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*wczoraj
Rząd USA podjął rozpaczliwą decyzję dla ratowania' dolara, zawieszając jego wymienialność. * Na jedynej czynnej
w Tokio,
pozbyli
700 mln dolarów. * Rokowania
w intensywny etap:
*planRepresje
brytyjskie w· Irlandii
wymierzone
jedynie w
*
Komandosi zaakceptowali
porozumienia z Husajnem. *
przygotowania do wprowadzenia nowego systemu
skarg
giełdzie

Japończycy

się

berlińskie weszły

Północnej
Dobiegają końca

są

ludność katolicką.

załatwiania

i wniosków obywateli.

A

Cena 50 gr

f.ódź,

-
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Wnioski i ska·r gi
I bez utrudnień
Jut tylko 15 c'lnJ

-

rzędom

·=

nym I terenowym oraz Innym
Instytucjom I organom
pań·
1twowym
dla
przygotowanta
prawidłowej
organizacji przyjmowania I załatwiania skarg I
wniosków obywateli.
Uchwala
Rady Ministrów w tej sprawie
wchodzi w życie z dniem J

DZIENNIK
ł:ODZKI

'W

lrlańdll

pozostało upaństwowym:
central·

września.

W katdym organie padstwowym - przyjmowanie, ewiden·
cjonowanie I okresowa kontro·
Ja
terminowego
załatwiania
tych spraw . powinny być powierwne określonej
komórce
organizacyjnej I Imiennie wyzna-

Dolar zdetronizowany?

Pin.

czonym odpowiedzialnym pracownikom.
Skargi I wnioski
powinny być ewidencjonowane
oddzielnie od pozostałych spraw.
Skargę
obywatel może złożyć
nie tylko na piśmie, ale rów·
nleż ustnie I w
takim przypadku sporządza się protokół.
Organy państwowe są zobo·
wiązane przyjmować
obywateli
w sprawach skarg I wniosków
- codziennie
w oznaczonych
god~inach,
a kierownicy tych
organów lub ich zastępcy - co
najmniej raz w tygodniu. Go·
dziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności.
Przynajmniej
raz w tygodniu

przyjęcia

powinny odbywać się
po godzinach pracy.
Książka skarg l wniosków w
przedsiębiorstwach handlowych,
gastronomicznych i usługowych
powinna być udostępniana obywatelom bez jakichkolwiek u·
trudnień w ciągu
całego
dnia
pracy placówki. Nie wolno wymagać od osób
dokonująćych
wpisów stwierdzania ich tożsa
mości. Wpisane do książki skargi i wnioski, które nie są załatwione pozytywnie przez kierownika placówki w ciągu 3
dni -

mają

być

niezwłocznie

(Dalszy ciąg na sitir. 2)

Pierwsze losowanie bonów

PKO

Terros:- Nixon wstrzymal wymienialność waluty USA na złoto
wzmaga opor Drastyczne posunięcia gospodarcze ='?·:E~;.f!i7~"'~,,:;
Utworzenie podziemneeo
Ulsteru
tząU

· !'rezydent Stanów Zjednoczonych, Richa.rd Nixon IVYt!IOsił w niedzielę o godz. 21 czasu miejscowego ltJ w pontedziałek o godz. _a nad ranem czasu warszawskiego) przemówienie telewizyjno-radiowe, w którym zapowiedział aze•
reg drastycznych kroków zmierzających do utrzymania
oadWl\tlonej ostatnio międzynarodowej pozycji dolara oraz
podyktowanych pogarszajl\CI\ 8111 wctąt sytuacją iospodar·

dll

W ro'ZlW'<>j'll. d.ramańnl u3sterekieg<> dostrrŁec motu.a nawe &lementy - z jednej &tra.ny nasilenie
represji. a z dirllgiej
pt'Zeja.wy oparu w sa,mej Irlandli Pólnoonej o.raz barozieJ energiczne na:legam.le na ~ę
cle rychly-Oh decy~I p.ohtycznych w Lem.dy.nie.
W Ul.sterze aam!a brYltyJaka
wYp<>wi.edziala walkę na śmierć
~ ż;nele wszyst.k.!rn tym, którzy
będą sta.Wiać opór. To grotne
ostrneżenie skLerowal do ludtnoścl dowód ca woJsk brytyjS<ldcli
w trlandli Pólnoooaj,
generał
Henry Tuzo. Nie bY'lo to nowe
Wy>21wa.nle
pod adre$em wYjCtych spoo llfawa
boj<>Wn!.ków
IRA, lecz wyillWMlie r1iu.0<>ne całej lucl\noścl kat<>1LakieJ.
kltóra
solLcla.ryzowala 11\ę
z ak!!lami
IRA 1wb sama pmeci.wsta.~ala
się terrorowi i represjom.
Nle tylko w Lrlamdli · Północ
nej. ale i w ·samej W. Brytanii
urrnaoniti się przeświadazen1e, że
decyzja o ilntern.owa.nlu przy.
n 00.sla e!ekit oow.rOdmy nit <>cze.

czą USA -

zw&aszcza pogłębieniem •lę intlacjt
atem bezrobocia.

Prezydent
zalromurukowal
:>•-Zede wszyshldm,
że
zawiesrona będzie na pewien cz.as
wymiana na złoto dolarów znajdujących · się w posiadaniu zagranicznych
banków centralnych i rządów. Wyml&na taka
będzie
wyma.gala · specjalnego
zezwo,Jenia rzą<lu Stanów Zjed·
noczonych.
.
Prezydent. za.powiedz.I.al;
te
będll
podjęte
nastąpujące
kro·
kl:
.
.:. Po<1wyt.szone
będą o 10
proc. cła pobierane od więlł
sze>śc1 towarów sprowadzanych
do
Stanów Zjednoczonych
z
7.agranicy.
Jednocześnie stworze>ne będą bodźce dla zwięk·
szenia eksportu.
- Ceny 1 place w Sta.nach

I

(DaJszy ciąg na str. 2}
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or.a vzro-

ZJeC1noczonycll będą umro<tone
na okres 3 rruesięcy. Jak podkreśla sit:: decyzja w sprawie
zamrożenia plac godzi w
naj•
mniej zara.biadące wars~wy lu4·
noś ci.
- Rząd tW.rócU alę do ICon·
gresu z wniookiem, by
przy•
sp1eszyl wydanie od,J>owied.nich
ustaw
obniżających
poda·~ek
docbodow~-.
które byly zaipowiedzi<lne dopiero na r~ 1973.
- w rolw budZetowym 1971/12.
który rozpoczął się 1 lipca br. 1
wydatki rządowe będą obniżo·
ne o 4.700 mln dolarów. Ponieważ
prezydent Nixon nJ.e zapaw1edzlal zmniejszenia olbrzymLch
wydatków wojskowych,
oznacu to dalsze ograniczenie
WYdatków na cele socja1ne, na
ochronę zdrowia, oświatę itp.
- Pomoc finansowa dla ob•
cych krajów będiie obni.iona •
10 pro·c.
- Zawieszone zo.s.ta.nll na O•
kres od 3 mies. do l roku rz.ącto
we wnioski ustawodawcze pr;iewi<lujące
odpowiedni
podzial
wpływów

bu<lżetowych

władz

federailnych . między tym.i wla·
dzami a rządami stanowymi i
władzami
lO<kalnymi, jak rów·
nież wnioski ustawodawcze do·
tyczące reformy sy•ttm111 łwia.4·
czeń

•

N/z: policja.n.cl niosl\ do karetkJ poMcyjneJ Jednego z areszto·
wainych uczestników wiecu protestacyjnego w Londynie prze·
clwko l.nternowaniu.
CAF - AP - telefoto

•I

Więc ei
Przemysł

spożywczy

pomyśl·

nie realizuje tege>rocz.ne z.a.dania, zwiększając dostawy wielu poszukiwanych przez ko.nsumentów a.rtykulów. Swiade?:Y o
tym m. in. wyk<>nanie pla11u
zaąpatrzenia rynku za I pólrocze br. w ?Gl, 7 proc„ co stanowi wzrost w stosunku do analogic7lllego okresu ub. roku o
8,3 proc. W
po.równaniu
ze
zrealt.zowanym! dostawami ·w I
półroczu ub. roku poszczególne branże przemysłu spożywczego ciostarczyly w minionym półroczu więcej mlęsa o
31,ł tys. tOlll, drobiu o 3,ł tys.
to.n, jaj o 11217· mln sztuk, tłu
szczu w'ieprwwego o 1,8 tys.
ton, tłuszczów roślinnych ' 0 9,1
tys. t0'!1, czekolady .1 wyrobów
czekoladowych o 1,3 tys. ton,
mleka o 37 mln litrów, a serów
O ~ t,YSo

WU.

Przemysł
dostarczyć

spożywczy

zam:l.erza
ponadpla.ne>wo w nr
kwartale br. szereg artykułów,
pCl'Szu.k iwanych
przez
k.onsumentów.
Największe

mo.żllwo§c!

społecznych.

- Rząd zwróci się do Kon·
gresu z wniookiem, by z.nlesiony został 7-~rocentowy ppdatek pobierany przy sprzedaży
samochodów,
wynoszący
przeciętnie 200 do.larów przy 9Prz;odaży kacżdego
wozu.
Prezydent oznajmił, ze ro,z.
poc:iną się konsultacje między
narodowe w celu podwyższenia
kursu walut niektórych krajów
w stosu.nk.u do dola.ca., co bę
dzie równoznaczne z jego dewaluacją.
Jednakże
oficjalna
cena złota w wyso.koścl 35 dolarów 7.a un·cję złota pozo„tanie nle mni.eniona.
Prezydent podkreśli?, że w osta.tnich latach wybuchalY prze·
ciętnie co rO<ku mięc1zynarocto
we kryzysy walutowe wywoły·
wane przez spekulantów. W ostat
nich tygodniach międzynarodo
wi spekulanci prowadz.!ll zakrojooą na szeroką skalę woJ·
nę przeciwko c1olar-0wi Stanów

zwięk

szenia produkcji pooiada,ją przemysły olejareki, jajczarsko-dTO·
bial'skl i
zbożowo-młynarski.
Wobec zarysowującej sit: poprawy w sku.pie zwierzą.t
równteż
przemysł mięsny za.
kłada zwlększen1e
dostaw niektórych WY\robów.
Jeszcze ko.r zystn!ej rysują si~
perspektywy w ostatnlm kwar·
tale roku. Analiza motllwości
suroweowych oraz produkcyjnych
przemysłu
spożyWczego
wykazuj~ że
będzie on mógł
dostarczyć w .p orównaniu z roktem ub, więcej mięsa 1 Jego

mleka
przetworów, jaj, drobin; wyrobów cu.kierni<:zych,
tłuszczów
zwierzęcych
i roślln.nych, masła ser&w, śmi.etany itp.
Tego.roczne dootawy mięs& w
porównaniu z rokiem ub. będą
większe -0 ponad 10 proc„ drobiu o po.nad 11 proc„ jaj o 1ł
proc., t1U1Szczów zwierzęcych o
9 proc„ tłuszczów roślinnych o
7 proc„ kasz o pooad 6 proc„
czekolady i wyrobów czelroladowych o 25 proc„ mleka o 7
proc„ ma.sla o 8 proe„ serów
o 12 proc. o.rai twarogów o SO
proo.
J'ednoczefo:le - wobeo unniel·
&ię spożycia przemysl ~cizie ograniczal nieco .
produkcję niektórych artykutów
jak n,p. maka.ro.nów o.raz mąki

