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18 bm. gościli na ziemi Jubehskiej członk-0wie Biura Politycznego KC PZPR: prezes Ra.
dy Ministrów PRL PLotr Jaroszewicz i wicepremier Mieczysla w Jaglelski.
W ·Lublinie na spotka.niu
z
Egzekutywą KW PZPR i aktywem
woiewóqzkim
przedsta.
wiono sytuację
społeczno-gos
podarczą woj. lubelskiego. Premier poinf-Ormowat zebranych o
przebiegu ostatnich obra<I Biu.
ra Politycznego KC i Prezy_
dium Rządu o wykonaniu planów półrocznych i da"lszej realizacji
zadań
produkcyjnyc)l.
Następnie
premier z towarzy_
czącymi
osobami I gospodarzami województwa zwiedzi! nowo zbudowaną w Chelmie Lubelskim i przekazaną do eks.
ploatacji największą w kraju
fabrykę
obuwia,
W g-0dzinach popo!u<lni-0wych
P. Jaroszewicz zapoznał się · w
Zamościu
z pracami
ren<;>wacyjnymi prowadtonymi na zabytkowej starówce.

S rotkonłe

dele~atóvr

N/z: Pierwsi delegaci - D. Znawska, W. Kasperczyk. M. Hoffma1n
T, G-Olonka w trakcie oglądania miasteczka.
CAF - Sochor - Telefoto

godzinach wieczornych rozpoczyna się
w Krakowie wielkie doroczne spotkanie reprezentantów
m!odego pokolenia Polaków - III Zlot Młodych Przodowników Pracy, Nauki i Wyszkolenia Bojowego.
Ze wszystkich województw udają się do Krakowa autokary z delegatami na zlot. Odbywają się pożegnania ekip
wojewódzkich. Są one okazją, aby jeszcze raz dokonać
przeglądu młodzieżowych
inicjatyw w nauce, pracy zawodowej i działalności społecznej; wszystkiego tego, co
zaprezentowane zostanie na krakowskim spotkaniu.
i chłDpców - uczestników 1!0tu oraz Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży.

Miasteczko zlot1>we w Krakojest już gotowe
d<> przyjęcia 9 tys. dziewcząt

wie-Czyżynach

Na zlot
zaproszona zo~tala
liczna grupa rodziców
delegatów byłych
czlonkiiw
ZWM i ZMP tych,
którzy
przed laty wznosili Nową Hutę I inn„ bude>Wle socjali,.mu
- fundamenty Polski Ludowej.
Młodzież
przychodzi na zlot
z lic2mynti osiągnięciami.
Jak
to podkreśli! Stanisław Ciosek
przewodniczący Rady Głów
nej Federacji
Socjalistycznych

także

w KL PZPR

Przed wyiaztlern na Zlot ao Krakow~
Delegaci Lodzi na Zl<>t Młodzieży Polskiej do Krakowa
spotkali się wczoraj w KL PZPR z władzami partyjnymi
naszego ntiasta: I sekretarzem KL PZPR - B. K<>per.skim i
sekretarzem KL - J. Chabelskim.

11111

Przewodniczący

Lódzkiej RaSo-cjalistycznych
Związków
Młodzieży
Polskiej
J. Szp<>t<>n w imieniu wyjeżdżających na Zlot do Krako.
wa deleg~tów zapewni!, że łó
dzka młodzież jedz~e na ogól-

dy

Federacji

•
•
m lod z1ezy

późnych

w

Swiadczy o tym meldunek,
jaki na ręce I sekretarza KL
PZPR - B. Koperskiego zloży
la wczoraj delegacja na Zlot do
Krakowa W okresie od 19 lipca zeszłego roku d-0 19 lipca
br. przygot-0wując się do tego.

Związków

Młodzieży

Polskiej
organizatora
krakowskjego
spotkania stwarza to , do'bre
podstawy do przyjęcia na 210cie w Krakowie przez całą polską młodzież nowych, konkretnych, jeszcze bardziej odpowied11ialnych zadań. Będą one realizowane w roku 30-lecia Polski Ludowej i ambicją młode
go pokolenia jest, aby st~1 się
one godną kontynuacją dorobku poprzednich pokoleń.
Od kilku dni
przebywa w
Krakowie kilkusetosobowa grupa młodzieży de)eg;i.tów na
rozpOC1<yn,ający się w l,co(\cu lipca w Berlinie X Swiatowy Festiwal Młodvieży i Studentów.
„Berlińczycy"
wezmą
ud7jal
we wszystkieh zlote>wych imprezach.
Z okazji kralkowakiego :z;o0tu
w wielu ośrod1k>ach całego kraju
odby'ly się w środę lic.z,ne !rr.pr·ezy politycz,ne i ku•Lbu.ral•ne,
w których udział wzięły tysią
ce mJod.z ieży.
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Miasto jubilat
w lipcowe

)

~)<

Z!>liżające

się

święto

Swięto 22
uroczyście,

Lipca będzie w Lodzi Dbcboi;:c dzone szczególnie
jako' że zbiega się z wielki~.( mi jubileuszami - 550 rocznicą nadania Lodzi praw miej,~- sltich i 150 rocznicą Lodzi przemysłowej.
(
W zakładach pracy, instytucjach, świetlicach, klubach
,( I domach kultury odbywają się już uroczyste akademie,
)( wieczornice oraz spotkania młodzieży z działaczami politycznymi, gospodarczymi i ludźmi zasłużonymi dla Polski
).( Ludowej. W przedsiębiorstwach przemysłowych i ibStytu)( cjach akademie przebiegają pod hasłem sumowania dzia)
łalności gospodarczej, czynów produkcyjnych
I
społecz
. ( nych.
)(
Ogólnołódzkie uroczystości Swięta Odrodzenia Polski )
22 Lipca rozpoczną się dziś, 19 lipca -o godz. 11 wmuro( waniem aktu erekcyjnego p<>d budowę Hali Sportowej dla
\
RKS .„Resursa" przy ul. Długosza 43. Również w dniu dzi) . · siejszym o godz. 13 nastąpi otwarcie Izby Tradycji i Per( spektyw Zakładu w Widzewskich Zal<ładach Przemysłu Ba)( !wełnianego przy ul. Armii Czerwonej 81/83.
) ·
W piątek, 2(1 lipca o godz. 11 odbędzie się uroczystość
~~ ·przekazania do użytku pierwszego w Lodzi .przejścia p<Hl{ ziemnego pod ul. Kilińskiego i Dworca Lódz-Fabryczna ~o
)
m1>dernizacji, Tego samego dnia o godz. 13 w
~łubie
~~ Dziennikarza zostanie r<>zstrzygnięty konkurs „Głwm Rof'( botniczego" pn. „Każdy dzień na wagę złota'', wraz z wrę
~~ czeniem nagród dTa zwycięzców. O godz. 15 będz.ie prze-

~

iopolskie spotkanie przodowników pracy, nauki i wyszkole.
nia b-Ojow„go z wielkim dorobk iem i
z
poczuciem dobrze
spelnionego0 obowiązku.

roczneg-0 zlotu I X Swiatowego
Festiwalu Młodzieży I S t udentów w Berlinie młodz ież łódzka
wyikonała
szereg czynów produkcyjnych i spo·lecznych łącz
nej wartości
przes;olo 51 mJn
zł.

Dllennikarze zagraniczni
w

Lodzi

Grupa
dziennikarzy zai:ranicznych
akredytowanych w
Warszawie,
reprezentuJących
dzienniki,
agencje . prasowe,
• staeje telewizyjne l radtoWP.
przebywała
wczoraj. . w Lodzi
w związku
ze zbhzającą s1ę
rocznicą
550-lecia
nadania
praw miejskich
i
150-leciem
Lodzi przemysłowej.
. .
W godzinach rannych gosc1e
SpDt.kali się z J. LORENSEM
przewodniczącym
Prez.
_RN
m. Lodzi, który zapoznał 1.cb
z głównymi problemami miasta, tendencjami rozwojowymi
i głównymi założeniami
w
dziedzinie przemysłu, budownictwa, urządzeń socjalnych I
komnnikacJi. W spotkaniu tym
uczestniczył
także
J. CHABELSKI
sekretarz
KL
PZPR.
Dziennikarze
zwiedzali następnie miasto, obejrzeli pokaz
mody „Telimeny 0
oraz zło„
żyll wizytę w zak@dach
na
Teofilowi~.
(h)
'

M. in. zbud1>wano trzy parkingi, tr-zy wiaty tramwajowe,
p1>sadzo.no 60 tys. drzew i krzewów, wybudowano 23 boiska do
gier, zorganizowano 36 obozów
naukowych o tematyee związa
nej
z
problematyką regionu,
niosąc
pomoc medyc:11ną
mieszka1icom wsi w ramach tzw.
białych
niedziel, przepracowano
ok. 3 tys.
godzin
realizując
patronat młodzieży nad budmvnictwem ntieszkani1>wym (przekazan·o do użytku 152
mieszkania).
B. Kopenski podziękował lódz.kiej mlodZieży za jej pracę
spoleczną.
która była poważ
nym wkładem w rea liz ację programu rozm-0ju naszego miasta.
ż yczy ł też delegatom Uldzi by
w .czasie
kra.kowsk i ego Zlotu
wy:nieśli ja.k najwięcej dośw ·ad 
czeń.. ze spe>tkań z prz-0downikam i pracy i naUJki z cat~go
!«raju.
Dziś

o godz. 8.30

legaci wyjadą
Krakowa.

łódzcy

autokarami

Jloot.~

-

dedo

(l. kr.)
A. Wach

Ł

małych

polskiej
Dziś,

Jak poinformowano. 18 bm, w Ministerstwie Nauki, Szkolni•
ctwa Wyższego i Techniki - w uczelniach podległych temu resortowi pozostało jeszcze 2,420 wolnych miejsc, Powtórna rekrutacja na studia odbędzie się 17 września br, Wykaz wolnych
miejsc otrzymają jeszcze w tym tygodniu wszystkie uczelnie
w kraju,
cej n iż w uib. laita<::h. Bez egzaąc;onle
w
tym
rok.u do
miJn&w wst<:ip,nych oczellnie pir.zY'
eg.z amimów wstę.pnych we
jęły tylko
2.809
kamdydatów.
wg,zysbkich ucze•nia.ch pn.y
Wśród nich było 2.WO matu,·:>:ystąpił-0
127 tys.
matu.r.zystów
skierow.arnyrch :na s!.iudia·
stów, a więc zdecydowa.nie więprz.e,z s;ok;oły śred.nie, 167 Laureatów olimp ;ad i 132 uczes.tni.ków
fbnatu ol<irnp lad.
W swmie Lczba ma.tuinzystów uprzywl.lejowa.nyich jest z,naczmie m"1iej -

bud.owe lubryki

początek

wielkiego
spotkania

Dodatkowe egzaminy we wrześniu
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Piotr Jaroszewicz
na Lubelszczyźnie

2.420 wolnych miejsc
nu wyższych uczelniuch

Edward Gierek

:
ty- :

•
szanse
.Jeszcze

sza · tni1ż

„Roz- :

pro- :

Sq

liolów

18 bm. I sekretarz KC PZPR
Edward
Gierek przebywał w
woJ. kat<>Wicl<im. Odwiedził on
teren budowy
Huty „Katowiceu, mikrohutę w Strzemieszycach, Hutę im. Cedlera w Sosnowcu oraz Hutę Metali Nieżelaznych „Szopienice". W Hucie im. Cedlera I sekretarz KC
PZPR w'Ziąl udział w spotkaniu
z aktywem hutniczym .z c3lego kraju następnie w Bielsku
i Tychach zapozna! się z przebiegiem budowy fabryki samoch•dów. W katowickich wizy ...
tach
Edwardowi Gierkowi towarzysoz.yli gospodarze województwa.

