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Polsce

dom towarowy
•

Rok XXIX
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a

trL.yAT'l>tay, w stosunku:
de> stanu obeienego, przyrosi:
• poWLerzcnn,t
hano.1owe; (oraz:
: 2,j-krotne
zwięK.szenie obro-:
:: I;Q\.V) ,

drugi okl moiowei imprezy

Szurkowski i polska drużyna
w głównych rolach
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Przed praskim prologiem XXVJ Wyścigu Pokoju byliś
my przelrnnani, że do najgl'Ożniejszych naszych rywali w
klasyfikacji drużynowej b<:dą należeli
przede wszystkim
zeszłoroczni zwycięzcy kolarze ZSRR. Oba wialiśmy się
również osLrzeJ"Ych ataków ze strony zawodników CSRS
i NRD, którzy zawszt> odgrywali w wyścigu czołową. rolę.
Stalo się tymczasem inaczej.
J u.ż
na
drużynę
dować

p1enĄ:szych
e-ta oa-ch
ZSRR zaczął prześla
pech. W wyniku kontu-

?ji wycofali się Gusiatnikow I
Jud:n. Warto przypomnieć,
że
(Da.Jszy ciąg na str. 2)
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SietILi\.1ewicza i KiHn-:
/
:;: sniego, ro.z1H>c.t.1uc się w:1.110-:
.::: .szeJue naJ \' ~ęh.s.t:ego w Polsce:
: do-1nu tOWd.l'()Wego, o pOWiCl'Z-:
- chni

Oli:.
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Posiedzenie Biura Politycznego
------- ....
KC PZPR 1 Prezydium Rządu

P.SS:

w 1~74 r. du bu.jo- :

wy kOH:!Jneg 0 w1asnego obiel<- :
tu hand10\Ve-gu, w rejonie ul.:

:

=
:

S1enk1ewi.CZd. i Traugutta. Je-:
: go projel.:towa.na powjerL.chnia:

: wyniesiu ok. 20 tys. n1 kw.:
: lVltędzy
ulic.:ą S1enk.e\\ ;,cza
i:
: Piotrkowską na Url. Tuwima:
: przewidziano n1iejsce dla no-:
:weg0
don1u obuwia# (3 tys.:
m kw.). W miejscu dotych- I=

3

„ czasowych

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

zabudowań,

na

Biuro Polityczne KC

nej oceny dotychczasowej

gu
ul Piotrkowskiej_ IU5-113:
stanie sklep odzieżowy i ka-i:
wiarnia.
:
Wedlug założeń planu głów-:
nyn1 centrum handlowyn1 m·ia-:
sta stan1e się
ul. Główna.:
l\I. in. tam (przy ni. PKWN) o trzyma
własny obiekt pro-5
dukcyjno-handlowy
„TcUme-:
na". Pclo\vsta~1ie . #tarn również,~
o czym p1sahsmy
wczoraJC
dom towaro-wy ~1PL.
:

5

ramach

w

realizacji planu

Biuro Polityczne i Prezydium
stwierdziły,
iż
szybciej
niż
to
zatożono,
realizowany

Rządu

jest

progran1

rozbudowy

hazy

materialno - technicznej gospodarki. stanowiący podstawę dalszego
dynamicznego
ro zwoju
kraju,
co
umożliwHo szybszą
również
realizację
progran:1u
poprawy warunków życia spo-

-

=

łe czeńst\va.

Biuro Polityczne i

Prezydium
Rządu podkreśliły , że obok pozytywnych tendencji
rozwoj owych w gospodarce kraju, występuje szereg trudności i
napięć, hamujących i op'oźniaj ą 
cych postęp
szeregu dziedzin
gospodarki. Usuwanie tych napięć.

zwiększanie

gospodarowania

efektywności
się
pod-

stawowym
zadaniem
resortów
i instancji partyjnych.
Biuro Polityczne i Prezydium
Rządu dokonały oceny realizacji
zadan narodowego planu gospodarczego za cztery miesiące br.
W miesiącu
kwietniu
br.
osiągnięto

„Północ"

•
Usprawnienie rozmów ze
Zgierzem, Pabianicami i Brzezinami • Pół
:::~ automatyczne
połączenia z 1 omaszowem,
Radomskiem,
Wieluniem
i
Łowiczem
• Całodobowa łączność automatyczna z
Poznaniem, Piotrkowem i Rawą • WojeCentrum
Telekomunikacyjne
wódzkie
• Produkcja central elektronicznych

-

=
=
5
=
-=s
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noszący nazwę CITE~IS , zaofę
Dotychczas nale żymy do najrowany nam ·zosta ł przez firmę
stelef-Onizowanych
kraCIT-Alcatel.
jów europejskich. Ale wreszcie
stanęliśmy przed szansą
nadroSystem elektron iczny stwa-rza
b ienia zaniedbań w zakresie temożliwość polączenia w
intelefonii miejswwej i międzyna
gr-o-...\:a ny111 u~1 ... 0l.e 1ąeZ.nośc; cyt
rodowej oraz stworzenia u sierowej - sieci telegraficznej, tebie ba zy nowoczesnego przemy_
lefonicznej, transm isji danych,
siu teleelektryczneg-0.
Zapewni ' a nawet wideofonii i telew,tzji.
nam to p<>dpisana już umowa
Zastosowanie modulacji kdtiona nabycie licencji francuskiej.
wo-impulsowej pozwala kilkaW pierwszym okresie będz iemy
dziesiąt
razy zwiększyć przepuna niej produkować trad ycyjne
stowość sieci kablowej (a kable
systemy krzyżowe, już W P-Olsce
stanowtą okolo 70 proc. kosztów
części-owo wytwarzane (np. „Teobecnych systemów tel ekomuniofilów").
Następny
etap
to
kacyjnych). Taka nowoczesna
wdrażanie
central elektroniczsieć telekomunikacyjna jest nie_
nych, wśród producentów któzbędna
nie tylko dla łączności
rych F rancja zajmu.ie jedno z
ale 1 dla współczesnych systec zołowych
miejsc. Ten na.ibarmów informatycznych. Inne kodziej
przyszłościowy
system,
rzyści przy produkcji tych central to sześciokrotnie mniejsze
zuźycie
materiałów
niż
przy
systemach „cros~bar'' oraz m-oż
Jiwość instalowania tych
urzą
dzet'l w zwykłych budynkach odmiennie niż przy krz yżowych.
Znacznie oszczędza się także na
powierzchni
oraz
kosztach
W L ibanie pa111u1e apokój. We
el<soloatacji.
wtorek po riiz pierwszy od wyDzięki
zakupionej
licencji
buchu konfliktu między armią
Polska ma możliwość stania si<:
JLbańską a komandosami palew niedługim czasie jednym z
styńsk>mi godzinę policyjną una razie nfelicznych producentów
chylono w całym kraju od 7
i użytkowników elektronicznych
ra no do 7.30 wieczorem.
.
Trwają intensywne rokowania

słabiej

W Libnnie

punuie spoI<óJ

~i~~~i~;;a·oi!~uZ~~~f~z:~ąc~r:goul~
~
między
~
wania poHtytznego
wladzamt Libanu a palestyńsilcim ~
ruchem oporu.
~

6tys. dolarów- dar ~
na budowę ~~

~

zopłotków

central

/6\.6 '

-i

dukrji

poznańskiej

.,Teletry",
zaiMtalowan• zostanie w PO?.•
n:tniu w 1971 r. W l97'7 r. , TP-

lctra" wypµści centrale o l~cz
nej pojemności 100 tys, nume- \

rów.

Dla Lodzi pierwsze tak\e urzą
dzeme
przewidziane
jest
po
191; r. Nito czekając na t-0, podejmuje się intensywne
prace
nad nadr-0b1eniem zalebloSci, wynoszących
według · złoi.onych
zg!osze11 45 tys. wniosków, tj.
niema! tyle ilu dotychczas jest
zarejestr-0wanych
abonentów.
Do koóca 1975 r żubardi
Dąbrowa otrzymają po 6
tys.
numerów. Rozbud(}wywany nadal

będzie

„Teofilów".

sk?s1n, \Vielunien1 i Lowiczem.
,...P owi.nno to znacznie
skrócić
czas oczekiwania na rozmow«:.
Całodobową
lączność
automatyczną
uzyska do 1975 T. Lódź
z Poznaniem, Piotrkowem i Rawą.
Na p-0trzeby Lodzi i województwa powstanie Wojewódzkie Centrum Telekomunikacyjne.
C"ntrum
umożliwi
automatyczne
rozmowy
telefoniczne
między
mia•tami województwa
w ciągu calej doby.

(Dalszy

ciąg

t;;tooo'i!~~~e

wzroslo clo 216

~

złoży wizytę

Warszawie IV zjaZd Towarzystwa Lącz
„Polonia".
dokonał
podsumowania
ctorolJku or~z ''"Yt:vr~enh nJt
najl.l!iżs-le
Jata kierunków dzial~nia tego
towarzystwa, zaslu*<>nego w rozwijaniu i umacnianiu
więzi
wielomilionowych
rzesz naszych rodaków żyjących na wszystkich kontyaentacll z krajem.
15 bm.

ności

z
Zjazd

obradował

Polonią

w

zagraniczną

Na obrady przybyli: czlonkowie Biura
Politycznego
KC
PZPR: . przewodniczący
Rady
Państ"'a Henryk Jabłoński,
minister spraw zagraniczn;>ch Stefan Olsz<>wski;
przew-0dni-

(Dalszy ciąg na str. 2)
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NA 22 LIPCA?

•

śmieci), betoniarka i dźwig.
wyżej
tym lepiej. Na górnych piętrach - pomieszczenia
pomalowane. szafy wmontowa-

na

Im

ze z))JjżaJ;icą. sl41
Ti.rej! prAzf!l< Iła r!y
Min'i.~trów
Piotr Jaroszewitt
przyjął
ambasadora. nad.7iw~
czajnego l pełnomocnego Turcji w Polsce Necdeta H, Kenta i pt..,eprowadZlil z nim rozPrzy rcn11nowje obec11yl
był wiceminist~r spraw· zagra- ·
nicznych Józef Czyrek.

lV

111111

W rubryce tej, co tydzień, na gorąco, relacjonujemy naszym Czytelnikom, jak i gdzie pracują loclzianic.
Co im
przeszkadza w pracy, co ich mobilizuje do roboty,

7.Wią'Zku

w•z:vU\ w

mowę.

(

Jutro 6stron

Budowa poczty przy Al. Koś
ciuszki.
Przyszli uioytkownicy:
P0<.'Zta - OUT-4, Biuro Projck_
tów Lączności, Panstwowa Inspekcja Radiowa, dyrekcja poczty. Gmach 18-kondygnacyjny
I niższa część przylegaj!\ca do
Al. Kościus zki, znalazły się pod
dachem
w
roku
ubiegłym.
Przed laty.
kiedy budowę za_
czynano,
mówiono o terminie
przekazania
calości
w koncu
19i2 r. Ostatecznie ustalono, że
LPBM nr 1 inwestycję tę odda
w roku bież<icym.
Wc1mraj
oglądaliśmy
budowę
Poczty. Lącznie z podwykonawcami pracuje tam 120 osób rozrzuconych
po kondygnacjach.
Na ciasnym "podwórku" bo
trudno to nazwać placem, pra_
cuje koparka (sprząta gruz i in-

ne,

inst.a1HCjP

założ.one.

pociło„

pod pod•ogl przygotowane. rm niżej
tym gorzej.
Tym bardziej termin:
koniec
czerwca - budynek wysoki, 22
lipca obiekt niski ~ wydaje się „ mniej prawdopodobny.
Kierownik budowy
inż.
Stanisław
Kurpius nie podziela
do konca mego pesymizmu, niemniej ma wątpliwości. czy - w
porę
Zaktady Kamieniarskie z
Szydlowca.
wyłożą
kamieniem
parter przeznaczony na poczto_
we usługi i czy .. .Jedynka" upora się z robotami w kuchni
(w obiekcie bo wiem. w którym
pracować ma
ponad 700 osób,
(DaJ.s.zy ciąg na str. 2)
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Pierwszy

talewu
zapow·1ada

, 9
•

stragany w pasat11 ZMP
atra kcyjoe artykuly dla dzieci

kl

hl

,.

we, wczasowe, weekendowe itp. Na-stępny dział wystawi
asortymentów galanterii. W ieązcze ip.nym pokaz.ane zostapą drobne artykuły lniane /in ne oi:a2l wyroby
dziewiarskie dla · dzieci. Sezonowymi wyrobami teksty!· k t ents
· ó W'k'1, tramp k i,· podhalanki, torby
no-gumowymi· Ja.
t urys t Y'C:Zne l· rnne
·
h .a111 dl· owac" b ę d zie
·
czw ar t y stragan.
Na jarmark z·amierza się pt'zygotować przede wszystkim towary chętnie nabywane po niezbyt wysokich
cenach.
'lll7 iele

ja·rmaol"kowe

OK FJN - Janusz Groszkowski,
członek
Sekretariatu
KC PL:PR - Ryszard
"relrk,
członkowie
kierownictw stron-

rzą

du Republiki Turcji N„im Talu,
prezes
Rady ~linistrów
PRL Piobr Jaroszewicz 7Joży
oficjalną. wizytę
w R•puhlice •(
Turcji w dniach 22-25 maja.

