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Rozmowy
radziecko -

wietnamskie

-

~

----------

We wtorek rozp.oczęly się na
Kremlu
rozmowy przywódców
radzieckich z delegacją
Partii
Prac.ujących Wietnamu 1 rządu
DRW.
Rozp~trzono aktualne problemy międzynarodowe, zagadnienia dalszego
rozwoju i pogłę
bienia
przyjacielskich stosunków radziecko-wietnamskich i
współpracy w
interesa<"h
budownictwa socjalizmu w DRW,
sprawy polrnju w Wietnamie i
w całych lnd·ochinach.
Rozmowy będą kontynuowane.
W ro.zmowach
biorą m. in·
udział: ze strony radzieckiej sekretarz generalny KC KPZR
Leonid
Breżniew
ze strnny
wietnamsk1CJ
pierwszy sekretarz KC PPW Le Dua.rt,

Ł6dź, śrocl& 11 lipca 1973
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Ma oficj.a1ne wyniki egzaminów W&tęp•nych na wyższe uczelnie trzeba j".szcze trochę poczekać.
Nasz wstępny rekonesans zaezęliśmy od PoEtechn"k!.
gd>z'.e zalkońoezyly slę na
r~ 1le
jed.ymi·e egzam:ny na najm•n. ejs,zy wydzlal tej uczehni, tj. In·
żynierię

-

~ Po~iedzenie~
Kto może być stałym :- Biura Politycznego KC PZPR -~
mieszkańcem Łodzi -E 8 A,probała dz:iałalnołci delegacii PRL E
-E
:w Helsinkach
W

najbliższym

czasie, bo Jut 1 sierpnia br,,

w tycie nowe przepisy meldunlrnwe,

\\\\\\

w ltienmku

złagodzenia

i

mają

wejść

stanowiące

uproszczenia

dalszy krok
dotychczasowych

ograniczeń.

Spod
ograniczeń
meldunko.
wych wyłączone zostaną wszy.
stkie osoby,
których przebywanie w U><lzi uzasadnione jest
względami
spoleczno-gospodar.
ezyp1i . M. in bez specjalnych

rozwodu do rodziny lub rodzenstwa (o !le byly przedtem mieszkańcami
Lodzi), delegowani
do pracy, pomoce domowę,, uczniowie i studenci szkół średnich
oraz osoby przebywające na le-

zezwoleń
będą mogły przenieść
się do naszego
miasta osoby

czeniu.

posiadające
prawo
w las n ości
domku jednorodzinnego, za W1erające
związek
malżcńsk,i
z
mieszkariccm Lodzi. przeniesione ,tużbowo, skierowane
do
zamkniętych
zakładów pomocy
społecznej. p;>wraca,iące do kt·aju,
wracające
po uzyskaniu

- -----

-----------

Oąólnopulski

plener
łódzkiej

na ziemi

W Pabianicach rozpoczął się
10 bm. ogólnopols! I plener plastyków. Uczestniczy w nim 40
malarzy i grafików.
W ciągu
3-tygodnlowego pobytu w Pabianicach
organizowan·e
będą
dla uczcstrlll<ów plenel'u m. In,
wy<'ieczk.i, lttóre pozwolą artystom poM>.a.~ piękno zie1ni łódz
kiej.

W
przypadku braku odpowiednich wa.runków mieszkatnowych,
przybyszom
wydawane
będą
przyrzeczenia zameidowania pozwalające ubiegać im su:
o mieszkanie spóldzielcze.
Następna
zmiana
przepisów
dotyczyć będzie
dalszego ograniczenia
potwierdzeń
wy1naganych zaświadr ·e11 potrzebnych
do
zameldowc..1ia.
Wystarczy
wypełnić
tylko druczek
takt,
jaki . muszą WYJX"tniać lodtiani"
w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania
(np.
do
inne.i
dzielnicy) oraz okazać
odoo.
wiedni dokument.
Również od 1 sierpnia
studenci i uczniowie z
inn~'t'h
miast, uczący się w Lodzi, bę
dą meldowani na cały czas naul•i, a nie jak do tej pory, ha
okre~ jednego rolrn. Jednocześ
nie wszystkie formalnoscl załatwiać będą administracje domów studenckich I szk<>!.
Ograniczenia meldunkowe dotyczyć będą
tylko tych osób„
które nie pracują, ani nie mają zamiaru ulllei:ać się o pracę w naszym mle~cie.
lJ. C.)
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naora\VC7.ych j innych.
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szyr-Ji olonów.

Czy I evendorna

„bursztynowa kcmnata"
spoczywa koło Słupska ?
Na dnie lawicy sllJlWkiej , na
g!ęookości
60 metrów, 12 mil
od brzegu. leży wrak n iem:eok ,ego lranspor1.o-wca w-0jen·teg.o .,W'lh·elm Gustloff" . W Jednej z 3 części rozbite.go wroedami kadłuba. ma spoczywac.
w 12 d·użych skrzyniach. 1cge·nda0rn a „b·ursz.tynowa k-0-mnata".
dzie~o gdań$kich m istrzów b1.>rsz.tynnl1ków

z

epok.i

ba~')i!U.

zrabtH\'ana
przez hit!e•row,ców
w CMakim S iol<'! pod Len '. ngradem w czas:e 11 wojmy .;w:atowej.
Gdańscy
studenci chcą w
drug'ej
połowie hpca s~e·netrować w.nętrz.a statku.

Po dyskusji nad wstępnymi
rozwoju
produkcji
;.nforma tycznego w naszym kraju - przedstawionymi
przez resort przemysłu maszyn<0wego - komisja zalecila pod.
jęcie szer-Oko zakroj<>nych prac
nad przygotowaniem programu
rozwoju tej produkcji do roku
1980. Podkreślono przy tym, że
program ów" powinien zabezpieczać przewidywane
zapotrzebowanie na sprzęt informatyczny
poprzez wykorzystanie
możli
wości,
jakie stwarza nam w
tej dziedzinie międzynarodowy
podział pracy. a zwłaszcza spe~
cjalizacja w produkcji komputerów tzw.
systemu ,,RIAD",
rozwijanego w krajach socjalistycznych.
zalożeniami

:

W ciągu najbli<Meych 2 tyg.od01i isOO.Mi:a Z$BR znajd01Wać się b~
dzie w eer>t.rum za>11teres6'Wania luda.i filmu całego śwla.ta. We
wtorek 10 'lipca w kremlo-wskim Pałacu Zja'Zdów odbyło się otwarcie międzynarodo.wego fes•tiwaliu w M<>skwie.
Uczestnikom i gościom VIH Międzynarod-0weiro Festwalu Filmów
serdeczne pozdrowoenia pra:etka„ał a;&koretairz generałny KC KPZB

również
Komisja wysluchala
informacji przedstawiciela
re.sortu łączności na temat przygotowań
do stworzenia w naszym kraju sieci tra.nsmisj; danych dla potrzęb informatyki.

Jesienno-zimowe propozyc1e
przemysłu

na

giełdzie

się 10 bm.
p;1'zemrsłu
dzie\vi arskiego.
Uczestn i czą w
niej 34 przeds'ębiorstwa, które

.l'!aofe!'owaly
hand·l<>"-1<X>m
na
LV · kWa!'tal br. 26 min ..ztuk
wyrobów
dziew'oal'Sklch ; 18
mihn pa•r artyku.tów pończoszn i 
czych. lącznej wartośc' ponad
3 mitd z!. Część arty1kulów b.ta'Ilda.rd•owych była :z.ak·ontraktowana ju,Z UJpr"Zednio Sumując d«>ty·chcza.sowe trM!Sakcje ·. z ()beC·
ną ofertą można slwierd·zić, że
przemysł
dz'.ewiarski daje na
r~·netk krajowy w IV k·wartale

br. o- 2.2j0 tys.
wyrobów niż w
okres ie wb.

sztUJk w:ecej
analogiic.z..aym

roku

Na obecnej
g'eMzie prezP.ntowane są pr.zede
wszys~kim
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Trwają

Fabrycznego~

już
mowaliśmY

infor ...

owo
Fal:>rya.ny
z
wla.tą
czol<>wą
od ul.
Kilińskiego
o.raz
z
przeJścicm
podziemnym , be·
dz.ie przcklłzany
do
u·;: ytk'1
2U
lipca o g<>rt>.. 11.
(J. kr)

rzec
wraz

Fot. -

w Lodzi

artykuły

mody
~u. nowosc1
surowcowe i techin•o-log.icZ1ne. I
ta·k n.a se.z.on jes.'.enno-zlm·owy
proponuje si ę efekte>wne 1>;u.zk;i z przędzy
IJ'()liestrowej
w
poląezen'.u z lś.n'ącym rexore-m,
a także suk•nte i bluz·ki z a·niJany łączonej z n:,t'ką metal'zowa·ną
suknie dam:skie z anila ny z maszyn kot<011HJ<W;1ch (ina
jakich d•o1tą:d wy•kQnywano tr'lk!o bJ.uzki). Nowośdą są równ ~ei: s.1>odnie dams'ki-e
i mrodz'. ei:owe z an iilany oraz innych
dziacnin ża•k.a1rdowych jedno- l
wieloł>arw.ne,
Z myślą o karnaw~le
zaofeN>Wa·no
su:C:iie
w i eczorowe

ze stilonowej

d'z1a-

n ilny dro'.ko,wanej, "''Y'k-0<nan;,j z
bty<szczq,cej ,przędizy profil<> wan-e~.

Po raz p•erw,~z y i;aprezentowaho p '. tamy diam1SJk'.e I m~<>
d·?:t eżo>U'-e

.z

m!eszłllnkli

suro-;.,·,c o-

wej. -

jecLwab z torlenem, k<>sżuole mę.sk i€ st':l<l•now e kolorowo d z' ane. k-0om.plety dla na&totatek >bp.

Haslo festiwaru - ;,O humaniz.m :sztuki fiilimowej, o poiliój
i pnyjaźń między narodami"
- czytamy w liście L. Bre~nie
wa do uczestników festiwalu.jest sZ'CZególlnie akbualne w na~
szyeh cza,s.ae'h, kiedy na are-

n ·i e międzyna.rodowej
dążenie
do pokojowej V.'ISpóJipracy coraz wyraźniej p<>konuje nastro.
je zimnowo-jenne.
pisze LeKinema·tow:aifia
(Da~zy

ci ą,g na str. 2)

Równouprawnienia Eoipcjnnek
pri;eszkodq w unii i Libiq
·Po 18 dniach pobyitu w Egiipcie przewodniczący Ra1:\y Rewolucyjnej Libii
płk
Kadafi
opuścil
Kair. Celem jego wizyty bylo pr;zyge>towa.n ie peł
nej unii między Libią i Eg1p~
tern, 'k.tórej prO'klamowan·ie ma
na.stąpić 1 września.
W c1..asie l icznych &pobkań po.
gll!!dY Ka.dafiego. który domaga
się, by zje<tnoczone państwo- oparte było na ścisłym przestrzega.ni:u zasad Islamu i prawoclawstwi·e k ·oranicznym, spotkały
się
z krytyką z wielu
stron. Niektórzy Eg\,p cjan.ie uważali

również,

że

na obec-

nym etapie lepsze bylyby

wię-

zy fedel"!llne między obu :pań
stwami niż pe~n.a unia.
Wi-ele polemik wywołały wypowiedzi Kadafiego
na spotkaniu z przedstawicielkami eg~pskiego ruchu kobieceg-0-,
na
kt,órym Kadafi oswia<lczyl, że
„miejsce kobiety jest w domu
ze w:z.ględu na jej „biologiczne
ułomności".
Wypowiedz.i
te
1p;otkały się z protestam·i cz!ClJilkiń Alraibskiego ZWiązku Socjalistycznego, które przypomniaJy, że po- rewruucji naserowskiej w ciągu 211 lat kobjety
wywaLczyły
sobie w Egipcie
prawa, ja.kich nie mają w innych kra.jach
muzu1ma.nskich

osta-

tnie
gorącz;lrn·
we
prace przy
remoncie
ka pi·
talnym
Dworc»
Ja!i

Leoni~ Breżniew.

dziewiarskiego

W Lo.d•zi rozpoczęła
g :e1da
towarowa

W ośrodku pilotowanych lotów kosmicznych
w
Houston
(USA) trwa narada radzieckich i :.merykańskich kosmonautów,
uczonych i specjalistów, którzy
omawiają
zagadnienia zwlą
za.ne '"' wspólnym lotem siat ków
kosmMiznych
„Sojuz"
i „Apoll<J". plannwanrm na 197~ rok.
Na zdit:du: grupa radzieckich i axnerykat'lsl<.lch kosroonautów:
D. Scott T. Starrord. G. J, un ney, D. Slayton, ,V, Kubas 11v,
'
A. LeoMw - w -Ośrodku w Houston.
CAF - AP - telefoto

Festiwal kinematografii w .Moskwie
pod hasłem:„ Ohumanizm sztuki filmowej''

watPlskiego obowiazku wsr.yscy rolnicy, robotnicy rolni, pra- :
cownic:v służb rolnych nie szczedzić bedli wysilków oraz w:vkorzvstaią każdą możliwość dla zebra.nia jak najwięk- :

•

sprzętu

tSł)

-

Biurn Polit,v czne 71u,kceof1>wało tak7."' kierunki t'lzi~laln&- :
:
śei
Ministerstwa Ro-lnfotwa zmierzaj4ce dit .większenla Pod przewodnlcrwem
czlo-nka Biura. Politycznego KC :
upra..w jęozmi.enia.
:
PZPR, wiceprnmiera Mieczysława Jagielskiego, odbyło się
kolejue posiedzenie Komisji Partyjno-Rządowej do spraw JrllllJlllllllllllllllllllJJllUllJlllHlllllUlllllllllJJlllllJJllllllll[
Informatyki, posw1ęcone problematyce
dalszego· rozwoju ·
polskiego przemysłu komputerowego.