szająceg-0

żytnie,j,

~~~j~~::
()~~~~~~~ich p~~~~~
w celu alm>ny dolara przed po-

czynanla.m.I
tych spekulanlów.
Prezydent oświadczył,
że we
współdziałaniu z międzynarodowym
funduszem
walutowym
rząd Stanów Zjednoczonych będz.ie staral się o dokonanie odpC>Wiednich retorm w zasada,ch
11z1alania tego funduszu.
Prezydent przyznał, t.e w Stanach Zjednoczonych „.rozlegają
1lę glosy przygnębienia i zniechęcenia,
uerzą
alę
nastroje
i.wątpienia,
które
podw!Uają
energię i wiarę we własne siły". Przed StMlami Zjednoezonyml stoi ostro problem, czy
pozostaną „krajem przodującym
w gospódarce światowej, czy
1~ będą. się r.a.dowaJać dru.gim,
trzecim lub czwartym miejscem". Prezydent wyraził głębo
kie za~iepokojen1& w związku
z pogarszającym się sta.nem gospodarki amerykańskiej l zwrócU uwagę na wysoki poziom
bezrobocia
oraz na „spiralę
wzrostu cen" il .na :Ln!lację. Inflacja powiedział R.
Nixon
okrada
każdego
obywat.ela
am·erykańskiego.
20 milionów
AmerykllJilóW żyjących z emerytur i rent cierpi srezególnie
ailnie wskutek intlacji Gospodyniom domowym
dziś
jest
trudniej niż kiedykolwiek WU\u.ć koniec z końcem w swym

14 bm. odbyto 41ę w Warszawie w klnłe „Skarb" pierwsze
losowanie premiowych bonów oszczt:dnośclowych PKO (na
zdjęciu), Główne wygrane po 200 tys. zł padły na nr nr 799.361
(W()j. bydgoskie) i 949.964 (woj. warszawskie). Wygrane po 100
tys. zl padły na nr nr 166.867 (woj. wrocławskie), 251.042 (woj.
warszawskie), 284.151 (woj. poz.nańskie), 605.915 (Woj. białostoc
kie), 649.040 (woj. warszawskie) . 844.024 (woj. katowickie).
Podstawę
do wypłacenia premii sta.nowi urzędowa tabela
wygranych centrali PKO, w której umieszczone zostaną wszy.
stkie premie. Ogółem w każdej emisji Jest Ich 2.100 na lącwą
kwotę 7,1 mln zł.
Obecnie w sprzedaty majdUJI\ się Jut bony drugiej emisji;
następne losow11JI1ie przypada za 6 tygodni, tj 30 września br.
W drugim ciągnieniu premii będą brały 1tdzlal zarówno bony
kupowane obecnie jak i nabyte przed pierwszym losowa.niem.
Zainteresowanie tą nową formą premiowanego oszczędzania
Jest nadal duże,

Tego nikt się nie spodziewał
Deeme, podjęte pme.z prezy.
denta Nixona w wynliku naira4
w Camp Davłd, wywołały nJezwyikle poruszenie
na całym
świecie. Mim.o, że Już od pewnego caasu
zachod:nl!Oeuropejskie koła finansowe podlaeślały
· konioozn~ć wprowadzenia jakltohś

energi~ycll

zarząd.zeli

dla ra.towania
cora.z ba.rdzleJ
chwiejnej pozycji dolaira, ntkt
nie oczekliwal , po.sunięć
tak
dirastyc:znych 1 o tak szerokim
zasięgu.
Pows.zeolllllle zwraca
się wwagę, że mimo, li wydane dec~je
m()gą
przynleśd
wielkie &~Y gospodarce Eu-

Kolejny plan

pokoju w Jordanii
Komandosi 11alesty6scy saakce11towali e11:i11sko-saudyjskl
uta.n ureitulowania konfliktu
1 władzami jordańskimi.
Komandosi
domaitaja
się,
aby władze jordańskie umożliwiły
im wejście na okre·
ślone wcześniej cześci terytorium Jordanii w
obecności
symbolicznych
sił zbrojnych
uaństw arabskich oraz zada.ja
uwolnienia
wszystkich
ko·
mandosów. którzy przebywa·
Ja w wiezieniach jordańskich.
Ponadto komandosi domagają
sie udzielenia solidnych itwarancJI. że władze .łordańskie
nie 11odejma urzeciwko nim
działań
zbrojnych. a także
domaitafa sfe zwrotu broni
skonfiskowanej urzes jordań
skie siły rzadowe.
Plan uregulowania krnysu
wewnetrzue1rn w Jordanii został urzyitotowany urzez spe·
cjalnych
wYSłanników ZRA
I Arabii Saudyjskiej.
Plan zawiera klauzule wzy·
waJaca
wła&:e
jordańskie,
aby 11onownie zadeklarowały,
źe uważa.Ja l)Orozumienie ka•
irskie. które zakończyło wojne domowa w Jordanii, urowadzona 11rzez armie rządo·
wa i · komandosów 11alestyń
skich we wrześniu ub, roku,
za wiażace.

l'DllY 1achl>c!Nej I ;Japonii, to w

rizeczywi.stośel ~ niewystar~
Jące i nie przynoszą uzdrowie-

mlędzY'J!&l'odoweg 0 systemu
walutowego - opartego na dola•
rze. Podkreśla się, że w praktyce NiJron Jednostronną decyzją
rozbił powojenny s:Ystem
wa.tu.rowo·f.hna.nsowy świata ka•
pitallst;vezne~o. podejmując
decyzje
ptl'Z0rWMl!fa
&wobodnej
wymia.ny dolara. na złoto t obce walutf.
W stolica.eh
l!luropy tJ&Ohod.
111ej i Jap001.U !:Wraca się uwa·
gę, te Stany ZjednoCtJJone chcą
ratować
własną go.spodarkę
i
poprarwi~ pozycję d'Ola.ra przede
"'5zystkim kosmem kirajów Europy
zachodniej
I
Japonii.
Wp.rowa.drzenle
10-procentoweJ
podwyi.kl cel lmp~w:veh doiknie głóWlnie artylwly przemysłowe PNY'WiOŻOne z tych krajów m. in. samochody '! NRF

nia

ł

W. ·&ryta.nil, traM:ysto.ry I aparaty telewizyjne przywożone
z Japo.nll, · obuwie z Wioch itp,
Więk51zość
komentatorów do.
chodzi do wndosku, że obecnie
należy oczeldlwać
retorsyjnych
posunięć w
lltosunku do amerykańskiego
·euportu do tych
kraj6w,
oo może doprowadzić
do prar\'f'dzlWeJ „wojny towa.ro·
weJ"
między USA
z jednej
strony1 a krajami
Europy za.
cbodnJ.ej z drugiej.
Jeśli chodtzd o reperkusje de·
cyzji N!xOIIla na płas3lcizymte
czysto flJlaruiowej llo obserwa•
torzy podkreślają., że zawiesze.
nie wymienialności dolara
na
złoto stanowt fa.ktyczną dewaluację
dolal'a 1 wprowadzenie
płynnego kursu dolara. Od tej
bowiem chwili centralne banki
świata
ka.p1talistyeznego
nie
(Dalszy ciąg na sitir. 2)

Intensywne rok.owania

• Berlina ·zach.
w sprawie

Po
łrzyclnloweJ
przerwie
wznowione
zostały
w ponle·
działek w gmachu byłej Sojuszniczej Rady Kontroli rozmowy ambasador<>w ZSRR, USA,
W. Brytanii I francJI, poświę
cone
rozwiązaniu
problemu
·Berlina zachodniego. Poniedział
kowe posiedzenie trwało z dwugodzinną przerwą niemal przez
cały dzień i zakodczylo się za.
powiedzią następnego spotkB111ia
we wtorek 17 bm.
W związku z obecną fazą roz·
mów, w kołach obserwatorów
zachodnioberlińskich wysuwa się
na plan pler'Wszy sprawę poro.zumienia między NRD, NRF
I Senatem Berlina zachodniego.
Obserwatorzy wskazują, te stosownie do uzgodnionego przez
uczestników rokowań czteromo·
ca.rstwowych schema.tu 'planowanych przedsięwzięć zakłada
sii), że między bezpośrednio zr„
interesowanymi stronami będą
przeprowadzone rozmowy ł W.Y·

pracmvane odpowiednie rozwią.
zania w sprawach które le4:1\
w ich kompetencjach. Po za.
kodczeniu tych rozmów porozu·
mienie osiągnięte przez cztery
mocarstwa weszłoby w życie
rów.nocześnie z porozumieniami
międ-zy
NRD, NRF i Senatem
Berlina zachodniego.
Jak wiadomo, równolegle do
rokowań
czteromocarstwowych
toczą się już rozmowy między
sekretarzem sta.nu w Urzędzie
Rady Ministrów NRD Kohlem
1 sekretarzem stanu w Urzędzie
Kanclerskim NRF Bahrem oraz
między sekretarzem stanu MSZ
NRD Kohrtem l reprezentan·
tem Senatu Berlina zachodnie·
go Muellerem,
NRD w
toku dotychczasowych rozmów zapro·ponowała
szereg nader istotnych dla Ber.
Una
zachOdniego rozwiązań,
a zwłaszcza usprawnień w ruchu tranzytowym na swych drora.ch komunikacyjnych.

Tego nikt. się nie spodziewał

·Terror

wzmaga opór
(Dokończenie

ze

(Dokończenie
mają

na-

ipięcie
oraz opór
kato!Lckiej
_ spolec,.,ności Lrla.ncLz.klej. Więzie
ni. są jedynie katoUcy, co wp!ywa na PQ.iglębienie iCh roz.gocy-

ooenia.
W samym Ulsterze
jak i w
calej Wielkiej Brytamll cora,z energiClJniej wysuwane są żąda
nia. polożenLa k.resu represjom.
Część
opozycji parlamentarnej
w UJSilerze wez.wala ludność cl.o
stawtenia
biernego oporu na
znak protestu PI"Zeclwko maso.wemu więzieniu
pos.tępowych
cLzialaczy Ulsteru. Kampania ta
ma trwać dopóty,
cLopók! nie
'zostaną wypuszczeni na wolność
Wszyscy tnternowaml.
Wamym elemen.tem nc>wej sytuacji jest kampania na rzecz
21wolan!a nadzwycza}nego posiedzenia I7'by GmLn. Nieodzowne
wydaje się za•pewn!enle upośle
dronej spotec7'nie i politycznie
ludności trlancLzikiej,
pro·porcjonatnej reprezentacji w
Stormonc!e i pre>porojonaLnego udziału w r.zącLzie,
skoro tego
celu
nie me>żna uzyiskać na
drodze wyborów. Obserwatorzy
w Lorn.dynie e>czelmją więc p.oo_
jęcia rychłych decyciji po!Ltycz.nych.
Tymczasem
Irland.2'.ka Armia
Republlkańska
(IRA)
walcząca
przeciwko brytyjskiemu panowaniu w Irlandii Północnej, zakomunikowała
w poniedcziatek
o utwoI"Zentu pocLzlemnego tymczasowego rządu Ulsteru.
Jak oznajmili przywódcy IRA,
utworzono 6-osobo"'Y gabinet l
40-osobowy parlament.

ze

str. 1}

ob«>wiązku

interwepodtrzymania

niowania
dla
kursu
waluty amerykańskieJ,
jeżeli spad.nie on o więcej niż
1 proc.
W licznych komentarczach podkreśla się, że kryzys zaufania
do dolara powstał m. in. w w:rniku stałego deficytu
amerykańskiego bilansu płatni.czego I
wydatków UslA za granicą. Te
dwa czynniki razem wzięte spowodowały zalew rynków zagranicznych walutą amerykańską.
Problem
bila.usu
płatniczego
USA zaostl'Zyl się jeszcze w ostatnich
miesiącach
wskutek
deficytu
bilansu ha.ndJowego,
który w samym tylko drugim
kwartale br. wyraził się suma
miliarda dolarów.
Nowy paroksyzm kryzysu wa·
lutowego wywołał żywą reakcję
w k·Oła-ch rządowych
Europy
zachodniej i Japonii.
W L«>ndynie
premier Heath
zwołał
plenarne
posledzenle
swego rządu w celu przedyskutowania ostatnich decyzji prezydenta Nix«>na.
Posiedzenia
gabinetów zapowiedziano ta!d:f!
m. ln. w Rzymie, Paryżu
I
Bonn, wo·bec k«>nieczności ustalenia polityki
tych krajów w
powstałym kryzysie.
Na ogół koła oficjalne wykazują w swych enuncjacjach dużą p«>wściągliwość, c2ekając na
wvniki narady
w ambasad.'l.ie
USA w Londynie.
Mimo niewielu, jak d1>tyr.h.
czas,
wypowiedzi oficjalnych,
banki i giełdy Europy :r.ach<><lniej
zareag1>waly w prakt:vre
na decy-z;ję
rządu amervkal't- ·
sklei:o.
W poniedziałek
szereg banków zachodnich zawiesiło wszy_

str. 1)

kllwM10 i JedYll'lie wzmogła

już

I

Wnioski i skargi
bez utrudnień
(Dokończe<n ie

przekazane

ze str. 1)
dyrektorowi przed-

siębiorstwa.

Skarga czy wniosek, które zostaly złożone w organie pań
stw1>wym a nie wymagają zbie-

GeoloQ poleci
nn Ksiąiyc
•. APollo·17" wvstartuje w
kierunku Srebrnego Globu w
izrudniu 1972 r.
Bedzie to ostatnia z serii
wvpraw obietvch Programem
.. Aoollo". Uczestnlczvć w niej
bedziA PO raz pierwszv nau~Pwiec. ,Jest nim doktor E!eoibltii Uniwersvtetu Harvard.
Harrison Schmidt. WvladuiP
on na powierzchni SrebrneE!o
Globu wraz z Eugene Cernanem. którv iuż dwukrotnie
brał udział w lotach kosmicz_
nvch. m. in. w wvprawie dookoła
Księżyca,
na pok!adzie
•. Aoollo-10".
Trzeci
członek
załoizi „Aoollo-17" -r kot lotnictwa Ronald Evans bedzie
oilotował kabine macierzysta.
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rania dowodów, informacji lub
wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione w zasadzie
niezWl«>cznie - nie później Jednak niż w ciągu 7 dni. Sprawy
wymagające
porozumień
lub
postępowania
wyjaśniająceg'o i
badania akt powinny być załatwione najpóźniej w ciągu 2
miesięcy.
O sp1>sobie załatwie
nia
zainteresowany «>bywatel
ma być powLadomiony na pismie.
Organy państwowe obowiąza
ne są również zawiadamiać redakcje prasowe, radiowe i l'V
o sposobie
załatwienia spraw
stanowiących
treść
przesianych
przez redakcje artylmlów, notatek lub wiadomości ooszącycb
charakter skargi lub wniosku,
Zgodnie z uchwalą - , wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieuja,wnianie sweg«> nazwiska lub adresu, a zastrzeżenie
takie jest wiążące,
Ujawnienie może nastąpić tylko na p«>dstawie decyzji kierownika organu nadrzędnego jeśli
skarga lub wniosek zawierają
znamiona oszczerstwa
lub zniesławienia - I to tylko
po wcześniejszym
uprzedzeniu
autora skargi,

I
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piłkortikie

Dwa remisy-jedna przeqrana
Ogólnie rzecz biorąc je.
steśmy zadowoleni z wyników
osiągniętych przez naszych ligowców.
Piłkarze
LKS wywieźli ze
Szczecina cenny punkt (bramkę
strzeli Mszyca), remisując 1 :1
z Pogonią. Jest więc jak
twierdzi sekretarz generalny tego klubu p. Stefan Rogala powód do radości.
- Musimy wygrywaC u siebie, a w najgorszym wypadku
remisować
na wyjazdach. Jak
dotychczas plan ten jest realizowany przez naszych graczy.
W nadchodzącą sobotę o godz.
19 czeka nas kolejne spotkanie

liJ skttOcie
.6. Mistrzem tenisO'Wym Kanady został mistrz Wimbledonu
J. Newcwnbe (Australla), który w Toronto pokona! T. Okkoremir (Holandia) 7 :6, 3 :6, 6 :2,
7:6.
4 W Mińsku znajdują się nasi he>keiści,
którzy rozpoczęli
przygotowania przed sezo,ne.n i
turniejem
„Sow1eckiego Sportu". Pierwszymi przec,wnikam!
naszych zawodników będą reprezentanci Rumunii (29 bm.)
oraz trzy zespo!y Związku Radzieckiego należące do I ligi.
Trenerem naszych graczy jest
Jegorow.
4 Szósty etap wyścigu kolarskiego dooko!a Słowacji wygrał
J, Gawliczek. W klasyfikacji o-g61nej Gawliczek znajduje s ię
na 6 miejscu.

4 Czołowy nasz mo·tocykllsta
Bogdan
Kanty
startując
w
CSRS, zajął w klasie motocykli
12!1 ccm · 7 miejsce. Dystans trasy wynosił 51 km (10 okrążeń
to.ru).
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- tym razem na naszym boisku przy al. Unii grać bę
dziemy z Polonią z Bytomia,
która zajmuje 9 miejsce w tabeli lige>wej. Gra.cze Byte>mia
zremisowali z Odrą o:O. Tak
więc Polonia nie wygra!a jeszcze ani jednego meczu (poprzednio uzyskała ona z Górnikiem (Z) wynik 2 :2).
Ostatecznie pne>downlctwo w
tabeli objęła Stal Mielec. Ale
to dopiero początek rozgrywek
i to pierwszej rundy. Drużyna
obecnego lidera w trzeciej kolejce spotkań grać będzie w
Wa!brzycllu z miejscowym Zagłębiem,
które pokonało 3 :1
· graczy Rzeszowa.
Jaka jest sytuacja w n lidze? Piłkarze Startu znajdują
się na pierwszym miejscu. Pozycję
lidera zawdzięczają oni
lepszemu stosunkowi bramek.
Tę samą ilość punktów posiadają najgroźniejsi rywale Startu: Lech I Hutnik.
Pilkarze pabianickiego W!óknlarza, Jak
przewidywaliśmy,
stracili dwa punkty w meczu
z
Hutnikiem,
ale
przegrali
jedynie różnicą Jednej bramki.
W
nadchodzącą
niedzielę
w
Pabianicach dojdzie do bezpośredniego
spotkania e>bu
naszych
drużyn
drugoligowych .
Nie trzeba dodawać, że te de·rby pabianioko-tódzkle zapowiadają
się nadzwyczaj
atrakcyjnie.
Teraz słów kilka o meczach
drużyn
biorących
udz!a!
w
spotkaniach Jigi
międzywoje
wódzkiej.
Włókniarz
zajmuje pozycję
lidera po odniesiqnym zwycię
stwie 1 :o nad Concordią. Gracze
łódzkiego
Orla
wygrali
trudny mecz z Ursusem 2 :1 i
zajmują
8 miejsce w tabeli.
Wtdzew zremlsowat 2 :2 ze Zniczem i jest na 11 miejscu. Pilkarze Concordii znajdują się na
dole
tabeli, maj'lc o zdoby tych 1 4 stracone punkty,

{7166)

stkie operacje "!Ymiany walut
zagranic2Jnych, ~ do odwoła·
nia.
W wlęks.:ości wypadków
zamknięto
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W poniedziałek zebrała się w
Waszyngt1>nie ~'da zarządzająca
Międ.zynarooowego
Funduszu
'Walutowego,
aby
wyciągnąć
pierwsze w.nioski z decyzji o
charakterze finansowym i walutowym ogł1>sz001ych przez prezydenta Nixona. Nie wyklucza
s•ię także zwołania w najbliższym czasie na-dzwymajnego posiedzenia
Ul<ladu Ogólnego w
sprawie Ta,ryf Celnych i Handlu (GATT), do kt~rego należą
także Stany Zjednoc„«>ne.

również giełdy złota.
DELHI.
Sena.to.I' Edward
Szczególny chaos pan«>waJ w
Kennedy, który zwiecLzal ostatp«>medziałek na giełd.zie t«>kiJnio obozy ucl10dżców w.schodskiej, która nie zawiesiła «>pen.io~pakistańskich w Jinidiach, o-racji walut1>wych. Zanotowan„
świadczy!, że jest przekonany,
tam gwałtowny spadek . kursu
iż armia pakistańska dopuścila
d«>lara i zja.wisko masowej wysię ludobójstwa we Wschod.nim
sprzedaży tej waluty,
Japon.
Pakista'llie.
ski bank centralny zmuszony
KAPSZTAD. Sta.n zdrowi.a
został do zaiknpienia «>kolo 100
49-letniego
Adriana Herberta,
mln dolarów w ciągu jellne110
któremu nieda.wino
~esreze-:
dnia, co stanowi
na.jwyższy r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ : - . : : : : o . - . : i
dzienny napływ doli\d'a,
od
chwili rozpoczęcia kryzysu walutowego. W japońskich kołach
rząd«>wych panuje p1>ważne zaniep1>kojenie, aczkolwiek rzec•by się zmuszony do odejścia
{Dokończenie ze str. 1)
nik rządu zapewniał, że Ja.po..
od haseł, jakie dotychczas gło
budżecie rodzinnym. w trudnej
nia nie planuje rewaluacji jena.
sil.
sytuacji znalazto się też 80 mln
Eksporterzy, w pra.k tyce we
Aktualny stan amerykańskiej
robotników i pracowników nawszystkich krajach uprzemysło·
jemnych. W ciągu 4 lat wojen- gospodarki oraz wielostronność
wi001ych świata kapLtalistycznenych - od 1965 do 1969 roku nadzwyczajnych posunięć Nixogo, wyrażają p«>ważne zanlepo·
na sprawiają, że w chwili owzro·st płac został sprowadzokojenie
zwiększeniem cel imbecnej
nikt nie potrafi przeny do zera wskutek wzrostu
portowych przez Sta,ny Zjedno·
widzieć
szczegó!owych konsekcen.
cz«>ne, oceniając ten ~rok jako
wencji
dokonanego
zwrotu.
powrót do praktyki pr«>tekcjoPrzyznał
to zresztą sam sel!:renizmu.
Charakter podjętych
przez
tarz dis skarbu, connally, ktOW Japo.nii producenci samoprezydenta decyzji świadczy o
ry - ja·k podaje „Washlngto·n
chodów,
apara-tów telewizyjtym,
że stan gospodarki a.me-„ Post" PO'Wiedzial: „szczerze
nych i spr:iętu elektroniczneg<>
ry<kańskiej
jest gorszy, niż na ł mówiąc, dokonujemy eksp~ry
nie ukrywają obawy, że eksogót
przY'Puszczano.
W
przementu
1
nie
jesteśmy
pewni
port tych artykułów do Stanów
ciwnym razie Nixon nie czuljego rezultatów".
Zjednoczonych
skurcy;y
się
poważnie.
Dla W. Brytanii
sz;czególnie ujemne skutki decyzji Nixona dadzą się odczuć
w
przemyśle . samocho<li>wym
oraz eksporcie whisky.
Przemysł samochodowy, a zwłaszcza
firma
„Volkswa.gen",
ucierpi
także w NRF. W Szwajcaril odo budowy rurociągów na!toW tych <liniach zapadła O&tacenia się, źe 90 procent ekswych.
teczna decyzja w spra•wie doP«>rtu tego kraju d«>tknięte zoBudowa
nowego
gazociągu
niosłego
dla go-spodarki
austanie decyzjami USA. Pr«>dutransalpejskiego rozpoczęta zostriackiej
międzyna.ro<!owego
cenci australijscy równici: nie
projektu inwes.tycyjnego. Kom_ stanie jesz cze w bieżącym ro ku .
ukrywają swego niezad«>wodenia
Radziecko-włosko-austriacka
