ZAKOCHANI I SARNY 

Nara jest rzeczyw1scie pelt1a 
wdzięku i nastrojowa. Wzdłuż ze
rokich alei tysiące kamiennych kla
sycznych, japońskich latarń, w 
głębi parku świątynie, pałace, po
goda. Toteż młode japońs•kie pary 
ogromnie lubia brać tu śluby, 
zwłaszcza w bardzo fotogenicznej 
świątyni skomponowanej z czerwo
nych belek i stu czarnych kutych 
w żelazie, la tarni. Przypatrywałem 
się jak zawodowy fotograf robi 

wiele kłopotów. Zwierzęta zdege- Budda z Nary, nazY'wany w Ja
nerowaly się, są mało ruchliwe, ponii Rosiana, jest olbrzymem na 
często chorują z przejedzenia. stra- miarę tego, co wyobraża. • ,·je on cily in tynk<t samozachowawczy, 
wyc-hodzą na szosę, gina pod sa- przecież - jak glo.szą jego ka.piani 
mochodami. - w lotosie. mającym tysiąc kwia-

Pan Toshizo Kawamura, ekspert tów, z których ka.żdy prze<lstawia 
z uniwers;vtetu Ky.vto rarlzi, aby wszechśwdat, a w każdym z ty~h 
część 2'wierząt wykastrować, a wszechświatów są miliardy świa
rasę odświeżyć, sprowadzając z in- tów. W każdym kwiecie zamieszku. 
nych okoli<: zarodowe sztuki. Raz_ ją mniejsze i całkiem maleńkie 
legają się jednak prctesty przeciw-1 Buddy. Odpowiednikiem Rosiany 
ko tak.iemu zabiegowi, bo nie bar- był cesarz. średniej wielkości Bud
dzo godzi się on z lege.ndarnym dów - utrzymana vf tej samej hie 
nimbem świętości... rarchii - plejada urzędników dwor 

JELENIE NA TLE PAGODY 
właśnie na tym tle 2ldjęcia całego SIEDZIBA NAJWIĘKSZEGO 
weselnego orszaku, a potem samej BUDDY skich t kapłanów. Nieskończona 

ilość mikroskopijnych Buddów 
wyobrażala lud. Ta piramida nie
bian i Judz.i bardzo odpowiadała 
ówczesnym władcom Japonii i 
Pf'ZPZ wi.ek,t ich aa.stępcy w imię 
ladµ spolecz.neg-0 starali si~ t ·~ą 
utrzymać. 

·panny młodej w prze.pysznym ki-
monie. Pozowała z cierpliwością Główny punklt programu !ZWie
zawodowej modelki chyba ponad dzania Nary t.o oczywiście piel_ 
g<>Qzine, gdyż zdążyłem ,w ,tym cza_ grzy:mka do świątyni lfodaji. zbu
sfe1TE11le'jEć ~yna;;::skaroiec :i k.iJ.ka• •dowane; w 752 roku, ale wielekroć 
innych obiektów. Dziwiłem się ty!_ od tego czasu palonej i w obecnym 
ko, że nie ZiW;etrzyly tej uroczy.sto- kształcie zrekonstniowanej w 
ści miejscowe.„ sarny, które czuj. XVIII wieku. Tu już przydałyby 
nie tropią wszystkich odwiedzają- się nie tylko aparaty fotografici.ne 
cych par>k. Nie przejęzyczyłem cię czy filmowe, ale także po<lręoz.ne 
bynajmniej pisząc. że zwierzęta ka1kulatory elektroniczne. aby prze 
tropia ludzi. a nie odwrotnie. Otóż liczać metry na stopy, kilogramy 
ogromne, liczące dokładnie 925 na funty, czy też o<lwmtnie. Prze
szluk stado sarnn i jeleni jest tu wodnic-zka z wielkim namaszc-ze
już ta.k zadomowione, a przy tym n iem wyjaśnia bowiem; że jest to 
zdemoralizowane. że niezbyt• mu największa konstrukcja drewniana 
smakują res:?Jtki wydeptanej trawy na świecie: 48 m etrów wysokości, 
czy też pasza, którą otr-zymuje w 57 długości. 50 szerokości. Kryje 
specjalnych zagrodach, do których w siwym wnętrzu największego 
zapędza się je na noc. Wolą odiy- Bud<lę odlanego z brązu: wysokość 
wiać się herbatnikami albo specjal- posągu - 17 metrów, twarz od 
nymi sucharkami, które turyści na- czoła do brody mierzy 5.1 metra. 
bywają tu u niezlic:zonych prize- O roz.miairach ręki świadczy środ-

Zresztą P<> dziś dzień poZQstał 
w japońskiej obyczajowości J men
talności ślad tej stniktury i szacu
nek dla hiffarchil'Zn;vch podzia
łów. SaJTTla Nara jednak swe miej
sce pierwszego wśród pierwszych, 
które historia jej wyznaczyła, daw
no już utraciła. Honor stolicy prze. 
jęło po niej Kyoto. a później Edo, 
czyli obecnie Tokio. w gruncie 
rzeczy chyba dobrze się stało. Wiel
ki Budda zagubiłby się wśró<l e
stakad i wieżowców. a .. święte sar,; 
ny" dawno by już wytruł smog. 

TADEUSZ RUBACH 
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Korespondencja z USA 

C zy polski Fiat ma szanse na amerykań
skim rynku? Czy Amerykanie będą jeź
dzili polskim Fiatem? 

Pytanie to stawiam w związku z wy
darzeniem absolutnie bez precedensu: po raz 
pierwszy w historii jakiegokolwiek amerykańskie
go salonu s11mochodowego na nowojorskiej impre
zie, otwartej 5 kwietnia, wystawione zostały pol
skie Fiaty. Trzy wozy znajdu.ią się w Nowym 
Jorku - dwa modele turystyczne Fiata 125 i je-

SZANSE 
den w aureoli światowych rekordów - maszyna, 
która na autostradzie pod Wrocławiem biła re
kordy szybkości. 
Międ~ynarodowy nowojorski salon samochodowy 

w kwietniu jest imprezą, na którą przychodzą set
ki tysięcy ciekawych tego, co produkuje - poza 
amerykańskim - przemysł samochodowy. Inicja
tywa wystawienia wozów polskich wyszła od pol
sko-amerykańskiego biura podróży Węgiela 
który pragnie pokazać Amerykanom samochody 
polskiego pochodzenia - chce pokazać wozy. ja
kimi jeżdżą, lub jakimi będą mogły jeździć kh 
rodziny w kraju. Ale przy okazji można spróbo
wać wejść na rynek amerykański. 

Wejście na rynek amerykański, oprócz znale
zienia klientów, wymaga akceptowania wozów 
przez odpowiednie komórki władz federalnych, a 
akceptowanie zależne jest od spełnienia wielu 
warunków, stawianych przez tutejsze przepisy. 
Wozy amerykańskie, nie są bardziej bezpiecz- , 
ne od wozów europejskich, czego od lat dowo- · 
dzi w swoich publikacjach Ralph Nader, rzecznik 
amerykańskich konsumentów i autor książk; „O 
sa.mochodach, które zabijają". Przepisy dopusz
czające pojazdy do ruchu są jednak znacznie su
rowsze od europejskich. a. w każdym razie In
ne. Każdy fabrykant europejski, który pragnie 
sprzedawać wozy na rynku amerykańskim, mu
si przeprowadzić szereg zmian konstrukcyjnych, 
pogpdzić się z pokaźnymi dodatkowymi kosztami. 
Inny musi być układ świateł, inne kierunko'wska" 
zy, a do bieżącego roku nie były dopuszczane w 
ogóle na rynek wozy z kwadratowymi reflekto-·• 

rami. Zderzaki muszą wytrzymać uderzimie, odpo
wiada.jące sile uderzenia przy szybkości 8 km 
z przodu i 5 km z boku, bez wykazania naj
mniejszych odkształceń zderzaków czy karoset·ii. 
Od bieżącego roku nie dopuszczane są samocho
dy bez pasów, których niezapięcie uniemożli
wia uruchomienie samochodu. Inne są normy wy
trzymałości na zgniatanie karoserii. A przede 
wszystkim obowiązują nowe przepisy ochrony śro
dowiska, które zakładają, że od roku 1975 żaden 
samochód bez urządzeń neutralizujących spaliny 
nie będzie dopuszczony do ruchu. Już w tej chwi
li nikt nie kupi nowego samochodu bez takiego 
filtru spalinowego, bardzo koszfowneko w pro
dukcji i jeszcze niedopracowanego przez europej
skie wytwórnie samochodowe· 

Niezależnie od tych wszystkich warunków po
przedzających wprowadzenie samochodów na ame
rykański rynek, istnieje dodatkowa bariera, nie 
do przebycia dla wielu koncernów światowych: 
sieć obsługi. Stany Zjednoczone to pół kontynen
tu. Nikt nie kupi tutaj samochodu, którym nie 
będzie mógł pojechać do każdego innego stanu 
mając tam zapewnioną konserwację i naprawy. 
Największe i najpełniejsze siec; obsługi we wszy
stkich stanach zbudował właściwie tylko przemysł 
zachodnioniemiecki i ja.pońskl. Pozostałe marki 
światowe mają znacznie skromniejsze zaplecza. 

Z
ikładając teoretycznie wprowadzenie pol
skiego Fiata na rynek amerykański, ta 
na.jwiększa przeszkoda jest już pokonana, 
ponieważ Fiat z Turynu posiada zupełnie 

przyzwoicie rozbudowaną sieć obsługi. Poza tym, w 
rękach polskiego Fiata jest jeszcze jeden atut, 
który nareży doceniać •nawet na tutejszym rynku, 
gdzie przede wszystkim odgrywa rolę biznes, mia
nowicie, atut sentymentalny. Można bowiem za
łożyć, że jeśli Fiat polski okazał się nie gorszy 
pd ł'iata włoskiego, to pewien procent potencja!-

polskiego Fiata 
nych klientów ze środowiska Polonii amerykań
skiej kupi go, żywiąc sentyment do produktu kra
jowego. kraju ojców. Odgrywa to już rolę przy 
sprzedaży innych produktów polskich na ~nku 
amerykańskim. 

JAN ZAKRZEWSKI 

z 

Na tropie 

przyczyn 

katastrof 

lotniczych 

odcyfrowaniem tajemnic 
tzw. czarnej skrzynki 
komisja, badająca przy
czyny katastrofy samo

lotu DC-10 pod Paryżem, wiąże 
n0;d.zieje na ustalenie bezspor
nych przyczyn tragedii. Ja.ką 
rC'lę spełnia w samolocie 
czarna skrzynka? 

„Crash recorder", czuli czar
na. skrzynka, jest to rejestra
tor parametrów lotu. W każ
dym przpadku muszą być mie
rzone i rejestrowane przy jej 
pomocy co najmniej trzu rodza
je danych: prędkość, wysokość, 
przyspieszenie. 

W prostszych 
konstrukc11jnych zapis w posta
ci wykresu rejestrowany jest 
w sposób mechaniczny na spec
jalnej taśmie, przy czum taśma 
ta, w zależności od wielkości 
przyspieszeń, przesuwa się ze 
zmienną prędkością. W więk

szości przypadków przesuw na
stępuje szybciej wówczas, kiedu 
przyspieszenie osiągnie pewną 
określoną wielkość. W momen
cie, gdy samolot znajdzie się 
w podmuchu - przesuwająca 
się szybciej taśma umożliwia 
dokładniejszy odczyt wszyst-
kich rejestrowanych danych. 
Odczytywanie zapisu jest przu 
tego rodzaju konstrukcjach pro
ste i nie wymaga specjalnych 
urządzeń. 

Nowoczesne rozwiązania kon
strukcyjne czarnych skrzynek 
opiera1ą się na zapisie magne
tycznym, co pozwala na reje
strowanie znacznie większe i 
ilości parametrów. Poza trzema 
już wymienionymi, mogą to 
być dodatkowo m. in. kurs sa
molotu i tzw. wysokość w ka
~inie. Tym ostatnim pojęciem 
łifoc~ ~kre6f4Ją, warunki ptinu-

„C z a rn e 
skrzynki" 
jące w kabinie, które - chodzi 
głównie o ciśnienie - od.pawia. 
dają pewnej okreśtonej wuso
kości lotu. Tak jak odczytywa
nie parametrów zarejestrowa
nych w pierwszego tupu tikrzyn 
kach nie bylo skomplikowane, 
tak odczytywanie zapisu mag
netycznego bywti często utrud
nione do tego stopnia, że sam 
użytkownik nie jest w stanie 
tego dokonać. Celem rozszyfro
wania taśm.u przesyłti się ją 
więc do producenta. 

Niezależnie od rejestracji pa
rametrów lotu, stosuje się rów
nież utrwalanie przebiegu łącz
ności radiowej pomięd.zu zalogq. 
ri naziemnymi środkami kontro
li ruchu, jak również rejestra
cję rozmów pomiędzy poszcze
gólnymi członkami załogi, ntij-
częściej wówczas, gdy porozu
miewają się pny pomocy tele- · 
fonu pokładowego. 

Ogromne znaczenie tych 
wszystkich urządzeń polega na 
tym, że pozwalają one na od
tworzenie przebiegu lotu, ti w . 
przypadku awarii - nti okreś
lenie, jakie czynniki mogły do 
niej doprowadzić. Czu b11!0 to · 
np. przekroczenie prędkości, 

nadmierne przyspieszenie, cz.u 
też zmiana kursu itp. 

C 
zarne skrzynki mają za
sadniczy wpluw na wy
jaśnienie okoliczności ka 
tastrof, toteż jest rzeczą 

niezmiernie ważną, aby reje
stratory nie ulegały uszkodze
niom lub zniszczeniu. Zwykle · 
umieszczane są więc w ogniood-
pornych, „pancernuch" skrzyn
kach. Statystycznie najmniej 
narażoną na zniszczenie jest 
tylna część samolotu., dlate
go tam właśnie montuje się 
cale urządzenie. 

Międzynarodowe 'PTZepisu do
tyczące lotnictwa cywilnego 
wymagają, aby czarne skrzyn
ki znajdowały się we wszust-

1 
kich samolotach uż11wan11ch w 
komunikacji l<>tniczej. 

MAGDA BRZESKA 

•• 
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Echa handlowej niedzieli Ciekawa 

• Run na artykuły przemysłowe + Od dziś wystawa 

sprzedat mięs i wędlin świątecznych ZSRR 
111111 

Handlowa niedziela okazała się w Lodzi dt1iem wzmożonych za
kupów, z>.~!łszcza artykułów przemysłowych. We wszystkich do
mach handlowych i sklepach było tłoczno. Kupowano przede 
wszYstkim o'1zież i obuwie. 

