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organów sc1gania • Listy gończe za ukrywającymi
się dłużnikami ł Kontrola działalności komorników • Projekt banku
alimentacyjnego
wicie
n i e s k u t e c z n a~
(Informacja własna)
Oznacz;a to, że nie ściąga się

ozwa.rtek 12 lipca 1973 r.

Rok XXIX

Na drodze do rozwiązania problemu alimentów

Nr 16!1 (7655)

DZIENNIK

Uchylanie się od płacenia
alimentów osób, które zo; tały do tego sądownie zobowią
zane jest c i·ągle aktualnym
problPmem społecznym i pra_
wnym. Od lat n a ten temat
mówi się i pisze, pł y ną skargi od pokrzywdzonych, organa ścigania i wymiaru spra-

1:0 D ZK.I

wiedliwości

wszczynają

postę

powania i wymierzają kary,
a generalnego rozwiązania

~: Będziemy kontynuować

Plan prac Rady Ministrów wIli kwartale

naszą pokojową ofensywę •
Wręczenie Nagrody Leninowskiej
•
sekretarzowi generalnemu KC KPZR
•
•
W

środę

uroczysta

w Wielkim Palacu Kremlowskim

ceremonia

Wl'ęczenia

odbyla

sekretarzowi

Przyjmując
Leninowską
Nagrodę
Pokojową,
sekretarz geneneralny KC KPZR
oświad
czył m. in.: .. Kurs polityki zagranicznej Kraju Rad jest owocem kolektywnego rozumu
i
działań
naszej partii komunistycznej".
Leonid Breżniew
podkreślll,
te aktywna walka o p-0kój to
„nasz pryncypialny, śWiadomie
określony
l stały kurs, który
realizujemy w braterskiej jedności
ze
wszystkimi krajaml
wspólnoty
socjalistycznej".
XXIV Zjazd KPZR
„wysuną!
realistycznv i - jak wykazał o
życie owocny program poko-

się

ju,
Program ten przepelnlony
jest szczytnym dążeniem osiąg
nięcia tego, aby niebo nad ziemia bYlo zawsze czyste, aby na
zawsze umilkły działa, a rakiety wykorzystywane były tylko
do celów pokojowych, aby niewyczerpane sity energii jądro
wej służyły wyłącznie twórczym
celom, celom pomyślności
i
szczęścia Judzi pracy"
„Droga od konfrontacji do
współpracy jest niełatwa i wymaga zarówno wysiłków jak I
czasu"
powiedział
Leonid
Breżn i ew.

MówĆa

podkreślil,

(Dalszy

ciąg

lowe. prowo lokolowe
Produkcjo samochodów malolilraiowych
Progrom prac legislacyjnych
Sytuacja produktyjno-1ynkowa

geneL·alnfJillU

KC KPZR Leonidowi Breżniewowi Międzynarodowej Nagrody Leninowskiej „Za utrwalanie pokoju między narodami",
Przewodniczący Komitetu Międzynarodowych Nagród Leninowskich D. Skobielcyn wręczył Leonidowi Breżniewowi
dyplom i zł<>ty medal laureata. Na uroczystości obecni byli
członkowie
I zastępcy członków
Biura Politycznego KC
KPZR, •ekretarze KC KPZR, członkowie partyjno-rządowej
delegacji DRW, przebywającej z oficjalną wizytą przyjaźni
w ZSRR oraz działacze sp<>leczni z wielu krajów.

że rozmo_
na str. 2)

Rząd przyjął program swych
prac na lll kwartał br. Wynika z niei;:o, że lato zapowiada się dla rządu bardzo
pracowicie.

W planie
posiedzeń Rady
Ministrów znajduje się, podobnie jak w okresach poprzednich, system a tyczna, comiesięczna
ocena
realizacji
ważniejszych zadań
Narodowego Planu Gospodarczego.
W sierpniu Rada M inistrów
dokona
oceny sytuacji produkcyjno - rynkowej w świetle
wyników · czerwcowego
spisu
rolnego
i wstępnego
szacunku
tegorocznych plonów. Przedmiotem szczególnej uwagi będzie przy tym

Uproszczenie i ujednolicenie
•

„

pr.zep1 soUJ

deUJiZ OUJljC h

• Szers~e uprawnienia w dysponowan iu walutami
• Nowe przei>isy o wywozie polskich pieniędzy
stawa dew~owa z 1952 }oku postanawia, że czynności
dewizowe,
a
w
szczególności
prywlltnc
transakcje w <>brocie z cudzoziemcami za granicą, wywóz za
granicę polskich i obcych środ
ków płatniczych lub złota monetarnego, transakcje w kraju
takim zfotem I walutami obcymi, jak również nabywanie od

U

Pierwsza kobieta
kupi Ianem
pasażerskiego odrzutowca
Bułgarka

jest

p ierwszą

Marla·

Atanasowa

kob ietą-k·ap it a-

nem samolotu pasażersktego.
Ostatnio zdobyła jeszcze jeden
swoistego rodzaj u rekord - zasiadła
przy sterach octrzuotO'We11<> samolotu pasażerskiego
M. Atana-sowa
zaczęła latać
20 lat temu. początkowo na samolocie
treningowym. potem
na „Li-·2" I na .,Il-14" Miądzy
narodowy rozglos pilota zy<kala w 1965 roku. kiedy dow-0dziła
turbośmigłowym sam·:>lotem pasaże.rski.m. typu „11-18".
który
wylq.ctowal na Jon<ivń
s·kim 1otnislm Hea,throw
Cala
prasa bryty~a pisala \Vtedy o
kobiecie-kapitanie, a stacja telewizyjna BBC
pośw ięcił a jej
specj.ai'IlY program.
Obecnie
Maria
Abainasowa
k.ieruj.e samolotem .:ru-134" na
trasie Sofia
Berlin - Sofia.

Kto chce

cudzmz)emców w kraju
lub usług za złote są

rzeci.y

uzależ

nione od zezwolenia dewizowe·

go.

na określone czynnie zostalo udziel<>ne o-

Jeżeli

ni>ścJ

gól.ile
zez,voJenie
dewizowe
przez ministra
finansów, nie-

zbędne jest zezwolenie indywidualne
Narodowego
Banku
Polskiego. Ubieganje się w oddziale
banku o indywidualne

zezwolenie wymaga

zachowania

trybu

postępowa

<>~reślonego

nia,

częstokroć

udokumentO"wa-

N

ca 1973 r.

~zerw

<>publikowane

w numerze 29
Monitora
Polskiego,
które zacznie obowiązywać

<>d dnia 1 sierpnia
1973 r. upraszcz:\ J ujednolica
dotychczasowe przepisy dewizowe.
Dopuszczając szerszy zakres swobodnych czynności de-

studiować

architekturę?
Jak
już
:finformowaliśmy,
stanni·om
czynionym
przez Politechn ikę Lódzką
w
Ministerstwie
Nauki, S zkolnictw.a Wyższego I Techniki,
a
także pełnym
poparciu Wla<iZ
miasta - w ni>wym roku akademickim uruch<>ml<>nY zos·tanie na Wydziale Bud<>wnictwa
Lądowego PL nowy
kierunek
studiów: a r c h I te k t u r a.
z dalszych inform<:cji, iakie
otrzymaJlśmy
na ten temat z
działu
nauczania PL, .wynika
iż
o przyjęcie na ten Kierunek dyspi>nujący
25-30 miejscami mogą ublegac! się WYLĄCZ~IE KANDYDACI MIESZKAŃCY
LODZI LUH , )VOJEWODZTWA
LODZK.IEGO.
którzy;

dz i ęki

.A. zdali z wynill<iem
pozytywnym egzamin wstępny
na
Wydz1al Bud-0wnictwa Lądowe·
go PL (podania z prośbą
o
dopuszczenie do egzaminu uzupełniającego z rysunku odrę
cznego należy .zlo-Łyć w d ziale
nauczania PL d<> 5 września
br),
.A. mall egzamin wstępny na
architekturę
w innych uczelniach l nie zostali przyjęci z
powodu braku miejsc. Termin
i adres skladania podań , wraz
z zaświadczeniem o wynikach
egzaminu wstępnego - Ja.\t wyżej.
Wszelkich
dodatkowych
informacji moż.na rownież zas_ięgnąć telefonkzn ie (661-58) w
dz.iałe na·uczania PL.
\SI)

sprawa kształtowania się bilansu zbóż i pasz oraz skupu
żywca i bilansu mięsa.
P od koniec bieżącego kwartału Rada Ministrów rozpatrzy m. in. projekt programu
prac legislacyjnych
na lata
1973~75 oraz 1976-80, Ponadto przewidziane jest omów ienie szeregu projektów ustaw,
w tym · ustawy o prawie 10ka.lowym.
Plan pracy Prezydium Rzą_
du obejmuje blisko 40 pozycji, niezależn:e od spraw bieżących, które jak dowodzi
praktyka zawsze wchodzą
dodatkowo
pod obrady, w
miarę aktualnych potrzeb.
W programie tym bardzo
wiele miejsca zajm ują zagadnienia gospodarcze, zw.ązane
zarówno z rozwojem produkcji
przemysłowej,
jej dalszym usprawnianiem i 11:10woczcśnianiem, jak i działal

Zamordował żonę

wpodróży poślubnej
W miejscowości wypoczynkowej
Ferentino w środkowych
Wloszech 21-letnia Anna Menpo-chodząca z Herkulanum
na,
kolo Neapolu została zamordowana
przez własnego męża
sześc i oma
strzałami
z pistoletu.
Morderstw<> nastąpilo w arugim dniu
podróży poślubnej.
28-letnl małżonek nies:.częśliwej
Anny - Salvatore Na.ppo, kupiec z Neapolu, oświadczył, te
do.konaJ zbrodni dla ratowania
swego h<>noru, p<>nieważ przeki>nal sję w czasie nocy poślubnej,
że
jego wybrana nie
byla dziewicą.
żonobójca
ręce

policji,

łożenia,

sam oddal się w
wychodZl\C z za-

że

za

„przestępstwo

honorowe" mężczyzna nie ponosi <>dpowiedziałności karnej,
co jest zgodne ze starą neapoMta•iską tradycją,
Policja bYJa
jednak

derca

innego

zdania

powędrował

i

nlor-

za kratkl.

ciąg

Kalaslrola
„Boeinga 707"
w pobliżu Orly
117 ofiar
Samolot brazylijskiego towa•
rzystwa lotniczeg<> „Varig" typu „Boeing ;07u w

t6w pracy rządu w bieżącym
kwartale będą problemy doskonalenia systemu ekonomiczno-finansowego w gospodar _
ce, a także zagadnien:a zwią.
zane z pieniężnymi dochodami i wydatkami ludnosci. W
sierpniu np. Prezyd ium Rzą
du oceni wyniki pracy przedsiębiorstw
stosujących
nowy
system finansowo-ekoncm\czny
oraz nowe zasady zarzą ·za_
n i a.
(Dalszy

od dłużników na rzecz wie•
rzycieli , którymi są najczt<:ś
ciej dzieci, 400 milionów zło~
tych rocznie! Jakie są życio.
we skutki tego wiadomo:
niezaspokojenie podstawowych
potrzeb
rodzin
dłużników,
którzy
wszelkimi sposobamL
uchylają się od płacenia zasądzonych
sum.
Jest
to
niedopuszczalne,
(Dalszy ciąg na str. 2)

środę

o go-

dzinie 15.15 uległ katastrofie w
pobliżu lotniska Orly, Odbywał
on regularny lot z Sao Paul<>
I Rio de Janeiro do Paryża.
Według
ostatnich
informacji
prawdopodobnie nikt nie ocalał ze 117 osób, które znajdowały się na pokładzie,

:O..'-'-'''''''"''''''''''''"''''''-''-"l

Dziś

i jutro
& stron

na str. 2)

nością
inwestycyjną, usługo
wą, obrotem towarowym itd.

Jeszcze w lipcu np. rząd zajmie się istotnym problPffi " m
naszej mot<H yzacji, a rn:anow1cic
realizarj;i
l>rogramu
produkcji samochodów mało
li\ra:iowych. W ~ierpniu Prezydium Rządu zapozna się z
realizacją
wniosków Kom'sji
Partyjno - 'Rządowe.i d/s Inwestycji
oraz
wniosków z
krajowej narady aktywn par_
tyjno - gospodarczngo, doty_
czacych nsprawnienia działal
ności
inwestJl(lyjnej.
P rzed miotem
uwagi
rządu będą
również nasze bogactwa na_
turalnP:
Prezvdi·um R ~adu
wvsłucha
mianowicie infrormacii o zasobach surowcowych kraju i ich wykorzystaniu.
Jednym z głównych tema_

wizowych, .zarządzeni e k?dyfikuje
równocześnie 28 dotychczasowych
aktów dewizowych
wykonawczych. zauważyć nalety. że n.ie obejmuje ono jednak
przepisów dotyczących wspolllJtianych wyżej rachunków bąu.
kOWych, które to przepisy bę
dą
<>bowiązywać
nadal. Ocena
ich funkcji>nowania Je&t obecnie dokonywana.
Nowe
przepisy dopuszczają
swobodę dysp<>nowauia w czasie pobytu za granicą caloscią
zarobków
tam uzyskiwanych,
jeżeli zajęcia. z których zarobki pochodzą, nie są sprzeczne
z przepisami polskimi I p<>ro- l----------- -----

nia wnfoskn, C<> stanowi dla
<>bywateli pewne utrudnienie.
Ażeby ograniczyć potrzebę u•
zyskiwania indywidualnych zezumieniami międzyt.iarodowymi.
zwoleń
dewizowych, niektóre
swoboda
dysponowania dotyczynności zostaly już w popneczyć będzie
zarobków rówmeż
dnich latach generalnie dozwoz
umów
zawartych
w kraju a
lone. Na szczególną uwagę zawykonywanych w czasie pobysługują
zarządzenia
ministra
tu
za
granicą.
finansów
nmożliwiające posiaOd dnia wejścia w tycie zadanie przez
obywateli walut
rządzenia
ri>zszerzeniu ulegną
wymienialnych na bankowych
uprawnienia
autorów dzieł lioprocentowanych
rachuok:ich
terackich
do
dysponowania za
walutowych ora-z dopuszczające
pośrednictwem
stowarzyszenia
posiadanie walut pai1stw socja,,ZAIKS"
uzyskiwanymi
przez
listycznych na bankowych rachunkach dewizowych w zło
(Dalszy ciąg na str. 2)
tych stwarzające możliwość
korzystnej lokaty walut obcych ł---------------
przy daleko posuniętej swobodzie dyspi>nowania kwotami z
tych rachunków.
<>We zarządzenie ministra
finansó'v z dnia 23

jak nie widać - tak nie wiW ostatnich trzech latach toczyło się przed sąda
mi cywilnymi 60 70 tys.
sp~aw o alimemty i tyleż tytułów
egzekucyjnych wpły
wa do komorników, niezaleL
nie od tych, kt6.re już są w
egzekucji. W 75 proc. spraw
egzekucja jest skuteczna, w
10 proc. częściowo skuteczna, a w 15 proc. - całkodać.

Kongres USA
dyskuluie

nad redukcją wojsk
w Europie
Komisja Spraw Zagranićznych
Kongresu
rozpi>częła
10 bm.
dyskusje
na temat redukcji
wojsk amerykańskich w Europie zachodniej. W K<>ngr~•ie
amerykańskim
coraJL
więcej
zwolenników
zyskuje pogl'ld,
że obecność znacznych sil :i.me·
rykańskich w Europie jest już
nlepotrzebrna ze wzglęclu
111a
proces odprężenia oraz na nadmierne obciążenie budżeti>we z
tytułu
utrzymywania
tych
wojsk.
Według
danych oficjalnych,
w Europie zachodniej stacjonuje 313 tys. żołnierzy amerykań
skich, a ki>szty związane z ich
obecnością wynoszą 17 miliardów di>larów rocznl·e.

Piotr Jaroszewici . przviąl
samolnego b11hole1a oceonów

,,Polonez" jachtem szkoleniowym
11 Bl\1, PREZES RADY MINISTROW
PIOTR JAROSZEWICZ
KAPITANA KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO POL- '
SKIEGO ŻEGLARZA, KTORY NIEDAWNO POWROCIL Ż
SAMOTNEJ PODROŻY JACHTEM ŻAGLOWYM
,POLONEZ"
DOOKOLA SWIATA.
'
PRZYJĄL

W
b ył

czasie

przyjęcia

przewodniczący

obecny
Głównego

Komitetu Kultury Fizycznej i
Turystyki.
Bolesław
Kapitan
oraz wiceminister żeglugi i wiceprezes
Polskiego
Związku
Zeglarskiego Romuald Pietraszek.
Omawiano sprawy zw iązan e z
dalszym
rozwojem polskiego
jachtingu.
Postanowiono,
że
zwycięski
jacht „Polonez" bę
d zie
wykorzystany do celów
szkoleniowych, a po zakończe
ni u eksploatacji zostanie udostępniony
społeczeństwu,
jako
obiekt muzealny,
Premier P. Jaroszewicz zl-0żyl kapitanowi K. Baranowskiemu podziękowanie za wielki
wyczyn osobisty i rozsławienie
w ś"(iecie polskiej 1>andery,

• * •

Rejs kpt. Baranowskieg-0 stapier wszą p-0d polską bansamotna podróż jachtem

nowił
derą

żaglowym

dookoła

świata

trasą

południową
przez tzw. „ryczą
c& czterdziestki"
i Pr zylą dek
Horn.
W h istorii św iatowego

jacht~ngu

tylko pięci u żeglarzy
angielskich dokonało tego sa-

1nego wyczynu.

S1
hirley Temple
ambasadorem UEA
w Danii?
W najbli,ż,sz:yich
dniach ma
nastąp i ć nom 1na-cj.a nowego am-

b asadora USA w Danii. Najpoważniejszym kandY'd•atem
na to
stanowisko jest sJyn.na odtwótrczyni
dziec i ęcych
ról tilmoWY'Ch z lat trzydziestych, Sh irley Temple. Ona sarna jednak,
i.ndag.owa:na
przez dz1en ikany
oświadczyta,
że wolała b y stanąć na czele placówki amery~ańskiej
w Szwe.cji.
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Atomo wy ,,salut1 ' Francii
w

rocznicę ·

W śr<>dę o godzinie o.Ol czasu lokalnego, wszedl w życie
wydany
przez Francję zakaz
żeglugi
w •trefie 72 mil morskich wokól atolu Mururoa na
Pacyfiku l przelotu w promieniu 20 mil morskich nad tym
atolem. Zdaniem obserwatorów
świadczy to, iż Francja, mimo
protestów i, różnych
krajów,
zdecydowana jest przeprowadzić · w najbliższy ch dniach pró,·
bną eksplo2j<: nuklearną na Pacyfiku.

zburze nia Bastylii

Niektórzy obserwatorzy przy-

puszczają, że eksperyment odbędzie się U
lipca, tj. w dniu
święta narodowego Francji, in-

ni za

bardziej prawdopodobną
18, a nawet 20
ostatecznie zależy
to od warunków atmosferycznych,
.
Wszystkie jednostki rybackie,
dokonujące połowów w pobliżu
atolu Mururoa, opuścily
już
ten rej<>n. W strefie zagr<Y~e
nla p1>2ostala
nowo2elandzka
uważają datę
lipca, chociaż

fregata „ otago", na której po•
kładzie
znajduje się jeden z
ministrów tego kraju,
Fraser
Colman. Fregata została wysiana w pobliże atolu Mururoa na
znak protestu przeciwko francuskim dośwladczenfom nuklearnym. W strefie tej przebywają także trzy inne jednost!;i
n<>wozelandzki
statek wycieczkowy „Fri" oraz prywatne

jachty „Arden" i
ce III".