11

&olę swego- rodzaj•u „języczka
u wa.g:n .speilinia w teg-0ro-cznyęh
egzam;nach fizyka. z której Jest
tyliko spraw,~z\an ust'l1y. Przedm :-0t ten - j.ak powi.adają na
egzaminacyjnej giełctzie - .• kos e" sporo ka'l1dydatów m. in. na.
Wydziale Eleol:tTyez;nym I Bu<l-0wnictw'.e Lądo•wym. a szczegól·
ne kl<0poty z fiZl"ką mają abso l·w enci techin\ków, gqzce jRk
w':ad·omo przedm:ot te.n wvk!ada,ny jeM bardz..o k'fóbkQ

:

"'g„iw<>m

poczuciem

chodzi o egz:ami.n z ją
zyka e>ł>ceg·o to le;p:ej
wyoadl
spra!wdzian 1. języków zacnudn'.ch niż z języka rosyjskiego.
Na matematyce aieco kłO!}OotU
s,praiwity toem.a.ty będące
1>rzskrojem przez pr-0gra.m
sz-kołY
średniej. a talkiże się.gające dO..
rad.eń na poz:o-m'e szkoly pJdstawowej. Wbre·w DC>Z<>r·oon wtasn1e one sp!:-a,wily
roają'-!ym
chyba najwięcej trudności. „Dobie.rano s.lę" bowiem do
n'ch
przy pomocy skompllkowa.!1ycb
me•tod miatematyczn;·ch •.an'm
p·rz.ysizło „otśn:einie" it wysts 1t"·
czy prosty, stooawainy np.
w
VIN klas'.e wzór.
Jeśli

=

o •tanie §

zorgamizowanlu

kieru.l~c sie

także dla.~

odwa.żi nyoeh.
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Budownictwo mieszkaniówe
Przygotowania do żniw

Biuro Polityczne KC PZPR na posiedze·n iu 10 bm. r;zpatrzyło spra\vnzdanie i zaapr~bowalo działalność
delegacji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
na e.uropejskĄ konferencje bezpiecze1istwa i współpracy, której I faza odbyła
się przy udziale ministrów spraw zagrę.nic1'nych w Helsinkach w d11iacll 3-7 lipca 1973 r. ·
Europejska
k<>nferencja w . sprawie bezpieczeństwa i
wspólpracy P<JWfnna stać się ważnym etapem w procesie
umacniania zasad pokoj<0wego wspólistnienia między pań.
slwan1i o różinych ustr-0jach spolecz11ych w Europie
oraz
potożyć trwate fundamenty pod przyszty system bezplec7.cństwa i współpracy, gwarantujący wszystkim narodom n1ożliwości pokojowego rozwoju.
Pierwsze w 11lstorii Europy spotkanie ministrów 35 pa11s.tw
stworzyło korzystne przcs!ąnki dla pracy II fazy konferen•
cji. Odegralo ono ważną rolę w umocnieniu J;!Olityc:<nego
odprężenia l stanowił-0 impuls do rozwoju stosunków palitycznych i g-0spodarczych oraz techniczno-naukowych i kulturalnych między pąństwami - uczestnikami konferencji.
Europej~ka konferencja bezpieczeństwa i współpracy stanowi doniosły sukces polityki odprężenia prowadz-011ej przez
ZSRR. Polskę i inne kraje wsp.ólnoty socjalistycznej; · a po_
partej pr7ez wszystlcie te r7.adY i. sily polityc?.ne w Europie,
l<tó-re stoią na gruneie polc<Oju, bezpieczeństwa i wspólpracy 111iędzynarodowej.
Biuro Polity~zne zaaprob<Jwalo przedłożony przez rząd
p-rogram bud<>wnletwa mieszkaniowego na łata rn7G-1981>.
Prog1·am ten zgodny z uchwalą V Plenum KC l'ZPR I ki„.
runkami społeczno-gospodarczego rozwoju kra.lu ~twarza re-

:

Chem:czną,

7S m iejscami.
Na pozo,qt alych wydzialach m. Lil, takich
jak mecl1an 'czny wlókie01.1'czy.
elekbryczny itd. trwają jeszcze
egzamLriy ustne. Ja.k s'ę
dow:adujemy w PL - z prow'zoryczny·Ch na ra.z'.e
przym:arek
wyn' ka . że po p:erws•zej prób:e jaką by;y eg·zam iny t>isP-11'1·
ne z matemat~ik l i języka ob·ce.
go. od.paldto o•koło 10 proc. ka'l'ldydatów. Byli zresztą tacy co
rezygnowali z.e starań o indeks
już po pierwszej części egzan.1i.
nu z matematyki - d-0cho5fząc
do pochopnego nieraz wniosku
iż: ,.nie tnają szans", 0 11ie po ...
dolają tematom" itp. itd. sporo,
bo olrnlo 200 osób, nie zgłosiło
się w ogóle bardziej z 1rP•
my niż z przyczyn losowych na egzamin. .Tak z te.<(o w 1dar
..stra1::!:h ma w'.elk i-e oczy„. a :ndeiltsY studienckte prz~7.nacze>n!!!
są nie tylko dla naj1lepszych ł
cą

.
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Od 1sierpnia br. nowe przepisy meldunkowe

na PL

e Indeksy dla odważnych
e Fizyka - języczkiem u wagi

I

r.

wstępne

Egzaminy

A. Wach

Po 35 hrlac:h „Balkuu

Gorace

uonow~ie

w Lluhllania

przyjęcie Teatru
w Jugosławii

WUBLJANA, 10 LIPCA

d d,nia 29 czerwca do JO
siel"pn±a br. m i eszkańcy
ora:i. buryśei odwiedzający
stolicę
Słowenii
Ljubljane
paSJ<>nowae s i ę
będą
wielkim marato-nem kulturalnym pC>d nazwą XXI Mię
dzynarodowy
Letni
Festi\'lal,
w
ramach którego odbywają
s : ę w Lym rok.u 4 Bi ennale operowe. Ro'k.roez111ie do Ljublja- ny przyjeidżają soliści -w-0kali~cl
i in>trumenta·lisci, orkie·
stry symfoniczne, ze1>po·ly baletowe, wokalne i instrumentalne. Na terenie dawnego palacu
bis·kupów z XVI w. odibywają
się
przedsta.wien ia
opero w.e
prezenbowane pr~ naJznako-

O

1

1

(K orespond encja
mitsze

własna)

europejskie. W
ubiegłych
latach goscmi festiwa.Iu w Ljubljanie bydi m. in.
Staatsoper z Berl1na, LondClJil
Festival
Ba•ll<St,
Filharmonia
Narodowa z Warszawy, O'l'kiestira syimf-0n'oevn.a z Moos·kwy. rn_
da·n
Dance Thea.tre z De.Jhl,
La,;
Ange.Jes
Sin1gers z USA
O<r'az Lódz•ki Te'atr Wiei.ki.
Rzadko
się
roarza, by któryś z zespolów dwukrotnie wystąpil na festiwal111, dla-tego też
niema!
bell precedel1$U )lylo
zespo-ły

Wielkiego

ponowne uproszenie naszego
Teatru
Wielkiego,
~óry
po
przedstawiertiach „Kiniazia Igora" i 1 /rragedYi o Janie i
Herodzie" w 1971 roku, wzbudził
olbrzymie zainteresowanie
zarówno wśród publiczności jak
i O'l'gan!zatrnrów fe5tiwa·lu. Tym
ra zem l6<izcy artyści za.prezentują na życzenie dyrekcji festiwadu operę „Halil<:a" s. M<>n i usZlki

oraz

uFausta'' Gouno-

da.
Ci<!kawle przedsta1wia się s·k lad
zespo-lów biorących
udiział w
tego-roczny:tn ma·ratonie Jcuut uralnym w Ljubltla•nie.
Oprócz
łódz·kieg-0· Teaitru Wielkiego wystąpią tu równie2 m. in, oµecyp

~als.zy ~ąg na str.~
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a.pomtajl\(l się z '2aawansowaniem mażniw i stanem przyS"otowań do
sprzętu
zbóż
Biuro Polityczne
KC
PZPR na swym wtorkowym posiedzeniu zw1·ócilo uwagę nie tylko na zabezpieczenie spcawnego, terminowego
łych
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trzeba
i podejmować pi;a- :
ce, z~ier2aJące do zapewnienia jeszcze __
lepszy~h plonów w roku
przyszłym.
Dobre re:i:ult&ty w produkcji roślinnej są prze- :
cież podstawą rozwoju
produkcji zwierzęcej,
jedtH>c:teśnie

zna

u~:!o nia

jeszcze lepsze zbio.ry w rol<u 197.ł.

przetwory jest jednym z podstawowycb zada6 :;

Zbiory demiopl<>dów są jednym z najwat.
niejszych, ale nie jedynym zadaniem rolnictwa
w okresie leLnim. Wie1iczą całe>roczny trud rolników i posiadają o;:-romne, po<l~tawowe znaczenie dla naszej
gospodarki żywnościowej.
Stąd troskit o jak nl\jstaranniejszy sprzęt zbóż
l Innych roiólin uprawnych, o niedopuszczenie
do strat w plon•clt, które zapowiadają się w
tym reku pomyślnie, Zbiory zbóż mogą być
b<>wiem obfitsze "it przed rokiem, dobry Jest
również stan roślin okopowych. Po wysokim
pierwszym pokosie traw i zielonek równie do-

uąszego . rolnictwa. Stąd
też
potrzeb!' wydatnego zwiększenia zarówno pasz w każdym !:'<>·
spodarstwie, jak i dabzej inteosyfika.cji produkcji zbóż.
Wielu ro!niltów do<"enUo ten Ważki problem
i tlzięl>i wczl'snemu skoszeniu łąk już obecnie
przeprowadza drugi pokos. Chodzi o to, aby
to bylo zjawiskiem pows.:echoym. Niezbędne
jest więc takie zor1anizowanie
prae
żniwnych, ażeby na przełomie lipca I sierpnia wygospodarować czas również na przeprowadzenie drugiego pokosu traw, co umożliwi zebranie jesienią jeszcze jednego, trzec.iAlgo pokosu.
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Sprawne przeprowadzenie żn'iw =
~
~ ważnym zadaniem rolnictwa ~
~

bry 2apowiada się drogi pokos, a na zna.ez.
11:i.m areale la,k także trzeci, Mamy więc drugi z kolei rok obfity w pasze.
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Tym większa odpowiedzialność za sprawny,
terminowy zbiór ziemiopłodów sp<>ezywa nie
tylko na roiniltach, którzy 'z pewnośllią pracować b<;dą ofian1ie,
ale i na in,tytucjarh
obslugujących rolnic!'wo, a z_właszcza na kółkach rolniczych, Z::\plcczu technic·znyn1
oraz
spółdzielczości wiejskiej - głównie zaopatrzenia i zbytu. Niemale obowiązki w tym zakresia stoją również przed przemysłem maszyno.wym, który powuur.n zapewnić ni~zbędne
ilości części zamiennych
do maszyn.
Część
zbóż na skutek ostatnich opadów w niektórych
dzielnicach już wylci::la. Toteż żniwa nie będą łatwe, a maszyny
narażone na awarie.
Części zamiennych nie powinno więc brakować nie będzie wówczas postojów maszyn.
Niedosrateczne jeszcze, clmciaż o wicie lep.
sze niż w popr:zellnich latach w,,rPM:tże1tll' gospodarstw w sprzęt tHhnicznv zmu<za takża
do maksyma~nego wykorzystania
do
zbioru
zbóż do11;łownie ~szy!itldch maszyn, nie tyllto
ciągnikowych
i kombajnów, ale także konnych. Wym"ga to wyj~tkowo starannego zor.

Zielone żniwa SI\ nie mnteJ wa:tne

zbóż,

nit

sprzeł

Poważne, nie wykorzystywane dotychczas w
pełni możliwości zwiększenia
produkcji pas>:
własnych w każdym gospodarstwie tkwią w

rozszerzeniu areału up;-awy poplonów, którymi powinno się obsiać przynajm1~iej ok. 20
proc. ściernisk.
Jmo znacznego Już zwiększenia w ostatnłch latach zbiorów, pilnym zadaniem
jest dalsza
intensyfikacja
produlccjj
zbóż. I w tym wzgl<:dzie możliwości naszego rolnictwa są jeszcze dalece nie wycze1·paue. Tk,vią one zarówno w powszechnym za„
stosowanin nowoc7Psnej agrote<>hniki, m, ln.
przeprowadzeniu natychmiastowych poclorywek,
ściernL<k, jak też racjonalnym na.wml.~1du mlncralnym oraz stosowaniu
kwalifikowanego
zi"rna siewnego wysokoplennych Odmian.
S7czegóh1ic duże możliwości zwiększenia produkcji zbóż, stwarza rozszerzenie uprawy pszt>nicy i jęn.micnia, którp Jak wykazały ostatnie lata, a zwlaszr'la bieżący rok, dają naJwyż~ze plony z hektara. P°"tęp w te} dziodzin!~ Jest już znaczny, ale jeszcze niedostateczny. W każdym województwie są warunki
i:Iebowe ku temu, aby wydatnie zwiększyć ob.
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jącego nie tylko k1>rzystne, ale i nie sprzyjająr~ warunki atmosreryczne, które w naszym
klimacie w czasie zbiorów mm;ą sii: zdarzyć.
Nie można liczyć na pomoc czy gotowe reeepty z !!'ó•·Y. Za sprawny qpr>ęt odp'>Wiedzialnv je!it dyrł"'?~tor przl"d';iębior~twa rolnf"itO, ro1-

ze str. 1)