W największym łódzkim domu to- I najdłużej - do godz. 18, W sobotę i 
warowym ,;Uniwersa!" handlowano niedzielę zanotowano rekordowe o-

Przysięga wojskowa 
w:: pułku OT m. todzi im. T. Gląbskiego 

Z udziałem kierownika Wydzialu Adminii;.tracyjn-ego KL PZPR -
J. Surmackiego, wiceprezydenta m. Lodzi - B. Pietrzykowskiego, wyż
sżYch oficerów.dowództwa Wojewódz k.iego Sz:tabu Wojskoweigo oraz przed 
sfuwicieli załóg przedsi·ębiorslw wspólpracujących z woj,kiem. w nie
dz ielę odbyła s·ię uroczysta pri:ys.ięga w Pułku OT. m. Lodzi im. T . 
Głą!A.o;kiego. w uroczys·bo·ści ucwstniczyta małżonka patrona pu!Jku -

J. Głabska. · 
Zoinierze Pułku OT m. Lodzi im. T. Głąb.skiego przodują w wy

szkoleniu bojowym i politycznym. W zeszłym roku pulk zdobył II miej
iSce we współzawodnictwie jednostek obrony terytorialnej LWP. Wy
n iki ostatniej inspekcji z udziałem przedstawicieli dowództwa Pomor
.skiego Okręgu Wojskowego wykazały, że putk im. T. Głąbsk iego znów 
je.st w czolówc-f> (j. kr.) 

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

I kwartał w łódzkim budownictwie 
komunalnym 

Pierwszy kwar!a! br. w przed-
siębiorstwach Zjednoczenia Budow
nictwa Ko1nun:ll11ego w Lodzi mina! 
na ógól · porn v ::;!n \e; zadania zosta
ly WYkonane w 101,J proc. W sto
sut1ku do analogicznego okresu ze-

„Złote 
Kielnie" 

W turnieju o „Zlotą Kielnię", 
którego finał rozegrał się w so
tto~ ~ -tt ·~""'!SO!łl ortag1·eeę.., u~· 
skal zespół Zasadniczej Szkoły 
B'udowlanej przy Technikum Bu
dowlanym nr l. Uczniów szkoły 
reprezentowal zespól w składzie: 
Janusz Długosz, A~am Pietrzak, 
Ireneusz· Szymor, RYszard Janic
l<i i . .tzblgniew Adamski. 

Drugą nag~dę zespołową przy
znano młodzieży szkoły zasadni
czej „Instalu", trzecią - szkoły 
zasadniczej przy Lódzkim Zjed
noczeniu Budownichva. 

Indywidualne _„Złote Kielnie" 
zdobyli: · Ryszard Janicki, Janusz 
Długosz i · Zbigniew Adamski. 

(ap) 

szlego roku nastąpił wzrost o 9.2 
proc. 

Bardzo dobre wyniki (lW,7 proc.) 
os1ągnęlo MPH.D. Z pozostałych 
przedsit;biorstw tylko MPBK 5 nie 
wykonalo planu (zaledwie 70,3 proc.), 
batomiast grupa przedsiębiorstw 
specjalistycznych pnekroczyla plano
wane zadania o 8 . mln zl. 

w zakresie inwestycji oraz re-
montow budynków mieszi<;alnych wy
konanie ~;idań I kwartału ksztalto
wało się na zaplanowanym poziomie, 
jednak trzeba tu podkreslić zna
mienny fakt, że w tym samym ol<re
sie zeszłego roku realizacja remon
tów mieszkalnych osiągnęła znacznie 
wyższą wartość 67 mln z! w stosun
ku do 49,6 mln zł w roku bieżącym. 
Stalo się tak dlatego, że inwestorzy 
nie przygotowali dla wykonawców 
frontów robót. 

Sprawa realizacji zadań tegorocz
ych była i>rZlldmi.otem . klonfetenc:lł 
al1}prządów · robotni~yab,- · któte· 
podjęly zobowiązania doiatkowej 
produkcji budowlano-montazowej w 
wysokosci H,5 mln zl. 

(j. kr.) 

Cieku wy odczyt 
„Hiszpania - kraj, zabytki, kultu

ra" - odczyt ilustrowany przeżro-

1 
czami i filmem wygłosi dziś o godz. 
18 w gmachu Muzeum Archeologicz
nego i _Etnograficznego (Pl. Wolno-

'--------·---------' ści 14) L. Swieżawski. 

broty - 7 mln zł. Samych prochow
co'.v męskich sprzedano I.WU. „Jak 
woda" sz1y modne komplety dam
skie z długimi spódnicami. Na uru
chomionym w sobotę, jedynym w 
Łodzi stoisku z włócz.ką „arelan·' 
zaoferowano wiele atrakcji, m. in. 
n-0wośc wlóc:Lkę wielokolorową, 
nadającą się świetnie na w;i;orzyste 
wiosetine krnacje, takie jak blezery, 
płaszcze czy spodniumy. Jak przy
rzekł dyrektor Zjednoczema Przę
dzalni Czesankowych mgr inż. z. 
Zaorski - stoisko to będzie stale 
zaopaLrywane we wszystkie nowości 
i artykuły, na które jest największe 
zapotrzebuwanie. 20 kwietnia wpro
wadza się sprzedaż wlóczki na pod
stawie katalogu. D-Ostawa na zamó
w ienie w terminie 10-dniowym. 

Wszystkie placówki przemysłowe 
PSS, w tym SDH „Central" utargo
wały w niedzielę 8 mln zł. Naji,vię
cej kupiono płaszczy, kurtek, blu
zek, i garniturów. Ruch panował 
także we wszystkich sklepach obuw 
niczycll. Dom Obuwia przy ul. Piotr
kowskiej utargował 150 tys. zl. 

Sklepy spożywcze obsłużyły w 
niedzielę stosunkowo niewielu klien
tów - wiele mniej niż w zwykle 
dni. Tym niemniej placówki LPHS i 
PSS legitymują się niedzietnym utar 
giem przeszło 5 min zl. 

Przypominamy, że dziś cala slet 
sklepów spożywczych i przemysło
wych czynna .Jest w normalnym wy 
miarze godzin. Sklepy mięsne o
trzymały dostawy w ciągu niedzieli 
i poniedziałku . Dziś ruszają z pełną 
sprzedażą mies i wędlin świątecz
nych. Ogólny przydział tych artyku
łów jest największy ze wszystkich 
dotychczasowych. Dlatego też tzw. 
masę mięsno-wedlimarską określa 
się jsJco wystarczającą z tym, że 
mogą wystąpić pewne niedobory w 
niel<torych asortymentach. n"Q, mię
sie wołowym i cielęcym. Trud1110 
zapewnić też czy ookryje się za,po
trzebowame na szynki, ch<JCiaż np. 
szynki konserwowej będ.zie o 23 proc, 
więcej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Ponadto nasze wła
dze miejskie wystąpiły do władz 
centralnych o dodatkowe 1>rzydziały 
przedświąteczne. 

Do sklepów spożywczych nadeszły 
m. in. dostawy wyrooów cukierni
czych także z importu oraz duże 
ilości koniaków i win zagranicz
nych. 

w środę, czwartek i 1>lątek wszyst 
kie sklepy przemysłowe jak i spo
żywcze czynne będą o godzlne dłu
żej. W sobotę praca całego Jlandlu 
kończy ~~i: ,. o„ go"z, ~7. 

~ (Kas) • 

kraj 
turystyki 

W Domu Technika. otwarta została wczoraj niezwykle inte
resujl\ca wystawa nt. „ZSRR - kraj turystyki". Łódź jest pier
wszym miastem, kt-Ore gości u siebie tę ekspozycję. Na uro
czystość otwarcia przybył wiceprzewodniczący Zarządu Tury
styki przy Radzie Ministrów RSFRiR W. GORDIEJEW. Obecni 
byli m. in. sekretarz KL PZPR - K. KWIATKOWSKI i wi
ceprezydent m. Lodzi - z. POLIT. 

Wystawa zawiera piękne, barwne 
plansze, ilustrujące uroki miast i 
ośrodków wypoczynkowych Kraju 
Rad. Zgr011lladzono też bogato ilu
strowane foldery i informa•tory o 
najatrakcyjniejszych trasach tury, 
stycznych w ZSRR. 

W ;,wym wystąpiein.iu mi.n. W. 

rze. W programie wycieczek po 
Wołdze z:wie-dzanie miasta - bo. 
hatera - Wołgogradu. nowego cen 
trum prz<."111ysłu motoryzacyjnego 
TogHatti. Ulianowska i Kazania 
Wśród łódzkich turystów. którzy 

wyjeżdżają do ZSRR ogromnym 

powodzeniem - jak stwierdził dy. 
rektor zjednoczenia „Orbis". L 
Sosnowski - cieszą s.ię_ „Pociągi 
przyjaźni". W tym roku wrga11i· 
zow:i.nych będzie osiem takich po.. 
ciągów. W Lodzi gościć będziemy 
65 grup turystów radzieckich. 

Otwarta wczoraj wystawa czynn& 
będzie do 24 bm, Zwiedzający bę
dą mogli oglą,dać także kolorówe 
filmy turystyczne, prezentujące 
piękno ziemi ra-dzieckiej. Serde· 
cznie zachęcamy łodzian do jeJ 
zwiedzenia. (KAS) 

Fot.: A. Waeh . 

Gordiejew zwrócił uwagę. że Głów 
ny Urząd Turystyki przy Radzie 
Mi.nisitrów ZSRR poświęca wiele U
wagi rozwojowi bazy turystycznej. 
Kosztem wielomilionowych na.kła
dów powstają hotele, motele, cam_ 
pingi, restauracje. Do roku 1975 
zbuduje się przeszło 40 dużych o
biektów w 30 mia&tach i reio·na.cb 
ZSRR. 

.1.111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111 n n - ' ------------------W r. 1974 ,.Inturi&t" proponuje 
trasy obejmujące przeszło 100 
miast, w tym stolice 15 republik. 
Programy dla grup specjalisty. 
cznych, poza llWiedzaniem za·by
tków. obejmu]ą pobyty w zakładach 
pracy, wizyl.Qwanie szkół, wyższych 
uczelni itp. - zgodnie z za!nt~· 
resowamami turystów. Wśród im
prez kulturalnych. atrakcyj-nie za
powiadają się m. in.: w maju 
„Moskiewskie gwia•Zidy" i „Kijow· 
ska wio.sina" w -czerwou - „Lenin. • 
gradzkie białe noce", we wcześniu : 
- „Melodie Zakaukazia" w Ere~ : 
waniu i „Złota jes-ień" w Soczli. : 

------------------------
Po raz pierw.s.zy w br. wprowadro. E 
no wy·cieC7Jki komfortowymi sfabka : 
m~ ..rzecznymi po Wołdze· i ,~niep-7 : ----

pies'':. (A) (pol.) od lat 7. cz. 5 
~:Psi'G~~~~r" my(po\~;n :~~~-ie~·~: 5 
12.1~ . 14.30, „Po.kusa" (wł.) od 5 
lat 13. godz. 17, 19.30 • 

c~~::,~ c~e.i'w:Jtefat b~~ni ~~~~: § 
16.30, 19 -

DKM - „zawieszeni na drze• :! 
wie" (.tr.l od lat 11. godz. 16. „ 
~ ~ : 

ENERGETYK - nieczynne : 
KOLEJARZ - nieczynne : 
GDYNIA - „Bubu z Montpar- : 

nasse" (wl.) od lat 16, godz. 10, : 
12. 14, 16, 18. w : 

HALKA „Na rabunek" (A) : 
(radz) od lat lł, godz. 16 : 

1 MAJA - „Mllcz11ca gwiazda" El 
(A) (poi.) od lat 11, godz. 15.30, ;: 
17.30. ,.Barbarella" (fr.) od lat „ 
16, godz. 19.30 : 

MLODA GWARDIA - „Zielona : 

I I ściana" !A) (peruw.) od lat lł 5
5 KIE D~ 

godZ. 12.30, 15, „Porachunki" 
(BJ (ang.) od lat 18, godz. 