„Green-Pea•

Dra pechowców i niezdecydowanych

Matura po raz drugi

(Dokońore«1.ie

ze st-r. 1)
wy z przedstawicielami USA,
NRF i Francji były poświęco
ne poszukiwa-nlu dróg rozwią„
zanla najważniejszego zadanJa
pozytywnych
utrwalenia
przemia.n w stosunkach między
ograniczyliJeśli
narodowych.
byśmy się tylko do jednego po_
porozurozumienia z USA mienia o zapobieganlu wojnie
- to 1 w tym wyjądrowej
dokonane by zostało
padku
\l/ielkie dzieło - podkreślil sekretarz generalny KC KPZR.
Leonid Brei.niew ostrzegł: „Z
pewnością dl u go jesz-cze nie z lożą ,b roni agresywne sily JmpeNie zniknęli jeszcze
rlallzmu.
awanturnicy, którzy w imię
egoistycznych interewłasnych,
rozpalić nową
sów zdolni są
Dlatego tm
pożogę wojenną".
formą obrony poko„najlepszą
i u jest dalsza aktywna rea lizacja naszej pokojowej polityki l
kontynuowanie naszej - Jak to
pokojoobecnie powiadają wej ofensywy".

.Jak się dowiadujemy, w oSltabnim • Qza.sie "'P!S'lt\ęl)I' do· Min1sters·twia Oświaty ;, Wychow,ania liczme " próśby 2a!hiteresowa:nych osób o przysp iesze.nie m,ożl!Wości powtórzenia
egzaminów doj1'zaloś-c i . Również adlfl1lnistracja sz\<oln~ Z<!(l<>s iła w tej spraw:e odpow:ednie wnioS.ki. Przychyiając s i ę
d·o n ,eh minister .oświaty ustalił najbliższą sesję egzam!J.la.cyjną na $-20 września 1973 r.
w
Do egzami:nu doj.r2:1.łości
tej sesji mogą p rzystą p.ć wszy.
ogólnoscy al>solwencl szkól
(1iakształcących i t~cbników
i
;rów110 milodzieżowych jak
którzy nie
dla pra-cu ją-cyc h),
w
zloż·yll egzaminu dojrzałości
niego
sesji Wiosennej lub do
nie przystę11owali. W Lodzi
według planów kuratorium
e~zamin pisemny dla absolwP.n·
tów liceów odbędzie się w następujących tetminach: 5 \Vrze.
język polski, 5 września
śnia - matematyka, 7 września
przedm~ot wybrany przez ucz-

nia. 10, 11 i 12

września odi1ędą

egzaminy pisemne (z tych
tej
samych przedmiC>tów 1 w
się

Breżniew

L.

samej kolejno.§cl) dla. absolwentów techników, Egzaminy ust.
ne trwać będą do 14-lJi wrześ
nia br.
pragną
którzy
Absolwenci.
przystąp 'ć do eg7..&Illinu dojrza!ości w sesji je<>!ennej.
winu!
zgłosić się do sr;koły_ której by·
li uczniami, najpóźniej do 28
sierpnia br.
Warto dodać. ż.e termin dOwst~p
datke>wych egzaminów
nyclt na wyższe studia wyznaCZC>ny został na 17 wrr.dni.a br„
a w\ę.c matwrzyśd zdają.er eg7,amln w sesjl jesiennej mają jesię
sz-cze możl'wość ub'egani.a
<> pl'.Zyjęcie na studia.
(Sł)

Uproszczenie i ujednolicenie
(Dokończenie

ze str. 1)

nich walutami. De>puszezona z-0swoboda dyspon-owania
staje
tymi walutami, do pełne; ich
na koszty podr6ży
wysolwścl,
l pobytu za granicą autora i
jego najbliższej roczłonków
dziny.
samych u;•rawnień
Z takich
do dysponowania walutami, jak
przewidziane dla autorów dziel
literaclrich, korzystać będ.ą również twórcy uzyskujący waluty
obce z eksportu wynalazków 1
naukowo - techniczosiągnięć
nych.
Skodyfikowane przepisy ze·
zwalają też obywatelom na wy·
korzystywanie w eksporcie we-

kC> Ich interesu własnego, lecz
dobrze re>zumianego interesu państwa.
przec:iwdziala111ia
celu
z
nastąpi
spekulacji,
dniem wejścia w życie
zarządzenia ograniczenie
kwoty wyw-0zu za granicę polMaksymalna
skich pieniędzy.
pieniędzy
kw-0ta wywoże>nych
nie mC>że przekraczać 1.000 zł,
a w razie wywozu na polskich
statkach woonych 2.000 zł, jedna.k na promie 1.000 zł. Imienne książeczki oszczędnościowe
będzie można wywoo:ić tak samo jak dotychczas.
Wywiezione z~ote motna wy.
datkować za granicą tylko na
7Jakup artykułów ke>nsumpcyjnycb w polskich środkach ko·
munikacji międzyil.a.rooowej oraz biletów na przejazd tymi
przez ob·
jeżen są
środkami,
sługę tych &od,ków sprzedawane.
wydatkowane za
nie
Złote
granicą oraz książeczki oszczę
p-0williTly byt obodnościowe
wiązkowC> przywM!ziC>ne do kraju.
wykazuje, że
Doświadczenie
dozwole>ne do wyw-0zu · kwoty
w 2lłotych są wystarczające na
pokrycie wymienionych wydatków, tym bardziej, źe WYdatIU w drodze powrotnej w kra..
ju mogą być w razie potrzeby
pokryte z dozwolonej d-0 wy.
wozu książeezlki oszczędnościo.
wej. T-Oteż dla unilrnięcia klopo
czynności na granicy
tliwych
zabierać ze •nbą
nie należy
złotych ponad kwoty dozwalone
.
d-0 wywozu.
N a obszar W<' pa.sle ma lego
granlczne~o wolno btruchu
du- 300 zł, )ak
wywozić
d7.le
książeczki
imienne
również

Banku PKO walut
wnętrznym
wymienialnych bez ogranlczenia
nie tylko posiadawysokości,
nych w !<raju, lecz również otrzymywanych z zagranfoy, z
kwot podleg:,<jąc;vch
wyjątkiem
stosownie do porozumień z za.
granicą wypł:tcie w złotych.
podłoża

U

nia

W

nowego urcgulo:wa·
przeświadcz,enie,

leży

również

wprowadzone uproszczenia l

że
U·

latwienla - w zakresie w Ja.
kim uregulowanie to "wyłącza
konieczność ubiegania się o indywidualne zezwolenle dewizodopuszcza większą
we oraz
dyspe>nowanla wart<>swobodę
będą
· dewize>wymi
ściam.l
przez obywateli wykorzystywane z uwizględnleniem nie tył-

Wyszynk alkoholu
nie betdzie premiowany
instytucji t orgaJ\iza·
eJi, które zobowiązane są do
upostanowień
wyke>nywania
&tawy o zwalczaniu alkoholizmu ważna rola przypada rehandlu wewnętrznego
sortowi
i usług,
Jeśli chodzi o problemy doform sprzetyczące zal<resu I
oraz wyszynku alkoholu,
daży
eleważnym
to niewątpliwie
mentem w ustaleniu racjonalnych metod dzialalnoścl w tym
zakresie jest <>graniczenie zainteresowania personelu handlu
gastronomicznych
i zakładów
zyskiem ze sprzedaży alkohtrlu.
sprawie
Postanowienia w tej
ostatnio wprowadzone.
zostały
•śród

Jednocześnie

zwiększono

też

marże detaliczne przy sprzedaży napojów bezalkoholowych I

mineralnych. Drugie zamówi o wprowadzaniu rygorów administracy\n.ych
wobec zakładów, w których obalkoholem przekraczają
roty
połowę obrotów ogólnyeii, Podo
winno to przyczynić się
zmiany oblicza pewnej liczby
lokali gastronomicznych,

wód

rządzenie

•

SPORT •

Systematycznie zwiększa S!ę
le>kali bez wyszynku trunków. W ub. roku przybyło na
terenie kraju 368 bezalkoholowych jadłodajni i barów dys(o
ł,6 tys. miejsc
ponujących
11 proc. więcej niż w 1971 r.).
Uruchomione> też w ub. re>ku
wiele nowych punktów sprzedaży napojów bez dodatku aJ..
kOholu - pijalni soków, napo•
jów mlecznych itp, W Warsza·
155 takich
wie np. powstało
punktów. Ogółem sprzedaż napojó-w bezalkoholowych wzrosła

sieć

w

nn

r. o 34 pr;pc. w

~ów

rokiem.
naniu z poprzednim
7'1iltwidowan-0 tPż prawie ealsprzedaż alkoho1u w
kowicie
sklepach z nabiałem i PiPcz:vwem dvźur11lących w nled7.ielę
dotvczy
To samo
I ~wieta.
warzvwno

sldel1óW

„

C>szczędnościowe.

owocar-

Nie rozwiązany został
skich.
natomi3't nadal problem sprzedażv

Pogodo

niwa.

za,chm·urzenie na ogól
Dz i ś
Miejscami przeUm iaT'k-0wa•ne.
lotne opady. Temperabu<ra min ima.Ima ok. 14e st., ma·ksym,a,J.
w:atry
na Otk. 25 stopnii C.

sprawy realizacji przez hano
del l gastronomię ustawy
były
zwalczaniu alkoholizmu
11 bm, tematem obrad kierownictwa resortu,

SPORT

(Ddkońorenie ze str. 1)
sprzec.zne .z zasadami współspołecznego i z nra·
życia

„

które chroni rodzinę.
wem,
Prokuratura i sąd są ostatnimi instancjami, które wkraczają przeciwko opornym na
wniosek pokrzywdzonych '! ub
wy;;tępujących w ich imieniu
organizacji społecznych i 0 więcej
piekuńc.zych. Mniej
11 tys. a.któw oskarżenia sporząd za się roc-mie. W u biegłym roku sądy skazały 0 koło 10 tys. osób, w tym 3.900
na karę pozbawienia wolnoWśród
ści bez zawieszenia.
nich J·est kilkuset recydywi-

krywanie

się".

problemu alimentów

Mi.iicja

po-

~nna podejmować wszystkie
środki i wyczerpywać wszy-

rzeczymożliWQści w
stkie
wis·t ym poszukiwaniu, a nie
opierać się na zasadzie „nie
ma, to nie ma".
W przypadkach drastycznych, kiedy rzeczywiście nie
można odszukać dłużnika w
miejscu zamieszkania, pracy,
u rodziiny itp. - stosować się
będzie 1 i st y goń cz e. W
dłużnik
przypadkach kiedy
spotka się z pomocą i ochroną innych osób - (także w
) b d
kl d h
ę ą one
pracy
za a ac
pociągane do odpowiedzialności

przeczytają
Prokuratury
stów. Nie wszystkie sprawy
przyjmują taki bieg. Wiele kilka tysięcy spraw. To ogromna praca, ale powinna
z nich zostaje zawieszonych
efekty.
pożądane
przynieść
w trakcie postępowania proCo kwartał kontrolować będą
kurntorskiego. W tym roku
-r tylko w pierwszym kw ar- · stan bieżący i taki s y st em
dz iałania ma się utrwalić w
(wszystzawieszono
tale pra,ktyce.
dotyczą całego
liczby
kie
Spraw1"ed1· o
M·n·sterstwo
kraju) - 785.
1· 1
iw Generalna
Prokuratura
ści zajmie się aktywizacją komorników, bo stwierdza się,
stwierdza, że nie jest to prawidłowe, bo jakież przyczy- że ich działa1lllość jest nie
ny decydują o zawieszeniu
sprawy? Okazuje się, że.„ u)trywanie się ściganych. Na
Postępo
·zawieszonych
2819
wań z ubiegłych lat 2670 przy_
padlków uzasad1nio111ych zostało „ukrywaniem się dłuini
ka". Jak się moilna w Pol(Dokońc:renie ze str. 1)
sce ukryć? - powstaje pytaProblemy wszechstronnego,
nie! Czy częste zmiany miejharmonijnego rozwoju kraju
sca zamieszkania i miejsca
w perspektywie wieloletniej
pracy dluZ-ników są tajemnL
to tematyka aż 8 posieniedost,,.n.ną dUa or11anów
cą
dzeń Prezydi•um Rządu w III
jest aktywSłaba
ścil':mia?
k\l{artale br. Na czoło tych
stwierdza
ścig-:i.nia
nosc
wysunąć
należy
zagadnień
Prokura.tura Generalna i stąd
rozwoju
koncepcję
wstępną
zbyt pochopne stosowanie zaspołeezno _ gospoda rcze~o Polwieszeń.
oraz
1976-80
ski w latach
Prokurator generalny J>rzeprojekt planu pers.pektyw:czprokuratorom terenokazał
nego i planu przestrzennego
wytyczne, które mają
Wym
kraju do
za~ospodarowania
radykalnie zmienić sytuację.
1990
sprawy zawieszoWszystkie
W sieripniu minister ha,ndlu
ne zostaną poddane analizie
i usług po;"We\vnębr.mego
pod kątem aktywności poszuformuje o stanie re>z\\loju uoraz
kiwania podejrzanych
zawieszeń (przywłaściwości
czyny). W przypadkach rzeczywistego ukrywania się .A O giodlz. 4.4!5 na ul. Wiróstosowane będą aresztowania.
blewskiego (klrań<eówka) nastą.
W wytycznych zawarte są
p:lo wykolejenie tra.mwa.j.u lipolecenia aktywizacji poszu_
nii 6/6. F'rz.erwa w ruchu na
tej ulicy trwała ok, 55 m !inut.
wspólnie z. organami
kiwań
A Na pr.zystainlru w IgnaceMO. Dotyczy to szczególnie
w\e, o godz. 15.10 w~1koleil s i ę
m. in. naszego miasta, bo tu
traanwaóu l!inil
WÓZ dooczepny
notuje się najwyilszy wskaż
4312 Plrzerwa w ruchu trwała
(poza Gdań
nik zawieszeń
W tym czasie \\'proge>diz imę.
skiem, woj. olsztyńskim, o·
zastęp
komu1t1ilkację
wadwno
czą.
i szczecińskim). W
polskim
m:ał<>
wyk<>lejenle
Trzecie
,l
ustalaniu przyczyn za.wieszeKon:sta ntynow;e.
w
m ię1&ee
należy
<• 11!~„„ R?stępowa111i,a"
mane1'-.l'OW!!lni$
pod.cza6
~·zie
aoisc do sedna sprawy: czy
1:.nil
wypadł z SZY'tl tramwaj
to był błąd w pos.zu'kiwa43/L. Ko\;1..J'a miała miejsce o
prowadzonych przez
g<Y.lz. 16.35,
niach
,l K\erowca sa.m<0ehodu os<>·
milicję czy też faktyczne „ubowego „DKW " nr rej. IPR-311
dla p e·
pTzeJściu
potrąicil n.a
szych 21-'1etnią Teresę B., która. dozina~a wstr:ząśonieni.a m0zg·u
słabe z k ierunków zmie<n.nych .
i przebywa w szpitalu. Wypa·
Jutno pogoda i lemtpe:ratura
d'ek nvial miejsce na skrzyż<>·
bez wjększych zm ian.
ul. Aleiksatn1d1rowska wa,niu
Dziś si.oń-ce zajid·zie -0 20.00, a
Ka1cze~wa.
,l Swia·dkowie wypadku zajutro wzej<d<zie o 3.35.
lstni,alego w dn+u wczorajązym
(Imie.niny Jana i Weronlkl.)
na uJ, Aleksano godz. 6.05

dość energiczna. Zmienia się
tei model instytucji komor.
wysoką
jej
Nadając
nik.a.
zwiększa się odporangę wied.zialność za wykonyw-lnie
obowiązków egzekUCY'jnj"ch i
odciąża od czyniności biuroKomornik bę·
kratycz.nych.
prawo składania
dzie miał
wniosku o ściganie dłużnika,
egzekucja obejmie także
a
niskie nawet wkłady na PKO
znosząc ich tajemnicę.
I wreszcie najważni1>jsze:
na polecenie Rządu PRL Ministerstwo Sprawie<lli wości
opracowało wspólni·e z MiiniPłacy i
Pracy,
sterstwem
projekt
Socjalnych
Spraw
ALIMENTACYJNEBANKU
GO. Końcowy wniosek wszydebat na ten temat
stkich
należy bank utwobrzmi:
rzyć. Kiedy? Możliwe, że JU'Z
w przyszłym rok,u, ale sprabardzo trudna, bo
jest
wa
miliardowej
pół
wymaga
ze skarbu państwa
sumy
na „rozruch" tak bardzo po•
trzebnej instytucji.
Z. TARNOWSKA

1--------------------------------

Plan prac Rady Ministrów
tym
W
sług dla ludMści.
Prezyd ium
samym miesiącu
informacji
wysłucha
Rządu
o stanie przyg ; towań do zbioru ziemniaka i buraka cukrowego oraz rozpatrzy program
budoweksportu
realizacji
nictwa i usług budo-wla.nych.
lipcu
w
je3zcze
Natom:ast
rząd uiznajomi się z propo_
zycjami ministra nauki szkolnictwa · wyż.s.zego i techniki
na temat dalszego d'oskonaplanowania
systemu
lenia
badań naukowych i dzlalalrozwoJo•
techniczno
ne>śei
wej.

Kronika wypadków
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przy KaC?.eńcowej,
d rowsikiej
111a
:została
!)O<brą•oona
gdzie
przejśdu dila p'eszych kob 'eta.
proszeni są o zgtosuinle się do
WKRD MO ~u,l. W!. Bytomsk iej
60. pokój 17 te.i. 516-<Gi).
k'.eTowca
A O gio<liz.. 9 .05
,.Trabrunta" n:r rej. 36-17 rB uderzył na uil. ANilLi Czer.ivonej
w wóz kon.ny. W WY'n;J.rn zderzenia. obrażet'l ciata doz:nał pasażer- wozu .
.& K:erowca .,Stara" SW 25·'59
p;ei'1.\-szeńs~wa
n:e. usizaino'\\·.al

prz<!j!l!Wu l

.spo\\·odo\\'a~

na ul.

Zldeirzet'l!e z
Wóliezańsktej
k.'em" nir Te}.~ FS 0111'·1~.

