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Cen• 50 gr

Ponad 14 mln

członków

Łódź,

środa

18 lipea 1973 r,

Rok XXIX

liczy KPZR
Komunistycma Partia Związ
ku
Radzieckiego liczy ob<>enie
14.330 tys. członków I 49'J tys.
kandydatów. Co jedenasty obywatel ZSRR, który ukończy!
18 lat jest członkiem partii.
W ciągu 2 lat, które uplvnęlo
od XXIV Zjazdu KPZR, szeregi
panli zwiększyły s1~ o 336 \ys.
członków KPZR ma
pelne średnie
wyPrawie 314 człon
ków zatrudnionych jest w dziedzinie produkcji.

59.9 proc.

stonu w Kabulu

Króle stwo

Nr 169 (7660)

Afgan istanu

proklamowane

DZIENN .IK
l:O DZ KI

=

osób.

Zamaęh

republiką

Według informacji przekazanych przez agencje zachodnie, we wto.
rek rano radio w Kabulu nadało komunikat, w którym królestwo
Afganistanu zostało proklamowane republiką. Według ostatnich do.
niesień na ozele kraju stanął. Sar dar Mohammed Da.wł, który kie•
rowal gabinetem afgal1skim w
latach 1953-1963.

W
swej
prokl·am.acj<L Da·ud
podda!
lcrYtY>Ce dotychczasowe
rza,dy I nakreśLil l>arys pro.gramu swojej
ekliipy,
Stw ierdził,
że on I i jego g11u,pa będą dą
żyć
do d-ernokratyczine go l·vzwoj lł klraju.. a nadto. że Afganistan będzie k<>ntynuow.aJ po-

wyższe i
kształcenie

\\T spólne posiedzenie
Biura Politycznego KC PZPR

i Pre zyd ium

Rz~du

Na wspólnym posiedzeniu Biura. Politycznego Komitetu c'entralnego PZPR i Prezydium
w dniu 17 bm •. dokonano oceny realizacji zadań Narodowego Pla11.u Gospodarczego
półrocze br.

l~t~kę
w1ątą.c

:ni-eza~:rowam lai
!ni&
żaooym blokiem

s i<: z.
wo.js.kowym.

N ic nie wi.ad-Ol!l1o o losie kró-la Mohammadla Zahwa
Szah11,
który l'zą-d:Lit kra je m plt'zez o•
s:taitnie 40 lat, ob&jmu 0jąc tron
po swym z.aano.roowanym ojcu
w 1.1133 r-olm.
Da·ud ma sOO.pień iiemerala
liozY 64 Jata.
We:dług
d•0oniesi-eń
agencyjny.eh. w stolicy
Afga'llist•nu,
Kabulu. oglosizomo stan wyjąt
kowy. Wojs·ka konhrolują g!ów.
ne u,l'ce m'ao;ta, a ~olgi !Za)ę·
ły stanow:ska
wokół na}iv~
n ;ejsz.ych gma,c-hów rządowye>h.
Port l<>bn!.czy w Kabulu :z.oSotal
zamktn'ęty
1
str-zeżomy
jest
prze z wojsko. Ra<l :o Kab.ul O•
strizeglo
mies,.,kańców
m \a<>ta,
aby pozo.stawtali w diomach.

Rzą.du

111111

za. I

W całym I półroczu utrzymasię wysoka
dynamika rozWDju
11odstawowych dziedzin
gospodarki, Umacniały się także
pozytywne tendencje poprawy
po ds ta wowych relacji ekonomicznych. W związku z tym pomyślnie realizowane są zadania
społeczne wynikające z uchwalonego na VI Zjeździe programu. Biuro Polityczne i Prezy<lium Rządu zaleciły resortom
orar, instancjom 1 oq;anizacjom
partyjnym l<0ntynuowanie wy·
silków
zmierzających
do za•
pewnienia pełnej realizacji zadań
p1·odukcyjnych I inwesty·
cyjnych, terminowego osiągania
projektowanych zdolności pro·
dukcyjnych, zwłaszcza zwiąta
nych z produkcją na potrzeby
rynlrn wewnętrznego 1 na eksport, pełnej realizacji zadań w
dziedzinie
handlu za~ranłczne
go.
Podkreśl<>no
konieczność
zapewnienia
dalszej poprawy
relacji ekonomiezn~'ch, a zwła
szcza
przyspie~zenia
tempa
wzrostu wydajnośri pracy.
W drui;im
pólroczu należy
ła

B. KopersKi z wizytą u studentów AM
I!

I

Bogaty jest tegoroczny program akcji letniej Socjalistycznego Zwh!zku Studentów Polskich Rady Okręgowej
w Łodzi. Na 12 obozach specjalistyczny ch pracuje 500 studentów. Obozem takim .iest. zgrupowanie sturl~!ntów Akademii Medy.cznej w Żelechlinku pow. Rawa Mazowiecka.

N·e orze.z przypa<lek obóz ten
zostat
:wrga.nizowany właśnie
w tej mi.ęj'Yoowcśe!.
Prz-ed 20
lat,y w 1·953 roku właśnie tutaj
zo-rga n:.zoWM1o po ra'Z p ·erwszy
w Polsce
obóz naukowo-społeczny leka·ny i s~u<le.ntów AM
i Instytu1u Medyc}ony Pracy w
Lodz.i. Wczoraj odw ed·zil brać
studencką
I
sekreta.rz
KL
PZPR
Bolesław
Kope1·ski
wraz z przedstaw,<: -elamj Nładz
uczelni i organi.Z11cji mł-Odz.~ż.o
wych.
Gośc:e od·wie<IŁLll
liczme gab' nety lekarsk'e w m!ej;;co\\ej
sz:h"Ole. gdzie 65 stu dent ów w ra r.
z 30·<>s~b•wą
kadrą
nauk?wą
b>d~ ch<>rrch I stawia d a~n<>
zy Następn;e odb;•ło s'ę sootkanie z ml<>dz"e7.a,
w c1.as'.e
1etórego k'.erownik naukowy obozu - clir H. Bruzik orall. k ·erownhk
orga.n:z.acyj·ny
M.
Nalewajko
poinformowali
o
pracy le·kar-zy i stuidentów.
Studenci są bardzo za-Oowolenl z pracy, która daje Im mo·
żliwość szerol<iej praktyki oraz
pDznania
psychiki wiehkiego
środowiska,
co
przyda się z
pewnością w
przyszJej
pracy
zawodowej.
Aby jeszcize bardziej zacieśnić
mnta.kty z lud•nośclą. stude·nci
po pracy
orgimi:zują
szereg
spotkań, prowadzą fachowe pogaóa>nki leka,rskie. 22 lipca pla1111 llll llll llllll llll Ul 1111111U111

Nixon

nowa.ny

jest
tu·rniej m1ęd!zy
ol>ozu a młoozteżą
ZSMW z gm':ny
Zelechlnek.
Przew'duje s:ę m. im. zawody
czł-ookami

spo.rt-0<we.

konku·rs

orki,

kn-.sz.e-

n.e żyta oraz wiele zabaw. srudeon.ci wezmą ró\\"n ei. udz al w
pracacll żn:wnyoeh.
pomagsjąc
40 go»podar1:om " ·ytypowanym
prze.z m·ejscową gminę.
Bolesław
Koper•kl, po zapoznaniu się z całokształtem prac
wysolco oceni! inicjatywę mło
dych lekarzy i studentów.
·w ach)
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Ek\py te~h>niczine na Pmyląd
klu Kennedy'eg,o
kon.t;0 nuują
od.Uman:e czy!llności przeds~ar
!'OWYCh przed mającym nas~ąp ić 28 l iipca
startem drugiej
za!ogl stacji
orb LtaJ•nej „Sky-

Komunikacja,· handel i gastronomia
przed 2 dniaJDi wypoczynku
Nr.jbllższa sobota będzie dla pracowników uspołecznionych zakladów pracy dniem wolnym od pracy, a wit:c łącznie z niedziela, dysponujemy dwoma. dniami wypoczynku. Atrakcyjne formy ich spe:
dzenia wyblerll każdy według Wlasnego upod<>bania, ale piękna pogoda skłania do wykorzystania
tego czasu na. łonie natury,
ułatwić

odo0jauły
do
wypoozynkowy ll
w okr~'1l kclejowym warsi,awskim - tj. w

i

tu•rystyczm~~h.

wrogo• w Alryki

Wnioski z/ półrocza

u

ocenie s11tuac)i gospod41·czej I pólrocza br. dokonanej przez B iuro Po! itycrne KC PZPR i Prez!tdJium R?ą"
cl:u, kUka s-prOJw wymaga szczególnego podokreśwnia.
I
Przede wszy9Udim. utrzyma.no u:ysoleie. tempo rozu:oju podsta.wowy-ch dz iedzin gospodarki. Dz i'i'ki temu
zadania g<>9podarcze, wynikające z uchwały VI Zjazdu
parbH realizowtwte są ze znacznym wyprzedzeniem . U progu U pólMcza bardziej prawidl<>wo kntałtu-jq się podstaw.nwe N?Lacje ekon-0micllne: z jed,nej ~trony ::mą~alo te.m.po u:zrosbu za~rudn;en:a, z druc iej zaś nastąpił po.wa.tniejszy wzrost wyda.jnośct pracy tak w przemyśle (o 7,7 proc. Licząc proclwkcję sprzedaną n.a, 1 zatrwdni-onego)
jOJk i w bud<>tL'nict>Wie (o ponad 1Z proc.).
__
M;nione półrocze charak.teryzowa l.o się ta,kże dalszym powa2nym z.większa,n.iem przychodów pienięimyeh lUJdn<>śCi,
Przeprow.adzaj qc tJ>naLizę zjawi&k gospodairczych ł o&iqgniętych
postępów
w pierwsz11ch 6 miesiącach br..
Biuro Pol ityczne KC
PZPR i Preq;atlum Rząd•u zaleciły s·'W'1>1enie głównej uwagi n11
rozw.iązy<wa,nLu spraw trudmych. Uzyska1i ie po?ytywnych efektów
.,_;e oznacza. pnecież, że uporaLi§my s·ię ze wszystkimi staoymi
oąnitcami w na n ej ekonomice, te U:S?ęd:ie doprowa 0 d:i!iśm 11 do
ta.tc'eh pr0<porcJJ ror1n>Jowyeh. ;a,lole sq niezbęc!.ne <Ila. przekre>c;enra cal&rx2n11ch .?adań.
Zada·n"em po~ta.wowym jes: zapewnienie dotychc:asowe j dy-

l

ąiąg

na str.

2)

krajów
re Iz-rael,

atrykańskich

Republika

Południowej Afryki i rasistowski r-eżim rodez~jski
Smitha.
zawarły tajne
porozumienie o

rozszerzeniu współpracy
woj·~
skowej Wedlu,g
wydawanego
w Ghanie tygodnika „Weekly
Spcctator", przewiduje się w
szczególności ujednolicenie
u.
zbroj-enia anni trzech reżimów
oraz
utworzenie
jednolitego
system u szkolenia oficerów sil
powietrznych, wojsk pancernych
i rr19.rynarki wojennej.
Sztaby generalne RPA, Portugal!i i Izraela wspólpracują z
sobą systematycznie
już
od
pewnego czasu. Według doniesień
prasy, specjaliści izraelscy
pomagają dowództwu portugał.
skiemu opracowywać pla,ny o··
peracji karnych przeciwko ludności I party7.antom
Angoli i
Mozamb',·ku. W 0 peracjach tych
uczestniczą
od czasu do czasu
wojska RPA i Rodezji.

Łączność satelitarna
USA

kcjonować.

Pr-ezydent NiX'On opllWI szpital w piątek - ośw ha<Lczył 17
om. jego osobisty leka.rz.

l ejs.cowości

Tajny sojusz

Am~ryltański koncern ele.ktron iczmy .. Rea Global Com!llll1111i·
cat:ons"
po:.Oronnowal w J><>n·ed•ziale-k.
że sprzeda.na Chtnom na.ziem>na stacja ~omcini
kacji sateliita'rnej zaczęła fun·

Now a awa ria
.
opusc1 na pokładzie ,,Skylohn''

m

lizacjl zadań
określonych
na
rok bieżący przez VIII Plenum
Komitetu
Centralnego
PZPR
oraz tworzenia podstaw dla poprawy gospodarki materiałowej
w latach następnych.

Prasa.
donosi,

lDails.zy

w piqłek szpiloł

Aby

Ił'

również osiągnąć dalszy wydat•
ny postęp w dziedzinie obniże
nia kosztów materlalowych produkcji
Koniec„ny jest nadal
poważny
wysiłek
wsz;vstklch
ogniw gospodarki, w celu rea-

woj. warsza•wskim i lód:z!klm. a
także w ok<ręgu
ka.t<fWiC'k'm,
też
d·wa
wojewód,z.twa
(katowick'e I opolsk:e) w najbliZ.Szą sobotę oQ<>w.ązywać będą niedal'el ne r<>zktady jaz.,dy. Uwz.,ględniają one
dog.odmiejsze ku,rsy do ośrod
ków
po:im!-ejsikich ra no ; w
goo0inach wtec2lor.iny>eh.
Autobusy PKS w ca.Jym kraju b<:·
dą w s-ol>olę ku·rwwaly we<llug
obejmującym

0

Bunt w więzieniu

0

omerykoń1kim

roz..kładiu
niedzlel1neg-0.
więc wr:ny przei.nacza,ne

w
W i rg',n ii $!::-ero·.v ano
150 polioejantów, k'tó.t:zy używa 
jąc spectalinie szikolonych psów.
postu.gując s!ę gaza I Iza wlący
mi I IDnymi środkami uc;itują
&tlum\ć
bun;t, ja.ki wyb1u:hł
tam ubiegłej doby.
Bez.pośrectnoą
przyczyną
bumtu była uta.rci,ka m'.ędzy <1w-0ma w;ężniami i str-ai.n!Jkami.
Około 200 osób
przebrzymywamych w zakładzie
pen itencjarnym zabarykad01Wal o s i ę w
trzech cela>Ch 1 dwóch syp:aJniadt. Wedlug ostatn'ltCh into rma.cii polLcj.anct opa,nowall już
je<lną L cel. w lctl>rej
bron'.~!
&le z.l>uin.towiani. W a1k.a t.rw.a.

sta nowegio

dą

ro·b-OC'tą

się

natw ię)cszą

s·ol>ote dlo
zów pr aco'Am :.cz}~h
l>m. obslu•g:wały !lm•'.e

Ta.k

w każ
przewo-

będą
21
cies-zące
trek>wen,cją św ią

teoziną.

zgodnie z ustaleniami resortu
han-O.lu we..,'11ętri,nego I u<;ług.
w sobo.tę 21 bm. powl>nny być
cz;>1n,ne brain?,oowe sklepy m 1~
ne. nablarowo-p!e.k arnicze I warzyv."TlO-o\•i'ooowe. a ponad<to te
sklepy i za.kłady gastronom :oezne. które dyż.urnją w nied.z!-elę.
Mają też b yć c1yT>n-e p leka~nle.
zakłady
produ,lmjąee napoje
i
przed.<;;ęblomt•WO
tra:n.s.p<>rl-0'\l\'e
haooJu.
Natomiast :rz lbpca hnndel 1
gastron0om a bc:-dą praeować tak
jak 21wy1kle - w n!edz·e1-e
oy;,urujący w sol><>tę prar.x>wnl.cy powl.n1nn otu'.zymać W?liny
<laJień w oi~u ):uez. mies iąca.

