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Neaocia~ Uiraelscy 1 egtpsey
t.e
podali w c:zwartek wieczorem.

są

ukończenia

opracowania
realizacji tymczasowego
porozumienia między obu krajami
w &Jl'l"awie drugiego etapu rOZldzielenia wojsk n.a Półwyspie Synajillkim.
Ogłoszony w czwartek komunikat
.twierdza. że ne~atorzy osiągnę
li pootęp co do wielu punktów I
zbliżają ll!lię do zakończenia swoich
prac.
bliBey

procedury

Mimo rozejmu
•
• cie
Jr

w

słychać strzały
Z Bejrutu
walczące

donoszą,

ż-e

wszystkie

strony osiągnęły w czwar

tek porozumienie rozejmowe. Komunik.at taki ogłoszono po rannych
kons.Uiltacjach premiera Libanu, Raszida Karami z reprezentantami
walczących

Radio

BU• mych oskartonych, którzy ośwład
BUKARESZT. - Prezydent
munli, Nicolae Ceausescu i premier czyll na rozprawie, lt zeznania te
Pow. Brytanii. Harold Wilson podpi- zostały wymuszone torturami.zatosill
sali w czw;1rtek w Bukareszcie uro- nlewat obrońcy o•lrartonycb
prodotyczących
protestów,
IJO
ok.
rumuńsko-brytyj
czystą deklarację
l cedury,
ską . Szef państwa rumuńskiego
przewodnlcz11cy trybunału
premier brytyjS!d wygłosili krótkie usunął Ich z 1811 I oowołał na ich
nie maj11cych
miejsce I otlcerów.
przemówienia .
przygotowania prawniczego.
czwartek tadnego
WASZYNGTON. - W
Dziesiąta runWASZYNGTON.
minister
przybył do Waszyngtonu
amerykańsko-hiszpań·
da rozmów
spraw zagranicznych ZSRR, Andriej skieh,
w WaszyngtoGromyko, który przebywa w USA nie w prowadzonych
przyszłotcl baz wojsprawie
XXX sesji
w zwlązku z pracami
USA w HlazpanU. zakoń
Zgromadzenia ogólnego NZ. Na lot- skowych
czyła Się bez rezultatu. Dotychczanisku waszyngtońskim A. Gromykę sow„
wy1asa 28 wrzeporozumienie
HenUSA,
stanu
powitał sekretarz
gnia br.
ry Kissinger.
GENEWA. - Wdowa po prezyden·
Salvadorze Allende wePARYŻ. LONDYN. - Jak wYftika cle Chile
z doniesień agencyjnych, sąd woj- zwała do całkowitego bojkotu Chiskowy w Madrycie skazał 18 bm. na le we wszystkich dziedzinach łltcz·
Przemawta111c na
Rewolu- nie ze sportem.
karę śmierci 5 członków
przez
zorganizowanym
cyjnego Frontu Antyfaszystowskiego przyjęciu
szwajcarskieparlamentu
członków
mło
3
(FBAP)
i Patriotycznego
dych mężczyzn I dwie clę:!:arne ko- go w Bernie w czwartek wieczorem
biety - za zabicie policjanta. Prze- z okazji Dnia Niepodległości Chile
Hortensja Allende wezwała sportow·
trwał 3 ;:odzlny, a
wód sądowy
ców z wszystkich demokratycznych
obrońcom dano 12 godzin na orzyuczestniczyli w
gotowanle się do rozprawy. Pod- krajów, aby nie
czas przewodu nie przedstawiono żadnych zawodach na stadionie w
tysl11ce osbb
którym
na
Santiago
ani
:!:adnych dowodów rzeczowych.
nie powołano świadków. Akt oskar- było więzionych I maltretowanych
wojskową.
jullte
chllljskq
:!:enia oplera się na zeznaniach sa- przez

nowe obiektv przemysłowe Katowic
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18 bm. w drugim dniu pobytu
w woj. kaWwickim. I eekiretarz KC
PZPR. Edwa'!"d Gierek. w towarzystwie gospodarzy regionu Zdzlslawa Grudnia I Stani.slawa Kiennas.zka. odwiedził Fabrykę Samochodów Malolitrażowych w Tychach,
gdzie zapoznał się z podstawowymi
obiektami produkcyjnymi. orzekazanymt "Przedterminowo do rozruchu technoloalcznego. Ten nowoczesny ZĄkJad przemysłu mot.orvza·
cyj.nego, wzniesiony wysil'kiern zabudowlaprzedsiębiorstw
łóg 22
nych, powstał w ciągu 40 miesię
cy, a więc o 16 miesięcy wcz~śniej.
niż zakładal to cykl normatywny
budowy tego typu obiektów. Stalo
się to możliwe dzięki wykorzystani.u w procesie lnwestycyinym naj
nowszych zdobyczy nauikj i tech-

stron.

libańskie podało. że

utwo-

m'.OllO mieszaną komisję, ~t6ra bę
dzie C7JIJWać n.ad wprowadzeniem

w

tycie 'l)OI'Ozua:nlenia ror.ejmoweIO. Nie poda.no składu komisji, radio wezwało ludność do zachowania spokoju i pt":z.estrzegania zawartego 'POt'02lllillienia.
Jak podaje Agencja Reuter.a., w
czwartek po południu. w godzinę
po wejściu w ż.ycie porozumienia
rozejmowego, w Bejrucie słychać
strzab' oraz
sporadyc?JM
było
eksplozje,
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~
nowe inicialVIY
wvzwalaprodukcja
Marchlewskiego
zZPB im,

Dodatkl;wa

Przyspieszenie wnowych obiektach

Stalo się Jut tradycją, te wame wydarzenia w eycl11 partii za·
logi zakładów pracy wltaJI\ czynami produkcyjnymi I społecz
nymi. Podobnie jest obecnie, w okresie poprzedzającym VII
Zja7AI PZPR. Z przedsiębiorstw napływają cora.z liczniejsze melceln
dunki o wartościowych zobowiązaniach, majacyeh na
zwiększenie produkcji rynkowej I na eskport, OS7A!'Zędność su·
rowców I materiałów lub skraca.nie cyk.li dochodzenia do·pelneJ
molnoścl produkcyjnej nowycb lub modernizowanych obiektów.
do konkursu „Stać
załoga
i lepiej'',
nas
ZPB im. J. Marchlewskiego podję
wartości 30 mln
la robowiazania
złotych. Niezależnie od tej. częścio
deklaracji.
wo luż zrealizowanej
„Marehlewskiego"
z
włókniarze
podjęli nowe zobowiązanie którym
pragną dać wyraz poparcia POlitypartii I rządu i uczcić VII
ki
Zjazd Ogólna wartość nowego :robQwiązania wynosi blisko 1,7 mln
zlotych. Złoży się na n ie dodatkowa 'Produkcja atrakcyjnyoh tkanin.
<lS2lC'Zędność surowca oraz czyn SPO"
Przystępując
na więcej

łeczny załogi.

Do czynu zjazdowego przystąpiły
wydziały
podstawowe
wszystkie
ZPB im. J. Marchlewskiego. Pra-

Ach, co to

zaktywem kopalni „Sosnowiec"

wPR i TVP
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Tych .

"Maluchy'

mują również

był

za

ciąg

na

str. 2l

ślub„.

I terenowycb
po,&leblenl

daJ• w efekcie

współpracy

takłe

rad aerodo·

ae wszystkimi qnlwami n•
morządowyml I orsanlzacjamł ludzi
pracy na - i I w mieście. Koll.llulwycłl

technologiczny urządze6. Na zdję•
„malucha".
CAF - Jakubowski - telefoto

monta:łowych

MlllDNDWE STRATY NA KORSYCE
PO „MARSZU NA AJACCIO"

tacje planów prac rad narodowych
układów
społecznym
z aktywem
pracy, w1półdzlałanłe w k11talłowa·
nin rocznych I perspektywicznych
go1podarczych. zwięk1zając:y
zada6
rad w rozwiqzywanln
udział
•ię
Spraw
Mirusterstwo
J.l'r&nauskle
problem6w przedsiębiorstw I organl•
zacjl produkcyjnych, wap6lna &ro• Wewnętrznydt ooubllklowało w po(Dalszy ciąg n.a str 2)
kolejnych zamienledzlatek bilans
szek, jakle poprzedniego dnia wieozorem na!IU\ptły na Korsyce. Auto·
-t»mlezny „komitet antyreore&yjny"
wezwa1 swvch zwolennlkÓ""R do ,marszu na Ajaccio". co mlało być wyraprzeo!wklo uwiezieniu
zem Protestu
l!:dmona Simenot t tnnYch przywódców ARC . Prefekt KorsY'kl Rlolaccl

któl'ej uozestnlcy zamieszek rzucUI
sle do ucieczki. Według niepełnych
straty materialne sięgają
danych
lcllku mlllonów franków.

ct.eplo
Elektrociepłownia IV to
dla południowo-wschodniej części
miasta. Pr.zede wszystkim dla bu·
dowanej aktualnie nowej dzielnicy
miesiikaniowej Widzew-Wschód. O
tej porze w przyszłym rolru powinien zostać uruchomiony tam 'Pierwszy kocioł. powinny zostać ogrza·
ne pierwsze domy. Kiedy wiosną

pogoda

Iwonicza -

CB

sleiszego rezultatu. Podjete wówcx.as jednak decyzje dafy efekty I
wcmraj widoczna byla wyraźna poorawa.
Posiedzenie ze..c,polu zbleglo etę z
ważnym dla tej mwest~rcji momen(Dalszy ciąg na sm- 2)

Zdroju, Rymano-

mUłon7

do wypoczynku

cv:JnYdl. ale aby nie dOpuszczać do
prowokacji ~fal pol.lc:lę I tandarmerie z nay pochodu. Początko'Vo
przemarsz 3 tys autonomistów od·
we względnym spokoju.
bywał się
wieczorem jedna!k - lu~ oo rozwl11·
zaniu pochodu - 300 młokJogów urowerowe
zbrojonych w łańcuchy
zaozeio wznosić barykady, obrzuca<'
kamlenla.mi 11ma~h prefektury I podpala«' lokale franausk!ch bill!!' turybanków I towarzystw
stycznych,
w nocy 1 rueubezpteczen.1D'11Ych
dzliell na l>Onledz!.ałek prefeklt Ri~
lacot wydal roZ!ra,; sza.rży oolicjL po

Flagi nowych państw
przed siedzibą ONZ
siedzibą ONZ
uroczystość wciągnięcia

W czwartek przed

odbyła

eię

flag trzech nowych czlonków ONZ:
Luci<>wej Republik.i Mozambiku, De
mokratycznei Republiki Wysp św.
Toma.sza I Książęcej oraz Republiki
Wysp Zielonego Przylądka. Te pań
stwa afrykańskie. które niedawno
uzyskały niepodlejtłość. zostały przy
16
jęte do ONZ na rozpoczętej
bm. XXX aesjl Zgromadzenia 0gólmego NZ. Obeon.ie Organizacja
Narodów Zjednocronycb liczy 141
czlonków.
s
śd. '71 tym ~6'.ląt tysięcy
W uroczystości wclą,gnłęcla flag
zagramtcy, Mlmo mniejszej freokwensekretarz generalny
c.li we wr.ześniu, odczu\VIB sie nadal uczestniczył
(Dalszy ciąg na str . 2)
ONZ. Kurt Waldheim.

cz

wa - Zdroju, Soliny I Polańczyka
Domy ~e lllł tu nadaJ zaoeł
~ z n1.ch zamienione
nione.
zosta:ty od ?)ołowy wrześnt.a n.a sezonowe sanatoria, co spowodowało
przedłuteme ich wyk!orzYstame.
W Bles?lC'Zadach w t7m !db! pc:ebywalo co MJmnłej I

wizytował
Ze&p6ł Koordynacyjny
budowę, n.ie !)ie zapowiadało dzi.

zachęca

W górsldich rejon.aeh województwa
nowooądecklego przebYWa nadal -vie
lu wczasowiczów. Wprawdzie mineta
n.le mniej 1ednak
tala szczytowa
i
wyclecik!c>We
schron.Iska. damy
wczasowe 511 w znacznym Dl:IOOencle
zajete. Orga.ndzatorzy ·turysty'NC!ąż
ki t wYPOCIZYn'lml nie zawieslli swej
Tutejsze przedsiębi«
dzialalnośoi.
stwa turystyczne, m. ln. „Poprad"
w Nowym Sączu. „Snietnica" w LI·
w KrYTticY
manawej, „Jaworzyna"
Targu
oraz .,Podhale" w Nowym
w
"'A'Olnymi miejscami
dysponują
wczasowych i lc\'"atemch
domach
GOOne Sii oolecenla
prywatn:5"C!h.
S2'C2legól.nile miejscowo~ tet11oe w
malowniczej dolinie P()pradu: Stary
Piwniczna, KosarzyRytro,
Sącz .
Ze1'!estów, Muszyna.
ska. Lomn.foa,
mteWrzesień 1Jo na:!trlekn1e,!srzy
slac w górach Nie zawiedli tńe cl,
którzy zjechalil ttumnie do ośrodków
?lypoczynkowyoh woj. klrośnieńskie·
go -

DZIEK

za1><>wted2llał. tie w wypadku zamieszek zmuszony będzie utyć sil J)OU·

E AJĄ

Takiego ślubu w Lodzi i chyba w calej Polsce jeszcze nie
bylo. 14 bm. czlonkowie Zakia.dowego Zeapołu Pieśni i Tańca
a. zarazem pracownicy „Poltexu." Bożena Maciejewska i Paweł
lepszą drogę życia..
Stachowski wstępowali na now1t i to tę
ie obydwoje od lat są członkami Zespołu Pieśni i Tańc11
i tam też się poznali, ślub mógl się odbyć tylko tak, jak na ów
sławny zespól przystalo - po łowicku,
Tak . też się stalo. W n~edzielny ranek ·~ zabytkowej bramy
ZPB im. J. Marchlewskiego ruszyła barwna kawalkada pojazdów z odzianymi w łowickie stroje nowożeńcami i członkami
Po uroczystości zaślubin w Klubie Mlodzie.towym
zes~olu.
,,Asik'• odbylo się - również na modlę łowicką - weaele, na
którym rolę gospodarv.i pełnił dyrekU>r :i:a.kladu M. Krupa.
Tot.: E. Sobaltld

ciu: Jedna • linii

Tymi nie dotyczy oceywl~e EC-IV, budowy wizytowanej
przez członków Zespołu Koordynacyjnego do spraw Rozwoju i
Modernizacji m. l.odzi. DotyczY fałdu, te w realizacji zadań
przewidzianych programem rozwoju I modernlzaeJi m. IAldzi,
te
znajdujemy się tuż przed metą. Przypominamy bowiem,
program przewidywał łata 1971-1975. Dlatego tei wmora~ze
posiedzenie miało charakter ~cłowo Jui podsamownJący niea więc opłymłstyczny, a łakte I robowątpliwe osiągnięcia ozy, bo wiele jeszcze PMOSłało do zrobienia, m. in. EO-IV.

sizyn.