Breżniew

- more wnieść
poważny
wklad w utrwalenie
pokoju na świecie, zirozumienie
i z-•u!a.nle międizy ludźmi róż
nych krajów. SLtuka filmowa
9yspo.nuje ogromną sną od.d·ziaływania na umysły i serca mi.
li<mów
Po uroczyetoścl otwarcia festiwalu wyświetlono film dokumentalny „w imię pokoju na
ziemi", poświęcony W·lzycie Leonida Breżnl~a w USA. Następnie odbyła się premiera fil·
mu Aleksandra Zachri „Miasta
l la ta" z;realirowanego według
powieści Konsta.ntina Fiedina.
W festiwalu, który trwać bę
dzie do
23 lipca, ucrzestniczą
przedstawiciele około 90 krajów wszystkich kontynentów.
ZorgMlirowano trzy przeglą
dy konkursowe:
pueglą.d. fil·
mÓ'\'1' fabub„nych (polską ki"
nematoęrafię
reprezentuje
w
nim „Kopernik" Ewy i Czesła
wa PeteJskieh), filmów krótkometrażowych oraz filmów pt!'?,e'lilla czonych dla chleci i mło

QttJ.id

Pr<>Sto z występów w Holan.
dii, Belgii i NRD przybył do
Polski Dagestański zespól TańLe glnka"
ca " z
·
1

ł<>~n;!i-o~~~r~„ zes~s~<:P~j;

wyłącz.nie
tancerze zawodowi.
Choreograficzną stronę
p.rogra.

mó\V opraoowu,ie kierownik zespolu , długoletni członek slynnego baletu I. Moisjejewa
Tancho lzrallow,
Barwne, rytmiczne ta,ńce narodów północnego Kaukazu, A.
warów, Tatów. La\ców, Lezglnów i żartobliwe scenki, jakie
prezentują tancerze, przyniosły
zespol<>wl popularność w wielu
krajach Europy, Azji i Afryki.
Obecnie „Lezginka" ma w re.
pertuarze trzy duże
programy
estradowe, oparte o bogate tra-

d~~iebn':ho~~O::z~ii rnD~~:~~i1'~a-

Rewelacyjny budulec
• Len i rzepak
jako szłachetny metal
• Flektowna boazeria dla „Casanovy"
(Informacja wiasna)
W gabinecie dyrektora Biura
D-O<kumentacji TecllJnicznej - J.
Rt.Ltkowskiego, oglą<lam nie byle jaką ciekawostkę. Płytki
o
rozmiarach 28 X 24, tra<:bę pn:ypomiuające
Mane na rynku
wykladJziny Jaminowa.ue,
lee.:
w gruncie Ne<-zy zupełnie odmienne. Ich faktura do złudze
nia przypomina nla che<tny metal
cze...wona.wą
miedż
z
cza.rotą
patyną, srebrzyste
a.lum.inium. Są i inne - we wszyskich
faktur;wh
foirnirów
szlachetnych drzew, lub powleczone jak gdyJ.y emalią w pastelowych kolorach.
Na bazie plyty meblowej podobnej do tych, które masowo
produkuje się od la.t z odpadów wiórowych.
powstała
w
1966 r. dzięki opracowanlu ze•polu mgr inż. St. Grzegorczy.
ka z BOT i z-espolowi Zjedn.
Przem. Lniarskiego technologia
zagospodarowania o<Lpadńw lnu
i paździerzy. Opraoowanie
to
zyskało
patent. a Polska Jest
obecnie w kraJach R'WPG uznanym specjalistą w produkcji
tych płyt. U je<drnego z krajoWY<"h pr<Xiu<"entów płyt w
Zakładach
„Lenwit" w Witaszycach zesoól SPP<'J•li'<tów kie-

rowany przeor. 1nz. Z~n1roC"7.:vń·
skiego. wyn•lazł w 197? r. ~po
sób n11 US1:lachetnianie płyt z

PoQoda
Dziś

nie

w wo.j . lód?Jk'm

slon~cz

i

beulesz,"1Cowo. Temiperamim:rnaJrna 'v gr.an:each
9-11.I st. C. ma·ksyma.'lna 20-2·1
st. c. w;a.try
slabe zm ;e-,,10e .
Jt>tro na.dta·l slone=:e i cie-

tuira

to. Te>też opracow3nie już teraz w każdym :
prezentuje się publiczności T<>pło.
województwie, powiecie I w ltażdej
gminie maszowa Maz„ a 17 o godz. 18
s~ońce za:klz'e
d-1.'ś o god'Z.
konl<retnPgo programu intensyfikacji produkrji
w:vstapi w łód:zikiej Hali Soor20 nt. a Jutro '\\-ZeJ·d 1 e o 3 34.
zl>/\t i Jego realizaela, poczawszy od siewów towej.
(rg)
Im en;.ny Olgi i Pel~gii.
jesiennvclt je~t snrawą równie watną jak : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
r:hiorv t{'~oro.ct.nych plonów.
:
nicv, służba roln., kit>rownlcy ln•tyt11cji śwladTak•e właśnie kompleks<>we działanie w rol:
C7Zlf"Vch usruęi prarfnkcy,1n~ rolnictwu oraz. l;'Onif'tw!r już w c:r.a~le żniw nie ograniczające
:
spodarze i:min. Każdy na ~woim odcinku pra- sle tyllrn do spr7ętn zbóż,1 zapewni dalszy, s'ę o :z.totemie zeznań w WKRD
"- Wew.raj w L<xlzi w godzi:
cv powinien wykony-\\•ać 1\amod1ielnie to, co 4t7Vh'i7.\~ rozwój produkcji rolnej. która od~rv- :
MO u1. Wt Bytomskiej 60, tel.
n2ch rannych na ul. Sreb:1yń
do niP:;o n~leżv i t"ml śro<lkami. jakimi dvswa istotne >:na~zt„nie w caloks7..talcle rozwoju :
516-62.
.
sk'ej
Ja·n
S.
(Letn
'
a
3/~)
i•at
37,
ponnie. Potrzebna jest więc inld<ttvwa i sanaszej gospoda~kl narodowej.
,i W M:chalow ie
przechodzą•c t<>row'&ka
pow. Rapo~raco
modzielność, gospodarność i operatywaóść.
FRANCISZEK BOBULA •(PA.P)
dom.sk.o m'a.]lo miejsce ulerzeny zost•l \'.>l'Ze-z trall'll"\\"3j 2f>/5.
nie dwu sam<>chooów: „Syre·
Of'airę wy·1>adku ze wstrzą~n'e
llllllllllllllllllllllllllilllllllłlllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllif niem móz.gu przewi&zi0U10 do ny" SN 3~ i ,.Traba'l'l.ta" FS
:rll4.5. W wyp.adku obrażeń d•oSZlp'1tala.
zna!la jadą.ca „Syreną" 4-Jetnia
.i N·a ul. P'otrkow'Slk'.ej 77-letcórka kierow•:y. Grażyina C.
nia Mar;a:nna J. (LOkato.rska tl)
.ł. N& trasie Pajęczno n:awyszła n'eosl;r'(}żn'e zza au.to\rnla sk1utkiem raptownego ham ->r.u i potraoona zosMlla
przez
We wtorPlj: sytuacja tlolara
nlez~z-n!e przyczyniło !łlę do
Wecllug ocen ekspertów na pocln•.djeiT.:!1łają-cą
.„NY_sę"
FI 71.!~· , wa•~iaąmocpoou _ FR lS25 prona wszystkich zachodnich gicls.
niew:elk 1ej zwy~ki kursu doStaruszkę przew:ez"°'no do si.pi- • ~~J1"żti pttez""l'~deo.sz3
trzym/inle '.Jl:'Lltsu dola1·a potrzeuderzył
dach waiutow~·"h u.leitła pcwweó sMn·OChód Zal<.lalara.
Age.ni:!j~
Frn.n.ee
P resse
ta.la.
ba w obecnej chwili kwot rzę
dóW M·~ny<:h w Lodzi. l:H1ti'r
n{\j PIH>'l'awie w w~nlku d""Ypisze, ii" Bank Fr:rneji interwedu 10 do 13 miliardów <i<>laJ:ów.
.i Na ut Pabiani<:>kiel J67.et w \wi:z.ia.ch n\e byb(), straty ok.
r.;ji, podjętej w niedzielę wien iowa ł
w dość ograniczonym
N. la.t T3 (Browarr-na 16) c-.>ta20 tys. zl.
czorem w
Bazylei przeiz guzakresie,
choc:aż
podkreśla
Jak wynika z doniesień a,ge11jąc s'ę na porzejściu dla p'e.i Zb'•miew o. (Lódź. u.l. N'bernatorów banków ec.ntral11ych
równocześnie, że by!o to piercyjnych
na
gleł<iach
szych pokącony zostal bok'em
panuje
ciarniana)
jadąc
nieostrożnie
najhog-atszych pańe;tw k\\pitali.
wsze
tego rO<lz.aju po.sunięcie
nadal atmosfera nerwowosci i
„War5zawy".
Of:.arę wypa-Oltu
moto~yklem
w Karpi;nie Pt>W.
stycznych. Wypo-wie&ieli się oni
od wielu miesięcy.
zamieszania. Wśród ekspertów
przewiez ',0010 do szpitala.
Lódź
stracił
p.anowa.nie n~d
n1ia11owicie za interwencją rzą ...
brak joonomyślności oo do dal.i Sw iatdików wypad'k!u wep.oj11.zdem i zderzył się z. c:ą
dów,
\V
celu n..iedopuszczenia
Działalność interwen<Jyjną poszych pe1-spe·ktyw. Jedni urwapclm'ęcia k-ob·ety pod tramwaj
g.nikiem.
Moto~ykli&tę
przew:edo nadmiernego spadku kursów
<.ljęly
we wtorek także banki
żają
że
interwencje bankÓ'W
w drruu
30 maja br. o godz.
z:ono do 57.pita·la.
walut i ograniczenia prze.pły
centra.lne
, .p e\~rny-c11
innych
centralnych
p rzyniosą
oczeki17.50
przez
wska.kującego
do
.i
w
Pab'~mic;ioch
Jadący
mowu kapitalów spekul•eyjnych.
k rajów''. W Brukseli zwraca się
wany rezultat, inni zaś. prze-, wag""'u
mętczyzmę
przy
torowerem Mirosław J potr~<' I
Jak wynika z donie>;\eń prau wagę, iż do środy zootaną zactwnie
wyr•żają
obawy·, że
zb'egu
uEc
ZschodnieJ
Z'eocz('>'<uią<:ą
na
tram•waj k';>b esowych. we wtorP.k Bank Frankończone
wszystkie przygotomoże to w~·wołać nową. jeszcze
lonej - .a zwlasz.cza tych, klótę, .kJl.óra dornala złaman'a 110cji podjąl interwencyjne zaku\\'ani~
te<'hniczne do interw·ensi.ln.iejszą falę spekulacji..
rzy mo~Hby Utdziel'ć informagi
i przeb>"Wa w s2\P:•talu
py waluty amerykańskiej, co
cji
Banku
Federalnego USA.
cji o owym mężczytnie prosi
(kl)

:
:
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Na

giełdach

nadal niepewność

Inu 1 rzepaku pOIWłoką mając2'
zalety
stabilirz.u.jące
i dekoracyjne.
Lódzkie BiuTo Dokumentacii
Technicznej
przyjęlo
w tych
d'll.iach zadanie ooracowanl.a dla
Witaszyc pro·jekt.1.1 za.kladu prc.odukcji uszlachetnionych plyt o
rocznej produkcji kilkudzi esię
ciu tyslęcy metrów kwadrat9wych. Co najmniej tak.ie
są
bowiem
minimalne
potrzeby
rY'nku na ten nowy budul ec. W
br. pow:s·truną zatożenia zakładu,
a produkcja ruszyć ma już w
1976 r. Nowość szybko musi
znaleźć
zastoscnvanie. Wartość
płyt z od;padów wzrośnie dzię
ki
uszlachetnieniu aż cz-terok1'<>tłde. Je&t to więc I.nwes•tycja
ba.rdoo opłacalna.
Odb>orcą
uszlachetnionych
plyt meblowych i budowlanych
będzie
oczywiście
budownictwo
I przemycst meblarski.
Pr<>duJrowa.ne bę<lą np. cale wykladtZi.nY ścienne (zmywalne!) dla
łazienek, kuchni itp„
efekt<>wne boazerie dla lokqli publicznych, różnych reprezentacyj.
nych a,pa·rtamentów
itp. Dla
meblat'StWa nowe płyty są zapow iedz '. ą
znaez;nego o-granicz.e
n ia pracochlonno8ci. w miejsce
surowej p.łyty, którą trzeba bylo 11101.olnie
fornirować
lub
pokrywać
laminatem,
będzia
się otrzymywać płyty o dowolnym wykończeniu. nadające się
wprost
do
m<mtażu
mebli,
Pierwszym
przedsięb iors twem,
które 0 trzyma nowe płyty
z
produkcji doświadczalnej „Lenwi>t.u" będzie łódzka gastronomia. W remonto·\vanej
„Casanovie" będzie można po-dz.i.wiać
efekrowną
boazerię
„miedzianą". która pokryje ściany nocnego lokalu.
M. Kr.
40

Kukułeczka płaci ...
„KUKUL'ECZKA" p!a~! !
za
traLeń
premiowanych
11.615 zł, za pię<J trafień rwykly>eh 1.615 '?I, za cztery trafienia
premiowane 188 zt, 7.a
<iztery trafienia zwykle 83 71,
za t.r;iy trafienia prem iowane 20
zt, za trzy trafienia Z\IT>'k!e 10
zl.
Na wyi;-rane za 5 trafień w
beżącej gne przypada
ponad
180.000 złotych.
pięć
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łll

skttócie

.i

Z.w-ycięzcą
I eta,pu kol•rwyśc :g u
To.ur de Pologn-e pr1>\'\-ad z~cego z W'łrsza

ek;ego

wy do
szard

So:haczewa I-O-stal HySzurkowski. który wyprz:~d·zi!
re.p.rezenta.nta
NRD
M .ld e ·oraz Suozdę.
,i IX etap k ol2rskiego wy,c!gu Tour de France prow~d z~ 
ce'Zo z Elm\>run do N'ce l (234 5
k m) ,,·ygrał Carrll (H'szpa.n :a )
w~·przed.z ając
na f'.,n'szu \'erb~e~i- a
(Belgia) i P. DangLJ ;1:
JaU>me (Francja). Li<lerem wyŚ<J ;gu jest nadal H is·zpa:n Ocana.
.
lt. Z powodzen 'c m walczą na
szosa.eh ~::a.ncusk:ch dwaj pn.eby\\·ają•cy w tym kraju od \\':elu mies;ę<:y kolarze Polski: Bek
i Ha.nusik.
W czteroetapowym
wy4:' gu
"- Chartes
Hanus·k zająl 6
m'ej'lce a Belt - 7. W wy-lc'gu

'Iou;r de Vosg.e s
by! 4. a Bek 5.