,

lab". w 1>0niedzia!e!k dokon~ .no
doklad1neg·o spra\\11C11zen1a sys.~e ·
m&w lą,c:>mości kab i:ny .• A;>ollo". która w;>1n·esie na .1.-bitę
olrołoziems.ką
3
asb1'0naut&w .
Sprawdw.no
ta•kre n iew:eJk ie
la<l u nki w;o,rtmcho•we, które Z>Oswmą
u.ż;-ot-e
d<>
odd.z.:el ~-nia
.. Apolla" od ra.kiety
no§nej
;.satu1m 1 B" po wejśeLu na orb ;ti:.
Rzecz.,n ik
NASA podał d<>
wiadomości.
że na pokładzie.
ni-e zam'eszikalej oboonie .stacji
orb;tabnej
.,Skylab·•
wykryto
nowe uste!11Q w systemie sta·
b !Htzacj,i.
Eklpy naziemne mają obecn:e
trud•n<>Ści z utroz ymaniem „S.ky1aba" w-e
wta9clwej pozycji.
Trudności t-e sp-ow<>dowala a wari a dwóch z dlz.iewięciu
żwo 
sl«>pów
w jakie wyposażony
j·e5'1 „Skylab". Trzej astronauci
_ Alain Bean. owen Garri-ot i
Jack Lousma - zab'orą ze sobą z.a.pasowe żyroskopy.

Na Pt

są

Trzy wyd,zialy. które dyspoje-szm.e miejs<:>ami. dopeł
nią listy stude>n•lóW PO do.1atkowych. wirz-eśnf.owych eg•?.aml.
nach Truk więc do 5.9. przyj.
mowan-e będą zglomenia. a 17

nują

ch~i

Patr.oci

kambo-

w Ja·ponii i cesB11za Hiiroh!to w
Sta•nach Zje:inocV<'"1yeh.
DelegacH USA przew<>d•n.i.c.zył m:on
wych wiZldlu.ż całego pasa ow:unam R>Ogers.
l>rony Ph·nom Penh. W wy.niWASZYNGTON . Rzeczm;k
k•U atB>lców sil wyiz.woleńoŁyteh
Pe·n·ta.go.n,u z,akomu1ni1kowal.
że
padło
kH'ka urn<>Cni-0<nycb stapod koniec ub. tygoomia do banoWl!sk n' eprayj'3c!ela w odleizy J-oh:ns.'001 w Pól:nocnej KHogłości Hl km od Phinom Peonh,
lion!e PQ'WTócily
trzy p ier-1vsze
w rejoinie na polud'llie od miej"uperf<>rt-ece B-5~. Jctóre paez
scowości T·a·khmau.
o&tsitnie lata stacjo.nowaly na
TOKIO. W stolicy Japonii
wyspie Guam na Pa.cynku, ja2.Rkończyty s ię 2-0nl•owe rozmoko część sil powie.br~nych u{ywy amerykańsll'.lo-j,apc>ńsk\e powamyich do bombard-owań lndośw;ęC'<Jone l)l'ze<l.-e wsz~"Stkim epra ·
ch i<n Sz-eść dalszych supec:!o.rwom
gcspoda·rczym. w tym
tec i>owróci d'() \JSA w najbliż
stosum;kom h·aond•lowym I kweszym cza S·! e .
sti-0.m
;,,wią"Zamym z k,r)"Zysem
BRUKSELA. - w pon iedi'.a pa,J;wiowym na św.'.e·cie.
Om.a.łek 1 wtorek
<>bra<lowali w
w:ano ta1kże pr0'!>0'1.Y•cj ę Y.loże
Brukseli m \nistroiw:e rol:n~.ctwa
n ia Wiizyty pr.ęq:y<l-enta NiX•),na
k'raj6'W EWG. P \erws.zy <lzie1\
u.plytnął pod maikiem
ost1·ye h
sporów i giwattownych d;·sil(;t'sj i. latóre '11.i-e doprowa<lz'ly d'()
wyip.ra.cowa>nia
i.a·dinych wsoolnych koncepcji. W drug;m onill
:_ we wtorek - m'.mistrowie w
rowarzystwie naj.bl'.żs-zych doradców
obradowa!\
Jlll'ZY
Z.marla
osta'1tnio
5<1-l~mia
d rzwiach 21a1111k.n°'ętych.
m\esllkan•koa sz:weci'loklego m ·ast a
WASZYNGTON . - St.amy ZJeGoeteoorg
zapisała cały swój
din()CZo<>ne zam'eorzają zbU>l<>Wać
ma~ątek w wysoloości 145 ~ys.
wieUki ru.roc'.ąg naftowy. k tórv
koron (•ponad 35 ty:s. oolarow~
umotliwi
eksplo<>atację
bac!7.0
m;ejscowemu
klubowi op:ek1 bogatych złóż ropy nattow-ej w
nad kotami.
ZJma<rZllmach
pó<nocinej części
Alaski. dokąd nie mogą ?.•Wijać zbiorn'•kowce.
senat l:SA
op<l'Vl''edzia ł
slę w-e
wtoreK za
szybką
l>llld<>wą taik·lego ru'.x•ciągu. M iałby Oli\ dtu gość 1 440
kilometrów. z.a W·niosk'.em gl<>~gzaminóW na wydJzial włókien
sov.'alo
49 senatorów 01· len iczy. iln.ży.nierię ch-emicz.au1
ci.wklo ł8 Projekt mu.si być jel
chem ię ogólną.
sz,"z-e zatw'.erdzony p<zez Izbę
(lt'g)
Re.prezent.am.tów.

W Sdcole Orlql

145 tys. koron

w spndku..• kotom

jeszcze wolne mieisca

Politechonilka Lódzika
ustaliia
j,uż Ji.sty
&wieżo
u,ple=ony<:h
stwd-entów. W tym raku wszY">cy. którzy zloty!; tu p-omyslni•
egzam imy wstępne. podejmą w
paf.d•11ierni:k'1l naukę.
Te wydziały, na kttórych Ll<>ść osób ."
pozyty'\•mie zalLcronym egz.ami·
nem przekracza lim>t
tn !ej$C.
dokonały p.rzeswnlęć. Dla przYkładiu z ele'kltrY'CZ111ego nadwY-1kę
przeni-e.~iomo
.na
~vydzi~I
mechanic11ny, oraa:
lmzyn:er1~
chemioC'Zlllą. Ponadto
na k'1k·u
wyd?Jialach vrzYtl~to osoby. k t6·
re ulały egzam:.ny a nie zostały prZl'jęt-e z braik>u m l~)J;('
na u.czellniach w \innych m : astach.

wir~a.

PARYZ. -

dż ańscy w da•ls•zym c\ą,gu atakują
sta!l!O<Wiska wojsk ~ządo

Stacja za pośred;nicbw-em sa.
telity „Lnteolsat-4'', znajdujące.gl)
s'ę na orb'cie sta.cj·rn8JI'Tlej
na
wygokości 30 tys. km C>Cl Ziem i. zape\\mi łą~zność telef-onicziną i telegtrafic'7.lną.
a
ta·kże
będz'..e mogla przekai,ywać P"'Ogramy telewi·zyjme między Chi·
nami a Stenami Zjer;n<>ezv-ny.
mi i innymi pańs1wam~.

prz.y15tąpiĄ

d<C?

Dalszy spadek kursu dolara
Kurs dolara amerykańfikieg-o
spad.I znowu we wt<>reK
na
wszystkich większych giełdach
zachodnioeurop ejsl.dch po pewnym
umocnieniu się pozycji
waluty USA w ub. tygodniu.
Zdaniem O·bs~rwa<torów, słabość
d<>laora wiąże się z tym, że banki centralne zre.zygnowa1y
z
interwencyjnyc h zakupów ale.
!onych banknotów.
w ub tyg-0dniu po decyzjach
PD<ljętych w &az.ylei pr-ze·z gube·rnallorów bamków centraJ'1ych
dziesięciu najb°'gatszych
pań1tw ka!P'itali.sty<:z.rl;;ct„ na llieł.

dach światowych notowano pewi-en wzrost kursu dolara, bowiem banki centralne oraz amerykański bank rezerw :!ed-eralnych,
skupowaly
nadmiar
dolarów oter-0wanych na sprzedaż. Od czwa.rtku ub. tygodnia
brak oznak, że bairlki centralne
kontynuują te:
działalność,
co
natychmiast doprowadZ.ilo do nowego spR<lku
kursu
dolara.
Znowu wzrosla natomiast cena
złota
na gie«iach w L<>ndynL-e
i Zurychu, przek:raozają<:
l21l
dotla;rów

u

unoję.

Podczas zajęć w Wyższej nncerskiej Szkole
J,olnlczej w
im. Janka llrastckiego, żołnierze zapoznają się z
urząd ze niem zwanvm katapnl·
tą, z którego
trzeba umieć
korzystać w
razie awarii sa•
molotu lub niebezpieczeństwa.
Na z.djęciu: „wystrzelony" z
kata.pulty st. s-ier. Waldemar
Miazan opuścił fotel pilota.
Pozostaje mu tylko urucho·
mic spa<lochron. Nie jest to
Jednak potrzebne, gdyż podczas treningu uwląza.ny jest
na. stalowej linie.
Dęblinie

CAF -

uwanek

•

,Wysokie odznacze\nia
Gm •In za wzorową
'. pracę i działalność związkową

Przeci:w wizycie

Debata w Izbie
W Izbie Gmim <Xlbyla sli: we
wtorek
debat.a .na<l.zwyczaj.na.
w której Pa,rtia Pracy założy
ł~ kategoryoziny
protest przec :wko P•ństwowej whzycie pre..
m1era Portugalii Marcelo Caetaon·o. w W. Brytal!lLi.
.Tak oŚ\\"iad-czy! w Izbie·
przywódca
~P<>ZY'Cji.
Harol<i WiJ.soon, Part ia Pracy
potępia tę wizyt<:,
podobn ie jak cały faszystowski
styi! portu.gal&ki polityki I jej
rii,;;~syjiny,
o.k!ru.tny kol•.>niaIfarold Wilso.n· po.cl.trzymał. tą
dan;e przepro""adzenia m:ędzy
naroclowego
doohoozen ia
w

ze sformu.Łow&nyml w
ostatnich <l·niach na focum pub! io1:mym oskarżem.iam1 o portllgaLskle zbrodinie w Mozambik.1,1.
Z replilką wyistąp i ! brytyJs.~
mhnister
spraw zag!'lanicznych.
sir Alec Douglas-Home. st:iTając się wzasadonić racje zapros-zenla Caeta.no do Lond-ynu w
ramach obch-oll.ów 600-lecLa soj uszu
brytyjo; ko-portugalsKicgo
21wi ą>iku

0

ed dawn,a nie byto tak burzliwej debaty w I-zble Gm1n.
Obf:ot.oowala w ostre sp'ęcia polemiczne a przeó.Stawic\ele r1ą
du i opozyicji nie szczędzili sob ie epitetów.
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·-§- Zakładowa pra\votządność §--=·
-··-:- D
o bry pracownik to prace>wnlk •zadt>wolony. To stwierdzenie ma w swej codzitmnej praktyce wiele racji.
Nic tak bowiem nie demobilizuje człowieka w pracy jak świad<>IllOŚć doznanej krzywdy, niewła.śchve
potraktowanie przez prac1>dawcę czy odmówienie na-

:
:

=:.

:
:
:

:=-

leżnych świadczeń.