(Dalszy

ą

W FSM w T-y.cbach trwa rozruch

z

Przędzalnia
Jest modernizowana, w związku z
czym służby technicz.ne zobowią
zały &i.ę przyśpieszyć montaż ma-

Praoownicy tego wydzialu podejindyWidualne zobogrupa
wiązania. Między innymi
partyjna. z sali 3 A postanowiła. połaśmy z ciągarek.
prawić ja.kość
Załoga wydziału tkalni podwyższy
udział tkanin I gałunku w ogólnej
produkcji, a pracownicy wykończał
ni wyprodukują doda.tkowo 35 tys.

s

iędzynarodowy

•

i
6 tys. ki-

surowca.

logramów

Państwa

Zespól Koordynacyjny na budowie EC IV

wyprzęd

poprawić

zamierzają

,

Jł bm. odbyło lit w Belwederze
aozpapoóP.dzenłe „dy JPadstwa.
o dośwfadeż•·
Informację
trzono
niach rad narodowych w dziedzinie
współdziałania z samorządami robot·
niczyml I chłopskimi oraz kolektywami zakładów pracy. Dokonana w
tym zakresie analiza 1ytuacjl wska
zuje na znaczny postęp w umaCll.ia·
nlu wap61działania wszyltklcb ogniw
1y1temu 1ocjal!stycmeJ demokracji.
Realizacja zasad strategii przyapłe·
szonego rozwoju. której elementem
była m. in. reforma struktury władz

cownl.cy przędzalni średnioprzędnej
tym &8.!Ilym za05ZC'Zędzić

1 r.
tyfik ja
a

Piękna

:4

Spotkanie E. Gierka

POPULIRIY

rekord
14 zatam 36 st. Celsjusza w
notowano
cieniu. Jest to najwyższa temperatura o tej porze roku od początku
stulecia. Poprzedni rekord wynosu
33,4 st.
środę padł w Rzymie
ciepła w tym sezonie: o godz.

W

c

nlki, za.stosowaniu wzorowej orga- pt'Ze'Z Edward.a Gierka odznaczenia.
nizacji pracy, współpracy biur pro mi państwowymi.
Następnie I sekretarz KC udał
iektowyoh z wykonawcami a zwla87.CZa dzięki zaangażowaniu i ofiar- się do wytwórni płytek wieloos-trro
wYch huty .• Baildon'• w Katowiności ludzi zatrudnionych bez'POśrednio na tym wielkim placu bu- cach. Obiekt ten wYbudowany zos..
dowv. W czasie przeprowadronych tal w ciągu 15 miesięcy.
Zwiedza1ąc nowe obiekty przejuż prób technoloitic:znych urządzeń
katowickim,
w woj.
i agregatów, w tyskim zakładzie mysłowe
zmontowano ponad tysiąc małych Eldward Gierek z.apomał się także
końcowej
w
się
taś
z
znalduJącym
roku
ze
przyszłym
W
„Fiatów".
my montażowej zledzie' ok 100 tys. fazie budowY wydziałem blach potych samochodów. zaś po oslaitnię wlekanych i profilowanych w huciu pełnej zdolności produkcyjnej. cie .. Florian" w Swietochłowlcach.
rocznie będzie się tu wytwarzać .,_...,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......,
200 tys. „Fiatów l26p". Produkcja
na taką skale zadecyduje o powszechności motoryzacji w naszym
,
kraju.
W czasie spotkania z załogą FSM
I sekret&rz KC podziękował senie·
cznie budowlanym, projektantom,
w
konstruktorom za wykonaną
Tychach pracę. ocenlaJao Ich dzie10 września br. o godz. 19.45
ło jako wielki sukees. E. Gierek
Polskie Radio w pro11Tamie I
.wrócił się s apelem, o Jak najoraz Telewizja PoJ.ska w progra
szybsze opanowanie technologii wy
mach I I li nadadza sprawoztwananla oraz maksymalne intendanie- dłwłękowe ze <Jpotka.nla
syfikowanfe produkcji wvsokleJ Ja
I sekretarza KC PZPR - Edwar
kolie! samochodów .,Fiat t26p"
da Gierka s akt:vwem pariyJ·
'18 pracowników szczegf>lnie zanym kopalni „Sosnowiee".
tyskiego
służonych przy budowie
zostało' ------- . - - - - - - - ude'korowanvch
zakladu

łlO-

Dlaczego FBI znisze~yla list
Lee Harveya Oswalda?
'?limes" • l'f bm. ~· • ioewelad11 na w'okiolicmokl mlszcizema prziez FBI iistu
domniemanego mordercy prezydenta .Johna
Harveya Oswalda
Kennedy'ego, w lrlt6rrym na JO dll.i przed zamachem za;poW1adeł dolronllnie zabójstwa.
Według dzfilnlli'lm. który pawołuJe tlfe na „niezldent:v&towanoeso UialleStnllk;a pos:ted:Zenda, na którym zapadła decyzja zmszazema listu' apra"lVtl
przedstawl.a 11ię następujl\O(): lillt Oswalda zbagateli~ano w Dallas 1 nle
prZJekiaa;ano sygnału na Jego temat oentralJ FBI w Was:eyngtionde, a zatem
sygnał ten nie dota.rJ do ochrony prezydenta (8ecret Service). Po Amlerot Kennedy'ego biuro FBI w Dallas uja.wndło łstnlienle listu, jednakte w
~ntraat FBI przy współudziale l!1ll!fa FBI Edgara Hoovera postaniowjlono
llat znilllllCZYc!, aby „nie utrudniał! biegu «leddwa".
lll!lnMora
Tstnlenle !hitu 1 · OJrollcZMCd jego tmszczenta ltaftOWłą tDa
Ridhaird11 Schwe!lkera (repub11&:1anin z Pensyl"mmll) podatawe do tlldanla
ponowne.iio Aledzłlwa w spra'W!e morderwt'Wa K~Y'eec> w nmaich prowad~o~ obeanlie na llZerolca 11111!• Ml'f& dPdloózeó na temłł dZ!lalalno._ l'&I t CIA.
z1ermdllc „New

Your.r

maot l;ademnlc~

łłlBSm

W 262 dniu rokU s1oace wzeo godz. 5.15, zajdzie zaś o
godz. 17.44.

szło

Imieniny obc:hodzq
Konstancja, .Januarr

Dyzurnv

synoptyk

w dniu dzisiejszym dla l'..odzl
przewiduje następującą pogodę:
bezchmurnie lub zachmurzenie
12
małe. Temperatura od plus
do ok. plus 29 sł. C. w dzle6.
s
umiarkowane
Wia.try słabe i
poJ11dnJa.
752,8
Ciśnienie o godz. 19 mm.

t'!Inrejsze

rocznice

Zm. K. Ciółkowskł,
1935 twórca
uczony I wynalazca,
naukowych podsta.w lotu rakiet,

Taka sobie

myśl

Poeta, który zna dobrze Je·
dnego człowieka, może odtworzyć stu.

Uśm:echnij się

o1IV-31 V76 r. wybory do samocządów miast TUŻ PRZED METĄ ... Izrael zbroi
Państwa

Posiedzenie Rady

wać wyloq w kierunku Piotrkowa
ze atr. 1)
brygady i RawY - po to. by Lód:i podłą
do łra6y szybkiego ruchu czyć
,,Enel'gOID<ll!litażu"
i
„Energobloku"
t.o Ka.towice-Warszawa.
pierwszego walczaka.. Sł.anowi
Resort chemii zrealizował swoje
dawód na to. że przezwyciężono na
tym placu sporo trudności. że J:OOl1,.. ~estycje na terelllie miast.a, nanietaz powinien tera.z ruszyć„. Powi- wet z nadwyżką. Niemniej
nien. ale wyłaniają się n.astępM któce inwestycje ważne dla miao
Chodzi
planu.
do
wesrJy
nie
sta
na
braków
kłopoty: wśród licznych
CUllło wysuwa się brak ~ie zakl.ady odtworzeniowe dla „Ewy",
dniej (i to niemałej) ilości k.ons· dla Lódzkich Za:ldadów Chemicztrukcj.i sitalowych. Ta'k jak ki!lka nych, zaplecze dla „Lambdy". Chomiesięcy temu, ·tale i wczoraj pod- dzi. o Zll.ikJWidowanie w ,,Anilanie"
produkcji
jęto s.zereg decyzji, które miejmy uci~iwej dła miasta
nadzieję, że i w tym wyipadku po- wiskmy, przewidziane po 1975 r.,
a jak się obecnie oiqi,7,uje realne
zytywnie zaowocują.
Na wczorajszym posiedzeniu zes- do ~ienia po 1981 rolru.
Trzecia grupa ()ll'llaWianyoh prowipołu, któremu p~odniczył
mianowała ambat' cepremier K, Olszewski, uczestni- blemów dotyczyła
Rada Panstwa
wody,
spraw
sadorami nadzwyczajnymi i pelnb· czyli: I sekretlll-z KL PZPR
więc
ścieków i wypoczy.nk.u. A
mocnymi PRL: w Bangladeskiej Re· Bolesła.w
prezydenł braku wykonawcy dla stacji ozoKoperski,
publice Ludowej - Stanisława Gu•
J. Lorens, minister przemysłu lek· nowa.ma. w Tomaszowie, mimo :te
galę, w Chi6skieJ Republice Ludoju:I;
Kunicki, wiceminister lmporiowane urządzenia leżą
T.
wej - Bogumiła Rychłowskiego, a kiego
w Federalnej Republice Nigerii górniebwa i energetyki - B. Bar- drufl'I rok w Lodzi. Niedomówienia
sprawy
Zbigniewa Sołubę. Ponadto uwzględ toszek. wiceminister
komunikacji na najwyi.szym szczeblu
nila prośbę 92 osób o nadanie im OC?.yw;c:za.lni
K. Jacukowiez, dyr. Departa.- budowy grupowej
nolskiefo obywatelstwa.
Lodzl
dla
inwestycji
Ministerstwa
4c!eków
Inwestycji
mentu
R. Pela - oma- nader istotnej. Mówiono także o
Budownictwa Sulewiano jeszcze szereg innych spraw, wypoczynku nad Zalewem
ooiągn.ięcia, jowskim. Istnieje wprawdzie ;plan
Krótko kwitowano
.zalewu,
dłużej zajmując się sprawami, któ- ogólny za,go.s,podairow.ania
re .,nie wyszły". Nie r~ęro np. ale nie Ulltwierdzony.
TZeczy
sporo
wynika
tego
z
Jak
budowy w iaduktu na WróblewskieWiemy
go, obwodowej poradni kolejowej, p<>rostalo do załatwienia.
zakladal
wylotowej na Wroclaw. W oczywiście, że program
drrogi
najważniejszych
Stoki-Zar.z.ew realizację tylko
ukończenie tego zadania pru4 VII zamian za lą=icę
wyibudowano drugi tor KolU'S'Zlti- zadań. Lódź k'aktuJe ten program,
ZJa.zdem partii.
ja.ko pierwszy etap rea.li2acji naJ·
W Zakładach „Ema·Elester", nie Lódź.
podkreślil pilniejszych potrzeb. Z.resztą w saPrezydent J. Lorens
calego,
~ąc na przeka.za.nie
realia..cji
opóźnienia mej nazwie „Rrogram
budowanego 111a Dąbrowie oddziaŁu fa.talne konsekwencje
m. Lodzi
głównej stacji rozrządo rozwoju i modernizacji
st~i.ków i piizekaź:nilków, uro- robót u
- machomiono jU/Ż licencyjną produkx:ję. wej w Oloohowie i konieczność za· na lata 1971-1975 i dalsze"
Cykl dochodzenia do pełnej zdol- bezpieczenia środków ma.terialnycb my to słowo: dalsze. zresztą człon
Z tego wynika., i to
dla na budowę dróg wylotowych z mia
ności produkcyjne.I określono
zespołu z przewodniczącym
już kowie
tego oddziału na 8 miesięcy. Cykl sta... Wiadukty wybudowane
K. Olszewskim na
wicepremierem
ten zostanie skrócony. o ile tylko czekają nie wykorzystywime. Pny·
ozele podkreślali, że nie z tą pię
w sukurs załodze przyjdą budowla- nosi to str11ty ekonomiC!l'.ne i modziałalność
wybudo- eiolatką skończy się
(ik)
ralne. Koniooznie trzeba
ni.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - zespołu. Wyjdzie ło naStZemu miaPobieżne
stu tylko na kOł"ZYść.
spojrzenie na listę inwestycji nie
rozpoatęłyeh I znajomość potrzeb
wskaznje na dobre strony posiadania silnych mecena.sów ł odda.·
nych opiekunów.
A. PONIAT.

·

(Dokończenie

ze str.

1)

spożytkowanie ist·
sprzyja in·
możliwości mieszkańców
społecznej
tegracji
miast, większej efektywności dzla·
lań na rzecz poprawy wyników co·
•podarowania oraz warunków życia
i pracy ludności. Niemałe oaiągnię·
gminne
cła mają w tym zakresie

ska o racjonalne
niejących

rady narodowe.

najbliższych
o
Podjęto uchwałę
wyborach do samorządów mieszkań·
Wybory odbędą się
ców miast.
między 1 kwietnia a 31 maja 197i
roku.
Przedmiotem rozważań Rady Pan·
1twa była także analiza wyników
przez organy
kontroli załatwiania
administracji skarg i
terenowej
wniosków wnoszonych przez posłów
na Sejm i radnych. Oceniając pozytywnie postępy w skuteczności
Interwencji Rada Państwa zwróciła
nwagę na konieczność doskonalenia
systemu i zobowiązała
istnlejlłcego
prezydia rad do działań zmierzają·
sprawności
cycb do podniesienia
załatwiania skarg I wniosków.
punkcie porządku
W kolejnym

dzlenneco rozpatnono przedłoioną
przez prokuratora generalnego in·
formację o realizacji ustawy o am·
nestli.
Rada Państwa ratyfikowała:
- Układ o przyjaźni i współpra·
cy z Moncol1ką Republlkll Ludo·
wą oraz konwencję polsko-mongoł•
sk11 w •prawie ureculowanla zagad•
podwójnego oby·
nleń dotyczących
przyczywatelstwa i zapobiegania
nom jego powstawania,
- l"rotokól do umowy z NRD o
obrocie prawnym w sprawach cy·
wilnych, rodzinnych i karnych,
- Konwencję nr 133 Międzynaro
dowej Organizacji Pracy. dotyczącą
pomieszczenia załogi na statku.