petenrtme czynniki zaaikceptcwrnI niepok«>ju.
Co najmniej l"f3
ty budowę rurociągu gazowego
transakcja garowa jest kolejnym
australijskiego eksp«>rtu p1>nieod
miejscowości
Baumgarten
przejawem
ekspansji ra.dllecsie straty w związku z protekna grani<:y z Qzecho.slowacją do
kiego ' eksportu
na
Zachód.
cjc>nilJIIlem USA.
Tarvislo na grani.cy wlosko-a•u· Przed kilkoma miesiącami poPrzedstawiciele kół gosp«>darsi>riaokiej.
Rurociągiem
tym
podobne
porozumienie
handlowoozych tych krajów zapowiadają
płynie do Wioch ga,z radziecki.
gospodarcze zawarł Związek Rap«>djęcie
kr«>ków odwet«>wych
Qzęść
jego
otrzyma również dziecki z firmami NRF. Na Je·
w 1>dp1>wiedzi na pr1>tekcj«>nistygo mocy już w 1972 ·roku, jak
AUJStria,
bardw
potnzebująca
C1Jne posunięcia Stanów Zjednotego pa,liJwowego zast.rzyku.
się
przewiduje,
radziecki gaz
czonych.
Austria spłacać będzie dosta·
pop!ynie przez Czechosłowa<:ję
Na wtorek
zwołane
zostało
wy
gazu
radzieckiego
rurami
o
do
centrów
przemysłowych
Banadzwyczajne posiedzenie
kowielkich przekrojach służącymi warii i innych części NRF.
mite<tu walut1>wego EWG,
w
skład któreg«> wchodzą
przedstawiciele banków centralnych
1>raz rządów 6 krajów wspólnego rynlm. Również we wtorek
zbierze się w Brukseli na nad4 Wczoraj w Stobiecku, pow. skrzyżowaniu
ul. Tuwima
zwyczajnym p«>siedzeniu
najRadomsko gwaltowni.e wybieg- Wodnej kierowca „żuka" 0854
wyższy
ocga-n
WYk«>nawczy
ła
na
jezdnię
6-letnia
Małgo
BT
spowo<!O>Wa.I
zderzenie z
ryn.ku komisja
wspólneg«>
rzata T. i została
potrącona
„Gazelą" FE 6695. Kierowca moEWG.
przez
mato·cyll{J.
proo;vacL~ony
tocykla Roman B. (Muchówka·,
przez Henryka L. Dziewczynka
pow. Lęczyca), został umieszdozmala złamania podu<!zia i o- czony w Szpitalu im. Jonschególnych obrażeń. Przewieziona ra, wskutek odniesionych obrazostala do szpitala.
żeń.
4 Do szpita·l a zosta.i przewie4 O godz. 9.50 na ul. Kiliń
ziony motocyklista Adam P., skiego 61 z tramwaju 5/4 wyktóry w Dobrej pow. Lask zde- padła 61-Jetoia MarJa z. /Głów
rzyJ się ż „Sanem" prowa<!zo- na 62). z ogśln.Yrru obraienianY'm przez Jana S.
mi
PI"Zewiez~ona
została
do
.t. W· Pabianicach
me>tocy- Szpitala im. Pi.rogowa.
Dziś
w Lodzi zachmurzenie
klista Stanisław H., wyprzedzaniewielkie,
okresami umiarkowane.· Możliwy niewielki opad
jąc wóz konny uderzył w me4 O godz. 11.10 pod kola
deszczu. Temperatura do 20 st.
go, ponosząc śmierć.
tramwaju 44/6 dostał się FranWiatry umiarkO'Wane, północno
.t. W szpitalu zostali umieszciszek W.
(Bałucki
Rynek).
za<:hodnie. Jutro możliwy przeczeni mótocyklista Jan R. i Je·
Mężczyima
wyskakiwał
z walotny deszcz. Temperatura bez
go pasa.żer, Zbigniew M. wsku- gonu przy zbiegu ul. Aleksanzmian.
tek obrażeń jakie odnieśli w
drowskiej i Kwiatowej. PoszkoDziś
zachód słońca o godz .
wynLku przewrócenia się modo·wany do'Znał bardzo ciężkich
19.04, jutro wschód o ł.29.
tocykla. Wypadek nastąpił na obrażeń .ciała . Przewieziony zo(Dziś
imieniny obchodzą Jaskutek pęknięcia łańcucha.
stał do szpitala im. Biegańskie
cek 1 Anastazy).
4 W Lodzi o godz. 6.15 na
go.

Dolar zll et ro ni zo wa ny?
.*.

Ekspansjo rndzieckieqo
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piano ptu-0a i serce, pogo.ns:zyt
się .

MOSKWA. - Ze stacją aiut-o-maty02'.ną „Lumochoo 1", zmaj•
cLującą się na powierzchni Kis ię
życa przeprowadzono w po;niecLzialek ostatni seans lącmości
w ramach 10 dinia ](Jsiężyoowe
go.
NOWY JORK. Amery>kań.ó
sk1.e samoloty wojskowe, w tym
bombo•w ce „B-52", cLo·ko:n.ują w
Wieonamie naJ.<J•tów na potud:niową część strefy 2ldemiJ.i.tary •
zowanej. W ciągu
e>sta.truch
2 dni samoloty USA przeprawa_
dzlly na wspomniany rejon ponad 200 lotów bojowych.
PARYŻ. W ponledz!alek Q
gocLz. 19.39 cz~su warSCla;ws,k iego z bazy na wyspie WaL!op!ł
w stainie Wirginia (USA) przy
pome>cy arneryJrnń.sk!eJ czterostopniowej rakiety nośnej typu
„Sco.ut"
został
wysbl'zelo.ny
francuski sztuczny .sateliita Zie0
mi „Eole •
DJAKARTA, - P.rezydent Jn.;
do111.ezji Slllha.rto pr.zecLs.tawiając
w pa.rlamencLe
plan rozwoju
gospoda.rczego kiraj u,
zaapelował o wprc>wadzen!e
kJomtroll
urod·zin, aby zamier7.ony plan
przyinióst
rzeozyw1s.tą poprawę
sytua cii go.spodarozej Im.don.e•zj i.
ANKARA, W WYll'liltu po•
wodzL,
będącY'Ch
następstwem
niedaWll1ych ule·wnych de.suzów,
zginęło
we wschodniej Turcj1
17 osób.
PLOCK.
16 bm. w nO>Wy-m
oddziale płockiej „Petrochemii",
trzeciej destylacji rurowo-wieżowej,
uruchomiono urządzenia
do otnymywania 1 stabilizacji
benzyn surowych
oraz
gazu
płynnego.

WARSZAWA. - G;upowo i w
wyruszaią
studenet
na praktyki wa.J<:acyjne w świat.
W czasie teg.oro.cznych wakacji
na praktyki zagraniczne wyjedzie oik. 5 tys. studentów stars·zych lat ze wszystkich wyż·
szych uczelni w kraju.
KAIR, z]ednoc-zcna Repu•
blika Arabska 2'.Wrócila się do
Organizacji Narodów Zjedno~zo
nych o podjęcie natychmiastowej akcji, mającej n.a celu O•
chronę arabskiej
ludności strefy Gazy wobec planów Izraela
ewakuacji ludności tego rejonu
na słabo
zaludnio.ne obszary
Pólwyspu Synajskiego.
BELGRAD.
Belgradzkl
dziennik
„Borba"
doniósł
w
n iedzielę,
że jest mo·żliwe zlo·
żenie wizyty w Jugosławii przez
premiera ChRL Czou En-laia.

pojedynkę

RZYM. -

Malty będ zie
negocjacje z rzą
dem
brytyjskim
w
sprawie
przyszle>ścl baz wojskowych W,
Brytanii na terytorium Malty,
Rząd

kontynuować

NIKOZJA. - Rząd arcybisku•
pa Maka.riooa dal do zro'l.umienLa, że nie zgodzi się, by !lota
śródziemnomorska
NATO
korzystała z baz
brytyjSlkich na.
Cyprze.
RZYM, - Rząd Grecji pozba..:
obywatelstwa greckiego Andreasa Papandreu, byłego ministra i przywódcę ruchu oporu 1
za „działalność przeciwko ret.i-

wił

mowi".
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WMo.nachium powinno być lepiej niż wHelsinkach

NRD przed ZSRR

Daniela
Jaworska
zasłużyła
na wręczenie jej zlotego oszczepu,
srebrne puchary powinni otrzymać:
Szordykowskl
oraz
sztafety 4xl00 m (Gramze, Cuch,
NO>Wosz, Dudziak) 1 4x400 m
(Badeński, Balachowski, Koryc_
ki i Werner). Brązowe żetony
zdobyli:
Szudrowicz,
Szewlńska, Werner, Komar, Suknie·
wicz.
Grono zwycięzców nie jest
zbyt liczne jak na 77 reprezentantów startujących w barwach Polski na stadionie w
Helsinkach.
Spodzlewaliśmy się, że bilans
nasz będzie znacznie pomyśl·
niejszy, że potrafimy odegrać
poważniejszą rolę w tegorocznych mistrzostwach Europy.
Prezes PZLA A. Majkc>wski
twierdził, że byliśmy źle przygotowani do mistrzostw, że zawodnicy nie znajdowali się w
szczytowej formie.
Tak też było w istocie. Już
na samym początku spe>tkał
nas zawód w pch,n !ęclu kul11
kobiet. Potem przyszły eliminacje biegów na 800 m !. ..
niepowodzenia. Różnie można
ustosunkowywać
się do rezultatów osiągniętych przez naszych biegaczy, ale jedno jest
pewne, że daleko Im do zastąpienia
takich
zawodników
jakimi byli przed laty Chromtk czy Krzyszkowiak. Fatalnie wypadli nasi maratończycy. Bogusz był 21, a Wa·
wrzuta dopiero - 24. W e>kresie międzywojennym lepiej spisywali się ambitnie
walczący
Gancarz czy Sodula.
Wielkim
niewypałem
byto
wysianie Schmidta. Jeżeli pojechał
Sch,mldt
to równe
szanse
otrzymania paszportu
mógł
mleć
Sidło,
a najlepiej
było
wysiać Garnysa
ze Startu. Przypominamy, że Schmidt
skoczy! zaledwie - 15.62, wówczas gdy Garnys miał w tym
sezonie wynilt ::::: 16.20.

gdy

Na wypisany złotymi czctonkami dyplom zasłuży! B. Mal!nowski, który ustanowll w
biegu na 5 km rekord Pe>lskl.
Młody
ten
długodystansowiec
znalazł
się w
gronie najlepszych biegaczy Europy i ro·
kuje piękne nadzieje na przyszlość. Jest on, jak Tomczyk
w boksie, największym naszym
talentem sportowym odkrytym
niedawno, a legitymującym się
Już dobrymi
rezultatami.
wręczyć dyplom rów·
Golębiows.kiemu. Nie zdo•
on co prawda medalu, ale
konkuremcja ta stała na wy.
jątkowo
wysokim
poziomie.
Wystarczy nadmienić, że: Szap-

Warto

nież
był

ka Dosa i Achmietow rozegrali pojedynek o zloty medal na
wysokości
2.20.
Gołębiowski
skoczył 2.14, a więc zaledwie o 4 cm mniej od swego
rekordu życiowego I 6 cm gorzej od ...rekordu Polski Czernika.
ogólny bilans dal nam
miejsce w klasyfikacji meda!owej I 5 w klasyfikacji punktowanej.
Wydaje się te nie warto już
roztrząsać startów
w Helsinkach, a natychmiast zakasać
rękawy 1 zabrać się pe>ważnle
do przygątowań naszej reprezentacji olimpijskiej.
(ja. nie.)

r-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~......:.~~......:.~

Zapraszamy molocyklislów CSRS
na start w Lodzi
R<n;p«>ezęly

się

przygotow.a.nła

organl:zacyjne związane z X
jubileusz1>wym Wyścigiem M-0tocykl<>wym
«> Zloty
Kask
Dziennika Lódzkiego". Impreza
ta, na,d klt6rą pa-tr«>nat objął
Lódz~i Komitet Frontu Jedności
Narodu, odbędzie się 12 września.
Organizatorem jest KS
„Gwardia".
Do CSRS Wyjechał pelnomoendk
k«>mitetu orga-nlzacyJneg«> Tadeus.z Jab!ońskl, celem

zaczną pływać

Kiedy
z

entuzjazmem o
sukcesaeh
naszych
młodych
pływaków,
któ!'1.y tak dobrze
spisali slę w czasie II Centralnej Spartakiady Mlo<!zieży. Lod:zianie byll rzeczywiście rewelacyjni. Zdobywali medale i
bili rekordy życiowe.
Obecnie
jesteśmy
po
mistrzostwach
Polski
seniorów.
Uzyskano szereg dobrych rezul·.
Pisaliśmy

zaprl>!>Zenla 5 najlepsizych motocyklistów teg«> ~raju.
O
wytyczen>u nowej trasy I udzia.le zaw<>dników n·apts-z;emy niebawem. Dziś pragniemy jedynie zasygnall@ować
że startować będą zawodrucy
muennie zaproSCleni prze.z organiza to·r 6w i że pr«>g>ram p.rzewiduje jedynie dwa wyścigi
plus wyścig główny handicapowy «> Złoty Kask.

seniorzy

tatów i można chyba bez więk
szej obawy obserwować pogoń
za dotychczasowymi mistrzami
basenu ptywacikilego - by móc
na arenie międzynarodowej zacząć
e>dgrywać
coraz
poważ
niejszą

rolę.
Oglądaliśmy

prezę

w

niej

z

jednak

żalem,

gdyż

reprezentantów

tę

im-

zabrakło

Lodzi.

Reprezentanci
NRD
zdobyli
12 złotych medali, wówczas
ZSRR
9. Dobry jest
również
bilans srebrnych medali. Na swym koncie lekkoatleel NRD mają fch
13,
zaś ZSRR 3. Natomiast NRD
posiada 7 brązowych medali, a
ZSRR - 8. W sumie reprezentanci NRD wywieźli z Helsinek 32 medale. Jest to trudny
do pobicia rekord
·
Jak wielka i przygniatająca
jest przewaga zawodników NRD
i ZSRR nad trzecim zespołem
w tabeli medalowej
NRF
niech
świadczy
fakt,
że
ci
ostatni zdobyli w sumie tylko
17 medali. Pewną niespodziankę
sprawili lekkoatleci CSRS,
którzy spisali się nad podziw
dobrze, zdobywając 4 medale
w
tym
2 złote. Czechoslo·
wacy zajęli ostatecznie 4 miejsce, wyprzecLzając takie pań
stwa 'jak: Francję, Finlandię,
aż

Wielką

Brytanię,

Polskę

1

Wło

chy.
z CSRS wygraliśmy mecz w
BratY'slawie,
ale
niestety w
pośrednim
pojedynku przegraliśmy z nlmii w Helsinkach,

Badminlon
W turnieju badmintona orga.
nizowa.nym przez LSM i SWOS
oraz Ognisko TKKF-Stoki rozegrano kolejne spe>tkanie eliminacyjne. Do finału zakwalifikowali się: Bogusław Płonek i
Hanna Wieczorkowska oraz Marek
Brzęczkowski
1 Tadeusz
Stec.
Kolejna
eliminacja odbędzie
się w nadchoozący czwartek na
ko.rtach w parku szkolnym, Po·
czątek o godz. 16.

...

TOTO-LOTEK
17, 24, 29, 30, 37, 40
dod. 7
„KUKUŁECZKA"

1, 2, 9, 11, 18, 30
{dod. 21)
(K,ońcówka

banderoH 6216)

Pami1tc na

taśmie

Wlel~· oa;nak wskazuje na to, te w okresie, kiedy za.powłedzla.no ofiojaJną wla:ytę prezydenta Nixona w Pekl•
we Wa.tyka.n znowu za.biega o na.wiąza.nie norma.lnych sto.
sW:ków dyploma.tycamyc.h z ChRL. Wysiłki te same w so•
ble nie sta.nowią czegoś nadzwyczajnego. Od dawna. . jut
Stolica Ap0$tolSka fa.ktyoznie uznała za. błędne stanowisko
za.jęte przez Piusa Xll wo-bee Chin LUdOl\VYCh i ~ała. za.
konieczne poczynić poważne ustępstwa wobec Pekinu, abY
w za.mia.n uzyskać to, na crz.ym Wa.ty<ka.nowl na Daleldm
Wschodzie zależy dzlś najwięcej: odibudowy więzi hleru•
chicznej między papiesldm Rzymem a kościołem ka.tollCllWD
w kontynentalnych China.eh.

i ludzie

ŻEŃ-

WYMOWNE OSWIADCZENIE

SZEŃ
Jak

kolron

paźd2'ler1llka 1965 rolriu przemaw!la.jąc na Zgromacheniltl
Ogólnym ONZ pa.piet Paweł VI podkreślił konieczność
wejścia. ChRL do Nar<>dów Zjednoczonych. 6 styc:onia 1967
r<>kiu przemawia.jąc podozas obchodów 20 roc.znicy utwo-

s

menla. episkop a.tu chińskiego pa.piet oświad-OZyl:
„Wszyscy wiedzą, że kościół ka.tollcKl pa.trzy! za.wsze na
Chiny z niezmiem.oną sympa.tlą. Długa i dra.ma.tyczna. hi•
storJa stosunków Kościoła z narodem chińskim dowodzi, z
jakim sa;a,ounkiem i zaa.nga2lowaniem Kościół starał się
poznać ten naród •••
Również obecnie pragniemy wira.z z tymi, którzy kle"
rują życiem codziennym
tego na-rodu na kollltynencd.e,
wspólnie pri:emyślilwać problemy pok<>ju, wiedząc, że ten naj.
wspanialszy ideał lud.lJkd i społecrmy Jest ściśle zwlązany
z duchem ludu chińskiei:o",

jedwabnika

owinięty jest ndtką, tak i
korzeń żeń-szenia opleciony

jest mi>taani i legendami,
Korzeń żeń-szenia od wieków już traktowany był jako cudowne lekarstwo, panaceum na wszel!cie kłopo
ty człowieka. Nazywano go
korzendem
długowieczności,
środkiem chroniącym przed
statrością,

r.ześkość

myali.

CO PISZE DZIENNIK WATYKAIQ'SKU
PodcZM zes.zlorocameJ jesiennej podróży P.&wla VI dn
Azji pa,pleż nie tylko zatrzymał się w Hongkongu, gdzie
wygł<>sd.I przemówienie o wydźwięku pozytywnym dla Chin
Ludowych, lecz, oo mo<ie Jest jeStl;eze ba.rdrl.lej ·wymOl\Vne 1
z okMJjd sesji plenarnej I Pana,zJatyekAej K<>nferencJi Epi•
skopMów uslłOl\Val, choć wówczas na ogól nieskutec:on.Je,
złagodzić tra-dycyjny polityca;ny antykomuni'C!Il sporej cześ·
ci tej hiera.rc.hli. 18 lipca. br. w.a.tykański „osservatore " Romano" komentując na pierwszej stronłe proje<kt podróży
prezydenta. Nixona do CMn pl.sal m. ln.:
„WYTa.źamy tycizenle, by spotkanie
stało
się
wlelkbn
wkładem w dzieło ws.pólpra.cy między ;na.rodami, a. tYD'
sa.mym w dzieło pokoju".

podtrzymującym

i

rozjaśniającym

Podobień&two

jego
do ciała ludzkiego
uczyniło gc;i
prawie świętą
rośliiną, Puyipisamo mu wiele cudOIWllych właścdwoścl,
kitórych zen-szeń -w: wJęk
SZXJści DJie posiada.
k:ształtu

CO LECZY 2ER-SZEię?
, Koreańscy uczeni stwier·
· dzają, że rui: 53 proc. ogółu
,związków mineralnych, zav. •artych w korzeniu stanowi.' fosfolI', a 17 proc. - siarka',
K.Cl'l'zeń zawiera poza
ty>m
plOtas, wapń, magnez,
żelazo, ltxzem, bar, tytan i
inne pierwiastki.
Z orga·
niemych związków wymienia się rozliiczne glukozydy,
kwru>Y organiczne, olejki eterye<me, witaminy, aminokwasy Ltd..
Lekai:ze są zdania, że ko·
rzeń żeń-.szenla jest dobrym
lekiem w· wielu chorobach.
Reguluje \O()l!l przemia.nę kwasu nukleinowego i bialka,
pomaga przy odillowie tkanek, s.twa.rza dobre warunki
do
przyiswajania pokarmu,
obnrlża
porziom cukru we
krwi, US'lI!Wa zbędne ilości
tłuszczu w wątrobie,
ułat
wia pracę serca. Jest siku·
tecz.nym lekiem w arteriosklerozie, pomaga unormować ciświenie k!rwi zarówno
wtedy,
kiedy pacjenJt ma
wysokie ciśllliende, jak i ni·
sicie.
Żeń-szeń ai~ywioZ1Uje
proowkcję klrwi w orgaruz·
mie. W zależności od dozy
- może on
pobudzać lub
hamawać
dziail:alność
kory
m6zgoiwej.
Wiele mitów o cudownych
właściwościach

żeń-szenia

znalazło

więc potwierdzenie
w
badaniach
natu.kowych.
N auk,a potwierdziła na razie
jednak tylko z:n.ikomą część
właścLwości

„świętej

rośli-

Polscy
filmowcy

w Egipcie

Na

zdjęciu:

Urszula.

Skarbek,

jedna.

ft

operatorek

śmoweJ.

przy

obsłudze

„Odra 1304 na usługach
przemysłu iek_k iego
~
11

Szybka informacja

-

lepsze

zarządzanie

ktualność

informacji do·
zdolności produkcyjnych,
wydajności
park.u maszymCl'Weg.o i pr~
cowników, potrzeb rynku,
obiegu towa.rów, wielkości
zapasów itp., to
elementarna
zasada wydawania trafnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania. żródlem wielu mylnych decyzji było przec1et niejednokrotnie nie co innego, Jak
posługiwanie się danym.I ;,z sufitu". Wobec naglących terminów planistów,
administracja
nie była bowiem w stanie takich sprawdzonych danych zapewnić metodami tradycyjnymi.
Za.kupując
kosztem blisko 20
milionów złotych drugi w resorcie przemysłu lekkiego kom·
puter,
nieprzypadkowo oddano go więc
do dyspozycjl
„Ekorno".
„Odrę 1304" maszyrsę cyfrową
drugiej
generacji, a więc już
elektroniczny „mozg" z najprawdziwszego zdarzenia, sprowadzono
do Lodzi z końcem
1970 r. Specjaliści wrocławsltle
go „Elwro" sporo potrzebowali
czasu na jej \Lruchomienle. Maszyna, która wykonuje obecnie
zadania
mające
doWieść Jej
pelnej
sprawności,
w tych
dniach otrzyma pierwsze autentyczne zlecenie, którego wyniki wkrótce potem przekazana

A

tyczących

zostaną

przemysłowi.

W towarzystwie
kierownika
1.akladu obliczeniowego mgr W.
Sz\Lrmacha, przekraczam
próg
elektroniczmego
sanktuarium.
Caly to cerem()nlal. Wdziewamy
śnieżnoblale kalosze i
przek.raczamy próg BO-metrowego pomieszczenia wypelnionego metalowymi
„skrzyniami".
Te
skrzynie to jednostka centralna
„Odry" z szybką pamięcią operacyjną, pozwalającą na przechowanie powyżej 32 tys. liczb
lub cztery razy tyle liter, to
poza tym 6 jednostek pamięci
taśmowej (coś
w rodzaju gigantycznych magnetofonów, na
których taśmie pomieścić moż
na każdorazowo
kilka
milionów znaków), to wreszcie tzw.
czytniki
kart
drukowanych,
taśmoteki Itp. Główny inżynier
zakładu
mgr inż. St. Szmelczyński
ukazuje ml wnętrze
„mózgu". Jego „szare komórki"

Jak d&nosila prasa, ekipa realizatorów !firnu „W pn:;tynl
i w puszczy" przebywa w Egipcie. Za.kion.,,.~ono już UJęcla,
w których występują ojcowie Sta.sia I Nel. N-z: Edmun~
Fetting
(Ra.wllson), Stanisław
Ja.sluklewl.oz . (Tark<>W.s.ki)
i M<>nlka Rosca (Nel) na wielbłądach pod piranudami.

I

jednostki pamięci ta·
Foto: A. Wach

l.ódzki ośrodek
ekonomiki
normowania
I
organizacJ1
pracy
przemysłu
·lekkiego
„Ekorno" przed dwoma laty
wspa.rty został przez utworzone resortowe centrum obliczeniowe.
Dzięki temu działy