_.Należy stwierdzić, że w przedsic;bio·rstwach przemysłu lek- :
~t~go na przestrzeni osta,t11ieh trzech lat sta.n pra.wt>rząduo- :
~c1 uległ_ ~nac;zneJ poprawie. Najlepszym teg-0 bar<>metrem :
~est zm.'.11cJs:z:aJąca si" ilo§,e skarg kierowanych do wyższych :
10st~.1JCJ1 .związkowych oraz odwollłń 'do zakładowych ko- :
misJ1 rozJemczycb. W I kwartale br. np ilość skarg skie~~~n;Yoh
~-0 · Zarządll
Glówne~o
zw'iązku
Włólrniarzy •
Je)tSzyła się. w porównaniu do analogicznego okresu ro„ .:
ku ub., o ~O pr-0c., zaś do zar-ządów okręgt>wych 0 30 proc
:

.:
:
:
:
:

5

E

•
:
:

§ ~p.ra~ s:i~o;'.;w:::;:~:ła~ ::1~~::1~rz~~tudoz'.';~~~d~~.i;~h U~!~ ~
:
m1sJ1 rozJcmczy-ch.
:
5 .Nie. popadajmy jednak w nadmierny optymizm i nie wy- 5

5
§•

z. tego zbyt usp<>kajających wniosków. w dalszym
ciąg ':' bowiem około 40 proc. od•vołań prac<>wniczych załatw:ane jest w drodze orzeczeń uznających sporne roszczema, a t;i:lk~ w niewiellde,i liczbie przypadków dochodzi
do po1:oz~mJ~rua .stre>n .l>rZl'd komis.Ją rozjemczą. Niepokojący~ ziaw1s~:em Jest tez rosnąca ilość sporów na tle ś\Viadczen za wypadki przy praey, więltsza o 50 proc. niż dwa
lata t~mu. Zwlększyla się równi,..; ilość sk~rg (lot:vcza,cy>eh
umnnia chorób 'Zawodowych. W dalsz:vm ciągu znaczny t>dsetek spraw dotyczy zwolnień, z pracy i wynagr<><lzeń za

:

pnc~

c~ągaJmy

:
:

=:

:

„

S

:

Chodaź więc · nastąpiła poprawa nie motna sytllacjl uznać
za zadowala.jącą.
Słusznie więc C7Jt>nkowie wł6knlars'<i•j
in.stan<;".ii związokoweJ omawiając te sprawy (przy urlzialłl
w1cemmi.•tra przemysłu 'lekkiego M. Wąs()wiczowej, dyrektorów zjednoczeń ora'l przedst~wiciell okregów wlókniarskich z całego kraju) wskazywali na potrzPbę dalsz.ego in-

•

na rzecz popra,vy warunków pracy

•

5.
$

S

tensywne~o

działania

oraz wzmożenia kontralt nad działalnościa p?iSzcz.eP.ólnych
komórelc
admin.istracjl zakladowe.l w zakroole właściwej
•m t erpretac,ii przepisów ustawO<lawstwa pracy I Innych ure:•
gnlowal\..prawnyrh.
•.„ Wyda.ie sie teł., :le Istnieje pilna potrzeba wla~clwego u•
stawienia prar.y zakladowyeh radców prawnych, któr'Zy poza arbitrażem bard~i~j wnikliwie powinn\ an~ażować się
:
=:. W roz1-viązywanie trudnych prob1emQw wynikających ze stosunków pracy, l bard~le.l uwz<rlędnlać lntPresv 11r1cown11<ów.
•
lf'Etlt<> ...ncu!!Ql.W- "'''"b.„ •w ~.a:1111nlła•h\ '1.dV ja.k ws1<1;n11~a:
ohserw ~u~j2, w wiPlu prz-ed~i~bfor~twach daje o sobłe znał
:
: . niewfa~ciwa ob..~ada admtni~itraeyjn:vch phlc6we-K. xwta~7.cza.
:. w lilzta:ach ka.dr; normowania. zatrudnienia. l plac orao: b'1p,
Nie we wsz.,,..st.k ich też z•kladach z ,lednakowa skTnn11latno~-rią i wnlkliwośr:lą p.rzestrzeJl;ane są z.ar1a<'ł7.~nła z.ird:.• noczeń w.vclane w oparciu <> postufatv zarządu gł. związku
<>raz zalerenia ministra pnemy,;lu lekkiego.
=:.
Ważne zacla!'IJa w tym wszystkim pr-zypada,lą radom zaklado"'Vm. Ich ambicją winno stać się ksztaltt>wanie takiej
•
atmosfery,
która
sprzyjałaby ro-zładowywaniu kt>nfliktów
napięć i niezaclowolenta. Te bowiem w konsekwen.cii odbljają się ujemnie na wykonywaniu za.dań prndukcyjnych.
•
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SPORT •

Trzech

SPORT •

piłkarzy ŁKS

SPORT •

22 Upcu

SESJA RADZIECKIEGO
PARLAMEITU
MOłlKWA.

l
Rada
J,z.by "Rady

Zwlą.z.ku

Rada

- obie
ZSRR
na wspólnym P•'lS •edtZeniu., a·bY omówlć projekt z.asad
radz'ieokiego ws.t awo:iawstwa w 2'Ja.Joresie s:zikoJ.nictwa.
W pracach sesji padamenw ,
kltóra
r<YLpoczęła się wczocaj
na Kremlu, biorą ud.ział Leon:d
Breżm i ew ,
Niikolaj
Podgorny,
Aleksiej Kooyg'.m 1 lJillni przywód.cy radzieccy.
zebrały

się

Sukces
naukowców ZSRR
W Instytucie Fizyk! Akademii
Nauk ZSRR otrzymano plazmę,
której trwałość osiąga nawet
kilka gt>dzin. Temperatura plazmy wynosi ok. m i.liona st. C.
Utrzymanie tak gorącej plazmy, przez tak długi czas jest
spełnieniem wieJo.Jetnich
dążeń
fizyków. Plazm<: otrzymano za
Pomocą
unikalnej
a.p aratury,
którą można umownie określić
jako prototyp
termojądrO'Wego
reaktora · przyszłości. We wto_
rek autorowi od.krycia akademikowi Piotrowi Kapicy wręczo
no w Komitecie d-0 Spraw Wy_
nalazków ! Od.~ryć
specjalny
dyplom w zwią~ z tym sukcesem.

nad Adriatyk iem

E

Po 15 lipca nad Adriatyk na-
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:
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pływa
nowa
fala
turystów.
Wzdlut ca!eg-0 jugosłowiańskie
go wybrzeża Adriatyku wypoczywa tch obecnie kilkaset tysięcy, Tylko w Sitrll i na Wybrzeżu
Kwarnerskim przebywa
ok. 300 tys gości.
·
We
wszystkich miejscowościach nadmorskich
notuje się
rekordowy napływ turystów zagranicznych. .Jest Ich znacznie
więcej
niż
w roku ubiegłym.
Wszystkie hotele
są
zajęte i
wolne miejsca moi.na otrzymać
jedynie w domach prywatn.vch
oraz 1µ1 c~rnpiogacb. Teropevą
tury w miejsC<Jwośc!ach
nadmocskicti dochodzą do 30 stopni. Jeszcze cieplej jest w kontynentalnej części kraju. Np. w
Bel;('l'a<lzle
zarejestrowano
w
poniedziałek powyżej
33 stopni.
zaś we wt.orek
ok. 35 stopni.
Zaopatrzenie w
miejscowoś
ciach nadmorskich jest dobre.
Jedyny problem
stanowi tłok
na drogach
W wyniku czego
ruch pojazdów odbywa się w
nleoo zwolnionym tempie.

SPORT •

olw~irc 1 e

-

Narodowośc.l
Naj•wyżs.zej

Setki tvsięcy turvstów

•
:
•
:
:
:
:
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Z o.ka,zjd SWii:ta Odl'odze.n1a
P-Olsiki Rada Państwa w uzn.a-

SPORT •

Piłkarskie

mistrzostwa

szkół podstawowych
W mec z.ach p iblrnrs.k 1ch o mistrzostwo Polski si,kól pQ<ist.•wowych uzyska.no wczoraj nas.tępujące wyinlld:
Flnal A: B'alyslo·k - Kraków
2:0 (J :O) i K ielc e - Lódź woj
1 :I

(O :O)

.

Finał B:
Wa rs-z awa woj. z :elon a Góra 5 :O Lódź m.
Lub !ion 3 :O.
Fina! C: Rzeszów Poznań
2:2 K at0w.ce - Wrocław O:l
Finał
U:
Wars-zawa
m. By<lgos zm 1 :5,
S-zczec'.n
Gdańsk 1 :O.
Finał E:
Opole Kosz.al·iln
5:&.
y; ta•bel\ f inalu A prowad•z.I
L.ódź
• woj„
re~rezenmwane
prza-z uczniów SP :r. Ni&wlado-

wa

Dzi ś
L60ź

lc.em.

ostatni
woj.
gu

dz i eń turnieju
z B i.ałyrnsto

W Lipcowe Swięto 22 bm. w
Kraiwwie nastąpi uroczyste o.
twarcie III Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. W zawodach
fina!owych,
które zostaną ro_
zegrane na_stadionach I w halach sportowych Krakowa. Nowej Huty, Tarnowa, Chrzanowa
oraz na wodach Malty w Pozna_
niu i Zatoce Puckiej weźmie
udział
przeszlc 6,3 tys. uczest.
ników reprezentantów wszystkich województw, a wśród nieb
-280 najlepszych młoclych sportowców
występujących w jed_
nej wspólnej drużynie Lodzi I
województwa.
zakończyli