(Dokończenie

tern: dn.stalowani.a przez

CZYN ZJAZDOWY
(Dokończenie

z.e str. 1)
nowych uoriJ'-

met.rów ika.nin w
mentacll.
Na terenie wojewód-zitwa miej-

&kiego łódzkiego 21 obi~ów znajduje się w trakcie d<>chocl%enia do
pclnei zdolności produkcyjnej. Li·
crba ta wskazuje na wagę problemu, jakim jest terminowe i wczeplłlnowanych
śniejsze uzy!>'k anie
mocy. Da.jąc temu wyraz pracownicy ZPB im. J. M&rchlewskiego
postMlowili przyśpieszyć te procesy
w modernizowa.nej tka·l ni i w biel·

niku.
podejPodobne przedsięw.zięcia
muje się w innych zaikladach. W
3PB im. Armii Ludowej skTóoono jUŻ o 3 i pól miesiąca ptv.e'ka006za.nie do użytku pm;ęd"T.alni
wiadoz.alnej

„Wir".

Obecnie

no-

zadaniem zalogi jest woze6w
niejs.z.e uruchomienie krooien
żakardowej.
tkalni
nowoczes.nej

wym

I

,,Choroba brudnych rąk''
rozprzestrzenia sie we Włoszech
I

Posiedzenie

Portugalskiej
Rady Rewolucyjnej

Paryż.

*

nie otrzymał odpowiedzi

wsprawie uwolnienia pani Claustre

Tragiczne skutki

osunięcia się ziemi na Jawie
I

o ~ukces<e polskiej el•i py w
tegok l a.sycznym na
stylu
r-0cznyc/i MS w Mińsku (prz11pomntjmy, nasi .,kiasycy" wyw tym tny
wa.!czyit p ięć medali
byt srebrne i awa brą.unve) sympatycy
Komi (ZSIJLR) - 311Z,5 k!g bo
w na.szym
sport>u
d.yscypLhny
te;
lżejis!cy od ZbQ!niie:wa Ka.cmmazłla o
ł5 deikap-amófw, który z taikiim Ila• kraju liczyli równteż na uda.ne starmym wymkiem oopmiwil Włamy re- ty przedsta-wlcieli stylu wolnego.
Niestety, na&! clilopcy zakończyU
klO«ld Plolski ait o 7,5 kg. Srązowy
stoLtcy Biało
med.al 2'ltłJQ'i>ył Mladen KtterllelW (JluJ• występy na matacn
spotw pierwszyc/i
302,5, a d~konałe aziwarte ruskiej SRR
gariia,) miejsce Zajął d!r>ugt Polak Ka:timierz ka.ni.ach eliminacyjnych. NLew !ełką
przez
zajęcie
jest
poc.iechą
OOWiem
poprokg
3611
Cza4'111e1Cki z wY'lldkiem
M<WtM"a <w ka.tegorii do 8Z kg) -Odwia,ją.c relror!d żyoiorwy o 5 kg,
~iłt.3$ dlrużyinow 8 po 4 ka· ległego piątego miejsca ł przez S ! eszóstej lolroty.
cyka (do 52 kg) tegoria.cb wagowych:
Zbyt mało jak na na.sze apetyty i
1. PoltslkJll - 57 pk·t
buńczuczne za.powiedz; kierownictwa
Z. 7lSRIR - 3' pkt
polskiej ekipy przed wyjazaem na
s. Bułgana - 32 pkt
MS.
M«kozapa.Anictwa
Sympatyków
cz111a. s=egóLnie słabiutka postawa
Budowlanych Z~Lka łódzkich
Paw1.a Kurczewskiego, uważa.n.ego w
za zdecydoWapowszechnej opinii
w lro.t egortl
nego n t emctl faworyta
de 90 kg. Być może o slabej postawie tego utal entowanego i
całej
Czwartkowy, siódmy etap Tour de sloonale Z>na.nego na matach

z. Kaczmarek wicemistrzem świata
18 bm. w cmwaJ!l;ym diniu mJsUv,oosbw
i Europy w po~ dt;·

świata
żarów,

na moskiewskim pomoście
28 zaiw-Old01il<6'W
staJru:to d.o waJlkli
waigi leklltieil po<ll1<ieBO'llYcl1 na dJwłe
1A naJ•
wystąipdto
~up~. W4eaooirem
silnieJsziyloh, wśród nieb d!Wóoh Polakóiw 7ibiglniew K.ac:rima«lk l Kazł·
m.ia-z Czamecki.
N a LużniiJltac:h nie byto jeszcze dowe
Jak
tąd taBI: Wi~iclt ~i
Dwóch zaiwroruik6!w wy02JWBlrł.e<k.
rowlłl:alo rek'Olnl świata w dwllb<>jll,
ich
a o 7JWY1C!ięs4l\Vie za.deeyid!olWa.ła
'WQl8'Q clak .ZJ>oty mełdal !Z11110bYł !Piotr

Polscv zapaśnicy Wyścig Dookoła Pólski
_Mytnik nadal liderem
w st~u wolnym
MS
wygrał
bez sukcesow na
w

zakończyły
czwartek, 18 bm.
Sportu w Mińsku
w Pałacu
się
mistrzostwa
zapaśnicze
(Białoruś)
w stylu wolnym. Niestety,
świa ta
nie przyniosły one sukcesów reprezentantom Polski. Najlepszy·l'n polskiln zapaśnikiem w stylu wolnym
mistrzodebiutujący w
się
okazał
stwach świ ata Henryk Mazur w wadze do 82 kg zajmując - czwarte
m iejs ce.
Mistrzostwa zakończyły się sukcektórzy
sem reprezentantów ZSRR,
punktacji drużynowej
zwyciężyli w
przed B u lgarJ. ą .

Piłka

nozna

W 7j9.:}eglym me<mu O mdstm09tWO
ChKS zrem'lisował
klasy okręgowej
wC7JOOOd z pabiain:icl<llm WlólmLairzem
l :1 (O :O) . Bram!kę d1a ~Odz.tan zc11oibyl
KozCh.aralbiJokll a dla Wlóklnitana
lewsk:i.

• • •
aa rozegra.no pierwszy

w !lllO<!'

rzut

Pucharu Polski. Me taJow:lec p.rze.,"Tal
z OI'l:em o :e (O :5). Orlean wygNll z
Wlóknd.anem (A1.) 5:4 (3 :3), a Rudzk!Lemu KS u.legł Starrt I O:2 (0 :t,
(Iz)

2 DZIENNIK POPULARNY nr ZOi

Sanok - Limanowa (177
Pologne
Frantlsek Kalis (CSRS)
km)
- 4:14,12 przed Hansem-Joachimem
Hartnlckiem (NRD) I Tadeuszem Myt
nl);lem (Polska I) obaj w tym samym czasie co zwycięzca. Liderem
• wyścigu pozostał Mytnik, a druży
nowo prowadzi nadal pierw.iza drużyna Polski.

E. Barcik liderem
w

Bułgarii

ZwYCii:rz.ca drugi!ego eta.pu (Gorni
Dy>bnik - Trojan W2 km) kolairsk.iego
wyścigu DOO!koł.a Bulg.a1di, zostal reprezentant pierwszego uspolu gospodatrzy LW.an P<l!pow. Wyprzedlzjł on
oraz
Bairoiik:a
n.a :ti.n.IS"W Edw.aa'da
Todorowa (Bułgaria III). Zwyclęzca
etaipu polOO!na.l trasę '11 3 :llS,O.
Po diwóch etiapacll liderem wyśol
gu 'roSt8ł ,EdWJMd Brurc:illc, kltóry wypi:izedza o 51 sek. Bobelrowa (Buł
garia I) i 59 sek. brąwwego medalistę m'hstrzoobw św.iata z Montrealu
- SzwaJcama M. Kulm-a.
W klasyfikacji <Wuży n owej J>rowadzi pierwS7la re·preizen<taeja Bułgarii
1
wyprzed12Jadą.c o 3.0ł min. Pol.sił•
Uri min. ZSM,
(320ł)

.

P

Izraela
Amery·kańska pÓlnoc dl
rekordową
wyniesie w tym roku
2,5 mld d1>laró N, z czego
sumę półtora miliarda przez acza się na
dostawy broni I sprzętu wojskowego. Jeśli wziąć pod uwagę, że w
roku ub i egłym pomoc amerykańska
dla Izraela wyniosła 660 mln dolarów, to rozmiary obecnych „zasił
ków" prawie czterokrotnie przewyż.
suniebagatelną przecież,
tę,
szą
mę .

Przed kilku ·dnlami prasa amery-

kańska ujawniła ta}ny protokół dołączon3" do porozumienia zawartego
między USA a I:traelem w ramach

Wspólne plenum
Zł

ZMS i tRZZ

Wcro1·aj odbyło się wspólne ple·
n.arne posiedzenie Zarządu Lódzkiego Związku Młodzieży Socjalistyczne.i i Lódzkiej Rad:v Związ
ków Zawodowych nł: „O dalszą
aktywizację

społC<'.zno-z&wodową

pracowniczych przed VII
zdem PZPR".

załóg

ZJa

święta nąrodoweuo
25 oeób

a 748 zowtorkowych

ponioisł~ śmierć,

ra.nnycb po4czaa

<Jibchodów śWlięta Dalrodowego Mek&y•
w 1c.; rocznicę
Jru, pny;padaj~
tego
niepodle~ości
proklamowania
kiraju. Władze stolicy pointommowaly,
wypa.<1k6'W
że Jest to następstwo
droigoiwych 01'8.Z napad6W i lllWlm·
c:rJILSie
tur. W ubiegły.m 1'0k1l w
święta n&rod!Owego 23 osoby tllfłwl•
ły,

a

'138 OOniOllilło obrał;enia.

-

nledzlelę o godz. 16 na torze
Orzeł przy ul . 22 Lipca odbędzi e s i ę kolejny mecz o mist rzostwo U ligi żużlowej pom i ędzy łódz
ką Gwardią a toruńską Stalą.

W
WKS

W drużynie gości wystlłPlll m. ]Jl.
Plewi6ski, żablk, Krzyżaniak. Barw
Gwardli bronić hędą m . in.
Gortat, żerd„iński, Gołofit. Znacznym osłabieniem drużyny są kontuzje: Banasiaka (złamana noga w
czasie meczu z Motorem (Lublin) i
Pakulskiego (bolesne stłuczenie barku i twarzy).
łódzkiej

•

Przy okazji .Informujemy, że. Gwardia przyjmuje zapisy kandydatów do

szkółki żużlowej.

Chętni

mogą zgła

szać się w dniach 23-26 września o
g<>dz. 16 na . stadionie WKS Orzeł.
Przyjmowani będ11 chłopcy w wieku
nie
llJ-<18 lat, a ta.kże ci, którzy
ukończyli 2'l lat. Dla niepełnoletnich
wymagana jest zgoda rodziców. Każ
dy kandydat musi legitymować się
motocyklowym prawem jazd7 l do-

Konałym

lt•nem

~rowta.

(W)

Pierwsza 011raeia
serca w·łubinie

W Szpitalu Miejskim w I.ub!nie
(woj. legnie.kle) dokonano pierwszej
tej placówce poważnej operacji
serca. Pacjent przywieziony w stanie ciężkim, z raną klutą serca, wy
maga! natychmiastowej interwencji
operaDwugodzinną
cMrurgicznej.
która ura towała tycie chorecję,
mu, przeprowadził w trudnych w a miejscowego szpitala doc.
runkach
w asyście dr
Dymała
dr Leszek:
dr Sławo
Stanisława No~ajczyka i
mira Kwapisiewicza oraz anestezjologa - Lecha Skals-kiego.

Czworaczki we Francj
mieszkanka miasta Lo29-letnla
czwourod:t11a
rient w Bretanii
chlopców i dwie
raczki: dwóch
dziewczynki. Ważą one Od 675 do
1200 gramów. Przyszły na świat w
Mat.ka
ciąty .
miesiącu
siódmym
kurację hormoprzeszła przedtem
nalną.

s t.l'ukeyjno-mechanioznych pr.zemyslu
Woj•i.r ęglowego w K.a.towioach, dr
ciech Swider. Przedstawll on plany
w
rozwoju górnic tw.a węglowego
Polsce do 1990 rdku i perspektywy
do rol<iu 2-000,

Huragan „Helo~za"
szaleje

wjechał

na przechodniów
wYPadek drogowy
Niecodzienny
w Szczecinie. KieruJllzdarzył się
cy walcem drogowym 39-letni !'.Iikolaj G. - pracownik Przedsiębior
Komunalnych - podstwa Robot
czaa zjeżdżania ulicą w dół nie zachował

śmiertelnych ofiar tropiLiczba
„Heloiza" w
huraganu
kalnego
Puerto Rico wzrosła do 28 osób, co
najmniej 2'10 zostało rannych . W
środę huragan szalał nad DominiNaplywaJ11 1tamtitd pierwsze
kaną .
donlesl enia o ofiarach $mlertelnych
I s t r atach materialnych .

należytych

środków

ostroż

ności i najechał na znajdujące się
na poboczu dwie osoby . Jedna z
nich doznała niezbyt groźnych obra!eń i mogla powrócić do domu,
druga zmarła w karetce pogotowia .
walca ctrogowego, który
Kierowcę
znajdował się w
Jak: stwierdzono,
stanie nlet neżwym. zatrzymano w
areszcle . Dochodzenie trwa .