.. żll·

S.braty
znaczme.
A s~letrni Andrzej K. jadąc
pod „Sta'!'a"
w.padł
rowerem
dozna.jąc U'razu czaszki I ogólnych potl>uczeń. Chłop ie c P'f:<:ebywa w Sz'P'ta 1 u i.m. Kore1.aka.
A o godz. 16.20 na ul Nowe
Górki przewrócił s'ę j,•<d,ą.c ll1'0"
z
torem 0743 IK w,esław N
Motoc:ddista dozna!
Józefowa .
przebywa
ogóLnvch pO<tbuczeń
w s.zpl<talu..
(cjs)
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Ze zmiennym s:iczęściem
losowały polskie zesp :>ły

W trzecim dniu turnieiu

230 cm wskoku

zwycięstwa

Podczas trójmemu Iekkoatletycznege> NRF - USA - SzwajrozgrywanegC> w Monacaria
Amerykanin
19-letnl
chium,
ustanowi! ieDwight Stones
świata w skok'1 wz:wyż,
kord
uzyskttjąc wysokość 230 cm.
któt'zy w pierwszym spotkaniu
W środę o giod.z. 12 w zuri~h
· Poprzedni reltord należał r(}W
podejmują rywali u siebie.
Sk,i.m hotelu .. A<tla1n~is" rozpe>·
Amerykanina Pata
do
nicż
Piłkarze Gwardii spotkają się
losowania
częla się ceremo·rnia
t29 cm.
Ma tzdorla i wynosi!
z węgierskim zespołem Fen·npuchapitkarskich
ru.ndy
UstanC>wiony był 3 lipca 19ll r. \pair I
cvaros (Budapeszt). Dl'użyna ta
rów: Elwr0tpy. Zdobywców ru.
o piękn ych tradycjach, ostatnio
127 najlepchruróW i UEFA.
nie błyszczy dawną formą. Ten
szych ze&j)OlóW klub<>WYCh .zgio.
będzie
zespól
doświadczony
s :io swój udzial do tych irozjednak z pewnością niełatwym
grywe<k.
rywalem.
polWśród nich 4 dNży:ny
sk 'e : Stal Mielec (PE), L e g i a . - - - - - - - - - - - - - - - Warszawa (PZPR), Rucłf Cho·
A Prze'Wodniczący GKKFiT Warszawa
Gwardia
i
rzów
B. KaJ]>itan spotkał się w śro
(UEFA),
dziendę z d.ziataczami kl'\tbu
nikarzy sportowych SDP.
PoLskie ct,rużyiny losowały ze
Podczas sipotkain1a, w którym
2Jm.iennym szczę9ciem.
k ierownictwo reuczestniczyło
Wydaje się, że najtrudniejsze
sortu oraz cz.!onk>owle zarządu
zadanie czeka mistr1'a Polski KDS, omówiono zadania prasy,
Z dniem 1 lipca br„ Lódzkl
który trafiJ na
Stal Mielec,
rad ia i TV w upowszechnieniu
Kultui Wojewódzki Komitet
z BelZespół
Crveną Zvezdę.
kultury fizycznej I sportu.
ry Fizycznej i Turystyki z~ta
wielC>krotny mistrz
gradu te>
A Podczas zawe>dów w Berlikraju, znajdujący się C>statniu
ły połączone.
nie plywaC7lka NRD A. Elfe
w bardzo wysokiej formie. MiJeden
Nowy Komitet KFiT,
ustanC>wila nowy rekord Euromo to Stal nie jest bez ~zans
dla miasta i w9jewództwa podpy na dystrunsie 200 m grzbiew pojedynkach z Crveną Zvuzorganlzaporządkowany został
tC>wym uzyskując wynlk 2.22,3ł.
przewyższają
choć rywale
dą,
cyjnie Prezydium Rady NarodoA H. Muszezyfu;ki na szyboPolaków doświadczeniem i owej m. Lodzi i ma swą siewcu ..,Jantar" ustanorwił nowy
m.iędzynarodo·
trzaskaniem w
przy Placu Komuny Pa•
dzibę
rekC>rd P<>lski lecąc po trójką
wych bojach. Pomyślną Okoli·
ryskiej nr 5 (tel. 602-541.
cie 303 km z przec:lęłln.ą szyb·
cznością jest fakt, że pierwszy
Funkcję prz1>wodniczącego no104,4 km/gC>dz.
kością
mecz Stal gra na wyjeździe.
wego Komitetu KFiT objął mgr
& Podobnie jak w pro-logu
Zdobywca Pucharu Poloki LUCJAN BRYSZEWSKI, dC>tychnie popisaili się na trasie roze_ warszawska Legia wylosowała
przewodniczący
czasowy
Pa<Jk
grecką
czołową drużynę
granego wczoraj I etapu wyś
WKKFIT.
Saloniki, F-0rtuma b y ta d•la w~j.
cigu Tour de L'Awen1r polscy
kolarze. Najlepszy z Polaków skowych ł'11Skawa. Grecy u•lĘ·
pewno klasą Crvenej
pu,Ją na
J. BaH zająl. dopiero 2!l miejZve-:od'7.ie. i wyda.je się, że n ie
sce. T. Steilrnke za przeklroczed-o;rów1nu1ją um iejętnoś-ciaJn( row
nie limitu czasu został wyco.
Legii. P ierwszy mecz w
n ież
fany. Zwyciężył Hole-n<ler GeXXX Wyścigu
etaip
Tr2eci
'
Walt'szawie.
vers, przed W1<>chem Flamlni.
z
prowadzący
Dookoła Polski
A X etap wyścigu kolarskieInowrocławia,
do
Sochaczewa
Ruchu Chorzów
Przeciwnik
go 'I'our de France 7.akończył
(197 Ian) zakończy! się 11wyclę
w Pucharze UEFA - zachod·
M.
~ię zwycięstwem Angli'ka nloniemiecki zespół Wuppertaler
stwem kolarz.a włoskiego - ViWrighta. Na cztlll.e wyścigu jest
rozgrvwek
SV był rewelacją
Gle>wackim
J.
przed
cino,
nada·! His7lpan - ocana.
NRF zajmując
mistrzowskich
(CRZZ) i S, Gazdą (Start).
& W V rundzie drużynowych
wyse>ką czwartą IC>katę. Pllka·
mecie w InoWl!'ocławiu
Na
ME w szachach Polacy przerzy Ruchu czeka niełatwe zagrup-a z SzurkC>wsklm i szO'Zdą
grywaj a z przodownikami 1iwr
danie, ale awans do n rundy
straty d.c> zwyicię2lCy z
miała
chorzowian,
w zasięgq
leży
niej u Węgrami. 1,S :4,5 pk!t
min, j sek.

Polski, ZSRR I Japonii

W trzecim dniu międzynarodowego turnieju w piłce siatkowej kobiet rozegrano cztery kolejne pojedynki. W Lodzi odbyły. się dwa spotkania: Polslta - NRF i ZSRR Kuba,' w Piotrkowie walczyły: CSRS - reprezentacja al<ademicka, Polski, a w Tomaszowie: Jap on la ~ Rumunia.
Zgodnie z przewidywania ml zwycięstwa odnieśli faworyci.

W p 'erwszr m spotkaniu rotew hM i LKS stanęly
g rany1111
naprzeciw s :eb ie dru·~yny Polsk i i NRF. Pojedynek ten zakończył się sukcesem polsl<icgo
:r:espolu 3 :o (15 :u, 15 :3, 15 :10).
,Mecz ten n:e przyn'ósł zgropub! icz.n<>S.Ci
mad'zonej w haili
spodz lewamych emocji (dos tarcz y! ich dop 'e-ro drugi pojedY·
nek w<>rorajszego w'eczoru ale o tym n ieco da.Jej). Polki
zaczęły s.potka•nie n iermrawo. Na
tle słabo g1rają-cych naszych repre.1.enta<tek slatka.r.ki NRF wypadły na.we-i niezgorzej. Choc '1ż
trzeba od razu doda<!. że daleko jeszcze symp-atyczn,1m za·
zach<>dn:on'em;ec.
wodni-czkom
k :m do naJ!epszej klasy 'euro~ejsk iej.

Nasz zesp61 seinnie ruszył do
zagrywki.
ataku od pierwszej
d'rużyna NRF
W tej sy'tuacj~
już w j)Olowie p ierwszego seta
st.raty. a w chow ' lę
od<rob'la
późn '.ej nawe-t objęla prowad.ze·
n ie 10 :6. Os.ta.\eczn ie set ten
Polek
za1kończ,·t s i ę wygra.ną
15 :11.
W drug:.m sec!e Polki wres<Z·
s i ę. · oddając
pr zebu d zi ły
c '.e
zaledwie tirzy
p rzeci""niczkom
Wyda"·a10 s i ę. że i
p wnk.tY.
m !al podobny
trzeci będ z'e
przeb"eg. Stalo s·ę jednak jna·
czej. Po do\>rej girze i objęciu
prowadzenia 7 :O w naszej druza<1> anowala senzmów
ż>•1'e
1ctór11 j ak mogla ratowa.
ność
la jedvn a w ze&pole l<>d1.! ao1ka.
n~ ez.awod.rn.a zarówno w ataku .
jak 1 w grze w polu M. Zau·
cha. W tym okresie g.ry Pol~

SPORT •

SPORT •

SPORT •

•

rozwiązania

Na drodze 'do

przeciwniczkom
swo-im
czyć"
na n ie więcej jalk na ~wa. trzy
Wystarczy dodać. żP
punlety.
··~ m •.•
cz.terokvotnie osią,ginęly
(2:3, 4:4 6:6. 7:7). bY w chwili)
na·wet je1no.
u1zysikać
późn !ej
punk;!iową przewagę, W tej sy·
tua.cjl trener „a.cLzieck!ego 1es,polu wprowad.z '. ł do gry na1.
lepszą swoją zawodniczj(ę Smoktóra mimo przezię
lejcwę,
bienia mus 'ala pod.nieść na <lu.

j)Ope~n i ly wiele rażąc yc h
Zbyt było mal<> skutecz.nyoch zbić. rz.a to sporo 2an ieczyst:;ch
obser"·owa.Jlśmy
p'lk i i n iecelnych p oprz yjęć
tempo
znacznie
Ożywiło
dań.
wejście na paiik!et przy st3·n e
9:8 <lila NRF Modn 'oki ej. POiki
p rowa dze nie. kończą,c
objęły
seta w stosu.nk<U 15 :10.

ki

błędów.

z
śmy

ni ec ierpliwością
występu

chu .zdemert\rowane .nieoCJZek iwa-

µ rzeb!eg'em gry koleżan
k i. Ol>ok Semiono"1.\"ej na wy„
ró?m 'einie z;asłużyiy Prokochina
i Eremina.

nym

o,cze«!wallKuby,

'Zespołu

które>j przyszło spotkać s : ę w
p :erwszym meczu !ódzk.'.ego tur
niej·u z ze spo łem ZSRR. t~ · m
Kubanki zja.wily
że
bar<l·ziej.
s i ę w Lodzi zaledwie na ezie·
meczem.
przed
gooz 'my
ry
SymJpa.tyczne c>z iew-częta z .. g-0w pospęd.ziły
rącej WY'SPY"
d-ró ży okrą.gie brzy doby. P \f:'t w
szą jej część odlbyly pociąg'em
na tras:e P e k '.'!1 - Ulan Bator
(od k ilku tygodn.i baw i ły one
tam
Cb.RL „ozgrywaJąc
w
9 spotkań). by dop !eiro w sti<>licy Mongolii przes iąś ć s ie na
samolot i przez l'rkuck - Modot.rz.eć do
skwę I Warsu1wę
naszego m ias.ta.
Mimo zmljczenia Kubanki sta·
radzlecldm
slatkarke>m
Wiały
przegrywaiac
opór,
zacięty
10 :15, 4 :J 5).
mecz O:3 (13 :15,
Rzuc i ły na szalę tego poJed11npopartą
ambi-cję.
ku wiehk ą
momentami p-rzedn:ego gatun.i<u
w~·różnialy s ' ę sz,czegó!nic
grą.
(zar6\\mo w ata•ku przy >ia.tef'.
Jak l w j)Olu) M. Perez i A.
Diaz.
eJT1JOcjl dostarczył
Najw i ęcej
drugi set, w którym siatkarki
„odskOKu1by nie pOiZWOlily

DZIENNIK ŁODZKI nr 164 !7655)

W trzecim spotikamiu rozegraJaponia
nY'1n v..r T(}lfl'l1as1:owie

nad Rumu15 :10). Rum wnki ro1;e1g·raly wcwra.j św,e.;
ny mecz stawiając Japonk-om
zao'ęty opór.

odniP.sla

zwycięstwo

nią

(15 :9.

a:o

15 :12,

W ostatnim spotkanlu wczo·
rajszego dnia CSRS pokonała w
reprePiotrk·owie akademicką
Polski również 3 :O
zentację
(lS:lO, 15:7, 15:5).

• * •

w cz.wa1rtym d1n!u turDziś
n iej u odibędą się 4 kolej'lle rnecze. W Lodzi grają: Rumunia
- ZSRR cgodz. 17) i CSRS Kuba (godz. 19). W Piotrkowie:
Ja.ponla - NRF (godz. 18) I w
AZS
PolSka
TC>maszowle:
(W)
(godz. 18),

1---------------Goetebo.-q
Polskie flo.recistkń awaMowaszerm ierly do ćwieirćf inalów
czyich m iSibr-zostw św i ata :1.wv.
bez trudu BeLg ' ę 9 :J.
ci~żają.c
W cz.wa•mek Polki ran i erzą slę
w walet o pól;fmał s N.RF.

WZurichu

zapadła

klamka

Wspólny. KKFiT

dla Łodzi i województwa

Tour de Poloune

I

•• DŁ„ rozmawia z se"reitarzem
- "ntonim WesoloUJskim

~Jaki będzie

ten

samorząd

bę- Przede wszystkim
korzystania pomieszczeń gosdzie to samort.ąa pow„t:echny. podarczych, możność
wypoa więc 1stmejący meza!ezn1e wiadania się w sprawie lo
od rodzaju wia,;nosci ounyu- kalizacji garaży, rozbudowy
kow, ooe;mujący posesje pry- linii tramwajowych, autobuwatne, m•eis1ue i spoi<lz1el- sowych. A także, co wydaje nam
cze. Po wtore, co jest n1e- się być bard>:,o ważne, chcemy,
sa- aby samorząd
wazne, nowy
zm1ern1e
się
podjął
morząd nie oę<iz 1e miał chawstępnej weryfikacji kontroli
ale wykonania i oceny, oczywiś_
rakteru . pomocniczego,
mocą aktow wydanych przez
cie także i rejestracji wnioi sków i oostulatów.
partYJne
czynniki
najwyższe
pansL w owe jest on ogniwem - Oni tam w m1eJscu zaludowladztwa równym co do mieszkania będą wiedzieli co
narodo- ' jest im najbardziej
charakteru radom
potrzewym. Samorząd mieszkańców bne .•
podlega tylk<> radom narodo- Oczywiście. Na wyższych
wym oraz FJN i to tylko w szczeblach będ-zie się można
taki sposób i w takim zakr .... wypowiedzieć. kiedy postulat
zrealizowany, a sasie w jakim rady narodOW' będzie
podlega;a morząd powie czy powinien
niższego szczebla
być realizowanv ...
r.adom szczebla 'l('yższego.
- Jak to będzie wyglądało
odnoszę
- Ciągle jednak
w praktyce?
obraz nowego
wrażenie, że
Praktycznie oznacza to, samorządu
pozbawiony jest
że samorząd obowiązują tylNa
jakichś ważnych rysów.
ko uchwały rady narodowej. czym będzie polegała
owa
Oznacza to, że decyzji samo- „rewolucyjna" nowość?
rządu nie może uchylić żaden
- Chodzi tu przede wszykierownik organu administra- stkim o zwiększenie ndz!ału
cyjnego.
we współrzą
społeczeństwa
samo. dzeniu. Dość powiedzieć, że
- Ale czy decyzje
kierowni- o ile na wsi jeden radny rarządu obowiiµuja,
ka?
dy najniższ.ego szczebla re_
ma
- Nie, samorząd nie
prezen:uje 170 mieszk8ńców,
Postano- to n.p. w Łodzi - ma
takich uprawnień.
on
nowy samorząd reprezentować interesy
że
wiono,
4500
i w s p ó 1- mieszkańców. Prop1rcje byłv
uc zest niczy
d ział a w programowaniu I tu najwyraźniej
zachwiane.
zapewnieniu dalszego rozwo- Stosujemy
trójstopniową
ju miasta, d ziel nicv. osiedla,
strukturę noweE!0 samorzadn:
a w tym celu konsultuje pla- komitety o;;iedlowe pokrywai
ny i programy społeczne

gospodarcze. opiniuje je ... To
bardzo ważne. chodzi bow iem
o to, by społeczeństwo bvło
włączone do programowania
rozwoju mieisc, w któn· +
osiedli, dzielnic it<l.
źyje Mówi się, że samorząd
„współdziała", lecz my ogniwa administracji, kiórych to
i
dotyc-zy, wiedzą o tym
znają swoje obowiitzki w tvm
uprawnienia
zakresie oraz

się

jące

gami

w zasadzie z

i uwzglę
naturalną więź eko- społeczną i Jed-

)

?.

N

a.

nomiczno
nakowe warunki komunalne;
komitety obwonastępnie dowe obejmujące ulicę, blok
lub zespół budynków zamieszkałych przez ok. 3 tys. miei pokrywające się
szkańców
w zasadzie z obwodem głoso
wania, lub stanowiące jego
wielokrotność, wreszcie komirejonach
(w
tety domowe
domków jednorodzinnych wybierane dla kilk1u posesji).
A więc samorząd stanowimy my wszyscy, uprawnieni
do głosowania i reprezentoprzez
wani przez wybrane
nas komitety samorządu.
- O to właśnie chodzi, aże
by od każdego obywatela zajak mu się mieszka,
leżało
jak „prowadzą" się jego dzie.
rzeczyw1sci1>
ci, by był on
swego
współgospodarzem
„podwórka".
Vzy jednak nie istnieje
niebezpieczeństwo, że owe ko•
mitety, które choć działając
będą

społecznie

(Dalszy

ciąg

zaPn-

jednak nie mogq ja·k<>~
Jej pierwsią
realizacji.
Pawilon Wystawowy.
rat od chwil! pow,<tania
tego proj<?ktu. Wlóktennlcze centrum Po!s lcl
nie ma żadnego loka.Lu. w którym moi11a bu
wlafolwie eksponou:ać to. co nasz pnemy,'1
gieldach Itp.
prezt>nt11ie na i·ótnego rodza?u
Po<tanou:rono wtedy. te istotnie coś taklea<>
jest VJdzi potrzebne. i. .. na tum się .<końcw
bo co i raz 11nwllry, Chockz.t n·P~111u~».nie.
lon wraca na .~tt· 1 atl'l dztenne przv okazii ró7myslów.

które

się
doczekać
itLż mamy
k.ilka
Minęto już

-

nMO ro<l:nlu d!ISkusll.
Wariantów b!I'"> j!L? kilkanaśrle I kllk11nasl11 pa.t•onów. Ostatnio ?ajq! się tym •e•'>rt
przemlJSl•u l<'kkieqo. Pflowsta!a nader or11Qinnl11a k?nCPDcja utworzenia w du?uch o~roifkn<'h
.i:;iecl bra.ni:owuch d·omów t.ownrt> ...
m:pjskich
ll'!łCh. 1,ód?ki pawilon mialnv być ich eleme,._
Powoła.no nawet .•pecjalnu zesnó1 dn otem
prncou·a1zl" teq-o no1nµsfu. ale dPcu?ie spodz.l'1tva·ne są nie pręd!ej jmk jesienią br.
W,11glącia wiec na t.o. te opróct spórciziP7towarowuch.
domów
crnclt i pańsfwow1~ch
nrnrb11dą na.m jP.i?cze nra·n żowe domu MPL.
Moto to w•na uonln. ale ja'<o.~ trrvf.no nam

itd„ itp. To oczywiście tylko <
jeden przykład. Podobne u- )( pr?Jl<Woić t11 ze wsuch miar orvginaTnn konRranż.owu
prawnienia ma samorząd w >( roocie. Co< ChJll>a je.•t nie tak.
odnies ie n iu do placówek pod- } ~ dom towarou·v. to novum ink na na.<te u·a~ runki n;i>s•uchanP. Tvm l>a.rdoiej, że ja•k ll<'?V
leglych innym resortom.
się, że u nas )
do tej pory
samorządnej >~·
podobne formy
stosowane. J
były
działalności

_

Tak.