1 1~·- ~·r'' ~„ . t„J_ ~~~!:~
3

~~~~~~~;~~~~. <~J. ~ ~ 
„ - .... ~\ ...,:1 .„'J"''"\/

1 
OKA - „El Dorado" od lat lł : 

- - - - - - (USA) godz. 10. 12.30, 16, 17.30. : --------
4-* Odznaczenia dla aktywistów 

WAŻNE TELEFONY 

Informacja telefoniczna 
Straż Pożarna 08, 666-11, 
Pogotowie Ratunkowe 
Pogotowie 1\10 

03 
595·55 

09 

~ „ 
POLESIE - „Posag księżniczki ::: 

Ralu" (rum.) od lat H, llodz. : 
17_. 19 = 

POPULARNE - „I pozdrawiam =. 
jaskółki" (czeski) od lat 14, i. ::: 
16.45, 19 = -* Program dalszej pracy ~ --* Wybór nowych władz ZD TPP-R i -, 

Informacja kolejowa 
Informacja PKS 265-96, 
Pogotowie wodociągowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie energetyczne 
Pogotowie ciepłownicze 

TEATRY 

07 
655·55 
547-20 
835-46 
395-85 
334-28 
253-11 

WIELKI - g-odz. 17.30 „Przygody 
pana Kleksa" 

PIONIER - „Królewna z długim = 
warkoczem" (A) (radz.) od lat ::: 
7, godz. 16 „żywi i martwi" (A) : 
cz. I (radz.) od lat 14, godz. ::: 
17.45, 19.45 : 

POKOJ - „Wielka włóczęga" 3 
(fr.) od lat 11, godz. 15, 17.30 : 
„życie, tnilość, śmierć" (fr.) od : 
lat 18, godz. 20 : 

Dodatkowe koncerty Cz. 
-

Niemena Sródmieście 
Z udZialem 163 delegatów reprezentuj11cych ponad lS-tysięe:oną 

POWSZECHNY - g. 16 „sza-
- chy", godz. 19.15 .,To są mo-
: menta, co się pamięta'' 
: NOWY - godz. 16 „Smierć gu-
• · bernatora'' * f 

: MALA SALA - godz. 18.30 „Cze-
: kając na Godota" 

REKORD - „Pl)szukiwany - po- • 
szukiwana" (B) (poi.) od lat 14 : 
godz. 15.30, 17 .30, „Klute" od 5 
·Jat 18 (USA) godz. 19.30 „ 

SOJUSZ - „Chłopi'' (A) cz. 1 i : 
II (poi.) od lat 14. godz. 15.30, : 
18.45 = 

W związku z wielkim zaintereso
waniem występami w Lodzi Cze· 
sława Niemena Polskie Stow'lrzysze
nie Jazzowe postanowilo zorganizo
wać dwa dodatl<0we koncerty, któ
re odbędą się w dniach 10-11 kwiet· 
nia w sali Filharmonii przy ul. Na
rutowicza. W koncertach tych poza 
Czesławem Niemenem wystąpi Ma-

Pożar w 
Wr.zor;ijszej nocy KD MO-Górna 

została powiadomiona o pożarze przy 
ul. Eugeniusza 18. Ogień wybuchł w 
hodowli lisów. Spaliły się cztery 
szopy, spłonęło też 12 tchórzofre
tek i kilka srebrnych lisów. Z\\!ie
rzęta znajdowały się w klatkacl' 
obok szop. Przyczyny pożaru nie są 
jeszcze znane. · 

Ludzie są dobrzy 

„Droqi Reflektorku! Odnieś!i.~-
my w .•Pólnie nadzwyczajny suk-

1 ces! Po opisani'lt w p;q,tek na 
Twoich lamacli moich kłopo
tów („Wyjazd na świ.ęta pod zna
kiem zapytania"). od rana zaczął 
dzwonić telefon. To Twoi Czytel
n icy zglaszali się żeby zaofiaro
wać mi ' nieos1ągaln)I przez dwa 

', miesiące - klosz do lewego tyl
n ego światła do „zastavy". 

Do soboty bylo tych propozycji 
nie mni ej niż dziesięć - nie- ' 
które iu+wet spoza Łoclzi. J?ro po
nowa no ' mf zarówno odstąpienie 
k l osza . .iak i jego wypożyczenie 
na jakiś czas. 

Bardzo mnie to ujęlo. Okazuje 
· • sit;, w ludzi trzeba _wierzyć. A ,, 

d laczego uważam. że 1est to tak- •· 
że Twój, · Reflektol'ku, sukces? „ Wydaje mi się. że i Tobie bę-

~ dzie przyjem,,,le dowiedzieć się, . 
że Two je publikacje są czytane„ 
że ktoś Twoje apele bierze sobie 

rłanna Wróblewska oraz duet gitar 
klasycznych. W dniu 10 bm. przewi
dziany jest jeden koncert (o godz. 
17), a w dniu u - dwa koncerty (o 
17 i 20). 
Pozostałe bilety do nabycia w 

„Gromadzie" oraz '"' dniach koncer
tów w kasie Filharmonii. 

lisów 
Długotrwały brak opadów i ostre 

wiatry wysuszają ziemię i wszystko 
co na ziemi. Zągrożenie pożarowe 
wzrasta. Tym większa powinna być 
c:wjność i dbałość o należyte zabez
pieczenie obiel<tów przed możliwoś
'ią wybuchu ognia. 

(Zt) 

do serca. słowem - że trafiasz 
właśnie tam, gdzie należy. 
Dziękuję z caleao serca". 

Wdzięczna Cz11teln!czka 

Naturalnie - cieszymy sie ra
zem z Panią i życzymy udanego 
świątecznego 1P11jazdu. 

R. 

Jeszc.ze trochę 

cierpliwości 

Wykorzystanp, że blok przy ul. 
Łanowej 111 byl r emontowany i 
p1·zy ok azii przebudowano niezbyt 
przedtem wygodne pomieszczenia 
U1·zęrtu Pocztowego Łódi-61. Już 
od lipca ub . 1·oku iest on n!e
c zynnu. Okol iczn i mieszkańcu 
chcieliby jak najszybciej znów z 
j ego uslug sko1·zystnć. niecierpli
w i e w.ięc pytają, k i edy nastapi 
ponow n e otwarcie. 

Z zapewnień Dyrekcji Okręgu 
Poezty i Teiekomunikacji wuni
ka, że dopiero za 2-3 tygodnie. 
Tern.z montuje się tu lady i u
urządzenia telekomunikacyjne. Hę- · 
<lzie to jednak urząd pocztowy o 
ladn11m. estetycznum wnetrzu. 

(a) 

Adres Reflektorka: „Dziennik 
r, ódzki". ul. . Piotrkowska 96 
90-103, Lódź, „Reflektorem po 
Lod1.i". Nasze ' telef orty: 337-47. 
3łt-t0. 

PISZCIE DO NAS I TELEFO
NUJCIE, CZEKAMY! 

rzeszę członków TPP-R obradowała wczoraj VIII Dzielnic-owa Kon
ferencja S!)rawozdawczo-Wyborcza dzielnicy Łódź-Sródmjeście. W 
konferencji uczestniczyli: klicrownik Wydzla!u !Nauki i Oświaty 
KŁ PZPR - J, Niewiadomski, sekretarz KD PZPR - Sródmieś
cie - H. Andrzejewski, naczelnik Urzędu Dzielnicowego - R. Ro
jewski, przedstawiciel ZG TPP-R - z. Kowałsk-i. 

: JARACZA - godz. Hi, 19.30 „Po-
: p iól i dian1ent" 
• MAŁA SCENA - nieczynna. 
: TEATR 0 7.15° - godz. 19.15 , Pa-
: ra nie naTa" 
: MUZYCZNY - godz. 19 „Moulin 
: ROuge'' 

Mllym akcentem byl<i wręcze" ' " 
orzez sekretarza ZL TPP-R - B. 
!\'ligulę - przedstawicielom Okręgo
wego związku Soóldzielni Inwalidów 
w Lodzi zbiorowej Zlotej Od1,naki 
Honorowej TPP-R. 
Długoletni aktywiści działacze 

towarzystwa zostali udek-orowani 
„Złotymi Odznakami Honorowymi 
TPP-R". Otrzvmali je: J, Amhro
zia.k. s. Frenkiel. Zb. Piekut, E. Ni
zioł. Zofia Prychyńska, Halina Kmie 
cik. J. Skonieczna, .Janina Kowal
czyk. Blh'bara Kolodzickzvk. z. Bro 
darska, L. Lisiecki, H. żurek, J, 
Widra, J, Górczak, Zb. Sosnicki, 
Krystyna Moskwa. H. Zawadzki, Z. 
Szymczak, T. Kamińsk-i. E. Sznura, 
T. Stelłer, J. Lewandowski, Alina 
Buda I L. Cieślińska. 

Odznaki „Aktywista Młodzieżowy 
TPP-R" przy>nano: A, Koniecznej, 
A. Kowner. M. Krawczykowi, D. Ku
jawie, A. Loś, w. Mikołajczyk, B. 

Milewskiej, M. Narusz, M. Sieradz- : ARLEKIN - n ieczynny 
klej, E. Rogozińskiej.- Ponadto 8 : PINOKIO - godz. 10 „Córka .kró· 
aktywistów otrzymało nagrody rze- : · la Balerona" 
czo we. " : 

w czasie konfe.-encji omówio·no : 
dwuletni dorobek TPP-R w śródmie- 'E, SZTUKI (ul Więckowskiego 36) 
ściu. Szerzeniu wiedzy o Kraju Rad , : godz . 12-19 

l\JUZEA 

popularyzowaniu jego osiągnięć W : HISTORII RUCHU REWOLU-
różnych dziedzinach życia. służyły CYJNEGO (ul. Gdanska 13) 
organizowane przez kola w zakl~- : godŻ. 9-rn 
dach pracy. instytucjach i szkołach • ARCHICOLOGICZNE i ETNOGRA· 
wystawy. wiec?.orn;ce, lconkursy.• E FICZNE (pl. Wolności 14) godz. 
spot.kania z uczestnikami „Poci~.zów 12-19 (wstęp wolny) 
Przyjaźni". Program dalszej pracy • HIS1'0Rll Wt.OKIENNICTWA (ul. 
zwraca szczególną uwage na nowe : Piotrkowska 282) godz. 10-17 
formy, jak no skrzynki p:vtań i od- : EWOLUCJONIZMU (park Sienkie
powiedzi o ZSRR. popularyzacja pra I : wicza) godZ. 10-18 
sy fachowej. prelekcje o literaturze : 
radzieckie.I itd. I: LODZKIE ZOO 

Konferencja dokonała w:vboru no- • 
wych władz. Na przewodniczącego : d 9 a 
ZD TPP-R Lód~ $ródmieście wybra- : czynne w go z. -1 
no Jerzego Bratosa. : c2ynna do .godz. l'i). 

u. kr.> E KI N A 

(kasa 

----BALTYK „Dekada strachu" --------i Podejrzany o kradzież 4 gramofonów 
(franc.) od lat 16 godz. 10, 12.15 
14.30, 17, 19.30 

LUTNIA - „Prywatne życie Sher 
locka Holmesa" (ang.) od lat 
14 , godz. 12.30, 15, 17 .30. 20 

W l..ód?.kich Zakładach Radiowych 
- podobnie jak w innych - pra
cownicy posiada.Ją szafki przeznaczo
ne na przechow:vwanle osobistych 
r zeczy. ubrań cywilnych ibo. Taką 
scafkę miał również Andrzej P. -
jeden z r<>botników ty ch zakładów. 
6 kwietnia została ona przeszukana 
przez funkcjonariuszy MO. Znalezio
no w niej cztery gramofony warto-

w Klubie 

Dziennikarza 
„Autobusem przez Indie" od

czyt red. Józefa Potęgi z 
„Dziennika Lódzkieg-0". ilustro
wany kolorowymi przeźroczami 
- środa, godz. 16. 

ści 7.200 zł. Andrzej P. został 1 za
trzymany jak-o p0dejrzany o kra
dzież tych przedmiotów z magazynu 
zakładów. (zt) 

U kogo zgaśnie 
światło 

1. W dniach od 17 do 30.IV. br. w 
godz. od 6.30 do 17 ulice: Samopo
mocy, Slomla•na, Pabla.nka. Krynicka. 
Liściasta od toru PKP do Krajowej. 
Tra·ktorowa od Żeńców do Marzan
ny, żeńców, Marzanny, Żabien iec od 
żeńców do Liściastej , Zapustna i 
Kieratowa. 

2, W dniach od 20 do 24.IV. br. w 
godz. j, w. ulice: Warzywna, Rataj
ska, Szczecińska od Warzywnej do 
Konopnej, Wersalska, Konopna, ży
zna , Skibowa i Hodow1a,11a. 
·s. W dniach od 25 do 30.IV, br, w 

godz. j, w. ulice: Liściasta od Szczfl!-

: POLONIA - „Ojciec chrzestny" 
: (USA) od lat 18 godz. 8.30, 12, = 15.30. 19 
: WISLA -
: nia" (AJ 
- 10. 12.15. 

„ Nagrody I odznacze
(pot.) od lat 16 godz. 
14.30, 17, !V.3Q 

: ----Wl.OKNIARZ - „Ojciec · chrze
stny" (USA) od lat 18 godz, 
9.30, 13. 16.30, 20 

WOLNO$C „Piosenkarka z 
_ tawerny" (jug.) od lat 16, godz. 
- 10, 12. 14. 16, 18, 20 
: ZAClłĘTA - „Przygody Robin-
: sona Kruzoe" (A) (radz.) od lat 
: 7 godz. to. 11.45, 13.45. 15.30: . Ka-
: baret" (USA) od lat 16 godz. 
: 17.30. 1~.45 
_ LDK - , „Iluminacja" (poi.) od 
• lat 16„ fodZ. 15.15, 17.30 (19.45 
!:!:: DKF) "'' 
_ STYLOWY - „Nieszczęścia Alfre-

da" · (fr.) od lat 14, godz. 15.45 
: „Perła w ko1'D<nie" (A) (poi.) 
: od lat 14. godz. l~.45. Projekcja 
: DKF godz. 20 
: STUDIO - „Dopóki lud prosi" 5 <A> (W.e~.) od lat 16, godz. 
• l7.~o. 19.30 
• TATRY . -; „Czterej i;>an~ernl 

„ 
STOKI - „Królowe Dzikiego Za- : 

chodu" (fr.) od lat H, godz. : 
Li.30, 17.45, 20 : 

SWIT - „Tydzień szaleńców" : 
(B) (rum.) od lat 16, gop,z, 16, : 
13, 20 : 

PRZEDWIOSNIE „Francuski ::: 
łącznik" (USA) od lat 16, godz. : 
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30 = 