W GÓRACH I NAD MORZEM
CZEKAJĄ łłA WCZASOWICZÓW

kami po „morzu bieszczadzkim" skar
(Dokończenie ze str. !)
br.ak ctosta>tecz.nej bazy żywieniowej. żą si ę na trudlWSci z om-zymamem
biletów na statek.
Równ ież amatorzy pne:JaMżelc statPo iraa. pierwszy od wdelu lat sezon wczasowy nad morzem przed1uW
sposób n.aitur.alny.
S'lę "N
żyl
Sw1noujściu c.zynne s.a niem;ai wszy
stlelie doiny W<lZBSOWe FWP i zakła
dów pracy. Wrześniowi wcz,asowi cze
cllwala mniejszy t!Qk w mieście, na
•,\"lększy
w autobusach i...
plaży.
5pokój w domaOh 111rypoczynJrowyeh.
Sporo gości jest także n.a kalnplngach i polach namiotowych.
W Międ:zyzdrojacl1 wiele zakladów
tierminy wynajpracy piized,łużyto
mu kwater do końca "Nrześnia.
Dla osób pragnących wypocząć Jesienią n.ad morzem uprosZC2lO!llo forEuropu zaj)Mnika zadecydowała nie- wa.lee Kurczewski od~ z turnieju.
niepowodze1\ malności. Wystarczy telet.on do doGdzie nalety sruka.ć
z reprez:ent.a.nt em
walka
tortJUn.na
FWP lub „Pomeranii" i miej mów
W
wolnym?
ylu.
st
w
ekipy
pol,sktej
RFN - Neumeirem.
l..óctz/<4 z apaśnik • prowadzący po- nteśmialych wypow !e<Lztach. samych. sce jest zarezerwowane. Opł.aitY wnozawoonlików, jak i ltcmych. obser· si 9ię po ptiZyjeźdzhe. Piękna pogoda
cząbkhwo wysoko w tym pojedynku
punkty. wa.torów MS PoJ.a.cy nie Z0-5tal.I na· ~ je<l:n.aBc niektóre placówki.
na
osta1ecznie
przegnu
do występów I tak l"l!p. z ratoWOlikla.ml podpisano
przygot>OWani
Leżycie
r11~ożyt
Kurczewski
Wcze~niej
do 15 wrneśnta.
oo zresztą sygna- na macie w Mińsku. Jedni. twierdzą, u.m<>"NY zaledwie
wala na lopat;/U,
za pótno, Tymczasem kąpiących 91ę jest spoprzyszedł
U.ZO.WQ.ł sęc!Zia z maty, kitóry przer- Iż szczyt formy

Polscv „"olniacv" w roli turvstów

zd.am ia
wal nawet watkę. Innego
byli jednak poz.ootaLJ diWa; arbitrzy
(sędzl<J główny i punkt.owy), 1wka<ru·
jąc lrontynlhOwanie pojedynku. KurCU<Wskt zagubi! stę jednak i ostanie poprzegral. Rótpnież
tec~nie
wiiodlo się naszemu zawo<lm.Ucowi. w
clru.giej walce eiimin.acytnej, w ktorej
przynlo mu się ~ierzyć z groźn11m
popularnie <r
i jak to
za.wsze Kurnie „leżącym"
krel!a s!ę NRD
za!IVOdniktem
czewskiemu
przegraine;
tej
Stottmetstrem. Po

n!epowosię :tróde!
wagi
nadmiernym zl>ija,niu
wtęk:swść nai ro podobno przez
szych reprezentant ów.
Nic więc n i.e pozostalo Kurczewskiemu i jego kolegom z. ekipy ja/t
tylko piln i e trenować przed wyjaz•
dem na IO do Monbrealu. A w cza.się dalsz ego pobytu na. MS w Mińsku,
zabrot1>tać się w turystów zwiedzają
cych 11l:®owane zakątlel stioUcv Bfao.
iorust.
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Gwardia
- Stal (Toruń)
na żużlu

egipsko-izraelskiego układu o druJtim etapie rozdzielenia wojsk na
Synaju. Treść tego dokumentu niedwuznacznie dowodzi, te tak olbrzy„zastrzyk finansowy" jeet nimi
czym innym, jak okupem. jaki wymOgł Izrael na Stanach Zjednoczonych za ustąpienie skrawka okupowanych terytoriów arabskich i za
sukces dyplomatyczny Kissingera na
Bliskim Wschodzie.
Chocia ż suma 2,5 mld dolarów to
jedynie prop ozycja. nikt w Waszyng
tonie ni e wątpi, że Kongres amezaaprobuje. W ciągu
ją
rykański
ostatnich '1 lat rozmiary amerykań
skiej - pomocy dla Izraela wzrosły
15-krotnie. Izrael bez trudu odl>Uwojskowy,
potencjał
dował swój
szybko uzupełniwszy straty poniesione w wojnie październikowej w
1973 roku .
Wszystko to budzi uzasadnione obawy, że bezprecedensowe rozmiary
amerykańskiej pomocy wzmogą tylko napięcie na Bliskim Wschodzie .
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Świat wraca do ery węgla Walec drogowy

W nocy z irody na czwartek w te klinika w Avellino :.:ezwollła I
na wypisanie ze szpitala
przewi- szpitalu cotugno w Neapolu zmarła sierpnia
Przekaza.nle całej tkalni
ofiara aalmonełozy - „choroby nie wyleczonego noworodka. Do po·
i
l
ale brudnych
dziane jest do końca roku,
Noworodek został mocy władzom śledczym przydzielorąk''.
ambicją pracowników zakładu jest pr„ywleziony do azpltala
kilka dni no 4 lekarzy - ekspertów.
temu.
ta·
Węgiel ma w.lelka przyszlooć 'liProkuratura w Neapolu prowadzi
z
kil podsta.wawy wnilosek wynika
„choro• m.atertałów pJV..edstawjj()nycll na śwJa
Epidemia salmonelozy
sprawie przyczyn epi·
śledztwo w
rąk" ,przerzuciła się
demli. zatrzymano ł lekarzy. Podej by brudnych
która
"Nęglowej.
lron!ereneji
towej
muje się próby ustalenia powodów, do Palermo na Sycylii. Szpital w odbyla Się w tych dnJacn w Londyze
zakomunikował,
dla których nie podjęto w s-ipita• tym mieście
by znaJduJe się tam 20 noworodków za- n1;e.
posunięć,
lach odpowiednich
prz ywrócił
en.ergetyC7lnY
Kryzys
zapobiec epidemii. Wyszło na Ja w, rażonych tą chorobą.
w Europie.
węgloW! jeg<i znaczente
Ja!k stwierd.Zil przedstaWlciel W. 'Bryta.nJ.i, Derek Ezira, obecnie powszeehnie podlcreślia się patrzebę rozwoju
pr:remy slu węglowego. Plany państ"N
W .c:ll\Vartek rozpoczęło l!<ię W Liz..
EWG przewidują wydobycie 253 m ln
bonie poo.1007.enie Rady Rewolucyjto
ton węgla w 1.985 roku. Jest
nej, na którym - zdaniem agenqji
podkreśli D. Ezra, który cał
oel zachodnich - zatwierdz.ony zostakOW'lote zmienia dotychczas.ową politY'.ke tych pańsuw w dzieci7Jinle górnie ost ateczny skład szós,tego gabiinet u portugalskiego i \VY1.ll1.8CZeN• około IM godziny przed upły powiedz! na swoje oświadczenie, tt nlo11wa węglowego.
energetycz.ny
p,rogram
R&.~rnM!t
żądany okup.
n i będą ministrowie reprerentujący wem ultimatum
skierowanego do gotów j est wypłacić
przewld>U!e
Ruch Sit Zbrojnych. Skład nowego rządu trancuski„go przez przywódcę Jak już Informowaliśmy szef rebe- Stanów Zjedno<:WnY'<".h
do L.2
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Harządu może być ogłoswny w ciągu rebeliantów w Czadzie, Hissena
bre, Paryt nie 1>trzymał j eszcze od· !ranków - w walucle i broni za mld ton w 1985 r. AdmlnJ.stnw;la anajbhlższych 24 godzin.
d,,,_
mld
tł
p<f.l!>eZ"8eZ$'a
arch~('lo
mery!Gaństlca
francu•kiego
uwolnienie
k<>i>a!li.
g11, pani Francoise Claustre, upro- larów na bUd.c>wę n.o\ll'Ych
przed 17 m iesiącami 1 Jak osw'i.a.dCZYI na londyńskie! kon.
wadzone~
przetrzymywa nej w charakterze za- fel'etlCji prezes Jednego z na1Wlęk
kladnl czkl. Rebelianci zagrozlll egze ęizyc11
koneem6w
amerykański.eh
kucją pani Cla ust re, jeśli nie otrzy węgJio?.•ych „Amax'', tan Mogregor.
okupu w cl11gu 8 rozwój prodlllk:cji węi:rJa - ol>Olk wymają żądanego
dni od wystosowania ultimatum.
dobyol.a ropy naJ:tov.•ej i gazu
W środę wieczorem za pośredni  jest obecnie jednym z kluczowych
ctwem krótkofalówek rząd francu- ptmktów
energetycznego
pro~u
ski rozpowszechnił kolejne oświad
czenie, że na pustynię kontrolowa- w USA .
wzl ał
w konferencji l<m.dyńskllej
deszczach 70 osób poniosło ną przez rebeliantów zostanie zrzuZ DJ;ikarty donoszą, te w Wiosce nych
instrukcja, w Jaki równ!et udział przedsta!Wiciel Polski.
cona pisemna
Duren w ś,rodkowej części Jawy, w śmierć .
konzaldadóW
!U111lik'O'\VY
dyrekrtioT
wyru.k u osunięcia się ziemi po ulew
okup.
sposób mogą odebrać żądany
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Bokserzy Gwardii walczą ze Startem <Elbląg)
N

lezbyt fortunnie zainaugurowali sezon drugoligowych rozłódzkiej
pięściarze
grywek
Gwardii, którzy przed tygodspotkaniu miniem w pierwszym
strzowskim, doznali porażki w Pile
z tamtejszym Sokołem 9:11. Punkty
dla łodzian zdobyli: Urbański, Pi·
Olejnik, którzy
leckl, Borkowski.
wygrali swoje walki, oraz Cichosz
(remis). Łodzianie mieli nansę zakończyć mecz zwycięstwem, ale niespodziewanie słabo walczył Grzego·
rzewski. Sędziowskie jury niesłusz
nie też wytyp1>wało remis Cichoszo·
wi, podczas gdy naszemu bokSerowi powinno przypaść zwycięstwo. Po
meczu w Pile Gwardia utraciła przodownictwo w tabeli swojej grupy.
bm.)
W naJbliź&zą niedzielę (21
gwardziści podejmuJ11 na ringu w
Sportowym Start (Elbląg).
Pałacu
o godz. 11. PrzyPoczątek meczu
pomnijmy, łe w pierwszym meczu
Start nlefł w Radlinie tamtejszemu
Górnikow 7:13. W pozostałych meczach tej grupy spotkają się: Polo·
nla (W•wa) - Q6rnik (Radl\n), Szombierki (Bytom) - Sok61 (Piła).
trenowana przez
Drużyna Startu
byłego kierownika wyszkolenia PZB
- Słanialawa Zientarę, wystąpi na
łódt11WD JUl&u przypUBZczalnie w na-

kolejności
stępującym składzie (w
wag): Łabiński, Wrzesiński, (do nie·
dawna występował w warszawskiej

Grzankowski,
Seweryóski,
Legli)
Mawrowski, Deczyński, Wiśniewski,
Margulewicz, Bieniek I Kazimier·
czak.
niedzielnego
Drużyna Gwardii do
meczu ze Startem (Elbląg) wyłonio
na zostanie z następujących zawodniPilecki,
ków: Urbański, Pielesiak,
Borkowski, Swenarek, Grzegllrzewski, Olejnik, Jóźwiak, Misiak, Ko•
walewskl, Cichosz, Pasiewicz, Sasin,
Miara, Stasiak i Szultyckl. Do najbardziej interesujących pojedynków
powinno dojść w spotkaniach: Bor·
kowski - Wrzesl6skl, Pasiewlcz Margulewicz, Cichosz - Wiśniewski.
Od rezultatu niedzielnego meczu zaGwardia nadal
leżało będizle czy
utrzyma czołowe miejsce w tabeli I
tym samym wyrobi sobie doskonalll
pozycję wypadową w walce o upra·
gniony awans do ekstraklasy.
A oto a•k tualny układ tabeli tej
grupy:
8:8
'16:40
1. Szombierki
8:4
113:55
2. Sokół
3. GWARDIA

4. Start
5. Górnik
8. Polonia

7:5
11:6

łl:jO

5:7

118:64
4'1:71
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n.admor&klch ośl'O!d!ków
Więbz.OOć
i
ko.szail:ińsk!m
słupSlcim\ wy<!Wżyła Se2l0tl lecz dlomy
nie madą kompletów gollol. Pustkamt śWlecą ośrodki w Mostowde kolo
Byszll'lllle pod Bilałogar
~illl8,

w wo:jewód.7Jtwaeh

dem. Bukowlie kalo S7Jlidwina, Jele·
mu p0c1 Bytowem. Pia.secznie OJ>Odal
Czaplinka; położone Sil one nad jezioranu, "N obiektach ogITbE!WBnycll, a
więc

rów

ni.ema1 wymarzone dla. amatowęd1rowanila.

Kronika wypadków
e

skrzyżowanie ul. ul.
Fornalskiej. Wei
raptownie na jezdnię 61-letnia
Maria L . i wpadła na bok motocykla WSK, doznając złamania podudzia. Przewieziono jĄ do Szpitala
lf"' Kopernika.
Godz. 11.110 skreyżowanie ut. ul.
Za .:hodniej i Ogrodowej. Wjechał
przy czerwonym
na skrzyżowanie
świ etle kierujący ,,Nysą" IR 4166 Józderzenie z
zef H . i spowodował
.. I ' ą". Kierowca „Nysy" doznał lekk ' n '1 obrażeń.
Godz. 13.05 w Wiskitnie w Bolwy
Spółdzielni Produ·kcyjnej
n .<.:~ ej
buchł pożaf, który spowodował spaczę
lenie się dachu na stodole,
ściowo zbiorów zbota I siana. Inzawodowych
terweniowało 9 sekcji
i 6 OSP. W momencie oddawania
ga;oety do druku a,keja jeszcze trwa-

Godz. '1 .40

B. o1t ysławsk!ej

szła

e

e

ła.

e

Godz. 19.15. Na trasie Kutno relacji
W ll onia wpadł pod pociąg
BydgoS?.cz - Łódź Kaliska mężczyz
M . który poniósł śmierć na miej-

e

Swiadkowie potrącenia m~żczy
które miało
zn·.- przez tramwaj,
'llie jsce 26 lipca br . ną skrzyżowa
ni u ul. ul. Pabianickiej i Karp a ck\e j o godz . 11.55 proszeni są o
zciloszenle się- w BKRD MO ul. W ła
pokój 14. teL
dy Bytomskiej 60,
'l!H-6.L
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zaprasza Z Plenum ŁK FJN
na spotkanie

Ostre zatrucia

TPł.

problem nie tylko dla lekarzy

z prezydentem

zatruć
Choć no naszym terenie liczba ostrych
utrzymuje się od kilku lot na tym samym poziomie,

w skali kraju jednak jest to sprawo niezmiernie poważna, gdyż notuje się rocznie od 30 do 40 tys.
ostrych zatruć.
jednej stro ny pocieszając"
iest w tym bardzo
nisk i
\\'Skażnik
zatruć
zawodo_
wych al e cgromnvm niepo_
kojem napawąć m usi bar d zo wysoki. a w młodszych l!rupach wie_
k owYch
szczególnie
p0wa żny
wskaźnik zatruć. C-0 jest tu po_
wodem? Na pewne s zybki postęp
cywilizacyjny.
Psychiatrzy
tłumacza to zjawisko d:yspro1>0rcją
miedzy niezmiem i e szybkim ro7wojem inteligencii młOOych ludzi
a rozwojem tzw . s fery
wyme i
uczuciowości. I chvba to z.lawisko
stanowi właśnie
naipowa:inie.iszy
aspekt sprawy
ostrych
zatru ć.
Jednak jest to pro blem nie dla
lekarzy , · a le właśnie PSYchiatrów
socjologów i p eda gogów.
Komisja Zdrowia RN m. Łodzi
omawiała
zagadnienia lecznictwa
i 'Pl"Ofilaktyki w tej d7liedzinie na
swym wczo:rajszym
pasiedze.nin.
Stwierdzić trzeba, ie w cJslecJsinie
lecm:ietwa liódź pełni łu w kraju
role wiodaca. Leczenie
skoncen_
trowane jest w Klinice Ostrych
Załruć Instytutu Medycyny Pracy,

Z

dysponującego

najnowocześniej-

sz:vm WYt1osazeniem
nym, reanimacyjnym
T1rzy1tołowana kadr!'·.
Poza
działalnosc1a

dia~ostyoz_

Samorząd w

Łodzi

TPŁ 'zaprasza swych członkłiw
sympatyków na spotkanie
:&
prezydentem Łodzi Jerzym LO•
rensem, które
odb,dzle 1lę w
poniedziałek, Z2 wrzesnia o gods.
l i w Klubie MPiK (ul. Narutowl•
cza 8/18). Tematem spotkania bę·
dzie „Łódź w nowym
kształcie
administracyjnym" (nowe pro•
blemy l perspektywy).