finałowe

boje
koszykarze zajmując V
miejsce i zdobywając 28
pkt.,
oraz kajakarze. Ci ostatnl wypadli niestety słabo, zajmując
w PMnaniu ostatnie miejsce 12
pkt.). W tych dniach
walczą
siat!rnrki w Krakowie e>raz że
glarze w Pucku.
Przedstawiciele
pozostałych
dyscyplin wystartują do
walki
o punkty od przyszłego tygodnia . Poniżej podajemy terminy
I miejsce poszczególnych konkurencji. w których uczestniczą
nas! reprezentanci:
Boks - hala Hutnika w Now ej Hucie 23-30. VII.
Gimnastyka - dziewczęta. hala Wisły 23-2~.vn.
Kolarstwo torowe
tor Crar.ovli 20-24 VII.
Kola~two szosowe
Kryn\ca,
27-30.VII.
Lekka. atletyka - stadion Wt
sły. 23-26.VU.
Strzela.nie - strzelnica Wisly 1
hala wawelu 1 23-29.Vll.

~~~~~~~~~~~~~~~-
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KA WALERSKll\f
Orderu Od1·ocl·zen.ia Polski od.
z;ruacze.ru
rostalL
Wielo!etni
d.zta!acze 21wiąizko.wt, pracownicy
Zar.zącliu
Główneg-0
ZZPPWOiS Marla Bryszewska
Wladyslaw
Gałkiewicz
oraz Stefania W-0ta. tkaczka
Pal>ian.iokich ZPB im. Rev.'OlUcj i 1005 r.

ZLOTYM KkZYŻEM ZASLUGI Sta.nls-!awa Czajka, Jan
Tadeusz Kędziorek t Jan
Ochoc!nskl,
zaś
SREBRNYM
l{RZY:c';EM ZASLUGI
Jan
Janiszewski, zastf}pca rednk••o>ra na.~ze1nego g,azety zwi!l.z.k.Owej „Nasze życie". (WY)
Droś,

Komunikat ,,Totka''
P'P Total•Lzatox Sp-ortowy zawladamla, że w za.kładach p'.ł
kall"Skich z
dnia
14-15.VII.
1973 r. stWieordrone>:
2 r-0 zw. z 1'3
trafien.llllllli
wYgraine po 88 .006 zl
152 ro?JW. z L2 tra!ieiniami
wygra.ne po 1.169 u
2.345 rozw. z 11 tratie.niaml w-y~rane po 75 Zil
15.141 rozw. z 10 trafieniami
- wygra.ne po J.l z!.
W
dmioa

* + •

zaJ<:ladJach Toto-Lotka z
15.VU. 1»73 r. ~ieTdzo

nio:

7 rO'ltW. z 5 traf.
prem.
wygraine po 427 .1>40 u
1~ r-O'!;W. z 5 trat. zwykł.
wygr<1<f!e po <>koło 22.000 zł
9.595 rozw z ł traiienLami
wygrane p.) 467 z!
201i 022 rozw . z 3 trafiEl!llaml
- wy~ra.ne po 11 al.

Kukułeczka płaci ...
za pięć trafień premiowanych
Zl 12.531,
za pięć trafień zwykłych
zł
2,531,
za cztery trafienia premiowane zl 214,
za cztery
trafienia zwykle

zespołowych

drużyny

otrzymują

odpowiednio (od I do 8 miejsca) : 63, 49, 42, 35, 28, 21 14 I 7
pkt., a np. w kolarstwie: 18, 14,
12, 10, 8, 6 1 2 pkt. Najwięcej
punktów b<:dzle można zdobyc
w lekkiej atletyce (1517) 1 pły _
waniu (1258 pkt.).•
Mamy nadzieję, te wiele tych
punktów 2gromadzi na swoim
koncie wspólna ekipa młodych
sportowców z Lodzi 1 ziem!
lódzkiej, zajmując lepszą lokat~, aniżeli w poprzednich spar.
takiadach. (w)

Wnzos kz
z I polrocza
(Dokończenie
ze str. 1)

namtkł rozwoju. przemyslu, budown~ctwa ł !innych c!Zledzin g~
spodarczycn. Jest to szczególnie ważne w okresie wz11'1-0żonych
u.rwpów, a więc w ciągu calego III kwartatu 1 w na.stęopnych miesiąca.en. Tempo 1 rytmiczność zadeeydujq 0 s·topn!u. przekroczenia
tegorocznego p!a1141. lącznie z zadanilami d.ocl.abkowymi, o zwięk
szeniu. produkcji ; dosww ek:sportiowych, o Lepszym z,a,opat.rzemu
rynku wewnętrznego.

imc poS'tępu., dalszego u.spr<11t1>nienia
wymaga nC1>sze11
d.zialCb!ność
inwestycyjna. Ch<Jdzi tu glównie o Jvon,centra,cje frontu inwestycyjnego, o ~ ma-ksyma!ne przyspi<?sz,anie prac i uruchami.a>nie inwestycji kontynu,owanych, o bCLrctz>iej energiczne I skuteczne skracanie cykli rea:lizacji nowych obiektów i okresu osiąg11>nia przez
nie petnych projektowa·nych zc:U>!ności produk.cyjnych. Trzeba też
większą u.wagę pośw.ięcać ocenie efektywności nai<J.adów i na tej
pc.d.swwie wycląqać odpowiednie praktycz.ne wnioski.
W ostatnim czasie Władze partyjne I państw= ki!ka·krotnie
zajmowaty
się
problematyką
hCLndlu. zagranicznego. Sytua,cja
w tym za.kresi<? wymaga wz1n0żerola umsilków. Rosnącej dynamice
eksportu. spr~ać pou;inien szybszy przyrost nowy-eh zdo:ności
prod.ukcyjnych w przemyśle. uruchamia.nie
produkcji
nowych,
Mrakcyjnych wyrobów, dostosowamych do potrzeb odbiorców za.gra·nic2'nych, jaik również n=iązywa•nie folślejszi;ch powiązań kooperQ!Cyjn.ych z zagranicą, zwl(])Szcza zaś z krajami socjalisty.cznymi.
Dotyehc?a.sowe rezultaty na.s.z ej ofensywy eksportowe}. mimo
poprowy w stosunku do ubieglych lait.
nie mogą zad.owalać w
obliczu narasta1ących potrzeb rozwijającej się qospoda;rk.i.
Przed powa.żnym egzaminem stoi nasze rolnictwo.
Musi ono
zrobić wszy:.tko. aby żniwa przebiega1y jak
najsprawniej i bez
straJt. W oparc.tu -0 przewid'!l'tVame
plony I zbiory trzeba s-pt>rzą
dzić dokla.d<ny bUa.ns pa.srowy,
PogtoWie mamy wy<S-O<kie, pumy
z.acpowiadają się niezte.

M

Nadal w centru.m u.wagi powstawać P<>winn11 problemy dostaw
na ry>nek Ich znaczenie .. wzrasta w miarę zwieksza-nia się dochodótv ludności. Ni,.,,będ·~e są wtem nowe przedsięwz·ięcia.
dające
•a.róWn<> wzrost vroou.kcji rynl«>u'<!J w ogóle. jak 1 co ma
szczególne zna.czenie wzrost dosta~v wyrC>b6w nowvch. bardz iej
f11nkcionaLny-cl1 I estetycznych. Rynek czeka na innowacje. na
a rtvkul11 <> W1,/'ŻS?ym st<i>ndard2ie. o nie1a~~o1n.ej jruko.fol I spr~w
nofoi. Dla uruch„mienla w11·twórCZ'>ścl
ta•kich toucarów tstn:tejq
możli·tł>O.foi nie tylko w wlelk.ich zaklad<1oeh pnemvsiu. kluczowego,
ale również w przemyśle terenowym i. w spóldzie!czoki prru:y.
0

n.erqicz.nie)sze} aktywizacji wym11{1a ta,kże rozwój u.slu.g,
zwlm9Zcz.a 'l'not.oryrn.cyjnych, 11slu17 na rzecz go„podarstwa
domowego. zwią<Cbnych z re11'1-0ntem mies2'kań ara.z na..
prawa 1.v·y.robów trwaleqo u.ż11tku..
1 .Jeszcze jedmo zagadnienie. Wstępne oceny po=awjq
sJ.tvierd.zić. że w okresi<? styczeń maj br. o~;ąqnęli§my
peume wyniki w reaUza,cjJ z.adań obniżki kosztów wla.snych, zwlaszcza za§ ma.terta~c11ch. Ale jest to dopiero poczatek drogi. Ko-11ieczne są da~sze wysilk.i w tej dzi<?dzinie. bowiem u.spraqL"1.lenie
gosr>odat'ki materlał.01V€j, oszczędn•lejsze zużywa.ni e surowców ma·
terlalów I pólfa~ryka~ótv stamow•. istotne trórllo rezerw.
'
ere l!cz11ć się będzh! ka.td11 l·n•.cjaitywa. Rów-n.!~ 1edW tu!1t dzi _
11a,k wazne. 11 może 11.awe-t jeszoze wrużniejsze - jest pocz,u cie odpo~•i-.ct.z•alno~c! k,ierou•n.ictJwn pa r t11Jneqo I qosr>od.arczego na w~y
•tktC'h SZ-<"~eblach - za calkowttą rea1iU1cję przyjęteqo proqramu..
Na<1r1id.z(JJ!1,1e za wz<>r<>wą prace.
a
zdecvdmnane poter>ia.n.ie zlej
roboty. 1roska o lad I porządek, o gospoda·rno§~ na katd.ym stanowisku. - o1Jo waru.nek s1tkcesu.

E
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Kronika wypadków

,l Wczoraj
LodJzi
na w.
P iotir'kows'k:ej k:Lerowca „Zasta114,
vy" FH 3564 Wł·OdZilllllerz T.
za trzy trafienia premiowane
z Laslw
po-prą.cit
wysladaj!lcą
zł 20.
z tramwaj•u Sy!Wie M„ lat 26
za trzy trafienia zwylcle zł IO.
(Swiereozewsik!ego Hf).
Pomccy
Na. wygrane za 5 trarień w _ ud:1:iei'lo' jej pog-0rowle.
bieżącej grze
przypada 200.000 ' ,l Na ul. Zgierskiej. 71-letnlA
.złotych.
Olga M. (Kaxµa.eka 19) prze,
ch-0dlząc
nieostrożnie
je1.'\in,\ę
poobrąooina zo..tal'a
bokiem samochoou ciężarowego. Kob'~ta
do:z.noała zlamanha nogi.

Pogoda
Dzlś w w-0j. lódak!.m zachmurzenie llUltarkowa.ne, 0>kres.ami
wzrastające
do du.żegt> z burzami i opadiami. Temp~rat11ra
maJ<;symalna 24-211 st. c. Wiatry z kieruinllców p-o!Udl!liowych.
J'u.tro pogoda be:z unian.
Sl-0ńce zajdizie
dziś -0 g•>dQ:.
19.54. a :11.lltro W!ZejdJzie o a.43.
Imieniny Kamil.a 1. Szym<lll'!a.

SPORT •

,l Pmy zbiegu ulic ZeroTOskiego i !12 Li,pca
zde1"2ył sii:
".ż.wk"
41<11 IS z motocykl<'m
IL 8827.
Kierowca moto~V'kla
do:z.nał k-0ntu-zji nogi.
P-0moey
udzlel<>no mu w pogootowiu.
,l Na uil. Zeromski.oego tramwaj 26/7 ttderz y! w tył trnmwa;jou 27/1. W wyp'ldłku 3 osoby do:z.naty lek!kich obrażeń.

SPORT •

SPORT

e

SPORT •

Prncowile lalo
,l XV etap wyścigu Tour de
France z
Pau dt> Fleurance
długości 137 km wygrał w. David (Belgia).
Lider wyścigu L. Oca.na za.jął na tym etapie 50 miejsce.

etapie
Tour de
wygrał
Holender M.

Piłka.
ręczna
(juniorzy 1 tu_
ni<>rki) boisko MDK w Tarnowie, 23-28.VII.
Pływanie oasen Unil w Tarnowie, 23-26. VII.
Przypomnijmy, że zgodnie z
regulaminem
punktowane jest
pierwszych 8 miejsc. W grach

,

zł

.l Na. VII
Lucznictwt>
stadion Craco.
Vli. 28-30. VII.
Szermierka hala
Wawelu.
23-30.VIL
Tenis korty Nadwl~lan1'na,
23-28.VIl.
Tenis stol()Wy - hala Wandy,
23-25.VII.
Koszykówka (juniorki) - hala
Korony, 23-28.VIL
Piłka
nożna stadiony Hutnika i Wawelu, 23-30.VII.
Pllka siatkowa (juniorki) stadion Cracovii, 16-21. VII.
Judo - hala Unii w Tarnowie.
23-25.VII.
Podnoszenie ciężarów - hala
Dunajca w N. Targll, 23-26.VII.
Zapasy - styl wolny w Chrzano,wie. 23-25.VII, styl klasyczny
- 27-29.VII.

.

0

III OSM w l1ukowie

ek~py

Wcześnlej

KRZYŻEM

SPORT •

w l<odrze .Polski • Ra slurcie 280 sportowców
z Łodzi i w~jewódzlwa
+ Już 30 punklów na koncie

Na otwarcie
nr Ol(ól:n<>JNlsk iej Sp artal<iady M!Odzieży w
Krak-0wie, które nastąpi 22 lipca br. odbędzie się m:ędlyna
rodowy mecz p;l!carskL w którym rep rezentacj a Polski S(J-0 1 ka s•ę z jed·nym z
czołowych
zespoJów zagran icznych W najbliższy c h dn·a,ch zapadnie dec.vzja, kto będz i e przeciwnik!!lm
:naszej Jeden<stk i nBro<io·Nej .
M:l-0 n am don i eść. że ..,,-śród
!IT ka:id y<latów do tego spo:kan ia znajdu je s!<: trzech p iłkarzy
LKS . Są n imi: bramka.rz - J.
Tomaszew ski, obc-0ńca M.
Bulzacki l pnmocn 'k - A. Drozdowski. Dodajmy. że trójka ta
zakwahf kowala s i ę tak~e
na
wyjazd naszej reprezentacji do
USA.
tvr)

111iliU zasług pr.z~ata dług-0IP.ltnim,
ofia.rnym
pracowmlik<>m
p.rzemysłu
leklld.ego 1 dz.lalaczom
1lW'ią'Zokowym
wysokie
oct=aczenia p.aństv.X>We
A.kt,u
de.lroracji,
!która <>d:była
się
wcZlOII'aj
w
Zair.ządzie
Gt
ZwiąZJku zaw. Włólcniar.zy, dokoonał mimister tego re.sortu "T. Kunicki.

.

l'Avenir
Dohmen,
przejeżdżając
92,5 km w 2:16,57.

trasę

Najlepszym z Polaków był S.
Latocha, który zajął 31 miejsce.
Po VII etapach prowadzi nadal Wioch Baroncbelli.
,l W Paryżu od•b ylo s i<: losowanie „Pu-oha.ru Galea" . P<>ls<!Y tenis:&ci wra1z z Norwegią,