DYŻURY APTEK = 
Zgierska 146, !Narutowicza 42, 

Al. Kościuszki 48, Piotrkowska 
225, żubardzka 4. Dąbrowskiego 
6-0, Obr, Stalingradu 15. 

DYŻURY SZPITALI 

„ „ -„ „ „ 
: „ -„ = -: Instytut Położnictwa I Glneko- : 

logli (Sterli.nga 13 - Kllnilca Po- „ 
lożnicza, ul. Curie-Skłodowskiej : 
15, Kli:nika Ginekologii) - dziel- : 
nica Sródmieście i z dzielnir.y : 
Górna; Poradnia K z ul. Feliń· : 
skiego, : 

Szpital fm. M. Madurowicza $ 
(Klinika Pol.-Gin. AM) - dziel- : 
nica Polesie oraz z dzielnicy ::: 
Górńa; Poradnia K, ul. Przyby- : 
szewskiego 32 ł Zapolskiej 2. ·: 

Szpital im. 1\1. Kopernika - 3 
dzielnica Górna, Poradnia K, Od- • 
rzańska, Cieszkowskle,o, Leczni- : 
cza i Rzgowska. : 

Szpital im. H, Wolt - dzielni· : 
ca Widzew oraz dzielnica Bałuty. : -Chirurgia ogólna - Szpital !m. 3 
Koperni.ka (Pabianicka 62) : 

Chirurgia urazowa - Szpital im. : 
Kooern \ka (Pabianicka 62) . :: 

Neurochirurgia - Szpital im. : 
Kooernika (Pabianicka 62) : 

Laryngologia Szpital im. : 
Barlickiel!o (Kopcińskiei::o 22) ::; 

Okulistyka - Szpita.J Im. Bar- : 
lickiego (Kopcińskiego 22) • 

ci~cha\r~głtns!yt~~r~~J~~ (Sd;~;: ~ 
na 36150) . : 

Chirurgia szczękowo-twarzowa : 
- Szpital im. Barlickiego (Kop- : 
cińskiego 22) : 

Toksykologia - Instytut Medy- :: 
cyny Pracy (Teresy 8) : -„ NOCNA POMOC LEKARSKA = 

Nocna pomoc lekarska Stacji 5 
Pogotowia Ratunkowet?o przy ut. : 
Sienkiewicza 137, tel. 666-66. : 

Oeólnolódzki Telefoniczny Punkt :::. 
IlnfÓrmacyjny dotyczący pracy : 
o!ac6wek slużbv zdrowia. telefon : 
615-1~. czynny jest w godz. 7-21 : 
oprócz niedziel i świąt. ;;: Krew darem życia - bądź 

Honorowym Krwiodawcą ~ińskiej do Sokołowa. 
l.ł95 k I li lllll li I Ili I Ili I Ili lllllllll li Ili lllłlllllllllllllłlllllllllllłlłllllllllłHllllH 
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KOMUNIKAT 

TOTALIZATORA 

SPORTOWEGO 

W ZWIĄZKU .z PRZYPADAJĄCYMI ŚWIĘTAMI 
W DNIACH 14 i 15 KWIETNIA 1974 R., 

przyjmowanie zakładów TOTO-LOTKA, MAŁEGO 
LOTKA oraz l'OTALIZATORA SPORTOWEGO 
(piłkarskiego) w tygodniu świątecznym zostanie 

skrócone. 
- Kolektury na terenie województwa łódzkiego '1akeńezlł 

przyjmowanie zakładów TOTO-LOTKA I TOTKA na 
dzień 14 KWIETNIA 1974 R. oraz MALEG(;> LOTKA 
na dzień 17 KWIETNIA 1974 r., w czwartek dnia 11 

'KWIETNIA 1974 r., a· w niektórych miastach powlato
.wych, w piątek, dnia 12 KWIETNIA 1974 r., w godzinach 
południowych, 

~ ·Kolektury m. ł;odzi, zakończą przyjmowanie tych ukła
dów w piątek, dnia 12 kwietnia 1974 r., w gadzinach 
wieczornych. 

· '.;, · >..;.:.. Szczegółowe· informacje w koiekturach, 

. ..,. ~w SOBOTĘ, DNIA 13 
KOLEKTURY W ŁODZI 

KWIETNIA 1974 R • 
BĘDĄ ZAMKNtęTE. 

P.P. Totalizator Sportowy 
Oddział Wojewódzki w Łodzi 

ZBLIŻAsi~OKRES URWPOW· 

WOJEWODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU ARTYKUŁAMI PAPIERNICZYMI 
i SPORTOWYMI 

· już dziś oferuje sprzęt sportowy i turystyczny 
w dużym wyborze 

zapraszając do n/w sklepów: 

,„. '*. ul. PIOTRKOWSKA 4, 6, 24, 290, 

* ul. REWOLUCJI 1905· R. nr 4, 

* ul. ~Ł. BYTOMSKIEJ 39, 

· ·* ul. GŁOWNA 9. 
··pr ucNrO yc ,ni J onych zakupów · 

przyjęmnych , urlopów. 

,.., 
&zkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego ogła
aiają ·przetarg nieograniczony na wykonąnie ni
żej wymienionych robót w · Ośrodku Szkolenio
wym w Tworzyjankach pow. Brzeziny: 
U sieć zewnętrzna wody pitnej i hydrantowej 
~- z rur stalowych ocynkowany.eh o średnicy 

:. 100 mm, długość ogólna około 247 mb; 
21 komin murowany 'Wolno stojący z cegł)'. pel
·~ nej ceramicznej k1asy „150" na zaprawie ce
,~ mentowo-wapiennej marki „50", wysok'Jść. 
.;. Hm. 
~rml~ w~kÓnania zlecenia: poz. 1 do 31 maja 
1!ł74 r„ poz, 2 do · 30 czerwca 1974 r. W przetar
gu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwo-. 
w..e, spótdziekze i p.rywatne Oferty w zalakowa
ntlch kopertach należy składać w sekretariacie 
ząkladu przy ul. Kopcińskiego 58 w ciągu IO dni 
ó'łl daty ukazania się og~oszenia. Otwarcie ofert 
o'ji.stąpi W- dziale ·inwestycji o godz. 10 w trze~ 
clhi dniu po terminie wyznaczonym na ich skła
dKrtie. Zakład zashiega' sobie prawo dowoln·ego 
W'Yboru oferenta " lub odstąpienia od przetargu 
bez pedanta ·przyczyn. Bliższych danych odno
fł\ie w.w . . robót udzieli dział inwestycji, tel. 
~8-f3~ we'Y_n, ~3 od .~o?-z. 7 do 15. 299-k 

f.·''.'..::- • „. '·ł . . 
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JULIANÓW - dW!e dział· 
kl budowlane sprzedam. 
Wiadomość: Pabianice. Lu-
tomierska · 1-lG, aodZ. 
16-21 5489 li 

KUPIE domek Jectnorodzin· 
ny. może być w stanie su
rowym. , Helenówek lub 
zizierz·Chetmy. Oferty -
„5506" Pra.!ia, Piotrkow-
ska 96 

DZIALKl!,i do . 700 m -
Warszawska - Wycieczko· 
wa - kupię. Oferty „5499" 
Prasa, Piotrkowska 9ł 

KSA WERóW - plac 1.100 
m - sprzedam. Przysta
nek tramwajowy Dabr<>· 
wa. Ksawerowska 9 A. Ga
brysia.Je. Do Il 5588 a 

DZIALKl!,i 2.000 m, Ili 
drzew. domek drewniany 
- a!rodzone. w Kolumriie 
- S(?rzedam. Od staejJ 15 
minut. Oferty „5601'' Pra
sa. ' Piotrkowska 91 

KUPil!,i domek 1ednorod%.in 
ny. może być nie wykoń
ezruiY. Ofert.V . „s~h" Pra• 
s~ Piotrkowska K 

'. '. ~ ~. ~ ! 

c 
ŁODZKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE 

ff Ili Ili lll Il Ili I lll li lll Ił ł'. 1.f I IU 11111.1 I 
DOM murowany - 2 po
koje '~ kuchnll\, ogrodem 
6H m, 011rodzone (teren 
letniskowy) sprzedam. sta
cja Justynów k. Lodzi, Ja-
nówka. ul. S1><>rna 5. 
U z ars.ka 5556 i 

GOSPODARSTWO rolne 6 
ha - sprzedam. Kolonia 
Gospodarz 33 k. Rzgowa. 
Stańczyk 5668 g 

SPRZEDAM gospodarstwo 
l ha przy trasie Lódż ..:. 
Pabianice, domek murowa· 
riy (wolny), zabudowania 
gospodarcze - doskonale 
miejsce ·na ogrodnictwo lub 
zaoklad rzemieślniczy. Wia
domość: Pabianice, 7 Ll
Śtopada 36, m. 1 5653 g 

ALEKSANDROW M-4 wła
snościowe sprzedam, za
II)ienie na. domek. Armil 
Czerwonej 39, Walczak 

SPRZEDAM uprawnionym 
z~emię na hodowle (lub 
spólka) przy trasie E-12 -
Kplumna. Oferty „5682" 
Prasa, Piotrkowska 96 

MATERACE PNEUMATYCZNE, -=~~~--;! 
ŁODZIE, KAJAKl, _PlETWY, PIŁKI GUMOWE, ~ 

KOMPLETY ŁAZIENKOWE 

i wl'ele innych atrakcyjnych artykułów 'znajdzie- =:~.i 
Cie- Państwo w nowo otwartym sklepie ~ranżo- 1 

DOMEK lednorodzinny, wv 
gody - Stoki - sprzedam. 
Wiadomość: Radogoszcz - · 
Kruszynowa 20 5704 i 

BLIZNIAK jednorodzinny 
IHI m kw„ nie wykoli.cz.o· 
nY. w Gdali.sku-Oliwie -
sprzedam Krysztofiak -
Gdali.sk, _Chlooska 36 A-ll 

wym przemysłu gumowego . 'I 
„.„-... Wli."l.„ .... fa._.-...... „„.,..c„ ... .c„_„-""'„„.., ... w„ • .,.„-„:--""'~„. -""'~„-... z„ • .,.

1.„'„! ...... „~--~.„ ... !„..,.,.'!„_ ... ~""'.~"""~"'-„c ..... H„ .... ~-~-~.._..~ ... ~-~l'llill~-· 111~11111_911-;_.,.„ ___ ,___"""' .... ""L 
ą.u..dH'//.U'..U..ó"//.U/.U.U/.D/hW".U~ 
§ ZASADNICZE · § 

JULIANÓW - pól domu 
kupię, 3 l?OkoJe, kuchnia 
spółdzielcze bloki przy Ra 
diostacli na zamianę. Ofer 
ty „5752" Prasa. Piotrkow
ska 96 ~ SZKOŁY BUDOWLANE ~ 

INWALIDOW III grupy, emerytów oraz k'}biety 
w wieku od 55 lat w charakterze strażników w 
dozorze mienia z terenu l..odzi zatrudni Spół-

- dzielnia Inwalidów „Swiatowid" w Lodzi, ul. 
Trauirutta 14. Zgłoszenia przyjmuje referat kadr. 

DÓMEK. murowany. - Ma
rys,tn-Ruda, sprzedam. MiP 
szka111i!! na zamianę. Ofer
ty „5768" Prasa, Piotrkow· 
ska. · 96 

§ DLA PRACUJĄCYCH § 
~ Łódzkiego Zjednoczenia ~ 
~ Budownictwa w Łodzi ~ 
S przyjmują , zapisy uczniów "na · ·rok. S 

GARAŻ w okolicy ul. Ju- ~ . szkolny 1974-75. ~ 
lianowskiej kupię, .wynaj- SS„ ZSB nr. 1 " I · ~ 
m~. Oferty ,.S654" Prasa. "" . ~ 
Piotrkowska 96 ~ · „„. S s lódi, ul. Przędzalniana 66 ... S 
GARAŻ do wynajęc)a. - S Ź rS 
Te). 591-67, po u 5548 .c ~ przyjmuje apisy na kierunki: S 

S 2-LETNIE S 
GĄ.RAżu w dzielnley 011- S -y betonlarz-~brojarz (15-17 lat) S 
browa - Tatrzańska, po- S d k (11 l t) ~ 
szukuJę. ~a ol>oii;tna. - S 'Y posa z arz a S 
Oferty „577ł" Prasa. Piotr- S 'Y sztukator-malarz ..., 
kOW$ka 96 . . § (równie! dziewczęta) (15;._17 lat) ~ 
GARAŻ na Bałutach kuplę S 3-LETNIE S 
JuJ>~.wy~~. ote~r.nr S .' .• . mo,nter l'lłl'{lcią~ów „ • S 1 
'~s7S!" .• rtn<a. _ · ~i4n.'Ri!W· . S •· ' pr'ii!l.łlyDtf~cli" ' „ ;,;,1105 ·tat) 1 • a: ' 
skę 96 § ZSB 2 • § S nr S 
POSZUKUJĘ garatu w a- ~ k / ~ 
kolicach' Promińskiego. ~ lódi, ul. Siemiradz iego 4 8 § 
Pr:eybf$z~WSckiego, K\lińskle S 2-LETNIE S 
go; .. Strzelezyka. 31ł'r~O. po S ~ 
11 . s;s2 g ..., y murarz (15-16 lat) g 

§ -y cieśla (16 lat) § 
&;;:IU b ~ § 'Y monter konstrukcji .§ 
ritJffi'Ę~-- S żelbetowych (1'2 lat) ~ 
- - --·~ S 'Y monter wewnętrznych S 

„SYRENl; 103" sprzedam. § instalacji budowlanych (15-16 lat) ~ 
Lódź. Ltmanowskiego l!7 S -y monter instalacji wentyla- ~ 
!IL 20. Po 1oc1z. 16 5738 g § cyjno-klimatyzacyjnej (15-16 lat) § 
KUPIĘ „Verolex" trójko- ~ 3-LETNIE S 
!OV.'Y Oferty „5839" Prasa. S + elektromonter (15 lat) S 
Piotrkowska 96 S S § + ślusarz-spawacz (16 lat) S 
„SPARTAKA" po remon- S + stolarz (15 lat) § 
eie sprzedam. Pryncypal- S + mechanik maszyn S 
na25 ' 58361?~ ~ S budowlanych (15 lat) S 
,,FIATA 125-p'' w bardzo 
cklbrym stanie - kupię. 
szeze&ólowe oferty „5815" 
Prasa, Piotrkowska 96 

§ Warunki przyjęcia: § 
~ - świadectwo ukończenia szkoły pod- ~ · 
S stawowej, l1'l 

„ZASTA\11';" (l96B) sprze- S - 4 fotog~afie, § 
dam. Tel. 673-38 po 16 § _ karta zdrowia od lekarza szkolnego, § 
„tZA-55" - sprzedam. Fel- § - śwladec.two urodzenia z adnotacją · § 
sztyńsklego 20...:..26 5759 i § o stałym miejscu zameldowania. § 

S Uczniowie (chłopcy) zamiejscowi mogą S~ 
„SYRENĘ" sprzedam. Od· ~ f, · 
biór Mot.ozbyt. - Oferty S uz.vs'łać miejsce w internacie. 
„5804" Prasa, Piotrkowska S Miesięczne. wynagrodzenie za pra9ę w S 
96 § czasie nauki wynosi: § 
„,PEUGEOTA 404„ u966> _ § - dla kierunków 2-letnich: 360-600 § 