W ciągu dwuletniej kadencji samorządy mieszkań

i

WMuzeum Sztuki

Muzeum sztuki w Lodzi 1 Towadoskonale
rzystwo Przyjaciół Muzeum sztuki
.
rozpoczynaj11 w niedzielę - 21 wrze·
leczniczą
śn ia o godz. 12 cyk:l niedzielnych odł6dz;k i ośrodek pełni role konsul_ czytów popularnych
związanych :z
przez to
tanta dla całego kraju. Ooierajac tematyką organizowanych
sie na łódzkich doświadczeniach muzeum wystaw. Inauguracyjny odwygłosi
mgr J, Zagrodzki pt.
według łódzkiego s.v stemu
zol"l?a- czyt
„z dziejów drukarstwa łódzkiego"
nizowano lecznictwo toksy ko!Dgicz.. połączony ze zwiedzeniem wystawy
W dalszych
ne w wielkich ośrodkach mie j_ „Druk funkcjonalny" .
skich. Tu stworzono także licząca planach odczyt prof. Porę~ldego o
twórczości Aliny Szapocznikow, oraz
Ponad 20 tys. kart - kartotekę
preparatów chemicznych i zwią,z prof Biarostockiego o grafice ouerera .
<Ml
ków toksycznych.
Działalność
lecznicza
łódzkich
specjalistów w dziedzinie zwalcza_
nia skutków ostrych zatruć uznać
wlęc trzeba za wzorow•. Pozosta.Coraz więcej pabianickich studlli
je jeszcze l)roblem
nrofilaktyk1, wYSYCha i trzeba ie
zastepować
ale to już jak sie rzekło. niestety zdrojami ulicznym i.
Tymczasem
w tym
JH'ZYl>adku
nie leży w 'nikt
nie
usuwa
nieczynnych
możliwościach
lekarzy,
Można studnd. Staja
się one po prostu
chyba liczyć, że ooruszenie teiio zawalidrogami, Dla
Pl'ZY
orzvproblemu na forum Rady Narodo- kładu nieczynna studnia
stoi w
wej m. Łodzi, spawoduje pewną sąsiedztwie zdroju
przy ul. Ko..
zmianę
w
zainteresowaniach nopnej 4 i n.a placu 1 Maja.
Działanie pot rzebne
je&i; jednak
W mieście taikich
•• zabytków''
szybkie.
jest na pewno Wliecei Trzeba je
(er) czym prędzej usunać.
lnow.l

Studnie
• „zabytki"

„Kierownika dzisiaj nie ma" ...

Czy zdążą tym razem?
Dwukrotnie pisaliśmy ju:t o dziurze n& ulicy Nowomiejskiej, cklewicza skierowana została druga
dwukrotnie zwracaliśmy uwa&ę na zbyt wolne tempo prac na tej ładowarka, a robotnicy pracują już
niezwykle ruchliwej arterii. w rozmowach z głównym intynlerem na tzw. przedłużonym
dniu pracy,
Łódzkiego Przedsiębiorstwa R ob6t Inżynieryjnych i kierownikiem
czyU od godziny 8 do 18, co pozwoli
rob6t dowiadywaliśmy się, te 15 września wszystko powinno być na zakończenie robót w ciągu tygod·
gotowe do przywrócenia normalnego ruchu. Tymczasem termin nla .
ten minął, a ulica Nowomlej ska jak była, tak Jeet rozkopana ł
nic nie wróty nybkier;o zr.k ończenia prac.
Lepiej późno, nit wcale, ale esy
nie motna było zrobić tak wcse•
.lako Jeden z wielu gapiÓW stałem su . Główny inżyn ier
Henryk śnie:l1
przypatrując się pracującym robotSkonka oświadczył, że na ulicę M1(ptom)
nikom . Jest lch ośmiu, ale - jak
zauważył mistrz, Stanisław Pszczół·
kowskl nie jest to liczba wystarczaJ11ca. Jako fachowiec miał zapew.ne rację, DM zastanawia Jednak,
dlaczego prace w samym centrum
mla5ta prowadzone są tylko na jedną zm ianę? Dziura na Now?m!eJskle_j
parali:l:uje przeclet ruch pięcm llntl
tramwajowych, nie m6wiąc jut o
autobusach i ruchu pieszym. Faktem jest,
te robotnicy w wykopie
chwilami przypominają
muchy w
smole, ale czy jest to jedyny poPewien
dżentelmen w średnim od ra.zu oddały tysiąc zł. Mówily,
wód ż e przeprowadzenie ciągu cieże chcialy „pożyczyć" pieniądze, bo
płowniczego z jednej strony ulicy na wieku, jadąc późnym wieczorem ul
drugą trwać musi
ponad miesiąc? Gagarina, zainteresował s ię dwie- nie m iały na bilet. Okazało się,
Czy nie zawiniła tu również
zła ma dziewczynami czekającym i
na te obie są m ieszkankami Pabianic.
organizacja pracy1 Zdziwiło nas tak- „okazję" przed restauracją „Raj- Czy naprawdę chciały jechać do
że, że pr acuj ący obok ŁPRI robotnie w iadomo. Faktem
nicy z Z a kład ów Gazownictwa Okrę dową". Zatr:izymał samochód i za- Otwocka je jest, że ddlentelme ni
w
średnim
gu Łód z k iego „odpoczywali" w cza- proponował n ieznajomy m. że
podwiezie. Powiedziały, Ż<' chcą je- wieku, choćby kieruj ąc si ę
najs ie god zin p r acy, gdyż cyt~ję
słowa Jetlnego z nich „nie wia- ebać do Otwocka, po drodze jednak bardziej szlachetnymi pobu.dk.ami,
domo jeszcze, co dalej
robić, a
zrezygnowały z tego zamia ru i zgo- nie powinni w środku nocy zabiekierownika dzisiaj nie ma".
dziły się skorzys,tać z zaproszimia rać do swoich domów
-nieznajoTakiego stanu rzeczy dlułej to!e· k ierowcy do odwiedz enia ie go m ie- mych dz1ewczą.t z ul!cy „.
{rkate)
rować nie mo:l:na. Przydałoby się, zeby wreszcie ktoś odpowiedzialny za- szkania.
interesował się bliżej stanem robót.
DżenteLmen zaparzył heroatę
i
Dla wy tłumaczenia własnej opleszało~ci I ni edbalstwa można
poczęstował nią dziewczęta, a sam
podawać
tysi ące powodów. ale przecież praca
pootanow:ił zażyć kąpie'li. Gdy wyp olega nie na tłumaczeniu się, a . na szedł z łazienki, podziękowały mu
kon•kret nyeh posunięciach. Jeżeli są .za herbatę i Powiedzi.aly, że posta·
trudności, to trzeba je pokonywać I
Klub Zakładowy „Przlłśnlczka"
od tego właśnie są ludzie na kie- nowiły pojechać do Otwocka po- p~ ,zukuje perkusisty oraz solistów
r owniczych stanowiskach. Od nich ciąg.iem. Z całą elegancją odwiózł (płci obojga) do grupy Instrumentaltakże a nie tYlko od robotników je więc na Dwo!'7.ee Fa.brycmy. Po no-wokalnej „Antki''. Zgłoszenia: ul.
zależy
efektywność pracy.
powrocie do domu spostrzegl, że w Armii Czerwonej 77, tel. 4M-SO w.
Dowiedzieliśmy się, ie 25 wrześ· k ieszeni marynarki, którą zos taw ił 456, we wtorki I piątki w godz. 1710
nla ulicą Nowomiejską
pojadą jut
na wieszaku w przedpokoju,
nie
ttamwaJe, ale obserwując
wysiłki
30-ilsobowy zespół Cygański wyma
l
tys.
zl.
Pośpiesznie
pojechał
ŁPRI i ZGOŁ nie bardzo cbce nam
s· ~ ..>i 27 września br. o godz. 17 w
znów na dworzec, gdzie s1Xldziewał Parku lm. Poniatowskiego.
się w to wierzyć.
Będ-zle
Druga podobna do tej, ' to sprawa si ę zasitać jeszcze obie dziewczyny, to koncert zamykający imprezy plerozbiórki domów przy ulicy Mickie- Rzeczywiście.
r
n·iwe
w
tym
parku.
siedzfaly na lawce
wicza 22 i 24 którą prowadzi Miej· czekając na pociąg„.
żedską grupę baletową
tworzy
skie Przedslt:biorstwo
Remontowo·
Es ,rada Łódzka. Zgłoszenia osób o
Porszkodowany zwrócił się o po- odpowiednich
Budowlane nr 1. W t ym jednak wykwalifikacjach (staż w
padku daje się ju:I: zauważyć pewne moc do fllll:kcjonarius.zy MO patro. balecie 1 dobra aparycja) przyjmuje
próby nadrobienia straconego cza- !ujących ;rejon dworca. Zatrzymane ~lę przy ul. żer1>rnsklego 100 <w

Nocna przygoda

z ·kryniinalnym

finałem

w kilku
e

e

e

ców okrzepły w roli współgospodarzy swoich osiedli,
zdobyły doświadczenie i autorytet. Wokół łódzkiego
komitetu i komitetów dzielnicowych, miejskich, gminnych i wiejskich FJN skupiły się tysiące społeczników,
działających w 303 organach samorządowych i 200
społecznych komisjach pojednawczych.
Na czoło zadań wysuwa sie praca
dziećmi i młodzieżą. Organizuj e
sie np. zajęcia
oozalekcyjne
w
świetlicach szkolnych. Komitet o b_
'ł
·
wodowy .,Zarzew" zapewm l(lrupte
dzieci wypoczynek w ośrodku zakładu opiekuńczegc . W Zgierzu zor_
gainizowano dwa turnusy o6łkolonii
dla l60 dzieci z osiedla im. Pietru_
k
sińskiiego. Prowadzi
się
szero ą
akcje odczytową m. in. w zark resie
pedagogizacji rodziców. Duża role
odgryWają samorządy
mieszkańców w kształtowaniu
praw·idło_
wYch stosunków
miedzyludzkic'IJ.
Około 80 proc.
z 1300
spraw.
które wpłynęły w I półroczu do
komisji pojednawczych, udało s ie
zakończyć pajedr.aniem stron.

z

W

okrąglaku

-

„na okrągło"
...„ ..............

~ -------

Wpadam cza.sem do tzw. okrqgprzy z b ieg u u li c Armii Czerwonej i Ntcta rnlanej, . gdz:te ia:
mawia.m co~ z rożna i P•WO. Otóz
n i eraz M8kocz y l y mnie tutaj ceny piwa: za ::wykle zamiast
5.20 - bi.erze s ię 5.50, z a wyborowe zamiast 6.20 7 :l.otych.
Gdy spotka!.o m nie te po
raz
p!er1DSZy, pomy§lalem ż e to
pomyl~.
ale potem - obserwu1qc
tie pmcą inni, d.osizedlem do umie·
sku te mamy do czyni e.n.Ja z prawtdlowoictą. Gdy upomnlalem się
o sWOie - resztę odda.7U> m l bez
sl'.owa, ale Uu go§ct n i e wrtentowa.ło tlę ! zapktc!!o ile zażqd.aM?
greny zbtera;ą irię
zwtówki,
ze ziot6wek - d!z !esiątk! . To
są
n.o:.ue pientądte, ktore ktoś SoPrYtny chowa potem do w ! asnej k i eszeni .
' Kazim i er z T.

ia'k.a

z

'°

Zd.an:ylo irię
3 wrze&nia o
17.15 na placu Ni epod!egl-0śoi nie opodal pooterun.ku MPK
(ekspedycja rlLChu nr 15). Czekając na tramwaj spost>rzeglem jak
jeden z przech.Od<ni6w dostal silnych b6l6w tOlqd/rowych. Natych·
miast pos zedłem
na posterunek
MPK z prośbą żeby zechcieli pomóc czlmD!ekoun dos!own!e w!·
jącemu się z bó!u i utyczy6 Ja.k leg.oś leku z podręczne; apteczki.
W pierwsze; chwUł tunk.cjcmar i us z chciał podać jakie§ krople,
patem j ednak zapyta.l czu ;estem
z o bslugt tram1,DaJu lub aut>obusu. a dowied ziaw sz y s ię że rite . ośtoUtdczyt,
te apteka ;es! niedaleko, a on kropli żolqdkow11cli
nie m.o:, ty!ko walerkmoW.e
(nle
zajrUU nawet do a>ptt?czki l) Doda! jeszcze. że mogę ewentualnie
powiadomić
Pogotowie Ratunko-

uódz.

we.

Skorzysta.lem, oczywi§cte, z oko:·
zJi, ale ntm przyjechał
!ekcirz,
clbwiedzto:lem stę od chorego.,
te
iut kil~ ra.zy byl zabieram.y z
u!tcy do sz:Pf;tala.
Tym ra zem
bóle byly ta.k sUm'1, te chwilami

traci! przytxmtn.ość.
Nie 21nam się 114 tym i
me
Wiem czy grozilo mu niebezpie-

czeństwo,
w i em jednak że
nie
wolno
!)Odchodzić
do
t>a7dch
3praw obojętnie.
A tak wla~nle
110>CUzec!1 !!o te; $1)TIJ/Uly praoow·
nUe MPK bazdu.Hnle, na atm-

no. Doprawdy, szczęfote te pozwol!l
zatelefOfll(}tl)(Lć po pogot:oZdzf.slaito K .
(nazwisko i adres znane red.)