.Hanus\k

Hln.Ut<> ik
ta.kie
kla<yf : kację na
naj3ktywn iejsze go k-0laCT.a. Jecln ·oetapo\YY wyś·:!!g .. Grand It.r ~ x
Meral" zakończy! Bek na 7 poz ycji a Hanu-i ik na 9. W dz'eń
p óżn'ej
w krYi.<'r:u.m. uJ·ezny".'1
w T rnyes Hanu, 'k zaiąl 2 m · eisce. a Bek - 6.
.i W czwartej runct,z;e dru7.y.
no\\·ych
m '.strzostw
ELlr<>py.
rozgrywanych w Bath . pol_,.,,y
szach'S.ci u:qrskali ze Szwa1 ca r i ą wyn'k 3.5 :3 5 jed.na part ia odłożona.
JedY'Tle zwyc :ę 
stwo d.l• P olsk' 11"'.Yskal Sr.napik Polacy zajmują 4 1-okat~
p,..!"!d We:g.rami
Ju1:-0Słarw1a
i
ZSRR.
}I.
Rekordz'sta
św:ata
l!lR
3 l'JO m z pt'7.eszkodam1, Ke<n11 <'o:>k J'p·cho a.ta.kowal na m1ty::~.u '.-e:.koatletycz·nym w KoP" ohad.ze
rekor<i
św' a ta
na
3 ooo m na·leżącv dto Belga l'uttem;nsa 7376.
Próba. n·e
~w'oola s'ę. Jipcho zwyc:i:żYl
w cz;s ' e• 7 55 O i WYJ:>rzedz't Auet~•l'j-cz;·ka Kena O. R>r'e.n~ s ~o o o-:·ai ~weg.o ro"1aka Kiineto - 8.01 8.
wygrał

Polska pokonała Rumunię 3:1
ZSRR -Czechosłowacja 3:0
111111

W drugim dniu międzyn a.rodowego turnieju w pi'l.ce siatkowej kobiet, zorganizowanego z okaz;jl 550-lecia nadania
praw miejskich l 150-lecia Lodu przemysłowej odbyły się
lrzy mecze.

W hali LKs sta;n<:lY nap;·zeciw s ie b'.e reprezentacja akadem'c1'a ZSRR i Czechosłowacja.
Spotk.anie to
za•l{ończyio s:ę
łatwym
zwyc'.ę&twem
dru'l.rny
radz.eck'ej 3:0 (15:HJ, 15:8. 15.S).
Zawo<Jniczl<i cs.RS z na31epsw, w zesiX>le s:a.tkarką I. Svo.
bO(J.ovą
n e potraf'ly oden,·zeć
sk,u1tecznych
ataków
drużyJ1y
ZSRR. .,... k,tórej wyró~ni!y s ę
S:ZJCzegótn:e
t.czy uczestn 'c:zki
tm·n'ej'l.I olimp:js•k'ego w Monach ' um: W. Du.j•unowa. N. Smoleje·w a, T. Gon.obobl·owa i :eh
dw:e
k.oleźa.nki
N. Erem.imina i L . Prokoch Lna.
W dru,g 'm sec:e C zec hosłowa
cz,ki pl"owadzily nawet 6 :1 I
8 :4. zawoo1n;czki ZSRR skute·
crnym i zblc'ami wyróv.1nały na
S :8 i n'e O<lodając już. Ln'cjaty\\'Y do ko11-ca. roz:sbrzygnęly seta na s\\-oją korzyść s:atkarki
CSRS zawó:l7'~y sz,czegól.nie w
grze obron.neJ.
W drugcm mecZ'll rozegra.nym
w P ~otr ko-\v'e
NłtF
J>C>k.l)ln"l
reprezentacjG AZS (startuje w
turnieju poza konkursem) 3 :1
(12:15, 15:9, 15:13, 15:11).
Wiele
emocji
pubLcmooci
w hali tomaszowsk iej
Lechii
d>osta.rczy<ł
pojedy10-ek repr~zen
tacji Polski i Rumunii. Spo.tkan'e to zak.ończyło się <:WYc•ę·bwem na~zych s' ~tkarek 3 :1
(.1.5:7 16:14 . 13:15, 15:8). RU11llU:Okc staw"aly opór szc zególn ie w
drug'm i tr1ec'm se-c!e. Jedna.k
Polki dz'ęki sk•U•tecz.n:vm atakom przy s !atce i dobrej grze
w e>bron:e
z.dt0~a?y przechy!'ć
salę
zwycięstwa
na.
S»\·oją
stronę,

Dz;.ś

brzeci

dzień

t•urn!eju. W
L<Xizi grają:
Polska NRF
(godz. 17) i Kuba - ZSRR (g·o<lrz.ona !Il). Oba mecze odbędą
sie w bali LKS.
W Tnmaszowie spotkają s'ę
repreze·ntacje Ja.p onii i Rumu·
nti, a w Piotrkowie CSRS i
akade<mieka reprezentacja Polski.
(W)

1----------- -----Włókniarz

na czele

W-cz.ora·j na torze w Helen<>wce
za•kończy!a
.s'ę
czw:1rta
run.da torowych t"O',grywek koHtr>kich () KiUJl>C>WY
Pu<:hdr
Polski.
Oto n.aj~eipsze wyniki : 1 km
- K ·eirz,lrov·:ski (DOlmel
W.!'0c!aw? - 1 10.5, 4 km - Koz'ol
(LZS Lu.butów) - 5.09.0, 45 km
- Pal.uch (Gfryf Sz.czec',n) - 32
p.k:t. prze·:! A. Bekiem (Społem)
2~ pkt.
Wy~cig na 4 km d.rużyn<>wo:
1)
Sp.o.Iem 4 52 6,
:li)
Gry!
(Szczec' n) 4 54 o 3) ogn :-.rn
(Szczecin) 4.5~.5. W~'śc:g na
200 m wygrał najlepszy nnsz
obecnie spr'•nier ~OoCO·t (Z1el'Vni
Op.ole) - 12.0 przed Kotliń~k !m
i Szymczakiem
(obaj
Wló.kn\arz).
W wyścigu pa;ra.mt na dystansie 60 okrążeń t0<ru zwycię7.Y'li
kool•lll'?e
lód>.k'e.~o Spole.m
(A.
Bek i M ' ksa) 33 pkt.

Po czterech rozegranych se-

prowadzą
kolarze ló<izW!ólm'. arz.a
171 pkt.
przed
Sp.ołem 1g pkt
i
Gry!em - 145 pkt.
(n)

ri.a<Jh

k'e~

Rekord świata F. MelniK

Podczas rozgrywanych w Moskwie
lekkoatletyc:ldlych
mist-rzostw ZSRR, F . Melnik ustan1>wHa nowy rekord świata w
r:z;u.cie dyskiem.
28-letnia dyskob<>lka osiągnę
Ja odległość 67.58 poprawiając
dotychczasowy, własny rekot'd
I>

1ł

cm.

M

inęly

zdobędzie
d'wa

pierwsze Mi

międ.zynarodowego

tu-r~

nieju w pi!ce
siatkowe;
kobiet,
rozgryu;aneg-0 z
ok.azj/.
imprez
}·llbileu.szowych
na.szego miasta
przy siatkach
w ha.fi ŁKS oraz w PiotrkoWie

i Toma.s.zowie:.

Goetebo rg
Szwed Edling wywalczył tymistrza świata w szpadzie.
Srebrny medal zdobył jego rodak Jacobsson,
a
brązowy
Wioch Pezza,
Polalc K. Darburski nie zakwalifikował się
do finału.

tuł

Komunikat ,,Totka"
W za.kładach
p'l.karskieh z
dnia 7-8.VLI. 1!173 r. s.twierdz.o-

.n.o:

'lfl rnzw. z 13 traf!eniaml
W}'grame po ok. 5.500 zł
537 rozw. z 112 ~rafiemami
wygrane po 2134 zł
4 2'72 rozw. z 11 trafieniami
wygrane po 35 zł
18.&47 rozw. .z Hl traf\en:am;
wygra·ne po 8 zł

*

Kto

*

~

losowanie I:
1 rozw. z 6
tra;fieniami
wygrana 1. OOO.OOO zt
2 ro7:W. z 5 traf.
prem.
wyl(rane po 9<Y1.141 zł
161 rozw z 5 traf. zwykł.
wygrane po ok. 16.000 zł
a ~119 ro zw. z 4 trafieniami
wy~ane
po 384 zł
!tHł.700 rozw . z 3 tra.fleni~mi
wyig.rane po 2-0 zł
losowanie II:
6 rozw. z 5 traf.
prem.
wygrane po 3.15 <Y72 zl
266 re>zw. z 5 traf. .:z.wykl.
wygrane po ok. 7.000 %ł
15.+64 rozw. z 4 llralie1111ami
- wygrane P<> 183 zł
~5 :na roz:w. z 3 trafienlarui
-=::: wy.grane po ia z1.

Impreza ta, zg<>dnie z u;cześ
n!eJszymi zapowiedzta.mi organ~
za,fq1·ów miala uch<>d.?ić za. 1n1nim1strzastu;a świaita, a w naj gorszym przypad·kU za olimpijski rewanż. Jest nieco i.na.c?ej.
Nie biorą tt.dzia.lit w turnieju
brązowe
medalisttki
z
Monachium - siatkC>rki KRL-D.
W
ostatniej chwili o::tnwwity przyjazdu (nie wiadomo z ja.kich
pe>wodów) Węgierki.
Wcześniej
zrezygnowały z u.dzialu w turnieju siatka•rki Meksytku. W tej
sytuacji trud.no mówić o pelnym o!lmpijs>k>m reu:a>nżu. T11m
bardziej. te ! wśród zespo!ów,
które zawitały do Locl,z i. Widać
wi.ele nou•ych twarzy.
W drużynie jap01i.slciej występujqcej
pod
nazwą
Un1tika
Coinpa.ny
(klub
ten
~~tnicje
przy
jednym
z największych
· zakładów
br0tnży
wtókienniczej
w Tokio), występują t)llk<> dwie
za.wodniczki, z zespołu,
któr11
zdobył na ostatniej O!i.mpiad.zie
srebrny meda>l. Są to: M. Shiokawa (nr 1) i
Y. Yal1U1'zakl
(nr 3). Wśród po?osl<J.lych wyróiniają
się d<>brym opanowaniem Sia•tkankieqo kunszt.u. najlepsza u, a.taJcu, a zarazem najmlodsza w druiynie,
18-letnia
J.
Yokoyarma
(nr
H)
oraz
świetnie qrajqce zarówno w pcrii jaJc Przy sia1ce: K. Kawa.shima (nr 10) t Y. Nek.ota (n1'
13). W rozm.ou>te z nami tr11ner zes.pOłu ja.pońsJ<i<?go nie ukryw1a, że trój.ka ta ma wsze/.kle sza.nse na. zajęcie miejsca w
nowo twol'zon.ej drużynie narodowej kraju kwitnącei wifai.
Eki.pa ZSRR. opa.rta jest w carepreien.kraju.
równoznacznej I

tości na a.·k1utemićkiej

tac}i

narodową
Związki>

druży.ną.
S imNw rki
Rad.z!eckiego
glooko
rozprawily się ze swoimi przeciwnic:?t1'am i (NRF i wc:orai a
CSRS).
Wszy·siko
przemawi<i
więc za. tym, że one wtaśnw są
najpoważniejszymi
ka•nd.ydatk.ami (<>bok Japonek) d-0 zdobycia
17lównej n.a.grody turnieju - pucha0ru
Towa,rzystwa Prz11iaciól
0

LC>d.zi.
O pozostatc czorowe lokat11

u-

biegać się będą -ma.Jąc zapew1·ó1cnorzędn9
.sza.iise
(tak

ne

mażna

przynajmni.cj

sąd.Zić

Po

pierwszych dniach trv;ania t1Lrnieju) zespoly:
Rumwnii I
Kuby. Chociaż w;ele d{) pe>WiPd.zenia będą miały i siatkarki
CSRS. m imo nie najlepszei grv
w
pierW>Szym
(przegra.nym)
sq>Qtkmniu z Rumun i ą.

A Po!tki?
Po dobrym po.1P·
dynku. w inauguracyjnym
cz.u. : Ja.p.?nkami nasze sia.tka,rki dowiodl1/, że a.ni myślą zre•
z.vanować z walki o d<>brą P<>zycję.
Wczoraj
nie bez trudno.1ci
ro2prawily
się
z Ru.mu.nkami. Nr>Szy•m zd-a.niem są
więc
sza.nse nawet na tr.:ecie
miejsce w turniejll.
pod jen.
nitm warunkiem: jeśli poprawią
slcu-teczność
gry w afa•ku,
a
przede wszystkim
w obron.•Q,
gdzie
moź11;a
byk> zaobsertn<>wać wiele 1es:cze Luk.
Bra,k u.je w ze~poie zaw:>in.iczkl, która.
w trudnych m0omentc.ch dvru<1vwalaby swoimi k<Xeżronkami.

m"-

Na.jmniej można powiedz ie ć o
zeS>pole Ęuby,
który od'k,.ryJ<'
dopiero
swoje karty
dz iś w
pieJ"wszym pojedynku z drużv

ną

ZSRR.