NRD i Grecją wstali za.kwalifiikowa.ni do II gl'UPY eliminacyj1nej. Mecze eliminacyjne od.
będą się w dmiach ldl-212 Lpca
br.
.l W drugim dniu
s1><>tkań
siatkarek rozgrywanych w ra_
mach III OSM Rzeszów wygra!
z Gdańskiem 3 :2.
Lódź wygrała z Zieloną Górą
3 :2 (15 :8, 6 :15, 15 :8, 13 :15, l.'i :9).

Wyścig
Dookoła Po Isk i
Wyniki VIII eta.p u (135
km
Stargar<l Międzyrzecz).
l. Kowals.:.1 <F olska U) ~.04 41,
2 Flak (LZS l) ~.04 43, 3. W<J-ż1:iak (C:RZZ l!J 3.C·ł.43.
WYNIKI PO V1ll ETAPACH

23.09.39
1. Lis (Polska I)
2. Szurkowski (Polska !) 23.12.39
23.13.02
3. Gonschorek (NRD)
23.13.48
ł. Frae<:aro
(Włochy)
5. Mytnik (Pol.ska I)
23.13,łS

,l Kierowca i,Wa'I'tbwrga" IF
3560 (otaksóv.>!ka)
~l echal przy
zbiegu u.lic Wólcizańskiej 1 Pabi,a1niokiej drogi: morocyikliści;i.
Pasażerkla
motocykl1a rn-Je~nia.
Maria B. (Obr. StaJim.grad·U 38)
d0>2ma1a zlama'llfa ręki.

.A. rntc:>ro g.<>drz\ln'Y" ' 21"1 21apelml·

się lódliJk.a l!Lba Wytr.zeźwień,
Wś'I"ód
peon.sjo>nal!'i!us:zy znajdowazy się 4 kobiety oraz 15 osób
m~o.docia.nych. Zaga<liką jest kto

la

sprzeda! im aJJkohol.

.l W S-z.czecinle
rz.Un.y

pow.

sp!Jolllęła
sterta
Przyic.zyną
pożaru
był-0

Bnelub'·nu.
podpa-

lenie. Straty ok. 20 tys. zł.
j. W Siiwako'llVie pow. Radom„ko Od p ionuina spamy s ' ę
2 stocloJy i oboira.
Str.aty 50
tys. u.
(kl)

SPORT

łódzkich

e

SPORT

liqowców

• ŁKS wyjedzie wsierpniu pod Giewont
• Widzew trenuje na obozie wTrzciance
111111

Lódzkle zespoły pilkarski~
' : LKS t Widzew, przystąpiły jtti
do treningów przed czekaj cymi je występami w jesiennej
rundzie rozgrywek o mistr ostwo l l lil ligl.

;Lechii Tomaszów - Motyl, któOd wtorku (17 bm.), na sta~
dionie przy al. Unii pracują w
r ,y rozpocznie studia w Lodzi,
pocie czoła
wszyscy pllkarzP
W czasie pobytu w Trzciance,
pil'karze widzewscy mają roze·
czerwono-białych
na
czele
z
kandydatami na wyjazd polskiej
grać dwa, trzy spotkania sparrinreprezentacji piłkarskiej na tourgowe. Jednym z ,1>rzec\wników
nee po Stanach Zjednoczonych:
ma być m. in. zesp't>l pierwszo·
ligowy, który znajduje się
na
bramkarzem J. Tomaszewskim.
obrońcą M. Bulzacklm 1 pomocobozie w pobliskiej Pile.
nikiem A. Drozdowskim.
Po ' powrocie do Lodzi Widzew
Piłkarze LKS
trenować będą
rozegl;'a koi'ej ny sparring z drupod wodzą P. 'Kowalsklego i R.
żyną ' drugoligową z Bratysławy.
Fice, aż do wyjazdu na obóz
Mecz ·,ten odbędzie się prawdoprzygot>owawczy, który rozpocxpodobnie 4 sierpnia br. Jeszcz(I
nle się l sierpnia. w Zak<>panem •
przed ~nauguracją rozgrywek li•
Z Informacji jakie uzyskallśmy
gowych
(nastąpi to 12 sierpnia)
w klubie
w pierwszoligowym
Widzew: spotka się w towarzy·
zespole nie nastąpiły jak dosklm rr~eczu z jednym z drugo•
tychczas żadne zmiany.
ligowycih zespołów grupy połud·
Od polowy !ip"ca na podobnym
nlowej.
(WRÓB.)
obozie, zorganizowanym w ośrodku
sportowym POSTIW w
Trzciance (woj. poznańskie) bę- . . - - - - - - - - - - - - - - - I
dzie cala drugoligowa kadra Widzewa. Zajęciami kierują trener:
L. Jezierski I jego nowy pomocnik - A. Pyrdo!.
Z dotychczasowej dmgoligowej
drużyny ubyli:
Dąbrowski
(do
I
warszawskiej Legii) oraz Ulatowski I bramkarz Gajewski · (obaj
Ja.k !infoi\-m·uje nas OZPN w
przeszli do Startu).
Katowicach. który jest orga.n ;zatorem meczu elimina<:yjneg<'
W Ich
miejsce
pozyskano:
do przysz1<1 roc.z:iiych m ,strzostw
Sulka (z łódzkiego Startll). Krzeświata
ui~nówienia
w!or-0we
mińskiego (z Czarnych Radomna
bil~ety
na
te> s,potk.anie
sko. byłego członka kadry naro(26
Wrześn
i<fl
StadJ;OIIl
Sląsik!
w
dowej juniorów).
Surlita
(z
gocloz. 11.3-0l 7.akła
Chor2'J()Wie
Włókniarza Zelów),
19-letnlego
dy pracy. .prganizacje zw• ązko..
bramkarza z Włókniarza Alelcwe I wszyi.>tkioe i!n'ltytueje posandrów Pokrywkę
oraz
wurony
sk!ł. ad ać
do
sekre•
bramkarza sieradzkiej Warty tarlatu OZP!N w Katowlcarl1, ul,
Zl&lińskiego 1 pomocnika z toMatejki 13 (nr kodu: ł9-950).
maszowskiej Lechii -. Bartosika„
Przew\duje sie także. że od jeOstatec„ny 1 termiln przesyłan i a
sieni będzie wysti:powal w Wizamówieri utPIY1!1ie & dllliem lS
dzewie także drugi Piłkarz
z
Bieirpnia l>.r.

Bile&y na mecz
Polsh~a - WoUo

.} 1111111111111 i I I li I I I I I I I I I 1111111111111111111111111111111111111111111111

Wielkomiejskie ambicje handlu --

----

PKO dla

§

·młodych
mulieńslw

ł.ódzkl handel w pierwszym półroczu tego roku osiągnął
dobre wyulki. Jak oświadczył wczoraj dziennikarzom na
konferencji prasowej zastępca przewodniczącego Prez. RN
m. ł.odzi J. nfORA WIEC - dynamil<a wzrostu w stosunku do anal<>gicznego okresu zeszłego roku wynosi 11,3
proc. Obse1w11je się ponad$o prawidlowc zmiany w strukturze zakupów na korzyść artykulów przemysłowych.

Na ien temat
PRZEZ NTU 303-0ł
W CZW ARTEK, 19 LIPCA
w godz. IO-li.JO

:a

Niestety, nie wszystkie
je zadania planowe.

naszymi Czytelnikami
rozmawiać

będzie

MGR

E. ZBIERZCHOWSKI
dyrektor Oddziału
Wojewodzkiego PKO w luodzl

e
e
8

KrPdyty na zagospodarowanie
Atrakr.yjne formy oszczędzania
Zwięk•zony
zakres usług
ajencji

Dekoracia

przedsiębiorstwa

Należy do nich m. in. „Jubl·
ler". któieg-Q zaopatrzenie sklepów pozostawia dużo do tvczenia. Czynione są starania·, by
w Lodzi utworzyć oddział tego
przedsiebiorstwa lub tei: sklepy
podporządkować
któremuś
z lódzki<'h przedsiębiorstw, co
wpłynęłoby
na
lepsze zaopatrzenie
.. Jubilera•'
Nlekt.)re
sklepy, np. „Chinkę", zamyka"

wykonały

swir

się czasem,
bo nie ma czym
ha.ndlować.
Nadal zdarzają się nieprawidlowości
w zaopatrzen iu także

innych sklepów. np. w sezonowe obuwie ,
k<lszule męskie,
meble. W celu poprawv s.vt1rn-

cji

patronat

mają

nad

„Domusem"

przeją<'
Lód>,k ie Fabrvki
Mf'bll Zresztą sieć sklepów patronackich
stale
będzie
się

zwiększać.

Z powodu
urlopi>w, chorób
lub braku personelu zamknietych jest w Lodzi 39 sklep<'.w
- duż,o mniej niż zeszłego la-

społeczników

Komu lody?-

Wczoraj w RSM „Lokator" przy ul. Roosevelta O, odbyla slę uro: ąstość w1 ę~zenia odznak Uczestnika Czynu Społecznego najaktyw.
11ie.l~z.vm czlonko111 kola ZMS-owskiego.
Za przepracowanie przeszło 400 godzin przy sadzeniu drzew I krzewów na o~iedlu Te.>filów - Janun Stopczyriski, Krystyna Wcisło.
Jan Kal;tsiński, Plotr Piekarczyk, Eltbieta Krasiriska J Andrzej KIY•
otrzvmali zl'lte odwakl.
Srebrn.vml wyróżnieni zostali: Jerzy Józefacki, Elżbieta Scibor.
Helena Lubera, Irena Pa w lak, IUalgorzata Chuchler i Barbara Fili·
plak.
Tylko w tym roku członkowie kola ZMS przy RSM „Lokator"
przepracowali spolecznie 1120 godz~n. (J. C.)

Nleda.w11-0
pisaliśmy o
ba-o
rze .. Express".
zwracając uwagę
na
nlaprzestrzega'tlle
przepisów prz.e.z zatrUdnlonycll
tu pracoumOków. Niestety, kr!Jtyka na.sza pozost4la bez echa. Najlepszym tego dowodem jest następująca BCl'nka.
której Arctaakamł byliśmy u;
sobotę, ok. (IOdz. 13.ZQ.
Do

ladv

mężcz11:mo

podsz edl
ł

„Prosię

bu.fetouieJ:
zawS?e".
lala mu

starszy

powterktał

Ta

to

do
co

natyc1Jml~t

naszklanki cztery
p l ęćdzie.•lqtkl
„klubowe}"
ł
podala na zakąskę.„ „ma'1144·

oo

r11nkę".

Cóż

z tego,

le na łctante

ZAOPATRZENIE SKLEPÓW Z ARTYKULAMI
SPOR'I'O·
WO-TURYSTYCZNYMI, CHOC NIECO LEPSZE NIŻ W PO·
PRZEDNICH LATACH, WCIĄŻ NIE SPELNIA NASZYCH
OCZEKIW AJ'l°,

'""ersalu".

..Central u".

pr;-.y

P'<>trkowsklej 8 I 60
Boeaty
je<;t wybór ma.t eraców. le>-aków
i łMek &kladoanyeh.
l)'Odus•r>-k
tury-;:yc7.onyeh l plecaków rM..
ne1 w'.el IC'Oścl.
W

.. Centralu" na stoisk.u z
artykułami sportowymi w -:>26le n'e ma si>OOenek
kąpli>l<' 
wyeh; ekspooierutka odsyła l4a4i

niedalekiej

przysz10,;c1 w
Sródmleściu powstaną n·J ·:.·e, estetyczne lokale handlowe. Zapadła już decyzja, że w „A.1asiu" będzie salon „Mody Polskiej", a przy ul. Piotrkowskiej
17 salon „Polleny„. Będzie w
nim można riabyć wszelkie artykuły
kosmetyczne,
zarówno
prodnltcji krajowej, jak \ zagraniczne, a ponadto skorzystać
z usług kosmetyczek w nowocześnie '!rz<1dzonych gabinetach.
Otwarcie tej placówki
przewidziane jest w pocqtku przy.
szlego roku.
(Kas.)

oo

sto!slka dz!ewla.nsłwa i tu
rzeczywiście są. W ,.Uniwersału" tyililro dwa rodzaje ką.

pielówek i to nie we wszy~t
kl>eh rozmi.arach a z majteci.P..k
trylrobowych ty1ko jeden ir<>:t.·
mia.r (ma 165 cm).
Podobn·ie
jest w skllepie przy ul. Piot.rkowskJ.ej 2&8/290.

tAro·-w

Mrłs?rł

Zg<>anie z wcześniejszą zapowiedzią pod tym właśnie tytu.!em publilkować będziemy inronnacje na tema.t moż.l!W<>śct
ciekawego
1;>pęd!iemia.
przez

dzieci I młodzież lata w mi·eś
cie - w rozmai.tych
placówkaeh WSJkaeyj1nego wypoczynku
organiz<rwanych
w
katdej
dz:ebnicy przez I'!lspe.lctorat O.
światy,
TPD I za.kłady pracv.
Są to
najczęśc i ej
półkolonie
organizowane
przy
szkołach,
przedszkolach, ogródkach jord"nowsklch itd. Dzieci mają tam
zape...,'Tli<>ną oplekę. bogaty program 1.abaw . p<>siłkl. Koszw s'I
n•ewielk1e. a w przypadku rodz"n
gorzej
sytuo.wany.cb
ml·n!malne lub żadne. W każ
dej dzielnicy są jeszcz11 wolne
miejsca na półkoloniach, ;tlatego też a.pelujemy dO rodziców
o wyk<>rzystanie '!lzansy i jak
najszybsze
zapisanie
dziecki..
Lat.o w m•ieście nie mus! być
latem spęc:l·ronym w riiu.rach. na
pod'WÓl'k u bez <>Pl·ekl
A oto adresy placówek pól.
lrolonljinych I terminy trwania
tun1·usów :- orgaUli;z.oowanych r.a

w Krakowie

Roman
Grzelak

-=5E
--E:

Po ukończeniu
Technikum
Mechanicznego Roman Grzelak rozpoczął prace w ZPJ
„Pierwsza". Od roku 1968 aktywn1e działa w Z!\fS. w ze"2Jym
roku
wybrany
został
przewodniczącym
kola zakladowego. Dobrą pracę w orga_
nizacji • umle p1>godzić ze wzorowo wykonywaną pracą za_
wodową. Najlepszym tego . dowodem jest fakt, że w ub. ro.
ku zajął drugie miejsce w za.

E
:
E
:
:

E
E
:
:

----~
-~
:
-E
:

kladowym plebiscycie na najlepszego nauczyclela i wycho-:
wawcę młodzieży.
Jest rów-:
nież laureatem turnieju
mlo- •
dych mistrzów techniki.
:

:
:
:

:
:

-§-

E

--E