Co za pedant I
„Kolejka,
t.o częsr.a dlOskonal y
punkt
obs.erwacyjny.
Pewneg o
dnia wybrałem się
do zegarmt#rza.
Przed.e mnq stal starszy
pan z zegarkiem na 1·ękę
Gdy
paka-za! go tacllO'Woo•wl, ontem!alem u zdumienia:
kltent dom.agat s i ę wyregulowania
zegarka.
pont ewa;i: - tak obliczyl śp i e
szy się on d1fi e sekundy na acr
bę!

Trzeba byto slyszeć tę rozmoZegarmistrz
z lagoclnym
uśmiechem tlu.maczyl że to
naprawdę nic f)C1ll>Cii nego
starszy pa.n obstawa!
przy swotm.
Nie prz.ekonalo go nawet ro, t e
zegar
kraikOwskiego obserwator ium
astr())!QlnWznego,
wedlug
letórego nastawiamy zegar/et
w
ooie; Polsce, mote Apteszyć
się
tub apótniać o pól sekundy.
Mają lud.Ziie pl'oólemy, prawda?"
wę!

Jerzy

c.

W NA.SZ'l'lll IU!lFLJ!llt'JX)l!J
„Dllienn>'.11:
PopUlamy'•
90- 103
t.6dt. ul PlłotrkOWSka H,
tel.
JS7-ł7 i ·u1-10
oz:rime w !l'(J'd:z.
ll>-12.
~ie clio ~. •
'W pilny.eh
~~

handlu i usł u gach d ii ęki działa l
ności aktywu
sk upionego V..' ko_
misjach problemowyćh
samorzą_
dów mi eszkańców.
Wczora.isze plenarne 1>0siedzenle
FJN obracJujace
J>Oc1 przewodnictwem J. KALINOWSKIEJ
nozytywnle oceniło dotychczasowi!
pracę komitetów
osiedlowych
1
obwodowych.

ŁK

Biorąca

udział

w

050bist ych,
W
ramach
czynów
społecznych st>Ot'o robi
sie dla
porzadkowam.ia i upiększani a
osiedli. W I półroczu wartość czy_
nów ocenia sie na 107 mln zł.
Dzięki dobrej współpracy z kola m i PKPS i opiekunami społeczny_
mi. otacza sie opieka ludzi star_
szy>eh, np. w Komiteoie Obwodowym n r 15 w śródmieściu taka opieka objeto przeszło
100 osób.
Sporo z mieniło sie na leos ze w

Kurs zastosowan
matematvki
?18!2:

czwarty

organizuje

zastosowań matematY1<JI.
po~nJe sie on 11 pa:tdziern!ika

kuirs

trwa

do l)Obwy lutego 1976 r .

program 2lt<>:l:y
z

zakresu

i

R<nP<>·

Na

się

7 cykli wyktadów
noW'Oc:lleSnych
d-z:lalów

matemaityoznych, z
U"N!Zgtęd>nlen~em
techn:lkJ obliczeniowej <:w tym Pl'O·
gramow.an:ta w języikach At.gol 1000
i Fortran 11100 dla maszyn cytrowych
serld Od.ra tlJO()I).
Zaplsy TJrzyjmuJe I lonformac;li udziela sekretariat kursu - ul. Banacha 22 {tel. 81.5 - 97 w ewn, SS lub 94)

w

godz, 3-lll.

Dotychczasowe kursy cleszyiy się
dużym zatnteresowaniem inżynie1'ów.
pracowtnllc&w naUk0"1/Yeh,
ekonomist ów. przyrodników. sLow em W"'1:yst·
k!lch, kltórzy w pracy zawodowej stosuja metody matemaityezne i elekt:ronlczn11 te<lhmkę obldozien:iowa.
fit)

zda n i ach
godz. 11-16).
Na turniej tenl•a stołowego za·
prnsza dziś o godz. 15 Poleski Dom
K•1ltury (al. 1 Maja 87).
Inauguracja zajęć Studium Wy·
chowania
Estetycznego I projekcja
filmowa dla posiadaczy kart wsteou
- dziś o godz. 18.30 w klubie „Ko~- •„ek" (ul. Kllińskiego 95).
W Salonie Sztuki Współczesnej
( . Piotrkowska 88) dziś <' godz. 18
otwarcie jubileuszowej wyst11wy znanego łódzkiego malarza Zygmunta

e
e

e

Wieczór sonat fortepianowych dz1~ o godz. 18 w muzeum w Pabianicach. Wystąpi J. Gudei. W progr0 mle cztery sonaty Beethovena.
Lekcja pokazowa z zagadnień
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego
(temat: dł'oga hamowania) odbędzie
się 20 września o godz. 11 w Szkole Podstawowej nr lll3 (ul. Sowiń
s1- · 0 ~0 50).
Konkurs zręczności kierowców
n<> III Ellmina<:ję
do
Mistrzostw
Okręgu Łódrldego organizuje Automobilklub Łódzki w niedzielę, 21 bm.
w godz. 10-14 na placu Zwycięstwa.
W konkursie
mogą wziąć
udział
lrlerowcy nie
będący
członkami
Automobilklubu. Dla
uczestników
przygotowano upominki, a za zaj~le czołowych miejsc nagrody .

e

Dokąd

na wyc)ecz~1?

e

Sobota.
WyclecZ'ka kolarirka do
MarY'flina . .O bió•ka na Starym Rynku o godz . 15.
Półtoradniowy ra jd
„Kolarskie grzybobranie" do Rogowa.
Zbiórka w sobotę na Starym
Rynku o godz. IS. (Należy zabrać ze
sobą namioty, śp iwory, materace 1
kuchenki).
Niedziela.
Wyciecz.ka kolarska
do Rogowa . z 1 ~ rka-.. na Starym Rynku o godz. 8 .
Wycieczka piesza na
tra&!e~ Swędów Lasy swędowskle
- Swędów. długości I km. Zbiórka
na Dworcu Kaliskim o godz. 8. odjazd o 8.30, koszt przejazdu - 1>k.
15 zł.
Wycieczka piesza po Łodzi
„Zdobywamy ŁOT" .
Trasa : Park
Promienistych - Cmentarz żydow
&kl - Intlancka - Park im. Mickiewicza - :Radogoszcz. Zbiól'ka w
Parku Promienistych przy Pomniku
Mart:vrolocu Dzieci o &odz. 10.

e

e
e

e

GWARDIA -

„Przeciw

Kingowi" (A) jug. b/o godz. 10,
11.30, 13, „Peppino podbija Amerykę" wł. od lat 15 gad-z. 15,
17.15, 19.30

WAZNE TELEFONY
Informacja telero01czna
Straż

13
08, '66·11, 795•55

Pożarna

oą
pogotowie Ratunkowe
Informacja kolejowa 655·55. 2Sf·li0
Informacja PKS:
265-96
Dworzec Centralny
7ł7·ZO
Dworzec Północny
1135-46
Pogotowie wodocią11owe
195·85
Pogotowie gazowe
Pogotowie Ener11etyczne
33ł•31
Rejonu Północ
Pogotowie Energetyczne
Relonu Południe
3H·Zł
Pogotowie Energetyczne dla
odbiorców przemysłowych

2ł5·72

Pogotowie Energetyczne
120·19'
oświetlenia ullr
Pogotowie cleplownlcse
25J·J.l
Centrala lnfnrmacvjna PKO 1147·9•
TEATRY
WIELKI
godz. 19 .00 .,Madame
Butterfly"
godz. 19.15
POW'iZECHNY

„ Wiś·niowy

sad„

NOWY - godz. 19.15 .,Operetlra"
MAŁA SALA godz. 20 .00 „St aroświecka komedia"
JARACZA - godz. 19.30 „Okapi"
7.15 godz. 19.15 .,Ciotka Karola"
MUZYCZNY - godr. . 19.00 „Pchła
w uchu" (od lat 18)
ARLEKIN - godz. 17.30 „Cudowna lampa Aladyna••
PINOKIO - godz. 9 „Przygo·
dy rozbójni ka Rumcajsa "
FILHARMONIA
godz. 19.30
Koncert oratory jny . Orkiestra
Svmfon iczna i Chór PFŁ . Dyrygent Zd zi ~ław
Szostak.
Solist ki - Delfi n a Ambroziak,
Pola L l olńska . W programie:
c. B . P E>rgolesi - St abat Mater, A . Viva ldi - Gloria
MUZEA
SZTUKI (ul. Więckowskiego Ml)
godz . 11-18
HlSTORII
RUCHU
REWOLU•
CV.fNEGO tul . Gdańska 13) godz . 9-18
CE!NTRAl.NE
MUZEUM
WŁO·
KIENNIC'TWA (Piotrkowska 282)
nieczynne
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO·
GRAFIC'ZNE (plac Wolności 14>
godz . 11-19
EWOLUCJONIZMU (park Slen·
k iewlcza) - nleczynn~

zoo
czynne od 9-18 (kasa do lTl

e

H· •żego.

(kas)

MŁODA

609•32 ł

tnstytrurt Maiternatyczny PAN przy
z lnSt)"l.utem Matemaityld

współpracy
UL już PO

ADAMCZEWSKA sekretarz Kf,
PZPR
i wiceprzewodnicząca ŁK
FJN omówiła zadania komitetów FJN w świetle
wytycznych
na VII Zjazd nartil. podkreślając
m. in.
potrzebe
uaktywnienia
słabiej
"PracuJacych samorz•dów,
Je)JSllej wsTJółnracY
z zakładami
opiekuńczymi i szkołami oru 'POdejmowania nowvr.h czynów społecznych, W t vm ! oku ooinfor..
mowala
G. Adamczewska
zbiórka na Narodowy
Fundusz
Ochrony Zdrowia pozwoli na uzyskanie kwoty 52 mln zł. Polowa jej przeznaczona zostanie na
i.nwestycje niezbędne dla naszego
województwa.

obraidacll G.

Komitety FJN i samorządy za.j_
mują sie też protlematY'ka
tzw.
obyczajowości obywatelskiej. Przv
WS'l)Ółudziale
wydziałów
spraw
wewnętrznych
i urzedów
stanu
~vwilnego organizuje
się urocwste wrę.czan.le młodzieży dowodów

e

Znieczulica I

dz1a aniu

K I N A

- . ,Sędzia z Teksasu"
USA od lat Ul godz. 10. 12.30.

BAŁTYK

15, 17.30, 20

lWANOWO - „Sędzia z Tek:sa·
SU" USA. od lat 15 godz . 9.30.
12, 14.30, 17, 19.30

LUTNlA „Czerwone 1 białe"
pal. od lat 15
godz. 10, 12.lS,
14.30, 17, 19.30

POLONIA - „Flip I !'lap w Legli Cudzoziemskiej" RFN, b/o
godz. 10, 11 .30, 13, lł . 30, 16, 17.45,
19.30

PRZEDWIOSNIE „ Dzień szakala'• ang. od lat 15 godz. 10,
13, 16, 19

- „Dzieje grzecnu" pal.
od lat 18, godz. 9.30 12. 14.30.

WlSŁA

17.

19.30

WLOK.NIARZ „Sugarlaaid ex·
press" USA, od lat 15 godz,
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
WOLNOSC „Sync.wie szeryta"
USA od lat 15, godz. 10, 18,
20, „Zeglarz znad Dunaju" (A)
węg. b/o godz. 12, lł, 18
ZACHĘTA „Mściciel"
USA
od lat 18 godz. 10, 12.15, 14.30.
17. 19.30
STYLOWY-LETNIE
„Wielki
Gatsby" USA od lat 15. godz.
19 (kino czynne tylko w dni
pogodne)
TATRY·LETNIE „Dzień szakala" ang . od lat 15 godz. 19.15
!kino czynne tylko w dni pogodne)
ŁDK „Nie oglądaj się teraz"
ang. od lat 18 godz. 15, 17.30,
„ Wieczne pretensje" pot .. od lat
18 godz. 20
STYLOWY - „Wąttt" USA, od
lat 15 godz. 15.30, 17.30, 19 .30
STUDIO - „Narkomani" USA,
od lat 18 godz . 15.30, 17,4S. 20
GDYNIA - „Grzech Antoniego
Grudy" (A) poi. od lat 15 godz.
10, 12, 14, 1e, „Spartakus" (B)
USA, od lat 15 godz . 18
TATRY „ Płonitca tajga" (A)
radz. b/o godz . 12. 14, le. „No
I co doktorku " USA. b/O godz.
(10 - seans zamknięty) 11, 19.łtl

MUZA - „Pamiętne lato" (A)
radz. b/o godz. ł5.15, 16.45. „Pojedynek na szosie" USA, od lat
15 godz . 18.15, 20
·
OKA - „Pies za burtą" radz .
godz . 12.30 ••Alfredo, Alfredo"
wł. od lat 18 l(odz. 10, 15, 17 .30.
20

POLESIE - „Rejs" pol. od lat 15
godz. 17, 18.30
POPULARNE
„Czło-w1ek w
dziczy" USA od lat 15 godz.

18.45. 19
I MAJA -

„Hindukusz" (A) pal.
b/o godz . 14.30, , Złoto dla zuUSA b/o godz. 15.30,

chwałych "

18.30

HALKA
„Ziemia obiecana"
poi. od lat 15 godz. 16.30. 19.30
PIONIER - .,Britannic w niebezpieczeństwie" ang. od lat 15
godz. 15, 17.15, tY.30
POKOJ - „Roztargniony" tr. b/o
godz . ts.30 17,30, .,To Ja zabiłem" IB) pal. od lat 15 i;iodz.
19.30

REKORD - „Mania wielkości" fr
b io godz . 15.30, 17.30, „Strach na
wróble" USA od lat 15 godz.
19 .30

ROMA - „Bi twa n ad Neretwą"
j ug. b/ o godz . 9.30, 12.30, 15 .45,
19

STOKI - .. Deps" jug. od lat 15
godz. 15.30 . 17.30 , 19.30
SWIT - „ Joe Kldd" USA 1>d lat
15 godz. 15.30. 17.30, 19.30
SOJUSZ - „Hvbal" (A) pal. b/o
godz. 16, 18.30
DYŻURY

APTEK

Zgierska ue; Narutowicza 42,
Plotrkow!lka
225.
l:.utomlet"'Ska
146 Dabrow9kte1to 89. Armil Czerwo~j 9111. Obr Staltn~adu 15.
DYŻURY SZPlTALJ
POł.OŻNJC'TWO

Szpital Im. H. Wolf - dzielnica Bałuty
Szpital im. u • .lordana - dzlelntca Widzew
Szpital Im. Madurowicza
dzielnica Polesie oraz z dzielnicy Górna, Poradnia K - Przybyszewskiego 32
Szpital Im. Kopernika - dziel·
nica Górna z Poradni K - ul
Odrzańska,
Cieszkowskiego, Lo·
katarska, Rzgowska
Instytut Pot.-Glu. AM - Polotnictwo (Sterlinga 13). Ginekologia <Curie-Skłodowskiej 15)
dzielnica
Sródmleścle
oraz z
dzielnicy Górna . Poradnia K ul Fellńsk1e1to I Zapolskiej
Szpital Im. Curle·SklodnwskieJ
w Zgierzu. ul. Parzęczewska 35 Konstantynów, miasto I
gmina
Aleksandrów oraz gminy Nowosolna, Andrespol, Brójce.
Szpital im Marchlewskiego
w
l:glerzu, ul. Dubois 17 - miasto
I gmin.a Zgierz, miasto i gmina
:>zorków, gmina Parzęczew.
Szpitia.I ~ Biernackiego w Pabianicach trl, Szpital.na 2 - miasto I amina Pabianice oraz gminy Ksawerów 1 Rzgów.
Szpital Miejski w Głownie ul Wojska Polskiego 32 gmina
i miasto Głowno I gmina I mia·
sto Stryków.
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital Im . Sterlinga (Sterlinga
1/3), Górna Szpital Im. Brudzińs·klego

(Kos.