Kraj
przed świ ęlem

lipcowym
Przyspieszenie

tempa realize
programem rozwoju kraji;, hDl·d
i uznanie dla tWÓL'ców naszego d<>robku - ludzi inicjatyw
i dobrej roboty - Dto klimat
licznych spDtkań, akademii I
wieczornic, od1>ywających' J!ię
już w ca.lym kraJu z okazji
zbliżającego się Swięta Odrodzenia
Obchodzone po
raz
dwudziesty dziewiąty stanowi
ono d<>brą okazję dla wszechstronnego bilansu
1>siągnięc,
Jak tet wytyczenia dróg i metod dalszego pomnażania naszego stanu - posiadania.
Zgodnie :i; lipcowj\ tradycją
załogi
licznych
przedsię
biorstw
budowlano-montażo
wych starają się przyspieszyć
przekazanie do użytku szeregu obiektt>w przemysłowych
i socjalnych w przededniu 22
Lipca.
zacji zadań związau.ycb
społeczno-ekonomicznym

Społeczeństwo

W

związku

ze

wzm-0żonym

ruchem
turystycznym,
PAP uzyskala w Nar-0dowym Banku P-0lskim
szereg. do<latk-0wych wyjaśnień,
dotyczących
zakupu l wywozu
walut
krajów
czl-0nk-0wskich
RWPG. Otóż przy wyjeździe do
tych krajów zgodnie z ich
przepisami dew~wymi - obowiązują
następujące
normy
wwozu 1 WYW-OZU gotówki na
jedną -0sobę: Bułgaria 50 lewa w odcinkach
do 10 lewa;
Czech-0sł-0wacja 600 koron w
odclnkach do 100 koron; Mongolska RL - 500 tugrików; NRD
marki, bez ograniczeń ; Rumunia - 500 lei; Węgry - 400
forintów w odcinkach
do 100
forintów; ZSRR - 60 rubli.
Podróżni
dokonujący zakupu
walut zagranicznych.
p-0winni
więc
zaopatrywać
się
w czeki
na te wyworone kwoty, które
przekr11,czają
p-0dane
n-0rmy,
szczegółowe
ilnfwmacje w za-

kresie obsługi dewizowej osób
wyjeżdżających za granicę moż
na uzyskać We wszystkich placówkach biur podróży i oddziałach NBP.
Nar-0d-0wy Bank P-0lski 1nf-0rmuje również, że przy przejeź
dzie tranzytem przez terytorium
Węgierskiej
RepublLki Ludowej

Zasady

przewozu eotówki
do krajów RWPG
polscy turyści m-0gą przywieźć
do tego kraju i wydatk-0wać na
jego terytorium tylko
kwotę
400 forintów w gotówce na os-0bę, p-0dczas gdy
na
wydatki
związane
z pobytem ttanzyto:
wym w
pozostałych
krajach
RWPG mogą być wykorzystane

wyżiszych

-

l

s21kół

iJnży:n.iersokidi

pr-0c.

Ro.zk1aid z.,gl-0szeń kam.dyda~ów
bal!'d.zo :nierówny. Jak wynilk0a z wstępnych ocen - rekoroowe
Hczby
ilt•a.n.ctydatów
zgloolly się na humanistyczne
k ieruonlki stu.diów o•raz ma b'-0log ię
i geogirafię w u.ni·wersytetach, wyts.zych sz·k<>łach ped.agogiozinych i na•uczycielsk\ch;
elekbr-0mukę ,
Wydział
ElektrY•cz.
ny i stud.La w za>k.resie ,podstawowyi"h problemów techon i•ki w uczelm i.a'°h techlniczmych; ogrodmictwo - w
akadem!ach
Na tych kierunrpLniczy.ch .
l<ach ;re·ktorzy pod1nieśli gran i•
cę średmiej z wszys~kich <JCen
egzamLnacyj1nych
gwaraint'1ją~ą
i•ndeks z 4,1 do 4.5 i 4,75. Ni em.niej jed·na•k - jak stw>erdził
był

wi.cemin!ster ma-uik.i , sLkolm ict\\"'a
wyższego

i

techmuki p:-0f.
Kaczima<rek pod<:z as
środowego spobkania z dzleanikarzam.i w Warszawie - WS:!Yscy
kiandydaci , którzy zdali
egzami•ny ma o·ceny powyżej 4.1
otrzyimają i1ndeksy. Tam . gd~ie
jest
to m·ożbwe - m in;sterst"·o izwięklszy limLt przyjęć, np.
na b iol·ogii lub elektromiee. W
(Dailszy oią.g na str. 2) _

Wyspy Bahama
wejdą

do ONZ

18 lipca Rada Be1'Jlieczeństwa
jedmomyślm i e
zaleciła
zgroma<lze;ni•U Ogótnemu NZ przyjęci e
Wspólmoty Wysp
Bahama w
poczet 'ÓZł{)!IlkÓW ONZ.
Debata w Ra•d·zie Bez.pieczeń
sbwa w tej sprawie odbyła s ' ę
w .z:wi ąLk.u :z uzyskaniem '{;)rJ.f!D.
teJn kor.al .niepod,ie,glości.

Moskwy

uczciło

29 rocznicę Polski Ludowej
W Moskwie

odbyła się

w

· śro

dę

>;

dla turystów

0

Zdzfs!aw

18 bm. uroczysta akademia
z okazji 29 rocznicy powsta.nia
Polski Ludowej. Akademię zorganizowały!
Komitet
Miejski
KPZR w Moskwie, WCSPS, KC
K1>msomotu, Prezydium Związ
ku
nadzi~ckich
Towarzystw
Przyjaźni i
Współpracy
Kulturalnej z Zagranicą
ora.z Centralny
Zarząd
Towarzystwa
Przyjaźni Radziecko-Polskiej.
Na akademię przybył czł1>nek
Biura Politycznego,
sekretarz
KC KPZR FIODOR KULAKOW.
W alcademii wzięła udział delegacja polska z członkie'm Rady Państwa,
przewodniczącym
Sejmowej K<>misji
Spraw Zagranicznych Wincentym Kraśką.
Pierwszym mówcą był zastęp
ca przewodniczącego Centralnego Zarządu TPR-P PAWEL LOBANOW.
Wspominając
bogate
tradycje radziecko-pruskiego bra(r...~,:;;f,...,,~~
· ~~~~~~Q'!"l~~~"9illll::~~llti"' ·1111111111 IJ li I li ł Ił li I Ił 111111 ł ł I I I I

Ważne

O.kaz·ud e

o-czekiwa1no.

nie wszystkie
sz.k-0!y
ko•rzysta ją
z na<lanego
i1m prawa
.kie1rowain~a najle·pszych :na S•tudi•a . bądź jak
s'ę prznrusz,cza .naj1epsi maturzyści
w w:e•u s.ZJk-0!ach mie
spehniają
określonych
krYter:ów.
Najw:ęcej
p.rymwsów i
\a,u.- ea~ów .,g·~osiło się do wyż
szy•ch s?Jkól pedagogi cznych 7,5 proc„ uniwersytetów - ok.
7 pr·oc.. mastępnie d-0 polit echnuk - 5 proc. Najmniej - do
s ię.
że
średin ie

śroOK! płatnicze zarówno w g-0tówce jak i w czekach zakupi-0ne w ramach
ustal~nej w
Polsce rocznej normy 7.000 zł.
Niezależnie
od tego,
turyści
przejeżdżający
tranzytem przez
wszystkie kraje RWPG
mają
praw-0 do wymiany zl-0tych polskich na p-0dstawie p-0siadanych
talonów NBP,
uprawniających
do wymiany 450 zł w każdym
kraju tranzyt-0wym, a 150 zt w przypadku przejazdu tranzytem prz~z CSRS.
Jednocześnie Narodowy Bank
Polski przypom ina o obowiąz
ku uzyskania w granicznym u.
rzędzie
celnym adn-0tacji
(w
formie stempla w
książeczce
walut-0wej). stwierdzającej wywóz przydzielonej kw-0ty zagranicznych
środków
płatniczych.
Każdy kolejny pr zy dział dewiz
może
nastąpić wówczas,
gdy
zostanie przedstawiona k si ążecz
ka walutowa z adnotacją poiskieg-0 urzędu celnego o wywozie
poprzedni-0
zakupi-0nych
środków

płatniczych,

terstwa broni i ogr<>mny dorobek pow1>jennej wspó!pracy obu
krajów, P. Lobanow podkreślił,
iż u jej podsta·W
znajdujj\ się
leninowskie zasady proletariackiego internacjonalirzmu, wpólne
cele wytycz<>ne nauką marksizmu-leninizmu i jedność działa
nia KPZR i PZPR.
delegacji polskiej
Wincenty Kra~o.
on m. in.
wielkie
znaczenie radzieckiej ofensywy
pokojowej dla nol"malizacjl sto·
sunków w świecie i ogromny
osobisty wkład, jaki wnosi w
dzieło utrwalania p1>koju sekretarz generalny KC KPZR Leo·
nid Breżniew,
W

imieniu

przemawiał
Podkreśli!

Na.wiązując do . lipcowych wy.
darzeń sprzed 29 lat W. KraśkD
stwierdził, że wyzwolenie Polski
przez Armię Radziecką i powstanie władzy ludowej w naszym kraju otworzyło przełomo
wą kartę w
dziejach polskiego

narodu i jego stosunków z najbliższym sąsiadem Związkiem
Radzieckim,

Spadł z IO piętra
Wczoraj w p<>łudnie poważny
wy•padek wydarzył się na bu/j-Owie ul. Lagiewniekie~ 118. z
wysokości 10 pięt<'lr spadł zewnętrzny dźwig, wraz ze znajdującym
s ię w
nim 19-letnim
Józefem
Figurą.
P.e>got-0wie
przewi-0zło mężczyznę do SzpitaJa im. Biegańskieg·o. Po zbadaniu przez lekarzy okazalo s ię,
że posz:kodowa•ny może mówić
o duży:m szczęściu. Z wypadkUJ
wyszedl on tY'lko ze złamanymi
no.gami, co wydaje slę niemal
nieprawdopodobne. Ja'k
nam
oświadczy! lekarz dyżurny szpitala, jeżeli nie wystąpią w najbliższym czasie jakieś nieprzewidz,iane k-0mplikacje, nic nia
zagraia życiu i z.clrowiu
paojenta.