- Przede wszystkim zwracamy u\\·agę - mówi nam o •
swej pracy - na młodych lu_
dzi przychodzących prosto. po•
· s21kole do naszego odd·z1alu.
A praca tu nie jest łatwa.
Montaż i remont maszyn wielu nowicjuszom sprawia sporo
klopotu. Oczywiście,
opiekujemy się zarówno ZMS-owca.
ml, jak I niestowarzyszonym!.
(JC)
Fot.: A. Wach

E:
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na

on ejeclmokro\ln1e
lem.

ZNAK

KLO POTY
ZE SKARPETKAMI
Od dluższego już cza5u na
prói.no
szukam w lódz:kieh
$>kl!epach
krótk'ch. damskich
1karpet stylonowych lub he":anco. A przecież były takie.
Ba rdzo
praktyC!:ne,
szczególnie dla starszycl1 kobiet.
Bo na bose nogi nie każda
kobieta może nC>Sić buty.
CZYTELNICZKA

rondo, co sam
rz.aoe>bserwor..va-

do niej dobić I pr.zez Brzeziny.
Ale po co kieC:y to I dalej I
droga Jest gotsza i mniej re-

RED.: Nie tylko c:lla starszych.
Rówrueź
młodsze
klientki bezskutecznie poszukują teg 0 typu skarpetek
w
zw :aizikl\J z obe"ną
mOdą na
spncl.n'e. spo:ln i<umy ~tp K ·edyż wieści o tym dotrą I do
producentów?

Wpra.ux1,;e
lody
or:eźwiaią
Sezon turystyczny w pełni.
tylko na krMki czas, ale trudWarto więc natychmiast usta.
no s.oble odmówić tej prz)ljemp:-e?.a:i,lac~"j•na.
wić na rondzie znak informu_
ności w upalny letni d:.ień. W
Zygmunt Malek
Jący, kędy wiedzie
droga do
tym r<>kt1 Lódź na brak 1-0dów
Warszawy. Wprawdzie możnlł
Chryzantem 1
nie może narzekać. K ilka ton
(&)
dziennie teąo smako!lllq1
d<r
starcza · Ókręoowa Sp&thl'etn ia 1111111111111łl111liIłllI1111111111111111111111111111 UJll Ili HI &111111 Hllllllll HłHllllll 111111 hll llllHI 1111111
Mleczarska.
Do~ć
Liczne
sq.
punkty sprze<łaJqce
lody wloWAZNE TELEFO.olY
119.45.
(ruan.·fr=e.\ od la" nl, godz.
skte. Ponadto lodami handluje
TA'l'itY - „Motyl-e" (A) od lat
16, 18; •• ~:z.I róg'• (bu.!g.) od
hurtoU>o Lódzka Chto1nia Skł a 
Informacja telefoniczna
03
1l (p<>l.), godz. 12, Ił. POZEGla-t
18 CB), godz. 20
dowa.
W zapa..~ie ma ona IO
Strat Poi.arna
O~ 666-11, S'la·H
NANIE Z FILMEM:
.,Zagu.
ton lodów. a codzienn ie przyPogotowie Ratunkowu
09
blone
k:re>kl"
(f.rainc.)
oo
hall
ia,
DYZURY APTEK
chodzą
n<>we d.ostawy nadsy!aPogotowie MO
U1
ge>C1z. 10, 16. 18, 20.
ne dla „De!!kMesów". Ponndto
In10rmaCJa kolejowa
555·55
CZAJKA
nl.eczynne.
Tuw',ma
59,
chłodnia otrzymuje takoe dodatRzgoowslka !'1„
Informacja ł'KS
265-96, $11-W
DU.M - „Pozwólcle sta•rtować"
Piot1'k<>W&ka 3-07, Luma.no•\l/lSlk;ekQUJo locly z Częst.oehowv.
Pogotowie wuducllu:owu
a·15-fti
t radz.) od lat 114, i<>dz.. Hi, 18,
go
('<:)
37,
Zie~ona
218,
Pl. We>1noś
PogotuwJe gazowe
395·»5
20.
Fot.: A. Wa.eh
Ci ~ Obr. Sta.U.ngradlll 1'5.
Pogotowie energeiyczne
3Jł-~8
GDYNIA - „T.raej śwlacikoW:e"
PogotO\Viu ciepłownicze
Z»S·IH
(A) Od lat 14 (ozech.),

XEATRY

Zanim wyjedz iesz na urlop
potrenuj marsz od. sklepu do sklepu
Brak przede ws·zyst.klm ta:rl!>eh
2-osoboWY'Ch naml()(ów. Tylko w
.. ce~tralu" widizieHśmy
popula!'ne .. Motyle" po I 040 zl Nie
ma namiotów typu .,Necko" I
„Gopło" w cenie 1.300-1.800 zl.
Tylko w sklepie
przy
uJ.
F \ot-•;owsklej 4 z;na.teźliśmy atrak:Cję tegoroozmego
lata
barcJ,z.o 1>0szukiwa.ny prrez tu..
rystów 3-osobowy namiot tY•PU
.. Rc:la.ks". w sklepie przy ul.
Wł. Bytomskiej
najtań~zy
111am i<>t kios:z;tuje powyżej 2 500 zl
l:>ra;J< tu róv.'Tlież szerok:oeh 2osobowych materaców W sklep ie
przy ul.
Piotrkow.,;kiei
288/290 są też Jed:Y'llie drog'e l
c i ężk i e
namioty
przez,nacz;one
dla tu·rystów zmoto-ryz<>wanych.
N'.e ma tu także nle1.będ10i.kńw
i man ierek. a z trampek l le·
nisówek są tylko duże numery.
N:e wszędzie są bu•tle
tu:rystyczme 2-·klJ<>~ramowe W .. u.
n ' wersalu"
np.
1,naleźliśmv
tylk>o buUe 1-k'lo!framowe, a w
.. Central u" o pojem1noścl
n 74
kg W s ioom ' u sklepach hP7.skutecr.n le szru1kallśmy
ku"'henek gazow ;-.ch po 450 zt śpi1wo
rów „Wa•nda". i
popularnveh
składa.ny-eh
rowerów.
Sklepy
oferują Jed,nak kuchenk! turirstvezne 2•.paln !!lrnwe po 380 1l
lub tańo;1e po Jo12 oraz śpiwory
.. B11a1<l'n" po ooo 11. a
także
drots?.e po 680 1 I 240 zl Nił'
w„ w~?.vstkich <;'<:lep~ch są nie7>bedn'ki brak Ich w
Urnl-

W

powrotem

Drugi rodzai turystyki

rllll[I(

stawia sobie
ambitny
cel, aby sklepy na centralnych
ullcach
miały
wielkomiejski
charakter.
Pod tym względem
zrobiono już sporo, np. w tym
roku przeznac?.ono 62 mieszkan ia (tyle co w c i ągu ostatnich
4 lat) na powiększenie Istniejących
placówek. Ostatnio plastyk miejski dokonał lustracji
sklepów i swoje- uwagi przekazał
Wydziałowi
Hantllu, który
wziąt ten temat „na warsztat".
Chodzi o podniesienie est_e•~ 1 K.1,
wyglądu
wystaw, wn<:trz il;>.

-:--~~

Rondo znajdujące si<: przy ul.
Wo.i';ka Polskiego i Strvkow_
skieJ stanowi trasę wylotową
do Warszawy. Ale jak jechać
do stolicy wiedzą tylko lodz\a
nie. Przybysze z innych miast
i zagraniczni goście, skr~c~ją
z reguły w kierunku Brzezin,
bo wylot ten jest bardziej eksponowany. 1 dopiero po prze_
jechaniu kilku kilometrów i
zorientowaniu się. że wybrali
niPwłaściwą
drogę wracają
z

Coozlennle poczta
przynosi
wiele listów 1 kartek z poz.
drowienlami od naszych CzytelnL
kow spędzających url<>PY ezy
wakacje poza Lodząi. Wczoraj
mlle kartki nadeszły m. ln. ze
Strużnicy
pow.
Jeleniogórski,
gdzie na obrnle ZHP przebywają h~erze z hufca Lódź Pó~sle .A oto wyjątek sympa-tye11nego liStu z ke>l<>nll w.ramy
w Grubn1e - Chełmnie. „Czas
upływa
nam tu bardro przyjemnie, apetyty d-Opisują. Mamy moc atrakcyjnych
zajęć,
np. wyelec.zek" . Pod.pisała Rada Kolonii: A, Kap()fek, E. Kaniewska l M. Gawlik.
Za pozdrowienia dziękujemy,
Wszystkim tyczymy dużo słoń(Je)

pracują

Lódź

DEZORIENTUJĄCY

Pozdrowienia
z kolonii

ca.

sklepy

----

na Zlot Młodzie:y 2

E

ta, niektóre
jednak krócej.

•

wisi wywles?'ka
mówlqca o
tym,
te alkohol pod(lje się
tylko do konswmpcji. BILfetowa stoi przecież p•ecami do
has1a.
Może Już
nawet c11lkiem zapomniala o czym mówi wywieszka...
(ie)

' Delegaci Lod.zi

!!

Nie mają pow<>dpw do za<lowoleinia rów.nież wędkarze. Nie
można dostać krótki'Ch
podb-.e·
raków,
1rurek
złączen1owy<:h.
hoaczykl I żytki też w n iepclrnym asort;·mencie. Brak c ' e-nkileh żyłek l małych hacz.vków.
W skllepie przy ul. Pl<>tl'k-0w.
skiej 122 żylek w ogóle n.:e 1'Ylo. a specrjalistycziny skle·p przy
Tuw ima w pełni sero.nu
jest
akt.11raL.. w remoncial
A . Ja.n

WIELKI - gocloz. 19 „Ha.t~a".
JARACZA - go.cl.z. 1~ „K,ram z
piocenikami·'.
TEATR 7.15 - gOOz.. 111.L3 „'Tuę·
dowatau.
Pozostałe

teatry nieczynne.
MUZEA

SZTUKI (•Ul. Wlęckowskleeo 36)
gooz. 9-15.
HISTORII
RUCHU
REWOLU·
CYJNEGO
(Ul. Gdań&lta 13)
godz. 9-16.
HISTORII
Wł.OKIENNICTWA
(P:.Otrkows~a 282) god.z.. 10-17.
ARCHEOLOGICZNE
I
E1'N0GRAFICZNE (pl. Wolności JO
godz. lil-17.
EWOLUC.JON IZl\IU (pa rl!: Sle.nkiewilcza) godz. 10-17.
ł.ODZKIE

- Gó r n a
podstawowe nir 163 cui. Deotymy blok 1~5) - 2 - 30.a., nr
179 (•ul. Ka<l~ubka 33) 4 7. - 1 8..
nr 107 fU·ł.
Królewska 1.3) turnus - tl'Wa do 23.7. br .
Przedszkola: nr 17 (ul. Kox.
saka bi-ok 618) 1.7. - 31.7 .. nr
72 (ul. Sanocka 40) 1.7. - 31 7.,
nr 87 (ul Bohdanowicza 4) 1.7.
- 31 7 .. nr 126 (ul. Broniew.
skiego 101/10~) 1.7. - 31 T.
Półkolonia

RKS
trwa
przy
(ul.
31 .8.

TPD
stadion
(ul. Rudz,ka
tunnu~
cl:o 23 lipca). P.rzedsi,kole
ZPB im
Dz'erżynsk i ego
Dąbrowskiego 26)
1.8.

ZOO

czynne w !l'C>dz. 9-20
czynna do i!oc:IZ. 191
PALMIARNIA -

Ckasa '

nieczynna

KINA
BAI.TYK .. Odstrzal" (USA).
od lat 18. godz.. IO. 12 15, 14 3-0.
17. 19 30
LUTNIA .. Oclstrzal"
(USA)
od lat 16. godz. 14 30. 17. 19 30
POLONIA - „Swiadek korCl'llinY''
od lat 18 fWIOsk.i) - {Z()ÓZ. JO,
12.15, 14.30, 17. 111.30.
WISLA .. Mały w1ełkl C7.ł<\w1ek" (USA>. oo lat 18, i;iodz.
10 13 18 Hl
W!..OKNIARZ ,.Sz.kola kowbojów" (USA). od lat
18, &·
1o. 1.2, 14. 16, 18, 20.
WOLNOSC - „Swi.aoclek kOlrollny •• fwłooki) od lat 18, godz.
10, 12.15, 14.!łll, 17, 19.30.
ZACHĘTA nieczYOne.
STYLOWY - LET="IE - ,.SZ\l)ieg
Szogwna" (jap.) e>d lat 118, ę.
20.30 (k ino OZYJ11ne tylko w ani
po'{odne).

Ogrody

jordanowskie: nr
5a) I turntt~
~rwa do 22.7; II twr-nus od
30.7 d<> 27 .8; nr 1 (UJ. Eug,miusza 5) ora.z ogród i<>rdanowski
nr 2 tul. Bednaorska) - na terenie cllzie1n i.cy czynnych Jest
równ : eż 8 pla-ców zabaw gd~ · „
w godzi nach od lf.! do 19 1zirt'.
m ' opiekrudą się wychowaw~ 1 v 
nle.
(Sb
(,ul.

Gałczyń skiego

god.z..
10, 12.1~; „Osz;uika.ny" (USA) Od
lat H!, godz. 1~. 17.ló, 19.30.
HALKA - ,.Love story" (USA)
Od lat 16, go<liz.. 16, 18, 20.
KOLE.JA.RZ - n.Lec.zyon.ne.
1 MAJA
„Wspomn.iem.a z
przyszłoiści"
(A)
oo !art; lłł
(NRF). godz. 1'5.30, 17.30; „Kło
poty z onotą" (ju.g.) od la.t IS.
g<>dz. 19 .30.

TATRY-LETNIE

,.Sledztwo
zapomnie<""
lat 18, iiooz. 2-0.30
(kino ozY'nin.e eyliko w dni Pol!oóne).
LDK - „StMteęla pająka" (Wł.)
od lat 16. godz. 15. 17.11'1. 19.30.
STYLOWY - .. Pan Hulot wśród
sa.mochooów" !Al O'(! la~ 111
(franc.), godz 16. Ul. 2ft.
STUDIO
,.1'ro-p\clel !lla.dńw"
(rwn.) oo ~at 111, g.odz.. l.7.30,
skończone,
(wło~kil

oo

proozę

l'tlLODA GWARDIA - ,.Gamgsternk.i wa.ie'• (fraioo.) od lat
16. ge>dz. 1-0, :t2.1~. 15, .l'i .1•5,
19.30.
l\1UZA „Król, dama, wali>!"
(NRF-USA) od lat 18, eodiz,
15.30, 17 .45, 20.
OKA
„Dziewczyna n.a miotle" tczeski) od llat In, god-z.
12. „PoK>UJSa" (wlO!Slk.i) od lat
18, godz. 10, 1·8.15, 20.
POLESIE - ,.Niebieski żo1nJet:7.„
(USA) Od 1at 18, godz. 17, IO.
POPULARNE - „Wuja6rek Wania" (ra·dz.) Od Lat 16, l!Od!z.
16.45, 19.
PRZEDWIOSNIE
„Z kf/.ęg:t
królów'• craidz.) od la.t tl, g.
15.30:
.,Siadem c>.a•rnowt-o&ej
dziewczy111y" (jug.) od la·t Hl,
godz. 17.45. ao.
PIONIER
„PO!rl !obnolez'.\I''
(USA) OO la.t ~. gcxl:z. 16, 18,
20.
POKOJ „PosikTomienJ.e zlo~
n•icy•• (USA) Od IM lA, iiodz.
15. 17.30. 20.
REKORD - „Uciaczika" (:ra<l!z.)
od lat 14, l!Odz. 1<5.30, 19.
ROMA - .• Młyn.SJ!'CzY'k l kootika"
(NRD) <>d lat 7, gooz. t:2.1S. H:
„Ma·ks i feraJ-na" (fraonc.) oo