koncepcyjne uzbrojone zostały
w niezbędne
technlki nowoczesnego
przetwarzania da.nych i automatyzacji pracy
umysłowej.
Centrum obliczeniowe przemysłu lekkiego korzystając na początku z komputerów centralnego systemu
Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO)
w Gdyni, Warszawie, Wroclawlu pozbawione było swobodnego dostępu do maszyn cyfrowych, miesiącami zmuszone było wyczekiwać w kolejce,
co było Jego
sprzeczne
z pod·
stawową
funkcją,
tj.
skróceniem cyklu obiegu lnformacji.

.i
I

PRZECIW SKUTKOM ,,SCHIZMY'•
Artykuł tra!rJtowa.I zapow;ledt whyty Nlx.ona w Peklnlel
jako osta-teczny kre5 łzoła-cji ChRL na scenie międtzynarod<>wi>J i da/Wal Jednocześnie do a:rOIZUlll.ienia, że rOwnieł
WMyłmn mógłby 1 powinlen być objęty tym procesem nor'!
mallzacyJnym.

=.
I=
~

Czego w szozególn<>§cl oazelruje Watykan od PekJnu? oto
uci~e crzęśei hierarchii kości<>la. chińskiego na Ta.j•
wa.n 1 usunlęoiu nlekitórych pozostałych na kontynencie
biskupów pri:ez władze, kier<>wniotwo tego Kościoła za.iła•
Io zrekonstruowane i na mocy decyrzji ~<>wej pozba•
wi<>ne ląc.mości z Rzymem. W miairę upływu lat trzymi•
lionowa spoleC?:n~ć chiń~kich katolik6w uzyskiwała ooraa:
~ większą 11.ozbę biskupów konsekrowanych i nominowanych
na różne sta.nowiska kościelne bez wiedzy Stolicy Apopo

to niezliczone zwoje kabelków.
Przy
taikiej objętości, nasze
ż
h b b
i J
mózgi te c Y a Y 1ep e praco,za~~i maszyn panuje specyficz.ny klimat. Nie tylko i:.resztą
z powoou
idealnej
klimatyzacji.
Operat()rzy
stolsłmej.
1 kon.qerwaLioząca.CZEGOobecnDOle
M9A6GAblsSIĘkupPóEwKINkTości<>
la ka.tollckiego
w ChRL
„Patrlioty.cma.
Konferencja EpiskO'Patu
Chili•
torzy poslugu~ą się między so!ikiego" llle jest uznawana za. ważną przez Wa.tyka.n.
bą językiem
cytr i symboli.
Są w niedostępni,
tym momencie
herme- : . . - - - - - - - - - - - - tyczmi,
dla człowieka spoza branży wręcz egzotyczni.
„Spoufalają" się niemal
poC'liątku zostanie o,pa.rty o najRomnowy, które podobno łoozyły się niedaWlllo w Hong.
z genialną maszyną. Trwają jenowszy
system
zarządzania.
kongu między wysla.nnikami Wa.tyka.nu a przedstawiclela.szcze próby. B()ją się więc 0
Dla naszego .resortu sp()rządzi- ~ mi rządu ChRL miaJy dotyczyć właśnie tego <>statnlego;.
s tan „mózgu".
my kompleksowy rejestr stosocentralnego w olbecneJ ta.złe wza.jemnych kontaktów prowa.nych materiałów we(!lug noblemu.
Działa jednak bezblędnie.
Z
wo wprowadzonej w br. nodziurkarki pracującej z szybko- menkla1ury.
Dla Centralnego
~
W"'tyka.n .za cenę nrumaJJza.cJl stosunków z ChRL ł od.
ścią
1.200 wierszy na minutę
Laboratorium
Przemyslu Babu!loowy więzi koścJ.ola chińskiego z pa.piestwem mógłby
wychodzą karty oblicz.eń pianiwelnianego - eWide 11cję i roz.1M.t;wierchić ii z punktu widzenła. prawno-ka-nonic:on.ego nle•
styczicych dJJl „Radoskóru" liczenie materialó~'.
' Ja.'ko zaJega:Jhowa.ć sta,n f.a.ktycmy. z drugiej strony Pekin
szczegółowe
plany . kwar~alne,
_ A więc , w efekcie motna . . . · doma.ga. się tych poounJ.ęć kościeleycb bez konieczności
roczne l operatywne dla ró'tnesię spooziewać lepszego wykoudzielania Jakl.chś kontroświadczeń politycznych. Preceden•
go typu i wielkości
obuwia, ·rzystania pa!1ku maszynowego,
sową sprawą, 7lI'ęcznie wykorzystywa.ną w
rozmowa.eh z
prognozy eksportu ltd. Już w prawiidlowej gos,podarki mateWatyka.nem prrzez str<>nę chlń&ką, była nieda-wna nomina•
IV kwartale br. „Radoskór" bę- .r ialowej, ogramiczenia zapasów,
eja. pmewodniczącego kontere.ncj1 chińskiej hierarchii, ar•
dzie się tyml danymi posługi· w sumie _ likwidacji różnych
cyblskupa Pil Schu Sina, k.tórą Watykan po Cli.chu a.pro,
wal.
starych „grzechów" w zarząborwal.
Mgr W. Szurmach informuje dzaniu przemysłem lekkim?
nas: PCJ.d ko.nlec roku rozpaczBaz wqilędu na ło; w Jakim stopniu krążąee mów poniemy tu pracę na dwie, a po- Po to nas w LCJ.dzi powogł-oski na łema~ ndeofkilalnych rozmów waitykailslro-chiń·
tern na trzy zmiany. P ierwsze lano. A niezależnie od prowanasze
zadania dla przemysłu?
dzenia wla.snych pra-c,
„Odrę
sklch <>dpowia.dają pra-wdzlle, jedno wyda.je ,się być pewne&
Na przyklw: opracować system 1304" udostępniać będziemy do •
Stolicy Apostolskiej mleży do tego stopnia na llkwidacji
operatywnego sterowania p~oobliczeń
wszystkim za.intereso„chińskiej schizmy", .u: kierując sdę eleme.nta.rnym rea.liz·
dukcją przędzalni
czesankowej
wanym zakładom 1 Jednos.tkom
„P()!anll", która powstanie w
bra-nżowym,
mem dla osiągnięcia tego celu gO<towa jest pon.teść niemałe
Lodzi.
Nowoczesny zlllklad od
M. KRAJOWNA
ofiary.
ł. K.

I

=
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„Spicimierz"

ieś wygląda jak wymarła. Mieszkańcy
w polu, Jest bowiem czas gorączko_
wych prac rolni0zych. Kto po raz
pierwszy
DO UNIEJOWA PRZYJEprzyjechał do Spicimierza
zwraca przede wszystkim uwagę na
CHALISMY W SAMO POI.UD.
pogorzeliska, osmalone kikuty drzew,
NIE, W UPALNY DZIEN, NIE
kominy sterczące z na wpół zniszczonych
ZATRZYMALISMY SIĘ JED•
przez ogień budynków mieszkalnych. Wszystko
NAK W CENTRUM MIASTEto czyni przygnębiające wrażenie. Ocalały przeCZKA, NIE ZWIEDZALISMY
ważnie, choć nie wszystkie, domy postawione
ZAMKU I NIE OP ALALISMY
z cegły lub pustaków i kryte dachówką. OcaSIĘ NA ROZLEGLEJ PLAŻY
lał także budynek szkoły podstawowej, gdzie
NAD WARTĄ. SKRĘCILISMY
mieści się obecnie sztab odbudowy wsi Łódz
OD RAZU W KIERUNKU
kiej Komisji Ochotniczych Hufców Pracy.
SPICIMIERZA.
MINĘLISMY
Dowiadujemy się, że obecnie sprawą najwaMOST I ZJECHALISMY W
żniejszą jest sprawna i szybka odbudowa 35
BOK NA DROGĘ WYBOISTĄ,
z.agród, aby zanim nadejd!zie zima, można byWĄSKĄ
I NIEROWNĄ. PO
ło w nich zamieszkać. Dlatego też, w sierpniu
TEJ Wl.ASNIE DRODZE W
i wrześniu około 600 studentów PŁ, uczniów
OW PAMIĘTNY DLA MIESZtechników i zasadniczych szkół budowlanych
KANCOW
WSI
DZIEN 2ł
w ramach brygad OHP będzie zatrudnionych
KWIETNIA 1971 R., KIEDY
przy wznoszeniu nowych domów mieszkalnych
TO O GODZINIE 8.06 WY•
i budynków mieszkalnych. Całością prac opieBUCHL W SPICIMIERZU GROkuje się Prezydium PRN w Poddębicach. Plan
ZNY POZAR, PĘDZILY NA
zabudowy został już opracowany w najważ_
RATUNEK WOZY BOJOWE
niejszych założeniach,
STRAŻY POZARNEJ
I KAW remizie strażackiej mieści się kwatera ju·
RETKI POGOTOWIA. AZ W
naków. Spią na' piętrowych łóżkach. W jedUNIEJOWIE
WIDAC BYI.0
nym z pomieszczeń mają prowizoryczną jadalNA NIEBIE l.UNĘ POZAROW.
nię. Na dziedzińcu polowa kuchnia i namioty
PRZY SILNYM PODMUCHU
gospodarcze, przydzielone junakom przez wojWIATRU OGIEN PRZERZUsko. Naprzeciwko remizy strażackiej wypaloCAL SIĘ Z JEDNYCH ZABU•
DOWAN NA DRUGIE. ROZ- . ny do połowy budynek mieszkalny oznaczony
numerem 90 Andrzeja Zaremby. Dom ten
SZALALO SIĘ PRAWDZIWE
będzie
roo:ebrany, bo właśnie tędy przejdzie
PIEKi.O W BIAl.Y DZIEN.
nowa droga. Kilka kroków dalej junacy roz_
ZE 105 ISTNIEJĄCYCH GOpoczęli prace przy wznoszeniu nowego domu.
SPODARSTW SPLONĘl.0 CZĘ
Mieszkańcy n.ie mają słów uznania dla sprawSCIOWO LUB DOSZCZĘTNIE
nej pracy młodych ludzi. Andrzej Zaremba
35 ZAGROD,
stwierdza, że bez ich pomocy, mim@ otrzyma.
nych kredytów na odbudowę domu, niepręd
kq giógłbY. ~lasnymi silami postawić nowY.

W

budynek. Opowiada przy tym, ze dom, kt6ry
spłonął, został wykończony w dniu wybuch1Ji
wojny - 1 września 1939 r.
Nowe domy, które będą stawiane, oczywiś•
cie mieć będą stropy ognioodporne i dachy kry•
te dachówką.
Idąc dalej przez wieś, błądząc wąskimi ulic<z·
kami trafiamy do odbudowywanych przez jUilla•
ków zagród Józefa Stępnia i Stefana Kukuły.
U tego ostatn'iego gospodarza ocalał dom, ale
doszczętnie spłonęły zabudowania gosipodarcze.
W czasie zwiedzania Spicimierza dłużej za·
trzymaliśmy się na dawnym boisku szkolnym,
gdzie znajduje się obecnie poligon budowlany,
WZGS z Łodzi dostarczył maszyny budowlane
do produkcji poligonowej, m. in. 3 wibratory,
2 betoniarki, 6 form do pustaków, nowy wó•
zek transportowy. Bez t!'!go sprzętu nie można byłoby przystąpić do odbudowy wsi. Na
hasło „Spicimierz" Przedsiębiorstwo Transpor·
tu Wiejskiego z Łodzi dostarczyło 4 wywrotki,
które już pracują we wsi, Kuratorium Okręgu
Szkolnego m. Łodzi dostarczyło junakom na
całą 3-miesięczną akcję samochód „Zuk", Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego przydzieliło 3 etaty gospodarcze dla obozu OHP, a
Politechnika Łódzka wyposażyła w łóżka, po·
ściel i stoły remizę strażacką.
W pierwszym okresie kiedy jeszcze Wydział
Handlu Prez. PRN w Poddębicach nie załatwił
formalności związanych z przydziałem mięsa
i wędlin, obóz OHP korzystał z pomocy ośrod
ka wczasowego Zakładów im. Wiosny Ludów
z Łodzi, który dzielił się z nimi swoim przydziałem żywności.

Wszystko wskazuje na to - jak zdołaliśmy
na miejscu - że dzięki konkret_
nej pomocy łódzkiej młodzieży, przy współ
pracy ludzi dobrej woli z Łodzi i woj. łódzkie
go będzie można sprawnie i szybko odbudować
Spici mierz.
si~ przekonać

JERZY KRASKOWSKI
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Nowe osiedle

nrzv ul. Wieniaws.kieuo 5

Wsąsiedztwie Elektrociepłowni im. W. Lenina ,.Lokator''
•
d k •.
• d
..... 74 1
ys. lon py1ow o pro u CJI elemenlow
....
• •1U TA cenne
1000 łon ZUZ
hUdOW )anyc h ..A..
v Lalem
k•
•
•
Zakład gazohepomysIy rac1ona1IZUlors Je
lono•W przy EC•lll

+

Zakłady

Produkcji Elementów
Budowlanych przy ul. Wlenia.w_
skiego 5 wybudowano 10 lat temu w sąsiedztwie Elcktroclepll>Wni im. W. Lenina. Zostały
one pomyślane ja.ko olbrzymi
poligon budowla.ny, w którym
początk~wo miano p!'odukować,

trzeba taikże si ę~ąć ja.ko uzupetn leni e surowca p o<lst.awowego
po żużel. W tym rok!u wykor zy&ta s lę go ok. 1ooo to.n.
Kiedy odwied.i;iliśmy w upalny
sierpniowy dzień zal<lad przy
trwały
5,
Wieniawskiego
ul.
właśnie przygotowania do u1·u-

wa1me efeloty. Odda:no do użytku
specjaLny agregat do obróbki
elementów budowlanych, lctóry
zostal wyk<>nany pr.zez pracowników zakładu - dzieło zespołu
pod kierownictwem z-cy dyrektora d/s produkicji GwLdona Hanauska. Równleż efektem konkursu. racjonaliza.torskiego byla
przebudowa maszyn de> ~rojenia
blocllków na bardziej nowo.czesne i użyteczme. By! to pomysł
racj<>nalLzate>rskl kierownika produk.cji - Kazim ierza Slerakowk ierownika warsztatów
skiego,
Stanisława
mechani cznych
brygadzisty
Chlebows.k.lego
mechaniczmego
wa.rszta.tu
Tak
SzycUowskiego.
W iesla·wa
więc własnym sumptem zalega
uspraw.nia prodUJkcję. Dodajmy
-prodUJkJcję niela.twą.

pyłów elektrociepłowni

bloczz
ki gazobetonowe dla potrzeb budownjctwa łódzkiego i wsi ziemt
łódzkiej. Później jednak produkcję rQZszel'zono o elementy oi;lonowe stosowane pl'zy budowie
bloków mieszkalnych.
Dzlś po 10 la.Łach zakład ten
dootaroza ro,cZJOie na bu.dowę
ble>ków typu "LSM i „Dąbrowa"
23,5 tys. m. sześć. płyt :na ściany
i ocieplenie ścian
t;ewinętrZJOe
szczytowych. Wymny&tuje się
74 tys. ton pyłów EC do produkcji UtróWltlo elementów bui bloczków.
jak
dowlamych
Zaikta.cl stał się niezbędrny dla
bud<>winicbwa. Dość
łócLzkiego
pe>wiedzieć, że bez jego produkcji nie można byłoby w.z.nosić
domów typu LSM i „Dąb.rowa".
Rocznie opus.roi.a zakład 148 tys.
m. sześć. elemeMów budowla:nych. Latem, kiedy elek.trociep_
loW1I!la dostarcza mnlej pyłów,

chomienla produkcji z wykorz:Vstanlem · żużlu. W tym celu zoprzez prastał sk<>nstruOl\Vany
cowników za.kładu - był to pospecracjona.lizat<>rski mysł
do pr~ewo<ienia
wagon
jalny
Jednocześnie 10 ton żużlu z elek.
troclepłowni. Załadunek i wyła
dunek odbywać ~ę będtie pneuma.tycmiie.
Jeśli jut mowa o pomysłach
racj<>na.lLzatorskich l!lie od rzeczy
o sprawie
wspommieć
za.sac!Jniorej. Po 10 latach okazało się, że UJrządzenia i maszyny
ja.kle tu zai.n.staJowano, są już
Formy są mało
przestarzale.
sztywne, niewydajne, maszyny
do kra.jenia bloczków nleclo kladne, część prac przy załad.u.nk.u
i wylaidUJnk.U odbywa slę ręcz
nie„.
ogłoszono więc kornku.rs .ra.cjonallzato.rski, Jmóry IJ'NYl!liósł po.
będzie

0

Sq jeszcze wolne mieisca na Ul.

Do dwóch razy sztuka •••
Tegi>ro.czne egzamimy wstępne
przymiosly potwierdzenie obserwowamego jUŻ od kil.ku Ja,t faktu „uiei.eC'2lkl" kandydatów na
s~udentów oo przed.mio.tów ścis
łych na rzecz wyboru, latwiej.
szych pa.nać I bardzied „modnych",humanJ.stycznych kierunków studiów. W Uruwersytecie
Lódzkhm - podobrnie jak na ilnnych tego tY'PU uczelniach - nie
narzeka.no więc na brak zgło
czy filologię
szeń na prawo.
polską podczas,, gdy limity miej9c
na matematyce, fizyce czy chemii pozostały niewyk<>rzysta.ne,
A jes>t tych wo1nych miejsc nie
tak :>Jnów mało bo 40 na matematyce, po 30 na fizyce i chemU
oraiz 10 na filologii kla.syczmej,
ogłoszenie
spowodowało
co
pro:ez UL dodatk<>wej rekruta.ej!
na te właffilie kierurnlo..
Zwróciliśmy się do Dz.la1Ju Na..
uczam.ia UL z pytam.iem, k.to 1
na jakLch izasadach może z niej
skOTzystać?

dzie się automat)"Czmi.e. Ws:z.yscy
ci kaaH!ydaci do podania o przywimm'i. zaświad
dołączyć
jęcie
czenie z ucze1ni., w kltó rej zdali
w bież. roku egzami.n wstępny,
z wyinlka.mi ja.k.ie UJzysJtall. z poO
przecLmiio>tów.
szczególnych
za.decyduje b<>wiem
przyjęciu
nie sam ta.kt pomyślnego zdania egzaminu, ale zd<>byta. prze:i<
k!Wldydata. suma punktów - bez
zdawal on
względu na to czy
na innej uc:<elni w lipcu, czy
też w czasie· doda tk<>wej rekrutacji na UL.
o dopusizozemie de> egzaminu
w rama.eh .tej .rekiruitacjl mogą
stM·ać się róW1Ilież ci., którzy z
różnych przyczyn w ogóle jeszcze nie ubiegali się o przyjęcie
na studla - a obeClnie chcieliby
je rozpocząć. Decyzję trzeba
jednak podjąć jak :najszybciej.
Dział Nauczania UL przyjmuje
bowiem podania tylko do ł
wrześnla, a 20 września ll'OIZpocz..
nie się na tej u·ozelrnl dJrUJga
.rumda batalii o studenokle tndeksy.

Okazuje się, że druga tu.ra
egzami.n6w jest szansą m.im. dla
tych, którzy nie zdali egzaminu .---------------S-ł.
w lipcu z tym jednak, że obecnie mogą oni zdawać egzamin
wstępny wyłącznie na in.ny kierunek studiów.
Tak wi~c. cl któ.l'zy nie zcLaJJ
np. na ma.tematykę w pi.e!'Ws.zym termimie nle mogą obeanie
po.noW1I1ej rek.ru.tacJ1
traJoto.wać
jako okazji do pe>prawki.
o p.rzyjęcie na k.tóryś z wyżej
w
wymtenlomych kierumków Turyści zmotoryzowani wy;jeż
iramach dodaitkowej rek:ru>tac,11,
dżający za granicę muszą takie
ale bez obowiąq;ku zdania egzasprawy jak: WY'liczan.ie trasy,
się
mogą
W!;tępnego milńu
praiwo · jruzdy,
między,na.rod.<>we
natomiast ubiegać el kandydaci,
na
zaświadczenia
otrzyma.nie
którzy zda.Jl ego;amin wstępny
paliwo - załatwić w PZMot.
na. innej uczelni, a.Je nle z<>Stall
korzyPZMot
usług
z
lipcu
W
przyjęci na dany kierunek z posta.Io ponad 3 tys. łodzian, nlewodu braku .m.iejsc. Naturalnie
mjl-ł dwa ra.zy tyle co w anaJo„
dotyczy to tylko tyc:h kamdyda_
okresie ubiegłeg_o roku,
gicznym
tów, k.tórzy zdali w lipcu egzaNaturalnie dzięki nowym zarzą
mi.ny z przecLm:Lotów objętych
dzeniom sprzedaje się więc_ej
rów.nież egzaminami na wydział
dewiz. Reko·rd pod tym wzglę
mrutematY'kl, chemii czy fizyki.
dem osiągnięto między 24, a 29
Stąd też dodrutkowa rekrutacja
lipca, kiedy łodzianie wpłli.eill
jest szczegóLną szBJlsą dla tych.
w PZMot na dewizy 2,5 mln. zł.
którzy mimo pozytywnych ocen
W lipcu za.kupiono ogółem dewiz
nie dosta.u się np. na wybrany
w tym biurze podróży za 10
pl'Zez s iebie wydział PL, a c>bec.
mln. zł.
nie chcie!Lby podjąć studia na
Jak powiedział nam klerowkierunwyżej
wspomnianych
n .!:k l:>~wra PZMot B. Sikorski od
kach w UL.
l września wiele wycieczek zaT,rzeba tu jednak dodać, t~
posezornowych
@ra.nLcZJOych
pr.zyjętie kamdY'datów legitymusprzedaiwa.ny.ch będz.ie na raty.
jących się zdarnym już w lipcu
(Kas.)
egzamimem wstępmym nie odbę.

Dwa razy

więcej

luryslów
załatwia PZMot.
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Praca trwa tu na trzy zmiany,
W ol<resie tropikalnych letnich
Judzie pa.dają dosl<>wupałów
przy roŁładunku
nie z nóg
wapna z wag<>nów, gdzie - tempera.tura doehod~ do 50 s•t opbrygatu
Przoduje
ni c.
Stanisłarozładowywaczy
da
Najlepszą
Majewskiego.
wa.
zaś brygadą przy produkcji elementów budowlanych jest bryFranciszka Gutowskiego.
gada
Przoduje ta.Jtźe brygada warszta.
mechanfoznych Wiesława
tów
Szy'<llowskiego. Na tych Judz.ia.ch
zawsze mo:Ona polegać, Na tych
l na wielu innych.„

w czasie upałów zal.oga otrzymuje wodę sodową, miętę, kawę
i mleko. Pnzydziela się tak.że
specjalny k.rem, który chro.n i
&korę przed p.ora.żemlem slo.necznym. WieLu robobników pracuje
owiem poci gołym ,niebem obstugując dź,wi,g! pr;z.y zaladum.ku
bl<l>ków ścienmy·ch lub wytadowyiwa•niu wagonów. Za.kład jako
Loci?.I
w
je<.len z pierwszych
wp;re>wadizil do tra.n.spor.tu wy,
kontenery.
wapna
ładunkowego
W .rezul\.acie 50 proc. prac wyladu'!lkowych jest zmechanizow•:na, Jeoz., :niestety, res,ztę wykonuje się nadal r<:oznle.
Zapadły już decy>.tje w spra.
wie budo.wy zakładu elementów
gazobetonów
z
budowlanych
przy EC-III wykorzystują.c „prodymnico·w e.
pyły
tam
dukowane"
Rozruch ma nastąpić w 1975 r„
budow& ro.zpoeznie się w 1973 r.
Wedlug wstępnych założeń bę
dzie to już w pełni nowoczesny
obiekt. Właśnie tu produk<>war
się będzie 50 tys. m. sześc. roczbudowlanych
elementów
nie
ściennych z gotowym tynkiem,
oS>Zkl()llyml okna.ml oraz parapetami. Będą to po prostu ściany
bloków mieszkalnych. Elementy
osł<>nowe będą miaJy 6 m. dłn
gości. Znajdą one zastosowanif'
przy budowie bloków typu W-70
Koszt tej Inwestycji oblicza się
na około 80-90 mln zł. Ta.k więll
również pyły z Ec-m będą WYkorzysta.ne dla' po·trzeb bud<>Wniotwa łódzkiego,
J, K.

J'ete -

L, Olejnic...-

6 tys. rodzin
dla
Służba
RSM

inwestycyjna

pnystąpi.la. już

do

fn~~~~sz~~~i;_;noś~{k~i~::~~~ "
przygotowaniem placu budowy
~~~le~~~ęp~ ~~~~;;a„- o~war~~
„Lokator"