sprzedam Jaśminowa 15 ~ . złotych; ·. S 

S - dla kierunków 3-letnich: 250-800 S 
„ii!YRENĘ 104" sprzedam. ..., · tk' 1 kt ~ qella 38,000. Lódź. Piotr- S złotych - z wyią iem e e romon- N 
k;oWska s1 m. 59, po go- § tera, gdzie wynagrodzenie w:rnosi § 
dEinie 16 58:ł3 g § 150-800 zł. . § 
„FIATA 126.p" sprze<Jam. § · - w ostatniej klasie uczniowie dobrze § 
Odbiór .,Polmo-Bechiunot". S się uczący otrzymują premie pienię- .S 
Oferty „5751" Prasa, Piotr- ~ żne. S 
kowska · 96 ~ § Dla młodzieży niezamożnej - zapomo- S 
lltAROSERIĘ „Skody s-lOO" § gi bezzwrotne. Uczniowie otrzymują § 
po wypanku - sprzedam. S bezpłatnie- na okres nauki mundurki § 
Tel 45I-:f3 5677 g § szkolne i płaszcze. Szkoły organizują ~ 
SPRZEDAM niedrogo „sy- § obozy letnie I zimowe oraz atrakcyjne c§ 
rene 103" Lódź, Tatrzań- § -wycieczki. Po ukończeniu szkoły absol- s· 
ska 85/5 5648 g S wenci mają zagwarantowaną pracę w S 
„SYRENĘ" (1972) _ sprze §. swoim zawodzie. miejsce w hotelu ro- § 
dam. Tf"J, 611-55 . 5656 g § botniczym· · I możliwości dalszej nauki „ § 
ROWER „Diamant" sprze- § w Technikum Budowlanym dla Pracu- ·§ 
dam. B. Prusa 22 m. 1 § jących l..ZB - ul. Siemkadzklego 4/8. § 

S Zapisy przyjmują sekretariaty szkół. S: 
„SKODĘ 1102" (1952) S•Prze W..U/.U//.U.U.////.U.U///h9'/.D/..Q7/~ 
dam. Lódź, ul. żródtowa 
u m. :n 5591 g 

SPRZEPAM „Moskwicza 
403" rok prod. 196( Tel. 
S23·2G 5479 g 

SPRZEDAM tamochód „Mi 
krus", Lódź. Będzińska 7 
m. 3. Wawrzyniak. Po 18 

„CZ·175-Sport•'. nowy -
sprzedam. Tel. 506-06 

,,l\1·12" '. w dobrym stal!lle 
sprzedąm. Bedoń, Ogrodo
wa lł. Turek 5496 g 

JKOTOCYKL ,,Pannonia" -
Atan ldealny ,sprzedam, ul. 
Glueha l m. lł. Bałuty 

SPRZEDAM cześc! . nowe 
„,FiAtf. -HOO''• Tel, Eijl-97 

Wact!W>fltt//f OJlf!!lrlwtt11 i 
INŻYNIERA mechanika na stanowisko inspęk
tora nadzoru „ robót . montażowych maszyn i . 
urządzeń, MAGAZYNIERA do magazynu inwes.: 
tycyjnego, FREZERÓW, SLUSARZY. ROBOTNI
KÓW magazynu technicznego zatrudni z tere- · 
nu m. l..odzi Centralne Biuro Techniczne Przem. 
Papierniczego w Lodzi, ul. Suwalska 25127. Zgło
szenia przyjmuje dział kadr ! szkolenia zawodo
wego, ul. Suwalska 2.5'27 w godz. 7-15. · ' ' 

·8eeeeeeee~~eeeeeeeee 

.... BUDOWĘ DOMK()W 

.. ,, ': .lEDNORODZłŃNYCH; ., <'„' ,. ,.,,. 

liJo.. GARA'.ZY;' 

' *"" nupvNKo\\'. aosi>onA.Rczl'.cu, 
.... . DR.OG, CHODNIKOW, 

.... NAWIERZCHNI. ASFALTOWYCH, 

.... ROBOTY REMONTOWO-BODO-

WLANE: malarskie, dekarskie, wy

kłdmld"/~l:l!łhi'ł ~;izuf~, · • 

wyk o n u' j e 

n'a zlecei'.i.ie osób prywatnych 

Spółdzielnia Pracy Robót 
Remontowo-B.udowlanych 

Drogowych 

„BLPX" 
w Łodzi, ul. Nowotki 230/232, 

tel. 845-57, 825-58. 
QQQ~~QQgQQQQQQg'.g 
~~ .......... ~-~„~~-~-. .... ~ 

·· zatrudni 
TYNKARZY, 
CIEŚLI, 

- STOLARZY, 

• • 
BETONIARZY i ZBROJARZY 
na budowę . i do zakładów 
prefabrykacji, 
SPAWACZY, 
MONTEROW konstrukcji 

: żelbetowych, 
OPERATORÓW mechanicz
nego sprzętu budowlanego, 
ROBOTNIKOW niewyk-ka!iłi-

-kowanych. . , 

Zgłoszenia · kdndydatów .z te
renu Ł6dzr . przyjmuje Łódzkie 
Przedsiębiorstwo . Budownictwa 
Miejski~go nr .1, Łódź, . ul. : 
P.iotrkows.ka 55, pokój J1t· 220~ 

./ 
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MEDYCZNE STUDIUM 
ZAWODOWE NR 4 

Wydz.i.al P;,,lęgl)f Q~$r.vp. 
Psychiatrycznego 

w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 
(przy Szpitalu im. Babińskiego) 

ogłasza 

WPISY KANDYDATOW 
DO KLAS PIERWSZYCH 
na rok szkolny 1974-75. 
WARUNKI PRZYJĘCIA: * świadectwo ukończenia li

ceum ogólnokształcącego, 

* dobry stan zdrowia, * wiek od 18 do 35 lat. 

• • • • • • • • I • 
ł • • I 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. 

SZAFJI; 3-drzwiową. ciem
ny orzech. wysoki połysk 
oraz telewizor oForum" -
stan dobry - sprzedam • 
Gdańska 61, m. 4 5766 !I 

SPRZEDAM 2 suczki czar
ne 8-tygodnlowe - cocker 
spalłlel, • t Wl.lnowska 22, 
m. 1 5838 I 

FORTEPIAN „Bechstein" 
zamienię na pianino Jul> 
sprzedam. 15.000. Teofilów 
Parcelacyjna HB, m. 49 

5922 ' 

POKÓJ z oddzielnym wej
ściem (balkon, co„ gaz) -
do wynajęcia. Próqhnika 
35 m. 4, front I, p. Godz. 
17-19 

1\tLODE, bezdzietne mał
żeństwo - członkowie spół 
dzielni mieszkaniowej po
szukuje Pokoju. Wiado
mość: 597-48, po 16 5837 g 

MIESZKANIE spółdzielcze 
M-2 Teofilów, zamienię na 
M-4 trzypokojowe lub M-5 
- Teofilńw. Tel, 893-06 po 
l(OdZ. 17 5834 g 

OR.GANY elektronowe ma 1\tALżESSTWO poszukuje 
le „Fauni" sprzedam. Tel. pilnie mieszkania. Oferty 
654-91 5535 g .. 5827" Prasa, Piotrkowska 

96 
WOZEK - saturator sprze 
dam, Pabianice. Kościusz
ki 7, m. 12 5602 li 

KUPIĘ silniczek rowerowy SPRZEDAM czę!e perku· 
Obr. Stalingradu 19, Foto sJi „Every play". 523-74 
~--------s6_os~s _P<>_1_1 _______ ss_3_3_11. 

ALEKSANDROW LódzkJ -
2 pokoje, kuchnia w blo
kach. częściowe wygody, 
zamlenie na podobne w 
Lodzi. Oferty „5826" Pra
sa. P iotrkowska 96 

PKO kupię. 595-80 SPRZEDAM biurko antycz- SAMOTNY poszukuje po
________ s_6_61_i nep, niskpie.trkOferkty 

96
„5640" koju na okres roku. Ofer-

rasa, ><> ows a ty „582.2" Prasa. Piotrk<>W· 

BONY 

BONY lub „Fiata 1300" 
(płaskie tłoki) ewent. „Sk<> 
dę" - odbiór Mot.ozbyt 
kuplę. Oferty z ceną „5683" 
Prasa, Piotrkowska 9A 

PALl\tl',; dutą „ICentia" -
sprzedam. Tel. 446-68 

5637 g 

ska 96 

MAt.ZESSTWO poszukuje 
samodzielnego pokoju !ub 
mieszkania. Oferty „5809" 

KUPIĘ bony na samochód 
Oferty „5712" Prasa. Piotr
kowska 96 

PALMĘ dutą „Kent!a" - Prasa. Piotrkowska 96 

BONY na samochód kupię. 
Tel. 502-98, t><> godz. 17 

5832 g 

KUPIĘ grzejniki te!iWne. 

sprzedam 1.nstytucjl. Pabia
nice, tel, 152-946 5696 I 

PSZCZOLY z ulami I bez 
uli z gniazdami - sprze· 
dam. Lódt-Radogoszcz, Sio 
neczna 24, od Lagiewnl
ckiej 5702 11 

Tel, 366·67 5821 g SZAFĘ, biurko, łóżko że
---------- lazne - sprzedam, żerom-
KUPIĘ zegar, lampę nafto
wą, porcelanę, żyrandol, 
meble antyczne. Oferty -
„5841" Prasa, Piotrkow
ska 116 

PIANINO tanio sprzedam. 
Tel. :M8·12, Zielona 25-7 

5513 li 

PREFABRYKATY na garat 
sprzedam. Tel. 688-61. go
dzina 19__,2 5517 s 
GARAŻ blaszany, składany 
sprzedam, Obornicka 2-22 

5465 g 

skiego 85, m. 11. godz. 
16-19 5716 li 

MASZYNĘ do proc!. lodów 
sprzedam. Tel, 447-117 

S7ł9 I 

ENCYKLOPEDIĘ komplet. 
Atlas Swlata, rowei: skła
dany - sprzedam. Oferty 
„5733" Prasa, Piotrkow
ska 9tl 

SZCZENIĘTA - foksterie
ry szorstkowłose - rod<>· 
wodowe sprzedam. Pabia
nice, Jutrzkowicka 8, tel. 
22-37 5759· ~ 

SPRZEDAM meble !)OkoJo- AKORDEON nowy „Welt• 
we, p ianino. Lódź, c . meister" 80 basów, spru· 
Skłodowskiej 10, m. 7. Go- dam. Stylonowa 7, m. 3 
dzina 11-20 54'.7 g 5798 g 

SPRZEDAM now- wlelo· DOBERl\tANA - sukt: -
czynnościową maszynę mar dwumiesięczną, po złotych 
ki .. Koller". PabiMJice. tel. medallstach sprzedam. •·2' 5304 g Tel. 806-47 1801 I 

WLOCLA WEK, zamie.nie 
mieszka.nle 3~1Jokojowe, ku 
chnia. garaż - komforto
we, na podobne w Zgie
rzu lub Lodzi. Ewentual
nie kup ie wlaS'llośclowe 
Oferty „5793" Prasa, Piotr
kowska 98 

ODSTĄPIĘ pokój własnoś
ciowy z osobnym wejś
ciem. nie umeblowany -
pia t.ne z góry - Oferty 
„5785" Prasa, Piotrko\Vska 
96 

KALISZ - M-2 - kwate
runkowe - bloki 39 m, 
telefon, zamienię na po
dobne. mniejsze. wyirody 
w Lodzi. Oferty „5782" 
Prasa. Piotrkowska 96 

POSZUKUJĘ M-3 na rok. 
Oferty „5780" Prasa. Piotr
kowska 95 

TRZY pokoje, kuchnia -
bloki. zamienię na 2 po
koje . kuchnia i Pokój. ku
chnia. bloki. Oferty .. 5840" 
Prasa. Piotrkowska 96 

Ml.ODE małżeństwo poszu 
kuje pokoju z nlekrePują
cym wejściem . - Oferty 
„~BlB" Prasa, Piotrkowska 
96 

I 

STAŻYSTA poszukuje Ba• 
mod.zielnego pokoju. Ofer· 
ty .,5796" Prasa, Piotrkow
ska 96 

rr~.QH/7/ffff/7/m"HBU".m07/HD7HD7..iWUU.U~~ 

~ Codziennie do godziny 21, ~ 
JELENIA Góra. Mieszkanie 
spółdzielcze M-2 zamienię 
na podobne w Lodzi. Ofer 
ty „5772" Prasa, Piotrkow· 
ska 96 

CUKIERNIK - <:iasllkarz 1 
uczeń na stale potrzebni 
do zakladu cukierniczego 
Lódż, Krawiecka 20. tel. 
514-63 . 5464 g 

~ a w soboty do godziny 18 ~ 
~ STACJA OB~tUGI ~ 

PRZYJl\'.IĘ na mieszkanie 
ZAl\ilENIĘ M-2 i M-3 bl<>- dwie stud6lltki lub pracu
kl na M-5. Oferty .,5753" jące. Sprzedam lodówkę. 
Prasa. Plotrkowaka 96 Tel. 324·66 5468 g 

5753 i 

~ o ~ § SAMOCHOD W ~ 
~ SPOŁDZIELNI PRACY NAPRAW SILNIKOW ~ GOSPOSIA ńa stale lub 

1\tALŻEl'1STWO z dzie- dochodząca ootrzebna. 
ckiem poszukuje mieszka· Rojna 64 (ogrodnictwo), 

~ WYSOKOPRĘŻNYCH ~ 
nia. Oferty „57ł6" Prasa. Tel. 8!16-26. Koprowski ~ w Łodzi, ul. Wodna 4-6, ~ Piotrkowsb 96 OPIEKUNKA do dwojga 

dzieci potrzebna Teofilów
SUBLOKATORKĘ przyjmę. Rydzową 17, m. 56, blok 
Braterska 7, m. 16 5745 g 353, Rosiak 5831 i;( 

~ tel. 214-26. ~ · 
~ W zakresie obsługi samochodów osobowych § 
~ oferujemy: § 
~ * konserwację, ~ 

POMOC domowa na stale 
BYDGOSZCZ - M-4 spół· zaraz potrzebna. Zielona 
dzielcze nowe budowni• 25 A, m. 1, u p. 5864 li 
ctwo - zamienię na po• 
dobne w Lodzi. Ofertv: POMOC domowa potrzeb
Biur-0 Ogłoszeń, Pomorska na Tel. 8H·50 5849 g 
1, 80--046 Bydgoszcz nr 191 § § ~ smarowanie, ~ 2391 k 

RENCISTA poszukuje po. 
koju lub dołączyłbym do 
wspólnego g<>S'podarowa:nia 
z osobą posiadająca miesz
kanie. Tel. 870-73. po 16 

5754 I 

CENTRUM - 2 pokoje, 
kuchnia (Ili p. wmdal, 
wygody, telefon (bez c.o.), 
zamienię na M-3 - bloki. 
Oferty „5717" Prasa, Piotr
kowska 98 

POKOJ, kuchnia - łł m 
kw. (woda, gaz. w.c.) -
Sos.nowa - Przybys.zew· 
skiego, zamienię 1la kawa-
lerkę - bloki. Off'!rty -
„5684" Prasa. Piotrkow
ska ł8 

pOKOJ, garaż - Kolumna 

POTRZEBNA pomoc domo.
wa na stale lub kilka dni 
w tygodniu. Zgłoszenia pe 
szesnastej, Teofilów, Lano
wa 12, m. s 5915 s 
CHEMIA - studenci Poli
techniki. Tel. 612-25. pokoJ 
403 Po llOOZ. lB. Ucińska 

5686 i 
-~------

PRZYJMP; prace kreślar-