ta~ 16 gOOi. 10. 15.30, I:?.45.
2-0.

SOJUSZ
„Pojedyn~k re\Vl>lwerowców" (USA) Od lat· 16.
eodz. 18, 20.
STOKI - „Opęta.nt.e" tpo;.) oo
IM 18, go.d.Z. 18. 141. 20.
SWIT
11T~op.LoJ.e1 śladów"

DYZURY SZPITALI

ln~tytut

Poł.-Gin
AM ul.
Sterlinga 13 Klinika Poło!
n:etwa I Pa·tologll
c:ąży
dla
dzielnicy Sródmieścle - poradnie .. K" ul. NO'WOtkl I Kone:i\skiego- oraz z dzlel'!liey Bałuty
poradnie •. K" ul. Marynar&ka Paca,nowskiej I Snveerska .
Nie przyjmuje cborycb &ine•
ll;ologlczn\e,
Instytut Pl>ł.-Gin. AM (ul. Cu.
rie·Skł<>dowskiej 15) pol-07,nlctwo I g\nekolog1a d.la ń•i<el ·1l
cy Góma - pe>radnJe ,.K"
ul.
Felińskiego.
Zapolskiej . Rzgow&ka I Przybyszewskiego.
Dla d.zieln\cy Bałuty pora·dnie .. K" uJ . Bydgoska I Turoszowska oraz ginekologia d!a
rejonu ktl.niki ul Ste1·\ !nga 13
Szpital im. H. Jordana - ul.
Przyrodnicza 1/9 dz.leln <;a
Widzew
oraz dzielnica Bałuty
pora<inia ,.K" ul Sędziowska.
S;opłtal
Im. l\laduTOWic-.t.a
ul. Fornalskiej 37 dz.eln'ea
Polesie.
dzielnica Sródrn pf.c:e
poradnia •. K"
ul. !O Lute!lo.
<lz'.elnlca Bałuty poractnia ,.K"
ul Traktorowa I Ln ' ana.
Szpital im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62 dzi~ln 1ea
Oórna. poradnia ,.K" ul. Oiesz1c0wskiego \ OdM. ańska, di'e!ni·
ca Bałuty pocadUlla „K" Ił!, Llbelta .

ChLrwrgia ogóbna - Szpital Im.
Ba.rliokiego (K·e>pelń&k.ego 2:2).
Chi.rUJrW..a UTazowa S?lp'ital
i.m. Biega.ń.sk.iego
(Kniaźiewi·
cza }./!;).
Laryingol<>c!(la
Szplta< tm.
Pkogowa (WóloezańSll<a Hl:>).
OkuJ.ist)llka - Szplta1 Im. JOlll·
se hera (Milll\-0r1owa 14).
Chirurgi.a 1 laryngologia d?.\eoteca Instytut Pec:llat.rU AM
(Sporna 36150)
Chirurgia He"l~<>W<>-twarzowa
- !'z.pltal tm Barllckleg,o (KoD·
clń9k\ego 221
Toksykolog ia Instytut Me·
dycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska Starjl
Pogotowla
Ratunkowego
przy
Ul. Sienkiewicza 137, tel. ~66·66
OgóLnolód?Jki
Telef0n i.:!Z:1Y
Pu·nkt
tnf=maeyjny do1ycz11-cv
pracy placówek służby zcrv\\'la
telefon . 815-19 czyu,ny Jest
w
!N>d·z. oo 1 do 21., oprócz n'e·
dziel 1 świąt.
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Na Harcerskich

Korespondencja

Mistrzostwach żeglarskich

własna

z Fromborka

NAD FROMBORKIEJM 2lBIERALY SIĘ CZARNE CHMURY,
DALA SLYCHAC BYLO ODGLOSY ZBLIZAJĄCEJ SIĘ
Z
BURZY. W LODZI MOTOROWEJ, KTORĄ WYPLYNĘLISMY
ZALEW WISLANY, ABY OBSERWOWAC PRZEBJĘG
NA
111 HARCERSKICH MISTRZOSTW ZEGLARSKICH W KLAPRZYJEMNIE.
NIEZBYT
SIE CADET BYLO

bez

FaJe

przerwy

zatew.aly

pokład. Już PO chwili p<>czu2em, że cale plecy mam mo_

kre \ dopiero wtedy sięgnąlem
po żółtą kamizelkę oehronną.
Komendant mistrzostw, harcJeziorski z
Wojciech
milstrz
Lódzk ;ej
Chorągwi
Komendy
pł yną na
wskazuje
ZHP,
lodzie
ce w równym szyku
uczestn iczące w regatach. Pada
na wiatr".
„prostą
komenda
dwukrotnie
<>pływają
Cadety
trójkąt, wyznaczony Jedną żół
bojaczerwonymi
dwiema
I
tą
mi. Widok )est imponujący: Indzie przechylają się to w jedto w drugą stronę, żagle
ną ,
prawie dotykają wzburzonych
fal.
Startuje w mistrzostwach 27
l3
zespotów reprezentujących
Organizatorem tegochorągwi
rocznych regat na zlecenie Głó
wnej Kwatery ZHP jest Komenda Ch-0rą!lwi Lódzk iej ZHP,
reprezentowane
Nasze miasto,
przez 5 harcerskich zalóg, dzielnie walczy z osadami Gdańska.
Krakowa, Opola, Lublina l in_
nych ośrodków. n lek!edy znatradycje
c:rnie bogatszych w
żegla,rskie,

Dzieci

- Dlaczego wlaśnie Lodzi po_
wierzono organizację mistrzostw
żeglarskich w .)clasie Cadet?
- Lódzka Komenda Chorągwi
ma w tej konku rencji
ZHP

że
Sądzę ,
poważnP osiagnlęcia.
i teraz możemy liczyć na miej_
sca w czołówce,

Sprawdzl!o s'ę. to następnego
dn ia . gdy ogłoszono oficjalne
miejsce w
Pie rwsze
wyniki
konkurencji zespolowe.I zdobyOpole. uzy.<;Jtuiąc 1483 pun.
ło
kty, drui(e przyp~dlo Lodzi 1289 punktów. Be1k0nkurencyjni byli !odzianie w eliminacjach
klasyfikacji
indywidualnycl1

wrócił

Frontborku,

przez 8 lat trwała naj.
prowadzonych przez
większa z
Harcerstwa Pol5kiego
Związek
akcji „Operacja 1001-Frombork','
która była szkolą obywatelskie.
wychowania, wspaniałym
go
wielkiemu
złożonym
hołdem
astronomowi na 500-lecie jego
urodzin.
lód7..kich harcerzy w
Udz ia ł
tym ogr.omnym przed•ięwz ięciu
byt znaczny, czego najlepszym
dowodem ie-•t przyznan ie tytu.
gd7.ie

łów

obywatela
honoirowe~o
20 łódzk i m harce-

Fromborka
rzom.

JERZY KRASKOWSKI

z Juuoslnwii

czoraj nad ranem wrócił z JugoslawU zespól Teatru Wielkiego, Lódzcy artyści uczestniczyli w festiwalach w, Ljubljanie
i Splicie. z przedstawieniami t,Halki" I „Fausta".
O pierwsze wrażenia po powrocie pytamy dyrektora TW, Stanisława Piotrowskiego,

W

na ouloslep
W całej Polsce już 22 tys
ks ąż. :cic
bury stów wykup.to
Pod
na tegoroczny autostop.
ilo:i<:i nabytych k.s ą.
w·z;glęjem
na
żeczek Lódż zmajduje s:ę
trzecim m iejscu po Wanzaw e
i Wrocta w•i u. Do tej pory rozprow•dz-c>no I 400 ks;ążec.zelc.
autostopowiczów
WlęksZ-Ość
bo stude,nci i ml<>dz ei. szk•1lna.
0

1·6Vvm;eż

miekie

cerskim

Teoi r Hi elki

zabierają

rodziców

ale n;e brak

Po pól godzinie wracamy do
regatowej
wioski
harcer.>kieJ
Niebo przeja_
„Frombork-73",
Burza przeszła bok!em.
śniało.
Jest trochę cza•u na rozmowę
komendantem tej wieUciej
z
harcerskiej im prezy - harcmistrzem Wojciechem Jeziorskim

miejsce
harcerskiej. Pierwsze
Maciej
Marek Bub1ak
Jo-pkiewicz.
Oprócz załóg uczestniczących
w mistrzostwach przyplynęły
we
także do wioski regatowej
Fromborku 32 lodzie klasy O.
wszymi
mega z przedstawiciela
stkich łódzk ich hufców ZHP.
Komandorem rejsu był kierow.
żeglarskiego
wyszkolenia
nik
dh
Chorągwi Lódzkiej ZHP Marek Kralis1.
Skończyła s i ę Wielka przygoda żeglarska. i skończy! się po.
byt w mieście Kopernika. harzajęli

star.s"Łv'.!h

twystów. Są wśród n eh i!;trn'erowie, lekarze. plastycy. s~
żotnlerze. kierowcy przeby ·<•aJą.
cy na urlopach. TJiczma grupę
nauczyc;ele. H ~r<:e:·,f)
stanow:ą
pod.rótują na ogól w k llku.rosobCJowych grJparh. ?.<lana > ę. że
autost-0pe rn jeżdżą rodzice z
diz'eómi.
Najstarszym autostooowiczem
jest dr Aleksander Meloch z
Byic>gcr<;zczy - 90 lat.
Po Polsce jeż.d,żą takte su.1nstuden<'i
sto-perrt •„ zagr·ani~z·nl
m . in. z NRD. ·węg•e-r. U.SA !
krajów sk.a111.dynawskich.
(K~s . )

- „Dziennik" zamieszcza? obszerne korespandencje na temat nas,ego pobytu (d zięk ujemy) - a więc do dodania jest niewiele. Są_
d zą c z reakcji public1.ności l z pierwszych recen1ji, których zresztą
nie zdążyliśmy jeszcze dokladnie przetlumaczyć - zrobiliśmy bardzo
korzystne wraienie. - Po raz pierwszy - jak to piszą recenzenci wykorzystAna została wielka, szeroka scena teatru na
naprawdę
Kriżance w Ljubljanie. Marian Stnt\czak, który przygotowywał plenerową scenografię obu przedstawień, bardzo zręeznle wkomponował
w nią nawet stare kamieniczki w tle sceny. Ich bogato Iluminowane
okna. Nie był to jednalc wyjazd łatwy. Soliści namęczyli się zw!a.
szcza w Spllr.!e, gd1ie duży letni teatr (graliśmy w nim, a nie na
podwórzu Pałacu Dioklecjana ze względu na przewidywaną - i fak.
dużą frekwencję) usytuowany jest w obr>1mowaniu ruchll·
tyczną wyclt tras przelotowych, niedaleko portowego nabrzeża ... Trudny
egzamin zdali też technicy - nie spali z rzędu 4 noce, ustawiając
1 demontując dekoracje i światła.
- Co w najbli:hzym czasie?
- Gramy w Lodzi do 20 bm.: po urlopie wznawiamy spektaklP
7 września. Pierw"7.a premier<: sezonu - „Opowieści H-0ffmanna"
Offenbacha - przygotowuje dr Zygmunt Latoszewski 1 reżyserem
Gunterem Lohse z Lipska (NRD), (kat.)

···

o

Dziś ~Rad.Io.?Telewizji
Grechuta. 22.15 Trzy. kwa.d.ran89
Wakacyjne nastrode - koncert.
jazz.u. 23.00 Miniatury poetyckie
17.50 „w kunitzerowskich domA. Morsztyn. 23.05 Muzyka
Radio-rekla18.10
rep.
kach"
PROGRAM I
na smyczki i blachę. 23.30 So18.20 Radiowy terminarz
ma.
dwoje - ,lllce i Tina Turwe
ul
muzyczny. 13.30 Echa dnia. 18.40
9.05 Przeboje dl.a plażowiczów.
ner.
Stadem inwestowanych miliar9.30 Mookwa z melod ią i piodów. 19.00 Studio MJodych. 19.15 •,
senką. 9.45 Spiewa Zesp. „MaLekcja jęz. niemieckiego. 19.30
TELEWI7-JA
zowsze". 10.00 Wiadomosci. 10.08
„Przygoda w Radomiu" - słuch.
Fil.my bez wizji. 10.40 Co sły
filmo_
migawki
Muzyczne
20.4-0
I
PROGRAM
.z
Lato
„
10.4S
swiec1e.
chać w
we. Zl.00 K. szyma:no ws tci
12.0o z kraju i ze
radiem".
„Harnasie".
Balet pantomima
9.50 „Zbrodnia 1 kara" - film
świata. 12.20 Mazowszańskie nu21.30 Z kraju l ze świata. 21.50
fab. prod. radzieckiej cz. n.
tki. 12.30 Koncert życzeń. 12.30
Wiadomości sportowe. 21.55 „Ra1.5.20 Matematyka dla nauczyOd Kauka~u do P irenejów z
d iomotywy" - mag. 22.10 Koncieli. 15.55 Matematy'ka dla na_
13.20 Radiowy poradpiosenką.
cert Cl1óru Rozgł. Wrocławskiej
uczycie!!. 16.30 Dziennik. 16.40
nik rolnika. 13.35 Koncert na
PR. 22.30 Radiowa Encylfilope_
Informacje. Towary, Propozy~nstrumenty. 14.00 Alert dla b io22.50 Wiersze Wl.
Ćlia kultury.
cje. 17.00 Ex Libris - ma.gazyn
siery. 14.05 Mistrzowie operetMajakowskie-go. 23.00 C zytając
Sylwetki X Mukśiążki. 17.30
ki - Paul Lincke. 14.30 Sport
Ruch Muzyczny. 23.211 Muzyka
zy - Halina Kossobudzka. 18.00
to zdrowie. 14.35 Z antologii
rozrywkowa. 23.30 Wiadomości.
;,Huta Katowice" film <lok. prod.
pols1<.ego jazzu. 15.00 WiadomoTVP (kolor). 18.25 LWD 18.30
ści. 15.05 Wakacje z blondynką.
Program publicystyczny pt. „Z
15.30 Przezorny zawsze ulJezpiePROGRAM ID
k art h istorii Lodzi przemyslocwny. 15.35 Estrada Przyjaźn i .
v;ej". 18.45 „Trasa LazienkowHl.Oil Wiadomości. 16.10 W krę
„Lipiec 73" reportaż
sl!a"
gu polskLej muzyki rozrywl<o10.30 Ekspresem przet. swiat.
(kolor). 19.20 Dobranoc - Leś
wej. 16.JO Studio Młodych. 16.35
przebojem.
za
Przebój
10.35
Wło
na gazetka (kolor). 19.30 Dzien_
Płyty z różnych stron U.05 ,Przygody dobrego wojanik. 20.15 „Bumbarasz" cz. I
chy. 16.55 Prop:nycJe na dziś,
ka Szwejka" - pow. 11.35 Piafilm prod.. ra<iz. (kolor). 21.20