W turnieju tym bierze

udział

(poza konkursem)
akadcm i c1<a.
reprezentacja Polski. Konfronta--

cJa,

z

czOłowymi

drużyno.ml

powlnna. prz11nfeU !(,,..
rzyki
naszym akademi.czk<>Tlł,
P'f'Zed czekającymi je tr1tdnymt
poJP.dyn.kami
na moskiewskie:!
Un i wensjad.z1e.
(Wrób)

śwla~a

Jak wyzyskać -Choroby "W"

•

Co z gara za mi?

urlop problem stale aktualny ----dla zdrowia
W pelnJ letniego sezonu warw chyba przypomnieć I o wstydliwych tematach. Choroby weneryczne, mimo stałego postępu lecznictwa i profilaktyki, bynajmniej nie tt·acą na aktualności. Zapoczątkowana w
l970 r. szeroka
akcja cełowa11vch badai'1 serologicznych, w pier\Vs7.ym okr~sit' wplyui;la na zwiększenie liczby
wykrywanych przypadków kity. Obecnle jednak obserwujemy poważny spadek llcwy zachorowań. W pierwszym półroczu br.
o
ponad 511 proc.

Na ten temat
czwartek, 12 lipca• br
przez NTU 303-04
w '!od.z. 10-11.ao

z

będzie:

Proponowane tematy·

•

Wlaściwa

dieta

Ruch,

k>1picle powietrzne,
słoneczne i wod11e
Co

sprn ja

wybór
Wypoczynku.

rodzaju
,,,

Miły

..

O Ile "ytuacja w
dzledzlnll'
ule~a
~topnioweJ
poprawie, o tyle niepokoi stałe
utrzvm;vwauie się na tym Ramym poziomit' liczb~· zachorowań na rzf'ł.:H·zł:ę.
W
kraju
chorowak na n la W 197t
r
prawi„ ~O tvs o<;ób W
roku
ub. naslapił
spadek o kilka
tvs zachorowa1\ Tednak nR tPrenie
f.,odz i n ip zan<ltow•nt>
tadneE!o minleis7enla W <kali
kr3)ll znllidu1ern\· s 'e aktnoln'p
na 6 miei<;cU.
Pr,„.,,
Wlt'dzie
S1c1.l"<'in >. 4M .,;qclwr„rn·oni•nii
na 1M tvs ludno-ki. N• <lruE!im
miPj"'1\ Wr'lcław
FO , nasteo„le W1trs7.IH\"a - 300 przy.
padków. Gdańsk i Kraków.

kiły

obyczaj

SM , Bawełna''
10 bm . w najm\odszym !6d1_
kim
os'edlu
m.eszkan ·owym
,.Czen\·on~·
Rynek" odbyła s.ę
uroezysto~ć
powJ.tan. a o .erwszego
urod>.onel!<) tu dz!ecka .
Po-przedz'ła ją ce-remonta nRdan ·a im:en!a malc11s1wu,
P :erwszy
nowo'.'ndek osiedla
to Arkad.usz Wójc..lt.
Po\\ritan~a

o:erws1.v-ch

Łódzkiej

Komendy ZHP

~\1:;!~~,;~~1~t~:;~~~=r.~; 1~ Mirosław Andrzej Kokoszko-.deleR&t Łodzi na Zlot Młodzieży wKrakowie

odmłodzeniu

Właściwy

roku okonltretną
lokalizację
pierwgzej
wlaclz
tego rodzaj u i n \\'estycj i.
Już
lodzklch
zakazujące
budowy
11iec1.Jugn więc takie ~araże ma . .
tradycyjnych garaży
na terP.Ją być oddane do użytku okonic miasta. Problem ten zgod.
liczuycłl mieszkańców przy
ul.
nie z zalecentem ma rozwiązy„
wać możliwości parkowania aut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - na śwież.Ym powietrzu. ZaR~dv
tP. wcielane sa w życie właśnie
teraz. gdy tworzv słę nowe os iedla
wedlug obow i azujących
normatywów
przewidujących
wokól bloków miejsca na te11
W czasie uroczystego o;:warrocznicy KEN, Zaszczytn&
to
cel. I tak np. ogromne parkincia tegorocznej. ogóln().p oiskiej
\Vyróżnie.tlric
otrzymała
rownież
gi na śwleżvm powietrzu poakcji letniej dla dzieci i mło
Komenda
Chorągwi
Lódzkiej
wstały
na osiedlu Teofilów C.
dzieży, które
odbyło się
ZHP im. Bohatersl<ich Dzierl
osta·
tnlo
w
Gdańsku,
mltuster
Polskich. Medal Komisji Edu·
oświaty i wychowania Jest Już taltźe na ukończeniu
kacji Narodowej zoslal przekaJerzy
Kuberski, wręczył wyróżniają
dokumentacja techniczna garazany
na
ręce
komendantki
cym s1e choragwiom
ży
piętr<Jwych.
Chorą'j"Wi
barcer ...
.Jedvn:vch, któhm Blandyny i{ur,h·
rych budowa Jest dopuszczona.
skim ' Medal Komisji Edukacji
czyńskiej.
Otrzymano
Narodowej wyl>lty z oku.fi 200
także
zgodę
na
(l. kr)

Medal KEN dla

Doc. DR MED. KINGA
WlSN ll!:WS"A ROSlKOWSKA
kierownik
Odd ziału G eriatrycz nego
w I Państwowym Domu
l'omoc.v Społecznej w Loel:tl

e

Już Od około półtora
bowiązuje
zarządzen1e

Pojezierskiej. Garaż ten będ zie
posiadał miejsca
na ok.
150
aut.
W
Sródmiejskicj
Dzielnicy
Mieszkaniowej powstanie natomiast garaż podziemny, w którym
poza urządzeniami tecl1nicznym i, znajdzie się miejsca
dla ok. 100 pojazdów. W przvszlości więc
będą
mogły pnwstawać
wyłącznie
albo garaże
podziemne,
albo piętrowe.
Budowa innych nie Jest przewidziana.
(Kas)