Polska potępia
porloQalskich

kolonizato rów

Libijski marsz na Kair

Miasto-jubilat
dla przyspieszenia unii z Egiptem w lipcowe świ~to

20

W
związlku. z ujawnionymi
ostatnio ba•rbarzyńsk.Lmi aktami
terroru popelnionymi przez portugalskich kolonizatorów na terenie Mozambiku, Polski Komi_
tę·t
Solidarności
z Narodami
Azji i Afryki wysto1Sował list
do kierownictwa mozambickiego Ruchu Narodowo-Wyzwoleń
czego - Frelimo.

tysięcy demonslranlów ma wręczyć Sadalowi 5_
:
,,krwi~ pisany'' manifest
:
OKOŁO
20 TYS. LIBIJCZYKÓW
PODĄŻA
OD
SRODY
CIĘŻARÓWKAMI
I AUTOBUSAMI KU GRANICY' ĘGIPSKIEJ W SYMBOLICZNYM
.,MARSZU
JEDNOSCI",
ROZPOCZĘTYM W ODPOWIEDZI NA
WEZWANIE WŁADZ
LIBIJSKICH.

dat wysiał do przywóct.cy l:ibijskiego. pbk. K;idafiego de.pe~
szę, w której WY'!'az i ł dezaproba,tę dba ,.marsz,u
jednoścl"
i
wez,wał
go.
aby od·wo łal to
pvzeds ięwzi ęcle. Prezydent
dal
dO zt"0,21Umie·n\,a,
że
„ma-rsz",
z;amiast P'rzyspieszyć u.nię, może
z<>Stać wyikorzystany pnw,z wrogów jedności airabskiej.
List wyraża protest i potępie
U<!zestn:cy „ma•rsiru"
zam1.eTrasa k'O!nwo}u licząca Z,5 tys.
nie wobec kolonialnej
wojny
kila.mebrów bieginie d.o Aleksa.nr żają przekiroczyć gr.a:nlcę t:g•pprowadzonej przez
Portugalię
dlrii i m-astępnie drogą pus\yJl·ską ! do-1lrzeć
w nied.zielę do
w Mozambiku - wbrew stanoKairu. aby tam domagać s . ę ·' ną do Kairu. PIIized Kai.rem uwisku ONZ i postępowej opiczes.tnicy poch•o<iu mają wstaod władz egipsk·i·ch zgody n.a
nii światowej oraz wyrazy powić saJnocho-dy i przemaszer0wprowadren:e z dniem 1 w~ze
pa•rcia dla słusz,nej walki, któśnia cabkowi<tej
UJnii Eg<ptu rL
wać piechotą do pałaou Abdin.
rą
pod przewodnictwem Freli_
L'b'ą.
!!dz:e urzęd,uje prezyde1nt Sadat.
mo toczy 11.1d Mozambi!ku.
ZgocLnie z za,powiedlzią
.r ;idia·
Prezyident Eg:ptu &nwair Salib 'j1sikiego. rzamienają Ol!li w:-ę<:zyć
prezydentowi
„pis3'lly
krwią dokument", żądający jak
111ajszybszego polą<:zenia się obu
krajów w jeden organizm pa;ństwowy.
.. Marsz
jedmości"
roz;poc.ząl
slę w tydzień po p-0<wrocie plk
Ka<liafiego z 18-dJrri<Ywej wizyty
Agencja UPI po-dala z hiszpańskiego portu Kady.k.s senw Egi!pCie, poc1,oz,as .kltórej -0dsacyjną wiadomość,
że
członkowie 70--0SobOwej
ekspedycji
naukowej zorganizowanej
przez kalifornijski uniwersytet
Pepper<line odnaleźli na dnie morskim, niedaleko od brzegu, dlugo i bezskutecznie dotychczas poszukiwane . ślady legendarnego, zaginioneg-0 lądu Atlantydy.

Atlantyda odnaleziona

§

z

organizatorek ekspedyC;ii

pani

Maxime

Asher
ale są

Inny uczestnik wyprawy Stewart Slavin, dziennikaTz z
Los Angeles powiedzial: „Wciąż nie mogę uwierzyć w to,
co wid,j<ieliśmy na wlasne oczy. Wiem tylko jedno. że jest
to nadzwyczaj ważne odkrycie". Wedlug pani Asher odkrycie to „jest największe w historii i oznacza nową erę w antropol-0gii, archool-ogii, i badaniach podmorskich".
Zgodnie z legendami oraz wzmiankami w słynnych dialogach Platona, w!aśnle tereny poloż-Ol!le obecnie na dnie
morza w pobliżu poludniowo-zachodnich brzegów Hiszpanii stanowiły centrum lądu, który w wyniku tajemniczego
kataklizmu pogrąży! się ok. 14 tys. lat temu w głębinach
oceanu.
Pani Asher oświadczyła, że czlonkowie ekspedycji są tak
wstrząśnięci swym odkryciem. że nie są w stanie obecnie
dokladnle opisać tego, co zobaczyli, ani określić miejsca.
Dokładne sprawozdanie ma być , łącznie ze zdjęciami podWOdnyml, opublikowane w

najbliższy

piątek.

Ul 1111111111IU1111 li l l l l I I I I I li 1111111111111111111111111111111111111111111

Kronika wypadków
Wc:ooraj o
godz. 6.40 w
Lodzi na skrzyżowaniu ul. Zielonej i żeroms,kiego kierowca
„Nysy" FE 2823 Jan M. wskutek n ieprzestrzega,ni a p ierwszeń
stwa przejazdiu
werzyl się z
,.żuk.iem.~„ FX . ~ VI(· wy.p~ct
i-u ra·nne =stały drwie pasażer
ki pojazdlÓIW. Mari ę P. z Kon-.
stantynowd'' - i>t'zewiezlono do
Szp it.ala im. P i,rotow„, a Elżbietę F. z Oz·orkowa opa'..irzono w pogowwhu.
A O godz. 8.46 na skrzyżo
wani•U Prylf!cy.pa]nej i Ko„igresowej Marek D. (Bank-0<wa 2~).
zosta'I potrąc-01!1.y prze'Z nie 'Zide.ntyfiiko-wa.ny samochód. K ierowca odjechał z m iejsc a wypad·kiu. Po-szkod<>Wa'lly został um'eszcZ-O'lly w szpitalu.
A O goo1z. 9.&0 na skrzyżo
wani•U
Wólczańskiej
! · żwirki
łrena
L. (Al . Pol itechni'ki 27)
został.a
llla przejściJu dla p:e.ł

•
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wZielonej Górze
Wczoraj na
trasie Międzyrzecz - Zielona Góra (173 km)
rozegrany został IX etap XXX
Wyścigu Dookoła Polski.
N,j.t bie ż nię stadionu Lubuskiego OSTiW
w Zielonej Górze
jako pierwszy wjechał
Kac-zmarek,
który dal się jednak
wyprzedzić na mecie
świetnie
f iniszującem u
Francuzowi
Danguillaume.
Trzecie miejsce
zajął Wesemann (NRD).
Szurkowski przyjechał na
na 7 pozycji (tuż za Gonschorkiem (NRD), tracąc do zwycięzcy 1,03 mil). W tym samym
czasie
sklasyflkowano
liczną
stawkę kolarzy z lideo:em wyścigu L. Lisem.
Po 9 etapach w klasyfikacji
indywiduaLnej prowadzi dotychczasowy lider L, Lis
przed
Szurkowskim (2,54 min. straty)
i Gonschorkiem (NRD) 3,17
min. straty).
•R.

metę

• * •
Labocha
8

·st.
zajął
m iejsce
na VIII etapie w wyścigu Tour
de I,Avenir.
Z.wyc ięży l
kolarz Luksemburga Kirchen. Miejsca
pozostałych Polaków: 15 Polewiak,
20 - Wycek, 36 Trybała wszys<::v w tym samym czasie
co zwycięz.ca,
Po Vili eta,pach prowadzi nada.I Wioch Baronchelli.
W środę
rozegrano 16 etap
kolarskiego wyścigu za wodowców Tour de France.
Składał
się on z dwóch częśd: wspóL
nej jazdy na dyst. 210 km
i
indywidualnego
wyścigu
na
i;: żas (12 ,4 km).
iPerwszą część etapu
wygral
:Selg Godefroot, a jazdę l.r,ldywidualną
Portugalczyk
Agostinho.
Po 16 et~~ch prowadZi n,ad.ał
Ocana:

„

111ęi;eą-Jnny,;:>at<;

ok;. 36 tJ:a),-,BrYllJ.-

ąY'.R~}8~ł, ,JaI;ZY .f$;q<~.es;o')f,e.J. wczorflJ o god•z. li:4o - pros.zeni są o zgloszen'e się do WKRD
MO ul. By>tomskiej 6Q 1ub tel.
5116-&2.
.A.
Swi'ad'k<YWie
potrące'Ola
mę?;ezyzny
prze'Z .. Żu.ka" <l:n.
17.VII. a<k. godz. 119 na ul. Woj
ska Polsk'ego przed posesją 2.0.
proszeni są o zgłosi,enie się do
WT""l.D u,J. Bywms,kiej 60 iub
te,!. 516-62.
A
Wsk:utek
wytadowamia
atmosfe<ryc„nego wyibuchl
pożar w gospodlarsuw;e W . Adamciyka. zam. w Wi1am1Cl'Wie J:'ó'W.
Poddęb i-ce.
Spalily
się
dwa
bUJdyindci.

SPORT •

Danguillaume pierwszy

• * •

szy,ch potrą.eona
przez ;,Trabam.ta" FA 8~84. P iesz a do21:i~
la z;lamamia
obOjczyka i innych obra.żeń. Opatr.zOIIlo ją w
pogotowiu.
A
Sw la.d1lrn'Wie
potrą.cen la
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Przed meczem juniorów
Polska -- USA
1111!1

Pojedynek lekkoatletyczny pomiędzy reprezentacjami Juniorów Polski i USA, który odbi;dzie się w piątek i sobotę na stadio-nie warszawskiej Skry, wzbudza wśród sympatyków tej dyscypliny
zro„umiałe zaintereso·w anie.

stamy
Zj ed1noez<ome stanowi ą
od lat c:wliową
potęgę w tej
dy&eypl l1nle sportu.
Wysta:-czy
dodać.
że prred karoyrrni n ;e mal wystę,pami
międ,zynaro do·
wymi kierownicbwo :zwią.:r;ku lek
k·oati.etyczinego USA (AAU) ma
spe>r·o kłopotów: kogo wystawić
do repre-zentacj i spośród duże1
licz;by kandydatów.

z

nas

hnformacjL, ja1kie cLotar!y do
wymi:ka, że AmeTykanie

wyst<loJ>ią w
swym
najsi!niP.jszym skladz,ie. Na l i:Stach izgl-0sz.-e-ń

4

W meczu I ligi piłki wo-dnej Arkonia Sz.czeoin pokonala Slęzę (Wroclaw) 8 :3.
4 W pierwszym z dwóch towarzyskich meczów w Islandid
pilkarska drużyna NRD po'konala reprezentację
go-sp-O'darzy
2 :1.