~~
~
~

~
~~

~
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Przedsiębio•rst wa

czący

w Turcji

Na za.prosze11ie premiera

**

I I>I=..

przedstawiamy

Belgij-

.Towarzystwa "Polonia"

str • . 4)

J
Łódzikiego

Jabło11skieqo

P. Jaroszewicz

ŁPTO

~

19,

na

H.

~~~~~
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Nową

centralę krzyżową,
w
miejsce
dotychczasowej, otrzyma „Pół
noc". Lącznie w Jatach 19il-75
Lódź wzbogacić się ma o 3~ tys.
nu1nerów. Obecnie uruchamiana
jest
centrala
tzw,
węzłowa.
Usprawni to łączność ze Zgierzem i Pabianicami. W 1974 r.
automatyczne połączenie otrzymają Brzeziny,
Jeżeli
chodzi o inwestycje
przyg-0towy\vane,
wspomnieć
należy b
centtalach „Retkinia 0
i
„Centrum". Pólautomatyczne
urządzenia
do k-0ńca
czerwca
zostaną
wprowadzone
między
Lodzią a Tomaszowem, Radom-

~

Dziś

'vspółprzewodniczący

skiej Partii So<>talistycznej oraz
Lucien Radoux deputowany
i działa.cz tej partii,
lV spotkaniu uczestniczył rzło„
nek Sekretariatu KC PZPR An·
drzej Werblan.
Rozmowa, która upłynęła w
przyj~ielskiej
atmosferze. do.
tyczyta
węzłowych problemów
współpracy
między
PZPR I
BPS, rozwoju
stosunków polsko-belgijskich i
sytuacji w
Europie.

telekomunikacyjnych przyszłych
systemów ' br.
L>icf\\.SZ.a
pro- ,

•

~

W dniu 15 bm.
sekretarz
KC PZPR Edward Gierek przyprzebywającą w
Polsce na
zaproszenie KC PZPR delegację
Belgijskiej
Par!ii Socjalistycznej, w której skład wchodzą:
Los van Eynce i Andre C'ools

jął

-

udziałem

Obradował IV Zjazd

Belgijskiej Partii
Soc.iali~t) cznej

zalą.żlca
l \t· ... Jusci.

Za~!,~„.~óle~~~,!~~-~ w'-~ lAltMA~I(
\::.QDZK/
~
;O,
~:a
dniach sędziwy rodak przeslal i'.I.
~
d·O
Oby·wa.telskie!fo
Kom i1e1u 0,
Odbudowy zamku K~le\\"s k'ego
6 tys. dolarów. ja1<-0 dar od ca- ~
l ej swojej rodziny.
~
Wraz z kwotą wpłaconą przez ~
w.
Dard·ziń•skieg-0
za.mkowe

d ynamikę

przyjął delegacją

(Dalszy ciąg na str. 2)

staje

• Do 1975 r. dwie nowe centrale na
==
=
- żubardziu i Dąbrowie • Wymiana centrali

korzystną

rozwoju w podstawowych dzialach gospodarki oraz poprawę
w
dziedzinie
zatrudnienia 1
wzrostu wydajności pracy. Wyniki miesiąca kwletnia u1nocniły
pozytywne tendencje, charakterystyczne dl;> r kwartału br.
Dla utrwalania tych tendencji
B iuro
Politycine i Prezydium
Rz.ądu
zaleciły
resortom
oraz
instancjom i organizacjom - par-

Te1ekomónikacja wychodzi

em'growat do USA z B ialosiocczyinr w 1~06 r. Od tego czasu zamieszkuje stale w miej&eowooci Doylestown w Pensy[.
wanii.s:ęWraz
z rodziną
wal
uo
.. rawą
roli.
wzajmot)•ch

na po-

przygotowaw-

dokonały
wstęp
spolecznn~.E:OSpo

darczego rozwoju kraju na lata 1971-i5 w świetle uchwaVI Zjazdu PZPR i założci1 planu 5-letniego.

'iu11111111łł1un11Jll101111111111~ I

=
·==
Ei

prac

ły

Niezależnie
'
od centrum rów-:
nież osledla otrzy:mają wtasne:
•kompleksy
han<ll9wo-uslugowo -gastironomicz.ne. Lącznie do:
•roku
1990
stan powierzch-:
ni handlo.wej na jeden tys.!:
• iibeszliańców wyniesie 760 me-:
trów Jl kw. (w centrun1 ponadS
: 2 tys.), ~obec 320 ro kW. -0- : beenie.
(c) :

5
5
5

Rządu,

PZPR I Prezyrtium

dniu 15 bm.,

czyc·h do krajowej konferencji partyjnej,

cją-:

:

w

siedzeniu

Z

E. Gierek

zamieTzenia

Tekstylno-Odzieżo-

wego. J:VI. in. w pasażu przy ul. Piotrko~skiej
77 zorganizuje ooo kiermasz. Na czterech straganach na wolnym powietrzu prowadzona będzie sprzedaż artykułów, których nik trzeba
przymierzać. W stoisku odzieżowo-dziewiarskim nabywać

{Dalszy <:·iąg

.n,a str. · ł)

.

~
~

~

V.

~~~
~V.
w.
V.
~

~
~

~
~

~
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Wczoraj - 15
maja
zgodnie z termine:n załoga
H ydrobudowy - 1,
zatrudniona przy budowie zapory
w Smardzew'.cach i budowie
zbiornika sulejowskiego, dnkonała zamknięcia ostatniPj
przegrody na zaporze.
Od
· wczoraj zaczęła się srpiętrzać
woda w zbiorniku. Do 30
maja zalew osiągnie powierzchnię 630 he<kta.rów
i
głębokość, kJtóra poZJwoli uruchomić
urzad zenia wodociągowe, rozmieszczone na
trasie wodociągu Łódź - Sulejów.
Jest to p!erwsze spiQtrzenie wody. Następne - przewidz:ano w dalszym terminie. W międzyczasie trzeba
będzie wodę w zbiorniku oczyśc:ć. To samo dotyczy i
obszaru przewidz.ianego
do
zalania w następnym te·r minie.
AP

.

Fot, Andirzej

Wacą

„
/

Posie~tenie Biura Politycznego KG PZPR

i Prezydium
(Dokończen,ie ze str. 1)
wysił
kontynuowanie
tyjnym
ków zmierzających do dalszego
dynamizowania produkcji, racjonalizacji dzialainości inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględ
nienien1 skracania terminów oddawania inwestycji do użytku
i osiągania projektowych zdolniedoprodukcyjnych,
ności
nadmiernego
do
puszczania
rozszerzania frontu inwestycyj-

nego,

szerszego

Rządu

Biuro Polityczne, aprobując w
petni rezultaty wizyty, stwler ctzilo z zadowoleniem, że stanowi ona ważny wi.ład w rozwój
i pogtębienie stosunków przyjażni
i wspótpracy między socjalistyczną Polską i socjalistyczną Jugoslawią. Zacieśnienie tych stosunków jest korzystne dla obu
ro zwojo\yi
sprzyja
l
krajów
socjalizm\};
sU
wspótdziatan!a
!>Ost ę pu i pokoju.
Biuro Polityczne zalecilo dalwspółpracy
pogtębienie
sze
PZPR i ZKJ. Przyjęto
między
PRL w
rządu
zalecenia dla
konkretkontynuacji
sprawie
nych dziatań. zmierzających do
pogłębienia wszechstronnej, polwspół
slrn - jugosłowiańskiej
pracy, szczególnie w dziedzinie
wymiany handlowej i kooperacji przemysłowej.
Biuro Polityczne rozpatrzyło

wprowadzania

modernizacyjnych,
produkcjJ na ekszwlększanill
port i zaopatrzenie rynku wewnętrznego oraz dalszego przywzrostu wydajnosci
śpieszani.a
pracy.
Biuro Polityczne zapoznało się
rezultatami
i
przebiegiem
z
przyjacielskiej w izyty I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Socj'llis tycznej Federacy jna
nej Republice Ju!(osławii ,
SFR.J
prezydent~
zaproszenie
i pr z rwodniczącego ZKJ Josipa
Broz Tito.
inwestycji

spravJ

ministra

spra\vozdanie
z~~ranicznych

z wiz:i'ty w Szwe-

cjl.

?
Kto pracuie
iak pracuie ·
Pozostało jeszcze niemało ro_
bót instalac:)'jnych, malarskich,
stolat•skich (i okna, i drzwi, I
n1ontowanie mebli). Czy załoga
Ozdąży w terminie? Zaloga odpowiednio powię.J<
cz ywiście
inw
tego,
jej
szona? życzymy
(a.p)
teresie całego miasta.

(Doko1iczenie ze str. 1)
na szczęście pomyślano o stolówce).
Materialów nie brak, ze sprzę
Załoga tem bywało gorzej.
jak na możliwości „Jedynki" w
Wśród nich starzy
komplecie.
budów
zn~jomi z innycl1
brygad y : E. l\lielczarka (cieśle),
Matysiaka,
J.
betoniarzy
s. Mokrasa i zna_
murarzy ni z dobrej roboty mistrzowie
od poEdward Rogulski czątku na tej budowie , i Staniznany nam z
sław Zieliński na budoosiągnięć
niemałych
wie szpitala "przy Pabianickiej.

TAJE!llNICA SUKCESO\V
- Jak to jest, że w dniu ta.nie
kiego świ~ta. dla zakładu
u was żadnego rozgarwidać
norma.Inie
dilJ.szu i wszyscy
pytam spotkanego
pracuj:>,1 Kazimierza Rącz_
przypadkiem
lcierownika prototypowni.
kę za.wsze tak.„
Bo u na.s
systematycznie nie
Gdybyśmy
nie byłoby sukcesu
pracowali,
- odpowiacta jeden z członków
załogi Lódzklch Zakładów Kse-

Komunikat ,,Totka"

rotechnicznych

p'tkar.;;k;eh z
za·ktadach
W
dn ' a 1.2-13 maja 1973 r. stwierdzono:
2 ro zw. z 1 ~ traf·en iami - wygrane po 175.895 zł
60 rozw. z . 11 t.rafieniam1
wygrane po ok. 5.500 zt
572 rozw. z 10 trafieniami
w;1grane po 615 zl.

*" +

•

SPORT •

„Prexer".

o

zaktadzie, o nowościach tu
w
pisaliśmy
produkowanych
wypada
Dziś
,.DL" niedawno.
tylko przypomnieć o l<Serografotote rmokofach biurowych,
W
piarkach i elektrolrnpi::irce.
trosce o ułatwienie życia w l:lo_
mu przystąpiono w I kwartale
br. do produkcji ekonomicznej
suszarlci do bielizny.
Zacla1\ Jest niemało, a mimo

*

To.to-Lotka z
W Ea•klacdach
c:Ln ia 13 maja 1!173 r. stwierdzono:
I losowanie 2 rozw. z 5 traf. prem. - wygrane po l .(illO.IXIO Zf .
&9 rozw. i 5 traf. zw ·kJ.
wygrane po 0 k. 32.500 zl
9.5~1 rozw. ~. 4 ,tra:f:eniami
w y grane po 5'11 zł
z 3 tra!:enlami
2a9 .'171 rozw.
w y g r ane po 2A 2.l
II losowanie:
prem.
4 rozw. z 3 traf.
wygrane pe> 578 871 zl
128 rozw. z 5 traf. '"'ykl.
wyg·~ne po ok. 18.000 ~t
8 Oła rozw. z ł traf:en' aml
wygrane po 431 zł
l77.H5 rozw. z 3 trafieniam:
wygra·ne po 19 zł.
-

to

pracownicy ,.Prexeru"

kają

stale

nowych

S7.U-

możliwości

zwiększenia produkcji. Jednymi
z przyktadów jest podjetc i wy-

I

SPORT

z okazji
konane zobowiązanie
1 Maja, dzięki któr.emu wykonano ponad plan 10 powielaczy
nowego typu.
jest
(a
Tajemnicą •ukcesu
załoi:ę
przez
zdobycie
nim
ministra przemyslu
sztandaru
Gł.
maszynowego i Zarządu
zw. Zawodowego Metalowców
z~ I mie,isce w międzyzakłado_
w:vm ws·pólzawo<lnictwie pracy),
j;ik mówi dyrektor - Stanisław
... jesi normalna,
Jabtoński:
codzienna praca.
(M.

•

Poważna

SPORT •

Z.)

SPORT

mowy z mLnistrem sprarw za.graWene7.ueli , Ari·sliden ic znyc11
sem Calvanim. na temat wy1)ranych problemów międzynarodo
Wycli1 i stosunków dwustronnych.
Wicemin. Tre-pczyt1s;ki i min.
o
umo•wę
podpisall
Calvani
na·ukuj.turalno
współpracy
kowetj między Polską i Wenezuudekorował
Min. Calvani
elą.
.,W ielką
Trepczyńsk i PS(<>
St.
Wste~ą Orderu Wyzwolenla".
15 maja odbyło
GENEWA. s i ę w Genewie kolejne spotkanie delegacji radzieekiej i ameprowadzących ro1ror ykańskietj
wania w s.prafl..vie o~aini·czenia
zbrojeń strakegicz,nych.
PEKIN. - We wtorek, ló maja przy:byli do Pekinu pl'zewodniczący radzieck'ej delegacji na
radziecko _ chińs'kie rQlkowa.n.ia
w spra·w ie uregulowania proble-

LIMA. - Przebywadący w Caracas na za1pronenie rządu Wenezueli przewodn i czący xxvrr
Ogólnego
Zgromadzen.ia
sesji
St anislMV
w icemini<oter
NZ,

roz-

prząir<YWadzi!

Trepezyński,

f rzewodniczący
Rady

Puństwa

premiera Iranu

przyjął

Racly
Jabloi1ski
Henryk
Belwederze, przebywąjącego z oficjalną wizytą w
CesarPolsce premiera rządu
stwa. Iranu Amit·a Abbasa Ho15 bm.
Pa1\stwa
przyjąt w

przewodniczący

*
•byt + drugim

I

Sekretarz
NOWY JORK.
generalny ONZ Kurt Waldheim
we wtorek ·mi.nistra
przyjął
s;ira.v zagranicznych J.71nela AElba•na, który przebywa ob~
bean\e w Nowym Jork;u..