Jest to nie tylko wynik coczenie prywatne. Mimo wszystraz szet·szt') akcji
profilllktyko w tej dzie-dz inie sytuacja
c7.nej, badllń
:!rodowiskowycb
zmusza jednak do zastanowieItp., ale równJet ttnowocześnie
nia Jest to także powodem, dla
nia śl'Odków jakimi posługują
którego od przyszłego
roku
sie lekarze M i n od n iedawna
P rzyc h odn:a Skórno - W >nerowprowadzono do bad!lń
tzw
logiczna dla m Lodzi wprowaodczyn FTA , i mmunor~uoresdza akcję celowanych
badań
cencyjr.:v swoisty
dla
kiły,
profllah."tycznych także
i
w
pozwalający
na
wykrywani„
odnie« ieniu do rzeżączki, WynJte] choroby w 100 proe., także
ki takiego postępowania z kitą
w najwcześl\ie,isr.ych,
najtru<idaty przecież bar'Clzo dobre efe.
niejszych do uchwycenia
stakty. Sprawą najważniejszą podiach chol'oby
Wvkorzystule
zootaje jednak w dalszym ciągu
s ię
także znaezny aparat prnkwest ia kultury współżycia. I
pa.:andowy
prelek~je,
fllmy,
o tym przede wszystkim
nie
matP.rial:v drukowane Wszystk<>
wolno zapominać. nawet
podto sprawia, te z biegiem czasu
czas letnich upałów.
(er)
choroba ta pr1esta1e być pr<'blemem .wstvdl1wvm. Ten po. ~~~~,.,,,,,.~~~,.,v~;...,~~~"!Af:",.,,~~
~~~

naszymi Czytelnikami
rotmawiać

~

Dla posiadaczy aut zdobycie garażu niedaleko domu Jest
bardzo istotnym problemem. Na•i czytelnicy zapytują na~
co w tej mierze planuje się na przyszlosć. W jaki sposób
spóldziel~zość mie•zkaniowa ma zamiar rnzwiąza('
problem
rejonizacji
garaży?
Zwróciliśmy sic: w
tej ~prawie
do
dyrektora Centralnego Związku Spółdzielczego Budownictwa Mieszkaniowego Oddział w Lodzi - Czesława Gtąb s kie
iro. Oto co nam powiedział:

d~ IE-ci.

Bv<'

może, ten w:v•ok! 1>0zioT11
zach0row1ń
można ~ pe\VTIYm

które orzyszly na św:at w no\'l'rch "os'edlach staly się m:lą
tradycją
.. Czerwony RY!l~k"
jest już szóstym z kolei <;\';iediem
zagospoelarowywauy m
przez
Spóldz'eln:ę Mteszkan:ową
„Bawełna·',
która w C•flgu
15 lat lst:iien!a wybudo'J<'ala I
oddała do uży11k11 15 tys. mie-

p

odharcmlstrz Mirosław Andrzej Kokosz·
ko będzie reprezentował
balucki Hufiec „Promienistych" na Zlocie Młodzi"ży Pollikiej w Krakowie. z harcerstwem
związany iest już 10 lat. Przeszedł różne szczPble pracy w ZHP Petnll m . in. odpowiedziałną funkcję przewodniczącego
Młodz ieżowego
Kr ęgu Instruktorskiego w Szezeple „Tysiącle .
cia Państwa P ols kiego " przy XXX LO naletącvm dzięl<i lnkjatywom phm Mirosława A.
Kokoszki do najlepszych w hufcu. Był także kierownikiem
krei:rn pracy dru7vnowvch
drużyn młortszoharcerskich
pr7.y
Komendzl~
Hufca. Obecnie petni funkcje kierow„1ka referatu dru7.vn mlods1.0harrerskich
.Test n.i„.
zwykle lubiany orze1 młod,ież. z kt órą od
wiciu ·iat pra<'U.IP Doskon1tle ootraf! poE!odzl~
oiJOl.'.'iązki Z1Wodowe pracuje w Refera"I"
Tur ystyki Kra.Jowej w lódzk;m „Orbisie" - ?
nracą społe<>zna
w harcerstwie. Od wielu lat
bit'rze rzvnnv udział w akrjach letnich, w?orowo wvwiąŻujac się z runkrji lnstrul<tora. Za
swoją d7.lałalność został wvróż•tiony Złotą Odznaką Uczestnika Pracy Społecznej.
Ryłem
mile zaskoczony, kiedy doW\9dzialem się, że powierzono ml mandat delegata na zlot w Krakowie - mówi phm. Mirosław A. Kokoszko. Te jest Wielkie WY·
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stoi>niu wytłumaczyć
zasto~n
wanie-m nowych m~tod lec•enia, które unlemożliwily
le-

różnienie. Będę się starał w czasie spotl<a11la
z 1nstrukt.oram1 harcerskuni
uczestnikami
Ogólnopolskiego Spotkanta Młodych - Przodown1ków Pracy 1 Nauki w Krakowie - podz1e.
lić się doświa-Oezeniami z pracy w balurkim
hufcu w dru:i>ynach młodszoharcerskich. którym; zajmuję się na co dzień
Marny sie
czym pochwalić. Staramy się w sposób a trakcyJny prowadzić zajęcia, przydzielając kon.
kretne zadanla harcer1om d() wykonania. Naszym dziełem Jest m. In. zasadzenie lasu im
20-lecla PPR na Bałutach , budowa małych
boi'k s1kolnych oraz systematyczne szkoleni<>
kadr drużYnQw ych w czasie obozów letnioh
·
I zimowych. Od nowej kadry wiele bowiem
za1e;,y, Prowadzimy także r,ywalizację wśród
drużyn harcerskich . .Jak do tej pory przodujA
szczep przy Szkole Podstawowej nr 45. ktń.
ry posiada jedyną w Lodzi „Odznakę Niezawodnych" Oczyw iści e będę się stara! dowie.
dzleć, jak lnstruktorzy
z
innych regionów
kraju godzą pracę zawodową z pracą spo.
leczną l jak prowad.lą zajęcia harcerskie.
(J. kr.)
Fot.: A. Wa.eh

$Zkań.

WAZNE

t . W dml>tch 13. 16. 17 l 18 01
1973 r . od 8 OO do 17.00
11Lce:
Klasztorana, Krecia, Skowroń
cza. Czapli, Mrówcza. Jaskólcza
Przep'órcza, Okól>na kier. ZtUet7
ora.z t.ag ie\1T11icka od mostu dł>
Okólnej. Psu:zel na , KtJropatwia
i Swietii.ków.
2. W ::Iniach 13 I 14 07 1973 r .
w godz od 8.00 do 16 oo ulice:
Lag :e\1.-nicka od mostu do Czapli
3 W dniach 16, 17 18 07 .1973 r
~· gooz
od 8.00 do 11.00 ul ice:
Krecia, Skowrończa, Klasz.t<>rna

Kto

zgubił

sweter?

Klientka, która 29 czerwca br.
podczas zakupów w DH „Unl\Versal"
poz.ostawiła
sweter,
może odberać zgube w stoisku
z 1>buwiem dziecięco • młodzie.
żowym
tlll pietro),

Estrada łódzka wIRD
Już za kUka dni artykl Estrady Lódzkiej
występować
będa
przed publicznością NRD_ Inauguracją współpracy między Karl·
Marx-stadt I Lodzią będzie udział naszych p iosenkarzy I muzyków w galowym kon~i-cie przygotowanym z okazji święta prasv
niemieckie.i.
Lódzkle.i Estradzie szlaki przecierać będą: zespól instrumentalny B. DomaJl'ały, aol!stkl:
B. Wandowska
I W. Kropidlowska,
duet J. szen f J. Mirtnn, K. Konrad, zespól „camer-Ton", Cz.
Zielińczuk. Klamrą Spinającą program naszej Estrady będzie p iosenka przygotowana w języku niemieckim pt, „Lódź pozdrawia
Karl-Marx-Stadt".
Nlezaletnie od tego programu
do NKD wyjedzie
również
Cygań~kl Zespól Folklorystyczny „Krlst-Romano", ·
22 lipca tódzcy artyści wystąpią w wielkim koncercie przyjatnl. który oelbędzie się w ośrodku wypoczynkowym
Kombinatu
Chemicznego Im. w. Piecka. Dodajmy, że kombinat ten (miesz.
czący się w Rudolstadt)
współpracuje
stale z Lódzkim Laboratorium Doświadczalnym Produkcji Odzieży. a zatrudnia wielu polsklch techników I inżynierów. W koncercie przyjaźni uczestniczyć
wie<' bedz1e publiczność niemiecka I polska.
Plerw~ze zgranlC7.ne wojaże artystów z t.ódzkiej Estrady za.wotących własny proJram, zaczynają si<: 13 llpca. Oby trzyna•tka
przyniosła im sympatie NRD-owskiej publiczn<>lici.
(rg)
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Zarządzenie
Jak w

końcu

GO<iz. 17. Bar „Express" przy
ul. Czarnkowskiego 2a. Przed
wejściem

Każdy
telką

tłumek

sobie, a życie sobie

mężczyzn.

z nich oczywiście z bupiwa w ręku. Na ziemi
pouslawlane „zapasowe". Slowniclwo piJi,cych mocne z tzw.
„m:i:sem''. W lokalu trw11 dyskusja klienta z bufetową.
- Diaczet!o ja nie mogę dostać
piwa bez
k<msumpcji.
Tamtemu to pani sprz~ala aż
trzy b11telki. Co za wyróżnie
nia.
- Sprzedałam mu. bo Je u
nas
codziPnnie ~biadv (I). A
pan nie dostame! Pisanie do
ks1ą.tk1
zażaleń
nic panu nie
pomoże
bo wytłumaczymy, że
to n ieprawda„.
15 czerwca br. weszła w tycie uchwala Prez. RN m. Lodzi mówiąca o tym, że piwo
do natyc•1mla.<Low„,I konsumpcji
mo.<na
sprzt•dawać
tylko
w
miejs~ach
wydzielonych I że
nal eży pod awać je w
kuflach.
Je<lnvm slowem koniec z pic iem orosto ' butelki. W ten
sposób zamierzano także 71i kwi.
dować
wianuszki o•ób stoją
cycli pod kioskami. tara•ują
cych drogę przechodniom i zaktć•0'1ącvch
soe>kóJ.
Jak
realizacja
tej uchwały
wyv,ląda w praktyce? Na to PY·
trnie
znoleźliśmy
odpowiedź
podczas nasze-v,o w~zoraJsze-go,
Jdll;u~~·l •i„„~v,o rajdu po mle~cle.
r•·~nt z
prze<tstawtcielam' KM MO.
Sw1adkami podobnych scenek

jest z tym piwem?

jak w barze „Express", byliś·
my w wielu miejscach. Prz.y.
klady 7 Można je mnożyć.
Ośrodek KS „Tramwajarz" na
Zdrowiu . Bufet obficie zaopatrzony, ale oczywiście tylko w
piwo Przy stolikach po kilka
„zawianych" już ooób.
Przed
n imi rzędy butelek z piwem.
Cóż z tego,
że nie ma
kltfli
P1woswm to nie pr?.eszkadza.
Tak samo jak nic nie przeszkadza im siedzieć po „amerykań
sku" z nogami na stoliku.

Kawiarnia
„Karolinka" przy
ul M .Fornalskiej 22. Spokojny
człowiek nie wejdzie tll na kawę bez obawy zaczepki. starzy
bywalcy
tego lokalu okupują
ogródek. Ponoć piwo najlepiej
tu smakuje Sporo jednak musl
go być , skoro niektórych piwoszy tylko pll)t ratuje przed
upaelk!em
Oczywi ~ci e
tu też
nikt nie myśli żeby podawać
kufle.
Dworzec
Fabryczny.
Kiosk
„Warsu" sprzedający piwo powinie-n być czynny tylko do
godz 16.00. O 18.U jednak nie
można było dosłown ie obok n ie.
go przejść. Kilkud z!esięci u pi woszy obsta wUo go ze wszystkich
stron. Oczywiście żaden z nich
n ie pil z kufla. Ni-e zauważy.
liśmy także żad;oogo. „wydt' elonego miejsca".
Można
było
natomiast zobaezyć kompletn ie
zalanych facetów odprowadzanych w bardziej odoowleónie
miejsce przez mi.1icjantów,

Analogiczne sytuacje zastaliś
my
przed kioskiem z piwem
róg Kilińskiego I Głównej, prze<I
sklepem
usytuowanym
przy
skrzyżowaniu Inowroclawslt1ej i
l,ut·omierskiej
oraz
w wielu,
aż za wielu, lnnycil miejscach.
Wniosek nasuwa się tynto jeden. za.rządzenie so.bie, a życie
sobie. Jaki sens ma wooe.c tego taka uchwała, która nie jest
respektowana. Chyba uczy tylko jednego: przepisy są po to,
żeby je o-'llijać. Najwyższy czas
jul: z tym skończyc! Oczekujemy energicznego przec1wazialaf1 ia ko-mpetentnych wladz.
W ten sposób jak do te,j pory nie poprawimy kultury picia w naszym spo-leczen-stwie.
Należy w końcu J>Omyśleć i o
tym, że na „mate jasne" jest
wielu amatorów, nie tylko „n;eb ieskich ptaków", ob iboków i
nierobów Należy chyba zabezpieczyć tym ludziom możliwość
spokojne!lo, kulturalnego wypicia butelki p iwa. Kufel zaś nie
może .być rarytasem.
J.

c.

TELEFONY

STUDIO (duński)

Informacja telefoniczna
Strat Po·.<arna us 666-11,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie ~o
Informacja kolejowa
Informacja PKS
265-96,
Pogotowie wododąi:owe

03
595-SS
09
07
fió5·55
Stl-2-0
815·48

Pogotowie 1a7owe

S95-85
334·?8

Pogotowie energetyczne
Pogotowie ciepłownicze

Z88·8J

TEArRY
JARACZA - 10<1.z.. 19 „t<ram :a
p.oseinkami".
1'EATR 7.15 - &odz. 19 15 „Trę•
do'l'l·ata''.
PINOKIO - godz. IO 3D „Przy.
j;ic:el We$Olego D :a bla"
Pozostale teatry nieczynne.
MUZEA
SZTUKI (Ul. W1ęckoW'Sk1ego 36)
godz. 9-15
HISTORII
RUCHU
REWOLU·
CYJNEGO (ul. Gdańska 13)
godz. 9-16
HISTORII
WLOKIENNICTWA
(P iotrkowska 282) godz. 10-17
ARCHEOLOCHCZNE
i
ETNU•
GRAFICZNE (Pl. Wolności H)
godz. 11-17
EWOLUCJONIZMU (Park Sienk iewt.cza) godz. 10-17

20 15
TATRY
(t><>I.)

H 30:

„ Czerwony ptaszc;::·•
18,

od lat 16 &Odz..

- ,.Na krawędzi" (A)
od laot 14. godz to. 12 15.
POŻEGNANIE Z FIL·

l\1Elll: „Zako~hana W!e:iżin•"
(\\-!.) <Xi lat IS. godz. 17. 19.30
CZAJKA - n.eczvnn~
DKM „Godzilla kontra HPdora" (ja.p.) od lat 14, 2ud2.
16. Hl 2-0
KOLEJARZ - nieczynn~
GDYNIA „.rez;o ro osobl:\\'O·
śc : "
(A) (poi.) .
od lat 14,
e::><iz 10 12.15. 15. 17 15. 19 30
HALKA - .. Po.wrót rew-ol 1\·ero4