4 W najbliższy piątek o god-z. 18
Anilana organizuje kolejny kur5
nauk\ pływania. Zapisy przyjmowane będą w tym
dniu
(przed pleTVl[Szymi za,i<iolami) w
sekrętardacie ~Ubił.

figuruje

wiele

naziw;sk,

kltóre daly się j·wż poznać na
wieLu stadio:na.ch euro,pejs'kich.
W tei sytuacji
pojedynek ma
Skrze powi·nierri p1'.Zynieść wiele
emocji ora;z inteil'esu-ją-cych V.'Y1tli'k&w.

Mamy pram-0
sąidzić, te Jch
a'uto<rami będą o·ó1.1,inież I :nasi
młodzi
repreze1ntamci. otwleraJą•c s·o-bie tym samym drogę do
pierwszej repre,zentacj.i
krajowej w której istmieją jeslc.ze
spore luki. Mamy też nadz,ie!ę.
że

4 Amerykanin Stan Smith
przegra! w eliminacjach
mistrzostw USA zawodowców z J.
Co-nnorsem 3 :6, 3:6.
4 W drugim dniu międzyna
rodowego
~urnieju
siatkówkl
męż<:z yz n w
Olsztynie,
ZSRR
pokonał
reprezentację juniorów
Polski 3 :O,
Węgry wygrały
z
Wiochami 3:0, a w najciekawszym spotkaniu Polska pokonała Rumunię 3:0.

:~~~gaac~e ł~~:~~~~eń:::~lu~~~~t~!!tacm:~t~'i.zuk~~un~l~

§
:

pod P<>mnikiem Gwardzistów

na

Cmentarzu

~ocha

w k-Otnfrontacjh

ze

swo1m·i

rywalami po-starają się o sprawienie mi~y-ch nie&poozia.ne•k tacy m!octz! lek.koat•Leci
nasze.go
kraj•u j a•k: Wasilewski, Pierzynka, Nogala,
H.awelt, Wolodko,
Ryś, Sapko i wielu innych.
A, że ma mło-dzież wa1rto stawiać,
n'ech da<wodzi chociażby
przykład
z dziesi~ioooju.
W
Monachium mato .kito liczył że
Kalus sięg,nie po hrąZ-O·WY meda.l. Obecnie. w tej ta•k trndnej k!0<n•kiu"rencji
mamy obok
n iego jeszcze
dwóch irrmych
21na•komityich
dziesięciobo•s,tów
- Skowronka l Ja.nuenkę. Jesz.cz,e n'gidy nie było w Polsce
tylu z,na•kom ;t:i-1ch <l:ziesięciob,>i
stów oo w tej chiwiJi, a najl-cpsi z '!lich osiąg;a.ją 111iemal regularnie, wyniki ma najwyżs~ym
pe>z iom1e 9wiait.o,wym.
Do podoob:nej sy<buacj.i p-0<w'.n1no się dążyć we wszystkilc.h pozostałych
d'YSCY'Pl i1T111ch .. królowej S'portu".
Właśnie
oraca
z m1'c>dizieżą powi111na stan'Jwić
jed•no z 111.a<czełlllY•ch zadań stoj ący>eh
przed
wladJza.mi pc.1skied lieklkiej .ai1lletyikl.

t1.

N.r.EaBCKJ

=

S
5

~i:!có:ra!er::!~an:~o~w~~tó;,.rk:db~!~ie P~!Sato\~:ki~~~~

gC>dz. 10 na Grobie Nieznanego żołnierza i przed Mauzo•
leum Męczeństwa na Radogoszczu, zaś o godz. 12 p~d _Pom-

:

lipca w godz. 9-19.

-

5 ~~~ce~~b~~~ięedz~~ę s~:<>~ys~~a~~:c~en~im~rz~pae~~nt~~~~: S
przeniesieniu k<mcertu do Teatru Wielkieg>o informować bę- :
5 dzie Łódzka Rozgłośnia Polskiego Radia w dniu 21 bm. od S
§ go~. ~~~dzielę, 22 lipca w godz. 16-19 w parkach: na Z_dro- 5
5 :;~g~·wp~n::~~w~;:f~~k':, ~I~!j:1°z:r!rz7m~M~:~=~~~:.: §

Jak, to =aczy w j.aikich waklo zimna woda.
W a.pteczce
n ied!obór podstaiwowych lek6w
rwnk.a.ch.
OcLpO'W!adającyich podooraźnej
po-ma.cy. Na.poj.e? Na
trzebom 1'udzi i wyim-0gOiII1 prosalach produikcyj1nyoh tkahni, a
d•wkcji <:zy też w gor:szy<:h mi.ż
taikże
i sk.ręcaLni tylko ka wa.
w dzień, kied>y to caly a<Lmi·
nLstracyjiny sztab slmżb pomocPo 'wodę rz sokiem i 'Z satu•ratora
1udJzie
mu.szą
zbiega~ z
n'.czy>eh cz·uwa i jest na m iej p ięter aż in.a parter.
Na skrę
s.cu. OdpowiedJzi na to udzte1i
zespół inspeikltorów WRZZ, zroca!Jnl nawet i ka•wy nie ma.
żo1ny z aktywu .z,wią.zkowej in- Tyle jUJŻ byto wa•tkl o to
p icie <hla lUJdzi i mad.al bez skutspekcji pracy -0raz przedstawic ieli Staicj i Sa.n. -Epid„ fU'nk.cjoku i•ni'OTmuje ri:astępca zwią
z:kowego męża
zaiufainia s~rę
nar!us.zy MO i Strarży Pożarnej
a taikże Głównego ]nspe.k.toraitu
ca•lini, Fe.luksa Górecka. - Ska1rgi tego typu
slyszyimy ! in.a
Pracy CRm, który wczoraj w
pó:bnych
god.:z:illlach
wieczortk.alini. - Ty!lk.o niech pani nie
za~!suje mojego naz.wiska,
l:>o
nych
oraz w no-cy d-0<konal
nie chcę potem mieć przY'k:ow
30
przedsięb'-OT
k-0<nbroll
ści od kierovnlika .z,astrzega
stwach Lodzi I wo-jewódz11wa.
o goo"Z!lflie W p ierwsze wozy się jedna :z tkaczek.
Opuisz,czamy za.kład.
Jes·!cze
z oz;tero-osobo,wymi zespolamli
tyliko w szatni na <Lole gru;pa
iinSpekcyjnymi wyruszyły w teren. Przyłączam się do zespo- · kob iet, która pnzybyła do pracy in.a moaną mnianę, pokaz.uje
łów
wyj e'bórżają>ey-ch na trasę
nam ślady ! zac!ekA po wodzie
lódz;ką.
zaJewają,cej
stale podłogi szat- Drucą,d jedziemy? Do ZP\V
ni. - Skąd ta woo,a? py~a
Im. Struga, przy
ul. Gdań
my. - A bo to naan powieda'ą I
skiej · 132. Za chwilę W. fa<bcy- mów:ą kob iety. - Widać ta,k
cz:nej
p0trtierni pr..ed1Stawlamy
jlUŻ mus.i być.
dlolrumemy uporważni<!ljące JP.as
W chwiPi. ikled•Y zamy!camy
do wejścia .na tere.n .zaklad•u.
numer gazety
kO<!Lbrola trwa.
za,czynamy ód tkalni, od :rozmowy z mistrzem z. Elsnerem,
„Moi" ~nspektorzy 'PfZett11'°"ają
się oo ,.Majed•u".
:i:n.ne elt\py
pełniącym
nadzór rz ram'.en'.a
kontro~ne
w\.zytują: „Rych.\ i ńdY'!'ek.cii.
11
skiego",
,Sltogar
,.Eles.ter",
- Jak się
praouoe? - Bez
1
1
,.N:ed.ziel&kiego".
Pa,b ian!-ckie
w:ęk:szych
iklopotów
JmforZPB, „PietlrUJSińskieg·o" w Zgle
muje. - A te mniejsze? - No,
rzu,
„Sa.ndirę" w A>1ekisandrocóż..
staire zabud,owa1nia, cia wie... Na k-Ol!ltrolinyrrn
s:zlaku
s,nota na salach. ale dziś ch<>zmaj1du,ją się teiż i z;a'klaidy gaciaż uipal nie do.k11cza, tak jak
stro!Ilotniezme: ,,Halika", ,,T:v-0 w p;erwszej pollO'Wie !Lpca.
li".„ gidzie spra widza się czy·
- Ośw ietlen ie ? - N ie 1!1ajJepstość
i porzą1dek.
Praco~r it a
sze - stwierdza i•nspekto't' Katrj·est ta l!le>C. Do poczyinionych
bowańczyk. Na kla!lce schow cza~ie
jej spo,strzeżeń pod,O'wej cie1Tu110, mimo Lż dyżur
ny elektrY'k rezY'd<Uje w s -.v-0' m wrócimy w l!Laj·b!i.ższym czas ie.
(Wyrt)
warsz,taicie. W 1.\mywalmiach t~•l
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Pilkarze RKS Ursus zapewnilii
sobie awans do II 1'ig\ pokonu.jąc
wcZ-Ora1 w rewanżawym mecz,u na
własnym boisku
Spartę
Zalbrze
3 :o (2 :O).
Pozostałe
wyniki:
Gór•~•k
(Wojkowice) -; AKS
Niwka 1 :5 (1 :1),
Arko:nla
Górnik (Walb.) 2:0 (0:0),
Urania (Ruda SI.) Moto Jelcz
(Oława)
1:0 (O:O).
(pierwszy
mecz). Obok Ursusa awans uzyskały AKS Niwka i A!l•konia.

„PUCHAIR LATA"
W meczu „Pu<:haru
Lata"
Polonia
po-konaJa w Bytomiu
Austrię
(Salzburg) 4:1 (3:0) a
w Lin im ROW Rybnik zremisował
z
tamtejszym zespołem
Voest 2:2 (O:O).

Młodzi piłkarze
woj. łódzkieqo

wicemistrzami Polski ,
W za!rończonyich
wczoraj w
Kutnie i żvchlinie
finalowYrh
ro7.erywka<:h w piłce
nożnej
s7:kól podstawowych
pierwsze
miejsce i ty•tul mistrza Polski
zdob:vł

ze.~pól

Bialeg~toku

(dzieki korzystnie.isizernu bilansowi bramkow<>mu) przed reprezentacją Lod'Zi wo·j.
Druźvna

Lodzi-miasta

zajęła

6 mdeiisce.

w 0<5tatnich meczach
-padłv
rezultaty: Lódt woj. Biały
stok 2:2 (0:2), Kraków - Kielre 2 :1 (O :OJ, Lódt m. - Zlel<>na
G. 2:0 (1:0), W&TSZlłlW& woj. Lublin 1 :O (O :O).