Ob~adował ,IV
(Dokończenie ze str. 1~

nictw politycznych, kierownlcy
i zastępcy kierowników wydziana
KC _ PZPR, posłowie
łów
Sejm, cztonkowie kierownictw
s zeregu res<>rtów, działacze spbLicznie
teczni i mlodziewwi.
reprezentowany byt świat nauki i kultury. Przybyli publicyści i dziennikarze, działacze stowarzyszeń

regionalnych.

w

czasie obrad glos zabrat
Henr ·k Jabł01\ski, który pod:
kreślll, że w!\ród wielu istniejących

w

naszyn1

kraju

orga-

Ziazd

wladz n!lczellnYch towarzystwa.
Preze~em Rady Naczelnej został
wybrany Wincenty Kra$ko.

Kronika

nizacji spotecznych, Towarzystwo Łączności z Polonia, o.:ograniczną zajmuje miejsce szczejego działalność wy•
gólne granice
kracza bowiem poza
Polski. Towarzystwo utrzymuje
?.a<'.hffiurzen'e 11m•arkoD7.;ś
nie tylko więź z przobywaja,cvwa11e, m ejscamc przelotne opaobywatelami
mi na obczyżnie
Tem.peratura od
chlod·no.
d~'.
obywaz
polskimi, lecz również
2-5 i od 10 do 14 st. C. W\atelami innYch państw, zwla1az k i erunków
umiarkowane
try
nym1 z naml wspólnym pochopól'1ocnych. Jutro pQ.g oda hrz
dzeniem etnicznym. wspólnymi
zm!an. nada~ chlod.no. a w notradycjami przeszłości i kultucy przyg~untowe p:izymrozk:.
ry.
zajdzie o gooz. 19.32,
St o ń·ee
Po zakończeniu dyskusji uczesbnicy obrad przyjęli dokumena j.utro wzejdzie o 3.44.
ty zjaz(lowe. uchwalili tekSt liAndrzeja. 1 W ł eń
Imlen'ny
stu do rodaków na catym świe-1
czystawa.
cie, a także dokonali wyboru

Pogoda

•

SPORT

D

zis we

•

SPORT

•

SPORT

T<>,

drużyna
wią -

K.

Górski

zapO'Wiedziat

jed-

jak
że posta·ra. s1e
.zespól
przygotować
naj!ep '. ej
do spotkanla
białoczerwonych
wybrań('ami
z
chorzowsk'ego

nocześnie,

SPORT

łł'rocłauiiu

nasza.
po~azala
oo
w spotkaniu z Jugosła
to jeszcze za. malo na
powiedział
mecz z Anglią ro.in. w jednym z prasowych
wywiadów trener • polslciej reprezentacji K. Gór&ki.
Tak „-ięc, mim.o wielu J>OZYtyw:nych momentów jakie moż
na było zaobsePwować w grze
naszych pi.I.karzy w meczu z
nPlavLmi1 ' 1 '-\"iele jesz<Cze da~o
(Pis:ę zauważyć inied<>mogań
saliśmy o nich wc2o0raj).
-

•

'Ei re
czerwca br.) przekonamy się o
tym już za killkanascie godzin.
Plrzy;pomina.my, że 'spotkan i<>
transmitowan"
we Wrocławiu
będi.'.e w calości prz.ez rad 'o l
telew lzję. Począte.k transmisji o
g·od.z, 17,30.
SKLAD POLSKICH

przeprowadzenie
Pomyślne
programu „Skyla b" stoi obeczapytania.
nie pod znakiem
Wystrzelona w po1tledziatek z
stacja
Przylądka Kennedy'ego
„Skylab'' weszła na
orbitalna
orbitę,

zaplan<>waną

jednakże

w 2 godziny potem wykryto na
jej pokładzie dwie poważne usterl{i. Stwierdzono mianowicie,
dwa z sześciu „skrzydeł",
że
'v klóre
słonecznych,
baterii
nie
stacja,
była
wyposażona
roztożyly się automatycznie. W
ten sposób cztery zespoły robocze stacji zostały poz.ba w i one
ponad Polowy niezbędnej energii elektrycznej.
Stwierdzono też, że specjalna
osłona przeci,vmeteorytowa, któ
ra miała chronić stację przed
uszkodzeniem przez meteoryty,
uszkozostała prawdopodobi1ie
clzona i pękła na kilka cz«i;ści
odrywając się Od stacji.

Rumuńskie

W tej sytuacji po 8-godzinnef
naradzie specjalistów na PrzyKennedy'ego i w HOll.t•
lądku
stoa, postanowiono odłożyć zawtorek start
planowany na
Conrada,
astronautów
3
niedo
Wcitza i Kerwina. dzieli 20 maja. Astronauci stapie1·wszą załogę
mieli
nowić
,,Skylaba".
We wtorek po południu miroogłosił, że
w Houston
dek
„Skylab" zacząt się nlebezpiecz,nie przegrzewać. Temperatura w jego wnGtrzu wzrosła do
o
około 38 stopni Celsjusza ponad poziom nor20 stopni
malny.
W

·.-.1'•"-

~\''··· ·.•

wieczoren1 dy-

„Skylab" ()przegrzanie •lę
stacji jest problemem znacz'1ie
poważniejszym niż awaria. źró
deł zasilania.
programu

rektor

że

świadczy!

samochody osobowe

„Dacia 1300"
wkrótce na naszym rynku
Przedsiębiorstwo handlu zagranici;nego przemysłu mot.oryzacyjsa1nochodów osonęgo uPoln1ot." zakupito w Rumunii 22,5 tys.
bowych „Dacia 1300", z których pierwsze 7,5 tys. ,,;najdzie się na
naszym rynku jeszcze w tym ro.ku; pozostałe zaś d1>starcu;one
zostaną w latach 1374-1973.

„Dac ia 1300" jest rumuń~kim
samochodu
od\)O'\\"edn'k'em
produ.ko·,..·ana
„Rcnault-12TL"
francuwg
lat
jest od trzech
sk ' ej licencji w Ia.br~·ce w CoLbas: koto Pitesti w poludn:owej Rumun'i. Jest to samochód
o kla·sie zbl!żonej do polskiego
,.F iata 125 p:c. ..Dacia" jest 4bmuzyną.

d•rZ\\' i ową
w
ną

pa.sy

w trznrn•nkitowe
cze1\sbwa.

bezp!e-

samDchody „Dac:a
P:erwsze
na które cena zostan:e
13W'.
wkrótce ustal.ona, pow inn;- po-

rynku

na
jawlć się
czerwcu
już w
śn:e z p'erwszą

naszyrn

Wa·rto d·odać.
cia 1300" będ.ą

że wozy „Dap'erwszym \ ru-

br. Równ-0<:zeich partią zagwarantowane wstały do s t a·„-y
zam'ennych do napraw
części
gwararncyjn)l'Ch i normalnej eks
ploatacji samochodów.

wyposażo

umieszczony z przodu
samochodu s:lni,k o pojemnośd
1300 com i mocy 54 KM. Sama ciężar wlao;ny mt>chód
maksrma:ina.
900 kg: rozwiaa
snala
HO km/godz.
szybkość
Wo1.y
8 I paliwa na 100 km.
„Da.ci& 1300" wyposażone będ~

n1uńsk'.m.t

sa.mochodan1t na na-

szym rynku. Dotychczas imporsam<>·
z Run1uni\
to\.vat:śmy
chody cięzaro\\ e i dostawcze

wypadków

W _Lodzi przy zb'egu ul'c
•
G oja\\·.c z ~- ń
Brun :e\\-Sf:dega i
sk. •eJ 8-lebn ' a Jan ina K. (Od;-ń
ca :!9) prz e1b'egając n ieoMroi.n'e
pod nadjeżdża
wpadła
jezdn:ę
Dzie„czynce
.. Syrenę".
ją"ą
P " ·tn<>::!Y u1d2 ielo0no \.\. pog-otO\\·: u.
8-Qet•ni Ma·rek M. (B~zech•

Polska
ny polskie bia.lo-czerwoni będą
(Dokońc2ienJe ze str. D
mieli już na swym koncie tyle
V! czasie prologu rozegra.nego w
P<>
:r;wycięstw.
efekt<>wnych
Pradze Jud.in uzysJ<at czwarty
mistrz<>wsku jedzie Szurkowski.
czas dnia, a Gusia•tni:k.ow - 9,
Jest Qll faworytem, a co najW klasyfikacji drużynowej zama godnych
że
'\\'ażniejsze,
wodtnicy ZSRR objęli prowadzesleble W$półpM"tnerów w zesponie i zanosilo się na to, że już
drużyny
le. KaphtamoWi naszej
im nioot nie zdoła odebrać bjedzielnie sekundują: Szo'hda, Lis,
Jchtnych koszulek liderów. Na
Nowii
os.taotnio
a
Ka.czanarek
Gusiatnikow
etapie
drugim
kręci
natomiast
cki. stabo
skończył swoją tegoroczną kaKr?Jeszowd.ec.
W
Pokoju.
Wyścigu
rierę w
Wszystko prrerti.awia. za tym,
dzień później los jego podzieli!
rekord
ustali
źo Szurkowski
Judi•n. CiężaT walki spadł więc
WP, Zidobywając w tym roku po
na barki Lichaczewa i Sza:raiulraz trzeci tytuł zwycięzcy majolina.
wej imprezy.
na
K()]a1rze ZSRR z eta1P-U
etap traolli w klasyfikacji druJeśli zlośli<wy los nie pokrozvostatei
żynowej cenne minuty
st.a1ną
, żuJe planów, to Polacy
cznie przed dniem odpoczynkµ
taikże w BerlIDiie ja.ko zwyci<;zcy
w Smokovcu drużyna ZSRR w punktaicj.i zcs1polowej wyścigu.
znaJazta się na 4 mietjscu ZP.
etapy pła
się
Roz.poczy.nadą
polstra·lą do Iildera drużyny
skie. Trudniej będzie inicjować
skiej 10 m~n .. l4 sek
ucieczki. Ale te plas·k ie tereny
Gorzej, a.niżeli wynikało to z
lro1ą
odpowiadają po7'ostalym
zapowiedzi
przedwyścigowychrzom Polski. Nie wolno jed.nalk
pojechali dotychczasowi gospoza1Pomnieć również i o tym, · żP
darze wyścigu. Ty1ko Matousko18 bm. czeka na ko•larzy w RaBarto·n;-ek<>wi udało !'>ię
wi i
dooniu jaz.da indywidualna na
wywa.Jczyć miejsca na podium.
~
czas i ep;.tog na dystansie
ZeSlpół CSRS Po pięci l! etapach
lun w Berl.i!Rie.
ma &Lraty pcmad 6 minut.
W czasie poprzednich wyści
Nie na1J lepiej powodzi się kogów wielu wyb1tnych loolarzy
larzom NRD, kltórzy jadą rówstw ierozato, że nie lub ' ą on l
n i eż w oslabiO'llym sktadzie. W
odpoczynku. Wolą jechać non
kla•syfi.kacji zespołowej zajmustop, od sta;rtu do mety. Mają
ją oni dalekie 10 miejsce. Przydla
u,biP.oni wiele racj•i. Przepisy
pomni•jmy. że w roku
arna.torów jak i konieczność -zaglym za.kończyli wyścig na. trzeIMwiehia wszelkich formalności
cim miejscu. Będz,ie im trudno
przekracrnniem
z
związanych
powtórzyć ten s·ulltce.<.
granic zmuszają jednak orga111iJak dotychczas bal'dzo dobrz"'
zrutorów WP do wprowadzenia
Belgowie, zajmując 3 lojadą
2 dni przerwy.
katę w punktacji drużynowej Pn
5 etapach. Stracili wpraiwdzie do
Mamy nadzieję, że wczoragszy
nas 7 min. i 49 sek, ale dyspoodpoozymlm (jak i drudzień
111uja talk imi asamn. ja.k Dillen
ga przerwa 21 om. w Torun!Ju)
i Noels. K<>ólarze ci mogą spranie ol>niżą farmy uczestn Lków
wić jesz.cze wiele niespodzia111ek:
(rówwyścigu
tegoroczmeg-0
na trasie .do Berlina.
reprezenta.ntów) .
nież naszych
Jadą
Polac~ jak dotychcza~
1miE'ri•.iacych oo sil w n"g•ch
:r.nakomirie. Malo kto liC'Zyl, że
„„nim wyścig wjedme na teredo koM<>weó .met;y w Be.l'liru„

wicemi1n ister

spra,„· zail•raniczny<"h 7,SRR Leonid Ili!czew i ambasador ZSRR
czlonek KC KPZ.fl
ChRL
w
Was ilij Tolsti.kow.
BERLIN. - 1 We wtorek w Bf'Tlinie ro11poczęly s i ę rozmzywy
między delegacjami Niemieck' ej
Republiki Demokratycznej i SoFederacyjne:i Recjalistyc1nej
publi·ki Jur:oslawii. którym nrz 0 ..)
wodniezą premierzy obu pań•t·w
Willi Sioph i . Dzenna~ Bijedzlc.
We wtoWASZYNGTON.
rek w Bia·łym Domu odbyły s!ę
pre-z)'denta R'.charoa
roamowy
N ixona z przebywajacym z wizyta o i fojalną w Waszyngtonie
cesarzem Et:"Opii Halle Selasie.