skie. Tel. 208~8, po 17 

. 5545 i 

ELEKTROMECHANIK po
szukuje pracy w powiecie 
łódzkim (pożądane miesz
kanie dla malżeństWRl. -
Oferty „5508" P ·rasa, PiOlll'· 
kowska 96 

PROSTOWNIKI do ladowa 
nia akumulatorów wyko
nuje warsztat teleradio
mechaniez;ny Hajduk. Kl
llńsk!ego łl 5305 i 

~ * wymianę olejów, ~ 
~ ·* badania diagnostyczne ~ 
~ regulację, wyważanie kół. $ ~ 
~ Jednocześnie zawiadamiamy, że ~ 
~ ~ Zakład Elektrotechniki Samochodowej ~ 
~ został przeniesiony z ul. Kilińskiego 85 na ~ 
§ ul. WODNĄ 4-6 I 
~ i wykonuje: 
~ naprawy instaiacji elektrycznej, naprawy i prze· :S 
~ wijanie prądnic, rozruszników samochodowych. ~ 

do wynajęcia. Płatne z ltń- POLE namiotowe, oirro
ry, Oferty „5&81" Prasa. ctzone nad morzem do wy
Piotrkowska 98 korzystania. Oferty ,.5797" 

~ Osoby prywatne korzystają z usług w pierwszej ~· 
§ kolejności. § 
~...-wh'//h?/..m"~H~/////////////UUh7D7D'7~hW'~~ 

MALŻEl'1STWO z dwojgiem 
maleńkich dzieel P<>Szuku
je mieszkania zaraz na 
trzy miesiące. Tel. 11rzecz
nościowy 839-14, od 18 

l\IALŻERSTWO bezdzielllle 
- lekarz i t.nżynier -
członkowie spółdzielni mle· 
sr.kaniowej po,.~uku.le po
koju i. kuchnią lub 0-0ko
ju. Tel. R26-83, po llodZ. 17 

5600 ' 

M-3 lub M-4 w!asnościow„ 
kupię. Oferty „5628" Pra
sa, Pi<>trkc>wska 911 

CZTEROPOKOJOWE ro:r:
kladowe 106 m kw„ 1 o. 
front (c.o.), telefon, za
mieni<: na M-2 lub M-3 
Oferty „5650" Prasa. Piotr· 
kowska 96 

Prasa, Piotrkowska 9ł 

WCZASY nad morzem -
40 osób w tumusie. Al!niP
szka Wujke, 84-100 Puck. 

·u1. Mestwina 24, telefon 
73-22-82 2986 k 

PRZEPRASZAM panie :tl
żbietę Kwiatkowska i Ja
dWigę Szymańską za obel
żywe sloWa wypowiedziane 
pod ich Adresem 31 slero
nia 1973 r. Zbigniew Pie
trzak. Lódt, Targowa 31, 
m, 43 5685 !( 

PANIĄ w średnim wieku. 
kulturalną, samotną, lubią
cą dzie<:I przyjmę oośród 
ci:teroosoboweJ rodziny ce· 
lem współpracy. Lódź, 
Inowrocławska 9-36, blok 
2ł ~467 I? 

ZGINĄL pies pekinczyk 
w trakcie leczenia w oko
licy ul. Wa•weJskiej. Od
prowad-zić za wynagrodze
niem. Lagiewnicka 45a, m . 
2. tel. 588-86 5473 s 

PRZYBŁĄKAL się pies 
Wilk, czarny, podpalany 
24 marca. Gagarina 31, 
m. 5 5660 11 

ZGINĘLA czarna suczka 
pudel z obrożą. Odprowa· 
dzić za wysokim wynagro-
d2eniem, Narutowicza 18, 
m. 23 S689 g 

UNIEW AŻNJA sl.ę zagubjo
ną pieczątkę o brzmieniu· 
„Ruch" psd. 22". 5714 g 

UNIEWAżNIAl\I zagubioną 
pieczątkę o treści „Czesła
wa Matusiak, lekarz Lodż . 
Marynarska 40 m 2" 581J 

KRYSTYNIE Sliwińskiej -
skradziono leg. służbowa 
nr 190 wyd, orzez PWRN 
Lódt 5812 11 

WLADVSLAW Bartezalr 
zgubi! lei!. studencka nr 
20775 wydaną przez PL 

5813 i 

111-4 - dwa 11<>koje, kuch· 
nia, rozkładowe, I piętro. 
telefon (Osiedle Pojezier• 
ska) zam1enie na komf<>r· 
towe 3-iX.>koJow1!. telefon 
Tel .J:.~41 &Od%, 11-11 Ql'!Ja. H marea · r.g1.D111 

· 5645 a czafny pudel. Od.prowadzić 

UNIEWAŻNIA się skra-
dzioną pieczątkę . ram:„ 
nlu: „Praoo"rnicz ogrody 
działkowe im. E, Jan.czew· 
slciego w Lodzi" 5829 g 

-----------· za wynagrodzeniem. Wa-
KĘDZIERZYN - 2 pokoje. pienna 7, m. 34 5603. 
kuchnia - 'bloki. zamienie ---------------------
na mieszka'llie w Lodzi . 
Wiadomo~ć: Lódt, Okrzf'l 
4/1•2. m. 89 5655 Il 

WARSZAWA-Ochota (oko
lica Pl. NarutoWiczal -
komfc>rtOWP. 4-pok<>j<>we. 
wlasnośclowe mleszkaniP 
- sprzedam. Oferty „3659" 
Prasa, Piotrkowska !NI 

l\IIESZKANJE 18 m kw •• 
I piętro, częściowe WYll<'· 
dy, ul. Limanowskieco 
przy kościele, zamienię n„ 
pokój z kuchnią lub wiele 
sze. O'fertv „5669" :Prasa. 
Piotrkowska 96 

POSZUKUJĘ pokoju Śubl<>
kat.<>rsk!e!!<>. Oferty „5611" 
Prasa. P iotrkowska H 

PRACU,JĄCEGO spoza lA
dzi przyjmę na miesz.ka
nle. Odolanowska 8 C, "' 
4, blok 107, Zuber S557 e ---- „-----· 
ZAMIENIĘ 2 pokoje, k•I• 
chnia ewent. 2 razy pokój 
kuchnia bloki na mies•
kanie 3--4-;pokojowe w st• 
rym budownictwie WYl!odY 
dzielnica olxljętna. Ofert.V 
„5553" Prasa. PiotrkQW• 
ska 9ł 

ZAMIENIĘ M-3 hlokl apól· 
dz ielcze, Osiedle Pojezil'•· 
ska na 2 kawalPrki. OfeT'• 
ty „~585" Prasa. Piotrkow
ska 96 

POSZUKUJ„ samodzielne• 
go pokoju z kuchnią w 
b lokach umeblowanego, •· 
Płatne miesięcznie. Ofertv 
„5576" Prasa. Piotrkow
s.ka 9R 

JUSTYNOW - dwa pok<>· 
Je, kuch.nia, ogródek i p<>
kój, kuchnia w Lodzi -· 
zamienię na trzypokoj<>W" 
w Lodzi. Oferty „5~91" 
Prasa, Piotrkowska 96 

:Z:Al\UENIĘ 2 pokoje, ku· 
chnia - 49 m kw. - bl<>·· 
ki kwaterunkowe - Balu· 
ty, na 2 razy po pokoju 
z kuchnią w blokach. O· 
ferty „5485'' Prasa, Piotr
kowska 1111 

2 POKOJE z kuchnia -
bl<>ki - Zbiorcza, zamie
n ię na 3 pokoje - bloki 
- Widzew - okolice. Tel 
&05-74 5'98 li 

Ml.ODY poszukuje pokoju 
z n iekrępującym wejściem 
- nie umeb\OW&nego. Ofer 
w „5525" Prasa., Piotl'kow
ska 96 

SIERADZ - M-3 spółdziel
cze. zamienię na podobne 
w Lodzi. Oferty „5486" 
Prasa, P iotrkowska 96 

DUŻE dwa pokoje, kuch
nia. wygody bez c,o. i !)O· 
kój z kuchnią. częściowe 
wygody, zamienię na M-3 
lub M-2 bl<>ki. Oferty -
„5460" Prasa. Piotrko.w
ska N 

I 
Wytwórnia Filmów Fabularnych w Lodzi, ul. 
Ląkowa 29 ogłasza pierwszy przetarg ogra
niczony na sprzedaż zbędnej przyczepy m-ki 
SFW nr podwozia 35366, 75 proc. zużycia cena 
wywoławcza 7.500 zł. · 
Przetarg odbędzie się w dniu 25. IV. 1974 r. o godz . 
10 w Wydziale Transportu i Agregatów WFF 
w Lodzi, przy ul. Wieniawskiego 70a. Do prze
targu mogą przystąpić przedsiębiorstwa pań
stwowe, jak i osoby fizyczne. Oferenci musz;ą 
uprzednio przedstawić ,zaświadczenie z Wydzia
łu K·omunikacji Urzędu Wojewódzkiego (Urzędu 
Miasta) stwierdzające, że nabycie przez n.ie po
jazdu jest uzasadnione w świetle przepisów w 
'.!prawie krajowego transportu drogowego, oraz 
złożyć oświadczenie, że nabyty pojazd będzie 
zakupiony do potrzeb własnych a nie do dalszej 
odprzedaży z wyrażeniem zgody na warunki 
przetargu. Wadium w wysokości 10 proc. ceny 
wywoławczej należy składać najpóźniej w 
przeddzień przetargu w kasie głównej WFF 
przy ul. Ląkowej 29. W.w pojazd można oglą
dać codziennie z wyjątkiem sobót, świąt w · go· 
dzinach od 9 do 13 na terenie Wydziału Trans
portu i Agregatów, ul. Wieniawskiego 70a. Wy
twórnia Filmów Fabularnych zastrzega sobie 
prawo w·yboru oferenta lub odstąpieni.e ud prze
targu bez podania przyczyn. 298-k 

Wytwórnia Filmów Fabularnych w. Lodzi, ul. 
Łąkowa 29 ogłasza pierwszy przetarg nieograni
czony na sprzedaż zbędnych pojazdów marki: 
1) „Warszawa" 203 K, nr podwozia 157028, 

65 proc. zużycia, cena wywoławcza 44.800 zł, 
2) „Warszawa" 203 K, nr podwozia 152952, 

70 proc. zużycia, cena wywoławcza 36.000 zł. 
3) „Warszawa" 203, nr podwozia 142714, 

65 proc. zużycia, cena wywoławcza 42.000 zł, 
4) „Warszawa" 203, nr podwozia 155946, 

70 proc. zużycia. cena wywoławcza 36.000 zł, 
5) „Warszawa" 203, nr podwozia L52121, 

70 proc. zużycia, cena wywoławcza 36.00P z!, 
6) „Warszawa" 203, nr podwozia 152954, 

70 proc. zużycia, cena wywoławcza 36.000 zł, 
Pirzetarg odbędzie się w dniu 25. IV. 1974 r. o go
dzinie 10 w Wydz. Transportu i Agregatów WFF 
w Lodzi. przy ul. Wieniawskiego 70a. Do prze
targu mogą przystąpić przedsiębiorstwa pań
stwowe jak i osoby fizyczne. Osoby fizyczne 
muszą uprzednio złożyć oświadczenie, że naby
ty pojazd będzi e zakupiony do potrzeb 
własnych, a nie do dalszej odprzedaży, 
oraz że wyrażają zgodę na warunki prze
targu. Wadium w :wysokości 10 proc. ceny 
wywoławczej należy składać najpóźniej w 
przeddzień przetargu w kasie głównej WFF 
przy ul. Łąkowej ?9. W.w. pojazdy można oglą
dać codziennie z wyjątkie'm sobót, świąt w ~o
dzinach od 9 do 13 na terenie Wydziału Trans
portu i Agregatów, ul. Wieniawskiego 70a . .Wy
twórnia Filmów Fabularnych zastrzega sobie 
prawo wyboru oferentów lub odstąpienie od 
przetargu bez podania przyczyn. 29-7-k 

~~ 

NOWY ZAKŁAD USŁUG 
FOTOGRAFICZNYCH 

ul. KAROLEWSKA 1-3 
(pawilon) 

uruchomiła 

SPOŁDZIELNIA PRACY 

„STUDIUM" 

# Re.ferenta do .d&laAI bd t ~a zawo
dowego z wykształceniem średnim r pr3ktyką 
w dziale kadr, 

# Majstra budowlanego z uprawnieniami oraz 
z praktyką na tym stanowisku, 

# Referenta do działu transportu z wykształce
niem średnim i praktyką, 

# Techników budowlanych z praktyka na bu
dowę, 

# Kierownika działu mechaniczno-energetycz-
nego, 

# Murarzy, 
>t!- Betoniarzy, 
~ Cieśli, 
~ lnstalatorów wod.-kan„ 
# Operatora na koparkę, 
:{:; Robotników budowlanych, 
zatrudni zaraz z terenu Lodzi LODZKJE 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PL „PO
ŁUDNIE" LODŻ, MII.IONOWA 12, Zgłoszenia 
przyjmuje dział kadr, Lódź, ul. Milionowa 12 
w godz. 7-15. Warunki płacy zgodnie z taryfi. 
katorem kwalifikacyjnym w budownictwie. 

- GLÓWNEGO księgowego, 
- KSIĘGOWEGO koszt.owca na stanowisko 

z-cy głównego księgowego, 
- KSIĘGOWEGO, 
zatrudni zaraz z terenu Lodzi Sp61dzielnła P1·a
cy Kuśnierskiej „Kuśnierz" w Lodzi, ul. Pfotr• 
kowska 83, tel. 293-40. Warunki pracy i płacy 
do omówienia w sekcji kadr, ~342-k 
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~ PBZCh I 
:E „CHEMOBUDOWA- -i 
~ ŁODZff i 
~ w Lodzi, 

: ul. Aleksandrowska 6'7 -------·-
~ ----------= -= § 
~ 

zatrudni natychmiast w Łodzi pracow
ników z wykształceniem wyżS?ym 
technicznym lub ekonomicznym ńa 
stanowiskach kierowniczych: 

- Z-ca głównego księgowego; 
- KIER. zespołu gen. wykonawstwa; 
- KIER. zespołu inwestycji; 
- KIEROWNIK robót; 
- SPECJALISTA dis produkcji; 
- SPECJALISTA dis eksportu 

5 n. 
oraz pracowników fizycz.nych w 
wymienionych zawodach: 

= = 10 MURARZY-TYNKARZY; 

5 --
- 5 PLYTKARZY i POSADZKARZY; 
- 5 ZBROJARZY; --- - 5 CIESLI; --- - 2 MAJSTRÓW BUDOWLANYCH. 

I = i 

======= Informacji kandydatom z terenu Lo· I dzi udziela dział zatrudnienia, kadr t 
szkolenia, tel. 878-80, wewn· 12 I 35, 
1 897-39, 2184-k 

lllllJllllllllllllllllllllllłtllllllllllłlllllllllllHIH!•f 