• •

•
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tyJnych i państwowych m. LOOzi wyjadą d-o Krako\Va i Poronina, gdzie złożą kwiaty na grobie króla Władysława Jagielly na Waiwelu i przed pomnikiem W. I. Lenina "!" Po·
roninie. W niedzielę, 29 lipca, odbędą się fest;vny i rmprezy artystycmto-sport<>we
dla
uczczenia święta
naszego
miasta.
,
(J. kr.)

:
:
:
:

Przygotowujący się <to SIJ)O'tkania barażowych o wejście do
ek!>traklasy pil'karze Odry (Opole) wygrali wcroTaj w towarzyskim spotkaniu w Zabrzu
.Górnliriiem .a.:o (O iO),

:
-

5

~
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Są

jeszcze szanse

(Dak-000zeni-e ze str. 1)
przY'Pa<l.kaich, k iedy pr.1.yjęcie doda<tkowej l\Jc.z,by kaindydaitów nie bęct:Lie
możl!we uc:ielnie propo.rrować będą mło
dzieży pokreow.ne kieruiniki stud i.ów np b iolo.gorn
studia w
za•lcresie chemil•, bez obOwiązku
zdawamia dodatk-0<wego egz,aminu z matematyiki.
Spośród
ws.pominia.nyoh 2.420
w-0<1Jnych
miejsc - większość
jest na fizyce i maitema~yce w
u:ni wersyitetaich.
Dodaiti«Ywą reklru.tacj ę
pneprow adzać będzie 6 u·niwersytetów - wrocMws1"k liu.belski. toruńslkl
gd ails<ki.
łód;Zlkt,
ślą<Ski
w Katowicach; 3 wyższe sz,Jrnly
pedage>gic2'Jne
~rakow.,,ka,
rzes-zowska I opolska; 6 wyż
szych szkól na,uczycielski~h siedlecka ,
ols.zA:yńs.ka . slup'\ka,
ziel<>n<)górska, czE)Stc>chowska i
sz,czecińska;
2
poli.tech'nilki..
!ód•zlka i svcz,ecifu;•k.a
ora1z 4
wyższ·e
sz,looly i'IlżY,nierrsJcie tyich

ki•eleok~ad<:iimslra.

koszaliń.sika,

rzeszowska i zielooiogórs<ka.
Do e~aanimów
doclatkowv-ch
mo-gą
przY'stąp i ć
wszyscy maturzyści,
k:tÓ<J'zy zdiaJi Ju,b nie
zdali
~zamilflóW w
pierwszej
rek.ru-ta-cj i. Od !)O'Wtónnegio zrj.awamia egza.im i nów 1JW<>1nie-ni .są
tyLko c i ikamdyida.ci.,
którzy
ZldaQi teraz egzarn.:ny wstępne .
lecz nie zootali
przyjęci
na

SPORT •

AKS Niwka, Ursus
i Arkonia w 111 lidze

=

odbędą się imprezy artystyczne i k<>ncerty. o szczególowym programie imprez poinformujemy naszych Czytelnik6w osobno.
W przyszłą sob<>tę, 28 Upca, z okazji wielkich jubileuszów miasta o gOdz. 11 na gmachu Ratusza przy pl. Wo!ności nastąoi odsło-nięcie tablicv upamiętniającej 550 roc'Ł1

E
S i:r~~m~~!~~. t.;tz\y:-a-:am~sk~:u de~~~a~.f:Z~~~dz L~!;~ E
-
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nym,

Jak pracuje druga i trzecia zmiana =5=
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r:o? r.u~ ::;~r:~~j z~~a:wi~~'!:, ~~~~e'::ro!~:~;u~~~~:t:!~

~

loc in11Jek101ów w„. znkludoch 11racv

oświadczyła d ziennikarzom: „To brzmi zabawnie,
dzę, że znaleźliśmy komynent Atlantydy!".

=--

(Dailszy oiąg na str. 2)
kaza.na do użytku baza dla Lódzk.iej Kolumny Transpo~u
Santrtarnego pr.zy ul. Wareckiej, zaś o godz. 16.30 zostanie
otwarte boisko KS „Tęcza" przy ul. Karpackiej 61 róg Gaga.rina
w s<>bmę - 21 lipca o g<>dz. 9 zostaną wręczone za.służonym obywatelom m. Lodzi odznaczenia państwowe i Honorowe Odznaki m. Lodzi. Również w sobotę o godz. 11