Rozmowa, która przebiegła w
atmoserdecznej i przyjaznej
sferze koncentrowała się wol<ół
dalszego rozwoju
perspektyw
stosunków bipolsko-irańskich
lateralnych.
dniem
Wtorek
rozmów plepolslw-irańskich
pod
prowadzonych
narnych
przewoclnict\\•en premiera PioJaroszewicza i 11remiera
tra
Amira Abbasa Hovcydy.
się
ogniskowały
Rozmowy
rozwij~nia
problemów
wokół
polwspółpracy
clługoratowcj
slrn-:ra1\sl<lcj w dziedzinie J?Oa. także w sferze
spodarczej,
n.rnki i techniki.
Rozmowy toczyły się w atmosferze zrozumienia i wzajen111ej
życzliwo.o§ci. W piątek oczekuje
się podpisania, w obecnośri obu
premierów, dtui;-o!etniej umowy
o ws.pólpracy gospodarczej poIranem.
między Polską a

graniczn y-eh.

mów

veydę.

awaria na pokłaaz10 ,,Skylabh''

PILKAftzy

Międzypaństwowy

mecz pitPolska - Irlandia wyw któ„
"'ołal we Wrocławiu,
rym od kilku lat nie odb~·waty
spotkania pltsię atrakcyjne
karskie, duźe zainteresowanie.
Oczekuje się, że 'v środę o godzin.ie 17.30 na trybunach Staznajdzie
dionu Olimpijskiego
się ponad 30 tys. widzów. Mecz
prowadzić będzie sędzia K.u.nze
11 NRD.