DZIENNIK l.ODZKI nr N (1814) I 
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Za.toga ZPW „Lodex" J)OManowila 
ucztjć 30 lecie Polski Ludowej wy
koniiJllę;m dodatkowej produkcji 
wartości 5,6 mln zł. Po ogólno. 
łódzkiej naradzie na temat obcho
dów jubileu.sw PRL robowiązanie 
poiiwyższono do 10 mln zL Ozna
cza to, te na rynek · trafi o kil
kanaście tysięcy metrów tkanin 
więcej, niż zakłada roc:z.ny plan 
prz~iębior.!ltwa. Na wykonanie do 
datkowych metrów tkanin ubranio. 
wych. ·sukienkowych I płaszczowych 
złoży się zb iorowy wysiłek całej. 
liczącej 2500 oo-Ob załogi. Oprócz 
tego, ogólnozakładowego zobowią
zan ia 'W ZPW -„Lodex" podejmuje 
&ię zobowiązania indywidualne. 

- J~ś1i któryś z kolegów pójdzie 

na urlop wypoc;Ynkowy, zastąp i ę 
go przy maszynte - powiedzial 
tkacz Jan Grzybowski z zakładu 
D. - Bę<lę ob.sług iwał swoje i je
go kros.na. Praca za dwóch w cią
gu pół miesiąca to około . 400 me. 
trów tkaniny wlę~j. Takie Jest 
moje indyWidualne z<>l:>owiązanie. 

Obecna przy ro2lmowie cerowa
czka __ Krystyna Mańska dodaje: 

- Jeżeli Grzybowski wykona do
da.tkowo 400 metrów tkanin. to ja 
wyceruję tę doda-tkowa ilość tka
nin. ~2 pracujące ze mną cerowa. 
czki postanowiły wycerować po-nad 
plan ~ tys. tkanin. Myślę . że w wy. 
niku zobowiązań indywidualnych 
ilość ta zwi ęk.szy -&ię. 
Zakład „D" przy \ll. Jaracza jest 

Program Ro1lWoju i Moderni.zacji Lodzi - to nie tylko no. 
we fabryki, nowe OIS-iedla. nowe centrum miasta. To także mnó
stwo n:niejszych inwestycji, warunkujących sprawne działan ie 
tych większych. Co w ubiegłym tygodi11u zrobiono. na odcinku 
tych właśnie „drobiaz.gów"? • •„ Załoga Miej.!lkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanali
ZBCJl dokonała próby działania magistrali wodnej- na Zarzewie 
~h:1gości . około. 3~0 metr<?w. ,Pr?ba wykazała m<>żliwość przy_ 
sp1eszen1a robot i oddania magistrali do dnia 1 maja - trzy 
mie.si ące przed terminem. Rejon Dąbrowy zootanie zasilony 
w następną nitkę wodną. 

. A Załoga tego samego przedsiębioMtwa rN·poczęła robo1y 
~1emne pod budowę kanalu na ul. Rzgowskiej. Stanowią one 

p ierw.ny etap w ielkich robót drogowych, kitóre ze R-zg<1Wsk!eJ 
uczynią arterię komunikacyjną o dwóoh jezdniaclt, w kierunku 
Piotrkowa. · 

A Należy s.i>Odziewać · się mniejs.zych korltów &a.q1.ochodowych 
u zbiegu al. Kościuszki i ul. Mi<:kiewicza. 'Załoga Miejskiego 
Przeds.ięblo.rstwa Robót Instalacyjnych Elektrycznych i Ciepło. 
wniczych oddala bowiem w ubiegłym tygodniu do użytku sy
łrializację świetlną na tym właśnie skrzyżowaniu. . 

A To samo przedsiębiorstwo przeprowadziło pró~ ośWietle
n la ulicy lampami rtęciowymi w oprawach 700 V , Nowe lampy 
oświetlać błda !Il Limanowskiego na .ockioku od _ Bałuckie_go 
·RYnlm do ul. Rybnej. Próba udała ~i4! w zwi-11-zku ! ezym,· lest 
uansa aby podobne lampy uiinstalować na ul. Htpotecznej. 

A Znikną niebawem uciążliwe ·sta.re wy.bwórn!e m&.11 bitumł
ci:nych przy ul. Niciarnianej Miejskie Przedsiębiorstwo Rob&t 
Drogowych rozpoczęło w Olechowie prace nad budową wytwór
ni maa bitumicznych Bę<lzie mogła . tam być zatnstalowana w 
czerwcu duża otaczarka (o wydajności 100 ton na godzinę) dla 
przygotowania mas bitumicznych. Nie trzeba dodawać. że na 
te masy czekają nawierzchnie wielu jeszcze łódz!dch plic. 

AP 

zakładem st arym. Pracuje się w r 
nim na k!'OS111ach typu „Saurer" . 
Zupełn ie ina-czej wygląda zakład 
„B" przy ul. Nowotki. gdzie za
ins talowano nowoczesne maszyny 
produkcji francuskiej. Wprawd zie 
balas je.!lt tu taki sam, a może 
nawet większy, ale za to maszy ny 
są wydajniej1ize, a praca przy n ich 

lżejs.za. 
- Staramy sie te maszyny utrzy_ 

mać w jak najlepszym porządku·_ 
mówi grupowa par tyjna Leokadia 
Sl~radzka. - W tym celu w nal
blL~za sobotę z m istrzem Zakrzew
skim zOStajemy po pracy, aby je 
odpowiedn io wyczyścić. 

- Praca jest o połowę lżejsza niż 
przy poprzednich krosnach -
stwierdza z zadowolenie m tkaczk a 
Alicja Klimczak. równie'i ~powa 
pa.r tyjna. pracująca w sa siedztwie 
Leokadii S ieradzkie j. - Na tych 
to właśnie kro.snach zam ierzam y 
wykonać 9 tys. metrów tkanin su
rowych ponad plan. 

. ~o~e krosna ruszyły wcześniej , 
ruz się s podziewano. Ma ią w tym 
dużr udzia ł brygady Jerzego Knap
czynskiego. Ra.imunda Synowlcza i 
Henryka Kodowskiego. Członkowie 
tych brygad. pracując w godzin ach 
nadliczbowych. nierzadko społecz
n ie. nadrobili dwumiesi ęczne opóź
nienie w dostawach krosien. 

Tzw. „wąsk im gardłem" wykoń
czalni i przę<lzalni (mieszczących 
s ię w innym punkcie miaista. przy 
ul. Wólczańskiej) jest usuwani·e z 
tkanin WS?.elkich zan i eczyszczeń. 
Te n odctnek produkcji jest pod 
ob.serwacją członków kola ZMS. 

- Nasze wbowiązanie brzmi : 
. ,Każdy członek ZMS przepracuje 
w roku 30-lecia co najmnie.i 30 go . 
dzin przy produkcji i na rzecz m ia
sta" - m ówi przewodnicząca kota 
Krystyna Brzezińska. - Część zo
bowiązania już wykonaliśmy. 

Zobowiązanie załogi „Lodexu" ma 
na celu zwiększenie produkcji, ale 
jednocześnie podniesienie jej jako
ści i zaoszczedzenie surowców. I 
w tej dziedzinie są już wy niki. Z 
wyliczeń kierownika działu ko
sztów Jana Kopecia wynika. że w 
pierwsa:ych miesiącach roku prze
kroczono plan wyrobów I gatun-
ku. Cik) 

serdeezne wyrazy współczucia 

doc. dr KAZIMIERZOWI JAN· 
CZAKOWI z powodu śmierci 

OJCA 
KAZIMIERZA JANCZAKA 

akładaJl\1 

KOLEDZY 1 WSP()LPRACO\V· 
NICY z INSTY'I'UTU KON. 
8TRUKCJI MASZYN POLI· 

TECHNIKI LÓDZKIEJ 

W dniu ł kwietnia 197ł r„ po 
ciężkiej chorobie, w wieku lat 37 
zmarła, ukochana Zona, Mamu
sia, Córka, Siostra i Synowa 

$. t P. 

TERESA 
GŁĘBOCKA 

Pogrzeb odbęd2lle sJę dnia 9 
kwietn.la br. o godz. 15,30 z ka· 
p!lcy cmentarza reym.·kat. na 
Dolach, o czym zawiadamiają po
srążeni w glębo~im talu 

MĄZ, SYNOWIE, RODZICE, 
RODZENSTWO i RODZINA 

2 + 1 ... 
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J . Rawicz - Kariera Szambelana. 
Czyt. 1974 r. s tr. 347. zl 30 

L. Lubecki - Zatrzymać odsiecz! 
MCMN 1974 r. str. 255, zl 15 

Duchy na dachu. Groteski. Iskry 
1974 r. str. 32'1 , zl 25 

K. Guzik Kwiatek dla Ewy, 
LSW 1974 r. str. 48, zł 10. 

J. Wain - Ratownik. KiW 197ł r. 
str. 222. zl 2-0. 

K. Str zelewicz - Koce Kwakiut· 
!ów 1974 r. s tr. 180, zl 16. 

J . Alex - Cichym ściga!em go lo
tem.„ WLit. 1974 r. str. 157, zl 20. 

L. Podhorodecki - Władysław IV 
1595-1648 MON 1974 r . str 173, zl 8. 

E. Kozłowski - Dzieje oręża pol· 
skiego 1794-1938. T. II MON 1974 r 
str. 662. zl 75. 

R. Gl i ński - Martyrologia wsi rze
szowskiej. KiW 1974 r. s tr. 117. zl 16. 

Z glęboklm żalem zawiadamia· 
my o śmierci naszej nieodżałowa
nej Koleżanki 

TERESY 
GŁĘBOCKIEJ 

zmarłej w dniu 6 kwietma 197ł r. 

KOLEZ&VKI 1 KOLEDZY 
a WYDZIALU OSWIATY 

LÓDŻ·BALUTY 

Dnia 5 kwietnia 1974 r. zmarł 
nagle, przeżywszy lat 54, ruisz 
ukocha.ny Mąż, Ojciec i Brat 

ś. t P. 

STANISŁAW 
żERfK 

wleloletnt kierownik kina „Pokój" 
na Widzewie, odznaC2J0nY Hono

rową Odznaką m. Lodzi. 

Pogrzeb odb(dńe s!ę 4nia 10 
kwietnia br. o godz. 16,30 z ka· 
plicy cmen ta.rza na ZaT?.ewle, o 
czym zawiadamiają pogrążeni w 
głębokim smutku 

ZONA. CÓRKA, SYN 
i -RODZINA 
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Tlwnaczył R· 'NORSKI 

- Ej, co 1ię z panem dzieje!„. Nie może pan uwdać? 
Harry Shulz wybąkał jakieś niewyraźne słowa przeprosin. 

podszecU jeszcze kawałek i zatrzymał się parę kroków dalej. 

Sprzedawca doszedł już do urzędu ' poczbow~go. Zharmoniw
wanymi co do sekundy rucbamj obaj młodzi chuli11ani rzucili 
się ha · niego. Przez chwilę trwała lrotł&Wanina, po czym obaj 
chłopcy uciekli co sil w nogach, tyimcz:asem za§ funkcjona
riuszka policji ze służby pomoniczej rozpaczliwie zaczęła 1wi1-
dać. 

Wolnym krokiem Shulz wr6cił do samochodu. Stary 1przedaw
ca stał na chodniku i z ożywieniem g-e...tykulowal pośrodku 
g!'upki przechodn.i ów. Policjantka przestała g\'VWiać i · biegła w 
kierunku urzędu pocztowego. Napady w Nowym Jorku, zwane 
m u g g i n g, sa zjawiskiem tak nagminnym. że było mało praw
dopodobne, by komisariat policji zatroszczy} się o wysłanie na 
miejsce przestępstwa .samochodu z patrolem. 

Harry Shu.Iz. nie spiesząc się. wsladt do samochodu I powoli 
odjechał od chodnika. Dwóe'h młodych chuliganów siedziało na 
ławeczce na esplanadzie. Sbore Road. która dominowała nad au
tostraqą. Ten sam chłopak be1 słowa wręrzyl mu kopertę z li· 
stem. W zamian za to dwa binknoty pięćdzieslęeiodolarowe po
wę<lrowaly do jego brudnej rękt, Miody chłopak przy1lądał aie 
im z zachwytem .po czym mrugnft) ok.Iem do Shulza. ' 

- 'To prawdziwa rozkosz pracować dla pana. proszę pana. !Jo 
zobaczenia Jak pan będzie potrzebował naszej pomocy, wie -pan. 
edz!e ·nas szukać. . 
· Harry Shulz uśmiechnął się do niego, zasuwając azybt:. Podo· 
bał mu się typow<> nowojorski akcent chłopca. przypomniała aie 
jegp własna młodość. -

Z:robił nleok.re$1ony ru!!h ręką na znak poze1n11nl1_ I ruszyr w 
lderunk'u Manhattanu, 'wsunąwszy uprzednio kopertę do we
wnętrznej kieszeni marynarki. Gratulował sobie, o,dgadł bowieru, 

- 89 -

:!:e rolę pośrednika w korespondencji grał sprzedawca koszerne
go mięsa. Wróciwszy do domu, dla rozgrzewki nalał sobie pełną 
szklankę whisky, którą wychylił duszkiem. Dopiero wówcza' 
wyjął z kieszeni list. 

Zimny dreszcz przebiegł mu po grzbiecie, kiedy przeczytał 

ręcznie wypisany adres na kopercie. Jacques Berger, rue dl' 
Monceau, Paris - France 

Palce gorączkowo rozerwały brzeg koperty. Wysunęła si" 
z niej druga koperta. włożona do pierwszej. Dopiero na niei 
figurowało imię i nazwisko. Susan Bramovitz. 

Palcami szybko rozerwał drmrn kopertę i szybko przebiegł 

oczyma bazgraninę Flory Bramovitz. GlędzP.nie starej kobie~ 
żadnej Interesującej Informacji. 