jonu ulic, w l<tórych się zn.i.1udzie. Trzeba wykwaterowac oukoło 300 rodzin po to, by
megil od przyszłego
dowlani
roku tam pracować.
Osiedle budować będzie Lóazkie Przedsiębiorstwo Budowmctwa Uprzemysłowionego. Wzme
swne tam zostaną bloki typu
a więc to, co
„Dąbrowa-70",
mamy na razie najlepszego w
dziedzinie budownictwa mies~kaniowego w Lodzi I domy tYpu w-70. Na razie, jeśll choazl
0 W-70, znamy tylko sam p1u•
)ekt. P1erwszy prototyp powstaJe w tej chwili w Radomiu. l:1
którzy łO oglądali
łodzian,
:t:
twierdzą, te o takicli mlesLki.niach warto już mówić.
wznoszout.
Fa.Jet, że osiedle
będzie w dwóch typach budynków 1 w różnej wysokości (na
razie wiadomo na pewno, że
w 5 I 11 kondygnacjach, a roz·
waża

się także

możliwość

„w~

strzelenia" do 16 kondygna;!ji)
u·
wpłynie niewątpliwie na
rozmaicenl e osiedla, na uniknię
cie nudy tak de>kuczliwej na
Dąbrowie i Teofilowie.
w osiedlu za.mieszka 20 tys.
osób (ok. 6 tys. rodz.in).
Nowe to osiedle stanowić b<:dzie w pewnym sensie centrum
Batut - stąd mające się w nim
Osiedle
pojawić wysokościowce.
otrzyma naturalnie i konieczne
\AP)
us!ugi.

*

Rozbudowa sieci wod.-kan.
*W.zrost .zużycia wody
*Dostawa 63 autobusów
*Kombinat pralniczy
na Nowych Sadach

Zjednoczenie Przedsiębiostw
m.
Komunalnej
Łodzi opracowaro już pi-ojekt
planu na 1972 roik, który był
omaiwiaJ!ly
1n.
m.
wczoraJ
Komisji
podczas posiedzen~a
Goopodwki Komu'Ilalnej i Ko·
munikacj>i Prez. RN m. Ło

Goopoda,rki

dzi.
W

Kobiety w
noszą tekszortach,
sasy. Czy te przewiewne sp<>dnle, m<>gą sobie łodzianie, uszyć
w punktach krawieckich?
Pogotowie krawieckie przy ni.
Jaracza 18 podejmuje się wykonać usługę w ciągu tygodnia w
cenie 250-280 z!. zależnie od materiału. za.kład przy Jaracza. 17
wykona zamówienie w tym samym terminie, lecz już za 300
zJ. Pryw&tne zakłady krawiec·
kie w większości pozamyka.De:
urlopy. W pozostałych np. Ki28, Zi:ierska. l~, 17,
lińskiego
\llllemoallwia.
ma.terlalU
bra.k
wykonanie pracy.
Spóldzlelnl
Punkt usługowy
przy
„Mazowsze"
Inwalidów
ul. Zgierskiej 42, ponieważ nie
ma&zy.n,
specjalnych
posiada
teksasów uszyć nie może. Punkt
usługowy tej samej spółdzielni
przy ul, Piotrkowskie.j 7, Spod
sierpień.
mężc:1:yżn1

Mimo. te jeszoze pellnla lata.
co bardziej zapobieglLwi mlesz..
mie. Rrzedmiotem troski jest
u=elnianie okien. Nie wszystkie sk>let>Y z a.rtykułami chemicznymi - mimo że „Arged"
w br. doota.rczy l mln m us.zczelek i 20 tys. ton kLtu - po.,Ladają ten a.s<>rtymC'lllt.
W nlekltóry.ch ~ak kitu np.
pr.zy ul. Kilińskiego 50, Próch'11ika 4, w !m.nych znowu usu:zelek. np. przy ul. Kiliński ego 115,

zację.

miejskdef
W komunikacji
przewiduje się w przyszłym
roku da&tawy 63 nowych au•
tobusów oraz wyoofanie z ru..,
11 wyeksploatowanych.
chu
Tak więc MPK pooiadać bę•
dz.ie WÓWCUIS 796 tramiwaJ<!w:
i 496 at11tobusów.

cif\„

nie

domklniętyeh

drzwi dobiega:

Czy można uszył'
Słucham?
spodnie teksasy? Nie! l I Dł!W'Le
go?„. Czy może nie ma materiału? Nie!!l Nie śmieliśmy dalej
pytać. Spółdzielnia Pra.cy „I.o•
dzianka" przy ul. Nowomiejskiej
2. Jest la.dny materiaJ, ale usłu
gę za 250 z!. podejmuje się WY•
konać dopiero na 2ł bm. Może
na Wschodniej 78 zrobią szybciej? Owszem z białego lub niebieskiego materiału w ciągu I
dn1 za ok. 300 zl. Uszyć teksasy w Lodzi Jest wJęc trudno.
Trzeba dobrze się nachodz;ić, teby znaletć punkt usługowy, który podejmie s1ę wyltona.ni&. Terminy równie.i nie są kr6tkle 1
od tygodnia. do d.w6ch. Cena
waha. sJ.ę w gra.nica.eh 250-300
zł. Tymczasem w sklepach uspołeczn.lo.nych, cena. spodni kształ
tu.Je się na. po.iiomie 120-200 zł,
(Jw W)

•. ~oraz uszczelek i kitu
r.aszego mta&ta myślą
kańcy
już o nadchodzącej jesieni I zl·

zwiększenia

przyszłym roku przew:i·
rozbudoiwę
da.Jszą
dude się
sieci wodociągowej o 38,5 km
i kanalizacyjnej o 32,2 km, a
zwiększenie iolo.ści bu·
także
Ze środków miejskiej k~
dyn.ków podłączonych do no•
munrlkacji sk<>nysta w 1972 ro
wo wybudowanej ora.z istnieogółem 597 mlLn pasa.terów, w
Ilość wody
jącej już sieci,
m-U.
tym z autobusów 117
do sprzedaży
przezna.czonej
osób.
wyruiesie 65.700 tys. m sześć„
N aS>tąpi także pewina popr'I"
tj. o 2,4 proc. więcej w popraln.iczycli
wa w usługach
równa!ll.iu z pr.zewddywanym
dzięki przekazaniu w II pół•
z.użyciem w br. Spożycie wor<>ezu 1972 r. przemyi;łoiwego
mieszkańca
dy na jed!nego
na No•
zakładu praJniczego
wzrośruie do 149,6 litra na do·
wych Sadach. Będzie to praw•
bę, tj. o ponad 2,3 litra n.a
który ' m-'
dziwy · k00nbinat,
w porówna'Iliu prać 1296 ton bielfa:ny i czydobę więcej
do bież. roku. Zdolność prościć 240 ton gardero.by w
duikcyjna wodociągów w za(j. kr.)
gu roku.
dostarczania wody do
kresie
sieci miejskiej zwiększy się o , - - - - - - - - - - - - - - 5540 m sześc. na dobę w wyndku oddanJa do . eksiploatacji

Wposzukiwaniu farmerek •••
Gorący

oraa
wody
ujęcia
moliLirwości pro•
dukcyjnych istniejącycll uję!
poprzez kh dalszą moderll.i..,

nowego

D<>b.rze zaopatrzone są &klepy
przy ul. Lagiew>ntl.ckiej 25 i Armil Ozerwooej n. Moona w nich
dostać kii w cenie 8 7l za kg
i uszczelki - 10 zl paczk.a (45 metrów), Natomiast nic z tyc..'1
artykułów nie m<>2lna otr.zymać
NaUJ!.
przy
sklepach
w
wrot 56, Nowotkl 13. Już najwy.ższa pe>ra, żeby te pe>s2lUklwane artykuły zna.lauy się wa
sklepach chemiczw&zystkich
nych. Ich pos1lukiiwani.a trwaja
nlekle4Y pól dni.a.

·sos·04.
NTU
od,owiada mO.Jłlll'
opl'dotitd
PRETENSJE RYB.KA

Wyjetdtam ._
tych dniach na urlop, a poole•
jestem zapalonym amato„
waż
chciałem uzu•
rem-rybakiem,
pełnić swój sprzęt rybacki. Po•
więc do sklepu węd•
szedłem
karskiego (MHD) przy ul. Pio&r•
kowskleJ 6, ale byt zamknlętJ'
z powOdu remanentu. Udałem
się do następnego przy ul. Tu(obsluJUJe go War•
wima 46
Sprzęta
Spóldzielnla
szawska
Rybackiego). Zamknięty. Trzecl
z kolei sklep przy ul. Rooall•
velta, którym zajmuje się Llita
Ochrony Przyrody te:t nłeczya
ny. Czy tak właśnie powinien
handel sprzętem r-y•
wyglądać
backim w Pełni sezonu letal~
go?
ŁODZIANIN:

RED.1 W dziale obrotu towa•
rowego MHD Alit. Użytku Kult.
poinformowano naa, te ta in•
zostaJa uzge>dnlo•
wentaryzacja
na i zatwierdzona przez Wv•
dzlal Handlu. Co do poz~ta•
łych dwóch placówek śród.miej•
Hlllndlu wyjaśnU.
ski Wydział
te ich zamknięcie nie zo,o;talo
uzgodnione z. władzami b:a.n<1lo•
wym1.
Uzgodnione czy nie, ktoł jed•
musi w mieś<:ie ezuwac!
nak
działalności.
nad prawldlową
sklepów, nawet tych, obsługu
nielicznych amatorów
jących
czy hobbistów. To przeciet !Ila
nich zostały zorganizowane.