karski

s;r Raimseya.
Tymczasem przed polską jedenastką kolejny egzamin. Dziś
na Stadionie Olimipijskim we
Wrocławiu spotka się ona z reTrener polskiej reprezentacji
(Eire),
prezentacją Irlandii
Kazimierz Górski podał na
Będzie to jl1Ż jedenasty pojewtorkowej konferencji prasowej
Pierwszy
PoLska~Eire.
d;-nek
jedenasllci
skład
następujący
mecz odbyl się przed 35 Jaty.
Szeja, S•Ybia~-czerłvonych:
Wyg·rali&my go wysoko (~:O).
mano.,vski, Wieczorek, Bulzacld,
OstatrLi. rozegrany w Dubti.n:e
Musiał, Rasztelan, Kraslt.a, Cmiteż rozstrzygnę'li.śmy na swoją
kiewicz, Ma.sztaler, Lubański i
pozostałych
w
(2 :O).
korzyść
Ga.dooba,
5
zanotowano
pojed~1nkach
zwycięstw dla Polski. 3 rem:sy
---------------·
Ir!andzwyciężyli
dwóch
i w
czycy.
zespól E:re nie należy do
latW)l'Ch przeciwn'ków. Wystar··
czy dodać. że pokonał on w
meczu eiimi•nacy)nym drużyne
Spor<> kłopotu
(2 :l).
Francji
mieli także pillkarze ZSRR ina
finatowej
16
do
drod>.e
m istrZ<Jstw
przyszlorocznYoh
radziecka z
Drużyna
ś"·:ata,,
PZKosz. powierzy'! fu11Jkcj~ tretrudem pokonala w Dub!L"lie
nera reprezellltaej i Polski w koEi re (2 :1), a w spotkaniu .reszykówce mężczyzn mgr Zeino(rozegranym w mi„- anżowym
noWi Jaź.wierskiemu - treneroMoskwie)
w
nied•zielę
n i oną
I-Hgowego zespołu Lubliwi
wyspiarze przegrali po dobrej
niamki, wyichowawcy wielu regr.ze zaledwie jedną bramk;\ .
prezen<tantów kra~u. JednoczeJa1k w ii:.c wypad·n;e kolejny
śnie z. Jaźwiei;_ski n !e zrezyJi''10e~ z am i ·n naszf'go zes otu p n~ed
n•)\\·at.n ' "1Sz)·m pc>je<Jynk'em .,. \ w~l z ftmkoeji 1hkol<"ni!lwca T•li•
i-O!We&Q ~Oll\4 I.ul>~
(.i
Chorzowie
~
~~~

z J:"łębokim żalem zawiadamiamy, że clnia 13 ma,ia 1973
roku zmarła nagle. przeżyw
szy lat 59 nasza najukncl1ań
sza. Zo.tia, Mamusi„ i Babcia

9) 1 jeg.o rówieśn i k Piotr
K. · (TaLrza1iska 65) pr-zeb'e6ając

wy

jezdn i ę

1.b ' e-gu

zostali
p~ trąceni
'l'a 1tt:7. ańsk:ej

ul:e

przy
i

\V.

przez samochód
Wa< le\\·sk iej
ooobowy. Obu p.rzewiez:ono do
s·,,o·tala.
Na U·I. No\\·e Sady Leoka•
d :a K. lat 4i (Nowe Sady 37)
wrszla zza slojąoeg.o autobu >u
.. Syrenę" IT
pod
i wpadła
Kob'eta doznała z!aman .a
652i.
ko<•i p-0dudzia.
$w'adkO\\''. e zden:enia sa.
•
m <>chodów .. Star" z . Warsza,,. dn\u wczorajsz.y1n vk.
wą;!
gnd1.. 11 pny zb'.egu ul'.c G:\ań
sJ<.'. ej I M ck'ew icu pros7.en : •ą
do WKRD MO ul. Wt. Bytomsk'ej 60, tel. 516-62.
W Dziebedow:e pow. Sie•
radz samochód .. Star" ZA 981)9
p1·0„·a:izonY przez MieC?hia\\·a
stoją'·egp
M. uderz;·t w tył
„Stara" PK 2913 którego k 1 ł
Stra.ty
I'O'„·ca do7,nal obrażet\.
SZ 7 f'.Uje się -na 80 tys. zł.
• w w:eluniu .. Ził" FW 18S5
p.rzez Jerzego G.
prowadzony
lat 24 zajechał dr<:>gę moto-o;·kl:ście Stawom irow·i F„ jadąre
mu z Zygmuntem F. Obaj doznali obra,ż.eń i przeb;·wają w
(kl)
szpitalu.

S. t P.

SERAFINA
KALIŃSKA
z domu GÓRALCZYK
się
M"OZa święta odbędzie
dnia. 16 maja br. o godr.. 7.30
Ka l.ituicrza.
w kościele ś\V.
tegoż.
Pogrzeb odbęd1.le się
kaplicy
z
dnia o godz. 11
o
Zarz.ewie.
cn1entarza na.
czym za.wlatlamiamy pogrąże
ni w smutltu

Kukułeczka płaci ...
~a pięć trafień 2.wyklych a.I 2.585
.za cztery trafienia premiowan.e - zł lll6
za cz.tery trafienia zwykle zt 96
za trzy tr.afienfa premio·Na.ne
- zł 20
za tJCZY 1'rafienia zwykle a.! 10
oraz przyznaje w d•rodze losowan'a nagrody rzeczowe uko·nkursu doda.tkoczes~n i kom
wego posiadają.cyun znaczki kon
19.145,
kurs.owe o numerach:
a.a.19.
19.475.
19.421.
19.243,
19.93~, 20.367, 20 .507, 20.5'>7, 20 910.
20.979, 21.0:M. 21.05".1. 21.164, 21.8!9,
22 .295.
22.276.
2~.265.
22.04'5,
23.3Sl. 7:3.777. 23.841. 24.005, 24.018,
;~.~a~'. Zł.IW, 24..5&0, Z4.727, 24.763,

Na

wygra11e za 6 trafie1\ w
grze pl'.Zypada 100.000

b'eżącej

2.lotych.

SYN, CORKA, ZIĘC,
WNUCZKI i POZOSTALA
RODZDIA

l\fĄŻ,

Serdeczne wyrazy współczu
cia doc. dr ALINIE KO?\oiOROWSKIE.J wiceprzewodniczą
cej ZL LK z powodu śmierci

M ĘżA
składa

LODZKI
LIGI KOBIET

ZARZĄD

Dnia. 12 maja

19i3

roku

zmarła.

KOL8ŻANKA

KAZIMIERA
PIOTROWSKA
pracoJedna z najstarszych
wnic Miejskiej Biblioteki Public:zinej w Lod.zi, eme.rytowany kierownik działu zbiorów,
przez wiele lat aktywny cztoStowarzyszenia.
nek Zarządu
Bibliotekarzy Polskich w LoSrebrnym
Odznaczona
dzi.
Zastugi i Medalem
Krzyżem
10-lecia PL
Zegna.my z żalem zasłużoną
dla naszego zawodu Koleżan
kę.

ZARADA
DYREKCJA,
MIEJSKIEJ BI~LADOWA
PUBLICZNEJ
BLIOTEK!
WARYNSKIEGO,
L.
im.
OKRĘGU LODZZARZĄD
MIA!TO, STOWARZYSZENIA BIBLIOTEIKAR.ZY
POLSKICH

PODZl~KOWANIE

Przyjaciołom, Zakl.a.dowł Pracy
Koleżankom
nikom. Są.siadom,

"'iedla oraz wszystkim,
mojej Matki

którzy

im. Bucizka, 'Vspół:praoow
i Kolegom,
Mieszkańcom
Wzięli ud.mal w
pogrzebie

ADELI PURTAL
sercleC2Jhe

podziękowanie ll'kła.da.

Nowy trener

reprezentacji Polski

w koszykówce

Kol. LUCYNIE l. ANTONIEMU KACZOROWSKIM wyrazy
J:"lębokiego wspólczucia z powodu zgonu

K<>leża.nce KAZIMIERZE LEW ANDOWSK.lEJ wyrazy serwspółczucia. z podecznego
wod.u śn\ierci

MATKl-TEŚGl'OWEJ

OJCA

składaj:\:

I ZARZĄD, RADA

ZAKLADOW A, POP pZPR, KOz
LEżAN'IU I KOLEDZY
!!HM w LODZI

skła.dajl\:

DYREKCJA i PRACOWNIZJEDNOCZENM
ze
CY
PRZEDSIĘBIORSTW

BUDOWLANO-

MONTAŻO'WYCH

PL

lllllllWIUllUUUUUllUJJUlllUWlllUllUllllUlllllUlllllllUllall

ada Narodowa m. Lodzi uchwalila zarządzenie po.
rządkowe, które objęło swym zasięgiem sprawy do·

R

3

:I

Sztandar przechodni
dla

załogi

:!

„Wizametu''

W „Delikatesach" przy ul, Długosza odbyła się degustacja potraw wykonanych z sera i jaj. Można powiedzieć - delicje. Rozmaite sałatki, pulpety, faszerowane jaja itp. Klientki na pytanie,
w którym stoisku można kupić te specjały, otrzymywały odp~
wiedź, że ..• w żadnym_ Naton1iast lnfurn1owa110 je, że można nabyć twarogi I sery 'Qraz inne dodat~I l z tego wykonać własno
(tu
ręcznie demonstr1>wane dania, a także jeszcze wiele it1nych

lridium-Polsilver
wkrótce na rynku

otrzymywały 1>dnośną br1>szurę),

n!epor-0z11jaKieś
Naprawdę'
mienie. Domagamy się w interesie klientów degustacji i · pow dużych sklepach w
kazów
celu propagowania różnych noukazujących
artykułów
wych
mrożonek
np.
się na rynku
koncentratów
czy
mącznych,
spożywczych. Ot, chociażby puWiele l<>ree z ziemniaków.
dzia nek nie wie jeszcze,. że z
proszku można w kilka sekund
smakowite przetart„
otf·zymać
do drugieg-0 dania,
kartofelki
łódzkich skleStąd w wielu

Wcze>raj dokonano w LZWM
,, Wizan1et 11

uro:czystego oUwarr-

cia nowego oddzlalu, w .kJtóprodukcję
rozpoczęto
rym
os t rzy do g<>lenia - „IridJum
P lsllver". Nowość p<>lega
na powlekaniu żyletki wa<rstwą chromu, co zwiększy jej
trwalośc Q ponad 30 proc.
Uruchvmtenie nowego

Od-

z
zostało
działu polączooe
800uroczystością przekazania
lód2Jkiego
załodze
osobo-wej

prze- lUllWllUWlllUWlllUlllUUIU
uW1za.metu" sztandaru
chodniego minlsLra przemyslu
ciężkiego

zw.

t

Zarządu

Głównego

za
zaw. Mela•iowców,
zajęcie I miejsca we wsp611!'aPo . raz
wodni Vi(\ pracy.
pierwszy podobny sukces osią
przedsię
tego
załoga
gnęła
biorstwa w 1970 r. W trakcie
uroczystości, na kltórą przybyli przedstawiciele wla<iz partyjnych, państwowych i związ
kowych. Wlcem Lnister przemyslu ciężkiego - J. TeLma wręczył przedstawicielom najlepszych załóg dyplomy uznania. Poza czołówkowym „Wizametem" dyplomy 0trzymalY także: , Wrocla wskie Zakła
dy Me<taLu!!'giczne i Ka·te>wick ie
Zaiklady Metalowe. K. Leśkie
wicz i A. Ja.Iwbow&ki z Lódzk i<:h Zakładów Wyropów Me!'a·lowych otrzyma!\ odznaczenia zas1'UJż.o.nych praoow.n.1ków
zakładu.

~yczenia

pracy

§•

owocnej
dalszej.
m. in. robotni-

.,Wizametu''

przewodni-

Dok~d

:5

oraz

• o rcjoniz,acji

10ó

5 o zwohti~nia.cb z egzamill1ów :
e
• o klasacll sprofilowanych
innych zagadn1en1a<!h zwił\- :
5„ izanych
z wyborem da:lszego •
: kierunku na.u.ki
mówić będą
:
z na•ZYmi Czytelnikami
PRZY NTU 30'.1·04
W CZW ARTEK,
•
w goaz. 10-12
kier. sekcji porac1niotwa
•
za.wodowego Okręgowej
Poradni Wychowa.wra.o"'
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Zawodowej -
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JOLANTA JUSZCZYK
! wicekuratorzy
ZDZISLAW NIEWIADOMSKI ~-~
i JAN JASKÓLSKI.

5

ZG Zwią7Jku Za'\VOdowe- :I
go Metalowców - K. CzE'„winc
(M. Z.) 11111nnn1n1m1nn111111111111111J
.ski.
czący

„IlX"

paell ' koncentrat ten leży na
pólkach i nawet po przecenie
nie znajduje nabywców.
Ostatnia degustacja klusek z
torebek odbyła SH~ bynajmniej
nie w sklepie, a... w „Kęsie"
handla zamkniętego grona
dlowców Depustacja dań garmażeryjnych z ryb zostala zorw
w placówce,
ganizowana
której... ~armażu się ni~ prowadzi(?!). Pokazy i degusta z nabiału i sera do
cje dań
też
wykonania
własnoręcznego
naturalnie mają sen.s, ale np.
w kolach Ligi Kobiet, w ośrod
kach „Praktyczna Pani" wzglę
zakładów
dnie w świetlicach
pracy, instytucji, gdzie pracuje dużo kobiet. {:hodzi tylko
o to, aby zawsze w naszych

~ po ósmej klasie? ł Zaniedbania
~
a

:

składa!

kom

prezenłuie

szyscy znamy chyba; rownte popularnego jak ryczący
J'1etro Goldwyn-Meyer, półnagiego gladiatora
Je • wy..:.,,ómi
Oto sygnał wyw olbrzymi gong,
uderzającego ml<>tem
twórn1 filmowej Arthura Ranka. Wszakże z produkcji filmów w dtl~ejszym zacooćlni.m świecie wyżyc nie jest latwo, więc
wytwarzającą
Rank polączyl się z amerykańską !i.rmą „Xerox"
urządzen i a służące do kopiowania dokumentów.
„Rank Xerox Limitedu - po Wrocławiu, Poznaniu, Szczeclnie,
Gcl y nJ, Bydgoszczy, Warszawie l Lublinie przybył wczoraj i specjalnymi wagonami wystawowymi na dwa dni do Lodzi i zainstalował się na stacji Lódż-F.abrycllna. Koncern „Rank Xerox" współ
pracuje z naszymi p.rzeds i ębiorstwami od kilku lat, kilkaset powielarek rozmaitego rodzaju i przeznaczenia pracuje w Polsce.
Uruchomiliśmy już skład części zamiennych, które można kupić
za złotówki oraz obsługę techniczną. Dziś popatrzmy jednak jak
zorganizowana jest ta wystawa. Przede wszystkim ma ona swój
„graficzny znak": niebieskie i czerwone Hnie przecinające się na
na wystawie, na mabiałym tle, który powtarza się wszędzie bezbłędnie )coJa.rzy nam się natychteriałach propagandowych l
miast z tą wtaśnie wystawą.
które zostały przywiezione Po wtóre: wszystkie maszyny1
dzialają J każdy na wlasne oczy może przekonać sil( a ich zalE1tach. Nie ma tu żadnych makiet, atrap, czy tylko fotografii Po
trzecie: każdy zwiedzający jest szczegółowo info~mowany o wła!l
ciwościach powielarek. Dalej: wnętrze wagonów pozbawione jest
elementów rozpraśzających uwagę zwiedzającego, zasadniczym eksJ'.><>natem są bowiem maszyny, zresztą bar<lzo estetycznie zaprojektowane.
Fac how"o5ć, n.ecz-0w-0ść. zw;ęzlo ść.„ Nasi s,pe~ od reklamy po(J. P.)
na-uczą ,.Sil: wiele.
WiJn>ni ten „pociąg RX" zobaczyć -

W

.Dziew,ięciu

na stacji

l.tidź-Widzew
Stacja Lódź-Wid·zew nie .naledlUży do reprezentacyjnych gi c la,g pobielanych, parterowych d-0m•kow, okaza.l-szy budynek ct·worco,.vy, k i-0sk ,.Ruchu.1 ...
. Gdy Jest pogoda d-0j &cie d<>
n ie sprawia kłopotu.
poc i ągu
Po opadach jednak p i~rwszy
peron przemienia s;ę w blolniste bajorko. Utwardzenie pow :erzchni per-Olllu od k il ku łat
jest żela z nym punktem w plana oh DOI~P-Warszawa. Za każ
z J'ÓŻ
jednak raze·m,
dym
n y ch.„ ob :ekty1.>nych przycz~• n
ta potrze bna inwestycja .:wstaje skresiona.
stan buZa•trzeżen l a bu·dzi
schro.nisk d la podynków s zc z~g ó lny.ch

słu~b,

k tu~

budek,

J<:ów. od których aż s i ę rol na
tere•n ie stacji. Wę z ły san itarne
zapchani>.
często
brudne.
są
zdewastowane p iece. $elany są
czarne, ocl dawna nie malowane.
Kontrola rejonu c1JW-0rca Wielf nietl.omadzew wylł:H!lHa" s
W za.lecen iach pok-0n:.ro1gań.
nych zobow \ ązano poszczególne
konkretnych prac i
slu.żby ero
(Z. Ch.)
usu.n ,ęcia zaniedbań.

OBułgarii wPWSM
Poezję

i

muzykę

,,kraju sto-

necznych wakae:ji" zaprezenjują
młodz i eży łódzkich szkól ahystycznych - studenci PWSM.
,,Wieczór bulga·rski.'' 21organizoNaukowany stara.niem Kola
W&pótwego Teoretyików przy
pracy z Bulgairskim Ośrodkiem
Kultury, odbędzie się 17 bm„ <>
godz. 18 w auli PWSM. w programie obe>k recytacji i muzy<>
ki, znajdą się talkze filmy
Bulgarii. Ponadto o tym kraju
mówić będzie radca Bulgalf'SkieWeselin
go Ośrodka KUJ!tury
,
Dosew.
Niewą~pli\vą rutrrukcją
także ekspozycja ikon.

bęCiZie

(rg)

skazanych

za zlodzleiskie machinacie
pozbawienia wolno5ci l 15 tys.
l.odzl zakończył się proces d2ieSą.dem Wo.jewódl!lklm w
zł grzywny.
która
przestępczą,
jedną spółką
llWiązanych
Inni oskarżeni skazani zostali
dwa sklepy i wiele różnych przedsiębiorstw, u;I>rawni<>nych
- na kary pozbawienia wolności
do dokonywania zakupów w tycih sklepach.
1,5-2 lat i G-20
w granicach
tys. zl grzywny. Jeden z oskarpach nat-0omiasit po niższych ce~
Kierownicy 0 w~"Ch sklepów Michał Swiderski żonych kupowali je pr~'Watn ' e.
.nach
PSS m.r 7&7 (Czesław Maślanek)
został uniewinniony. Dwóm sad
W ten
Różnicami dz'el ili s i ę.
i „Elc>omu" nr 1 (Stefan Uzna1L
zawiesił wykonanie kary.
sposób ok.rada.ne były i przedski) wyd.a-Wa.Ii falszy•we rachunsklepy. Kierownis i ęb i orstwa i
ki zaopatrzeniowcom wspomn ia(zt) ,
cy sklepów pob\erali od za-0pan ie wynych przed<Siębiorstw,
trzen iowców pieniądze za \\Tdawali za5 towarów. zaop3. trzestawlane rachunki liczac sob'e
do zaupoważnieni
niowcy wa!'tości na' jaką
20-30 proc.
i
materiałów
kup.ów różny•ch
o.p i ewały.
pobierali w swych
artykułów przedsiębio11Stwaoh zalicz:ki. przyMaślanek uprawia!
Czesław
ku.powal!
Wlaszczali je sob ie.
ten proceder na pr,zestrzeni lat
W lokalu Rady Adwokac•
bard'ZO mało a1,ty.kul6'W w sl<le1966-1970. U niego lzaopatr~·wal
kiej (u.I. Piotrkowska 63) ci7.iś
s i ę m. i·n. przedstawiciel Teatru
o g10d z. 19 od.b<;dz ie sie zehr a(oskacteni
Wielkiego w Lodzi
n·e d yskusyjne na temat ,Odspra•wie zost<łli już
w tamtej
ra cza1n ie i przerywanie rozp.,..askazani - o czym dono.siliś 0 ny).
w y sądo\\·ej w u.sta\\-ie i pr•kPoza t ym Maśilanek - uczestt yce". Dysk>usj ę za2ai sedzia
obprzy
talszenstwach
w
niczył
SN - H. Kemp'sty.
N ieda<Wn.o do KD MO Polesie
liczan iu s21kód wyni•klych z wła
W DDK Lódź-Polesie (111.
•
zgło siła się młoda kobieta sklamań do sk'lepów. dawał łapów
meldunek o dokonanym
dając
Wa)>' enna 15) dziś o godz. 18
swej
zaopa~r.zenie
lepsze
za
ki
Poprzedna jej osobie rozooju.
prelek cja .. Młodzież w literatuplacówki i inabywal kradzione
rz t> v: ~pólczes·nej " .
nieg·o dnia przY']echala ze Słup
SDK LZSP „Lutnia" (ul.
•
ska w odwied.ziiny do matki, towary elektryczne.
P .-otl'kowska 243) zaprasza dz'e
kitóra miesz,ka przy ul. Wólczań
Sąd skazał Czesława Maślan
na kabaret „Przeklada.nier." e
skiej 141. Gdy po kilku goozi- ka (Zachodnia 10 a)
na 9 lat
god•z. 20. Wstęp wolny.
illach wyszta na ulicę została zawolności, 60 tys.
pozbawienia
Osoby, którym z terenu
•
trzyma•na w bramie przez grupę zt grzywny, 5 lat utraty praw
szpitali im. H. Wolf i im. Cuchu.Iiganów. Jeden z nich ude- publicznych Stefana Uznmóskieora.z PrzySkłodowskiej
r :e
na. ł lata, 35
a następnie zerwa.I z go (Bracka· 51)
ją
rzył
ch-0dn l Rejonowej nr 3 przy
grzywny, 3 lata utraty
tys,
ręki zegarek. W napastniku k~
ul. T ealct-orowej 61 i Stacji Popraw, StanisJawa Seiłliorskiego
bieta rozpo:z.na.la swego znajogotowia Raitunkowego w Lodzi
mechanik Sp. Zaltla(główny
meg0 z lat sz!(o1nych Jerzego
zgi n ę-ł)" r.zeczy ooohiste i &przP,t
dów Przem, Odzieżowego im.
U. zamleszJ<alego pr.zy ul. Wó!med y czny proszone są o zl!l<>zam. HarcerLewari1>w~k.iego,
Po kilku godzinach
czańskiej.
s zen ie s i ę do KD MO Lód?.ska 7) - nll 9 lat, IO tys. z1
mel<lunku
złożenia
od chwi1i
pozbawienia
1 lat
grzywn.y,
~saluty ul. Cies iel.ska 27, J>Okój
spra •·ca rozbaju zostat zatrzy· konfiskatę
7 w godz. B-16. celem T" '- """
praw l ~ęśelow11
funkcjo;narius.zy
przez
many
mieniA. st~nisława Kucińt;kiPęO
Z'l•nia ..iajia\iQl'I~, _ e.r~~mJ.0milicji.
~
•
~\lfu . ~
~la.ncu ił ar ~ .!ł& a.ł ro~
~
Przed

sięciu
objęła

tychczas nie unormowane pl'awnie, a społecznie szko·
dtiwe. Ich zaistnienie wprowadziło w zakłopotanie
brak było przepisu, na podstawie
organy porzą.dkowe którego można by karać lamią.cycll zasady spokoju i piiZarzą.dze11ie z 26 kwietnia br, jest
rządku publicznego.
uzupełnieniem kodeksu wykroczeń. Calość podzielona jest
wykroczenia przeciw~<> bezna trzy zasadnicze części p_ieczeństwu osób, prz~ciwlrn spokojowi i porzą.dkow1, prze•
c1wko urząd.zeniom uzytku publicznego,
z postanowień rozd zialu 1 wymieńmy tylko zakaz kilpieli W stanie 'nietrzeŹ\Vy1n W miejscach publicz11ych., PO"'
wszechny obowiązek zgłaszania w MO czy w wydziałach
spraw wewnętrznych Prez. DRN informacji o miejscach,
znajduje się amunicja, materiały wybuchowe,
\V , ł\'.tórych
broń palna. Wprowadzono też zakaz hodowli colębi na 1e•
reni~ fstrefy ochronnej lotnislta Lublinek.
Z wykroczeń przeciwko spckojowi i porządkOW\ syi:na•