W Łodzi także i

w

pracach

musiały

być

w pewne admi•
n istracyJno _ biurokratycznt'
materiały
(lokal,
atrybuty
piśmi„nne itd., itp) nie prze·
jeszcze jedno
kształcą się w
miogniwo biurokratyczne.i
tręgi s'l'arego obywatela?
możliwości
Nie, takiej
wyposażone

motna lly chyba
d.ollrą sprau•ę.
w1 ...11<ą Księg11 Znakomitych
loi:yć

pozvcie

>'

Wydaje

*

„Hortensja''

wyborczymi

dniające

Gdzie
kucharek &&•••

Do 30 czerwca br. był
przez 7
opracowania
m:n
Uehwale ?<
w
wymienionych
Rady Ministrów nr 133 re- )
sortów (finansów, gos. podarki ~·~
terenowej i ochrony środowi- (
wewnetrznPgo. ~
ska, handlu
oświaty i wychowania. zdro- ~{
wia i opieki spol„cznei. snraw '>
wewnętrznvch oraz GKKF':Tl ·~<
za<;ad wsnó\d?.ialan\a 1 samo- <
rzadf'm m;es1.kańców. Ten o- (
się. no. >(
statni bow'.em będ1.ie
zaimowal kontro1owa- )ł
także
n~em stanu rnopatr.ze~ia sk!e- ~(
pow w swoim n•.io·n:e dz:ałania, poziomem obsługi. czys- (
jakością ><
tością w sklepach,
właściwym wykorzy- r~
usług.
staniem lokali handlowych i ?<.
przestrzega- ) .
i usługowych,
niem god.zin pracy placówek ~

-

okrę

na str. 6)

na festlwal

wBerlinie

*

huty „Hortensja••
ZMS-oWS>ka
Miodzieź
w Piot~kowie, w czy•n·!e spotec2.nym w ·v.pro:Lukowala 2 puc/iarlJ oe sz.kla pa!.onego
technbkq. P ·rzez naczong one sa
specjainą
Festiwalu
Swiatowego
dla orga.niza.torów
na
Wymalowano
Be rlinie.
w
MU>dzieży
festiwo.Lawe embLema.ty ora!'
nich ręcznie
gtowę Kopernika. Ma to u,pa,miętnić ber! iń-

„Sunday Telegraph", który niejednokrotnie już przyinformacje o bojówkach protestanck :ch
wojskowych ćwiczeniach, wsobach brojako pierwszy dziennik brytyjski nawiązał konni wzór
takt z przywódcami działającej na hitlerowski
organizacji nazywającej się „Bojownicy o wolność Ulsteru".

nad ,

, · .,,,,~
.
)
wyrozsamorządu
k oncepqą
niały się dwa ośrodki: War-

.'\'klP.pÓH'
d•n;a 'lJl'}lt.."iSZ'ertnieao.
pro·ktuka
wcaleo nie mnmu za ma1o. R!PCZ bo11:ien1 ni"
11· tv.m. co iest na u•11Ma.1vie. a'i> co u:eu>notr•
sa nn. JJieknP bnók•. ale .sr>róhul crlornielrn
znalPić w śrorlklt swój rotmiart To •n.mn •
sn<>clnlarirurkmm•. UYl:•anka.m;, aarnHurami.
mf i t11siacom1 in.n uch r-:.<!c?y. A ukoronowoniem ws.zv.sPkieg.a sa jes-?cte „chore" Wlf•WiQnnc:

i nż. J. Sn,.
Naczel'nv arcltiteltt m. r,odzi dows·k i <a7'1??1'1'Wowal dia1i "lniej.•ce na lód7ldej ma.pie przv.•:l11clt inmNtucji. T<?n duzv •
ollielrt o 1JOWier:ch111 tcusta.wowej rz11d•1t 30'iedna z.e
ja1ko
40 tirs. m kw. -za11ia.n.oieano
ścian poiciek~zoneqo w przysolofol prac11 Zu·11bylplacu
stronu
c;11sf.wa. Uzuoelnieniem tel
bu w nas.t111ml1m etanie wielki. repre?entacujnu hotel. co w .•n>nie twor?ylobv piekny. n~
wiPr
Jest
kom.olek!ł wu.~tawcnvu.
tc~c-:e .snv
m;ej's,cio·. u"n.<ciWiP "'"·" ·• firn 1est gotowe, tylko
nre ma konw podiać d<?cvzii.

Moqlib11~m"

I m 11 dO'!ać f!L sll'oji> tr:u (fr<>te moaljl./lu to lluó znnl:"

Pr!upomnleć.

rzp,·rct..'<nteJ
rfo 7}r?ek)>:łałC'en1a
.Tnrmrrr1:u l..ód•k1„_
ińi.;lre-:-u nn~~Pi aa-ze-tu oo. w du~q in1ore:e handYrnna. Mo~p w l..órf?rr.Ua

(u:.achl

nosił zakulisowe
w Belfaście, ich

sz.ki o „cho1·.uc11." sklepach - tnwentaruzown„
rema.nentowanych. Kił
n.vch. remontou:-0.nych.
na <iwadz.ieścia ~klepów przu
ka dni temu
P iotrkowskiej w jedn.vm. krótkim rejonie. na- ~
Zic zv!iśmv sześć zamkniętych ...
Wracajmv jed.na•k do nmszego pawilonu tej nie kwl'stionow-0.nei przez nik<>go potrzebnej inwe&t11cji.

S!P.

ski Festiwal 01·az 500 rocmicę urodzin naszego tv!e·lkiego ast„onoma.
Dar ten z.asta~ przekb.zanv w tych d.niacli
przewod.niczącemu Zarząd·u ylówneg.a ZMS
Bogdanow i Wa!igórsk;emu, k!órv wręc:y
go orga,niza;torom berlińskiego festiwaiu.

• Dorabianie „ideoloeii" do zbrodni•

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

,.
/
)

)
ter- •

samorządu?

F.J~,.._---------------------

ŁK

o 1car1a

n11
uklerunlce>wa•nP.
Tara/ Pr:emvsl<>u:e
kle
przem11.oi;1 le-kki? Dstn.tec?nlp z;e?rtia tio Loli2t
w c 1aqu. ca~eao ro1<'tL u:iel.u k"OTitrahentńtL'. tak:~e
za?ra-n 1c--n11ch. ornc!f'Or:> nie ~1wr>r:,1ć hanrltowum ambic1om lórf!''kieqo prtemvr;l11 b11rd!iPj
rlek"IWPj onraicv. dlnc?eqo nie pochniaVć si•
pr!Pd innnm1 1u.n1 wszvst1kim, co robi się w
ló'1tkich fabrvkachr

M

og!ibu<mv powiedzieć to. IL'St'!J.tfko. o•P
iu·ż patronów,
/ / po co? Pawilon ma
nie suśi!,
kucha.rei(,
prz11.•lo1viow11ch
t4
r
ale prawie soeśćri?lirsiąt ~ześć.
jedna tv•Prei na peu:nn mn nie pomoi<". Zo- •
stanie lulko ?mpi.• 11· nn·„Pi .. W•elkiei KsięrltP
Nie tr<'a·~;z-,wan>1ch Projelctów" . Turko l! ?I/ n~pra•ti"fe ta•ka K.•!ęoa jest nam potrteb'la? Ciu
pr1vn'1dk:.0 m nie je.~t nam potrtebniej~z.u pawilon? Może WrP<:!CiP 1vvoa-da.Zobu pou;.ied:ipć
w f<>i sormu· 1p c<>,, k.r>n'<rl?frtego. a vrieae 11•.s::<Jsllk'm. znaleźć mu jedneao a0snoi~rw. Pr?!J.•l<>Wi<' uczu. że odzie k11ch11;rek s•Pść. t a.m n •P
ma. co je~ć. A "co d-01pi<?ro gdy kucharek 661
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(L. Rud.I

Kontakt ten nawiązany zoz inicjatywy bojówkaktórzy chcieli w ten
rzy,
sposób zdobyć sobie trybune
dla przedstawienia swej „ideologi" i z·amierzeń. Zadzwow
nili już rano do hotelu
Belfaście. w którym mieszkai
ją dziennikar ze angielscy
i
korespondenci zagraniczni,
odbyli rozmowę ze wspólpra-·
Tele„Sunday
cownikami
graph"-, grożąc, że jeśli zdraktórym ro1dzą miejsce, w
mowa się odbędz:e, zostaną
zabici. ZawiPźli ich następnie
samochoaem do jakiegoś domu, gdzie dwóch mężczyzn
w maskach odczvtało im swoją deklarację i udzieliło odpowiedzi na parę pytań.
stał

Oto ich główne stwierdzeposh:powan:a
wzory
nie:
dyz przykład6w
czerpią
wersyjnych akcji izraelskich.
„Zawsze, gdy spotkamy sie
przeciwko
z aktem agresji
odwzaje mnaszym ludziom,
n imy się w taki sposób, że
tylko zwierzęta z irlandzkiej
mogą
armii republikańskiej
to zrozumieć, Ponad wszystko
walczymy o to, aby Ulster
ulsterczyków" należał do
czyli do protestantów. Jeśli
w ich oświadczeniu opuści sie
demagogiczne stwierdzenia, iż
zależy im na tym, „aby nasze dzieci bez obawy chodziwynika jasno,
ły ulicami",
k"ierowac· b ę d a
·
· · b ron· swoią
1z
wyłącznie przeciwko działaczom katolickim dla których
'

nie ma
ich zdaniem miejsca w północnej Irlandii.
Zamierzają
Ale nie tylko.
też mordować tych protestan_
tów, którzy - jak utrzymumają kontakty z katoliją przekami. Że nie jest to
fakt, iż
świadczy
chwałka,
razem z bestialskim zamorWilsona
dowaniem senato.ra
zadźgali nożem jego towarzyAnd.rews, młodą
Irenę
szkę
protestantkę.

Z przeraża jącą otwartością.
jeden z przywódców „BojowUlsteru",
ników o wolność
uczestniczył w ostatktóry
nich mordach, powiedział reporterom, iż za b:janie ludzi
żadnego
nie robi na nim
wrażenia: „zrobić to szybko,
i
jak tylko jest możliwe
wrócić do bazy. To wszystko''.
iź'
1-l'ie ulega wątpliwości,
:i
1udzie, którzy rozmawiali
Telereporterami „Sunday
graph", to ci, którzy od pakatoliru tygodni mordują
roków i porzucają ich w
wach. Podali bowiem dzienszczególów,
wiele
karzom
które znać mogli tylko ci,
którzy na zimno zadali Wiisonowi 30 ciosów nożem.

Na koniec przedstawili korespondentom listę tych, kiórzy są następni na liście mor.
dów. Zawiera ona nazwiska
19 nowo wybranych posłów
katolickich do zgromadzenia
Północnej Irlandii.
A. BRONIAREK
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koncepcja
ko n allła
:
,
w :
społeczno • pohtycznei
miejscu zamieszkania, a inidniach
nie
.
jeżeli
godniach
korzyżłożenia
jego
a
ił
odmów
po•
to
prokuratou,
Wnuczek był u
cjatywa powoływania terenoskargę i stając z prawa do odmowy obciąże- wszystko zaczyna się od nowa. Do-:
wiedzieli, żeby napisać
ŹljCie
wych grup pracy partyjnej zo_:
nia syna. Podobn ie postąpili jej cór- piero jak . d~hodzi . do takiego stanu, :_
złożyć ... "
stała oficjaln ie „usankcjonoka i wnuczek. W wyniku czynności z~ zdrowi; J~st zniszczone., al?o gro- :
* • •
wana" odpowiedni m punktem :
w prokuraturze dobrze poradzili, sprawdzających nie ustalono swiad- z1 ut;ata zyc:a. -. decyduią się _na
więc :
w statucie PZPR, a
JUZ
zło~eme , skarg
wyłuszczyła ków zdarzenia, o którym mowa w powtorne
staruszka
ale skoro
upowszechn ion a w kraju. To
wszystko w redakcji - gotowa skar- skardze. W tej sytuacji należało po- bez .wy.cofywan1a. Wowcza.s mamy do :
P rz szla
w Łodzi przecież zrodziła się:
czymerna z aktami oskarzema okre~e ga została przesłana do prokuratury stąpić jak na wstępie".
redakcji .wraz
. do
. y
koncepcja sądów społecznycb :
No tak. Z postępowania starszej ślającymi długie , czasami kilkuletnie :
w formie komisji pojedna w- : swoim wnukiem: - „Do tei pory. m. via d zia ł interwencji. Podziękowala
pani, jej córki i wnuczka wynika, że okresy znęcania się oskarżonych nad
powiedziała Odeszli . '
kogo me 0 .skar;,zalam czych, co potem upowszec'1:
To było kilka tygodni temu, a w redakcja miała pójść i spowodowai: najbliższymi.
niono stosowną ustawą. My- : - a ma:n jUZ 15 lat. Pr,z;i:szło mi na
:
dniach nadesłano pismo z wyprowadzenie się syna z domu. Inuważnie : na to , ze .muszę oskarzyc wlas~ego osiatnich
ślę, że po prostu
Zdarza się jednak i wówczas. że E
odpis postanowienia o nego wniosku nie umiem wyciągnąć
obserwujemy życie i realirn- :: syna. ~-ył zonaty, mieszkał po.za ~o- prokuraiury
rodz ina nagle odmawia zeznań przed :
po· z całej sprawy.
wszczęci a
jemy pewne rozwiązania ja- : dzią. pt z;z. lO lat . .Potem. opu.scil zo• odm o wie
sąde~. Być może związki uczuc iowe :
: nę 1 wrocil kdo mm~ \Ja m~eszkam
kie · ono nam przynosi...
niezupełnie zniszczone,
ieszcze
są
yn i:ia
sama W po OJU .z ·uc. mą.
Mówi się, że w Łod'zi
1
poprawę trwa:
być może nadzieja nażycie
samo-: ~l .at, ]:Jrac1:1ie Jak? kierowca. P '.Je.
uprawnienia nowego
- a może~
tak długo, jak samo
_
niż : Zdaiza sic:, z~ dzien .za dniem pr.~ez
większe
będą
rządu
będzre, kiedy :
co
tym
strach przed
;: trzy doby. Nie szanuje mnie, ubllza,
w reszcie miast kraju?
winny opuści zakład karny nakazu- :
skazany
- Tak. Marny przecież wy- :.: dokucza. W zes~łym roku
je milczenie ... Różnie to bywa.
robiony. wypróbowany aktyw: był p~zez kolegium dfa g~zywnę i'a
1
.
.
.
.
nie po ra~
Mamy do czynienia
~~~czr do~:;Yt~~.w t~~~~~= ~ ~l~wo g~;'y3,;~~. ~-Y~~z;~1; do e a/~~~t.~~ s t ę Po w a n i a w &prawie nr KO. pierwszy
wiadom ym iest Jedno: niekon- z n ieko nsekwen t nym posii;.t tów FJN kola - Przez trzy miesiące m1alam spoko]. 7951'73. V Komisariat po rozpatrzeniu
Y h k
1
~ekwent~~. postępowanie ni~
Jak .wrócił -;--- zaczęło się to .samo. zawiadomienia S. S. w sprawie fi- powaniem matek, żon, sióstr, które
tych Ju.dzi 0 _
~~~O i~:.
z sytuacJl. _
iest wyisc1em
aangażo- _ Skarzylam s 1 ę córce, która mieszka zycznego i moralnego znęcania się niosą w świat lamenty i wołanie o
h em
.. .
Utrwala zły stan faktyczny, :
znęcającymi się
przeciwko
~ych sa-·: w innej dzielnicy. Przyslała wnucz- syna nad swą matką postanowił od- pomoc
Y
czy;vi~cie c c
u· ,niĆ' : ka, żeby mi pomógł. Wnuczek po- mówić wszczęcia postępowania przy. nad nimi mężami, synami, braćmi, a nie łagodzi konfliktu doraźnymi uwac ~ racyb w ~o
kiedy ową pomoc prawną otrzymu· godami, a wprowadza element szan - S
~orzą ac • a d~t ni:c aso~ego E szedł do mil icji, ale nic nie pomogło. gotowawczego bo:
wrr;cz odmawiają jej przyję- tażu, którym posługuje się agresor - :
- przeprowadzono czynności spraw· ją mniP
dyc b~u sno : Pr zedtem sam d zielnicowy do
nioz~g?. z
· pij"ak d. .. Niera zt do. c h o d'łz1dzai"ące, w czasie których ustalono, cia. Kto ma złożyć z.a nie zeznania, najczęściej
a
i p tal cz:i: SYD: za.meldo
" - :- przyszedł
oro
war osciowego
:
. . d, t
ł
w
.
. dz.Yl
p
pozwala nam
łecznego. To
p rage 11 w pos ac1 usi o-:
o JUZ
owie ia am, ze me i n ie za- że S. S. lat 74 zamieszkuje sama w jeżeli tragedie dzieją się w ściśle ro.. ć d 1 . Ch my łó-: ny.
t k"
:
zbrodokonanie
lub
zabójstwa
wania
świadków?
ma
ie
n
i
gronie
dzinnym
zaczasowo
jednorodzi.nnym,
domku
. ·c· : mel-duję go, bo się upija i maltre·
ce
a edJ.
ak~e is
·
d zie·
·
·
. ł . meldowany przebywa u niej wnu. d z1a
.
. 1nicowy
D zie
.
.
-upowazm
zony,
ze s t ro- d n1· na oso b"ie ma tk"1, Ojca,
Czasami· dora ź ne o b.iet nice
powie
mnie.
d . d . . -- ,•UJe
·y
.
d . samorzą
d z 1e
dop(ero po S
0
został u mnie i zgłosił się czek oraz syn, który jest żonaty, alt> ny przestraszonych awanturników la- eka. Milezenie W' pcka
zie ziniP E żeby
wh
zial1aknial
-.
.
.
. h ęc1. i. o d ruc h y najgorszym.
.
. ca ł ą b arierę
. k a. S . S . wezwana mią
. m1esz
. zgo d z1·1 , t o wt e• z ż oną me
. me
S yn się
.
. np.
o a ..owyc
spraw
naisurowszy
owczas
mec
t _- u niego.
d w cei
l"k 1'd
1u. 1 ; ' .acii ~ a_n~. g Y pu~ P: dy go zabrali, żeby odsiedział grzyw- w celu odebrania od niej protokólar- obronne u pokirzywdzonych.
Mijają nawet wyrok nie wróci zdrowia czy
obchodzi. nego zawiadomienia o przestępstwie urazy, goją się sińce i po kilku ty- życia ofierze.
nę. Teraz nic nikogo nie
miesz . a~ i a .,s oia. przez wie:
Je m·es1ecy. Da1emv samo- :
:
.
rzanowi możność rlP<'v:lowa- :
ni a w spr a wie sposobu wy· 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~liUIII'111111111 ~111111111111111111111111111111111liIIlllJ111li11111111111111111111111111111111111111111111l1 III• ii
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wyzyskać
urlop