=
=

byl wielogodrzilrme rozm-0<wy z :
przywódcami eglpskLmi na temat u.nil dwóch państw. Roz- :
mowy te .nie doprawa<iiziły do
u.i..godmie.nia ksztaltu unii. wyk.aizały
natomiast, że podczas :
g'Cly Libia pra~nie aby rzjedn.oczeinie
nastąphlo w u.sta.Jo:i.ym
przect .r·a<kiern termcnie 1 wneśnva
br.
i
byro
ca!ik.ow\te,
Eg ~pt jest 'Za ostroimyN
przeprowad:zeniem
tego prze<l.;;ię- :
wzięcia etapami, l to p0 odpowiedmich przyg.o,towaniach.
Jak pisze Krzyszto:f Wojna z
Kailru, usta,l-Ol!ly na 1 wrześ'!l.ia
term im' umii może rz,ostać µirze- :
sunięty, allbo w ogóle od ro·c.zony z urwagi na problemy polhtyczne, gospcxląrcze i spoleczne. nie rozwiąz,a.ne do dziś , .a :
W}'nilkają,ce 2 zuipebnle odm•c.nnych stru.ktur obu klrajów. Wizyta
Kadafie.g-o w Kairze u7>m)'15lowiła
szerokim kręgo-m
Eg cpcja.n , że umva nie jest sprawą prostą i że jeśl<i ma do niej
dojść
rri.usi 2.IO<Sta-ć
staranni\
:
przygotowaina.

~~~~~~~~~~~~~~~-
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stu'dia IZ brakiu miejsc i będą
staraJ!i się we v11•rześni·u o przyjęcie ma te.n sam J•U•b pok.re'.vny k ieru.nek s1'Udi6W. Powstali
muszą 0dawać :po1wtórnie egzami'lly.
W tyim roku nie ma ograTliczenia dla mk>dzieży. która nie
zdała
teraz egzaminu w&tęp
neg'o. W >atach 11bległyich mło
cLz i·eż ta mogla się stairać powtórnie o µrzyjęc;e.
ale wyląc2lllie ma inny kieTunek stud•iów. W tym rok.u moima zdawać powtórm ie n.a ten sam k:e:rumek studiów.
(O egzami'nach na uc.reln:ach
łódaJk!Jch, czytaj na str. 6.)

Poąoda
n:ziś w
woj. lócivkim będzie
za,crumurzeni'e um.\arkowame okiresami óuże, Możiliiwe opady
przelotne
orarz. !•oka.line J:iour.:ze.
Temperaitura mimbma~na 0d Hl
do 16 st., ma·ksyma.Lna 20-23 st.
Wia<bry słabe J,u,b uimiarkowane,
w cza~ie bum silniejsze, przewa1ż:n i e

zachodmie.

J•u1tro zachmurzenie na ogót
um iar.kowa1ne. Możliwe prze:J<tne opady ora:z lokalne burze.
Dziś słońce
zajdzie o go-dz.
19.53. Jutro wzejdzie o 3 44.
(D.z iś
Jm ienllny W i.mc.em.teg e>
Wodzisław.a.)

•
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Jeszcze lepsza pozycja w tabeli
ekstraklasy -:- celem piłkarzy Ł~S
W nieco odmienny
sposób,
aniżeli miało to miejsce w latach poprzednich,
roz.,poczęto
w LKS przygotowanie <10 roz_
grywek
piłkarskich
sezonu
1973/74 o czym pomformowalo
nas wczoraj kierownictwo klubu na kon'.ferencji prasowej.
zmiamę
sta•n-O'Wi
kadry
piłkarzy
pierwszego zes.polu do przeszło
30 zawo-dników (dotychczas było ich 16-17). Obok
pierwszo_
ligowej 11 i rezerwowych oraz
czwórki ich młods zych
kolegówi krtórzy już „otarli się" o
pierwszy ZeS!PÓI (P. Olejnik, J.
Pietrz:\llkowski, M. Krzemieii, z.
K<>walskił
do kadry zah<:wno
dalszych zawodników. Ot.o ich
na.2'Jwiska: P. Słubik
(bramkarz) K. Macrczak, M. Kałuż
ny z. Wróblewski (obrona), A.
Komorowski (pO!llloc), R. Oicheoki 1 K. l.aclńs'ki
(aitak).
Od września
doląc.zą
do tej
gru.py
juniorzy (biorą w tej
chwili
udział w
tX>Zgrywkach
final-0<wych. o mistrzostwo Po-Iski): P. Kmiecik, M. Dzil>lhie,
M.
Rusek, J. Błaszczyk, z.
DziewiJsz ! A. Mielczarski.
Zajęciaimi kierować będą trenerzy: K. Górski (jako . trener
koo-rdynator), P. Kowalski (od
powiedzialny za zespól pie·r Wszoligo-wy) i R. Fiee
(klasa
okręgowa). Tak więc w nowym
sezonie nie będzie jak<ichś rewe1acyjnyich „n<>wych twarzy".
Ch-0ć dzialacze LKS nadal poZasadniczą
powiększenie

szukują

wartośc.iowyc.h

piłkarzy

z zewnątrz, s .zczególnie tak potrzebny<:h w lini ataku.
(Na
do-bre·j drodze są pertraktacje z
pabia,.;ckim
Włókniarzem
o
pozyskanie do LKS stqpera Jllnaisa).
Kadra klubowa oparta
więc
będzie na własnych wychowan-

ka.ob, któryeb

prz.yidatiność

pod-

dana zostanie generalnej próbie
zarówno na treningach ze starszY'mi ko-legami, jak i już w
tra·kcie trwania ligowych roz_
grywek. Trzydziestka ta - jak
nas zapewniono nie będzie
stanowiła

zamk<niętego

kręgu..

W każUej chwili znaj~ie
się
miejsce dla tnych mloclych obiecujących pilka·rzy.
W iele uwagi w }}tacy szko·le111iowej poświęci się - jalk 11as
zapewn\ono sprarwom
wycho-wa w<:zym, nie omijają<: pil.karzy z czołowej
jedenastki.
Chodzi bowiem o to, aby wyeliminO'Wać u
wielu
z
nich
przY'J)adki
niewlaściwego
zaohowa;nia ~lę zarówno w c zasi e
me.Czu jak i po:za
boiskiem.
.Jeśli nie pomogą przekonywania l wszsytkie inne\perswazje,
kierownictwo sekcji l'- trenerzy
będą
zmuszeini
uciec się do
bard-ziej radykalnych kroków z
odsunięciem od wyt<;>tępów w ligowych pojedynkach włącznie.
Na temat szans drużY'nY
w
rozgrywkach I ligi trener
K.
Gór.ski poi.viedzial m. jn. „ Uv.. a żam, że w seronie 1973l74 zespół LKS powinien
uplasować
się w cze>lówce tabeli
ekstraklasy, zajmując lepsze miejsce
aniiżeli w bieżącym roku".
1

(W)

Łodzianki

w finale

4 W ostatnim dniu eliminacyjnych zawodów NI OSM
w
siatkówce
juniorek
uzyskano
nas tęipUJj ące rez;ultaty:
Lódź G<lańsk 3 :O
(15 :111
15 :12, is :7).
Zielona Góra - Rzeszów 3 :1.
Lodzian!ki za'P<!!Wniły więc sobie miejsce w finale,
majac
sz.&nsę na :lldo-bycie jednego z
medaJlil.

Welwetowe królestwo
Le!izek Rudnicki

I

runków życiowych . dla wszy~
B, 7 tysięcy mies'Łkańców
Osfodle Wielka.p olska stkich be1l wyjątku miesz•
w nowych, spółdzielczych blokach. Pod
kańców?
przystrzyżo
oknami pasy purpurowych róż, starannie
Spokojny i wy~~ny ~zyl
i kNewy, Ławki przed każdym blokiem
ne trawniki
dla kazdeg 0 - mow1ą mi w
i mini-skwery d.o wypoczynku na świeżym p&wietr'llu,
osiedlu, odpowi.ad·ający potrze·
Trzy pawilony usługowe, żłobki i przedszkole przy ul.
bom systematycznego nadzoośrodek
Pułaskiego 'Il filią na Żubardzkiej, własny
ru ' zajętych gospodarstwem
oddany do użytku
zdrowia, który lada d'llień zostanie
drugi żłobek, który przybęd.zie osiedlu jeszcze w tym ro- 1 domowym matek nad hałasu
jącą dzieciarnią, pracowników
ku i - jak mówi przewodniczący Rady Osiedlowej się do s.nu po
układający c h
Z. Maraszek - jeszcze kilka instytucji usługowych pl'lzepowrocie z pracy na trzeciej
widzianych d.o ukończenia w ter;oroo:r.nym planie zagoszmianie, ludzi w podeszłym
podarowan.ia terenu.
wieku spragnionych spokoj u
i ciszy, posiadaczy S3mochobawiąc się krzyczą i hałasują.
życie,
rajskie
Osiedlowe
A co będzie gdy przybędzie dów marzących o pobliskich,
dwukrotnym
potwierdzone
na osiedlowych garażach„.
tyle
jeszcze trzy razy
za zajęcie I
wyróżnienie m
Brzmi to jak utopia. Zastazabawowym placu? Czy w tej
miejsce w ko1nkursie na najsytuacj i nie należałoby p ro- nówmy się jednak czy przy
lepiej za.gospodarowane osiewłaściwej współpracy całego
dle spółdZtielcze w Łodzi, o- jektowany ogródek jordanowr~:r.lokowanych

rochę to śmieszne, ale
naszych sklepach. 32 m iliony cey w sumie 320 osób. Klas
się
Jak
pr.awdz1we.
metrów rocznie, to jednak
a
os iem,
jest
batletowy~ h
Po„Obruńcy
mow1
pierwszych zespołów to już
niemało. Każda sztuka z tego
koju" czy „MarchlewskleHarmow
kilka.
poszłaby
chyba
ma-my
co oglądam,
ski", to wszyscy wiedzą o co
pie od ręki, ale handel non ist'i>w jest 120, a modelarze
wości nie lubi, więc nowości
chodz i. A kiedy pow.edzieć
z ca!led Europy przywożą na„Harnam", to zaraz w głowie
na eksport. W każdej
idą
grocly za swoje modele pły
raz na
wszystkim „fijolki"
wają!Ce. Teraz ślizgacze będa
ilości.
robiB.„
ludo~o. Zupełn ie tak, jakby
racuje u „Harna•m a"
to tanczen1e było najważniej
Prztychodzą do tego D om u
JuJakich
-Judzi.
4100
sze„.
ich
Kułtll\rY i pracownicy i
dzi? I słyszę od razu
Po obu stronach ul icy Ki- ludz; mamy takich, dzieci. K ierunków działalno
lińsk iego stilją mury starych
ści jesSt w sum ie 37 i wszyże tylko na rękach ich nofabryk Biedermana. Te mustkie ma wvsokim poziomie.
sie. Choć, może to wygląda
ry, to właśctwie wszystko co
naprawdę jest s:ę czym
Tu
n<l: paradoks, ale to też pozostało po tamtych latach. Bo
pochw .a lić. A ies7cze ostatn'
wód zmartwienia. Z jednej
„wielkopolskiego" miasteczka
wewnątrz to już zupełnie insukces, choć z trochę in:fiej ra z nagrodą Łódzkiego Komi- ski zlokalizować bardziej w
strony wspaniała, ustab ilizostronę ul. Letmej, gdzie jest
z a.dministracyjnym i społe
tetu FJN, nie dla wszystkich
ny świat. Choć coś jeszcze
P odgó::kach
W
zied z"ny.
d
wana załoga, ale z drugiej„.
m:eod
dalej
i
miejsca
więcej
cznym k:erownictwem osiejednak jest sielalllką .
zo.stało, tyle że raczej w paprz e jęli przed laty zrujrowa wieku przekroczyła
średnia
mięci. Tu się przec ież robiło
- „Droga redakcjo! Znając szkan;owych bloków?" - ar- dla nie dałoby się czegoś z
ny pal:ac. Teraz otworzyli o40-kę. Po prost u zaczyna nam
autoanonimowi
gumentują
tych tak trudnych zadań zredrelichy.
najgorszą. tandetę Two ją lroskę o sprawy ludzi
W ~aly m
środek kolonijny.
Dla
starzeć.
się „Harnam"
rzy nadeslanej do redakcji
al izow ać? Biorąc pod uwagę
Te~az, k tedy dyr. Borkowski
zwracamy
miasta
naszego
i
d~ug1e
takiego
ma
nie
MPL
nie
wiele
za
m;ejsc
młodych
nie tylko jednostkowe interepokazuje mi próbki, pewna
do Ciebie z następującą skargi.
się
l!'O. Będą bndowa c c'om wczama. A tych co przychod zą,
- Proszę bardzo. Idziem.y sy mieszkańców, ale p::zede
analogia jest. „Harnam" proczytamy w liściP
pr ośbą„. sowy w D 1iwnówl<u i dom
trzeba pr zecież wychować. Luna ul. Letnią - proponUJI?'
ogólnospołeczne
wszystkim
teksasy,
welwety,
dukuje
ul. Pułaski.e„Mieszkańców
mi eszkalny w Łodzi. J ak rodzie, wiadomo, traf:ają się
kierownik administracyjny o- potrzeby i względy.
kolorowe tkaniny sukienko· go".