lizujemy, że obecnie organy porzą.dkowe mają juz prawa
karania za używa.n.ie radio1>dbiorników, magnetofonów, te•
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Medal Za Ofiarność
i Odwagę .
dla bohaterskiego
milicjanta
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i- Przepisy
=
=
~ narktóre czekali.śmy ~
.e=
:sposób zaklócający spol<ój publiczny, Wyraże prLepis ten będz i e interpretowany rozobejmie Lal<że zakaz używania „tranzystorów"
parkaCll, W ośrodlrnch rekreacyjnych.
W
Od godz. 22 do 6 obowiązuje zakaz używania w budynkach mieszkalnych, miejscach publicznych maszyn .i urzą·
nadmiernej intensywnoscl.
d.zeń wytwarzających hałas o
To mato szczęśl i we sformułowanie (co oznacza nadmierna
in.tensywność'I) nie powinno przeszkodzić w ostrym traktowaniu zakłócających cis z ę. Mamy tu na myśli także wsze!kie libacje nocne i zabawy.
W § 8 zabrania się wyprowadzania psów bez smyczy
1 kaga1ica oraz trzymania w mieszkaniach więcej nit dwóch
sprawa
psów lub k1>t6w. Doczekała się też uregulowania
spalania odpadów. Obecnie jest to kategorycznie zakazane.
W § 12 mówi się c odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie reklaill świetlnych i neonów. W myśl postanowień odpcwiedzialni za ich stan są użytkownicy. Podobnie
Na
przedstawia się sprawa dekoracji okolicznościowych.
muszą być
wszystkich przedmiotach świeżo matowanych
umieszczane napisy ostrzegawcze .
Zabrania się spożywania napo.jów alkoholowych w bra·
marh, klatKach schodowych, piwnicach, podwórkach, parkach, na ulicach. Dotyczy to również piwa. Wielokrobnle
postulowany zakaz doczekał się wreszcie realizacji.
W rozdziale o wykroczeniach przeciwko urządzeniom
;
zabroniono używania soli i środków
użytltu publicznego
chemicznych do usuwania gotoled.zl z wyjątkiem odmraża .
i: nia zwrotnic i szyn, składowania śniegu zasolonego lub
chemicznie zanieczyszczonego na trawnikach, kwietntkach
•
i przy drzewach. Sądząc z dotychczasowej praktyki dowr:
i: ców. kary będą się sypać jak z przyslowi-0wego worka.
Naru'Zający przepisy podlegają karze grzywni do 1.500
·=·
z!. Nadmie1imy jeszcze, że Lódż jest pierwszym miastem
C w kraju, w którym wprowadzono tego rodzaju przepisy
(zch)
porządkowe.
:
lewizorów, w

:.
25 lutego, późnym wieczorem
fumkcjoruu-1usz KD MO Batuty :
kpr. Zdzisla•W Michłewskó zau- :
:
waży! w pobli'Żu ul. Zródlowej
dzia·tko,wych
ogródków
obok
kltóry na iego wi- ~
mężczyznę,
dok rzucił si~ do ucieczki. Gdy ;:;
milicjant
po krótkim pościgu
zatrzyma! niez.>najomego ren nagie za·atakował go zada!ąc kil- :
gl<>W<l . :„"'
ka uderzeń !omem w
Cię:iJko ranny funkcjonai!'lusz nie
.zdecy·dowa.I się jeclnaik na uży
cie broni, bojąc się, że może
w
postrzelić majdu1ących sie
.pobliżu przech<Xiniów.
Za swoją posbawę kpr. Zdzisia.w Micllle>WSk•i uchwalą Rady
Po.nstwa 0 00na"1!ony zOitlll meda.lem Za owwność i Odwage.
Aktu dekoracji dokonał komen- i:
dant KM MO w Lodzi pik Kaz1miem Kra.upe.

nadzieję.

żamy

szerzająco -
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przewodniczący

Nowy

ZD TPP-R Polesie
ZD TPP-R
L6dż4Potesie został JOZEF OLdz!alacz
zaslu:i.ony
BRYK
parlyjny li ruchu mlOldzieżowe(zch)
g-0.
Przewodnjcz11cym

=

A111ht

81.raż

ca•
la~

WAZNE: TELEFONY
Informacja

telefoniczna

11

zamknięte),

t

12 15.30, 17.30,
(10,

19.30

09
Pogotowl11 Ratunkowe
01
Pogotowie 1\10
555-55
lnformacla koleJowa
HS-tł, H1-:141
Informacja PKS
135-łi
Pogotowie wodoci11&owe
39S·ll
Pogotowie aaz<>W•
33ł-28
Pogotowie energetyC2ne
z&s-•1
Poi:otowie cieplownic:r.e

TATRY-LETNIE - „Mężezy~na,
podoba<• 1fr.)
który m\ się
od lat 16 godz. 19 (k1no
c- ·~nne tvlko \\ dni 0020 ,H~):
LDK - „DZiQkuJi:, ciociu" (Wl.)_
g-0dz. 10.13, 17.30.
od lat 18,
19.4~

STYLOWY - „w petnym słoń
cu•, (franc.) od lat 18, 11odz.

w

17.30,

15,

STUDIO sea" (ang.)

TEATRY

godz. 11 ,,z*czaroWIELKI warty flet"
Jodz. '15.30
POWSZECHNY
diabla", 19.U „Klik·
„Uczeń
klak''

NO\Vll - goct,z. 19.IS .Dla mi.
lego gr-os.za"
MALA SALA - g<>dZ. -'O „Z9.•
bawa w koty"
JARACZA - godz. 15.30 ;,Placówk.a·' , 19 „Przepis ZA sta„
rej

godz.

(poi.)

seanse

03

88, 5'6·11, 195-11

Pożarna

18.15,

_.,życie

w BatlP,r,
od lat 18, godz

20.3Ó

TATRY - „David Copperfie!cl"
godt
od la.t 14.
(B) (ang.)
12.30, 14.ł5. Pożegnanie z fil(A\
„żyć aby żyć"
mem:
godz. 10,
(firanc.) od lat 16,
17,

lł.30

kroniki "

„Pojedyinek rewolwaDKM od lat 1e.
cowców" (USA)
godz. 16, 18, 20
GDYNIA - „'Tylko wted.y, gav
(ang.) od lat U 1
s i ę śm i eję"
godz. 10. 12.30, 15, 17.3-0, 20
n ieczyl!lne
KOLEJARZ cza pl et<
.. Białe
HALKA
(bułg.) od lat 11, godz. 15.30
,.Zdob)ncz" (J:ra,nc.) od lat 11
godz. 17.36, 19.4~.
(A)
„Kopennik''
1 MAJA
(polski) od lM 14, g-0dz. 16.

LODZKIJ!: ZOO

18.45

„PryMLODA GWARDIA
Murphy·ego••
w10jna
wabna
10.
(ang.) od lat 16. god,z.
filmów
Przegląd
15.
12.30.
„Dziennik
skandynawskich:

oz;in<ne w g.OOZ. 11-19 ~loau
czynna do ll-Odz. 19)
llD.eCJZYJUll
PALMIARNIA ltlN A

młodego

(USA) od
10, 11.30, 13, 17 30,

,,~d"

k(>ńtra
GodlziJla
e.
od lat lł.
10, 12. H. U, Hl ('19.45 - DKF)
POLONIA - „Posz·u.klwany
"'1
poszukiwarn.a" (B.) (POl.)
godiZ. 10, 12.15. U 30,
lat 14.
117, 19.30
WISI.A - "Na wY1<>t'' (pol.) od
g<lda.. 10, 12, u. 16.
lat 18,
18. 20
,.Król. tfama,
WLOKSIARZ walet" (NRF) oo lat li, •.
10. 12.1.5, tc.30, 17, 19.30
dama,
.. Król.
WOLNOSC
walet" (NRF) od lat l&, 1.
(jaip.)

10. 1215, 1ue, 17. 19.30
~'l'A ~ ~i.~ liM

/

sobie łajdak''
18, godz. 18.4S.

~Byt
la~

19

SZTUKI (ul Więclcowsld.e~ Stl)
godz. ll-15
REWOLU·
RUCHU
Bfal' URll
CY.JNEGO {u.I. Gdań&'k.a 13)
godz. li-Mi
WLOKIENNICTWA
Hl1>l'URJJ
(P iotrkowska 282) godz. 111-11
ETNOł
ARCHEOLOGICZNE
GRAFICZNE (Pl. Wolnośei. H)
godz. 11-17
EWOLUCJONIZMU (Pat11t S~n
.k.iewicza) godz. 10-17

:IO

I
I
:

:

:i
:

:i
:i
:
::;

-

/

•

•

o

(radz.) od lat 14; godz. 15.301
17.45, 20

„MoLodrama"
POKOJ
godz.
(polski) od lat 11,
(polski) od LM
„Poślizg"
godz. 18, 20
BEKORD - „Na krawęd-z;i"
godz.
(polski) od lat 14.
12

l~.

(A)

15,
16;
(A)
10,

14.30, 17. 19 30

ROMA (poLski)

„Anatomia !nil:ołci''
od lat 16, godz, 101

12.15, 14.30, 17, 19.30

SOJUSZ - „Z iemia fa.raonów"
(USA) ol lat H. g<>d! 17. 19.11
i
„Wspomnienia
STOKI
od
(NRF)
(A)
przyszlości"
lat 14, godz. 15.30, „Morderca
(NRD)
kobiet"
samotnych
od lat 18, godz. 17.30, 19.~5 ·
SWIT - .. Ma•ks I ferajna·· {fr.~
od lat 16. godlz. 10. 12.15, !ł.30,
„Czerwone berety" (A) (pot&ki) od 1a.t 16, godz. 11' 19. 30

DYZURY SZPITALI

CZAJKA (USA) od

MUZEA

LUTNIA
Hec!ora"

„·;=·

I

GOLĘ.BIOWSKI

eooz,

=

Przybyszewskleco M. ll'(lOrna
Gdańska
83, Plotrkowska 193.
90, Narutowicza 8. 1'ąbrow.skie
go 89. Wielkopolska. S3&o Obr,
Stalin~adu 15,

.TEATR 7,15 - godz. 19.15 ;.Trę~
dowata" MUZYCZNY - liOdZ. 19 ;,Wielka aleja",
godz. 17.30 ;,Dża
ARLEKlN n1it i róże"
godz. 10 ;,Szarill
PINOKIO
syn Szari,ka"
godz. 19.30
FILHARMONIA
JAZZ W FILHARMONII, ZEINSTRUMENTALNY
SPÓL
„PARADOX" oraz MARIAN·
NA WRÓBLEWSKA; MAREK

BALTYK lat 18,

:I

:i
:i
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U USS

oskarżonych,

0

:
:;

było
spożywczych
sklepach
pod dostatkiem jaj, twarogów
i serów. A z tym, niestety, jak
dotychczas, często nie jest naJPodczas degustacji w
lepieJ.
Delikatesach" przy ul. Długo
sza wybór tych ar.tykulów byl
Ale rzadko
bogaty,
naprawdę
kiedy taki sam wybór twarosera widzi się w po_
gów i
zostaly_ch sklepach na co dz i eń.
W, KASPRZAK

E
C

małżeństwa"

(-fiński)

od lat 16, godz. 17.30, 20
MUZA - .. Z tamtej strony t~I·
czy<' ('polski) od IM 16,
16, 18, :Ml
„Niebieski toln!cr-1"
OKA
godz. 10;
(USA) od lat 16,
12.30, 15, 17.30, 20
.. Słoń z tndyjskiej
dżu.ng.Ii" (.radz.) od lat 11, ii.
ni ż
„Dziewczyna inna
17,
wszyistkie" (an2.) od lat 18,
g<>dz. 19

POLESIE ·-

.. Wakacje we
POPULARNE
czworo" (wł.) od lat 16, godz.
17. 19
„Fantomas
PRZEDWIOSNIE (fr.)
contra Scotland Yard"
od lat U, godz. 15.30. 17.45,
2G
PIÓNIEłl
;,Bialy i>tak
z

M ,. czunym

znamieniem"

(A)

Szpital Im. M. Madurowicza ni. M. Fornalskiej 37 - diziel·
n ica Polesie oru z \klel11.1eJ'
Sródm ieście z pora.dni K.1 ul.
10 Lutego 7/9.
at.
Szpital Im. B. Wolf dz.!emica
l.agieWnicka 3ł/3S
Batuty
Szpital Im. R. .JOC'd&aa - nL
dzie1'nica
Przyrodnicza 1/9
Widzew
I Klinika Poł.-Gln. - al. M.
cW!el·
Curie-Skłodowskiej 15 nica Górna.
ni.
Klinika P ol.-Gln,
n
Sterlinga 13 - dzielillica Sródm leścle - poradnie K - NoW10tki 60 l Kol)CińSkiEllO n.
Sz1'1tal
ł'>!!ólna
Chlrur~la
tI<os~erów
Brudttińskiego

1m.

Gdyńskich &l)
uraiowa
Ch1.r<1rg ' ~
jm. Brudzińskiego
91)
Gdyńskich

- Szoltal
(K-OSy:nierów

Szpital Im.
Larv n<10102ia
Pirogowa (Wólczańska L95)
im,
'lzp11a1
Olml •<tvka
Barliokieg.o (Kopcińskieg.o 22)
Ch i rurgia

1

larvneol<'lg ·a

dz~•·

cięca

- 'Dnstytut PediaitrU AM
(Spoma 36/50)
Ch irurgia szczęloowo-twa.rzowa
- Szpital tm. 'Barlioklec.o (K<>1'•
clńsk~go

22)

Toksykologia - l!Mtytut M„
dycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska StarJI
Pogotowia Ratunkowego przy
ul. Sienkiewicza 137, tel. 688-"
Telefoniczny
Og6L.nolódzld
Punkt Informacyjny dotyezący
pracy placówek stuźby zdrowia
telefon 615-19. ozymy jes-t w
godz. ód. 'T dO Il.; ópr6CI el„
dziel I świl\t.

/

•

Juwena liowe prezen tacie

-

- Ni~. n iech pan nie próbuje
rob'{; te mn:e kujona. Chodzt
o narzucen'e sobie ostrej drscypliny. M.ając np. 64 godziny
zajęć- tn:odn'.owo nie mogę s~
b.e pozwolić na nieprzygotowaPote·m
n:e czegoś w ter-m in:e.
rady nadt'-Ob ić
n ce dałabym
rozmaitych dziu.r i luk„.
Mam

-

pani

więc

jeszcze

uwierzyć,

trochę

że

czasu

ck'ej kulturze. Uwielbiam poza
tym wycieczki., spacery z mo im
psem ,.Agatą" 1- Boże„. zan:ech
męU.u pa.mnialam o
pan to ja·koś przestawi„.). I
czekaz
ni€zm:ern;e
c:eS'zę się
Hiszjącego minie wyjazdu do
panii. To nagroda za ten konna
1smy
mówi1
kurs. o którym

ma

początku.

dla

prze'ae
ale
Zazdroszczę,
wszystkim gratuluję - I życzę
pani więcej takich nagród„.
(SI)

siebie?

- Owszem, ale tylk-0 trorhę,
sporo g e>dzi.n pe>chta.n ia m i mopasja - praca w stu::lenja
0

T..-1. -komu nikac„·a
(Dokończenie ze str. 1)
Z realizowanych inwestycji do
najważniejsz y ch należy budynek
w Al. Kościuszki dla UPT nr
4. W nim m in. zainstalowany
zostanie pierwszy w Lodzi automat do rozmów międzymia
stowych. Ma to nastąpić i;irzed
P-Odobne automaty
22 lipca.
<Jtrzymają w następnej kolejn<Jści urz~dy Lódź-1 i Lódź-7.

Chrzczonowicz-Giziń

Ba rbara

ska, łod.Zianka, lat... oczy ~zare
pana, ·iieloproszę
(„zielone
zwyc•it;zczyni
ne.. .. "~l' męż atka,

na
kopernikańsl<iego
studenll«: Wydz. Filologicznego UL„. Sama pani "·ikonkursu

najlep szą
że

dzi,

już

wjem

o pani nie-

Podobno jest pani jedstudent ką IV roku
filologii rosyjskiej i II rolw ficzy to
angielsl<iej
lologii
prawda?
jedno.

nocześnie

-

Najpra:wdzit\\l'"sza.

- Skąd ta zachłanność
wiedzę i jak się pani udało
konać tej sztuki?

na
do-

Co do owej 1 ,zach lann-0śc i"

•-

to zaszczepiono mi
mac'.erzystej

ją

w mojej

,.Trójce",

a

na

d:mgi fakultet dostałam się po
zgodzie kiero'il.•ników obu kaponownym
d·ziek.anatu.
tedr.
'Zlożeniu odpowied•niej ilości papierków, egzaminów wstępnych
itp. Korzyści? - wyjąwszy te
wątpliwe wynlkające z posiadania d:wóch książec-zek zdrowia
ogromne.~ wzią-..·szy
.stud~ta cho~żby pod uwagę moje za.nametodyką
intereso.wania
u.czania jęz~·ków obcych. studia
porównawczą
grama.tyką
nad
itd.
A jak się ten rosyjsko-an~f:~ski maria:I: odbija w indek-

śr-;ct.nfaa ;~;~~gi! 9, ros:;s~i~~ieJ:

- pona d ! „.
- Gdybym nie sprawdzi!, nie
uwierzyłbym na słowo, ale tak
jak pani daje
mlędzy nami niewątplisobie radę w tym
zajęć, ćwiczeń,
wym natłoku
egzaminów, seminariów„.?
- Cóż, nie jest to z pe-..-n<>ale dzięk i odpośc'ą latwe,
wiedniemu ułożeniu i wyko,-zystan u czasu„.
- To zna.czy, że pani się cią
gle i bez przerwy uczy?

5 k'IeJ.

Względów

+ *

Wczoraj w DOPiT odby!o się
uroczyste spotkanie pracowników, przedstawi{:ieli dyrekcji i

technicznych
Ze
kolejny odclnok „Ryś" skacze
za Odrę" - zamleścim jutro.

naukowców z PL zorganizowaMiędzynarodo·wego

ne z oltazji

Dnia
roku

W

tym

obcl1odzony

jest

Telekomunikacji,
„Dzień"

.._

,,Międzynarodo
współpraca w zakresie łącz
ności i telekomunikacji". P1·zecł

pod
wa

hasłem

stawione powyżej plany krajowej i łódzkiej telekomunil<acji
-

zaprezentowane przez

zastęp

ce dyrektora OPiT

\V. szufleoraz inż. H. Tazbira i Inż.
potwierdzal\1, Gutowskiego ją korzyści wynikające dla telekomunikacji I lączności z roz·
woju międzynarodowej współ
pracy naukowej i technicznej.
(c-k)

ta
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-.~Jarmark Łódzki~•
•
5
5
5-5
(Dokończenie ze str. 1)
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Przewi.dZiiaino też dla klientów sprzedarż premiowaną.
Ce>dz iennie na 4 pokazach demonstrowane będą oferowa,
ne nabywcom al'tykuły.
W l>!anżowych .s~lepach przy ul. Piotrkowskiej skoincentruJ.e stę 13owosc1 otrzYIJllane tuż przed . „Jairmarkiem'',
w cza1s1e jego trwania oraz w cLniach nastę,pnych. ŁPTO
traktuje bowiem imi:>rezę od gtrony handlowej jako rozpoczęcie sprzedaży sezonowej.
„Jarma-rk" zbiega się z 550-leciem naiSzego miasta i

:

5

:
:

SRODA, 16 MAJA

17.50
-

PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.l)S Pe>pula.rn e orw
k iestry. 10.40 Co s~ychać
świec:e. 10.45 Muzyezne m :gawPrz eboje w dwóch
ki. 111.00
wersja•ch. 11.25 P rzez.orny 2aw s ze ubezpieczo11y. Jl.30 Me! od' e
przed hej.nałem i2 D5 Z k"•ict i
ze świata. 12,20 Me!<Jdle od Krakowa. 12.aO Koncert żyezen ;2 50
Muzyika w · trzech s-ty!ach
ja m:. folk. beat. 13.25 Po-t·adn;k
Od M.eczy~lawa
roln ika. 13.35
Fe>gga do Bogu.slawa Meca. H.00
tra.nsm. z traWy•ści g P-0ko ju 14.05 Alert dla
sy VI etapu.
e cpeMistt"J,:PWi
14.10
biosfery .
retki. 14.30 W~'<ŚCi•g P'<lk<JjU 1' 35
jazzu.
antologii polskiego
Z
Pokoju
Wyścig
15.00
etaVI
trasy
z
transm.
pu. 15.05 Wiad. 15.10 Z rosyjskiej
JS.aJ Wyśc g p.oi:oj u.
muz;1ki.
15.35~ Listy z Polski. 15.W Estrada przy jaźni. 16.00 Wyścig F<l·
koj·u - transm. z trasy VI Etapu 16.05 Wiad . 16.15 P :-0senk i do

18.40
zrczny. 18.30 Echa dn ia.
Siadem inwestowanych mll a:dów. 19.00 Studio Mlo<lych. 19 15
19.30 Teatr
Lekcja jęz. franc.

kowie 17 JO Stud io nowośPi. 17 30
międzypaństwowe·
Transmisja
piłki

n-0~nej

Pobi\:a -

I rland'a . (We Wirocła-..·i·u ) . 18.15
Mu.zvker IR.JO D. c. tran"'1l1 meczu Polska - Irlandia 19.15 Mu.
zyka i aktuaJ.ności. 19.40 . Za·
t:im'>we.
gwiazdy
pomniane
20.()ol) Dzie·nn iilc 20.15 W!>pólcz0sne gwiaz-dy filmo·we. 20.;;o Kronika sportowa oraz. k-0men1'"a·t·z
i ofccjalne wyniki VI etapu WP.
ifOzrywk-u\\·e.
Miniatu.ry
21.00
21.15 Nau<kow1cy roln i1kom. 2:.30
22.00
ch<>pinowski.
Koncevt
Wiad.
PROGRAM II
8 . 3~ Wiad. 8.35 Studio Mlona
dych. 8.45 Bezp."eczeństwo
jezdni za.l eży od nas '6amych.
9.00
8.55 Mu.zy'ka spod strzechy.
Wyiprncowan ie " - opow. 9 20
Fr. Schubevt: Kwartet smyczkowr. 9.4-0 Studio Młodych. 10.CO

:Z: ~I:a~on'~
1 0
;~~e~~~~c\~~dz~o~a~ez;~s~~:e;pr~~aż~n~:ez~c~~~ ~ ~~enks~~;:;>~~~~·'. fi ~o 10.D~~:~~

e>l<oli· larnoreklamowe. Przewt·dui'e st·ę m. i·n. wydant·e
.
cznoścfowego plakatu i znac.zika - plakiebki LPTO oraz
wyświ-etla~ie w kinach specjalnych dodatków. Imprezy
te u2u.pełniane będą planszami, ciekawą oprawą piasty czną straganów i okolicznościowym wystrojem wysitaiw.
h
.
k
t 1.
d
k „
J
T m·
w o res1e obc oer m " armar u przypa a a,<ze
dów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wykorzystując tę
okazję przedsiębiorstwo organizuje w dniach 28. V. 5. VI premiowaną. sprzedaż artykułów dziecięcych w
sklepach przy ul. Piotrk&wskiej 9, 15, 26 oraz w „Teofilu". Przed pięcioma sklepami n.a ul. Piotrkowskiej czynd
t k·
ne a ze hę ~ stoiska z ubiorami dziecięcymi.
Nie sposób w.ymienić tu wszystkich zamierzeń i przyZ konJ"<Jzności ograniczyliśmy się do
ŁPTO.
gotowań
każdym razie przedsiębiorstwo
ramowych danych. W
zapewnia. że ilościowe wymagania klientów zostaną z
(c)
pewnością. zas}>-Okojone.
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11.30
melodii
P :ęć minut o wyWiad. 11.~rozrywkowy1ch.
chowan :u. 11.40 Tech1nak a na co
d z.eń. 11.50 Od Tatar cto Balty ku. 12.05 Komu.n'•katy. 12.10 (L)
Pro.za. 12.30 (L) Od symfon ii do
p'osenki. 13.DO „za szybą"
fragm. 13.20 Muzyka.. 13.30 W!ad.
H.
13 _3 5 Wspom n;enia rad:ov.'e
comte·a. 13.55 P.rz eglą-d :f<>lklorystyczny. 14.00 Więcej, lepiej, tan:ej. 14.15 Rep. lit. ,. Sluga Mels.
parne.ny". 14(.15 Ut-..·ory J.
B•·cha. 15.0<t zawsze o 15.00
p cogra-m dila d·zie\\·cząt i chl".lp·
Ro •gl.
ców, 15.40 Gra Ka.pela
Brctg.o~k!eJ. 16'.liO Alta i omega.
16.Ji; Koncert ll}•uzyk\ operowej.
16 ;:; (L) Aktllalno&ci Lódzk ' e.
17.oo lLl „Zloty G1,os P .ragl'' (L)
K a re<\ Ge>tt (Stereo). 17 .2 0
„Pil'<>!ile·' - Leonard BerRSteLn