I•

I I I I I llllI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I llUUI I I I I I I I I I I li I I I I I I I I I I I I I li I I I li I I I Ili Ili I li li I I I I llllllllllllllIli lllllllllll IliI Ili I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I li llU
W AZNB TELEFONY

os,

666-u, 595-55
ł99-90, 257-ll
Pogotowie Ratunkowe
09
Pogotowie MO
112

Strat Potaroa

TEATRY
godz. 1t iiAchi
OPERETKA Nico le" od lat 18
Pozostałe teatry nieczynne
MUZEA
SZTUKI (Ul. , Wlęckowsk1e&o 38)
ll<>dz. 11-19
REWOLU·
KUCHU
UIS"lORll
(ul. Gdąńska 13)
CYJNĘGO
grup zbiorowych
dla
tyllto
godz. 9-14.30
WLOKIENNTCTWA
BISTORU
(Piotrkowska 282) godz. llf-17
(Park
UL
EWOLlJC.JONJZMU
Sienkiewicza) godz. 10-17
LODZKlE ZOO
czynne w godz. 9-20
czynna do godz, 19)

(kasa

KI N &
BALTYK - „r.eka!'Z Kasy eho·
rych" 0<1 lat 16 (wł.) eodz. 101
12.30. 15, 17.30, 20
LUTNIA - „L.ekarz Kasy Cho.
rych" od lat 16 (wt.) goelz.
'
16, 18, 2Q
POLONIA .- „Mi.ra2" od lat 16
godz. lO, 12.15, 14.30,
(USA)
l 7, 19.30
„Marzenia mUosne"
WISLA od lat 14 cweg.-radz.) godz.
9.30. 12.4~ . 16, 19 !ft
WLOKNIARZ - „Czas ~ycia 1
miłości" od lat 18 (fr.) godz.
15.30, 17.45, 20

eo? GDZIE? UJEDJ?
„szerokołc! 1eoWOLNOSO 1ł
lał
od
gratlczna zero"
(jap.) godz. 10, 12.30, 11, 1uo,

:to

„Mijają

ZACHĘTA

ctnl"

oel lat 18 (JUi.) goeli, 10, 11,
H, 16, 111. 20
„Jestem
STYLOWY-LETNIE o<1 lat
niewiernym mężem"
(kino
19.45
godz.
18 (fr.)
czynne tylko w dni po110<1oe)
„Pawana
TATRY-LETNTE
od I.at 18
dla zmęczonego"
(Jap.) godz. 19.30 (kino czyn.
nP •v11M w dni onQodnel
STYLOWY - „o tych paniach''
o<i lat 16 (SZ'Wedzki) godz. 16,
18, 20
termin"
;,Ostatni
STUDIO od lat 18 (USA) iodi.. lł.15,
19.30
Potegnanie I ty!U•
ADRIA lem: „oo widzenia., Charlie"
godz. 10,
!USA)
o<I lat 14
12.30, 15, 17.30, 20
filmów polKino
TATRY skich Bajka „Złota rybka" g.
od
15 „Zuzanna i chłopcy"
lat 16 godz. 16, 18, 20
„Mały" od lat 16
CZAJKA (poi.) godz. 17, 19
DKM - „Pejzaż z bohaterem"
od lat 16 (poi.) godz. 17, 19
nieczynne
ENERGETYK KOLEJARZ - nieczynne
„Komisarz Pepe" od
LDK godz. 14.30, 17,
lat 16 (wł.)
. 19.30
„Nle§mlertelnl l!'Up
GDYNIA i Flap" od lat li (USA) ~odz.
•10

•o.

HALKA -

14.

tR.

„z

18. ?O

da.la od

z.glełku'~

od lat lf (ang.)

godz.

15.30.

~8.45

od
1 MAJA - ;,Ka.rdiogram"
lat 16 (poi.) godz. 16, 18, 20
nieczynne
ł.ĄCZNOSC „,Pippi"
MLODA GWARDIA od lat 7 (szwedz.ki) godz. 10,
12.15 „z zimną kl'wią" od lat
18 (USA) godz. 14.30, 17, 19.4'
„Ambasadorowie nlA
MUZA (NRD)
od lat 16
mQrdują"
godz. 16, 19
„Gwiazda Południa"
OKA
g<>dz.. 10,
od lat U (ang.)
12.30, 15, 17.30, 20
POLESIE - „Walet karowy" od
lat 14 (USA) godz. 17, 19
POPULARNE - „Operacja Bel•
grad" od lat 14 (jug.) g, 17,
od lat 16 (ang.)
„Isadora"
godz. 19
·„Incydent"
PRZEDWIOSNIE od lat 18 (USA) godz. 17.30, 20
„Nasza zwartowana
POKOJ r<>dzinka" od lat 14 (czech.)
godz. 16, 18 ,,Cytadela odpowie" od la.t 16 (bułg.) g, 2n
PIONIER - „Amerykańska togodz.
od lat 16 (wł.)
na"
15.30. 17.45, 2n
Charlty"
„Słodka
REKORD od lat 16 (USA) gooz. 10, 13,
16, 19
ROMA - ;.,Zlc>to Mackenny" od
lat 16 (USA) godz. 15, 17.30, 20
SOJUSZ - „100 kara.b lnów" od
IM 16 (USA) godz. 17, 19.lS
,,Próba terroru" od
STOKI lat 14 (USA) godz. 17, 19.30
SWIT - „Akcja Brutus" od lat
14 (poi.) godz. 10, 12, 14, 16,
-1'8, 20

DYŻURY

APTEK

Zg!erska 146, Narutowicza CL
Lutomiel'Ska
Piotrkowska 225,
146, Dąbrowsk.ieao eo, Obr. Sta•
lingradu 15, Gdańska 90.
DYZURY

SZPITALI

I Klinika Pol.-Gln., ul. Curl„
dzielnica
15
Skłodowskiej
Górna, z dzielnicy Polesie: po·
cadnie „K" Gdańska, 1 Maja
1 M. Fornalskiej.
Szpital im. H. Wolf - ul, I.a•
dziel.nice
giewnicka 3ł/36
Sródmi.eścle.
Bału1y i
Szpital tm. ff, Jordana - ul.
dzielnica
7/9 Przyrodnicza
Polesie:
Widzew, z dzlelnlcy
1
Kasprzaka
„K"
poradnia
Srebrzyńska.

Szpital
Chirurgia południe im. Brudzińskiego (Kos;vruerów
Gdyńskich 81)
Sl.pital
Chirurgia północ
im. Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńskich 61)
Szpital
Chirurgia urazowa im. Brudzińskiego (Kosyruerów
Gdyńskich 61)
Sz.pltal Im,
Laryngologia
Barlloklego (Kopcińskiego 22)
Sl!pital
Okulistyka
im,
Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia i laryngologia dzieSzpital im. Korczaka
cięca (Armil Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo-twuzowa
Szpital Wojewódzk.1 w Zgierzu
Instytut Me·
Toksykologia dycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

i,EKARSK&

Nocna pomoc lekarska stacji
przy
Ratunkowego
Pogotowia
ul, Sienkiewicza 137, &el. 666-611

Lekarzy
„Zdrowie·•.
Specjalistów
Al. Kościuszki nr 61 lej
tyla kl
~y
operuje
dolnych, wykokończyn
ginekologin uje zabiegi
zakre~ie
czne, leczy w
chorób kobiecych. Pr Leprowadza badania hlstopatologiczne 1 cytolo;:lczne.
informacje
Bliższe
tel. 664-87
5561 k

~ SPOLDZIELNIA

ZAPISY
DYREKCJA

D Korespondencyjnego Liceom

Ogólnokształcącego

dla

Pracujących

w Lodzi, ul. Kopernika 2, tel. 662-55

przyjmuje zapisy
kandydatów z terenu m. Lodzi do klas
VIII, IX, X i XI.
Informacji udziela i podania przyjmuje sekretariat liceum w środy i soboty od godz. 9 do 12, a w poz.ootale cl.ni
od godz. 18 do 20.
~

OGŁOSZENIA DROBNE
DOM piętrowy w Poznaogród warzy"Nno·
nlu,
1.520 m ltw„
owocowy
zamienię na mniejszy w
Lodzi. Wiadomość: t.ódż
Kossaka 17, bi. 629 m.'
godziny
Zdrzaiik,
32.
13142 g
Brydże- popolud.nlowe
13388 g

ZIOMKOWSKI - skórweneryczne 16-19,
ne,
p.·ócz
Pi<>trkowska 59,
13785 g
sobót
,
bltźniacze~~
POL dom':1
(spóldzielrua „Przystan )

Dr

Lódź,

odstąpię.
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czasie

Wszystkie wymienione wyroby wykonane są z tworzyw
sztucznych (poliamidowe). Wysokie walory jakościowe, duża
sanitarnej z poliamidu jak też
wytrzymałość armatury
1
kl
wyso e wa ory estetyczne zapewniają prawidłową
eksploatację w/w aparatury sanitarnej.
h detaI"ICZnJCh wyie)•
-4' d • •
aJCle W Skl epOC
,q
wymi"ena'onych wyrobo'W produ·ici··,
SPOŁDZIELNI PRACY CHEMIKOW

~

~

~

J
•t
t
łn
wyro b Y z za k res u arma ury sani arne :
nas t ępu,,.,ce
syfony umywalkowe
W cenie detal. 60, - zł za 1 szt.
komplety przeleWOWO•SpUStOWe
W Cenie detal. 46, - zł za 1 komplet
armatura rezerwuarowa (zawór pływakowy)
Wraz ze Złqczem igelitowym
W Cenie detal. 32, _ zł za 1 szt.

~

o.i

~

~
ukaią się w sklepach detalicznych
MHD, GS, PSS prowadzących artykuły przemysłowe~~~

najbliższym

~

~

~

~

~

~
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NAUCZYCIELKA

~ mleściu.

~
~
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~

~

~
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Ml.ODE

~

::a~~

Piotrkowska 96
żoną
CUDZOZIEMIEC z
poszukuje samodzielnego
w
~ pokoju z wygodami
Oferty
~ pobliżu centrum.
~ „ 133 93" Prasa, P1otrkow~ ska 96

~

~

v..i.~

O!:

~

~

ŁóD:Z, ur. KILIŃSKJEGO 122.
się od kfłkunasta lat w produkcji armatury
specjalizuje
kt6ra
aaoJtarnej z tworzyw sztucznych.
Jednostki handlowe o charakterze rynkowym mogą
zaopatryw~ się w •rmaturę sanitarną z tworzyw sztucznycb
w s p ółd zl elni Pracy Ch emików .,Xenon",
al Kil' n' ski
•"'dz,·
ego 122.
I
•
..,.,
Realizacja zamówień będzie odbywała się w kolejności
zgłoszeń. Wyjaśnień telefonicznych udziela dział zbyhl sp-DL
tel. Łódź - 633-11.

~
~
~

-----------

~ ~f;;:~owsk~ 33:t'

~

;o. STARSZE

Prasa,

poważne

mal-

~ żeńslwo, człąnkowle spół-

~

dzielni poszukuje miesz" 13386 "
Oferty
kania.
~~ Pra,isa, .Pitńrkowska. 116
~ BEZDZIETNE ma tż e ń s t wo
w.~~
cz.lonko~ (asystenci UL)
~ wle spółdzielni mieszka~ nlowej poszukuje p<>kosublokatorskiego. ju
Prasa,
„13390"
~ Oferty
~ P_i_o_tr_k_ow_s_k_a_9_6- - - -

~

~
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",KATARZYNKA"
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„IRYS"
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CUKIERNIE:

Il• i

ul. Narutow"łcza 4

Ili

PRZYJMĘ na mieszkanie

ul. Rzgowska 39

•

2 panów. PKWN 20, m. 9
kuchnlę w
2 POKOJE,
~i~tr,~ch47 -m ~~~o;-;,a~kł~~

o r a z BARY:

~~: ~~;~~:w:ka 124

„MONIKA"

ul. Piotrkowska 29

•

„MARIOLKA".

ul. Piotrkowska 12

Ili

Wymienione zakłady oferują również ciastka na
wynos po cenach detalicznych, przyjmują
zamówienia na torty.

także

1·11

•

Ili
•
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Spokojny wypoczynek. ••••••
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ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

w

••

*OD OGNIA,
* KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM,
*RABUNKU,
ZALANIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ.
Całość mienia nale-ły ubezpieczać w rzeczywistej

*

pona 2 lub
~amienięparter
dowe, większe,
koje

=
=
=
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=
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PP.

„MOTOZBYT"

W

ŁODZI,

ul. PIOTRA SKARGI .1 2

informuje

.I
góry.
1
7 E, m. ArmU

1

ie z dniem

przystępuje

SAMOTNA poszukuje nie
pokoju subkrępującego
Oferty lokatorskiego.
-,,13453" Prasa, Plotr1tow- '
ska 96

15 września br~
Żłomowania
do

części zamiennych

do samochodów marki:

dwie panienki
na mieszkanie. Tel. S59-0l

„STANDART" -

POKOJ, kuchnię, częścio
rozkłado
we wygo<Jy śródmie
III p. we,
na lokal
zamienię
ście,
posklepowy w ruchllwym
Oferty „13425"
; · punkcie.
: Prasa, Piotrkowska 96

bezdzietne malposzukuje sublokatorskiego pokoju. Prasa,
„13422"
Oferty
Piotrkowska 96

==-

S

na mleszk.anJe. ,

żeństwo

I
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PRZYJMĘ

Ml.ODE

-

=
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z
Płatne
Czerwonej

zamienię

I

= Wojewódzki

:
:
:
:

=-

pokoje w amtlla·
60 m
kuchnia centrum,
c.o.) zamienię na mniejsze rozkladowe,
podobne blok.L Oferty
najchętniej
Plo~rkow
Prasa,
„13458"
ska 96

Międzyzdroje,

Na. zdjęciu „Rodeo" A, Sclbor-Rylskiego - Elżbieta Sta.rostec.
ka (Małgorzata) i Ja.n ZdrojeW•
ski - Paweł.

Zakład Szkolenia
O Ś W I A T A"
"
43
l d • I K'I" • k'
W 0 Zł, U • I lnS tego
:
k
ZAPISY
•
•
:~
dą sob<>tę
na Ursy:
przyJmUJe
spawania elektrycznego na książeczkę spawacza,
E
spawania gazowego na książeczkę
spawacza,
E - kwalifikacyjne na tytuł czeladnika
i mistrza we wszystkich zawodach
dochodząca do POLSKt ZWIĄZEK MOPOMOO
2 dzieci pofrzebna. Wierz TOROWY prowad2.1 kur(ślusarz, mechanik samochodowy,
bowa 38, m. 10, Rudnic- sy dla kierowców zawoelektromechanik, tokarz i inne).
amatorskie, l
13449 dowe
cy, po 16
po- ~~~;~~c~nia~~te~;~n: § - uprawnfooia budowlane,
MATlliMA'tYKA
dla potrzeb własnych!
sobotnlo-niedz.ieine.
prawki, egzaminy ws-tęp- oraz
naprawy radia i telewizji, kroju i
się: =
ne. 257-57, mgr Pluskow- Zapisy przyjmuje
12311 gul. Andrzeja struga 4• =
kosmetyki' 1· masaz'u, dzieszycia,
ski
godz. 13-20, :
tel. 211-19,
wiarstwa maszynowego i ręcznego
fizyka, ul. Pi<>trkowska 183 tel. -MATEMATYKA,
533 20 618 40
oraz inne.
ul. E
godz. 8-20,
- •
mgr Niepokojczycki
8
Z G Ł O $ Z E N I A •.
ilzyki wgodólnl~ 20 tel. 5~;~-o~
MATEMATYKI,
z.
PL.
studenci
wyuczą
Zaklagodz. POGOTOWIE Telewizyjne E 1. Sekretariat Wojewódzkiego
Tel. 52 9-68, Gos,
13395
3
du Szkolenia „OSWIATA" w Lodzi,
g ~~iT (oi::Óc;i -~ied~~~: E
B-ll
ul. Kilińskiego 43, tel. 290-09· codo 5
zgłoszone
FOTOAMATORZY: t1lmy Naprawy
_
dziennie w godz. 8-18.
„Orwoco- godziny 11 wykonujemy=
„Orwochrom",
„OSWIATA" w ~E 2. Ośrodek Szkolenia
:~j~· F~t~~~~~~k.wy;~: tego samego dnia
Zgierzu, ul. 17 Stycznia 22, codziensuknie
13253 g ELEGANCKIE
rutowicza 23
_
nie w godz. 8-16ślubne, wieczorowe, kap- _
niedcogo = 3. Cech Rzemiosł Różnych w Fabia- DNIA 1.vm. br. w po- kl, pelerynki
nicach, ul. Obr. Stalingradu , 4 oo- ~
wypożyczalnia=
ciągu relacji Toruń - poleca
'
dziennie w godz. 9-l5.
pozosta.- sukien Lódź, Piotrkowska =
Lódź Kal.i.ska
S
13403 g =
męski kapelusz 253. Kacz.marek
wio.no
Inwalidów Spółdzielni
4. wietlica.
panamski z bordową oRadomsko, ul. 16 3
„Wytrwalość",
:
Uczciwego znapaską.
~ 3
Stycznia
dam :
za NOWOCZESNY
proszę o zwrotWo)lazcę
_
' w ""'.
'. 16-19
.
. 18 ! w godz
.
.
opanujesz
ski, dziecięcy Jt,rój
wynagrodzeniem:
:
n1edz1ałk1, srody 1 piątki.
clech Magdziorz Katowi- szY'bko wynalazkiem Me- iimummmUUUllllllUIUllłłllllllłlllUillJllii
zhlińsklch, Nawroi 32
ce-6, Swidnicka' 14-2

DWA
dzle,
(bez

na podobne w Lodzi lub
Marciniak,
okolicach.
Międzyzdroje, ul. Kolejo13424 g
wa 31

Pochlebna opinia recenzentó'#
.stolecz.nych pokrywa się więc z
tym, co o sztuce Scibor-RYl•
sklego pisała poprzednio prasa
M. J.
łódzka.
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,
mie
KONSTANTYNOW szkanJe 30 m kW.j zaw
mienię na mieszkanie
„13100"
Oferty
Lodzi.
Prasa, Piotrkowska 96

SAMODZIELNEGO potkoju poszukuję. Tel. 275-28
13541 g
po 19

kuchnia -

częstującego cytata.mi
biblijnymi w zamian za. poczę•
stunek jedzeniowy".
nodzieję

kontaktu z wi-

:~~~:·~::' ~~c:: · ~Komunikat
~

2 POKOJE,

był

najmniej zara.żona
Spadochromiarza, która

żona

PRZYJMĘ

Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń

•
••
•••
•
••
wartoścL
••
•• SKŁADKA ROCZNA WYNOSI TYLKO 2 ZŁOTE
••
od każdego tysiąca sumy ubezpieczenia •
••
••
INFORMACJE i ZGLOSZENIA:
INSPEKTORAT MIEJSKI, AL. KOSCIUSZKI 5'7,
•••
tel. ł93-46, w. 40 oraz agenci PZU.
„•
.............................................................. .......,
li

poszukuje
spółdzieLni,
mieszkania z "l.iekrępująwejściem na 1-2
cym
śródlata. Najchętniej
Oferty „13432"
mieście.
Prasa, Piotrkowska 96

•

Ili

:::~~~A"

członek

1·11 SA.MOTNY

U/

•
•

dużym

pokój dwom
;;13430"
osobom. Oferty
Prasa, Piotrkowska 96

sylwetką

do posta.ci
przystawał
dobrze
kierowcy ciężarówki, reprezentującego żywioł życia. Był prosty

AUTOMOBILKLUB Lódz15
ki, ul. Piotrkowska
&amoprowadzi kursy
po
chodowo-motocyklowe
oraz aobotpołudniowe
nic-niedzielne. zapisy 232-16.
tel
małteń- godz. 9-19
BEZDZIETNE
SAMOTNA poszukuje po- stwo - członkowie spół- otwarcie kursów. w irnżk
5849
kopo
wszukuje
z
koju
ju. Oferty „13441" Pralub dzielni,
w Lodzi
wejściem
96
=~A;~~~~~twas?zczJ!~fs~
:.f~~~~ic~~sa, ~i~i:.fco;: sa, Piotrkowska
Venus"
najchęt- Prywatne Biuro
OPIEKUNKA,
ska 96
7.
KoleJ~:.Va
niej rencistka potrzebna Koszalin,
do dwojga Blyskawicznie prześlemy
przy kultural- natychm1as~
POKOJU
5405
poszukuje małych dZJ.ecl. Sędzt;iw- krajowe adresy
nel rodzinie
13589
g
studiujący. ska 12• m. 1
pracujący,

niekrępującym

Zdrojewski

sunek do życia niż przypadł w
u<Lziale jej mężowi 1 przyjacielow! męża; chociaż i Estera jest
przegra.na, co Czaplewska demonstruje ze smutkiem, ale po.
godnym. Estera łaZi boso, co ma
symbolizować zbliżenie z naturą.
Ja.n Zdrojewski, też boso, jest
„Struktury
ze
bohater
jak
który
Zanussiego,
kryształu"
ta.kże uciekł od ob-owiąz.ków,
choć mógł byl im podołać. Tadeusza Schmidta wspominam 2
sentymentem od czasu „Czarele..

poszukuje pokoju z niewejściem.
~ krępującym
Prasa,
„13366"
~ Oferty
,

zwallstą

Ja.n-

też w osobie Róży czaplewsk:ej
prezentowala rozsądniejszy sto-

spółdzielni

a

drama.ty.