Gdyńskich

61),

Polesie - Szpital im. Kopernika
(Pabianicka 62), Sródmleścle Szpital lm. Pasteura (Wigury 19),
Widzew - Szpital Im. Sonenberga (Pieniny 30) .
Chirurgia urazowa
Szpital
im. Sonenberga (Pieniny 30)
Neurochirurgia Szpital lm.
Kopernika (Pabianicka 62)
Laryngologia
Szpital Im .
Barllcklego (Kopcińskiego 22l
Okulistyka - Szpital Im. Bar·
Ucklego <Kopcińskiego 22>
Chl rurgla I laryngologia dziecięca Instytut Pediatrii (Soorna 36/!!0l
Chirurgie
szczekowo-twarzowa
- Szo!łla.I tm. Barllck:le110 CKoD·
cińskLelto

22)

Toksykologia - Instytut Medvcyny Pracy (Teresy 8) .
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska Stacji
Pogotowia Ratunkoweiro przy nł.
Sienkiewicza 137, tel, 6118•&&.
OgólnolOdzJd Telefoniczny Punkt
Informacyjny
dotyczący
pracy
placówelr slutby zdrowia. telefon
61S-19 czynny !est w godz 7-15
oprócz niedziel I gwląt
TELEFON ZAUFANIA - S37·S'l
czynny w dni powszednie od
15-7, w niedziele ł lłwti:ta cała
do be.
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Zlodzi do Kutna
o godzine krócej

Od

e r nchl• z a c J. a

, •
0 s ląg n ę a

e

ł

Oclszew
· .

·

„Obiecywaliśmy"

naszym Czytelnikom modem.i·
zację tego 87l1aku jut dawniej, !informowani ~
odpowiedzialnych urzędników Ministerstwa KomiunikacjL Miała sie ona rozpocząć w bieżącym roku
i objąć elektryfikację oraz budowę 2 "torów, aby
z.likwidowat zmorę mijanek utrudnlającycil bardro

Maszyniści prowadzący

Ja7Jdę.„

W rezultacie .stanęło na tym, te moderniwwany be
dzie istniejący tor, bez elektryfikacji trasy. Modernizacja ta obejmuje: wymilłlll.ę szyn na cię7sze,

Kilka dni temu odwiedziliśmy teren robót, który
obecnie :rm.ajduje się kolo przystanku Choci.szew,
czyQi ok. 37 kilometrów od Zgierza, przed Ozorkowem. CodzieI!Jllie między godz. 7.40 I 14.50 ruch ~
ciągów między Zgierzem i Ozorkowem iem zamykany, a podróżnych na tym odcinku przewożą au·
tobusy PKS. Na sz.lak natomia.st wieżdżaja maszyny: dwa p<>tężne agregaty długości 23,2 m każdy
austriackiej fi,rmy Plas.ser prowadzone przez ()l])eratorów Jana Gołąbka i Kazimierza Szymczaka,
które z prędkością 20o-300 m na godzilllę wydobywają sood nowego torowi.sika stary tłuczeń, praesiewają go i ulkła.dadą na powrót. Z tylu jadą po tym
samym torz.e dwie oodbijarlrl: w tym jedna atJStrlaoka stabili.mljąca podbitkę z tlucmla na długo
ści oik. 3 km torów d7Jiennie.

ZNiebieskich Źródeł

1I W sumie pracuje turba:j 12 praoownlk6w
Zmechanlzowlłlll.yoh

Robót Drogowycil DOKP Warrkierumkiem Stanisława Sz~ańskiego i
ok. 20 żołnierzy z jednostki OTK. Każdego
dnia
moderni2luje sie średnio ok. 800 m torów i kierownilc zapewni.al nas, że w połowie listopada roboty
zoslmul zakończane w Kutnie.

I szawa pod

do ·B liw"
W Tomaszowie.

w

Odd~alu

oobliŻU

słyn.nych Niebie&kich Zródeł ma
swą

siedzibe Stacja
Doświad.
czalno.Prototypowa bedaca filią
warszawskie20 Instytutu Szkła
i Ceramiki.
Powstają
tu
prototypowe
i unikalne
urządzenia
dla
szklanei::o hutnictv.a • W tym
roku
doświadczalny
za·
kład 01:>UsZC?:ą
maszvny produkcyjne
wartości
5
mln
zł, które wzb~aca wYoosażenie
nie tvlko oolskich hut. Cześć z
nich powędruje
za ocean. do
dalekiej Boliwii. l!dzie nasi so.e_
cjaliści budują hute szkła.
(tece)

Wtedy będzie tutaj można pociągami ciąg.nionyml
przez lokomotywy parowe lub na.pędzane silnikami
Dies<la r<mW.jać do 100 km na godz., a podróż z
Lodzi do Kutna skróci się o godzinę, czyli do 1,5
godz. Stracą też powód do prześmiewek kolejarze
z. waskotorówki.
\

Co warta jem przy tych robotach nowoczesna
technika - o tym p!'Zekonuje nas dość pros.te porówna.nie_ Aby zachować osiąganą tutaj wyliajność
pracy, możliwą dzięki czterem nowoczesnym ma-

1

wąskoło·

rowe ciuchcie z Ozorkowa do Kroś
niewic naśmiewali się ze swoich „sze
rokotorowych" kolegów, ie ich na
odcinku do Łęczycy wyprzedzają.
Stary, zbudowany . z szyn S-42 (jeden metr szyny waży 42 kg) na
drewnianych podkładach i żwirowej
podsypce - tor ten umożliwiał jazdę
na niektórych odcinkach ledwie z
prędkością„. 15-20 km na godzinę.
„Jak się panu śpieszy, to niech pan
idzie pieszo„."
szynom, t<rzeba by - praoując prymitywnymi na·
rzędzia.mi, jak się to robiło jeMJCZe niedawno
- zatrudnia<! zamiast 32. oikolo„. tysiąca robotników.

I teraz na mai-gin~ie re~elk.sja.„ Kiedy tut atm>-wadzono tu te maszyny I kiedy rozpoczęto
tak
oczekiwa111ą pr.zez Lód:t i łodzian
mode!'nizacje,
czyż nie warto byto pok;usić się o budowę także
i drugiego toru? Ile bowiem kosztuje samo przetransportowanie tych tnas.zyn i kiedy zobaczymy je
tu znowu pnzy budowie l'Zeczywiścle nowoczesnej,
dwuiorowej linii, ro:uwiąziującej radykalnie kolejową komunikację i traru;.port z Lodzi. na zaohód i
pólnoc kiraju?
Rozumiemy, że pot,rzeby są ogromne, że ba~
pilna ;est trwająca już zresztą budowa li1J1ii kolejowej do Bełchatowa, że nie cierpiąc.a zwłolki jest
modernizacja szlaku do rafinerii w Płocku. Ale
750-tysięcme przemysłowe miasto męczy się
z
„kutnowskim wą&kim gardłem" już dzie&iątl{i lat.
Istnieje okazja, by raz na za.ws.ze załatwić to, jak
kreba ...

J.

POTĘGA

Fot.: A Wach

•

Samochody z CSRS
W bieżacej pięciolatce czechosłowacki
przemysł
motoryzacviny
doStarczy kraiorn
członkowskim
RWPG ponad 275 t:vs. samochodów
osobowvch oraz prawie
30 tvs.
ciężarówek marki
·„Skoda" i 13
tys. marki ..Tatra".
W tvm sa...
mym okresie lmoort z Państw so.
cjalistvcznvch na rvnek CSRS w·'{·
niesie prawie 290 tys. wozów o<;0_
bowvch. oonad
21 t:vs . ciężaro_
wych oraz około 1 700 autobusów.
Uzgodnione pcmiedzy
krajami
socialistvcznvmi planv
wvmiany
handlowei przewiduia
w lata-:h
1976-1980 ~nacznv wzrost obrotów
tymi ooiazdami: eksoort różnvch
wozów z CSRS zwiekszv sie
o
18 t:vs., zaś imPOrt aż o 70 proc.
w oorównaniu z obecnym Piecioleciem.