wca·• (USA). op lat 14, iic<lz.
15 30. 17.45. 20
1 l\IAJA
.„Port lotniczy••
(USA). od lat 14. goc:Lz. !~ . ig
l\ILODA GWARDIA .Czlo"''iek stamtąd" (A) (radz.) od
lat 14. godz. 10. 12 30; „Socco
i Vanzetti" (A) (Wł.), od lat
16 go::lz 14 30. 17 19.30
IllUZA „Pojedynek w ~łoń
cu" (USA). od lat 16.
godz.
15 17 30;
„Histor!a m 'tośd "
(A) (h,i,s.i,p .), Od lat 14, gOdiz
20
OKA
„Jak roz.pętalem
n

PALMIARNIA -

17 .~,;.

Tuw'ma 59 L'ma.nowsk!ego 1.
P rzy'byszewsk'ego 86. Lu '.om er146. G>gar:na 6. Braty:;la•wska za, Obr. Stalingradu :;.
&'.~a

DVZURY

SZPITALI

Instytut Pol.-Gln, A~l ul.
Sterlinga 13
Klln1 ka Położ
nictwa I Pa1olog 11
C :ąż.y dla
ct.z iel n:cy Sródm 1€ści e - ooradnte „K" uJ Nowotki t Kop 1'1ń 
skiego ora·z z dZ>elnicy Saluty
poradnie „K" ul. Marynorska . Pacanowskiej I Sny<:enka.
Nie przyjmuje chorych !:inekologicznie:
Instytut Pol.-Gln. AM Cui Cu·
r:e-Sklodowskiej 15) - pol•>żni
ctwo t ~lllekolog > a dla dz:el.n ·cy Gó~na - poradn:e „K" Ul.
Felińsk iego . Zapo!sk ej. Rlgo w .
ska i Przybyszewsk iego.
Dla dz ielnicy
Bałuty
per
radn:e „ K" ul BY'dgoska 1 Turosrowska ora·z 1fnekolog:a dla
kll 1 n:ki

ul

Sterl nga

!3

Szpital im. H. Jordana - ul.
Przyrodnlcza 719
dz1el~«·a
W :d·zew oraz dz1eln:ca Bal :1ty

(kasa

poradnia

nleczyn.n.a

JUS A.

BALTYK
•• Slln<>n
Bolivar"
(h:.Sz.p) od lat 14. 11002. 10,
12.l 5 14 3-0, 17. 19 30
LUTNIA
„Wód~
l.nelian
Tecumseh" (NRDI od tat ll,
g.:xJ z. 14.30. 16 45. „Król. ciama. walet" (fr.) od lat 16,
godz. 19
POLONIA - „Smlech w c ·f" m.
nośc1" (ang) od lat 18 godz.
IO 12.15. 14 30. 17 19 30
WISLA - „Mały. w.el1C1 c1lo.
wiek" CUSA) od lat 16, goa.z.
IO. 13. tli. 19
WLOKNIARZ „Wódz tn-ct•an
Tecumseh" (NRD) od lat 11.
godz IO. 12.15 14 3-0. 17 19.15
WOLNOSC „Pojedynel!
na
Wietrze" (jap) od IM 18. li
10 12 14, 16. 18. 20
ZACHĘTA „Sm 1ech W c f'mnoścl" (ang ) od łat 18
iodz.
10 t2 15 14 30 17 . 19 30
STYLOWY-LETNIE „Abs-0•1went" (USA). od lat 16. gooz.
20.30 (kino czynne tylko
w
ci.ni pog<>dne).
TATRY-LETNIE
„Swiadek
koronny"
od lat 18
cwł.l
godz 20 15 (kuno czynne tl"l·
ko w dni pogodne!
LOK - „Czlow1elt w plęlcn.)'m
krawacie" rtr> od lat 18
Il·
13.30 16 15 19
STYLOWY - „Dziewczyna inna
n·ż
wszy5tk'e" (a.ng) o4 lat
18 god,z. 15.30, 17.iS 2-0

2-0

DVZURY APTEK

rejonu

LODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-ZO
czynna do &od.z.. 1.9)

llodz 17 4S, 20
STOKI
.„z .ks!ęgl króló•v••
(radz) od lat a. godi :; ao
•. Układ" (USA) od lat 18, i:.
17 30. 20
SWIT
„N'€b:eskl żo-ln:en"
(USA). od lat 16, iod.z. lo .30,

wojnę światową" cz. J (po1.),
od lat 1'4. godz. 12 30, 15; ,.0powiesć do podus zko"
IDSA).,
od lat 16. goc:Lz. 10, 17.30. 20
POLESIE - „ Wspomn\e.n ia z pl"ZY
s1. lośc1"
CNRF) od lat 11. g.
17. „Koz,I róg" (bułg.) od lat
18 ~od:z 19
POPULARNE .P ;ękność dn ia"
(fr.) od lat 18, g<:Hiz. 17. 19
PRZEDWIOSNIE
,. Barwy
.ziemi" (radz.)
od lat 14.
go-dz.
16. „Tydzień
.-za!eń
ców" (rum.) od lat 16. ~od1

IR

20

PIONIER - ,.Daleko na zachoClz le" (A) rradz)
od 1at 14.
godz. 15.30; „Porachunki" (B)
(ang.) od lat 17,
gooz. 17.30,
19.4ó

POKOJ - „Nat'k-omanl" (USA) .
od lat 18, godz. 15 30. 17 45. 20
REKORD - „W!leze echa" (A)
(poi ) od lat 11, godz. 15 30.
17 ~· 20
ROMA „Wlmrnetou I Ap~n•czi" (j.ug.) . od lat 11. i;,><Jz.
10. 12. 14. 16. 18;
„M ;~uta
m ilczenia ' '(A) (radz.) . o:i l;;t
16 godz . 20
SOJUSZ
„N'ed~wl ~dt
t lalec.z.ka." (!ra.nc.),
od lat 16.

.K"

ul

Sędz

ow.;ka.

Szpltal im. M. Fornalskiej ul. Fornalskiej 37 dz:e1~·ca
Poles!e . d! 'elni ca
Sród.m ~sc i e
poract.nia „ K"
ul
IO Lu t~ll·1,
dlieln :ca B ałuty poradnia „K"
ul Traktorowa 1 Lniana
Szpital Im. M. Kopernika ul. Pabianicka 62 dz.el"\ ca
Górna. poradn ia „ K" ul C ie~z
kowsk ·ego I Odrz ańo;ka dz:et"l iea Batuty poradnia „K" ul. C.i·
bełta.

Chlrurg' a ogólna
S 1,p!~al
P asteura ;w·;uTy 19)
ChLrurg'a urazowa - Szpital
lm
Radl 1 ńsk ieg-o
(D rewnow&ka 751
La.r yngologla
Szp:tal tm.
Barl :ck·ego <Kopc i ń!'-k !e go 2.11
Okul 'styka
Szp·tal
1m
Jonschera (M ilionowa 14)
Ch :!l'ureila 1 lan·ngololl a ct.•·~
c'ęca - - Lnstytu~ Pec:Lla·trii AM
(So-oma 36150)
Ch irurg• a szczękowo-twan-owa
- Si,p'tal tm Barl ickiego rKOpc ińskieg-0 22)
Te>kwkol<>E!ia rnstytut Me.
dycyny Pracy (Teresy 8)
im.

NOCNA

POMOC

LEKARSRA

Nocna pomoc leltar.ka Sl.arJI
Pogotowia
Ratunkowe~o
nrzy
ul. Sienkipwlcza 131, 1el ~66-66.
Og6lnolód:zk1
Telervn 1crn v
Pu.n.lu Informacyj.ny dolyev1cy
pracy olacówek służby zdrow'a
telefon 615-19 czynny 1est w
god.z od 7 do 21 o-prócz n '.e·
d-ziel t świąt.
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Z proporczykami ,,Ot'' na. ~~jwyisze szczyty .Gorące przyjęcie Teatru Wielkieeo wJugosławii

Pierwsza
wyprawa

(Dokońc.zooie

z Belgradu i Skopje, Harkness
Ballet z Nowego Jorku, Nigeryjski Zespól Pieśni i Tańca,
The Ce>lO'l'ado Chorale Chamber
oraz The Golden Gate Quartet
z USA.
naroaowa
oiska o~..ra
wystawiana była w Ljubijanle w lecie 1938 r. Tak
w'ęc po 35 lalach muzyka
Stanisława Moniuszki pono.vnle
by oczarowac licz.
powróciła,

łódzkich

I'

studentów
w

k:"
ale

,.Hal8 Ji.pca,

bowiem
to spektakl przvgorowany
był
specjalnie dla telew'-zji. Zarejf'st,·owane na ampcx:e przedsta?.ostanie

wykorzysta-

ne w termonie późniejszym w·
centralnym prog-ramte telewizji
tym
Spektaklem
slowe11sklei.

Ir a n u

dyrygow~l

Elektrycznego
Wydz.
operator filfotograf
Andrzej
wyprawy,
mowy
Filc - lekarz wyprawy, pracownik naukowy PAN (Akademię Medyczną w Łodzi ukończył w 1972 r.) i Wojciech
stu.dent II roku
Swięcicki Wydz. Ekonomiczno _ S<>Ciologicznego UŁ.
roku

Trasa wiedzie przez Wardo Moskwy, Baku, Mow
rze Kaspijskie do portu
Bandar-e-Pah!Pvi,
Iranie
a stamtąd do Teheranu .. Wyprawa o~z<>będzie samochodami na terenie Iranu około 5 tys.
km. Je,i cdem będzie zdobycie
Iranu
na jw) ższcgo szczytu
- Demawendu (5671 m npm .l.•
rekord wysokości
Byłby to
środowiska łf>
st.uden„kiego
dróg
oowtórzenie
dzkiego,
rejonie
wspinaczkowvch w
Tacht- 1 Sulejman, ze szczególnym u wz~lęd11ieniem drol'!i
Steinauera na Alam Kuh oalpinistyczna
raz penetracja
Kuh-e
gót·skich
masywów
Kuh-e Sabalan.
i
Tartan
Lanprzejście grani doliny
od Tappe
gar w Dtuparze
(ok. 3600 m) do Qolle Chaki
3&70 ml , zdobycie najwyższe
M:l-e
go szczytu Dżuuaru Balant (ok. 4000 m) i doko·
nanie1 pierw.,zych przejść ścia
nowych w tym rejonie.
prowadzić
Sturlf!'nci ~łódzcy
będą również badania naukowe m. in. pomiary wysoko-

zdobytych wierzchołków i
topografidanych
cznych, przeprowadzenie ba(zPdań mikrobiologicznych,
branie próbek gleby). badań
z zakresu entomologii (zhiP.ranie określonych owadów
lądostawonogów
innych
okazów
zebranie
wych),
porostów i roślin
mszak6w,
ziein) rh w celu wzbogacen!a
zbiorów Instytutu Botaniki
Zoologii UŁ. Poza tym zebrane okazy i próbki geologiczne
przywiezieniu do kraju
po
przy
wykorzystane zostaną
organizacji Muzeum Przyro
dniczego w Łodzi.
ści

uściślenie

W skład wyprawy weszli!
kierowJacek Tyszkowski Wyd.z.
nik, studP.nt V roku
Chemicznego PŁ, Anna Barstudentka V roku
toszko Biologii UŁ, Rafał Kamiński
pracownik naukowy PAN
(Politechnikę

Lódzką

ukoń

czył

kartografw 1970 r.),
geolog, Marek Kelner - stuL;kardent V roku Wydz.
Zbigskiego AM w Łodzi,
niew Laskowski - student V

DERBIEN

PŁ,

Wyprawa mogła dojść do
skutku dzięki pomocy Ministerstwa Oświaty i S7.kolnictwa Wy7,szego rekto.rów PŁ,
UŁ i AM w Łodzi, jak rówZŁ SZSP. WvPrez.
nież
datnej pomocy Ud7.ieli!o także Prez. RN m. Łodzi, KOS
m. Łodzi, Zjedn~zenia Przem
Filcowego i Tkanin Technicznych oraz wiele łódzkich zakładów tiracy.
wyprawy
w
Członkowie
czasie pożegnania na Dworru
Fabrycznym otnymali z rllk
redakcji
prztdstawiciela
(na
Lódzki~go"
„Dzi~nnika
zdjęciu) proporce ,.Dl/', któna
umieszczone
re zostanl\
gńr
szczytach
zdobytych
Iranu. Na lamaeh naszej ga-

zety

będziemy także

zamiesz-

korespondencje nadsyła
ne z t~j eg<Z6tycznej wyprawy przez jej uczestników.
czać

(j, kr)

Fot, -

A. Wacb.

muzycz„

kierownik

Bo~u'iław

prze-::tc;tawienia

n:'-·

O GODZ. 6.50 Z DWORCA ŁÓDŻ-FABRYCZNA WYRUSZYt,A WCZORAJ NA 3·MIESJF,C7.NĄ, PIERWSZĄ
IRANU , 7TEGO RODZAJU, WYPRAWĘ W GÓRY
0SOHOWA GRUPA t,ÓUZKICH ~TUDl':NTOW, ZRZETURYSTOW
SZONYCH W AKADEMICKIM KLUBIE
GÓRSKICH.

MIECZYSł.AW

pr"zed5tawienie

odbyło się w dniu
bez publiczności,

wienie

Tłum.

\.Vidzów.

zebranych

tu

nie

Pierwsze

góry

szaw~

ze str. 1)

part'e wy1<onyRomanowska. H. Kło
Czekay. Z. Krzywicki.
Kobus i S. Mi<ehoń~ki. W
I.
dniu wc7.oraj~zym tJ. 9 lipca
sie następne przectstaodbvło
w;enie „Halki''. tym razem <Ila
fe~tiwałowej publiczności. która
mimo nieocze-kiwanego de'iz~zu
'"ypelnila widown'ę.
szc<>elnie
strumieni·ami ulewnego
Przed
Ma.dey.
H

główne

wali

s'.ńskl.

J

tok mojego rozumowania i' dlatego też TUjak w ukropie, nie licząc się zupeł·nie ze
zdaniem Luizy.
Zbadać przeszłość dwojga oskarżonych jest dużo łat·
rodzin Ebingera,
wiej niż pakować palce w sprawy
Lee itp.
Byłem w domu towarowym w Leavenworth, w którym pracowała Debbie Simons w dziale perfumeryj- '
nym. Widziałem wczoraj jej kierowniczkę. Nazywa się
Hatty Mayer. To duża, tęga kobieta około pięćdziesiąt
ki. Jej przodkowie musieli być Niemcami.
- Mała Debbie - powiedziała mi - to ni~ jest zła
dziewczyna. Jest taka, ja·k wszystkie: brak JeJ znajoTo
mości savoi,r vivre'u i... pieniędzy. Zaczęła kraść.
Taki

szałem

był
się
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I

9 30 Moskwa z melod.ą I p!<>9 45 P(eśni lu<1owe sp ewa ,.Sląsk'·. 10.00 \V iadon1u"(~i.
r„
10.08 F:tmy bez w!,zj.i. 10.40
slycillć w św.ecie. 10 45 „Lat<> 7.
12.05 z kraju i ze;
rad:em".
św.ata. 12 20 Górale. górale. "ó-

senką

ra1;6S:a

muzyka.

12.30

Ko:i<·~tt

na li:"t n•e
Rad owy pora.:J.n'k
13.~;
dn:.
,,.~?O
Fe'>t.walow"
35
13
roln'ka.
mn.en.a. 14.00 Aler~ dla b.osf~
rY. H l'>5 M:strz-0w·e operetk1 R Re>:lgcrs. 14 30 SP-Ort t<> 7rt rowie. B :x; Z antol<>'l:i ooisk'ci·o
11 05
jaz7l1. 15.00 W':.<lomości
życzeń.

12 JO

Me!ocf:e

Tang-o i charleston. 15.30 pr:-.r„
ube7_oie~Zf'li:tY.
zaw~ze
zorn;>„
Jh fiO
przyj3ź.n,
E~t1ra<ia
15 35

W'.a-O:>mo!;cL uuo w kre!{·u p(>lsk ei muzyki rozrywkowei. !fi 3n
Stud'o Ml·odych. 16.:t5 Plyty
WlochY. 1r ;;5
różnych stron Propoz;•eje na dz'.ś 17.00 Stunod'o Młodych. 17.15 Stud o
my". 1R.O~
wośc. 17 59 „Dom i
Rytmio<:.1-0pem po kraju I ~w;p.
c· e 18.30 A'ktua·hności kulturalne.' 111'.35 'Dwa k•v<'a,ó.ranse
jazz·r<><'k.
sweet.
<1v.-a st~'le:
19 03 Muzyka l aktua·lności. 19 ~o
21 OO
G\\" a,z"1;· pols'<'<'h e>trad.
Rytm, t11.niec,
~O.!Jii
DzienJni·k.

„

które następnie
flakonik perfum, to pudełko pudru,
sprzeda wala po niższej cenie koleżankom.
Czy te„. przywłaszczenia w sumie stanowiły po•
spytałem spokojnie.
kaźną kwotę? Pani Mayer wzruszyła ramionami, których nie po•
w~tydzilby się zapaśnik.

Dodajcie do tego wszystkiego jeszcze instynkt. Tych
aby załatwić
dwoje szczeniaków spadło jak z nieba,
sprawv mera R1ana i szeryfa O'Malleya, którzy zaczęli