Jak

Premia dla najlepszych absolwenlów
szkól średnich dla pracujqcych

na Festiwal

Dlwnrle
drzwi
na
sludia
dla zdrowia
Egzaminy dojrzałości w niektórych
dla pracujących odbyły się w br. po
wstępnych na studia dla pracujących w
Pozbawiło to mo7. liwości
ubiel{a11ia 'lię

te.n temat

Na

u

DZIS,

studia w roku akademickim
sołwentów szkól średnich dla

lipca br.

przez NT U 303· 04

w godz. 10-11.30
~

naszymi Czytelnikami
rozmawiać

będzie:

DOC. DR MED, KINGA
WISNIEWSKl\-ROSZKOWSK.A
kierownik
Oddziału Geriatrycznego

w I Państwowym Domu
Pomocy Społecznej w Lodzi
Proponowane tematy:

e
e

,Jak

Wlakiwa dieta
Ruch,

kąpiele

słoneczne

e
e

Co

powietrzne,
i wodne

spnyja

odmlodzeniu

Właściwy
wybór
wypoCTynku.

rodzaju

., .
prze1sc1u

Na

W związku z tym Min ister·
stwo Nauki, szkolnictwa Wyż
szego i Techniki
upoważniło
rektorów wyższych uclelni do
przy.Jęcia dodatkowo w
nowym
roku
akademickim i bez
egzaminu wstępnego na l rok
studiów dla pracujących - najlepsz.vch
tegorocim.vcn
at>solwentów średnich szkól dla pracuiąc.vch,
którzy zostaną wytypowani przez ~adv peda!logiczne na podstawie wytycznvch ministra o~wiaty i wychowania z dn ia 31 marca br.
nas

poinfnrmowano

wc10raj w kuratorium łódzkim
- w mv.śl tych wytyc;mych rada pf'-da~ogi=na
szkoły
śre
dniej dla 1>racującvch może typować na
studia bez e~zami.
nu tvch absolwentów, którzy
otrzymali na <wiadcctwie dojrzałości
bardzo dobre oceny z
kierunkowych
przedmiotów
I
średnio
ocene co najmniej 4,1
oraz nie maja z żadnego przedmiotu
oceny
dostatecznej.

podziemnym

Trwaja oswtrii"
prace wv'<nrlcze-

niotva nq

W1e

b11rt.o-

herbatę

eKspresową .

* Tr is zdi vi ni s

W llpcu lódzk:e sklepy „Hf!rbapolu" dostały nowy prepaTat
- Hemostin. Jest to nowoczpsny środek w aerozol u do '.lpatry\\·an:a n:ew'elk'eh ran
RL•7.pryskuje s ę <(O na m.ejsce skaleczone, a po zastygnięciu pozostaje przeroczrsta blon«a izolująca . Już \\"krótce
traf \ on
do wszy,tk:-ch aptek.
Jal< informuje nas
dyrcl(for
łódzkiego „Herbapolu"
inż.
Zdzisław Starasz jeszcze
w
tym roku wszystkie mieszanki
ziołowe
będą
na rynku w postaci
jednorazowych
fiksów.
J est to wygodne ale
przer.1aza t.ym i

wz.ględy ekonnzioła ma-

Rozdrobnione
"·:ększą

zdolno~ć
Np z'ńł

e'<strakcj: skladn.ków.
korze-nn.1•ch w po5tae' zm ·el onej
trzeba trzy razy mnie) n :ż po.
kraj!1nych dotychczas
dost~p
nych w sp~zedaży.
Tak w"«:c
wszystk·e Nerwosa•nY I Sep'o5•·
ny będz;emy zapa·rzać jak ller-

·v-

chotf <'ć
l>ędq
z
du·l') „Ca na mia ...
sto. Teri IMO·
meni r~odzi ~m ' Pn i! sie nie '1"

bltę

ekspresową

W Ili lnvartale ukalie się za•
powiadana mieszanka
ziołowa
do nalewek domowych,
tzw.
trojanka titcwslrn. Jest to 'froa-

PO?l'l a l'l•ll
I
bęn •ęlcn n
1c1Z!JIÓll'lcą
l'll!S?l'l)O

dzie

~:1d~!~~~v~::1~g,~~i~~:ny

kr.)

P ·zez

(er)
Fot.: A.

Wacll

Wczornj ruszy Io
przetwórnia

na Nowych Sadach
Hidze 111 zmienia oblicze

dla swojej dzielnicy

W najbliższą sobotę. 14 bm .,
Dz elnie<>WY
Komitet FJN
t
Dz ieltLoowy Zespól d/S Por ząd 
kowanl a I up·ększan:a W'd7.ewa organ izuj ą w godzinach 1316 praee porządkowe na rzecz
dzieln:cy. M. in. weźmie
w
ni.eh ud z: al 200 osób z sze·regu
7'akladów pracy i instytucji oraz żoln erze z Putku OT
m.
L<>d.7.i im. T. Głąbsklego_ 0<:1.ekuje s i ę równ 'eż na licz.ny
u~
dział całego wtaściwle
•Poleczeńs•twa
wldzewskiego.
Praee porządkowe prowadzone będą w amfiteaLrze w pa!'ku
RozrywkoWY'ffi przy ul.
Mala-

chowsk!ego. przy drugiej je.7.dn l
ul. ArmLi Czerwonej na vdc:nku O<I ul. Projektow a•nej
do
Chłodni
Składowej .
na tereme
przyszłe-go parku
Dąbrowa-za
rzew przy skrzyżowaniu
ttlie
Ta-trzańsk i ej
i Wandy Was ;JewskieJ oraz na ul. Ko-nstytucyjnej w pobt.i.żu Nowotki.
Każdy w
miarę
możliwo~I
winien dołożyć swoją ce5 ie lkę
na cLecz up i ększenia Widt.ewa .

550 roczn ica

nadan ~ a

oraw

m ie j~

,;.kich Lodzi I 150 rocznica
f.<>dzi przemyslo-wej są wystarc?.ająeą do tego okazją.
(J. C.)

Wczoraj w godzina.eh połud
n'owych i·uszyla p0 dlug lm remoncie ka.p :talnym przetwor111a
gannażeryjna na Nowych
sadach. Obecnie jak 1w :erdzą
praoown.cy „Progaru". warunki pracy jak i wa:runk.i socJ :wn~
są dobre .
Już dziś w wi ęks.zyeh
sklepach garmażeryjnych. które pos.adają U•rz ądzen:a do sprzedaży
dań barowych. ukażą s.ę cier>l~
pos.lki.
Również
dostarczona
będ.z.ie p ierwsza. choć n ewielka
!lość garmażu
Co d·Z'. eń p:-zetwórn ia dostarezać będz:e
ó<>
sklepów więcej wyrobów,
aby
w sierpniu os:ągnąć ju.ż pełn~
zd.olność

produkcyjną.

Obecnie rozpoczął się remont
starej.
niewielkiej
przetwqr.nl
„Progaru 1 c przy u.L Nt.ciarnia~
nej.
Ma on potrwać m:esiP,c.
Wtedy to dW' e prze~wórn!e p-:-a.
.eować będą już pełną parą. co
i>0winno być wAoczme w '!;:lepach,
(Kas)

Drugą salę śląbów otrzyIDa

USC

Łódi•Sródmieście

Tegoroczny lipiec
bije rekordy
pod względem
ilości
par, które wstępują w związ
ki małżeńskie W USC L6d7Sródmieście
·marsz
Mendelssohna zabrzmi ponad 200 razy.
Zapobiegliwi
naneczenJ
już
zarezerwowali sobie terminy ślttł>ów na wrzesi'eń, a
nawet na październik, Obeonle naj\Vlekszym powod1eniem
cieszą się soboty, toteż udziP·
lanie ślubów zaczyna sit: od
godz. 9.30.
Jak powiedział nam klerownilc usc A. Ok.rojek, wiek-

szość

par to ludzie młodzi. By.
wa jednak 1 tak,
że różnica
wieku · między nią. a nim, Je;;t
znaczna. To zjawisko występu.
je naJezęściej wsród par, w których pan młody pochodzi z zagranicy. Rekordowa różnica wieku na przestrzeni ostatnich lat
zdarzyła się niedaW110. Pan miody mia! o 40 lat więcej niL jego
oblubienica.
Lodzlankl stające na ślubnym
kobiercu w USC Lódź-śródm!P
ście
oora.z rzadziej występuja

Z ukosu

Lepiej,

Ryszard
Dudziński

!\.'-'-'"""'""""''''''''''''''''''~

Warzywa i owoce
taniej~

żeby zgniło

W a.l. SchiL!era wczora,j w kiosku „Warzywa, - Owoce - Kwiaty" nr 42 jeden. z klientów chcia.l l<u.pfć dwa koszyczki rnaHn. Jakież było jego adziwien1e, qdy sprzedawczyni oświadczyła, kategn,.,;czn ;e, że i;n.<Uin nie sprzeda. l>o„. sta.nowiq arie wylączriie eks·
pon.at wystawowy ( !). Klient by! iedna.k u.party i nie dawał za
wyqmnq. Próbcwal perswadować. że zgodnie z przepisa.mi ,.t-0. co
Jest na icysta1cie. powinno być dostępne dla nabywcow tym
bardziej. qdy chodzi o maliny, które szybko Rie Psu.jq, Na nic nie
zdały się jego argumenty. MlLliny p0zo1100l11 w kOS'fyczku, a, k.!ierit
odszedZ z przyslowtowvm kwltk-i4mi'".
(j. kr.)

w bieli. Najmodniejsze są pastelowe kolory
sukien i tzw
spodn.iumów. Również wiązanki
ślubne wykonane są z kolorowych kwiatów. Gdy panna mło
da występuje w spodnlaeh, t4>
pan młody najczęściej nakłada
garnitur
koloru
szaflroweeo.
bordo łub śliwkowego.
Dość często
7.darza się,
te
państwo młodzi ze zdenerwow1tnta spóźniają się na swój ślub.
a co miesiąe przynajmniej 2-3
pary nie przyehodzą wcale. No
cóż,
lepiej
zrezygnować
tui
przed terminem, niż zaraz Po
ślubie rozwod 7 ić sie.
Ostatnio
wprowadzono
mila
ceremo-nię , że po zawarciu śJu.
bu wszyscy obecni
podpisuJa
swe nazwiska na pamiątkowyn1
dokumencie,
składając
w ten
si>0sób gratulacje młodej parze
Sala ślubów
USC Lódź-śród.
mieście
cieszy się wyjątkowa
frekwencją. Przyjeżdl:ają tu nawet pary z innych miast kraju.
Dla
wygody
za wierającycl>
związki
małżeńskie
zbudowan3
7.ostanie w pałacyku druga sa.
la Slubów, na parterze. Remont
tej części budynku ro;zpoczntP
się w IV kwartale tego roku, a
sala będzie gotowa w· polowi"
ioku orzYsz!ego.
i.Kas)

Widzewa

przedstawiciel

T
WIDZEWSKĄ ORGANIZACJĘ ZMS-OWSKĄ NA X SWIA„
TO WYM FESTIWALU MLODZIEŻY W BERLINIE REPREZENTOWAL BĘDZIE TYLKO JEDEN PRZEDSTAWICIEL.
JEST NIM RYSZARD DUDZI~SKI, PRACOWNIK ZAKLADU MASZYN WLOKIENNICZYCH „WIFAMA".

- swój wyjazd na festiwal traktuję jako wielkie wyróżnienie za dobrą praeę w organizacji zakladowej. w której pelnię funkcję przewodniczącego. · Jest to także Jak
gdyby podsumowanie mojej dzlalalnośq w tej organizacji
-

ponad 10-letniej,
Rozpoczął pan
szkole?
Naturalnie. W

oczywiście

pracę

społeczną

jeszcze

w

Wlóklemnlczym
pełniłem
szkolnego ZMS. Potem
organtzaej\ w Zakladach Jedwiększej
wabniczych w Kamiennej Górze.
Po powrocie do Lodzi
wa I o-woce. Ogórki krótkie w ukończyłem kurs monterski I od 1967 r. pracuję w „Wi:faI gat. kosztują 15 zł, w II - mie" wlączająe się od od razu do pracy w ZMS.
10 zl. Ogórki wężowe od 10 do
- Jakie problemy stawlaele na plan piexw.szy w wa8 zł. Dziś nadchodzi większy
transport ogórków gruntowych szej pracy?
kwaszeniaków z Lęczycy.
Za
- Przede wszystkim t.nteresujemy się ruchem racjona.
pomidory
albańskie,
których
llzatorsklm I wynalazczym mlodzleży oraz turniejami mło
dziś sklepy
otrzymają
lti ton.
dych
mlstrzów techniki. Osiągnięte w tej dziedzinie wy.
płacimy
35 z!, za krajowe że
nasza dzialalność się opłaea.
42 zl. Ceny ziemniaków obni- niki świado,ą o tym,
zwracamy
także baezną uwagę na wszystkich młodych lużono do 4 zl za 1 kg.
dzi.
1>racując.veh u nas w zakładzie. Jest zaś ich około ty.
Z owocami
sytuacja
jest
sląca . Najlcrócej mówiąc staramy się pomóc Im w szyb.
również. lepsza. Dobre jest zaopatrzenie w czereśnie. Dzienni<' szej adaptacll w zakladzle oraz bronić ich Interesów. Obecrozprowadza się 6 ton tych o- nie zaś mamy zamiar objąć patronat nad produkeją kro·
woców. Za tzw. wielkoowoco- sien bezczółenkowych.
- Festiwal Już coraz blllej. Na czym będzie polegał pawe czereśnie plac imy po 16 zl.
a za inne po 10 zł za 1 kg. na udział w nim?
Wiśn i e „szklanki" o!erowane są
Z~loszony je.5tem do ze.spotu, na którym porus~ony
po 12 zl za 1 kg, maliny
i zostanie temat solidarności z mlodzleżą krajów arabskich.
jagody po 24 zł, a agrest po Ponieważ przez kilkana~cie miesięcy przebywałem w tych
l4 zl. Sporo
jest
porzeczek. krajach, problemy arabsl•iej młodzieży nle są m1 obce .
Czarne po 25 zl, czerwonl'
J. c.
po 12 zl i biale po 8 7.1 za l
kg.
(Kl
Fot.: A. Wach
doczekaliśmy
się
obniżki een na warzy-

Naresz-eie

funkcję

Technilcum

przewodniczącego
dzialalem w zakładowej

zarządu
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W AZNE TELEFONY

Po ren1oncie

Mieszkańcy

kumenty kandydatów typowa.
nych na studia.
A swoją drogą dziwnym wydaje nam się fakt. iż oba min isterstwa nie mogą widać dogadać się w porę co do takiego zgrania terminów egzamlnow
dojrzalosci oraz egzaminów wstępnych. by ci, którzy
pragną
1>raeować
i studiować
nie musieli niepotrzebnie tracić
.roku.
(Sll

* Opatrunki bBz plastra waerozolu
* Septosan zaparzamy jak

Młodzieży

w Berlinie

1\10111oici ,.Herbopolu 66

m:czne.

Fa1-)rtJC !'lP1 1Q . lu.t

(j,

Uchwalę
rady
pedagogicznej
zatwierdza Kuratorium
Okręgu
Szkolnego. W związku z tym
szkolv i>OWinny do 28 sierpnia
br. przesiać do Kuratori um do-

l'I o W!ele

n 1edl1Lo'> tvm oto tunP•em
va-

qrodu.