Tadeusz
Skotnickiego.
Jana
Schmidt, ja.ko Colonel, gość ze
swą

Czaplewska

kulturalnym mężem-samotnikiem
1 jeszcze Zygmunt Zlntel za.grał
z powodzeniem wiejskiego kaz•

Pokrywa. się to z wypowlektó
ry
dz.iami A, Grodzickiego,
w „Zyclu Wa.rsza wy" konstatubardzo
zagra.no
„Sztukę
je:
batutą reżyserską
dobrze pod

świata,

Róża.

roztaczała. wdzięki żo·ny I z należytą dyskrecją pokazywała jej

rezygnacją

jest

małżeństwo.

~~a członkowie

~

•

ja nawiązaniu

M-3
ZIELONA GORA spóldzielcz.e z balkonem
zamienię na
centralne,
lub pokój z
podobne
'kuchnią w Lodzi lub 0 dla
Oferty
kol!cy.
„ 233 3-G" Biuro ogłoszeń,
Zielona Góra, Niepodle5891 k
gtości 25

PRZYJMĘ na mleszk.anie
2 pracujące. Wróbla !Ba,
13392 g
m. 35, blok 520

~

l prawdziwy.

wą, kameraLną, ten rodzaj s.przy-

„203"
Oferty
Piotrkowska ~5

::a~

go źlebu" (ch-9claż to nie był
dobry film); rozrosły, ba.rczysty,
dysponuje krzepą męską jak
.
dawniej. Zygmunt Zlnteł stus.zo.
wal, stonował ględzenia Kaznodziel, 1 dobrze zrobi!, ale może
b
t
-~ il
Y
rosce,
w
trochę przes"""'z
biblijne aloryzmy docierały do
wldza tylko w wyborze?"

r.awne mile widziane, a Teatr
Nowy z Lodzi ma dobrą markę

z 11-let

~~~'-.~~~~~~~ WYNAJMĘ

\\\

P

-

~ Prasa,

~

~

urlopowej przerwie jako
0
pleJ·wszy z łódzkich teatrów drama.tycznych wznowll
sWoją llzialtlność Teatr Nowy.
który na Malej Sali wystawia.
teraz sz~ukę Aleksandra SciborRylskiego „Rodeo", Artura. MUJera „Cenę" oraz „Diabelską
góre" K. !ha.konyiego.
Warto pnypomnieć, że zespól
tego teatru ba.wił niedawno na
w War_
występach
gościnnych
szawie, , gdzie w Teatrze „Atepublicz.
oeum" zaprezentował
ności stołecznej „Diabelską Górę"
w reżyserii Jana. Skotnicl<iego,
scenograficznej
a. w oprawie
Henri Poulaina.
warszawscy
„Teatromani
wspominają teraz na.si artyści występy nasze przyjmowali bardzo życzliwie".
Ważne, że odbicie tego znajdujemy również I w pras.ie warszawsklej. M. in. Jasz.cz stwierdza w „Trybunie Ludu" (z 11

TELEOBIEKTYW MTO
1000, telewizor tranzystoDOM
4 rowy „Junost" fabrycznie
jednorodzinny,
ogró- nowe sprzedam, 22 '-ipca
kuchnia,
pokoje,
dek, zabudowania gospo- 13, m. 20, po godz. 16
Budarcze, sprzedam.
chalczyk,
Tomaszów APARAT fOtograflczny
Maz., AI. Wyzwolenia 64 „zorka
sprzejam.
4"
13~20 g
Tel. 653-27
PLAC
budowlany przy WTRYSKARKĘ
nową
Zgodnej
sprzeul.
16 sprzedam. Lódź, Grochodam. Wiadomość: Piotr13417 g
1
m.
10,
wa·
ko wska 31, m. 28
13415
nowej 11o
„WOLGĘ"
DZIALKĘ do 20.000 zl
nil (na benzynę) - s;:>rze
„13426''
Oferty
kupię.
Cena 300.000. Of erPrasa, Piotrkowska 86 dam.
tY „13374" Prasa, Piotrko wska 96
MALTA!ilCZYKI
sprzeW')la. „SYRENĘ 103" sprzedam
Zduńska
dam.
Wspólna 5a
13391 g Wspólna 16
13451 g

'

~

~
~
~

., ,Diabelska Góra••
podobała się w Warszawie

U W A G A ~ Ł~~r~~z~wodn~~rz:ctam ~~~~~r~~Y~:iz~ty wt:~~~~ie P~;
zainteresowani indywidualnym ~ ~~~~!~:ęł~;;:r~t°os:s~ii~ ~~~~y?oz~01~~;:: !~~~i;i
d
~~;i„~a~~iet'.„~.~~~~~ie~·nit
bu ownictwem mieszkaniowym~v.ł.~

~

~

U ,k~
Francis z·
oficyna,
13375 g

butlę

1
STOI. ginekologiczny
sprzeszaf kę lekarską
godz.
dam. Tel. 345-15,
133il g
19-23