~~~~1'..~~~

- Tak by się wydawało. Patrząc na tę Heść dymu,
która pana otacza„. Przyszła klientka i żąda natychmia·
stowego przyjęcia.
Spojrzałem na Lu<izę ze zdziwieniem. PrzeciE'i: to nie
pierwszy raz zjawia się klientka nagle, bez ziapowiedzi
i domaga się' na•tychm:astowego przyjęcia przez oome·
go szefa. Luiza potrafiła sobie z takimi dawać radę.
- O co chodzi? Czy dziewczyna jest inaczej zbudowana niż i1nne? A może ma trzy nogi i ogon z piór?
- Nie - odpow ie działa mi looowatym tonem. - Nie
zauważyłam u niej żadnych znaków szc.zegó1nych1 próc.z
tego, że jest.„ biala

DERBIEN

na nią iprzerażony, zadając semie mimo wozajrzała do jednej z
moich butelek. Ale z Luizą nie może być takiego wy·
padku. Położyłem obie dłonie na l:J.iurku.
- Czy panl jest pewna? - zapytałem. - Czy to nie
jest ktoś przebrany? A mo±e to osoba, która „[p'l'Zelkroczyla granicę"?
Nie raczyła mi nawet odpowiedzieć. Przyznaję, że PY·
tanie było naprawdę idiatyczne. Ci, którzy „pr.zekraczają
granicę" to w naszym żargonie czarni, mający bardzo
W kawym towamałą domieszkę krwi mur.zyńskiej.
rzystwie białych mogą uchodzić za OS<l'by białe.
Ale my, Judzie kolorowi, nie mylimy się nigdy. Od
razu znajdujemy, jakby instyruk1tow111ie, jakiś maleńlki
szczegół, na przykład dziąsła albo nasadę paznokci. Dlatego właśnie 'Luiza nie raczyła mi odpowiedzieć. Była
pewna swoich słów. ~iedy powiedziała, że ta OS-O'ba jest
biała, to z pewnością jest !Siała.
Wstałem. Przesunąłem dźwigmię aparatu do klimatyzacji do końca, aby usl1nąć dym i zamyślony podąrżyłem
w stronę szafy, gdzie wisiała moja marynarka.
Spojrzałem

li pytanie, czy pr.zypadkiem nie

rażoną minę.

• • •
r<>zne chara.kilery

się
i uzU'pełnia.my
Mamy zupebnie
wzajemnie. Zresztą jej zalety nie ogranił.zia,ją się tylko
do zalet sekretark·i. Luiza jest jediną z najpiękniejszych
prawie
dziewcząt, jakie kiedykolwiek spotkałem. Ma
mój wzro.st, jest zbudowana jak bogini. Jej wymiary dopre>wadziłyby do szaleństwa jurorów każdego konk.Ju·su
piękności.
Wypielęgnowan~,
Amer~kaniką.
Luiz.a jest typową
zawsze w pantoflach na WY&O~ich obcasach, porusza się
z niezwykłą elegancją. Nie ma mężczyzny, który by nie
zwróci•ł na nią uwagi.
W tej chwili jednak sprawiała wrażenie, jakby miała
w rękach dynamit. Jej oczy rzucały błyskawice. Palce
miała zaciśnięte. Patrząc na nią doszedłem do wmiooku,
że moja poza była absolutnie nieodpowiednia.