średnich

pracu,Jących.

v..r:ają

1''"Z")4-"1n

pf'Jrf2iemneq0
w
f)D1Jlit1i
D1rnrca

satł!rote;e

1971/74

szkołach

terminie egzaminów
szkołach wytszych.
o t>rzvjęcie na te
nawet najlepszych ab·

Łodzi

Delegaci

tnronnacJa fe'Jeronfczna
Straż Poi.arna os
156-11,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
Informacja PKS
265-96,
Pogotowie wodocląi:owe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Po&-olowie cleplownlcze

•

os

v

5!15-Sf
09
01
ł!>5·55

517-20
815-41
395-85

DYżURY

TEATRY

s

DYŻURY

STUDIO -

„Czerw<l'Ily plas=''
(duński) od lat 1.6 godz.
181
20.15
MUZEA
TATRY „Na krawęd1zl" (A)
(poi.) od la<t 14. godz 10. 12.13,
SZTUKI (ul. W!eckowsklego 36)
14 30;
POŻEGNANIE Z FILgodz. 12-20 (wstęp wolny)
MEM: .. Zakoch.ana wiedźma"
HISTORII
RUCHU
REWOLU•
(wł.) od lat 18. godz. 17, 19.30
CYJNEGO
(ud. Gdańska 13)
CŻAJKA nieczynne
godz. 10-18
DKM
„Godzilla kontra HeBISTORU
WLOKIENNICTWA
dnra"
(jap.)
od lat 14, :iod.z.
(Piotrkowska 28Z) godz.. 10-17
16. 18. 20
ARCHEOLOGICZNE
i
ETNO·
KOLEJARZ
„Błąd
szer;r~a•I
GRAFICZNE (Pl. WOiności 14) .
Od Ja•t 14.
godz 11-11
GDYNIA
„Jezioro osobl!Vl."0EWOLUCJONIZMU (Park Siell!.ści"
(A) (pol.),
Od lat 14;
kiewLcza) godz. 10-17
gocLz. 10 12.15. 15. 17.15, 19 30
HALKA - „Po"l''Tót rew'Olwerot.ODZKII: ZOO
wca" (USA). od lat 14, i!<'dz.
15 30. 17.45. 20
czynne w godJZ. 11-2.0
(kas&
l MAJA
„Port lotniczy••
czynna do i-Oda. L9l
(USA), od lat 14, god.z. 16. lg
PALMIARNIA nleczyinai.a
MLODA GWARDIA .,Czl<>wiek stamtąd" (A) (radz.) od
B:JN A
lat 14. godz. 10, 12.30;, „Socco
i Vanzetti" (A) (wl.J, od lat
BAL'l'YK
„Simon
BoJlvar"
16. godz. 1'4.30. 17 19.30
(hiszp .) od Ja.t 14.
goM. 10,
MUZA „Pojedynek W słoń
12.15 14.3il, 17. 19 30
cu" (USA), od lat 16,
gnd z .
LUTNIA „Człowiek, którego
15 17 30;
„Historia milośPi"
cena ros la" (czes.). od la.t 14,
(AJ (h i<>zp.>. od lat 14, godJz.
godz. 14 .30. 16; „lQról, dama,
15 30, L7.45, Z-O
walet" ctr.) . od laot. 16, godz.
OKA
.. Jak ro7'pętale.m
u
19.
wojnę światową'' cz. I (PO~.).
POLONIA - „Smlech w c!em.
od lat 14. godz. 12.30, 15; „onoś cl" (an.g ) od lat 18 eodz.
powieść do poduszki"
(USA).
10. 12.15, 14 30. 17 19.30
od lat 16, godz. IO. 17 .30, 20
WISLA „Maly. Wieł·kl czloPOLESIE - „Wspom111le.nia z pnzy
Wlek" (USA) od lat 16, g-od:z.
W, 13. 16. 19
s1lośct" (NRF) od lat 14.
g.
17. „Kozi róg" (bułg.) od lat
WLOKNIARZ ,.Wód.-z lin<l1an
18.
g()(\?..
19
Teeumseh" (NRD> od lat 11.
ęodz. 10, 12.15, 14.3-0. 17. 19 30
POPULARNE - „P i ękność dnia"
WOLNOSC (fr.) od lat 18, god.z. 17. 19
„POjedYlJle.k na
PRZEDWJOSNTE wietrze" (jap.) od IM 18, 11.
„Gangster10. 12. 14, 16, 18, 20
ski walc" (fr.), od lat 16 g,
15.30. 17.4S, 20
ZACHĘTA „Smlech w c ie-m ·
noścl" cang ) od lat 18 cod.Z.
PIONIER - „Daleko na zach-o10 12.15. !UO. 17, 1.9 SO
dzie" (A) 1radz.J
ocl iat 14,
godz. 15.30; .. Porachunki" (B)
STYLOWY-LETNIE „Absol(•ang.), od lat 18, godz. 17.30,
went" (USA), od lat 16. g«iz.
19.45
20.30 (lklno czynne tylko
w
cini pogod·ne).
POKO.T - „NaTloo.ma'lll" (USA),
TATRY-LETNIE
„Sw!sdek
od lat 18, godz. 15.30. 17.45. 20
korori.ny"
od lat 18
ew!.)
REKORD „Wilcze echa" (A)
g-Odz 20 lS (kimo czynne tYl·
(po! > od lat 11, godz, 15 30.
ko w dni pogod'!le)
17.45 20
LDK - „Motyle" (poi.), od lat
ROMA .,WLT11T1etou i Ap~na
,Opis
11. godz. 13.30. 15.30;
cz!" (jug.) , od lat u, ~vc!z.
obyczajów" (poi.), od lat 16,
10. 12. 14. 16, 18;
„M;nuta
g<>diz. 17 .3-0 19.30.
milczenia' '(A) (radz.), od lat
STYLOWY - „DI-lewczyna lnn:l
16. godz. 20
n ! ż wsz%tk!e"
(a.ng) oci lat
SOJUSZ - niecz;"llne.

u

i'Od.z.. 15.30.

11.~.

aq ,__ ,

APTEKI

Tuwima 59
Rzgowska
51j
P iotrkowska 307, L imanowsk iego 37, Zielona 28, pl. Wolności
2, Obr. ' Stalin,g.radu 15.

S3ł·28

188-81

JARACZA - godlz. 19 ,,Kram
piosenkami".
TEATR 7.15 - iodZ. 10.lS „Tr«:·
dowatau.
PINOKIO - nieCZYTunY.
Pozostałe teatry nieczynne.

(.radz.J od lat 11, god.z. 15 30
ód lat 18, g,
1.Uklad" (USA)
17.30, 20
SWIT ,.Z tam~ei strony tę
ci.y" ~pol.), od ·1at 16, g-OCLz.
16, 18, 2-0.

~TOKI

„z

księgi król6Vł'!

SZPITALI

Instytut Pol.-Gln. AM ul.
Sterlinga 13 Killmika Poloż
n1.ctwa i Patologu
C iąży dla
dizielnicy Sródm leścle - ooradnie „K" ul, Nowotki i Kopc i ń
skiego oraz z d.zleln!A:y Balu~y
pora.dnie ,.K" ul. Maorynarska. Pa.canowskieJ I snycerska.
Nie przyjmuje chorych glne·
kologicznie:
Instytut Pol.-Gln. AM (ul. Cu·
rie-Sk!odowskiej 15) - p<>lożni·
ctwo I ginelrologia dla dziel.nicy Górna poradn ie ,,K" ul.
Felińskiego.
Zapolskiej. Rzgowska l Przybyszewskiego,
Dla d.zlelnlcy Balu-ty radmie „K" U·! . Bydeoska I
roswwska ora'Z ginekologia
rejonu kilLni.ki ul. Ster!Ulga

P<>'I'udla
13.

Szpital Im. B. Jordana - ul.
Przyrodnicza 7/9
dzlelniea
Widizew oraa: dzielnica Bałuty
1><>radnia „ K" ul. Sędziowska.
Szpital Im. M. Fornalskiej ul. Fornalskiej 37 dzieinlca
Polesie.
dziel'tl\ca
Sróclm •eSCiE'
porad;nla „ K"
ul
IO Luteiio,
dzielnica Bał·uty poradnia „K"
ul. Traktorowa l Lniana.
Szpital Im. M. Kopem.łka ul. Pabianicka 62 dzielnica
Górna. poradinla „K" uJ Cieszkowskiego I Od.rzańska dzielnica Saluty pora.dnia „K" ul. L.i·
bel ta.
ChLru.rgi.a ogólna - 1 S7'Pl~al
im. Jonschera. (M 1liomowa 14)
CMru.rgla urazowa - S7'pital
lm. Jonschera. (Miliornowa 14/
Laryngologia
SLp1tał
im.
Pirogowa (Wólczańsk.a 195)
OkuJistyk'a
Szpital
im.
J'<>nschera (Milionowa U)
Chilru•rgia I laryngologia d:-z}ec\ęca Imstytwt Pediaitirl1 AM
(Sporna 36/5<>)
Ch iru.rgla s-zczękowo-twurowa
- Szpital Im BM"licklleg0 IKop-

c lńskiego

22)

Toksykologia l!nSl!ytu1
dincyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

Me.

POMOC LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska 8tarJI
Pogotowia
Ratunkowego
przy
ul. Sienkiewicza 137, tel. i66-6&.
Ogóln<>łódz.ki
Telelon1cz.ny·
Pu.n.kt ln1ormacyjny dotyczący
pracy placówek służby zd.roWia
telefon 615-19 czynny jest w
gocJz od 1 do ai. oprócz nlellliel i świąt.
u
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przedsi.ębiorstwo zatrudni
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PRZYtHbDNL\
Skórno.
WenerologicZ1na m. Lodzi
u.i. Za.kątna 41., I piętro .
rejestracja. przyjmuje ca
łą dobę (oprócz niedziel)
udziela po<rad w ulcrea1e chorób wenerycznych
1 leczy bez.płatnie. 5642~k

DNIA 2 ll.pca około godz
21 na Dworcu
Kaliskim
lub w bramwaju nr
8
zgwbiono zegarek pamtą'L
lc<>WY. Zwirot wysoka
CZERWONIEC Konś•.a•nty nagroda. Boya-Zeleńskie
ginelrolog, Tuwima 20 g 0 13 m. :tt, tel . 530-13.

Dr
ZIOMKOWSKI
.skórn'e, weneryczne, 1619. Piotrkowska 59.
Oprócz sobót.
10005...g

„

BETONIARZY,
STOLARZY,
\
ZBROJARZY,
MALARZY antykorozyjnych,
SPAWACZY,
MURARZY wykładzin
chemoodpornych,
ELEKTROMONTERÓW,
MONTEROW rurociągów,
ŁADO.WA CZY,
BRUKARZY,
KOPACZY,
ROBOTNIKÓW
niewykwalifikowanych

§ł

Dr Jadwiga
ANFOROWICZ skórne. wenerycine. 16.31}-19, Pro'x:hnika 8.
9915-.g

=
-

§

--„
-----=-----„

MATEMATYKA popraWki tel. 272-411, Kawczyński.
"0204-g
POTRZEBNA pomoc . do
dzie.cka. Kocziaskiego 217
lGIH-.g
m 2J
·
·
PRZEPRASZAM
Stam'.sła'Wa Załęcz:nego
zam
w Zelowie. za zaH~ie 17
li&topada 111'72. Wa.Jdemar
Su.kiennik, La&k., Potna 14

---------------=
„

Przedsiębiorstwo
zapewnia
dowóz
pracowników zamiejscowych I zakwaterowanie w hotelu robotniczym, Zgło·
szenia kandydatów przyjmuje: l..ódzkle
„
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno„
Inżynieryjnego „HYDROBUDOWA
5", Lódź, ul. Kilińskiego 141, dział
zatrudnienia, płac i szkolenia, li pię· „
L"!' w rrndz. 8-15.
4963-k

:
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OGŁOSZENIA

INŻYNIER o0grodnlll:
;;;..
samotny rencista da doradztwo (lub Lnne prc.po_
zycje) w organlz.acjl
1
protl<Ulkcji
gollpo!l.arstWa.
za pokój 1
wtrzy-manie
Oferty
„10184"
Prasa.
Piotrkowska 96.
WYNAJMĘ pokój
wczasowiezom na
sierpień.
Gdańsk-OHwa
Bitwy oliwskiej 14 _63.' Maczek.

DROBNE

POSZUKUJĘ

wspóln'.ka

do
zakładu
bieliżn'.arskiego.
Oferty
„10189"
Prasa. PiotnkoWS<ka 96
10 BM. ok. g'OOZ. 6 45 ra-

n.o na trasie

KiJlńSokieg-o

Przybys:zewskiego
Dworz:c Fabryczny pozostawilam torbę
tu<rystyczną

z

cza.i-no-czerwoną

bardzo cenym• lekam!
przedmiota.ml.
Dla znala:!.CJ.'
nagroda. Te.\.
598-2·9.
Grunwaldzka &c w iec:oorem.
1a517-g
I

pamiątkowymi

~

BANK
POLSKA
KASA
OPIEKI
S.A.
uprzejmie zaprasza dó sklepu

MHD
w ZGIERZU,

przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 82
prowadząceg·o sprzedaż

TOWARÓW PEKAO.
Polecamy towary krajowej pro-

12/iiJIJĄfią

dukcji eksportowej oraz zagra-

OGRODNICZE 2 ha
z
prawem zabudowy, nowe
o:abudowania dziatki budowlane. 15 ton siana sprzedam. Kne>p. Pab:anice. Karniszewicka 81

nicznej. Sprzedaż za waluty wy-

i

od
do

od

czytelników do czytelników ·

Konfrontacje

Żródlo stałych

konfliktów

Wide>oznie praca tej urzędniczki nie odpowiadała dy·
rektorowi, bo e>trzymala 3-miesięczne wypowiedzeniP., Na
kilka d11i przed ostatecznym opuszczeniem placówki. chcia·
la przekazać dokumenty działu, aby jej 11ikt nie zarzucił,
że zostawiła bałagan, Dyrekcja na jej prośbę nie zareai:o·
wa.Ja. \V c..statnlm ·więc dniu
nasza Czytelniczka pobrala
świadectwo pi;acy, a następne;o podjęła zatrudnienie w
innej instytucji,
Po 7 tygodniach
otrzymala
nagle wezwanie z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Żąda
no od niej, aby w ciągu 7 dni
zglosila się do d7)ału admlnL
stracyjno-gospodarczego,
celem
rozliczenia się z nad.z 0<rowanego
majątku
.. w ra.zie
niesta.
wienia się w po;vyższym termLnie, majątek przejęty zostanie
komisyjnie, a
wartością
brakującego sprzętu,
obywatelkę"·

obciążymy

Niestety,
zbyt często ze
- przychodzą do redakcji ludzie z taklnli kłopotami
Wyjasn.amy, tlumacz~my. '-11e-r
weniujemy
w
branżowych
związkach zawodowych. A prZfl·
<:leż
są
to sprawy tak oczy_
wiste. Pracownik, odchodząc :i
zakładu,
musi zdać swoje stanowisko pracy, niezależnie <><1
tego, czy jest robotnikiem, urzęd•nlkiem,
kierownikiem sklepu. czy ma.ga.zynierem : Tych
spraw 1 czynności musi jednali'
dopllnować
administracja
zakładu,
b<>Wlem ona odpowiada
za organizację 1 właściwe funk.
cjonowanie zak~du czy msty.
tucJL
„Złożyłam 3-miesięczne wypoczęsto

wiedzenie skarży się
b y ła
pracownica, która przez 9 lat
pracowala
w Przedsięblorstwut
Sprzedaży
Okazyjnej i Komisowej ponieważ
30 czerwca
był
ostatnim
dniem
pracy,
zgłosllam się
do działu kadr
po dokumenty t zaświadczenie
pracy. Oznajmiono mi, te do.
piero wtedy rozwiążą ze mną
umowę.
gdy odbędzie się inwentaryzacja. Ale kiedy? Przez
3 miesiące o nią prosiłam i doprosić
się
nie mogłam. za 2
dni podejmuję pracę w innym
przedsiębiorstwie. Kto może mi
pomóc?".
To nie są skargi odosobnio•
ne. Przypadki przedłużania za•
trudnienia
poza okres wypo.
wiedzenia też, niestety, są czę
ste
Zakłady
zapominają,
ż11
wiąże się z tym określone rosz..
czenie pracowników. Stąd spory. Oble strony nawzajem sobie grożą. I dopiero sąd m usl
je rozstrzygać. Nie byłoby tych
konfliktów. gdyby wszyscy pra.
codawcy mieli poczucie <>bo.
wiąz.ku l odpowiedzialności.
GIZELA BARGIELOWA

Takie „pismo••
może nawet
najspokojniejszego
człowieka
przyprawić o
bicie serca. Jakiż bowiem majątek miała zdawać? Obejmując 4 lata temu
stanowisko kierownicze w placówce leczniczej przy ul. Kniaziewicza, żadnego pisma o odpowiedzialności majątkowej nie~~
podpisywała, ani też protokołu ~
~

~:Ji~~~}?~:~;iffprzyjęty
;§ ~~~ POCZTI\
~~i;t~y~f~~;~;~~:;; ;~ ~~
I~

je posiada.nie
nowo
praoownik.
Dlaczego w czasia
trwania stosunku praey nie roiliczono się z nią? No właśnie,
dlaczego?
Na to pytanie nie umlel!~my
odpowiedzieć. Natomiast uspo_
koiliśmy czytelniczkę, że m-oż"
bez obaw odpisać swojemu 1'y!emu pracodawcy, te ponlewa7
nie
podpisywała
dokumentów
mówiących 0 jej odpowiedzialności materialnej, nie ma się
7:
czego rozliczać.
Wszystkie
sprawy pracodawca zobowlązany by! załatwić w czasie trwania stosunku pracy, a nie d<>piero po kilku tygodniach j
go likwidacji.
e-
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Z Ł OdZI' dO BUłgar u"
tylko Samochodem'T

„~
~
Wiel\l
~ Io sobie,

lodizian za.planoważe tegoroczne urlo-

~ PY spędzą w Bułgarii. Szyh-

bie
i
syna 3-tygodniowe
wczasy w Bulg.arii, rozpoczynające się
7 sierpnia. Gdy
stanęła po bilety, prosząc o
dwa miejsca sypialne, kasjerka bezradnie rozłoży!a'. ręce:
nie ma i nle będzie. Może być tyillro samolot do So! ii, ale dop :e•ro na 8 s ierpnia.
„Po co
więc
„Orbis"
sprzedaje
wczasy 1 jeszcze
pobiera 900 zł opłaty tytułem
prac
manipulacyjnych?"
pyta W liście
do
reda•kc j1
zdenerwowana Czytelniczka
RED.: Przekazaliśmy te żale dyrekcji łódzkiego odd-zialu „Orbisu".
Właśnie otrzymaliśmy wyjaśnienie; w którym „Orbis" prosi... o wyrozumienie i usprawiedliwienie.
Bo to z przyczyn od niego
niezależnych nie może obslużyt swoich klientów.
Centralne
Biuro
Obsługi
Podróżnych
w
Wa.rszawie
,.Polres",
które
dysponuje miejscami syplaluyml
i mejscówkami. jedynie
w
50 proc. realizuje zamówienia
lód-z.kiego „Orbi.<iu".