bić, to już wszystko co trzeróżni. Jedni myślą tylko ile
we i trochę tkanin techn'.czre- siedla - St. Macieja. Rzeczy- Wiemy, wiemy„. ba i tak iak trzeba. Z przya jak, czy do·brze,
zarobią,
prze
rację
przyznać
Muszę
idealne miejsce, tyle
wiście
nych . Tyle tylko, że człowie
w administracji plikują
tuoom i fantazia, ale i rzez efektem, czy bez, to już dla
jak się okazuje - już wodniczącemu Rady Osiedlowej
że kow i oczy jak s'.ę to mówi
chodzi o plac zabaw między
i
tańczy
„Harnam
telnie.
wracając
który
zkowi.
Maras
Z.
Wchodzę
marm olada.
nich
przeznaczone na kolejną rez orbit wychodzą na widok
żłobkiem a przedszkolem dla
w rozimowie do owego dyskuśo:ewa" - mówia. Ale i ·prakiedyś na wykończalnię i wina o- syjnego placu między żłobkiem
inwestycję,
kreacyjną
tych wspaniałości.
dzieci mieszkańców Żubardz
cuie! Mogliby tej swoiei rojak stoi chłop'sko przy
d zę
środek sportowy dla młodz i e
prze::lszkolem. między ulicaa
PulaskiPgo„.
i
j
ie
k
botv nauczy/o n i<> ipnne"<>. A
. Ponoć kilka m iesięcy temu
leci z
materiał
barwiarce.
ży szkolnej. Jakie więc promi Inowrocławską. Zubardzką
- „Obecnie już bardzo trumów ili - Wl?'lwptriwe króleJedną z pracownic elegantki
Całą
podwiniętym br zegiem.
wyra·zil żal, iż
Pułask iego
a
śba autorów listu ma srnnse?
dno jest nam w dzień wypostwo! Welwetowe?„.
w Zakopanem chciały obe- sztukę w oczach diabli b'orą,
Redakcyjnvm „Fiatem" ob- n ikt z mieszkańców soraowy tej
przedszkolaki
gdyż
czywać,
dyzeć z sukni. W żaden spona czerwcowym spo~kaniu z
a on sobie patrzy. Jak rąbnę
jeżdzamy cały „Wielkopolski"
dzieln icowym architektem nie
sob nie mogła wytłumaczyć,
od razu sobie
karę.
liśmy
teren, rozważamy możliwości porus
zy!.
to tylko łódzki welwet.
że
jest.
przypomn ia ł po co tam
przy okazji każdego wolnei:o
Brak zaufania do społeczne
Bo też w n iczy m nie przy- Trudne to, ale cza•em trzeplacyku. Np. tego naprzec iwlokatoprze<lstaw!ciel.,•twa
go
normalnie prążko ba „przysolić",
pomina!
Innej rady
rów jakim .1est Rada Osiedla?
ko ośrodka zdrow·a. - Może
Jakieś niby
wanej tan'zny.
nie ma.
N!e sądzę. Raczej chyba n iedotu udałoby s'ę zlokalizować
podkówki. a
niby
pętelki ,
statek wspól,pracy. zaangazowa_
ów sporny ogrój·k jordanowAle to już naprawdę wyjąt
w sprawy wspólnego na
n!a
mieniący s'.ę w świetle włos
ski? - zapytujemy kierowniki. Normalne mom enty wvosiedlu go<poń"rowania.
nic zym puszek m ięci utki.
Macieję . Nic z tego. Tu
ka
K . WYRzyKQWSKA
Dla barnamowców sprawa chowawczych trudności. „Harpow;;tanie relaksowy azyl dla
namowcy" przecież ko<· hają
jednak nie była łatwa. Zeby
soral!'nionych
starszych
ludzi
tę swoją fabrykę. Z dnia na
można było zacząć produkociszy i s ookoju. Z iaw~czka
d zień pa trzą jak s:ę zmien:a.
wać n owości, najpierw trzem i, klombami i zielenią.
„cotenta'.a".
sztruksowego
Ze
nowoczesne
kupić
było
ba
zaczyna z niej być ek <portomożna
reklamą
obrą
Sprawa ta byla już omaludzi
maszyny, przyl!'otować
wa gruba ryba w b ranży. I
W i edzą
zrobić wszystko.
wiana na czerwcowym spotdo pracy na nich. no i samą
satysfakcja to ogromna, kieo tym zagraniczni menakan :u aktywu społecznego orobotę wykonać. Najważn'oj
kro:"o"·e kW<>ty
dżerzy.
dy w tyle zostają fab::yczne
siedla z archi.tektem dzielsza bvla wykończalnia. Po- giganty. Przemyst, to p:·zeprzeznaczając na cele reprezenn!cowym. W celu szybsze go
nad 20 maszyn sprowadzono mysł. Tu się liczą konkrety.
towarów,
tacyjne dla swoich
zagospodarowania terenu roznajlepszych, najbarsoecialnvch
angażując
tylko dla tych
fachowców
pomysłowych
dziej
transtrzebę
·:
p
nawet
waż~no
jak
kolei,
Po
welwetów.
No to wróćmy już do tego
od reklamowych plansz i haplan tacii drzew. nie tylko
przychodziły w pakach, monDom u Kultury, którego posełek .
ml ~dziut kich sadzonek. ale i
towano i od razu w ruch.
noć nie znam. Zaperz yli mi
A u nas? Tak i np . Fiacik-126 p
drzew kilkuletnich co wymaAni jednego dnia nie zmar- się rozmówcy, do sz ukują mobe?.konkurencyJSamochod?.ik
gać bedzi„ niemałego wysił
nowali. Co istotne, już wcze- że ironii, a ja przecież norużytkowe
ny Jeśli o w'arory
ieos
starań
i
f!nansowei;!o
ku
śnie.i przeszkolono ludzi, wiec
wie
dzieciak
Każdy
malnie.
gospodarzy. Drugi
dlowvch
natvchmiast mieli w Łodzi, że „Harnam" tań
właściwil?'
I
taki min ipark zdrowia i wyzdolność -produkcyjną.
pełną
czy i śpiewa.
poczynku oroiPktuje sie zaWystarczy jak się -powie,
łożvć na obrzeżach osiedla. z
- Niech pan nie żartuje.
że z nowości rynkowych m'.edala od komnnikacyjnego hali na ten rok w planie zalo- Przecież jak powstawało „Małaou i wrzawy.
żoną produkcję rzędu 5,5 mln
to „Harnam'' ta ń
zowsze",
chodzi. Maleńki, zwrotny, szybto
usatvsfa kcjonu iP
Czv
zlolycb. Tymczasem w pierki i estetyczny, którym można
czył już pięć lat. Kupę ludzi
również i autorów listu? Nie
wszym półroczu zrobili już
wcisnąć się wszędzie i omal ż„
jpd~m te!?o taka p1>wna.
ich za 8 mln zł i wcale nie od nas wtedy wyciągnęli.
wszędzie zaparkować.
M<17.P hv wiPc nalPżało ,;e~zzamiaru na tym pomają
można
który
„Samochód,
przyw ieźli
astra"
- „Ad
M~ raz nnwró,..:ć do z~svł?'na ...
pr zygotow uje
pod pachę" - należało
Już
wziąć
przestać.
teraz z Kolobr zegu Nagrode
by zaryzykować reklamowe haliznwanf'l!B w l;<i~le llr·BhlPmu,
m iejsce pod montaż nas ię
setk<> dowc cp:i ·e po:lkreślają ·: e
spenetrować wnikliwi„ osi„iłln
Przyjdzie Publiczności, a śpiewają ramaszyn.
stępnych
nate właśnie wyjątkowe na
zem od czterech mies ięcy„ .
WP. plany zal!nsnn"1arnwania
ich w tym roku więcej na
szym rynku zalety nowego, moterf'nu i zast?now;ć sl~ nad
- Wszyscy razem teraz do
barwiarki wykończalnię toryzacyjnego cacuszka
pr~klvc7.n? reali7aria nlPk"v"lt
opalarki, merceryzarka, su- Krakowa jadą„.
wą.tp:ę Jedna•k czy sp.odooaloSama kąpiel w basenie w upalne dni nic wystarczy. Szklanka
0 fłlowv"h
lc:tń„
"ZPMiPr'7eń.
oc;:i
by s : ę naszym pry.ncyp iaJ.nym
szarka ramowa i in. Dopiero
takiej
rąk
z
niezastąpiona
wprost
jest
lodem
z
napoju
- I do Berlina.„
r:vrh C"lPm .le•t ... ~ł!'.w?ra»to specom Od rynkowych nowq'i<.'i.
dziewczyny:
wtedy zakończy się generalna
OSA
A może jednak?
UPI
CAF wanio najdpgodnlejszyeh wa- Dom Kultury„: Balet liwymian.a parku maszynowego wykończalni. Ale n ie. Szef
przypomina jesz- ~~~t'}!t.'s:'}~~~::;::::;e:;:~~Oltij:l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::.:;:::'(F.'t1-~~~~~~~~~'(1:.~t:0~~~:==:~~~~'1'1ot:::~~=::r::~~~~~~~~~~~~~
inwestycji
cze, że w przyszłym roku J"
będą też nowoczesne układar- '
Jeden z 11swym „podopiecznym".
Przeds iębiorstw a wynosiła ponad 3 tys. zł. Orientując
Łódzkiego
wych
ki-mierzarki.
Obrotu Produktami Naftowymi CPN. się co do wysokości rat i trzyletnie- jentow został poinf<;irmowany przez
- Niech pan sobie nie mydyrektor drngiego (było to wiosną 1971 r.), że
Dyrektor chciał mi eć własny sa- go terminu ich spłacania
wtrąca I sekretarz KZ,
śli rozmowy z dwoma dyrektor pilnie potrzebuje 10-15 boale nie m ia ł dosta.tecz.niP przeprowadz.ił
mochód,
że u nas tylko o maszynach
ajentami stacji CPN i zażądał, abv nów dolarowych PKO. Kierując s-ię
płatniczych na jego
dużo środków
się myśli.
wplacenir> przeka zywali mu co miesiąc · pienią nadzieją na pozyskanie przychylnona
chociażby
kupno,
- No nie. Przecież Dom
dwukrotnie
pierwszej, podstawowej sumy, W zdo- dze. Zapewnił ich formalnie, że pie- ści zwierzchnika, a.je-nt
Kultury to już każ.dy zna„.
oś w rodzaju amoku motory- b yci u jej pomogły mu machimacje z niądze będz i e przyjmował przez. o- przekazał mu bony wa-rtosci 10 i lli
- To się panu tyll<o zaaje.
cyjnego ogarnia młodych i ajentami stacji CPN. W czerwcu 196P. kre5 trzech lat i po spłaceniu ra.t dolarów a ponadto nabył dla n iego
Ale o tym potem. To przebez wzg·lędu na roku Da stacji CPN w AleksandrowiP za samochód „pożyczoną" w te'l s.po- za bony leki (też 15 dolarów). Były
i
starych
c1ez dodatek. Najważmejsze
to przysługi iście bezinteres<>wne. bona doszło do zanieczyszczenia etyliny w .sób sumę w całości zwróci
mozliwości ~tać mnie
jest, żeby ludzie mogli pra- ~
W zamian za „pożyczki'" Lobowiązal wiem dyrektor ani grosza ajentowi
czy nie - oczarowam ie cztP- zbiorniku. Dyrektor stwierdził, że naw przyzwoitych wa- < auto
cować
terminach nie zwrócił.
o
n iektórym stąpiło to z winy ajenta, bowi.em ni e się i1ntormować ich
' rema kółkami wytycza
runkach.
przeprowadzenia na ich stacjach koosprawdzał on czystości dostawy palinię życia i postępowania .
I to jest prawda. W teJ
Generalny zwrot „pozyczek" i InNiech szanowny Czytelnik nie wy- liwa. Ajent - obawiając się od po- troli przez inspektorów handlowych . nych świadczeń nas tąpi na drodzó'
dz iedzinie także zrobiono WieUmowa przeszła w stadium wykociągnie z tego błęd1nych wmosków. wiedzialności ma.terialnej za szkodę
le. Ośw ietleme jest trzy ra.sądowej. Dyrektor potwierdz i ł w ś!P.·
że jestem pnzeciwko pooiadaczom aut.
zy s ilniejsze niż P<J'llrzednio,
dztwi!'! f~kt otrzymywania -pieni(cl zy
sprzęt
uważam ten
Przeciwnie sale odmalowane,
wszystkie
od. aJen.tow, ale wyjaśnił, że były to
„gospodarstwa domowego" za coraz
na tkalniach i przędzalniach
oplacaniR
pozyczk.i. Do innych form
potrzetmiejszy ku ułatwianiu sobi"'
aparatura nawilzająca, szatprzyznał
nie
s;.voiei przychylności
uroków
n ie, kąciki śniadań, ktoski na > życia i korzysta.nia z jego
się.
To >~ np. turystycmych. Chodzi mi jednak
wydziałach.
wszystkich
jak zwyowstaje pyta nie ·~ o m etody, jakimi posługują się n!P•