NTUPRACA NA ROLI

::i!1~e !~b~~~'. ~:::namte si~~ ~~:ifJ :a~e. ~~:g:v1t~: ~

el!lerytura wYklucza Pa.ce nawet na
Pol eta~u . ale nie Wiem. ~ mogę
odplatme pomaga~ !JWdoWtaleJ kueynce w prowadzeniu lej gospodar
1twa rolnego.
.
RED.: Osobom. które wcześr:rn;j
przeszły na ~meryturę 11!1 .0 Pa_rciu <11
rozporządzeme Rady M1rustTOw
z
7 marca br w razie podjecia pracy, bez. wzgiędu na 09 ~gane zar<>b.
ki ZUS zawiesza w-yplatę świao-

~~~

k<m" zespolu Tangerine Dream 18 19
Spiewające autogra!Y. 16.45 Nasz roik:
75 17.00 Ekspresem przez śwLait. 17.05

W.OO Wiad. 10.08 Tańce 'li
oper.
_l0„30 , Sz.aleństwo Almayera" odc.
10;40 Spiewają Helen Red<ly i orupi. Ll.00 RefleklSY. 11.05 Nie ty1loo dla
kierowców. 11.12 Z krakowsld.ej Jl<>.
noteki. 11.30 Chwil.a muzykli.
u.35
Lublin na muzyoznej am.1>en.iie. Ia.05

z . kraju 1 ze

ś.wiiata. 12.211 Lublin na
antenie.
ia.łll
Rolniczy
kwadr.am;.
13.00 Melodie kiun>i<>W·
skte: 13.ló Moto-sprawy, 13.30 Kata·
liog WYdawnioey. L3.lli Konceri, 14.00
Sport to zdro?lie. lil.05 Muzyka lu·
dowa. 14.30 Przęboje z malycti płyt,
is.oo Wilad. 15.05 Llisty z. Polski.. lii.10
Z polsk.i>Ch łąk i lasów. L5.30 Fono.
serwis 16.00 Wiad. 16.06 U przyjaciół 16.l!l Propozycje do Listy Przebojów 16.30 Aktualności kulturalne.
16.35 Ciekawos1lk!I .,Polskich Nagrań".
17.00 Radiokrut'jer. 17.20 śpiewa Zdzisława Sośnicka
17.30 W kręgu gi·
tazy. 18.00 Muzyka i alctualru>śai. 18.25
Nie tylko dla kierowców. 16.30 Prze.
boje sprz.ed lat. 19.00 Dziennik. 19.15
Gwiazdy 7 stolic. 19.45 Sprawozda·
nie ze spotkania I sekretarza KC
PZPR E. Gierka z aktywem kopalni Sosnowiec. 21.05 Kronika
sport.
21.18 Plakat reklamowy . 21.33 Muzyczny kalejdoskop . . 22.00 Z kraju i ze
świata. 22.20 Na trąbce gra G. Jouvin. 22.30 Ludzie wielkiej przygody.
22.45 z nagrań „Bu<lki Suflera''. 23.00
Wiad.

muzycznej

.,,=z.YP<>OwY· 11.~o „ZDJ&'&lllY ka.sztallY". 1-0.00 Pilsa.rz 1 k&lążkia aua.
10.30
Rep, z Feslll>walu Pianistylt.t
Pol&ltieil w Sliupsklu. u.OO „ Wesele ··N
LJ.pcacn•• - &tuch. u.ao w iad. u.35
Postęp

w gospod.arsbwie <l.omowym.

11.45 Od Tatr do Baltylk.U. 12.05 Kiomunikaty (L). 12,10 „Sladami Archi·
medesa•· (L).
1.2.25 l'On I test (L).
Nowości

Lód.zk.iego Studlla Ste·
„Bohater pozytywny ll3.20 G. P. Teleman.n: Koncert D-dur. 13.30 Wiad.
13.35 „Gair<llowa sprawa albo przysloWja" fragm. pow. 13.55 M!Jn.i·
12.28

reo

(L). 13.00

oo to. t&Jtiego?",

przegląd ~lk:lorysty07llly.

Tłum.:

RYSZARD NORSKI

Nie ma jej tutaj. Jeżeli jej nie uprowadzili, to uciekła
le strachu.
Mimo woli przyszła mi na myśl skulona postać, która w n1iebiesk.iei ooonel k~i wisiała za drzwiami łazienki. Jeżeli Mrs.
Ferris wiedziała tyle, ile mi naPoinknęl:a, za jej życie nie można
-

było dać złamanego szeląga.

Zajrzyj do sypialni. czy nie zabrała ze sobą sukienek
powiedziałem. - Nie mogla ich mieć zbyt du~.
Paula weszła do sypialni. a ja do pokoju p0łożo:nego od tyłu ,
gdzie z nią rozmawiałem. Rozejrzałem się naokoło. ale nie
znalazłem niczego, co mogłoby wskazywać na to, dlaczego
miki.a.
W chwile potem weszła Paula.
- O ile mogłam się zorientować, nie zabrała niczego. W szafie nie ma pustych wieszaków i szuflady są nie ruszon e.
- Chciałabym wiedzieć. gdzie się J)Odział chłopak. Gdybym
mógł go zmusić do mówienia ..•
- Vie!
Paula wyjrzała przez okno. Stanąłem kolo niej.
- Co to iest tam kolo szopy, czy to czase m n ie ... ?
Na końcu ogrodu sitała szopa na sprzęt, dtzwi były otwarte.
Za nimi widać było coś białego na ziemi.
- Zaczeka; , zajrzę tam.
Podszedłem do tylnych drzwi, otworzyłem i pobiegłem szybko
przez ogrńd. Kiedy zbliżałem się do &Zopy, wyciągnąłem broń.
Pchnąłem drzwi, otwarły się do końca, zajrzałem w półmrok.
To była ona. Leżał:a na twarzy, ręc·e jej przykrywały głowę,
jak !(dyby chciała ją chronić.
Wyobraziłem sobie. że zoba_czyła, jak ~?ś idzie w kie~nlku
domu. że straciła głowę i uciekła w pospiechu przez ogród w
stronę szopy. Prawdopodobnie dopadli ją od strony tylnego
wejścia I nawet n1e zadali robie trudu, żeby sprawdzić, c:z.y
nLe żyje.
Zrobi·l em w tyl zwrot i szybko wróciłem do bungalowu.
-

V

W hollu hotelu Beach siedzieli
-

rannie ubrani i bardzo zażywni panowie w głębokich fotela.eh.
Wszyscy, jak urzeczeni przyglądali się nogom Pauli, kiedy pl'zechodziliśmy do recepcji.
.
Szefem recepcji był wysoki, rezolutny, mlody czlowiek z jasną falującą crupryną, bladoróżową cerą i z bladoniebies:kimi
oczyma o z.blarowanym wejNeniu.
- Dobry wieczór powiedział i skłonił się lekko przed
Paulą. Czy pani zamówiła pokój?
- Nie, przychodzimy tu w zupełnie innej sprawie - rzekłem i położyłem pI"Ze d nim sl:użbową wizytówkę. Mam nadzieję, że otrzymam od pana pare informacji.
Jasne brwi unió&ły si ę do góry. Spojrzał na wizytówkę,
przeczytał. podniósł ia i przeczytał jeszcze raz.
- Ach tak, Mr Malley. Czym mogę panu służyć? - Znów
popatrzył na Paulę i bezwiednie poprawil krawat.
- Usiłujemy odszukać młodą damę i przypuszczamy, że mieszkała tu od dwunastego, a może jedenastego.
- Nie udzielamy żadnych informacil o naszych gościach, Mr.
Malley.
Odpowiadał tak sztywno, jak przyzwoitka pray podfruwajce.
- To zupetnie zrommiałe. Ale przypadkowo jes.t to siostra
tej młodej damy.
Wskazałem na Paulę, która rzuciła mu spojrzenie spod rzęs,
które prz.yprawilo go o drżenie.
- Uciekła z domu i próbujemy stwierdzić, gdzie się zatrzymała.
•
- Aha, rozumiem. - Przez chwilę się waha!. - W takim
razie, być może, można by .., .Jak pani nazwisko, proszę?
- Przypuszczam, że zameldowała się pod innym nazwiskiem.
U państwa przecież n ie mies zkają samotne da.my?
Potrząsnął głową z ubolewaniem.
- Faktyc:znie nie. Mvślę jedna k , że wiem, o kogo chod2li. <;>
miss Mary Henderson, jeżeli dobrze
pamiętam. Przerzucił
parę kartek spisu . gości. przesuwając ~tarannie manikurowain~
palcem po stronicach z góry na dól. zatrzymał się. - Tak, miss
Henderson. Wysoka, ciem.na, uderzająco ładna. Czy to mogłaby
być ona?
- Tak by wyglądak>. Dwunas tego wieczorem miała na sobie
wieczorową suknię koloru bordo z czarną jedwabną narzutką.
Skinąl ~łową. delikatnie otarł usta śnieżnobiałą chusteczką
i obrzuci! Paulę rozpromienionym spojrzeniem.
- To miss Henderson.
- Dobrze. Kiedy przybyła?
Zajrza1 do soisu l?OŚci.
t
- O szóstej, dwunastego.
- Czy podala, dokąd się udaje?
- Obawiam się, że nie.•
- Kiedy odiechała?
- Trzynastego. Teraz do&konaJe sobie przypominam. Byłem
nawet zaskoczony. Zamówiła pok&; na tydzień.
(c) James Hadley Chase

różni

99 -

dobrre . wychowani, sta-

-100 -

1950.

Opłatv są wiec obowiazkowe .lecz
aóżnioowane .
I rialemC'V lokali
pałożonvch na I pietrze płaca 50

,proc<mt tego 00 zaimuiaC'V lokale
wvźsz:vch kondvgnacjach. Ch)
na 00 UKo!Q'czENIA 25 LAT
R A • Studiujac:v svn oowtarzat
• „
·
k I - d
r&k, a i przedtem w sz o e sre niej z . powodu cborob:v d~a lata
musiał uczi:szczać
~o te.! sameJ
czeń.
klasy. Totez mimo ze konczv teZawieszenia emerytury nie powo- raz 24 lata, ma przed sobą
dwa
duje tyllko podjęcie pracy na warun lata studiów.
Dota~ otrz:vm:vwal
kach umowy zlecenia, umowy a- rente po zmarłym OlCU, czy ls~
lencyjnej lub pracy w gospodar. nieje możliwość aby ZUS
płacił
stwie rolnym. Może to być jednak mu la nadal aż do zrobienia maglpraca tylko we własnym l?osoodar- sterlum?
stwie. którego przychód nie przeRED.:
Rente rodzdnna dziecku
kira.cza 14 tys. roeznie.
Chl
zmarłego oraOOIWllika o ile kształOPLATA ZA WINDĘ
ci &ię ono nadal, ZUS plad do u T. D.: Dostałem mieszkanie na końci.enia 24 lait Dalsze przedlu1 pi~trze w wieżowcu, w którym ienie wvi:>latv rentv. (leaz tvlk~ na
oczywiście jest winda. Moja ro- ieden rok) nasteouie na wrnos.ek
dziua nie zamierza jednak z niej zaintereoowanei::o. ale uwzgled.rn?korzystać gdyż dotychczas za,jmo- ne być może jedynie wtedv .. iesli
waliśmy pokój na ID pietrze
I jest on na ostabn.im. wz~~ednie na
mamy zaprawe wysokogórska. Czy orzedosiatmim roku stud1CYW. (h)

PROG.R.A.'\l il
Dzi4lki 1nowooz.e=ym
maszynom p!l&ca po8.30 Wiad. 8,35 My 75. 8.40 Mu.zykia
stępuiJe
szY'bko I .s.poel strzechy. s.oo ,,Strategia i ta.k·
spra·Wlllie.
tyka ba.d.&wcza
współczesnej
bio!o.!:Ji" •. 9.20 J. s. Bach:
il Konoert

•

i:J:!~![:~~~::~n:.w:

czenia. gdvż najemcy zamieszkali
w domach wvoosażonvch w windy
G. S.: Ukończyłam właśnie 55 lat są robowiazani do wnoszenia opl.at
I korzyst&jl\c z rozporządzenia o za za.instalowane urzadz.enia dźwiwcześnleJsZYm przechodzeniu na e· 1tQWe
Urządzenia te są boWiem

14.00 Więcej,

lepiej, ta.nli.ej. 14.15 Tu Radki
Moskwa. 14.36
Haydn: SymflOnla
Es-dur. 16.00 zaiwsze o Ul.OO.
u;.40
Amatorskie zespoly przed milkrOfO·
nem 16.00 Uniwersytet ONZ.
16.15
Estrada m},odych, 16.45 Akltualności
dnia (L), 17.00 Komentarz (L), 17.05
Tomasz Iqesewetter: Tańce na orlti.estre (L). 17.2,; „Młlodzież na rusz·
to"IV'&n.iU" - rep. <lźw, (L). 17.40 „Cieka.we nagrania, cieka.we wyd.aa:zenia"
(L). 18.26 TerJll.ilnaD:iz muzyczny, 18.30
Echa d.nbi. 141.40 Lud2llie wśród któ·
rych tyjemy. u.oo Manuel de Fałla:
7
pleśni,
19.15 Lekcja jęz. ang.
19.30
O<ltworzenrue konoertnl sYID·
fonicznego.
19.45 Sprawozdanie ze
spotkania I sekretarza KC PZPR E. Gierka
z aktywem
kopalni
„Sosnowiec". 21.14 Haen<lel: Con-certo grosso. 21.30 Dziennik. 21.45
Wiadomości sportowe. 21.52 Gra zes·
pól Michlała Urban.i.a.ka. 22.00 MagazY!l studencki,
23.00 Swlilat oowej
ffiWZY'k;i.

23.30

m

Słynne tri.a. 10.50 „Zwy>cięz·
ocLc. pow.
Dyskoteka pod
11.20 życlie rodzinne.
11.50
klwiwtety. Ja.05 Z klrajU i ze
12.25 za kierownicą.
13.00
Powtórka z roznr;vk;I. 13.45 Czytamy
Pa.mit ętnilkll.. 14.00 Power-Biggs a la
friaooaise. 14.30 Piąty do brydża. 14.40

10.35

u.oo

gruszą.
Sł;ynne
świata.

Prosimy ozęścrle,j - Wiesław Michnikowski. 15.00 Elmpresem prze'l: świat.
Ui.10 Na estra<l2liie big-band Ouke'a
Ellin.gtcma.
15.30 St.a>nda.rdy śpiewa
Wojciech Slrowrońsk.i.
15.50 .,Rubi-

w i:tniu
zmarł

żywszy
tuś

17 września

t975 roklll
chorobie, pme·
lat 67 ukoehany Mąż, Ta-

po

TELEWIZJA
PROGRAM I
TV Technikum Rolnicze. 7.00
TV Technikum Rolnicze. 9.00 ,,Asfal·
towa dżungla" film fab. prod USA.
11.05 Wychowanie techniczne kl. 1lll Uc. - Nowoczesny zakład produkcyjny. 12.00 Geografia kl. VIl Linia brzegowa Europy. 12.45 TV
Techn Rol. (Wrocław). 13.25 TV Techn.
Rol (Szczecin). 15.55 Nurt - Pedagogika - Zasady polityki światowej
w PRL. 16.30 Dziennik TV (kolor).
16.40 Obiektyw
program woj .:
bydgoskiego. gdańskiego, elbląs1t ! ego,
olsztyńskiego, toruńskiego . 17 OO Pora
na Telesfora. 17.35 Dla młodych widzów: - Szperacze (Kr.) 18.00 TV Informator Wydawn. 18.15 Mała encyklopedia zwierząt - Lwy (kolor).
18.50 Eureka (kolor). 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik (kolor). 19.45 Sprawozdanie ze spotkania I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka z aktywem
kopalni „sosnowiec". 21.05 Panorama. 21.ł5 śpiewa Jean Bacz.
22,05
„Próba" - Czy maszyny mogą mye.30

aa.oo

śleć.

Dziennik

(kolor).

Wlad. sportowe.

2.1.2'1

PROGRAM I l
15.25 TV Kurs tnformatyk! -

Sterowanie produkcją samochodów. 16.30
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
17.10 .,Asfaltowa Dżungla" film prod.
ameryk. 19.00 Studio PJ (Ł) . 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik TV (kolor) .
19.45
Sprawozdanie
ze spotkania
I sekretarza KC PZPR z aktywem
kopalni „Sosnowiec". 2!1.05 Człowiek
i morze. Zl.20 24 godziny
(kolor).
21.30 Dwie
rodziny - teleturniej.
22.40 Jak patrzeć na dzieło sztuk!
(kolor).
Z ta.Iem

dniu

te w
rolw zma-

zawladam~amy,

17 września 1975

rła

JADWIGA
KRASZEWSKA-KRUPA
praco-wnica
cli.talu
zbytu ZPJ
- „ORTAL" im. Wr6blewsklego.
W Zmarłej
Koleżankę i

tracimy se.r&>cm.ą
odda.nego Przyjacie-

la.

Pogrzeb

wriześnda

Odbędzie się
dnia !O
1915 ro<lcu o godz. 15 na

cmentarzu na Radogoszomi.
KOLEŻANKI z DZIAŁU
ZBYTU

Wdia<I.

IPIROGllUM

ca" -

ŚledztWo prowadzi radca Heuman.n "
:. odc. po.w
17.15 Kiermas2 plyt.
117.łO ,,Egootylca Trypoliru". 18.00 Muzy'lrobranie. 18.30 Polityka dla wszystkich.
lB.45 Tylko p0 hiszpańsku.
19.00 „Grek Zorba'• N. Ka<za.ntzaki·
sa. 19.30 EkSpresem prze-.i: świat. 19.35
Mu?:YQllna poczta UKF. 20.00 Więcej
niż 7 cu<l&N gawęda 20.10 Magazyn muzyczny. 20.50 Magazyn auto·
rów
21.50 G. ROssin.I „Kamień
pl"Obie!!'CZY'' :1<2.00 Fakty dnia. 22.08
Gwiruzda siedmiu wiecwirów - Adiam
Makowicz. 22.12 Trzy minuty o przyszboścol. 22.15 Trzy k:Wadranse Jarm:u
- dysklografle.

ciężkiej

i Dziadzt\1$

S. t

Naszej drogl!eJ kol. URSZULI
BARA'SSKIEJ wyrarzy głębokiego
współczucia z powoou śmierci

MĘŻA

JANUSZA

składają:

:z;

WSPOLPRACOWNICY
PROTETYIO
STOMATOLOGICZNEJ
w ZGIERZU

ZAKŁADU

Dnia 16 wrześnda 1975 roku
zma.rł po ciężkich cierpl•enó.ach w
wieku lat 82 najukochańszy Mąz,
Br.a.t, Ojciec, Dziadek i PraWz;ia.
dek

S. t

P.

MIECZYSŁAW

MACIASZCZYK
Pogrzeb odbęd„:!e lńę z lrośllio
ła parafialnego w Kwlatk-o.wi.caeh,
dnia 1ll wrześnl:a br. o godz. U,
o azym zawiadamia p&grątoina
w głęboldm żalu
RODZINA

P.

JULIAN GAPIŃSKI
l\USTRZ SLUSARSKI,
emerytowany, dlugoletltl pra.c.ownik FOS „POLMO" w Lodzi.
Po.gneb odbędzie się w piątek,
19 września br, o godz. 18.30 na
cmentarzu
przy uJ, Ogrodowej,
o czym zawiadamiają pogrąreni
w głębokim smutku
ŻONA, SIOSTRA,
CORKI,
ZIĘC:, WNUKI . PRAWNUCZKI

i POZOSTALA RODZINA
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kOd 90-103 t.ód1 Piotrkowska 96 A<lres pocztowy ,.DP" t.6dź. skrytka nr 89. Telei\Ony:
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307-26
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li selcretar? 20~ 75 Dzlal:v mielsk:t
341-10
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