o:
~
~
~

~

~

~
~

~
~
~

~
~
;i;<!
~~
/.A
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0
0

~

mienialne
bony towarowe
POKÓJ, kuchnia, ogród.
~ ko
1 sprawnie
pozałatwiali
~
zamieni(} na dwa poko~ formalności paszt>ortowe.
A,
je
Lub
duży
!)O\<óJ.
kuch~
że
są
przezorni,
już
na
30
~
KUPIĘ m~łe
gospoda<rbloki.
Pokładowa
5537-k
~~ dn\ prze,d pooróżą, stanęli w
~~
stwo do 3 ha w okolicy nia,
47,
Walczak.
10315-g
~ kasie łódzkiego oddziahl „OrLodzi. Ma.ria
FranczY'k
~
~ bi.~u" po bilety kolejowe.
~~
Wadochowice, pe>ez. 57-210 MLODE
malżeńst\vo,
~
Tak zrobili również panoO.
Henryków, pvw, Z>ibko- czlonkowie
..._,,.DL~D~•
spółdzielni
~ wie Piotr K. i Bogdan
W„
~
w;ce $!.
5733-'k poszukuje mleszkanta· w
~ którzy 3 lL?ca, stanęli przed
~
DZIALKĘ
1200 m ogro- Lod.z.i lu.b 0>kolicy. OfeT~ kasą czYlflną od 9 jut
~
.,10-289" .P1rasa, P~otr
dzoną przy stacji !..Ubli- tY
~ o godz. S rano. Nazajutrz by~
nek. ta.nio sprzedam. Hi- kowska 96.
~ li tu o 5 a w jeszcze na~
pe>teczna 25 m, 95. wie- MALZEl'ISTWO
studl!-nc~ stępne dni o
ł rano.
Ale
(ulz.)
~
cwrem.
10209-g kie poszu kuje
mfeszkaPrezydium Powiatowej .Rady .Narod1)'Wej
nia,
Oferty
„11}24t••
J:>r1<SPRZEDAM pól domu W L~Y Wyd<r.\a.l Zlko"IV.ia. i 0\\it>ki
parler,
ł
m\esz.k.an\a. sa. Plolrk<>w'>lr.a ''·
Spolec:J1D.e) ~ast.a konkuM na sta.nowl&ko
•
I
„
~ Plszecle w od:powiedzi
na wa z n ich uschła. P&dobniP
sklep garaż 2 mle&?.ka- MIESZKANIA nle umeblo~ list
Czytelnika, że wiosen- stało
się z kilkudziesięcio- ~
111ia. sk.lep, garaż - wol- wanego po.szu1lr.u.ję,
Tel.
ordynatorów Oddziałów
Zespo.tu Oplelki
~
nych
czynności
przycinania
letnimi,
ogromny-mi topola- ~
ne. Wia<i•omość:
Lódź.
576-47.
101!5<i-g
Zauważyłem, . że plombowane ~ drzew, dokonują
tachowcv mi na ul. Czarnieckiego.
~
ul. Tuszyńska f'l i:osp-oZdiroWIOtnej w Lęazycy w nOIW'O ot:w.a.rtym
darz.
5422-ik PANIENKA pracująca pobezpieczniki,
umieszczone nad ~ - ogroonicy.
Czyżby te rzekomo „higle. ~
wpita.Lu:
szwlwje miesz.kania
su~ •Czemu jednak po tych !eh niczne" zabiegi były równoDOMEK
jednorodzinny. bloka llOrskiego z niekrę
licznikiem, dymlą, Z tego wno- O. zabiegach drzewa
UJSychaja. znaczne z wyrokami śmierci ~
- Odóz.i.82U
Kairdiioilo-=o-Reu•maitolo~ozbu.dy nek
gospodarczy. pującym wejściem.
szę, że jest jakieś uszkodzenie. ~ Oto na Al. I Maja
spośród na stare drzewa?
~
Ogaraż. ogród (całość 3.000 ferty
111eg.o
„10170"
Prasa.
Telefonicznie
zgłosllem do E- ~ wielu przyciętych chr?.ew poloMirosława Pl&truszkiewicz
~
m) blisko Lodzi
sprze- Piotrkowska 96.
- I Odcizldu chJ.roirg1cmieg0o
dam. Oferty „10l54" Pi·alektrowni,
ale pointormowaDC>
PRZYJMĘ pracującą
paisa. Piatrkowska 96.
mnie, że naprawy nie należą ~
~
- Odclz!alu Dzleoięcego
nią
na mieszka.nie. Nado jej
obowiązku, Dlaczego? ~ Mieszkam nad restauracj11 raz zdarzyło, ścierpielibyśmy ~
1,60 HA, w tym 2il drzew wrot 64-22. Godz. 17-20.
-Odduału Now<ll.rC>dków
Przeeiet płacę i to regularnle ~ „Jutrzenka".
Niedawno
w Ale tego rodzaju
imprezy ~
owocowych 1 2.20 ha, zatelefobudowanla sprzedam Ko- MlESZKA."'lA z
za prąd,
~~O. jedną z sobót, odbywało sle dość często są w „Jutrzence" ~~~
- Od!doz:iału Za.ka~·eg<>
~ tam
wesele. Aż do godz. & organizowane. Czy rzeczywi. O.
lonia Gospodarz, 61 Wla- nem poszukuję ·na ro·k.
- II Oddżl.atu Polo:bnbol.o-Gtneik<>'1ot1cmego
JERZY KARGUL . ~ rano słychać było
orkiestrę. śeie nie ma ża:d!llej ochrony ~
„J0:12il"
.Prasa,
dysla•W Kopeć.
102'11-g Oferty
Pie>trlroW!ika 96.
ora,z
RED,:
Zakłady Energetyczne ~ pijackie krzyki 1 przyśpiew. lokatorów przed takimi we- ~~
DOMEK - 2 pokoje, kU~ ki. Zadzwoniłam na milicję, se1nymi męczarniami?
a~~
- kierowm.!ika Odd2llla'N Przyjęc! 1 P>oimocy
c11nia. o~ódek, zabudo- M-3 w Szczecinie, zamiesą przede wszystkim dostawcą ~ ale o<lipOwtedzieli, że tunkci·oprądu i rzeczywiście do ich o· O.
O.~
nię
w przyiszlym
::-oku
wania
gospodarcże.
b
· kó
ż
~ nariusze są bez:radni, bo
to
Helena Reingel
o.
Dorarż<nej
sprzedam. M ieszka.nie na na podobne w Lodzi. 0owiąz w nie nale Y naprawa "'-" przecież we'se!e. Gdyby to sii::
wf. Bytomskiej 35 ~
wewnętrznych
instalacji elek- ~
~
„I0.2i02"
Pr.asa,
zarrnianę w blokiach
Ju- fe·rty
Kandy-da'ci powinni :z;iotyc! dokumen<ty}
lianów. Teofiló~.
Wia- Piotirko0WIS'k>a 96.
trycznych, znajdujących się w ~
JAKżro> CIĘ ŻAL
- pooamJ.e
budynkach mieszkalnych. Wszel- ~
1
C
"'
~
d·omość:
Lódź,
Gliniana
kie
USzkOdzenia
użytkownicy ~
O.
11.
1n206-g MLODE bero-zietne mał
- żYtie>rY.S
żeństwo po.sz,U!kuje sublopowinni
zgłaszać do swo'ch ~
Niedziela, słońce,
go, rąoo. Może to jego dziecko?
Nie, ~
- uwlereY'teln<l 0111e o.c2plsy: dy;ptoma, za.
od · · t.r j"
MZBM
ół
O. Tłum
ludzi
wysiada
na nie jego. Idziemy więc dałej,
DWA dorn.lct jednor<>dzl.n- ka.tonskiego pokoju.
adzielczych,
mmis ac i, bądź
sp - O.
,,krańńówce",
by ode~hną"
''"" ·
W res~c1e
·
do· ~
„ 1-0196"
P.rasa,
ne mutrowane. ogród - ferty
świadc.ren!La o praiwle , wyk.o<Tiywam..la zado' wlaści~
~
"'
~ wyp, .uiiemy.
~
1.400 m sprzedam. Zduń Piotrkows.ka 96.
cieli
domów
prywatnych.
Oni
to
~
świeżym
powietrzem.
Po
jezwiad·ujemy
się, że 2-letnia ~
wodu,
ska We>la spacerowa 41
bowiem
są zobowiązani wezwać ~ dni, pelnej samochodów, spa. Basia mies?Jka w dużym bia. ~
MALŻEŃSTWO
bezdziet- .zaświad'C!Zende o spe.ej a;lLzacji n st.
fachowca i na własny
koszt ~ ceruje spocone maleństwo, u- lym zamożnym domu. Odda- ~
ne czlon.kowle
spól- 0opi.niię & o.;ta'fmieg·o mi.ejsca pracy
dokonać
naprawy.
Następni• ~ brane
w
cieple, czerwone jemy ją w ręce ojca, który
dzieJll1.i posz.ukuje mieszmuszą
powiadomić
Rejon
Tech~ ubran.ko. Dźwi ga sia•tkę wyp- beztN>Sko mówi: „Bo ona tak ~
- opi.nię konsultanta wojewódz.ld.ege>
kania.
Oferty
„10227"
nicznej Obsługi Odbiorco w (tel. ~ chaną papierowy-mi toTebka- lubi uciekać"!
~
Prasa. Piotrikowska 96.
Termim 9kłaodia.111!a otert wraz z dokumen%23-72),
który wyśle swojego ~ mi. szuka.my
matki.
Ktoś
R. J,
~
tami U1plywa w ciągu 14 dmi od da'ty ogło
pracownika, aby sprawdził , czy ~ nam mówi, że opodal męż.
(nazwi.<iko 1 adres znane
~
KUPIĘ mieszkanie
M-~
SPRZEDAM pianmo Lódź lub M--2
wlaimościowe.
napra·wa
została
prawidłowo ~ czy7Jl1a sprzedaje
truskawki.
redakcji)
~
sz,enLa.
telefon 537-12 .
5732~k Oferty
„10244"
Prasa,
wy·kO'nana i wtedy założy n<Jwe ~
~
Oferty naJ,eiy ki eroiwa.ć pod a>dlre.sem :
TELEWIZOR
tranzystx>- Piott'kowsoka 96.
plomby,
( g ) .
rowy, radio „Ryga''• oWydział Zd•row>a l Ople•kl SpmecuneJ
BLOKJ wtasoościowe
.1111111111111uLI111111111111111111111111111111111uu1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
verlok
trzynitkowy
Prezydium Powiaitowej Rady Nal'odoweJ
dwa pokoje z
kuchnią
sprzedam.
Kołodziejska
ku•plę.
Oferty
,10247"
w
Lęozy~y.
ul.
Marli
Konopnidiliej
11
OPERATORA na sprzęt cięż.kl,
- INŻYNIERA odlewnika na stanowisko st.
6-5'9, bi. 214. Godz. 1416.
'0225-g Prasa, Piotrkowska 96.
z adlnotacją na kopercie „Konk!um" ze
ELEKTROMONTERÓW dyżurnych,
metalurga,
IZOLARZA.
„SCHAFCHAUSEN"
zlo- MLODE, be·?JdJZietne mał
WS1kaza111olem na. jaiki odd.ziaL
- INŻYNIERÓW technologów,
ty. nowy męski - ~u- żeń&two po&zuikuje
m'.eMiesrnkrutia zape-wniamy
- MASZYNISTĘ parowozu z uprawnienia- - TECHNIKÓW mechaników na stanowip i ę . Oferty z ceną „10191" szkania
Oferty
'0245"
mi PKP,
ONlynaitM'ZY nle potwłn·nt prowadrzlł! (>ty•
ska technologów i planistów do działu
Pra-sa. Piotrkowska 96 .
Prasa. Piotrkowska 96.
USTAWIACZY wagonów,
wameJ pr.a.lilty'k.ł l&ka.rskdeJ,
narzędziowni
KUPIĘ akordeon go ba- POKÓJ w blokach oct.r,ajMANEWROWYCH z upr. PKP,
oraz
sów. Sprzedam pro.staw- mę
samotnemu
pan.u.
ODŻUŻLACZY,
nik-autom.atyczny
wol- O:ierty
„10217"
Prasa.
- TOKARZY. frezerów, szlifierzy,
tomierz. Tel. ~51-29
Plotr.ke>W&ka 96.
WYLADUNKOWYCH1
- ŚLUSARZY remontowych,
ROBOTNIKÓW bez kwalifikacji,
SPRZEDAM
szczeniaki MALŻEŃSTWO !; dziec- WIERTACZY, elektryków z grupą bhp,
WARTOWNIKÓW do straży przemyslogryfony os~rowlose. my- kiem.
członkowie
spół
BRAKARZY metalowych, ostrzarzy,
śliwskie.
Lagiewnicka 153 dzielni poszuikuje pO'!!:~ju
wej,
O!erty
m. 1, tel. 526-26.
10203-g &llblokaitors•kie·g o.
blacharzy,
zatrudni
zaraz
z
terenu
Lodzi
Zespól
Ele„IG195" Prasa, Piot..r<k<>WMALARZY,
lakierników metalowych,
SZCZENIĘTA
ktrociepłowni
im.
W.
Lenina
W
Lodzi.
ul.
ska 96.
MGR INŻ. MECHANIKA z praktyką w Wróblewskiego 2&.
Zgłoszenia
przyjmuje
STOLARZY,
formierzy maszynowych
RENCISTA poszukuje pozakresie eksploatacji i remontu dźwigów dział kadr zespołu EC w Lodzi, ul. Wrói ręcznych,
koju. Oferty „10161" Praenergetycznych,
blewskiego 26, tel 436-91 lub> 403-00 w. 118.
sa.· Piotrkowska 98.
PRACOWNIKÓW do transportu

PEKAO.

Konkurs

NTU
303·04
od owiada

•

lektrownia ~
nie naprUUJIO

0

-DLACZEGO DRZEWA USYCHAJĄ1

0

0

~
0

0

~

KTO OCHRONI LOKATOROWł

~

-----

BASI EN' KO

o.
o.

0

0

ZAMIENIĘ
mieszka'!lie
M-3 (2 pokoje. kuchnia)
w Koszalinie na podob„SKODĘ-Octavię"
sprze- ne lub większe w Lodzi.
dam. cena 35 ·000. Oglą Oferty
„10162"
Prasa.
dać: Piotrkowska 2lł .
Piotrkowslka 96.

8'Przeda.m. NaWTe>t 74 po 18.

„ZASTAWĘ"

„WARTBURGA
353''
sorzedam. Parking - al
K":i~i·usokl
(„Europa")
godz.. 18-20.
10236-g

POKÓJ
necz.ne,

1(1

m,

l

p. sl<>-

zamienię
na
wi ększe do 25 m
lub
równorzędne.
Nawrot 64
m. 22, Oglądać: po godz.
16.
1!>163-ł

INŻ. MECHANIKA na stanowisko kierownika warsztatu mechanicznego,
MGR INŻYNIERÓW budowlanych lub
techników budowlanych z uprawnieniami
budowlanymi na stanowiska specjalistów;
- MASZYNISTÓW kotła,
- MONTERÓW kotłowych.
- MASZYNISTÓW turbOL~Si)olU 1 kondensacji,
- MASZYNISTÓW gospodarki wodnel po
zas. szkole chem„

i zewnętrznego,
PRACOWNIKÓW do magazynu,

wewnętrznego

pociągowych,
frezerów, ślusarzy
narzędziowych I remontowych, ślusarzy-usta

TOKARZY

wiaczy automatów oraz elektryków i szlifie·
rzy narzędliowych zatrudnią natychmiast z
terenu m. Lodzi Zakłady Igieł i Części do
Maszyn Dziewiarskich „FAMID" w Lodzi,
ul. Wersalska 50. Warunki płacy wg układu
zbiorowego pracowników przemysłu metalowego. Zgłoszenia przyjmu.ie dział kadr · I
szkolenia zawodowego w godi. ·7~15.

CIEŚLI-pakowaczy,

-

KRAJACZY METALOWYCH i pracowników do przyuczenia zawodu
zatrudni z terenu m. Lodzi Lódzka Fabryka
Ma.szyn Jedwabniczych „Majed" w Lodzi, ul.
Żeromskiego 96. Zgłoszenia przyjmuje dział
spraw osobowych i szkolenia zawodowego w
Lodzi, ul. Żeromskiego 96 w godz. 9-15.
J).ZIEN~~ ŁOD~l llil' 164 (~655~

i

Jeszcze o egzotycznej wyprawie wgóry Iranu

Dziś ~Radio-t'le.lewi1jł

+ Ksiqżki i

albumy o Polsce dla Irańskie]
Federacji Górskiej+ Reklama sprzęlu i żywności
+ łławiqzanie kontaktu z irańskim środowiskiem
akademickim
11111

JAK JUZ WCZORAJ INFORMOWALISMY. Z LODZI WYRUSZYLA W TRZYMIESIĘCZNĄ PODRÓŻ PIERWSZA WYPRAWA 7-0SOBOWEJ GRUPY LóDZKICH S'IUDENTOW W
EGZOTYCZNE GóRY IRANU.

Z informacji uzyskanej p:·ie<I
wyj·azdem od kierownika
~:y
prawy - Jacka Tyczkowskiego
- st-udenta V roku Wydz. Chsm ~-cz nego PL wyn i·ka, „~! o·
prócz celów naukowych i <portowy·ch tej interesującej eskapady jej u.czestnicy
prrekaża
Lrańsk iej
Federacji
Górsk iej
ks ' ążk i i albumy o naszym k~a
j0u oraz prowadz i ć będą re~·3·
mę pol'k ;ego sprzętu
i tywno·
9ci.
M. in. łódzki „WizamP.t"
przeka za ł studentom 1000
sztuk
ŻY'letek „Polsilver" PJ celu ;eh
zareklarnowa.nia wśród Irańczy.
ków.
Zjednoczen ie Przemv~lu

we, klóre są przystosowall'le do
warunków tropikal•nych.
W czas·e pobytu w
lranl„
lódzcy studenci nawiążą
kon-

F ilcowego i

(Dokończenie ze str. 3)
nie ma Gwarantują to pewne formalno • prawne roz-

Tkainin

Techn:c1..

nych wyposażyło wyprawe
w
7 nam iotów i liny ws•pinaczko-

do Rumunii,

Jłułgarii, NRD,
Jugosławii i Grecii

posrednictwem łódzkiego odBiura Zagranicznej Tu·
rystyki Młodzieży „Juventur"
wyjechało już w tym roku na
atrakcyjne wycieczki zagra nlczne ponad 1100 osób. a
"'
lipcu, sierpniu i wrześniu br.
wyjedzie dalszych 1300
mło
dych turystów.

działu

Ja•k nas poinformował lclerow.
n ik lódz.k'ego oddziału
BZT.M
,,Juventur" Zb. Korzeniowslci - są jeszcze miejsca na pobytowe wycieczki
samolo:owr
do Rumunii 1Ma.ngalia - Jupiter) w >ermiona.ch 3-17 8 i Jl26 8 oraz do Bulg·a r ii (Primor·
sk-0) w okresie od 3 do 18 P
Natom'ast dla zwolenników tur ystycznej wyprawy po Bul~•ri'
,. Juventur 1 '

proponuje

PROGRAM I
9.30 Slynne
zespoły ludowe.
10.00 Wiadomości. 10.08 W krę
gu mus1ca.lu. 10.45 „Lato z radiem". 12.05 z kraju I ze świa
ta. 12.20 Rzeszów na muzycznej antertie. 12.30 Koncert ży.
czeń. 12.50 Rzeszów na m uzycznej antenie. 13.25 Radiowy po.
radnik rolnika.
13.35 Rzeszów
na muzycznej antenie. 14.00 ze
śwla ta
nauki i techniki. 14.05
Muzyczne podróże - Moskwa.
H.30 Sport to zdrowie. 14.35 Mu.
zyczne podróże - Paryż. 15.00
Wiadomości. 15.05 Muzyczne podróże Londyn. 15.30 Apetyt
wzrasta w miarę
słuchania,
15.35
Muzyczme
podróże
Rzym. 16.00 Wiadomości.
16.10
Muzyczne podróże
Praga.
16.30 Radiowy Poradnik Języ
kowy.
16.38 Płyty z różnych
stron - Polska. 16.55 Propozycje na dziś. 17.00 Studio Mło
dych. 17.15 „Metronom". 17.50
Rytm, rynek, reklama.
18.05
Non stop przebojów. 18,30 Cyki:
„Gmtna - Urząd - Samorząd".
18.40 W kręgu piosenki klasycznej. 19.05 Muzyka i aktualnoś.
ci. 19.30 Z albumu kolekcjonera muzyki. 20.00 Dziennik 20.15
Muzyczmy relaks. 20.50 Kromka
sportowa. 21.00 Miniatury roz.
rywkowe. 21.25 Aktualności kul.
turaine. 21.30 Rytm. taniec, pio·
senka. 22.00 Wiadomości.
22.05
Poznajemy style jazzowe. 22.25
Co słychać
w świecie. 2.2.30
Rytm, taniec, piosenka.
23.00
Dziennik. 23.10 Korespondencja
z zagranicy. 23.15 Rytm, taniec;
piosenka. 24.00 Wiad.

ta,l cty it Irańskim środowiskit>m
akademickim w celu ro·zwi11ię·
c ia wspóŁpracy naukowej sludent-ów PolskJi i lra•nu o.raz n·
m<>illiw ienia wymiany studentów
w formie bezdewizowych
wycieczek tu.rystyicznych.
(J.

kr.)