trząść się ·na swoich stanowiskach, bo sprawa wywogubernatora
zainteresowanie
zbyt wielkie
już
łała
i władz federalnych. A przecież wiec;ie doskonale, że tajemnica wszelkich osiągnięć w polityce prowincjonalnej
Polega na tym, aby nie powstawało zbyt wiele huragan&w. któ~e mogłyby za wysoko podnieść falę. Wreszcie ostatni mały ciężarek, który przechylił wagę: zatrzymani ciągle nie przyznawali się do winy. Miałem
już zaszczyt zakomunikować państwu, że służyłem trzy
lata w policji w Fl!adelfii. Przy1.nanie się winnych jest
celem ws7.ystkich policjantów, gdyż w myśl prawa. jest
ono najważniej•Y.ym dowodem; nie ma żadnego innego,
Każdy dobry
tak przekonywajacego. jak właśnie ten.
policjant robi wszystko, aby go osia!!nać. Podkreślam
celowo, że robi wszvstko„. Jeśli Michal"~ Dolan i Debbie .
Simoos nie przyznali się efo wi·ny po 4!1 godzinach rozmowv z porucznikiem Lucju5em Trentem. to znaczy,
że albo są uparci jak osły, albo„. nie są winni.

ra.jszym sukcesie „Halki" jeszdeszczu chronll zarówno seenę
cze bardziej. My z n.eclerpli·
gigantyczny
wido·wnię
jak i
oczekujemy na pierwwością
plastirkowy dach.
sze recenzje prasowe i oceny
Już pierwsze burzliwe brawa
miejscowych krytyków muzypo koncertowo wykonanej ucznych. Czy uda się powtór.zyc!
werturze świadczyły, że widosukces sprzed dwóch lat?
wislro prezentowane przez <O::tzkich artystów spotka się z goziś i jutrc> testiwal<>wa.
widzów. Oprzyjęciem
rącym
bę
oglądać
publiczność
wacyjne oklaski podczas przedartystów
nasąch
dzie
staw:enla nagrad2aly nie tylko
w „Fauście", którego inpe>pisowe arie solL~tów, ale róww Lju~
plenerową
scenizację
baletowe (sz.czególnież sceny
bljanie przygotowali Antoni Manie ta11ce góra,lskie) jak i znajak, Marian Stańczak i Wiloid
komicie śpiewający chór. BuPrzedstawieniami
Borko•wski.
rza braw po zakończen;u spekMieczysław
będzie
dyrygować
zespól
7e
dowo:lem.
byta
taklu
Wojciechowski, zaś publiczność
naszego teatru bez rPszty pod- · będzie
mi.ata oka1.ję usłyszeć
widownię, Długo oklabił całą
D. Ambroziak, K. Andrea, T.
dyrygenta Be>gu~ła-wa
skiwano
Kopackiego. A. Saciuka, J. ZipMadeya. solistów: Kirę Andrea,
sera„ J. Jadzaka, A. Pawlak,
Tadeusza Kopackiego. Jana CzeI. Strzałkowską, A. Dulińskie
kaya. Izabelę Ko·bus. Zdzistago i Z. Studlera.
Stam.~lawa
Krzywickiego,
wa
W dn•u 12 lLpca udajemy się
chór. balet, orl'vEchońskiego,
wszyscy do Splitu, by tam w
oraz realizatorów tego
kiestrę
operowego
iestiwalu
ramach
p!eneroweg·o widowiska - Jew warunrów:nleż
\.vy;;tc:wić
i1arisna
Zegalskiego.
rzeg-o
kach plenerowych -po jednym
Stańczaka, Witalda Be>rkowskieprzedstawieniu „Halki" i „Faugo l W. Posp!echa.
sta".
Już z góry cieszymy się na
W znak0"11Hych więc humokolejne sukcesy, zas w g!ębl
rach poszli wszyscy póżną noduszy każdy z nas liczy, że
na zaslużony \Vypoczynek,
cą
Adriatyku
wybrzeżu
może" na
od rana przygotowydztś
b~'
nas deszcze.
nękać
pn~staną
spektakl - . Fauwać na9\ąimy
za=:nteresO\\'a- które padają w Liubljanle od
Gounoda.
sta"
chw\li wjech~nia na dworzec
nie publiczności występami łódz
STA.."JISLAW DYZBARDIŚ
kiego teatru wvroslo po wczo-

- Maksimum ze 100 dofarów - odpoVl(iedmała. - Ro·
zumie pan chyba, że nie mogłam zmyć jej głowy i zatuszować całej sprawy. Odpowiadam za ten dział i zależy mi na posadz,ie. W moim wieku niełatwo otrzymać
zameldować
pracę. Jednym słowem, byłam zmuszona
o tym dyrekcji.
- Czy dyrekcja zło!i:yła skargę?
Gra nie
zawołała pani Mayer. ~ Ależ po co! warta \>yła świeczki. Po prostu zwolniono ją, Po·wiem
panu, że nie sprawiło mi to przyjemności. Mała Debbie
byla najprzystojniejsza spośród moich młodych sprzedawczyń,

grzecznie kierown.iczce działu I skiegdzie
w rejom,
rowałem swojego forda na wschód,
mieszczą się warsztaty i niewielkie fabryczki. Znalazrodziny
miesz,kanie
łem wres1.cie szopę, ktÓ'ra stanowiła
Simonsów. Kiedy zobaczyłem \>arak, doszedłem do wniosku, że w Stanach lepiej być względnie dobrze sytuo.:
wanym Murzynem niż biednym białym. To nie była
dzielnica nędzy, ale w każ.dym razie bardJo ją przyPodziękowałem

pominała.

Widziałem, jak zza płotów obserwowali mnie
przyjaźnie fałszywi kowboje na motocyklach.
ubrani Murzyni byli żle widziani w tej okolicy.

niezbyt
Dobr:z;e

Dom młodego Dolana znajdował się w pol;>liżu i brł
podobny do baraku rodzi.ny Simon.sów.
Dojechałem do stacji obsługi, położonej przy szosie,
do Lincoln. Tu pracował Dolan. Poczekałem
wiodącej
chwilę na właściciela - l!rubego jegomościa, który koń.:
ciężarówki.
, czyi zalatwiać jakieś sprawy z kierowcą
Splunął na W!fZelki wypadek ostentacyjnie, nim zaczął
"ozmawiać z Murzynem. Mimo to nie odmówił udzie1enia wszelkich informa.cji.
Mickie? .No cóż.„ to porządny chłopak. Pracował
u mńie jakieś dwa lata. Robił wszystko. Nie był bardziej leniwy niż inni. Zastanawiałem się, co go zmusiło do tego, aby stuknąć starego Ebingera. Prawda,
Wszyscy
że z tymi młodymi nigdy nic nie wiadomo.
są trochę zwariowani. · Niekiedy wy.starc-zy im wyp11lić
o jednego pa.pie.rosa .z marihuaną więcej niż zaLWYczaj„.
Zaciekawiło mnie to.
- Czy pan chce przez to powiedzieć, że Dolan zaży.
wał narkotyki?
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piosenka. 20.50 Kronuka s.p.ort<"wa. 21.00 M-n'atUry rozrywkowe. 21.2; Nau:kowcy roln.i..,im,
ai.3-0 Koneet~t chop:inowski. 2·1 nn

w .aóomości.

~'2.o;;

Dżwięlrnwv

plakat rekla•nowy. 2tl.20 Mvln22.35 Rytm. tan.ee,
...sprawy.
p'o5enka. 23.00 W'a<l. 23.10 Korea.ponden·eja z zagran;c~·. 23 15
pianisty ja.zz,owego Sylwc~ka
Dave ;Brubeck. 23.Jj Rytm laruec, p.osenka. :!! ..OO Wiad.
PROGRAM lf

• oo

d·O p'Mku"
U<we·ctu.ra kon"erlo9.30 Melodie
wa „Przyja.ź1\".
9.40 Cyk.i: „Ro:lorozrywko~·e.
!O.OO
wody bl's·k;e i dalekie·•.
„Od

opo-w.

piątku

9.20

R'.>zmaitości

l:teracl..'<>-muz~·czne

rosyj~k'eJ. ll.3Ó
11.35 Dobre latu
v.-szy&bk:ch dzieci. 11.40 Mon:tor
91.
Roku Na11ki Polskiej nr
11.50 Od Tatr dio BaHyku, 12 10
12.30
„Skopolamina" -po>W. ('L).
Rrtmy talnec~ne (L), lS.00 KonWiadom,'lści.
13 30
cert dnia.

Jl.OO Z muzy!Gi

W'ado-mości.

,.K'>'ęga

1~.35

tra.gm.

rep,

1..3.35

zdi'.wien"

M'n'-pneg\ą'1

1<>\'k. H.00 Więcej. \ep:ej, tan'.ej.
1'4. i ; Rep. l't. pt. „I ptaki n eg11'azd".
do
b'e~kie tralf\ają
u.:t5 Kr~in:ca T<>Zś.piewana
Spie.wa:zego
rep. z Festi'1.·a1u
im. J. Kiepu,ry. 15.00 Rad'.-vfeIó.4U
rie w k>ręgu przyja.c'ól.
Kaoela Wlości.ańska Namyslowsk.iego. 16.00 SJowo - magazyn
językowy. 16.15 Wspomnienia Q
16.45 Aktuałn-0ści
Adzie Sari.
ló:lnkie (L). 17.00 Gra Orki esera
17.25 ,.Hoduj.c'e
PR l TV (~).
kaktusy" - koncert (L). 17 50
„Znowu na•j,lepsi" - rep. 18.10
Ra<1.;orekla.ma (L). 16.20 .Ra·d'o18.30
wy ter.mima.rz muzyczny.
Echa d!n.a. 18.4<! Stadem lnwPstycyj•ny.ch m\l,a'l'dów. 19 OQ Smd:·o Ml<Xlyich. 19.L5 Lek. jęz. n:em.
19.30 Teatr PR: „Pies, któremu
slur:.!1
skrzydl<ii' wyrosły
~0.30 Z muzy'ki kliasycmej. tJ 30
Z ~aju i ze św'ata. 21 50 Wiadomoiki sportowe. at.55 Rad o'!fJ.. IU Poznański Chór
moty•wy.
Chl-0p 1ecy. 2'!.JO Cylk: Porozmawiajmy o dz!ec'ach. 22 40 TYsia,·e: 7.!flaczeń w j-ednym w;ei•szn.
23.00 Z dz'ejów muzyki polsk,el.
.:13.30

Wiacd'omości.

PROGRA:ll I

t

9.30 ,Z1:>1·00n~a i kara" - C7.. J
Lm prod. radz. CW) 15.20 Ma-

naucryc.eh
cz. I. 15.55
Ma tematy•ka dla n.a.u-czrcteli Liczby i d·zialan:a. - cz. ll. 16 30
Dz ennik TV (WJ. 16.40 „Delta
X-Ray·• - film do.k. prod. TVP
17.20 Informacje. towtir;r1
(\\').
pcopzycje (W). 17.40 „Bez dzi(>.
rep. (<z Krakowa).
c'ństwa" JR.Hl Przemów.enie ambasadora
M-0·ngol,5k'ej Repubil.ki Ludowej
(W). lB.2::; LWD. llł.30 Prog,·am
puł:>l ! cystyczni" pt. „Merkury w
)'pcu" (Z Lodzi), 18.45 Z/I. k'e•
r0<wn:c11" (W). 19.20 Dobranoc
19 30
(Wl.
„Leśna. gazetka"
Dzien.nik TV (kol<>r). 20.15 ,1'"ala:ngielskl t:.m
szywy lord" telew'zyjmy; w I'a.11 glównej Roger Moore i Tomy Curtis (kolo<!'). 21.ll5 Swi.a.t i Po1ska ('ko.tor)
(W). 211.ł5 z c;.1klu: „Balet" odc. X pt. .,U ppogu współczes
Scenariusz .- .T.ani·na
ności·'.
Jarz.ynówna-S.01:>C'l.a\t i And~Zel
Rei.. '. prowadzenie
żurow&k\.
programu - Janl'lla Jarzyo16w22.!S
!lla-S·obczruk i:z Gdańska).
Dziennik TV i wi.aidorooścl f>P<'ll'towe CW).
PROGRAM D
dla

tematyka
L'CŁb;"

i d.ziala'l1ia -

17.:!5
17.Hl „Nasze rece.nzje".
Swla.t w kannerze naszych reporterów „Z wędrówek po bi·
banie" - ii.!Jm cto.k. TVP (kolor). 17.45 Dokitorat z myślenia
18.1$
program pu·blicystyc.zmy.
Intenpre,tacje, Zygmunt Krauze
gra utwory ws,pó~czesnych ix>ls·l<ich k>0m1pozytor6'w i mowi <>
Ste!run
Rei interpretacj.i.
S;>,lachlty>ez. 18.50 W Roku Naukl
Kongres
„Swiatowy
Polskiej
Sla wist,Pw". 19.20 Dooranoc (k<>lor). 19.30 DzieonniJ<: TV (ikolor).
p<rogram
20.15 „KryI>tJoniim N"
przygotowa:ny
publicyslycz;ny
przez Bogda,na Misia i Ta<!eusza Honoro·wicza.

2-0.45

„Gr.a

orkoes.tra Karela Vlacha'• pt'OCS&".
gram r>0zrywkowy TV
21.4~
(lmlor).
~l.:15 24 god.z;ny
Scena Prozy: GU5taw F\&ube.rt
Przei'kl.a<l ,.Pani Bowa•·:-~'.
OJg;i,
Aniela Ml'CińiStka; reż. L:,p:ńska.

PROGRAl\I Ili
ód
Uw.aga: Lódź 71.45 MHz
k·)'lgodz. 8 05-15.00 przet'\\ a
lj.00
rarl:ostacji,
senrncyjna
15.C5
Bkspresem przez św'at.
Program dn'a. 15.10 Pi-0sellkl z
15.30 Herbatka przy
efektem.
15.50 Na estradz'.c
samowarze.
zespól El Baka'ku . 16.05 Wier.>ze
z
16.15
śp'.ewal!le Jesie•nina.
Lekoml!>ozyto.1-skiej teki M.
g.~a.nda. 16.45 NatSZ rok 73. 17.tlO
17.0~
Ekspresem przez św!at.
t
mórz
„Pamiętnik z trzech
jednego ocean.u" - pow. n.1~
Mój mag·netofon. 17 40 W ks'ąż
ka.ch i w żydu. 18.00 P'0~e.1ki
z ró:hny<eh obrotów. 16.20 M l!.i ' "tury jnzowe Art Tatuma. 1~.~o
Poi 'tyka dla ws;iystk'·ch. J s 45
B . Kra~f
Kalbaret p!osenk: 19.00 Ekspresem prze:<
tówna.
świaot. 19.05 „Kap'tan BIO<Jd" llr.35 Muzyczna pv~z,a
pow.
rnuUKF. 20.00 Rem:miscencje
zyczne. 20 45 Tea.tr.zy,k „Zielone
Olro" - stu,ch. 21.05 w ry~ma!
fła.meon.c-o.

2.1.30

Dnia 9. VU. 1973
nama. .

najdroższa.
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AiNTON'l'NA SIWA
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powiadamiamy pogrąQ:enJ. w
&muuklu i
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żalob.ie

DZIECI I WNUCZKI

W dtlliu 11. VII. mija druga
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śmierci
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sl~<1m 1u
22.oa Gwc•az:ia
d111'a.
22.1;
Guy Beart.
wit"<'~e>rów 2:1 OO
Trzy kwa•draltlse jaz_zu.
Ws.nótczesna poezja austriacka.
kwi·11•t
2'~ 05 L. Boccherini .;6.
e-m•ol1\ op.
fart·~P',21nowy
2·1 50
2'l.2!i Soul na saksof0111'.e.
Na dobranoc śpi ewa F. Solle\•Jle.

1'.

Zona, Ma..

JE'RZEGO
ZAŃSKl'EG'O
nieodtalowanego
\Vychowaw-cy,
Przyjariela i
o ""'ym przypomina. życzli
wym Je.go pamięci
GRONO

na~zego

WSPO~,Plł
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R~1•kc1a nocna !95 51. $9!-69
Wszelkich tntormacjl 0 warunkach pri.
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I
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