Mimo to siedziałem nadal z nogami ll;ł biurku. Jako
szef nie mogłem przecież pozwolić, by sekretarka nade
mną panowała. Zresztą zawsze starałem się być dla niej
tylko szefem. Nigdy nie próbowałem zrobić z Luizy swojej przyjaciółki, mimo że trtiałem na to wielką ochotę i czułem, że i ona do tego dąży. Straciłbym cały
autorytet.
Spojrzałem na Luizę, odłożyłem książ.kę i wrzuciłem
pus t ą szklankę do szuflady, nie :z..apominając IbB.turalnie
o butelce.
- Co się stało? Pali się?

.

A więc teraz rozumiecie. Kiedy rozpoczęliście czytać tę
histo·rię, z pewnością pomyśleliście, że to jeszcze jedna
bohaterem jest prywatny detektyw,
bajeczka, której
bawiący się w kotka i myszkę z policją. Takie hJstoryjki
liczą się na tysiące. Ale w tym wypadku spra;wa wyglą
da inaczej. Mo:)a hi·storia je,st hil9torią Murzynów.
Luiza jest Murzynką. Jestem pew ie n, że każdy z was
obejrzałby się za nią na ulicy. Ta wspaniała istota ina
brązową skórę, prześliczne długie kończyny, delikatne
doskonała ot!
Znakomita rasowa dziewczyna,
palce.
stóp do głowy. Prawdopodobnie spowodowałaby nieraz
lub wielkim hotelu w
katastrofę w paryskim metro
Wiedniu. Tu natomiast jest „kolorowa", jest Murzynk§. Werdy.k.t zapadł jui; dawno.
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20.40 z. Noskowski: Poe'11at sym<Jfn.ozny. :H.UO Fel.eton mu zyczny. 21.30 Z kraju i
ze św.ata 21 45 W'atJ. sport 21 50
Radio-szkole, :fa.os „z arcydzieł
muzyk:--. 22.30 Fotol.za ekspc ryi,„nentalna. 22.40 Muzyka r.ozrywkowa. 22.50 „P'eśni o m J.o wiersze. 23.00 „c:eka\\·oś~'" 23.30
stki Poisk ich Naigrań".
W1ad.
PROGRAl\1 III
12.05 Z kraju i ze świata. 12.20
,.Peszę kredą na asfalc·e„. l~.25
Za k'erown'cą. 113.00 Na b ia lo 15.00 Ekspresto-ckiej anten:e.
sem przez św'at. 15.lQ w kręgu
samby. 15.3!1 Herba.tka przy saPocztów ka
15.frO
mowarze.
sen
d źwięko\\'a z Grecji. 16.0S
na \\'Okandz'e - ga·węda. 16.15
W kręgu jazzu. 16.35 Gra ze>pól
16.45 Nasz rok 73.
Bergendl.
Ekspresem przez śNiat.
17.00
17.05 „Lwy ma·ją apet;·t"
odc. pow. 17.15 Mój magnet<J(on.
17.,.40 Spektakile rol<u. 18.00 p;osenki z różny.eh obrotów. 18.20
Muzy,ka int.u 1cyjna. 18.30 Pol'<vka dla \\'szntk'rh 1•8 45 Zap ~m 19.00
przypomniane.
niane 19 G5
Ek<;opresem przez świat.
,.P ani \Vale'\\·sk a" -

Muzyczna

19.35

p ow.

od1c.

poczta

UKF.

20 OO Rem. nisrf'n·"ie mu1yc7nP. 1

wszystkie. Etiudy symfoniczne
z
Schumanina. 20.45 .Makatka
jeleni-em" - monodram. 211.20 Na
WoJ.ciech Mł,•narskL
estradzie
:11.30 Mała h'storia samby
Franka
cz. I. :?Jl.50 z nagrań
Gla7„era. 22.GO Falkly dnia. 22.08
G ,,.:~~d~

c;=e~·rn:u

,,.:ef'7{)„/\\\'

-

zespól King Crimson. 22.15 Trzy
kwadJraru.;e jazzu.
TELEWIZJA
PROGRAM I
8.15 „Piękna Angelika'< - film
tab . prod. franc. (W) (kolor\ .
9.55 Historia - Pvczdam l tiO·
(W). 10„25 ,, Syberyj ry-mbe~ga

rokU
1973
Dnia 14 maja
po ciętkiej
chorobie,
lat 74 na.,,, najprrzeżyws:zy
i
Ojciec
uk?chańszy Mąż.
Dziadek
zmarł

scy mistrzowie" - :film dokum:
(kolor) (W),
prod. TV radz.
10 55 Fizyka - Drgania i fale
W prze(W). 11.55 Historia dedniu niepodległości (W}. 12.45
Technikum Rolnicze (W).
TV
TV Techn ikum Rolnicze
13.25
(W). H.00 Z cyklu: Wybieramy
zawód (Z Katowic) . 14 .55 Poll•
Matematyka,
TV:
technika
Prze•
kurs przygotowawczy ksztalcanie płaszczyzny (z Wr-0.
clawia). 15.30 Politechnika TV 1
przygotokurs
Matematyka,
Krzywa drugiego
wawczy
16,05
(z Wrocławia).
stopnia
XXVl
Sprawozdanie z trasy
Wyścigu Pokoju -· VI etap na
trasie: Tatrzańska Łomnica (z KrakoKraków - 151 km
(W).
17.20 Dziennlk TV
wa).
17.30 Sprawozdanie z między·
no?•
piłki
meczu
państwowego
nej Polslrn - rtlandia (z Wro•
clawia). W przerwie ok 18.lS
L\VD. 19.20 Dobranoc (1Wi (k<l19.30 Dziennik TV (W).
l o r).
„Cienie zanikają w po20.15
film seryjny prod.
ludnie" nad

,.Gwiazdy

radz.

rzeką''

(kolor) (W). 21.20 Swiat l Pol·
ska (kolor) (W). 22.00 Balet odc VIII pt. „Czas RomantyczTV
ny" (W). 22.35 Dzienn ik
(W). 22.50 Kronika Wyścigu Po.
koju i wiad. sport.

f

PROGRJAM

,.Nasze recen;~e''. 17.00
poradnik kosmP„Pollena" tyczny, 17.05 „Nie tylko sprzy(Siadami nowych
mierzeńcy"
public.
progra m
migracji) (Poznań). 17.30 Swiat w kame1)
rze naszych reporterów:
2l
raj turystów,
„Tahiti" filmy Tele-Aru.
,.Kreta"
18.00 Stanislaw Wiechowicz
w 10 rocznicę_ śmierci (Katowice) (kolor). 18.45 Język francuski, Iekc.ia 42 cz II. 19.20 Dobranoc (kolor). 19.30 Dzi enni k
TV. 20.15 „Muzyka bez dyrygenta" - koncert rozrywkowy.
pro20.50 „Krypto.nim N"
gram popularnonaukowy . 21.20
21.30 „LeM godziny (kolor).
gerida o szewcu'' - miniatura
Teatr
z Turcji (kolor). 21.35
K<Jbra, Patrick Quantin „Fatalna kobieta". 22.50 .Język rosyj·
ski, powt. lekcji 31 (Katowice).
16.45

0

1973
Dnia 15 maja
po długiej i

zmarła

roku
ciężkiej

chorobie

S. t P.

S. t P.

BARBARA ANDERS

WŁADYSŁAW

z ANDRZEJEWSKIC H,
mgr filozofii, historyk
sztuki.

PRZYBYSZ

Wyprowadzenie zWlok i 'ka·

Pogrzeb odbędzie się 16 maja br. o godz. n.30 z kaplicy

c.mentar'z.a na Dolach, o czym
w
zawiada.tniamy pogrążeni

smutku
ZONA,

DZIECI i

kiego w Pabianicach nastąpi
dnia. 1.1 maja br. o 11:od.z. 17.30.
w

Pogra.żeni

dniu 14 maja 1973 roku
Babcia
nasza Matka,
Prababcia w wieku lat 7J

W

zmarła

i

S. t P.

SABINA

WŁODARCZYK

cmenafrza na

W dniu 14 maja 1973 roku
chorobie,
ciężkiej
lat 59 nasza najSiostra,
Mamusia,
drozsza
Ciocia i Bratowa.

zmarła po
pr~ws.zy

SYN

1 RODZINA

STEFAN

Mani o godz. 16. Powiadamiają
pogrążeni w żałobie.
ZONA. CORKA i ZIĘC

żalu

MĄŻ,

S. t P.

odpr„wiona
Msza żałobna
zostanie dnia 17 maja 1973 r.
(ozwartek) o godz. 8.30 w kościele parafialnym św. AntoBydgoskiej.
nieg() przy ul.
tegoż
odbędzie się
Pogrzeb

ewangelic-

cmentarza

plicy

WNUKI

rok.u
1913
Dnia 15 maJa
zmarl, przeżyws:zy lat 74 nasz
ukochany Mąż,' Ojciec i Dz.la·
dek

dnia z kaolicy

JANICE
prywatnym detelctywem. Na dlt'Zwiach mojego
Je~tem
b iu.ra znajduje się dyskretna tabliczka z napisem: „Richa~d
B. Benson. Prywatny''. Sekretarką moją jest Lu iza Wr 'g11t,
n i ewia~a d'bająca <J zasady savoir vivre·u. Kiedy -.."tęc teraz
w pozie bardzo nie·dbalej s iedz'.alem przy b:urku. Lu cza,
wtargnąwszy bez pukallli.a do mego królestwa, zrobiła prze.

kw:etn :u

„\V

PR:
słuch.

słów Bogdana Chorąż.uka . "?.6.30
bra·nsmisia z
Wyśc ig Pokoju VI etapu w Krazakończenia

go mecz.u

„Dwie' strony medalu"

(L)

magazl- n. 18.:W Tern1iaarz me -

3 ..

•
••
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Tłum. MIECZ);'.SŁAW

Dziś {k}Radio-tTelewizji

obce ...

miłość-języki

MARJAŃSKA
odbędzie się dnia
Pogrzeb
16 maja br. o godz. 17 .z ka·
ul.
przy
cmentanza
plicy
Ogrodowej, o czym zawiadamiają

Rodzinę,

znajomych w

J
Przyjaciół
głębokim żalu

DZIECI. WNUKI
i PRAWNUK
W <lnlu 14 maja 1973 roku
ciężkich
zmart po -d.l.ugich i
cierpieniach w wieku 75 lat I

S. t P.

...

S. t P •

JAN OLEK

HEN1RVKA
CHODAKOWS,KA

ukochany Mąż, Ojciec
i Dziadek.

z domu PIASKOWSKA.
odbędzie się dni:!
Pogrzeb
godz.
o
17 maja 1973 roku
16.30 z kaplicy cmentana św.
Antoniego na Mani, o czym
w
pogrążone
za.wiadamiają
glębo.kiim smutku
COR~ i RODZINA

ri:wlok naWyprowadzenie
z kaplicy cmentarza na
maja 19i3
17
dniu
w
Dolach
roku o godz. lG, o czym- zawfadamia pog-rążona w głębo
kim żalu i smutku

roku
1973
Dnia 14 maja
nagle w wiekU 67 Ja

PODZIĘKO W ANIE
RaDyrekcji, POP PZPR,
dzie Za.t<ladowej i Współpra
;z
mojego
cownikom Męża
okazane
„B1pro-Bumar" za
ri:orw
ws'Pólczucie i pomoc
ga.niz<>waniu pogrri:ebu

zmarł

S. t P.

STEFAN PIETRZAK
dnia
Pogrzeb odbędzie się
16 maja 1973 roku o godz. 16
z kaplicy cmentarza na Radogoszczu, o czym zawiadamiają
pogrążeni w glębokim smutku
ZO:-<A, DZIECI, WNUCZKI,
MĘZEl\1
z
SIO STR'\
i DZIECMI oraz POZOSTALA RODZL"IA

stąpi

ROD21NA

EUGENIUSZA
LESZKA PRZYBYSZA
m1r prawa
oraz Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym i Krewnym, którzy
\\rzieli

udział

serdeczne

po~rriebie,
pod.ziękowania

w

składa

ZON A rz DZIECMI

naczelny 325 • 64
A.dres poc_ztowy: „DL"~ .Lódt I, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 lączy ze wszystkim\ działami. Redak!or!ntet'Wencji
Redaguje kolegium. Redakcja - kod 90-103 Lódt, Pl()t7kowska 98.
eko nom!czny 228-32, wojewódzki 223-05, dział listów 1
303 _04
z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz odpowiedzialny. II 1e kretarz 204-70. D~ialy: mie1skt 341-10, 337·47, sportowy 208-95,
Dział Ogi os zeń 311-50. (Za treść O"loszeń redakcja nie odpowiada)
6~1-60, „Panorama • 307 ·26, dztal spoleczrty I fotoreporterzy 378-97.
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prenumeraty
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208 u. półrocznie 104 zl, kwartalnie
Redakcja nocna 395-57, 395-59. Wydaje Lódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch". Cena prenumeraty wrocznie
Wszelkich informacji 0 warun
„Ruchu", Lódt, Piotrkowska 95.
skleplj11
nabycia
do
są
„Dziennika"
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