17.00 Studfo Młodych. 17.15 „Stukatarynki.
pozytywki,
nole,
17.50 uD01l'l 1„
„Dialo,gi przyszłośc i " (Publ!cyN-0wościu.
dio
cień"
rzucają
„Umarli
.35
11
21.50
po
Ry1.moslopem
styka międzynarodowa).
My". 18.b5
pow. 12.05 Z kraju i ze świata.
„Wielcy ludzie a mu zyka" kraju i świecie. 18.30 Aktualzes9ół
łąki"
„Asfaltowe
12.20
kulturaLne. 18.35 PrzeboKonstanty Ildefons Gałczyński.
ności
ABC. 12.25 Za k iero·wnicą. 13.00
22.40 Dziennik TV i wiad. sporje na instrumenty. 19.05 Muzy_
Na białostock•ej antenie. 15.00
towe.
ka i aktualno8ci. 19.30 Wiedeń
15.10
świa;t,
przez
Ekspresem
20.00
muzyczne.
ecna
skie
z wes tern ów śp iewa
Ballady
Dziennik. 20.15 Rytm, taniec i
PROGRJl.M R
pi()senka. 2-0.50 Kronika spor- Frankie La ine. 15.3() Herbatka
15.50 Orkiestra
samowarze.
towa. 21.00 Miniatury rozryw- przy
17.15 „Przegląd p.rasy naukoBrano Hronca gra i akompakowe, 21 .15 Naukowcy rolniw-0 _ technicznej". 17.25 „Polkom. 21.30 Koncert chopinow- niuje. 16.15 Organy w Polsce
poradnik kosmetyczny.
lena"
73.
rok
Nasz
45
16
22 .05 - oraw·ica.
Wiadomości.
22.00
ski.
me:ctycynie''
17.3-0 „Fizy'ka w
17.00 Elc.spresem przez swi at.
plakat reklamowy.
Dżwiękowy
poi:mlarnonaukowy.
program
22.20 Moto-sprawy. 22.35 Rytm, 17.05 „Lesi-0 " - pow. 17.15 Mój
naszych
kamerze
w
,.Swiat
18.00
bui
I.udzie
ma!(netofon. 17.40
taniec 1 piosenka. 23.00 Dzienreoorterów" „Marcel Marceau••
PoznaMki Ratusz:.
nik. 23.10 Korespondencja z za- dynki
film Tele-Aru. 18.20 (Ludzie i
23.15 Sylwetka piani.. lR.00 Pio..~enlci z różnych obro~ranicy.
sprawy) pr.ogram publicystycztów. 18.20 „ Krytl'rium" - gra
sty jazzowego - Fats Wal!er.
ny. 18.5() W Rc>ku Nauki PolPoli_
lR.30
Labo,ratorium.
zesp.
23.35 Rytm, taniec i piosenka.
skiej ,.Swiatowy Kongres SlaWka d la wszystkich. 18.45 Po24.00 Wiadomości.
""istów" cz. Il. 19.20 Dobranoc.
lon ia śpiewa. 19.00 Ek«oresem
20.15 „Dobry
Dziennik.
,.Kapitan 1.9.30
19.05
świat.
przer.
PROGRAM Il
Blood" - pow. 19.35 Muzyczna wieczór z Waldemarem" proczeeho«l<>TV
gram cy'kliczny
poczta UKF. 20.00 Reminiscen9.40 Cy~!: „Rodowody bil kie
Li!patti gra wa<'kieJ. 21.05 24 godziny (kol.).
cje muzyczne
i dalek.e". 10.00 Czytamy klaBrahmsa. 20.45 „Katastrofa na 21.15 ,Emocje surfingu" (Czło
wiek i morze) seryjny film do„Miecz i łokieć" syków 'Varsza·wie Zachodniej" - słuch.
fragm. pow. 10,30 Z estrad i
kumentalny prod. ameryk.-ka21.l-O En•amble z telekabaretów,
scen operowych naszych sąsia
nadyjskiej (kolor), 11.40 Teatr
21.30 T wórcy muzyki filmowej
Orlow~ki
dów. 11.00 „Partyzant" - opow.
Wladyslaw
Kobra
- stavres xarhakos. 21.50 w.
Hiszpanii.
Pio...enkar1.e
11.20
„Spektakl w Teatrze Forda'•
„Do-n Giovan:nP'.
A. Mon1rt H .30 Wiadomości. 11. 35 „D-Obre
Zakrzewski
Andrzej
reż.
22.00 Fakty dn ia. 22.08 GwiR7.tl a
lato W'lYSlkich dz"<'Ci". 11.40
(powt.).
Marek
siedmiu wieczorów
Technika na co dzie1\. 11.50 Od
Tatr do Bałtyku. 12.10 Opowia _ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
danie. 12.30 Od symfonii do
12.5-0 Rad io-reklama.
p iosenki
13.00 Koncert dnia. 13.30 Wia„Prze1p!yniesz
13.35
domo ści.
pow. 13.55 Mini-przerzekę" glad folklorystycmy. 14.00 Wię
cej, lepiej, taniej. 14.15 „Wt.górze" - rep. literacki. 14.35 J.
s. Bach. 15.00 Radioferle w krę_
gu przyjaciół 15.40 Gra Zesp.
Frek'Wenoeja na Ogól!n()lpo!skiej WYl!'!a'lll'je Róż w Lod'Zli byt.a wię'k.o
o. d. E. Donarskleito i E. Lub iatgwskie e:o. 16.00 Sto wo - ma- s~a ntż ~ek>iw.aino. Tylu zwied2.a:j<11CYCh (olk. :IO tyli.) nie p:rrz.ewi...,
ga:i.yn językowy. 16.15 Z twór_ d1ziełi or@a1n'D.atoc2y z 'l'Cl'W.an:-zys.~wa Mił0Sn.ilk6w Rót, kltómy P1'ZY~
czo~ci Webera i Mendelss-0hna.
gote>wali 16 ws. biletów, (Z 2.3G wy&talWilO!nych gaitlll!llków . w plebis.
16.45 Aktualności lódzk!e, 17.00
;,K'rotne111.burg•~
Koncet't Ork. PR 1 TV. 17.25 cyicie na ,,1mi!Ss różę se.w.nu 19'73'' ~at& róta
o purpU1I"<>v,.10-5'I'ebrzystyoh pla>bkach. Na d.T'Ugim miejscu malazl.a
si ę heorbaci.ana „w;ener Cba.nne", na tinz.ecim cY!kJ>am,ein.owa „Ei!fel
'rower" na bardlzo dlu.gioh lodylgach.
SRODA -
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Miss

iej będzie znaleźć inną. Opowiedz.iała o tym
Micke'owi, który zdecydował, że powinna pójść porozmawiać z Arnoldem Ebi.ngerem i że on będzie jej towanyszył. Postanowilj czekać na Ebingera przy drzwiach jego
domu, kiedy będzie powracał z biura. Poszli tam w pią
tek, gdyż tego dnia Micke miał wolny dzień.
- Nie wiedz·i alem, że byli tam
Briggs nie mówił mi o tym.

.spytałem.

- Trudno mi to wytłumaczyć„. Przede WST;ystk!m mają
charakter. •rrzeba było widzieć ich twarze,"kiedy zobaczyli, że ich obrońca jest Murzynem! Nie zrobiłQ to na mnie
większego wrażenia, wiesz, że jestem do tego przyzwyZorientowałem się szybko. że traktują mnie
czajony.
wrogo. Mój kochany, muszę stwierdzić, że icb stosunek
do siebif' jest pełen wzruszającej miłości i tkliwości.
aby tylko obronić
Micke zdolny jest do wszystkiego,
małą.

Uśmiechnąłem się

z

wewnętrzną radością.

Tim Fortee
że
był zawsze sentymentalny. Wiedziałem już teraz,
tę
w
pójdzie na całego i zaangażuje się bez reszty
sprawę.

jaka 'est kh wersja wydarzeń?
go na ziemię.
- Wydaje mi się, że ml<J dzi trzymają się jednej wersji
1 nikt ich z tego nie zbije. Mija już tyd zi eń, a Trent
i jego koledzy łamią sobie na nich zęby, Debbis twierdzi,
Mówi, że lo
że nic nie ukradła w domu towarowym.
kierowniczka rejonu, Mayer, robiła kombinacje z !lako·
nami perfum i że na nią rzuciła podejrzenie wówczas,
gdy kradzieże zostal_y zauważone. Straciła pracę I z taką
-

Powiedz mi.

spytałem sprowadzając

-115 -

w piątek,

Sta:ry

- I nie mógł nk powied;r;ieć, gdyż ich ruie widział.
Czekali przy głównym wejściu i dopiero tam zauważyli,
że Ebinger wysiadł z samochodu znajomei:o obok bocznej
furtki. W ten sposób nie doozło do spotkania. Powrócili
więc w sobotę i stanęli na rogu dwóch ulic. Wówczas
zobaczył ich ogrodnik. Ale tego dnia Ebi•nger wjechał na
teren posiadłości własnym samochodem, nie zatrzymując
się. I znów nie doszło do spotkania. Dla dwojga mło
dych ludzi kwestia porozmawiania z Ebingerem miała
tak wielkie znaczenie, że przyszli jeszcze raz, w panie•
działek,

- To zostało stwierdzone przez ogrodnika;
- Tak, tego wieczoru Ebingera odwiózł do domu Pokay
Jones, który zajmuje się u niego sprzedażą lemoniady.
Zatrzymał samochód przed bocmą furtką. 'Ehinger wprowadził go jednak do posiadłości. I znów długie czekanie
na nic się młodym nie zdało,
- Stary Sam wspomniał, że stali ukryci za krzakiem.
- Tak było. Ale z drugiej strony Pokay Jones potwierdziił. że wszedł rarem z Ebingerem na teren posiadłości.
Jednym słowem M'cke i Debbie przyszli jeszcze raz we wtorek. Micke'owi udało się wcześniej wyjść z pracy.
Spotkali się wówczas z Ebingerem.
- I co się wtedy stało?
- Twierdzą - odpowiedział ostroż.n,ie Tim ;;....; że F.binger przybył samochodem z innym człowiekiem, który wysadził go niedaleko bocznej furtki. Rozmawiali -przez kUEbinger został
ka minut, wreszcie samochód odjechał.
który go odwoził, był
sam na chodniku. Człowiekiem,
Cyr\)'l Budenko, dyrektor jednego z domów towarowych.
Potwierdził on ten fakt. W chwili, kiedy Arnold Ebi.nger wyjmował klucz z kies1..eni, młodzi Judzie zbliżyll się
mi
do niego. Pnestraszył się w pierwszej chwili, jak
oświadczył Micke. Ale Micke uspokoił go, przedstawił się
oraz przedstawi! Debbie. Mała zreferowała w k>ilku sło~
Trwało i<> nie więcej, ja~ jakieś
wach swoją sprawę.
dwie mi•nuty.
Nie muszę tu podkreślać, że słuchałem mego przyjaciela bardzo uwa.żnie.
- A jak zareagował Ebinger? - spytałem,

;....115 ...-

róża

o czerwono-srebrzystych

opinią trudno

- Widzialeś Ich razem?
Zostali przyprowadzeni z celi do malej roz- Tak.
mównicy.
- Jakie zrobili na tobie wrażenie?
- Ra<'zej dobre. Ale wydaje mi się, że sąd będzie Innego zdan ia. On, w skórzanej kurtce, z długimi jasnymi
włosami l z brudnymi Jijl.znokciami. Dziewczyna śliczna~
ale nosi za krótką spódniczkę, jak na szanującą się osobę.
Jest zbyt wyzywająca. Wiesz, co mam na myśli,
Przytaknąłem. Ten opis pozwoli! mi uplastycznić sobie
w p~wnym stopniu zdjęcia, które oglądałem w gazeta.;:h.
- A więc dlaczego wywarli na tobie dobre wrażenie?;_

· o·

·

płatkach

Na WJl'Sba>wie przy:i.nalIIO nagirody dlla hod>aWców, '.I1my Pi~
miejsea zajęh pr-.z.edsta>Wiciele naszegio rejicmu. P ierwsz.a nagroda.
przypadła Bolesla,wowi Witunyńskiemu z Kutna, drUJga Mieczysla.
wowi Albińskiemu z Bardzinka koło Krośniewic, ttiz,e.ci& Zygmuntowi Lortzowl z Pabianic. W grmpie amiawrów J rnledsce ll!Z)l'&kal
J. Prokopowi<iz z RzelSZIOIWl3., a dll1ugi.e ks. H. beiwaln.d.owski z Popierwszym miejscu IZJila1azlos c~
21nrunia. W g;ru.pie z.akl.ad'6>W 111&
Lódzkie Pl'Z'edsiębiorriwo Ogrodni~, a n.a dn"u~im st.aicja ;,Gospo„
darz".
łO

WWct publi=noścl. kJtóra brata ud'Zlal w pliebi61Cycie, rozlosoWa!ltO
na<giró;d - m, Jn. otrzymała ją Mai!ilta L.ehmann z L.i.psdca.
(Kas.)

Polskie ąuzely i ksiqzki
w Warnie i nad Balatonem

--==
=

Ruch'• informuje turystów
Ksią:l:ka na wypoczynek do Bułgarii i Węgie.r, że w
miejsc1>wości Wa.rna przy ul. Koloni 12 (przecznica Bulwaru Lenina) oraz nad Balatonem w miejscowości Balatonfu
będące filiami
uruchomione zostały pawilony handlowe,
działów handlowych ośrodków informacji i kultury polskiej,
w których można nabyć m. in., polską prasę 1 ksiątki.
RSW „Prasa -

udających

=
=
-=

się

po
cierpieniach

W dniu 17 !lpca 1973 r.

długich

i

ciężkich

Dnla 16 Upca 1973 r. zmarł

zmarła

S. t P.

S. t P,

JOZEF

fi RENA

\

RACZYŃSKI

TRUCHIM·OWA
MGR FILOZOFll

Wyprpwadzenie zwłok nastą·
pi dnia 19. vn. br. o godz.
16.30 z kapHcy cmentarza na
Dolach.
RODZINA

!Pogrzeb odbędzie się 18 lipca br. o godz. 16.15 z kościoła
Serca Jezusowego, ul.
Zgierska, o czym zawiadamiają pogrążone w głębokim żalu

Na.J.

ŻONA I RODZL'IA
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