Jaki będzie ten
samorzqd?

ZJuventurem
Z Lodzi i woj. lódz.kleęo ~a

CZWARTEK, lZ LIPCA

orgamizowany1ch przez: Z'akl.ady
pracy czeka na turystów
w
NRD.
Berl :n. Drezno . Er.fou·rt
L:.ps.k można zw:edza<\ ~a t•·
nich wycieczkach ł· 1 8·d.niowych.
Z Innych nie mn\eJ atrak<'yjnych zagran:.cznych wojaży d ' a
mlodz'eży z Lod·zi i woj
I 1-dikiego to: Jug.oslaw :a ze ~we
dlJa•n !em Belg,radu.
Sarajewa.
Dubrown :ka i lludvy (sam.Jl'>tem w term•n•e 199-310).
także jeszcze m <eJsca na oe>l>Yt

wiązania, poza tym samorząd
nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem wiodącym
do celu jakim jest wyi:szy
poziom
życia
i
kultury.
Uchwała Biura
Politycznego
KC PZPR stanowi wyraźnie,
ze
„miejsce
zamieszkania
zorganizowane
jako osiedle
społeczne
powinno Sipel:iniać
ważną rolę w
kształtowaniu
socjalistycznych
stosunków
międzyludzkich i
współodpo
wiedzialności obywatelskiej".

Komitety samorządu wybierane będą w glosowaniu jaw.
nym delegatów
samorządów
niższego szczebla na okres 2
lat, · to też będzie
chronić
pned zbiurokratyzowaniem.
Więc

j11ż

mieli

Dziś

będziemy

kiedy
samorząd?

na

Sródmieściu

Bałutach

obradują

w

wspólne sesje DRN i DK FJN zatwierdzające
regulaminy samorządów. Sesje w
pozosta.
w Grecji i Jug-osławii. w Ate·
łych
dzielnicach od.bPdą oię
nach Sa·l on 'kach. Skopje i Bel· , w najbliższych
dn:ach.
We
giradJz\e (ró\\"'n .cż sam-0lotem
w
wrześniu
i październiku bę·
okresie od 27.9, do 5.10).
da konferencje obwodowe i'
(j. kr.)
osiedlowe, na których powo_

s,

1

~''~~

trasę

Wan1a ~ :Py•mowo-- Plewen Sofia (poc<ąg'em) w
te.rm n•P
17.8 -3 9. W.'ele c'ekaWy<'h" tra,
przez cal;v s :er p l eń i Wrlf'S'er\
dla wyc i~ czek indywidualnych i

:~~;:;.~~~:~~;;;(
•9,.,;~kttj.;•
jącą rotm~.

od na .

Rozmawiał:

Z'-

JÓZEF

lnt~O'sti•

P<>TĘGA

PROGRAM ll
9.00 W A. Mozart
Serenada O-dur. 9.40 Tu Radio Moskwa. 10.00 „Osiol Buridana" fragm. pow. 10.20 Melodie rozrywkowe. 10 40 Nie ma marginesu. Il.OO Polska muzyka baletowa. 11.30 Wiad. 11.35 Radiowa poradnia rodzinna.
11.40
Twój Bank Twój doradca.
11.50 Od Tatr do Bałtyku. 12.10
,.Spółdzielcza iniciatywa koopeTacil" - rep. dźw. (L).
12.2~
Opoczyńsk i e
melodie
ludowe
(l.).
12.35 Gra orkiestra
~
White•a (L).
13.00 Wiedza o
człowieku.
13.20 Muzyczne ml.
gawki filmowe. 13.30 Wiadomoś
ci.
13.35 „Cztery sekundy" fraJ?m. pow. 13.55 Mini-przei;ląd
folklorystyczny.
14.00
Wiece].
lepiej, tanie.i. 14.15 Swiat i my.
14,35 Rep. z Festiwalu Muzyki
Chóralnej
w
Międzyzdrojach.
15.00 Radioferie w kręgu przy.
Jac1ól. !5.40 R. Strauss - PoPJ]Yl-t., ą:vm.toniczny < „Don Juan".
16.00 .,~zas i ludzie".
16.15 z
nagrań solistów 16A5 Aktualności lódzkie (L): 17.00 10 minut
z 1.e,połem K, Niczego (L). 17.10
..,Przyjaciele ksią:Oki"
rep.

(IL). 17.30 Ork. Radia 1 Telewizji
Moskiewskiej
(L).
17.45
Fragm. rock-opery pt. „Naga"
(L). 18.10 Radioreklama
(L).
18.20 Radiowy terminarz muz~' 
czny. 18.30 Echa dnia.
18.40
Widnokrąg.
19.00 Studio Mło
dych. 19.15 Lekcja jęz.
nie.mieckiego,
19.30 600 sekund z
Kwintetem G. Shearinga. 19.40
Moje przygody poetyckie. 20.ou
Aud. z cyklu: „ze świata opery".
20.30 Zespól Dziewiątka.
21.00 M. Mussorgski - Obrazki
z wystawy. 21.30 Z kraju ! :te
świata.
21.50 Wiad. sportowe.
21.55 Portrety wielkich wyKo.
nawców
Claudio Arrau fortep. 22.30 Książki, które nil
was czekają. 23.00 Radiowa agencja muzyczna. 23.30 Wiadomości.

PROGRAM Ili
9.30 Nasz rok 73. 9.45 Dyskoteka pod gruszą. 10.30 Ekspresem przez świat. 10.35 Dyskoteka pod gruszą. 11.05 „Przygody dobrego woja.ka Szwejka"
słuch.
11 35 Nahorny
gra
Skaldów. 11.45 „Pożegnanie
z
bronią" pow. 12.05 Z kraju.
i ze świata. 12.20 „Nie jes.teś
ciszą"
grają
i
śpiewają
Czerwone Gitary. 12.25 Za k ierownicą. 13.00 Na lubelskiej antenie. 15.00 Ekspresem
przez
świat. 15.10
W kręgu piosenki.
15.30 Rzym&kie przyrzeczenia gawęda.
15.40 Jazz - rock z
NRD. 16.00 Gdzie jest przebój?
16.25 Od Missisipi do Wołgi w
balladzie. 16.45 Nasz rok
73.
17.00 E'kspresean przez
św:iat.
17.05 „Pamiętnik z trzech mórz
i jednego oceanu" - odc. pow.
17.15 Mój magnetofon. 17.4-0 Sło
wo i dźwi<:fk. 18.10 Eksperymenty muzyczne Daunera. 18.30 PolitY'ka dla wszystkich.
18.45
Bossa
novy na fortepianie.
19.00 Ekspresem przez
świat.
19.05 Aktua.J ności muzyczne z
Paryża.
19.20 Książka tygodnia
„Dziesięć
lat
wygnania".
19.35 Muzyczna
poczta
UKF.
20.on z nO'WYch nagrań A. Sylvestre. 20.25 „Nadom - znac-iy
święto''. 20.45 Kabaret piosenki
K. Sienkiewicz 21.00 Jrlterradio magazyn·
muzyczny.
21.30 Glosy ze starych płyt J. Telgarden. 21.50 L. Różycki
„Et'C>S i Psyche''. 22.00 Fal?ty
dnia. 22.08 Gwiaroa
siedmiu
wlecZ'<>rów - Gury Beaort. 22.1;
„Kapitan Blood" pow. 22.45
Koly'lanki dJa dorosłych. 23.00
Współczesna
poezja austriacka.
2~ 05 Laboratorium magazyn.
23:50 Na dobranoc śpiewa Fari-

Poszło mi z nim dużo łatwiej niż z właścicielem stacji obsługi. Po pr05tu Murzynom było du.żo łatwiej się
dogadać ...
- Proszę mi powiedzieć, co Miało się we wtorek, w
dniu morderstwa?
Naturalnie pytanie to poprzedziłem ro2mo.wą na róż
ne tematy, aby wzhudzić w nim zaufa.nie.
Staruszek,
daję wam słowo, był żywcem wyjęty z
„Chaty wuja Toma". Położył sekator, zatopił rę~e w
wielkich kieszeniach kombi·nezo.nu. Sprawiał wrażenie,
jakby s'iedem ra.zy obracał językiem w ustach,
nim

MIECZYSt.AW DERBIEN

ostrożnie

Ależ nie! prawdę nic nie
mele. Mówiłem

wycofał się natychmiast. Ja nawiem. Zawsze widziałem, że pali catylko tak, genera•lnie, o młodych lu-

dziach ...
- No. oczywiście! A dziewczyna? Czy zna ją pan?
- Widziałem ją dwa razy, była tu z Mickem. Micke
kupił sobie samochód.
Pozwoliłem
mu
wykorzystać
okazję: stary pontiac, ale bardzo do·brze jeszcze chodził
i kosztował dosłownie grosze. Był szczęśliwy, że mógł
nim obwozić swoją dziewczynę. Wszyscy młodzi są tacy sami!
_
- Jak ona wyl!ląda? - spytałem.
- Bardzo ładna i doskonale zbudowana. Byłem zdziwiony. kiedy dowiedziałem się dziś z prasy, że ma zaledwie 17 lat. Dawałem jej eo najmniej 20. W każdym
razie musieli się dawno znać; widać to było po ich zachowaniu . Sprawiali wrażenie pary małżeńskiej.
- Czy zdziwiło pana, gdy oskarżono ich o morderstwo?
Jegomość zmiękł od razu.
Wie pa·n„. n\_e uwierzyłbym„. ale jak JUZ panu
mówiłem, ni.gdy nie wiadomo, co ci młodzi mo·gą zdziałać.„
Byłem

za wiedziony opu szczając tłuściocha.
Swiadkiem z ostatniej chwili był Samuel Briggs. Murzyn. liczący sobie 60 lat.
Włosy miał zupełnie siwe
i mocno kręcące się, nos płaski,
bardzo afrykań.<;ki.
Przewracał ze strachu oczyma, jakby obawiał się gniewu bożpgo.
Znalazłem go za gęstym zagajnikiem rododendronów,
w ogrodzie posiadłości. będącej jakby kopią posiadłości
1'%i·ngera.
Główne wejście tej posesji
prowadziło na
ulicę Achison, a boczne na ulicę Brendan Way.
Ojci"c Sam. pielęgnując kwiaty,
mógł od czasu do
czasu rzucić okiem na bramę wejściową do ogrodu
Ebi.ngera. I robił to.
105 ...;

wypowiedział

sło·wo.

- We wtorek? Nic nie widziałem.
- Uwaga, dziadku! przerwałem mu. Spróbujmy dogadać się. Co pa.n robił we wtorek między godziną 18 a 18.30?
Zrobił wielkie oczy, przerażony, jakbym oskarżał go
o morderstwo. Przełknął ślinę i jednym tchem powiedział:

Właśnie reperowałem w ga~ażu,
który znajduje
po drugiej stronie domu,
maszynę
do strzyżenia
trawy. ·
Teraz ja zrobiłem wielkie oczy, jakbym zastanawiał
się, kto tu właściwie jest tym obrzydliwym kłamcą?
A więc, co to za historia, z tym świadectwem w
ostatniej eh wiłi?
Sta·ruszek poczuł się mocno urażony. Nie chciał, by
uważano go za „lewego" świadka.
To żadna histo:ria, pro!IZę
pana! odezwał się
oburzonym głosem. Ja na.prawdę
w.idz.iałem tych
dwoje młodych luózi.
- Ale chyba nie we wtorek?
- Nie, nie widziałem ich we wtorek przyznał. Ale widzialem ich w sobotę oraz w poniedziałek. Czatowali przy wejściu do posiadłości pana Ebim,gera.
Teraz już nic
nie r01Zumiałem.
P ·r zymam się,
że
ogarniała mnie wście-kłoś.ć.
- A więc - odezwałem się - co pa.na skłoniło, aby
pójść bpowiedzieć policji o tej całej
sprawie,
jeżeli
ona nie miała żadnego bez.pośredniego związku z morderstwem?
Zauważyłem, że stary Samuel
poczuł się nieswojo.
Wiedział, iż oskarżę go, że jest głu.pim donosicielem,
a może na wet jeszcze gorzej!
Ja. proszę paona? Ale przecież ja nigdzie nie poszedłem!
To ten policja111t, k.tóry prowad<'-i śleditwo!
Wysoki, chudy blondyn .•.
Rozpoznałem portret po•rucmi!ka Lucjusa Trenta, ale
nic mi to nie tłumaczyło.

-

1
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„Fałszywy
telewi~yj;ny

lo.rd" - anlf.
tiJ:m
(kiOlor)
(W).
15.20 Matema•tyoka d•l a na.uczycceli L!czby i działam i.a.
15 55
Matematyka dla na.uczyicieli
L 'czby i dz'.ałainia. 16.30 Dzienn.k TV (W). 16.40
„Georges
Bank" fi.!m dok. prod. po!. (kolor) (W). 17.110 Sp.ewa i tańc zy
ZeSjpól Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jag '.elLcl'ńskieg.o „Slow:anki" (kol•or). 17.40 LWD.
17 45
P.r.ograan
pu.bl icystyczay
p-t.
„ M iliony do podjęci.a" (z Lodzi).
18.00 Telewi.zjoa Młodych - Przecl
zvotem 18.45 ,My i śrock>wisko'•
program pul>!.
(W).
;9.10
Przypom imamy,
radzimy
(W).
J9.20 Dol:Jlr-.imoc „Bajik.i Bo'1ika il.
Lolka" (1kolor). ~9.30 Dzie·nn ik
TV ('kolor). 20.15 Teatr Sensacji
Vlastion.il'
Su,brt
„Weekend"
przekład E. Wiotwicka,
Cz.
Sojecki, <"eż. J. Mach'\llsiki. Wykona.wcy: K. Wról>lew&kl,
z.
Kęstowicz. T.
Bogou1~ki
Al. Zaw'erusz.aon•ka. J. Wollej,Joo,
J.
Russek-<Gómyńska (W). p<> teatrze ok.
21.15 Re:flektsje
(W).
211.45 PKF (W). 21.65 Ekspres nr
30 (W). :?ll.25 Dzienrn i'k TV i wiacLomości 5\P0rtowe fW),
PROGRAM Il
111..15 „ Przyszlość Niskiego BeskicLu" (!Krajol:>roaz Polsk'. ) program krajoznawczy (kolor). 17 ~O
„Przed świętem" (kolor). 18.10
(K;no Filmów
Animowan ych)
,.Ogól1no plSiki Festi'\\1a l w Krakowie"

pr~·adzi

red. L.. B'..lk-O•

Wieoki w programie: 1) .Magnolie"' 2) „Gdzie się podziały
kJochaine

dinozaury",

3)

.,Te

wspani•ale ba;bebki",
4) „Slupy
betonowe".
18.50 „Co sta!'ego
w rn·odz\e

męsk~ejH

przed

!~2.m-e

S zymOITl KobyHńs·ki (kolor).
19. 20 Dobranoc ~kolor).
19.30
Dzlenni:k TV (kolor). 20 15 (Chóry Ś"'iata) Mastreechter Staar Holanodia film
muozy>czny
prod. NRF (koloor) . 20.45
(W
pracowni arty'Sty) Dym itr
żr
Jlński
(kolor) . ~1.llO 24 godz:n.y
(kolor). 21.10 „Upadek czarnego
Jronsutla" film fab.
prod.
ra.clz. 1kolor).
rą

J!I•••••••••••••••
W

dniu 10 lipca 1973 roku
prz.eżywszy lat 70

zmarła,

S. t P.

MARIA
GOSTKOWSKA

11nrJ

n nnsnnnnnnnrnTJl'•R

domu ZAKRZEWSKA
czlone.k ZBi)WLD, d"Łlalaczka
AK, od7..n.aczon.a Kirr.yżem Partyizanokim, Medalem za Warszawę,
Mooalem "'3 Wo!nOIŚć
i Ziwycięstw'<> ora'll Od1.naką
Grunwaldu.
Pogrzeob odibędrl'ie się dnia
13 lipca br. o go~ 16 z l<apliey omen.tail'Za na Mani, o
czym zawiadamiają pogrążeni
'Z

Nie ma kultury tam,
porządku

i

ładu,

czystości' '

W S ntlU!JtU

n

CORKA,

Dnia 10 Upca 1973 r. zm'arl
w "'ieku lat 70 Mąż, Oj<:iec l
D:niadeok.

ZIĘC

I WNUCZKI

Koledze TADEUSZOWI W ASIAKOWI wyrazy

glębokiego

wspótcomoia z pe>wodu

S. t P.

śmierci

WACŁAW KRZEMllEŃ
wete ran P-Owstań śląskich,
czl<>nek ZBoWiD
Pe>grzeb oodbędlZie „;ę dnia
12 J.ip,,a 1973 r. 0 godz. 16.30
z kapUcy omentar-.i:a na zarzewie, o oeym z.awiadaimiają
0

poz.ostałe

się

~ROGRAM

10.00

da.

gdzie brak
Tłum.

TELEWlZJA

ł

w

~l~l)Ol\.im

skl·ltdają

DYREKCJA, POP
PZPR
RADA ZAKLA.DOWA, Oil'&~
KOLEZA.NKil i KOLEDZY
z LPN „CENTRALĄ NASIENNA" w LOD.ZI

q11:11ku

ŻONA, CORK!
POZOSI'ALA RODZINA

Zawiadamiamy Krewnych,
dnia 7. vn. 1973 r, zmarł
S.

Przyjaciół

t P.
WŁ.4tDYSŁAW

uczestnik walk o
byly więzień

lat 80,

Znajomych,

ZASADA

niepe>dleglość

Polski w latach 1913-Uzt
koncentracyjnego Dachau.
' •

obozu

Pocl)()Wany na cmenta.-zu na. Dolach.
ZONA.,

CORKl 1 WNUKOWIE

Z g>lębok.im żalem zawiadamiarmy, że w d!ll!itu 10 li.pca
1973 re>l<u zmarł w wi-e•ku lat
70
n•asz
najdroż,,ey
Mąż
Ojciec, Teść i Dlliadoelc
'

W <lin·~u 9 lipca. 1973 roku
2!Illa0!'! po cię:/Jklnch eierpi&niaeh
w Wlieku lat 70

S. t P.

S. t P.

SZCZEPAN

NĘDZA

JóZEF

EMERYTOW A.NY MISTRZ

GABRVOŃCZVK

„Pierwis?Jej RiudrzJkiiej"

Na boiżeiis·two żaitobn,e odbę
d'llie s·ie dnoia 13. VII. br. <>
god,,;. 16.30 w kościele św. Józefa. przy ul. Fa„nej, p.0 którym nastąpi wyprowadz!'nle
zwłok na cmentarz parafialny
ZONA, SYN. SYNOWA
i WNUK

Pogrzeb odbędl1Jie się w dniu
12 lipca 19i3 r. o go·d-z. 16.JO
z kaplicy cmentarz.a św. Rocha na Ra;do·gosoz.c'łlu, 0 czym
powiadamiają
pogrązone
w
żalu

ZONA, DZIEOI I WNUKI
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