~~~~~
~~~

~

gazowo-wę-

oraz

sprzedam.
130,
kańska
po 17

~.STANDART" -

osobowy_
ciężarowy

„RENAULT ESTAFFETE"
„RENAULT" Bliższych
Dział

w

Części

Łodzi,

tel.

\Jdziela

Samochodowych

ul.

Brukowa

562-72.

RO·
Pracowników sez.onowych: RATOWNIKOW
BOTNIKOW, DOZORCOW oraz HYDRAULIKA-spa
wacza zatrudni w ośrodkach wypoczynkowycil
Lódzkl Ośrodek Turystyki i Wypoczynku w Lodzi;
Al, Schillera 4, WarunkJ pracy i placy do omó•
wienia w dziale organ.-adminlstracyjnym w godz.
5653-kl
9-12.
SLUSARZAo
sklepowych,
SPRZEDAWCOW
15
2 ELEKTRYKOW ze znajomością urządzeń chłod•
niczych, 10 AJENTOW do obsługi zieleniaków,
12 STRAZNIKOW do strzeżenia mienia na 1/2 etazatrudni zaraz Przedsiębiorstwo Państwowe
tu „ Warzywa, Owoce I Kwiaty" w Lodzi, Ul Zielo•
na 24. Bliższych informacji udziela dzlał spraw
osobowych i szkolenia zawodowego, Lódź, ul.
5186-lc
Zielona 24, tel. 294-99.
SPAWA·
TOKARZY, SLUSA.RZY narzędziowych
CZY, FREZEROW I ROBOTNIKOW TRANSPORTU
z terenu Lodzi zatrudnią natychm'.ast Lódzkie zakłady Mech. Budow. „ZREMB", ul. Kilińskiego 81.
Zgloszenla przyjmuje dział kadr w godz. 7.30-14,
5281-k
tel. 243-73.

U KOGO ZGAŚNIE ŚWIATŁO
l) W dniu 25. VTII. br. w godz. od 6,30 do 11,00I
Gazowa.
ulice: Pietrusińskiego od nr 6 do 26,
Okrzei od Dlugosza do nr 22, Hibnera, Górna, Kasprzaka od Srebrzyńsk!ej do Drewnowskiej 1 Długosza od Kasprzaka do Pie•
trus i ńskleeo.

ciężarowy

informacji

PRACOWNICY POSZUKIWAm

16,

2). W dniach Od 25, VTII, do 7, IX. br. w godz J.w,
do Marys!ńsklej,
ulice: Inflancka od Kaufmana
Stalowa, G!balsklego, Narcyzowa, Bluszczowa, Żołędziowa. Admiralska od Czystej do
St11lowej, Konwallowa, Deczyńs·klei?o str. niefa~~!~to~a. Warszaws-kiej do Konwaliowej
3), W dniach od 25. vm. do 23. IX. br. w godz. j.w•
ulice: Brzezińska od Taterniczej w kler do Ma.r•
murowej, Marmurówa, Zjazdowa. Taternicza.
Janos'.ka od Brzezińskiej do Chałubińskie
go. Raszyńska. Prezydenta, Powstańców. Kasińskiego, Sawicklei. Radziecka od Marmurowej w kler. do Nowosolnej, Listopadowa,
Reglowa i Tadeusza.

DZIBNNlK ŁÓDZKI

W'

194 (7166) 5

oskarżony
zabójstwa konduktorki

Chulig an
o

usiłowanie

Było to 20 czerwca ub. r. O północy na dworcu Ka•
Ilskim wypchnięta została z pociągu konduktorka PKP
Jadwiga W. Instynktownie podciągnęła nogi unikając
wciągnięcia pod pociąg. Z ciężkimi obrażeniami prze-

wieziono jlł do szpitala. Intensywne leczenie trwało dwa
tygodnie.
O godz. 23.28 pociąg relacji
Łódź Kal.
Zduńska . Wola się w Kolumnie.
zatrzymał
Do jednego z wagonów wsiadło około ~ mężczyzn wracających z wycieczki. Byli pi.
jani. Konduktorka po wejwagonu szybko
do
ściu
zorientowała się w sytuacji i
z uwagi na własne bezpie·
z
zrezygnowała
czeństwo
przeprowadzenia kontroli bi·
letów.
· Kilka kilometrów za Kojeden z pasażerów
lumną,
!Z rozehuliganionego towarzystwa zerwał hamulec bezpie.
czeństwa. Pociąg stanął. Konduktorzy , założyli hamulec i

Odwołane

sprawcę zerwania hamulca Krystiana Hajna,
zawiadomili
Konduktorzy
więc komisariat kolejowy MO
o całym zajściu,
Łódź Kal.
aby funkcjonariusze
prosząc
oczekiwali na peronie celem
ujęcia przestępcy. Ten zorien_
tował się po zachowaniu konduktorów w czym rzecz i pouniknąć zatrzymastanowił
nia. Włożył więc kurtkę Kisielewskiego oddając mu swą
maryruirkę i wyszedł w kierunku ubikacji uważając, że
„myli pogonie".
Konduktorki - Jadwiga W,
i Barbara K. rozpoznały manewry i nie chciały dopuścić
do ucieczki chuligana. Stanę.
ły przy drzwiach wagonu od
strony wyjścia oo peron i
przytrzymywały klamki rozdrzwi. Sprawca
suwanych
chciał uciec przez okno ubi·
kacji. Nie udało się. Wówczas rzucił się na Barbarę K.,
odepchnął z całą brutalnością
i usiłował odsunąć połowę
drzwi przy których trzymając klamkę stała Jadwiga w,
i przez szczelinę da'o/ała zna·
k1 stojącym na peronie funkcjonariuszom MO. Awantur.
·
· d o pok onama
n1.k rzuci'ł się
przeszkody, Przemocą oderwał ręce konduktorki od u•
hwytu i w pch ł ·
ną Ją z wa•
y
c
gonu. Wypadła na peron uderzając głową o betonowe pod·

z:ostaje kursowanie pociągów:
- nr 1429 wyjeżdżający z
Radomska o godz. 10.23 do Częstochawy (na całej trasie);
- służbowego nr t152 wyje!dżającego z Częstochowy o go·
dzinle 13,Z4 do Radomska (na
caJej trasie);
_ nr 1433 wyjeżdhjący ~
Piotrkowa o godz. U,46 do Gliwie (na odcinków Piotrków czes-tochowa nie będzie kursowal);
- służbowego nr 4138 odJeto
z Częstochowy
dżajeicy
do Koluszek (na
godz. 18,10
odcinku Częstochowa - Piotr·
ków nie bedzie kursc:>wal);
- ,nr .22041 wyjeżdżający o
godz. 8 z Lodzi Kaliskiej do
Radomska (<na odcinku Gomulice _ Radomska nie bea•..ie
!kursowa~.

Bandyta wybiegł z pociągu,
który wjeżdżał już z sizybkością ok. 20 km/godz. na pero.
ny i zaczął uciekać. Jeden z
'ł
h
k d kto ó
r w c wyci go za
on u
kurtkę - została mu w ręku. Łobuz uciekł. Konduktor
k
d ł ·
d K
R
' u a się z ur·
yszar
tką w ręku w kierunku wyj•
Tam zatrzymał go St.
ścia.
zwrot~
żądając
Kisielewski
śc'
ł
j
k t i . k0
swe w asno 1'
ur k Ja
Skończyło się na wejściu do
Byli tam.
komisariatu MO.
już zatrzymani dwaj inni pasażerowie wagonu, w którym
zerwano hamulec, - Jeden r;

usiłowali

ustalić

przestępstwa.

sprawcę

Pasażerowie

„wesołego wagonu" obrzucili
ich stekiem obelg i drwin.
Stanisław Kisie·
Szczególnie
wiedzący o tym
lewski
kto zerwał hamulec - przywobec konduktorów pojął
stawę agresywną. Jednak jeden z pasażerów po pewnym
czasie wskazał konduktorom

Odw olane
paci~gi
Od jutra, w związku 1 wyna
nawierzchni toru
Radomsko - Gomullce,
nastą.pi ograniczenie ruchu pomiainą

trasie

clągów pasażerskich.

łoże.

Dziś ~Radio-t'lelewbji
WTOREK, 17 SIERPNI.\
PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.05 „Disneyland"
- odc. pow. 10.25 Kompozytor
10.50
tygodnia - J. Sibelius.
„Strategia goopodarności". u.oo
(L) Lato z radiem. 11.49 Rodz.lee a dziecko. 12.G5 Z kraju i
ze świata. 12.25 Melodie i rytmy
12.45 Rolniczy
dla wszysbkich.
13.00 Melodie •ozkwadrans.
rywkowe. 13.20 Koncert z nagrań ol1k. mandolin. LRPR. 13.40
Więcej, lepiej, ta ntej. 14.00 Pi14.30
sarze lubuskiej okolicy,
15.00 Wiad.
Ze świata opery.

nich - pijany Ryszard Nie.
psuj - wybił szybę na posterunku w celu samookaleczenia się. Z trudem uspokojono
go.

•••

ur. 13.
Krystian Hajn
III. 1948 r., zam. w Łodzi
przy ul. Sanockiej 45 zatrudniony ostatnio w Łódzkich
w
Zakłada<:h Radiowych
przeszłości karany 1,5 rokiem
sprawca zerwania
więzienia,
hamulca i wyrzucenia konduktorki z pociągu został u_
jęty następnego dnia w miejscu pracy. Oskarżony jest o
napaść i usiłowanie
czynną
zabójstwa konduktorki.
ur. 11.
Bronisław Niepsuj IV. 1944 r. zam. w Łodzi przy
ul. Zarz.ewskiej 70, tokarz z
Łódzkich Zakł. Obuwia Gum.
oskarżony jest o znieważenie
funkcjonariusza MO i wybicie szyby w lokalu komisariatu. (W przeszłości karany
s i e d m i o k r o t n i e za przezdrowiu
stępstwa przeciwko
i mieniu).
u.r.
Stanisław Kisielewski,
17. X. 1947 r. technik z Projektowni Zakł. Włók. w Łodzi
zam przy ul. Pabianickiej 33
oskarżony jest o znieważenie
pełniącego obowiązki konduktora PKP.
•
Niepsuj l Kisielews k 1 nie
przyznali się w śledztwie do
zarzucanych im
popełnienia
czynów, HaJ'n nie przyznał
do zerwlllilia hamulca i
się
czynnej napaści na konduk.
torkę Barbarę K. ani do wyk d k
·
on u rzucema z wagonu
torki Jadwigi W. Utrzymuje,
jej „wypadnięcie" było
że
przypadkowe i przez niego
nie ize.winione.
W świetle zez.nań świadków
to bezczelne kłamstwa.
są
ramach
Przenrowadzono w
.-- eksperyment
dochodzenia
śledczy i ustalono bez wąth · ..,. 1·e k 0 n
" -·•-i ·
p.111w""" ' ze wypc Ili-.duktorki z pociągu jadącego
20 km/godz.
szybkością
z
realne zagrożenie
stwarzało
jeJ' życia.
Rozprawa przeciwko zbrodniczemu chuliganowi i pozosię przed
odbędzie
stałym
Sądem Woj. dla m. Łodzi.
Z. TARNOWSKA
·

0

Unikalny

krnrunek studiów
Unikalny kleru.nek studiów - urucllabr. w swej
filii w Jeleniej Górze wrocław
ska WytS'La Szkoła EkonomiczNieco wcześniej, bo już
na.
1 września br. po ra.z pierwszy
w· kraj u rozpoczyna się również kształcenie zaoczne w policealnym studium turystycznohotelarsklm w tej miejscowoUmożliwi to uzupełnienie
ści.
kwalifikacji zawO<lowych pracownikom turystyki i hotelarstwa posiadającym maturę.
ekonomikę turY'stykl
mia 1 października

Lisi

•

IJODCZY

ProkUtratura Po
Wiatowa dla powiatu łódzkiego
i KP MO w Loposzukują
dzi
Pa)Wiesława
szczY'ka s. Józef.a i Lucji z. uTrybuchoWicz d.
15.I.
rodzonego
1947 r. w LodzL,
zamieszkałego w
Konstantynowie
ul. Lódzprzy
kiej nr 30.
Rysopis: wzrost 170 cm, średniej budowy ciała, oczy niewlo.sy ciemno blond,
bieskie,
czesa,ne do góry z bokobrodami, twarz owalna, cera śnla·
prosty, brwi
średnl.
da, nos
małe,
ciemne łukowate, uszy
czoło średnie.
Wiesław Pajsz.czyik podej.rzany
do.konania
jest o usiłowanie
zabójstwa. KtokolWiek Wie o
miejscu poby>tu poszukiwanego,'
pr<H!zony jest 0 natychmiastoKomendy
powiadOIIllienie
we
Milicji ObywatelPowiatowej
sktej w Lodzi, ul. Gdańska 75,
tel. 23Hl7, 495-ZO lub 11aJbllższeJ
jednootkf MO.
się
ostrzega
Jednocześnie
wszys\}tle osoby, że za uk.ry·
udzietanJ.e pomocy
wanie lub
poszu·k iwanemu grozi !tara w1ę·
zienia do lat 5.
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SZLBM
NA
RY MASO
~PER
~NJ.EV SA~r.>llE~ •••••·• ••Ilf

~Pl!BLD
- Owszem,

źenia.

-

Zasi:liście już tak daleko? -

teresował się

Tragg s.tał juf
wojowniczym wyrazem

Pod:nl6sł słuchBJW'kę.

zauważyłem.

A nie zauwa-żył pan przypadkiem,
że ma pan ubrudzoną atramentem wewnętrzną stronę prawego kciuka?
Mason obrócił dłoń.
- Nie, nie zawważyłem - przyzmał.
- Tak sądziłem - powied~iał Tragg.
Przez jakiiś czas pa.liili obaj w milcze•
niu, W końcu odezwał się porucznik:
- Wszystko wskazuje, że mamy prze•
ciwko Dianie Regis (Otowy akt ()&kar-

~rn·

Mason.

- Zaszliśmy.
- Na podstawie tego, że znaleźliście
jej torebkę na chodniku?
- Ndech pan nde udaje głupiego _...
Mildired ulotaliła
ziry·tował się T.ragg, się autem Diany i z jej pie.nięcWni. Diana chciała odzyskać au.to i pieniądze,
Zadzwom.ił telefon,
- Odbiorę, jeśli! p8Jll n4e ma nic prze.
oświadczył porucznik
ciwko temu
Tragg. - To na pewno do mnie, ZostawHem wiadomość, że tu będę,
Mason wysunął się
Szybkim ruchem
przed stolik zag.radzając Tn~QIWi d.o&tęp do telefonu.
powieTo pięknie, pO<l'uczniku Ale tak się składa, że i ja się
dział. &podzrlewarn telefonu. Rówlilież i:ootawl·
łem wiadomość, że tu będę.

koło

niego,
twarzy.

Halo! dał:

W

1

odezwał się Mason

Uważa.j, co mówisz,
słuchlllWCe rozległ się

l do•

-

oiprystkllw;r

męski głos:

- Chcę mów16 r: poru.czn1kliem Trag.
giem, Na co n.iby mam uważać?
Mason wyciągnął z uśmieohem słuchaiwtkę.
- Pańskie na wńe?'7lcll'll, poirucZ'llilw.
Tragg M:iął słuchSIWlkę,
powiedz.lał, po
Halo, tu Tragg czym słuchał przez jakiś czas. W końcu
Dobrze. Każcie mu podipisać
l:"Zekł: zeznanie. Szukajcie dalej. Cześć,
Odłoli;ył słuchawkę i re zmarszczonym
cwłem wtkwił wzrok w konli.u1S~U papierosa.
- Coś nowego? - za.pyitał Mason,
odpaTł
- Zna.leźliśmy taksówkM'za Wiózł na bulwar San Felipe
Tra.gg. blondynkę z podbitym. okiem o rysopisie odpowiadającym Dianie Regis. Przed
Dom wyglądał na
domem stało auto.
wymarły, ale jakoś nie zmartwiło to naszej bon.dyneczld. Kazała ta·ksówkarzowl
wracać, on jednak czekał jeszcze chwilę
sądząc, że może ją zabierze z powrotem
do mdasta, je§ll w domu nie ma nikogo.
- Określił czas? - spytał . Mason.
- Mniej więcej na godzinę po r~
częciu ulewy.

Masim zieWD.ął.
- Co mnie intiryguje -' ciągtnął T!ragg
r- to to auto przed domem, Tak.sbwkarz
z całą stanowczością twierdzi, że przed
domem stało auto. Kiedy pri:yjecha.llś
my, nie byfo l·nnego aiurta prócz pańskie
tam przypadkiem
go. Nie zaglądał
wcześndej 1 nie wrócił potem drugi raz?
Nie, nie siedziałby pan talk długo, Wyg.Iąda, że strzał padł raczej z ręki Diany, która nasłępnie odjechała swodm aiutem. A prO!POS, jej au.to stoi teraz n.a
dole.
- Cóż za zidumlewaJąca sZ"C-rerość, pozauważył Mason.
rucz.n~ku T.rag.g wytrzymał jego spojnmie.
- Chcę pa.nu dowieść, Mason, źe ma·
my prakiyc7lnie gotowy akt oskarżeni.a
!p.l'lZeCi'Wlko pańskiej klientce. żeby pan
lnie mógł zasła·nJiać s'ię późndej nliezna..gdyby na przyikład
jomością f.aiklt6w,
iwysd.o na j~, że Della Street gdzieś ją
1Przed nami dekuje na pańskie polece·
nie. Jeśli mi ją paai sprzą.tnął przed
nosem, pooią.gnę pa1I1a do od!P<>wfodz.ialinośc.L. Muszę mieć Dianę Regtis. Muszę ją
kor<>JlJllego świadka.
przesłuchać jako
Może również jako osobę podejir=ą o
zabójstwo. ·Dlatego mi tza[eży, żeby pan
był w pełni świadom, co prz.eci.rw ndej
mam, pamie meceina.s;ie.
- N~. no, to naiprSIW'dę ładnie z pań
r;kliej strooy - odpairł Maron.
W na!Pliętej ciszy, która z.arpaidł.a, d~wo
nek teleifOlllu zabrzmiał jak eks.ploz.ja.
Po.rucz:n.ik dał nu:ra w stronę arpairatu,
ale naipotikał na drodze ramię Masona.
- Pa.n już odebrał swój telefon - poCzyiż.by pan
!\Vlfedzdał Mason d<>bi1m.ie.

15.05 GO<lzina dla dziewcząt i
16.00 WJ.ad. 16.05
chłopców.
Opinie ludzi partii, 16.15 Z koIndonezji. l~.30
wysp
lorowych
18.50
Popołudnie z młodością.
Muzyka i aktualności. 19.15 Dla
Kon19.30
domu i dla ciebie.
20.00 Dziennik.
życzeń.
cert
20.30 Grają 1 śpiewają polskie
zesp. regionalne. 20.45 Kronika
sportowa. 21.00 Rep. Red. Spoz
„Niedziela
21.20
łecznej.
Krzysiem" - słuch. 2.2.20 Muzyka. 23.00 n wydanie dz.lennika wieczornego,
PROGRAM D

9.30 Wiad. 9.35 z życta zw.
Radz. 9.55 Porainek onk. PR pd.
10.25 Kto się 1
S. Rachonia.
czego śmieje. 10.55 z mu.zyki
słowiańskiej. 12.05 z kraju i ze
świata. 12.25 L. van Beethoven
- fragm. baletu „Prometeusz.".
TELEWIZJA
12.40 (L) Pro.gram - komuni. katy. 12.45 (L) „Szlakami walk
I
PROGRAM
i zwycięstw". 13.05 (L) „Pupil
13.20 (L) W
brzuchomówcy".
10.00 „Dama z tramwaju'•
ry>tmie walca i foxtrotta. 13.40
Aud. literacka. 14.00 Wiad, 14.0fi fhlm frub. prod. czech. (W). 16.45
15.00 Letni Program dnia (L). 16.50 DzienStudio wczasowe.
koncert. 15.40 Gra zespól instr. nik (W). 17.05 „Jak ubrać Po•
16.00 laka" (L). 17.30 Lódzkie wiado•
W. Jarmołowicza.
pd.
17.45 TV Ekran
Wiad. 16.05 Gorące rytmy. 16.43 mości dnia.
(L) Omówieme progr. 16.45 (L} Młodych (W), 19.20 Dobranoc Balbin ki"
gąski
;,P.rzygody
17.00 (L)
łódzkie.
Aktualności
(W). 19.30 Dziennik (W). 20.00
17.25 (L)
Paryża.
Pieśnia.rze
„DwLe strony medalu" - mag. Teatr SensBJCji: Marian Ren1aJIC
(odc.
17.55 (L) Recital organowy G. „Niebezpieczne ścieżki"
Krajewskiej. 18.10 (L) Radiore- U). (W). 21.15 „Godzina szczeklama. 18.20 Widnokrąg. 19.00 rości" (W). 21.55 „Spotkanie z
Majdaniec" (Szczecin).
Echa dnia. 19.15 Co kryje wnę Heleną
19.30 Magazyn 22.25 Dziennik (W),
trze komórki?
!Hera.cko-muzyczny, 21.16 Z naPROGRAM U
21.31 Reporta:l:
grań soli.stów.
literacki. 21.51 Wszystko o jeddnia. 18.55
Program
18.50
nej piosence. 22.00 z kraju 1 ze
Kopyta, kola i 8 wieków świata. 22.30 Wiad. sport. i wyfilm dOilc. prod. radz. 19.20 Do·
niki Totalizatora Sportowego,
branoc. 19.30 Dz.lennik. 20.05 Na
PROGRAM m
szla,ku - OTV Poznań na ekranLe. 20.35 Zakochani z Ostendy
12.05 Z kraju i ze śwlaita. 12.25 progr. muzyczno-ro·z..rywko·
Ko.n<:ert muzyki uniwersalnej. wy TV Belgijskiej. 21.00 24 go13.00 Na Makowskiej antenie. dzl!ny, :IJ..10 Atomy mierzą czas
15.00 Weekend w Abu Simbel. - z. cyklu: Ze świaita fi-zyki.
15.10 Jazz na deser. 15.30 Eks- 21.30 Po.Iski film TV z serii:
presem przez świat. 15.35 Czym ;.,Barbara i Jan" (odc. 5). „Za·
21.55 Walter
jest architektura. 15.50 Melodie kochane duchy".
znad Morza Sródziemnego. 16.10 and Conn!e (36) - kurs języka
Program dnia. 16.15 Wszystkie angielskiego. 22.25 P.rogram na
sonaty SkriaJ:>ina - lX so.nata środę.
W dniu 15 sierpnia 1971 r.
przeżywszy 45 lai

zmarł,

S. t P,
INZ.

RAJMUND
HAAS
pracownik „ wuamy".
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, 17 bm. o godz. 17 na
cmentarzu św. Franciszka na
o
Powiadamiają
Chojnach.
tym pogrążeni w głębokim
smutku
ZONA; CORKA; SYN,
MATKA, BRAT i RODZINA
Z głębokim :!:alem zawiadamiamy,· że w dniu 13 czerwca
1971 roku w Rochdale zmarł,
w wieku lat 56
S. t P,
KSIĄDZ

pan

:za.pomniał?

Tragg nie znalazł na . ł.o a!fgumen.tu!
Mason podnJiósł sruchawkę,,
- Hafo. Mów cicho.
- Dobrze - odpada Deilla Street. - Co
mam robić?
- Jest bal - ~iedmał Maron.
- BaJ1? - powtórzyła zaskoczona Della.
-Tu~ad.

(26)

([)a.lszy

op. 68 i X Sona1a ~. 70. 16.45
17.00 Ekspresem
Nasz. rok 71.
17.05 QuodJ.ibeti
świM.
prrez
czyli co kto lubi. 17.30 „,Pier°'
ocie.
ścień z krwawniki.em" pow. 17.40 „Cwiczenia z Szek9pi·
Smith,
ra". 18.00· Gra J:lmmy
18.10 Pod Kurzą Stopką, 18.30
18.35
Ekspresem i>rzez świat.
Mój magnetofoo, 19.00 Książka
tY'gO<lnia. 19.15 MlkrorecitaJ G.
Malcolma. 19.25 „Cwiczenia z
Szekspira" - cz. n. 19.45 Polityka dla wszystkich. 20.00 Nowe, nowsze 1 najnowsze. 20.40
Tresowany uśmiech - gawęda.
20.50 Dzieła I twórcy - J, F,
Telemann. 21.30 Muzyczna cor·
rida. 21.40 Na poboczu wielkiej
polityki. 21.50 G. Verdi - „Otel2.2.08
lo". 22.00 Fakty dnia.
Gwiaz.cla siedmiu wieczorów F. Dlmension. 22.15 „Kolumbo•
wie rocznlk 20" - odc. pow,

W dniu 16 sierpnia 1971 r.
po dlugotrwałej chorobie, w wieku 42 lat
S. t P.
zmarła,

MARIA
WIŚNIEWSKA
z domu WLOCHY:iQSKA
Nabożeństwo źałobne odprawione_ zostanie 17 sierpnia br.
o godz. 16,30 w kościele l!lw.
Józefa przy ul. Ogrodowej, po
któl'Ym nastąpi wyprowadzenie zwłok na Stary Cmentarz
rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej, o czym powiadamia pogrążona w Jłębokim smutku
RODZINA
Dnia 15 sierpnia 1971 roku
w Swldnlcy, po krótlecz ciężkiej chorobie,
przeżywszy lat 62, nasza najMatka,
Zona,
ukochańsza
Babcia l Siostra
zmarła

kiej

BOLESŁAW

S. t P,

POLAK

kampanii wrześnio·
tołnlerz
wej i walk o wyzwolenie
ojczyzny na frontach zachodnich, w kapłaństwie przeżył
21 lat, został pochowa.ny na
cmentarzu Moston w Manche·
sterze. Msza św, w intencji
Zmarłego odprawiona zostanie
w dniu Jego Imienin - 19
sierpnia 1971 r. o godz. 7,30
w kaplicy przy ul, Worcella 5.
MATKA, RODZElil'STWO
i RODZINA
W dniu 15 sierpnia 1971 r.

odszedł od nas na zawsze w
9 wiośnie życia nasz najdroż
szy, najukochańszy 1 jedyny

Syn

Maria
Jeżak-Jag lińska
z d.

STĘPNIAK

Pogrzeb odbędzie się w l.o·
dzi dnia 18 sierpnia br. o
godz. 16,30 z kaplicy cmentarza rzym.-kat. na Dołach, o
czym zawiadamia pogrąźona
w żalu
RODZINA
Z głębokim żalem zawiada·
miamy, że w dniu 13 sierpnia
1971 r. zmarł dlugoletnj pracownik naszego teatru, wybitny fachowiec, kierownik pracowni stolarskiej

S. t P,

HENRYK

JURECZEK
UCZCIWEK

GAŁĘSKI

dnia
Pogrzeb
17 sierpnia br. o godz. 17 z
kaplicy cmentarza na Kurczakach, o czym powiadamiagłębokim
w
pogrążeni
ją
smutku
RODZICE
odbędzie

się

PODZIĘKOWANIE

okazall
współczucie l wzięli udział w
pogrzebowych
uroczystościach
naszego nieodżałowanego Ojpa
Wszystkim,

którzy

ANTONIEGO
HADROWICZA
składają

najserdeczniejsze po·

dziękowanie

cląg nastąpi)

DZIECI

Honorową Odzna·
ką m. Lodz.1.
Zonie, Dzieciom i Rodzinie
wyrazy szczerego
składamy

odznaczony

współczucia.

DYREKCJA. RADA ZAKLADOWA I PRACOWNICY PA!il'STWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO W
.
LODZI
W dnlu 14 sierpnia 1971 r .

zmarł

ADWOKAT

KAZIMIERZ
BANASZEWSKI
członek

W
traci
ka I

Zespołu

Adwokackłe

go nr 3 w Lodzi.
adwokatura
zmarłym
doświadczonego prawni-

nieodźałowanego
Cześć Jego pamlęctl

Kolegę.

DZIEKAN I RADA
ADWOKACKA w LODZI

wszystklml działam!. Redaktor naczelny 32s-&t.
Redaguje 1ro1e11um. Redakcja (I wydawnictwo) - r.6dt, Piotrkowska DS. Adret1 pocztowy~ ,;DL"1 L6d111 ak!'Ytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy ze 223-05,
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wojewódzki 341-10,
228-32,
z-ca redaktora naeielnego 307-28. Sekretan odpowiedzialny. O sekre1arz 20ł-75. Działy: 1111ejskl 3U·l0, 337·471 si>0rtowy 208-95, ekonomiczny
Ogłoszeń 311-50. cza treść ogłoszeń redakcja
Dział
378-97.
fotoreporterzy
I
„Panorama"
223-05,
łeczny 821·80, dział Ustów I tntet'Wencjt 303-0ł (rękopisów nie zamówionych red. nie zwraca), kultu;~tny
Prasy t Kslążkl „Ruch" - Lódf, Kopernika 53, centrala
nie odpowtada). Redakcja nocna 395-57, 395-59. Wydaje L6dzk1e Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa . Kolporta~ I prenumerata: Przeds. Upowsz. terenowe
„Ruchu". Egzemplarze archiwalne „OziennJka"
Zgl052enia prenumeraty przyjmują urzędy pocztowe I oddziały
281-20. Cena prenumeraty: rocznle 158 zł. półrocznie 78 tł, kwartalnie 39 tł.
wszystkle placówkl „Ruchu" 1 poczty.
Udzielają
prenumeraty
warunkach
o
informacji
Wszelldch
sa do nabycia w sklepie „Ruchu", Lódt. Piotrkowska 85.

8 Dl.IEN.NIK ŁÓDZKI nr 193 (716S)

lklad i druki

;prasowe

Zakłady

Graficzne RSW'. 1;Prasa."a l..ódti Ul. Zw!rki

l'ł.

Papie• ót"Uk. mat. ao i:. s-10

I