Jeszcze raz przeczytał nazwisko l adres na pierwszej koper
cie. To nie do wiar;y . W jakiż to diaboliczny sposób Susan Bra
movtiz udało się wejść w kontakt z Jacques'em Bergerem? 

Druga szklanka whisky. uśmierzyła iego gorączkowe podnie
cenie. Narzucało się tu samo przez się działanie błyskawiczni>. 

Najpierw zatelefonować do Nowego Orlea nu. zawiadom i ć o 
wszystkim Komitet i odebrać rozkazy. Z pewnością zażądają. 

żeby skoczył do Paryża. Ta perspektywa ucieszyła go . bardzo 
Uwielbiał Pai:yż. 

ROZDZIAL IX 

Manhattan, New York City, U.S.A. Lub 1961, 

Harry Shulz skończył przed chwilą wyśmienitą kolację w wie
deńskiej restauracyjce na Osiemdziesiątej Szóstej Ulicy Wschod. 
mej, tuż obok Trzecie1 Avenue. Uregulował rachunek. zostawił 

królewski napiwek, wyszedł z lokalu i po schodkach zszedł na 
c.bodnik. 

Jego luksusowy apartament na East Side znajdował się o dwa 
kroki. Wolno ruszył w stronę Park Avenue. Postanowi! spędzić 
spokojny wieczór w domu, w kompanii dobrej butelki whisky 
i dobrego filmu, gdyby telewizja akurat prezentowała jakiś 

przyzwoity program. 
Odkorkował butelkę whisky, kiedy zadzwonił telefon 
- Pan Shulz? 
Z miejsca poznał wytworny głos z lekkim akcentem Południa. 
- Shulz przy aparacie. Dobry wieczór panu. 
- Dobry wieczór. Prosił mnie pan o spotkanie? 
- Tak. proszę pana. 
- Swietnie slę składa, bo ja sam miałem zamiar nawiązać 

kontakt i panem. 
- Jestem na pana rozkazy. Kiedy? 
- Jutro po południu. 

- Dobrze. w Central Park, o tej samej godzinie, co zwykle? 
- Tak, o tej samej godzinie. Ale nie w Central Park. To miel-

sce nie podoba ml się. postanowiłem już więcej tam n!e wracać. 
Co krok spotkać tam można hippisów, włóczęgów, wszelkiege> 
rodzaju ludzi działających na mnie przygnębiająco. To potwor
ne. Nie, wolę Cloisters. 

- Clo~tens. Tak je.st. 
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WTOREK, I KWIETNIA 

PROGRAM I 

10.00 Wlad. 10.08 Muzyka w domu. 
10.30 „Sława 1 chwała" - odc. pow. 
10.40 Przeboje w wersji instrumen
talnej. 11.00 Non stop polskich me
lodii. 11.18 Nie ty lko dla kierowców. 
11.25 Co słychać w ~ wiecie. 11.30 
Koncert. 12.05 z kraj u I ze świata . 

12.25 „Oklahoma" - fragmenty mu
sicalu. 13.00 Gra Zesp. Akordeonistów 
T. Wesołowskieg o. 13.15 Rolniczy 
kwadrans. 13.30 „Duety wokalne 
kontra duety instrumentalne". 14.00 
Technika i biosfera. 14.05 „Znane I 
nieznane instru menty ludowe". 14.30 
Sport to zdrowie. 14.35 Melodie dla 
żołnierzy. 15~00 Wlad. 15.05 Listy z 
Polski. 15.10 „Muzyczny omnibus". 
15.35 „ Włoskie zespoły młodzieżowe". 

16.00 Wiad. 16.10 Zespoły miodzie· 
żowe. 16.30 Aktualności kulturalne. 
16.35 Melodie z Kraj u Rad. 17.00 
Radiokurier. 17.20 Rytmostop. 17.40 
Leksykon polskiej piosenki. 18.0-0 
Muzyka I aktualności. 18.25 Kron ika 
muzyczna. 19.00 I wydanie dziennika. 
19.15 „New Orlean Revlval - w Eu
ropie". 19.45 Klient nasz partner. 
20.00 „Rola I zadania wychowania 
przedszkolnego w systemie edukac ji 
narodowej". 20.20 Interserw!s. 20.47 
Kronika sportowa. 21 .00 Sztuk·a ży
wienia. 21.15 Od „Olimpi i" do „ La s 
Vegas". 22.00 U wydanie dzienn ika. 
22.15 Spiewa Shirley Bassey. 22.30 
Studio nowości. 

PROGRAM II 

8.30 Wiad: •8.35 Klucze do mieszka· 
nia i co dalej? 8.55 Muzyka s pod 
strzechy. 9.00 „Dzień w średn io

wiecznym Krakowie" . 9.30 $piewają 
Wrocławskie Skowronki Radiowe. 
9.40 „o d\\IQCh małych misiach i 
dziwnej pisance" - słuch. 10.00 Re p. 
lit. z cyklu: „Reporter przy tym 
był" pt. „o ' pokój na świecie". 10.30 
M. Ravel: Trio a-moll. u.oo „Czego 
mamy naJw,ięcej ?". 11.25 5 minut dla 
zesp. „Novi Singers". 11.30 Wlad. 
11.35 Rodzinny tor przeszkód. 11.40 
Skrzynka poszukiwania rodzin PCK. 
11.45 „Od Tatr do Bałtyku" . 12.05 
Komunikaty (L) . 12.10 Popularne 
utwory W. A. Mozarta CL). 12.40 Kon· 
cert pt. „Błęki tna miłość" CL) . 13.00 
„w cyrku". 13.20 Piosenki do tek· 
stów Victora Hugo i Paula Varial
ne'a. 13.30 Wlad. 13.35 „Oko cyklo
nu" - fragm. pow. 13.55 Mlniprze-

1 gląd folklorystyczny. 14 .0o Wlecej. 
lepiej, tani~j. 14.15 Tu Radio Mo
skwa. 14.35 J . Sulikowski e;ra utwo
ry fortepianowe B Bartoka. 15.00 
Zawsze o 15.00. 15.40 J . Brahm~ -
Wariacje op. 9. 16 OO Wyooczynek I 
turystyka. 16.15 Barok dla wszyst· 
klch. 16.43 Aktualności łódzkie CL) . 
17.00 Przed mikrofonem ucznlowie 
PPSM (L). 17.15 Lódzkl Notatnik !';tu
denckl (L) . 17 . 3~ Ostatnie koncerty 
17.55 „Na tropie folkloru" - rep . 
dźw. (L). 18.20 Termlnal'1 muzyczny 
18.30 Echa dnia . 18.40 Droe;i poznania 
19.00 Kwadrans Jaz:>.u . 19 15 Lekcja 
jęz. ang 19.30 Magazyn literacko· 
muz. pt. „ Antygona I jej wsoólcześ

ni". 20.30 „Ksl ażk1. które na wa~ 
czekają". 21.00 L. van Beethoven : 
Leonora ITI - Uwertura. 21.15 Zwie
rzenia wieczorne - J. Glowa<'kl 
21.30 Z kraju i ze świata . 21.50 Wlad. 
sport. 21.55 Rozmowy o wvchowanlu 
22.05 „Stoteczne aktualnośc i muzvc:z. 
ne". 22.30 Kal e.J doskop kultural ny. 
23.00 Z płytotekJ Władysława Surzyń
skiego. 

PROGRAM m 

(Uwaga: od godz. 1.57 - 20.00 -
przerw a) 

20.00 Muzyczna kolekcja zamków i 
katedr - Reims. 20.40 Lekcja języka 
niem. 20.55 Przebój za przebojem. 
21 .25 Muzyka hinduska - Rabindra· 
nath Tagore. 21.40 Na poboczu wiel
kiej polityki - felieton. 21.50 J. F. 
Haendel - „Mesjasz". 22.00 Fakty 
dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczo
rów - Czesław Niemen. 22.15 „Po· 

Dnia 7 kwietnia 1974 r. zmarła, 

przeżywszy lat 63 

$. t P. 

HELENA 
BANASIAK 

Pogrzeb odbędzie się dnia 10 

kwietnia br. (środa) o godz. 17 z 

kaplicy cmentarza na Dolach. Po
zostaje w glębokim żalu 

RODZINA 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, którzy okazali wie· 
le pomocy i współczucia oraz 
wltlę!l udział w pogrzebie mojego 
Męża i naszego Ojca 

JOZ EFA 
PŁAWSKIEGO 

a w szczególności: Dyrekcji, Or
ganizacji Partyjnej, Badzie za
kładowej, Koleżankom ! Kolegom 
z Banku Rolnego w Lodzi, tą dro
gą skladają najserdeczniejsze po· 
dziękowanie 

ZONA, CÓRKA I POZOSTALA 
RODZINA 

Z głębokim żalem zawiadamia
my, że dnia 7 kwietnia t97ł r., po 
ciężkich cierplen :-ii zmarła, w 
wieku lat 77, opatrzona św. sa· 
kramentami, nasza najukochań

sza Mateczka, Babcia I Prababcia 

ś. t P. 

JOZEFA 
ANTCZAK 
z domu UBYSZ 

Pogrzeb odbędzie się w ~rodę, 

dnia LO kwletnla br. 0 godz. 16,30 
z kaplicy cmentarza rzym.-kat. 
na Radogoszczu. Pozostają w 
smutku i bólu 

DZIECI, WNUKI, PRAWNUKI 
I POZOSTALA RODZINA 

piół I diament" - odc. pow. 22. 41 
Wokalizy - pieśni bez słów. 23.00 
Wiersze Jerzego Zagó rskiego. 23.05 
Józef Haydn: 12 kurantów zegaro
wych. 23.20 z pł y ty Milesa Davisa 
„Live Evll ". 23.50 Na dobranoc śpie
wa Michel Fugain. 24.00 Hymn. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

6.30 TV Technikum Rolnicze (W). 
7.00 TV Technilrnm Rol nicze cwro
claw). IO.OO Poznajemy Muzeum Rol 
nictwa (WJ. 10.20 .,Siedemnaście 
mgn ień wiosny" - odc. 8 filmu 
prod. TV Radzieckiej CW) 13.45 
TV TechniKum Ro lnicze (WrocJaw) . 
14.30 TV Technikum Rolnicze (Szcze
cin). lfi.30 Dziennik (kolor, W) . 
16.40 „Zręczne ręce I coś więcej" 
(Poznań) 17.05 SEZAM - mag. (L). 

17.35 „A chcieliśmy na Atla.ntvk„ ." 
- reportaż (W). 18. 00 Koreoetycje 
muzyczne CW) . lff.20 Wiadom<Jścl 

dnia. 18.25 „Arch itektu ra wsi" -
progr. pub! (LódźJ 18.40 Eureka 
(kolor. W) 19.10 Przy pominamy. ra
dzim y (W) . 19.20 Dobranoc (kolor. 
W). 19.30 Dziennik (kolor. W ) . 20. 20 
„,S iedemnaście mgnie ń wiosny" -
odc. 8 ftlmu prod. TV Radz. (WJ. 
21.30 Wiadomości sportowe oraz spra 
wozdan ie z meczu hokeJoweeo o 
mistrzostwo świata Polska - Finlan· 
d ia (U I ru tercja) (kolor , W). 
23.00 Dziennik Ckolor. Wl 

PROGRAM II 

17.05 Polski film dok . „Między 

wrześn iem a majem '• (W). 18.45 
Slim John - kurs DOdstawowy j ęz. 

a;ng - lekcja 25 (W). 19.20 Dobra
noc (W). 19.30 Dziennik (kolo r. W). 

20.2-0 Pieśni i tańce ludowe. 21.03 
24 godziny (kolor. W). :IJl.15 „Tricki. 
tricki". 21.45 Tea tr TV - Aleksand<> r 
Fredro „Ciotunia" (Lódź. powt. z dn. 
29.I . 1973 r.). 23.05 Sprech en Sle 
deu tsch? - powtórzenie Je kc.l i 23 

Dnia 6 kwietnia 1974 r. zmarł, 

po krótkilch, lecz clęż kirh cier
pieniach, nasz Sy nek, lat li 

$. t P. 

TADEUSZ KRZYSZTOF 
KRAJEWSKI 

Przestało bić serduszko nas-zego 
najukochań~zego Sy1ieczka. Po
grzeb odbędzie się dnja 9 kwie

tnia br. o godz. 16 na cmentarzu 
Kurczaki. PozostaW'il w ·głębokim 

żalu na zawsze 

RODZJCOW, DZIADKO\V 
l NAJBLIŻSZĄ RODZINĘ 

Dnia 7 kwietnia U74 r. zmarła 

nagle, nasza najdroższa l\Iatka i 
Babcia, w wieku 66 lat 

$. t P. 

WALENCJA 
PERVDZEŃSKA 

Pogrzeb odbędzie się dnia 9 
kwietnia br. o godz. 16 z ka.plicy 
cmentarza św. Franeiszlla na 
Chojnach. przy ul. Rzgow~kiej , o 
czym zawiadamiamy pogrążeni w 
irlębokim bólu 

CORKA. SYN, SYNOWA, ZIĘC, 

WNUCZKI oraz POZOSTAŁA 
RODZINA 

Dnia 7 kwietnia 1974 r. zmarł, 

przeżywszy lat Sł 

$. t P. 

WŁADYSŁAW 
OGRODOWCZYK 

Pogrzeb odbędzie się dnia 10 

kwietnia br. o godz. 16 z kaplicy 
cmentarza św. Wojciecha na Kur
cu1kach, o czym powiadamiają 

pogrążone w głębokim smutku 

ŻONA, DZIECI l RODZINA 

W dniu 7 kwietnia 1974 roku 
zmarł, przeżywszy lat 69 

$. t P. 

WALENTY 
GAWROŃSKI 

Nabożet'1stwo żałobne odprawio
ne zostanie dnia 10 kwietnia br. 
o godz. 17 w kościele parafialnym 
w Galkowie, po którym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na mlejsro
wy cmentarz, o czym zawiadamia 
pogrążona w smutku 

RODZINA 

W dniu 4 kwietnia 1974 r. zmarł 
PROF, ZW. DOC. DR HAB. MED. 

TADEUSZ 
WASILEWSKI 

wleloletnJ przewodniczący Oddzia
łu Lódzkiego Polskiego Towarzy
stwa Anatomicznego, członek Za· 
rządu Głównego PTA, jeden ze 
wspólzalożycieli Towarzystwa, 
wielce zasłużony dla jego rozwo
ju. 

ZARZĄD I CZLONKOWrE 
ODDZIALU LóDZKIEGO PTA 
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