też ma znaczenie.
kle w takich sprawach - na
Dostaję do ręki biuletyn ? którzy lua zie oczarowa.ni pragnie•niem
co liczył posiadacz auta zdoresortu, a w nim zestaw.enie ?, posiadania auta za wszelką cenę. Nabytego w tak paskudny spowręczył dyrektorowi 4 tys. zł. w za- nania: przez około 25 miesięcy ajenci sób? Na nieu.iawnienie przestępstwa?
wyników za I kwartał br. > wet za cenę własnej godności i wo!mian za odstapienie od dochodzenia składali się na samochodowe raty,
wypracowali zysk ) ności,
P otentaci
Na bezkarność? Na „wył~anie się'"/
niemały - „Marchlewski" 1,5 )~ Nie tak d awno mieliśmy w proce- odpowiedzialności. Dyrektor pr zyjął i z tym, że jeden z ni.eh musiał pla- Pr zecie ż nie moż.na po~adzić jego i
żeby cić aż tysiąc złotych, drugi nie Ull?'- podobnych mu boha.te'rów
mln zł, „Obrońcy Pokoju" 14 < sie pracowników „Motozbytu" prze- dał ajentowi do zrozumienia,
różnych
wyso- wracał do pracy i uważał całą spra- gał presji i został przy 500-złotowych afer gospodarc zvch o na iwność. brak
mln, zł, a „Harnam" - 21,6 >< glad metod jakimi Judzie na
trójka wpłaciła
mln zł. Eksport planowa;i:i: >( kich i odpowiedzialnych stanowis.kach wę „za załatwioną". Nie był on je- datkach. Razem wyobraźni i or ienta c}i w oodstawo.
„składał" nie mniej niż 40 tys. złotych. Dyrek- wych przepi~ac h prawa , które
który
b ył na półrocze w wysokosc1 ) · (w FSO) zdobywali samochody: ski~- dynym ajentem,
aż
auto. tor- dotrzymywał także umowy i te- nazbyt wyra:&nie ma.nife5tuie swą su3,1 mln, a wykonano. 3,3 mln )~ dali ie. sobie z części należących do oszczędności na dyrektorskie
po- lefonicznie damał „cynk" o terminach rowość wobec złodziei mi~nia soołe
kontrole i inspekcje
złotyc~. „Prawie mtl10n ~ł ~~ ~ab:yki .. R~montowali także przy u- Podobne
J szczególnych stacji CPN, przeprowa- pla1n owanych kontroli.
~yc iu mienia państwowego, Sobie
więceJ n.z. rok ter:iu. :-- 'Io
czm~E!O , Cz yż by relacjp z oroces6w I
w eksporcie bezposredn1m - )' mnym .. Prywatna fabryCT.ka w pań- dzane przez dyrektora były oplaca·ne
po J>Ubliikacje wyroków traktow;rne bvły
już własnym autem
Je ź dził
zwro t mieście i oko1licy. Dwóch z „ jego" przez nastęonvch malwer•'l.ntów i~ko
wt~ąca. znów dyr. Borkows.kt: ) stwowe J fabryce. w J'.odzi mamy n~- przez ajentów, którzv l:Jrall
7
„równania w !(óre kosztów łapówek od kierowców,
~ ile idzie w po~ri:~n:m, JUz / •tępnJ prz~kl~d
ajentów przen iesiono z prowincj i na oozv<'ie z cyklu rozTywek
umysło
pa- .stacje CPN w Łodzi.
Często <. motoryzacvJną' przestępczymi sposo- którymi wytwarzali nadwy~kl
Jako gotowa odz1ez.
Wykorzystał
wvch?
rny. sami nie wiemy . .c~ >< bami. Bo~aterem „wyróżnionym" w liw.
to: zaopatrywał się u nich w paliwo
dowoCzemu - wobec dobiitnych
w 1970 r. d yrektor na pods tawie nie pla.cąc. Zarzut sprecyzowany w dów
p rowa
wzięła np. 600 tys. metrow 1 \ dochodzenm prokuratorskim
karnyc h o prawdzimości porze~ umowy zawai'te j z PKO w Łodzi o- akcie oskarżenia wymienia około 3 kadła, że „kradzione n ie foczy" wyeksportow~ła w. konfe~cji, )( dzonym w sprawie - gig~ncie
człowiek tl"Zymał na warunkach rata11nej spła
jest
tys. Ji.trów etyliny.
a nam.. zalicza się to Jako > nadużyc:.a w CPN
nie ginie żądza zdobywania i·n.dywi·
Dyrektor miał jeszcze inne potrzp- dualnego dobrobytu złodziejskim spoprodukcJa . na. rynek . . ~eby >( który zajmował odpowiedzialne sta- ty samochód marki „Moskwicz 412",
raty
( nowisko dyrektora do spra~v handlo- za k,tóry wysokość mie•i,,,.znei·
tylko om Jedni tak robili.
by, których zaspokojenie pozostawiał sob~m.„
v „.
Teraz pomału zaczynam ro- >/
,
zumieć, dlaczego nic z tych >)
-;zeczy nie można znaleźć w~~·-....··~~
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Zuliu Tarnowsku
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„Moskwicz" na specjalne raty

P

Z nosiedzenio Preiydium RN m. l.odzi

.,Fabryczny''
wkrótce
.
po remoncie„~

+Półrocze

zgodnie z planem
• Kilku wuinych poslnnowień
3

W budynku Dworca Łó<lź-Fabryczna trwaia gorączkowe prace ostatniego etapu remontu 100-letniego
przeszło
obiektu.
Ukazał się specjalny folder pośw i ęcony temu remontowi oraz
budowie p'.erwszego łÓd7k if' go orzeiścia dla pieszych w rejonie
tegoż rlworra. C:zytamy w n im
m
in ... Przebudowa Dworca
Fahryczne;:o kosztow'lla 37 5<JO tys zł" warto orzyo0mnieć. że
p'.erwotny kosztorvs oPif'wal
na 13 mln zł, lecz fatalny stan
techniczny budynku zwielokrotnił tę kwotę.

W końcowe stadium wkroczyla także budowa wiaty przykrywa iącej wejście na perony od strony południowej.
Onegdaj
jeszcze widz i eliśmy tu zaws1e niezawodnych żołnierzy dz.ielnie
pomaga j acych w układaniu płyt chodnikowych.
Jutro nr1f''<\c'.e pn<l z'P-mne i dworzec po remoncie będą udostępnione szerokiej publiczności.
(jp)
Fót. - L. Olejniczak

Co oznacza
Odznaczenia i awanse dla

z okazji XXIX
rocznicy Manifestu PKWN odbyła się
wczoraj w KM MO m. Lodzi uroczysta al<ademia, podcns
której wielu łt)dzkich funkcjonariuszy milicji
udelrnrowanych zostało odznaczeniami przyznanymi przez Radę Pań5hva.
Knyźe
Kawalerskie Orderu
Odrodzenia Polski
otrzymall:
mjr Wieslaw Rutkow5kl,
kpt,
Józef Brzeziński i emerytowa-

Sklepy
wpiątek i ~obotę
W piątek, 20 lipca
sklepy
przemyslowe czynne będą
jak
zwykle. Przedłużony
zostanie
czas pracy placówek
branży
ogólnospożywczej.

mięsno-wędli

niarskiej oraz warzywno • owocowej - o godzinę, W sobotę
wszystkie sklepy przemy.
slowe będą zamknięte. Czynnych będz i e
ok 200 sklepów
branży
ogólnospożywczej
l Innych branż spożywczych,
W
niedzielę,
22
lipca placówki
gastronomiczne
I
handlowe
czynne będą jak w każdą niedzielę.

Ckl

ny pracownlk MO
tyna.

Wacław

Mar-

Ponadto siedmiu ml!lcJantńw
udekorowanych
zostało Złotymi Krzyżami Zasługi,
59
srebrnym! I 35 - brąwwym!.
Decyzją
ministra spraw wewnętrznych
qo Etopnia majora
a'1fatisowalo sl~ctrniu
funkcjo-

sygnalizacja
kierowcow za-

milicjantów

nariuszy, do stopnia kapitana
35 I do stopnia porucznika
- 66.
Na kolejne stopnie podoficerskie komendant KM MO w Lodz• awansowa! 454 funltcionariuszy.
We wczornjszeJ
uroczystości
uczestniczyli: I sekretarz
KL
PZPR Bolesław
Koperski,
przewodniczący
Prez. RN
m.
Lodzi - Jerzy Lorens i I zastępca
lcomendanta
miejskiego
MO pik Henryk Bliski.
Uc)

Domki dla pracowników
naukowych UL
Jego Magnificencja rektor UL prof. dr hab.,,. Janusz Gór·
Ski dokonał wczoraj wmurowania aktu
erekcyjnego pod
budowę dwu budynków mieszkalnych dla pracowników UL.
Zawiązany przed rokiem Zespól Budownictwa
Indywidualnego złożony głównie z zainteresowanych
tj.
młodszych
pracowników . naukO\'lYCh uzy.
skał lJ władz miasta teren pod
tę inwestycję.
szeregowe
bu-

„STLUCZKA"„,
wieczorem z kina „Polonia", gdzie byliśmy na
„Swiadku koronnym". w wą9kim przejściu leżą różne materiały
budowlane. Wiadomo, obok jest remont, więc gdzieś budulec trze.
ba ulożyć. Jakaś pani, widocznie podniecona filmem, nie spojrzała
pod nogi, potknęła się o belkę !.„ złapała zająca.
Niby to drobiazg. bo I te belki, I cegłę, I wszystko inne poukła·
dano dosyć starannie, w końcu I stłuczka nie byla zapewne tak
bardzo bolesna - a jednak trochę mnie to poruszyło. Przypomniałem sobie przysłowie o belce. której się nie widzi we własnym oku.
Ktoś przecież jest w!aś<:lcle!em tej belki, ktoś ją tam - zresztą nie
tę jedną, znacznie więcej zostawi!, a ktoś inny rozbił sobie kolano. Nie sądzę by było to sprawiedllwe".
Swiadek koronny
SLUP Z PIECZENI WIEPRZOWEJ Z KAPUSTĄ
Idzie sobie człowiek stoneczną ulicą Piotrkowską, przygląda sie
wystawom sklepów, dziewczętom w letnich sukienkach - radośi:le
mu na duszy, błogo ... I nagle coś go odrzuca. Coś, co jest me·
uchwytne, lecz agresywne, niewidoczne, a jednak odczuwalne.
z otwartych drzwi perfumerii bije ci w nozdrza kompozycj~ zapachów wszystkich firm tak lubianych z osobna, ale nleznosnych
w połączeniu . Oczywiś<:le. to jeszcze betka. Ze sklepu mięsnego w
takle rozprażone południe potrafi uderzyć, hmm. smrodek potęż
niejszy. z baru. jale coś takiego doleci - zbija z nó?. Rekord bije.
od lat zresztą. bar „Rekord·': przechodząc _obok nie?o trafia się
jakby na slup gorącego powietrza. przyprawionego pieczenią wieprzową, kaszą z sosem i;rzybowym I wszystki~ innym z j~dłospl_
su. Najlepiej byłoby OIT11Jać ten lokal z drug~ej strony uhc_y, ale
czy to się o tym pamięta? Podobnie zresztą Jak gastronomia nlę
pamięta starych obietnic I do dziś nie zadbała o zai.nStalowanie w
„Rekordzie" przyzwoitego wyciągu.„
KUP

mieście,

Wielu

stanawla

się

już

"

tera~

czają
białe
strzałki
w różne strony naci

co oznaskierowanP
sygnaliza-

torami. Wyjaśniamy, że służą
one do Informowania kierow
ców, do którego pasa ruchu
odnosi się sygnalizacja.
Na zmodernizowanym skrzyżowaniu zainstalowana
została
także ' sygnali.zacja
tramwajowa,
ró'.vnież jako pierwsza w Lodzi,
rMnląca
się
zdecydowanie od
tej dla kierowców I p ieswch.
J"ednocześnle
przypominamy
wszystldm zmotoryzowanym, ż"
skręty w
lewo, z ul. Kilińskiego
na
przebudowan y m
skrzyżowaniu
są
bnkolizy)ne.
Tylko skręcając z ul. Traugutta i Składowej trzeba przepuszczać samochody.
Ponieważ
istnieje obawa, tt'I
nie wszyscy natychmiast przy.
swoją sobie te „nowinki" 7aleca się przez pierwsze
dni
szczególnie uważną l ostrozna
jazdę w tym rejople.
(Jcl

DZIECKU

MINIATURKĘ!

;,Nie pisze Jak się nazywam, bo mój tata I tak będzie wl.edzlal,
że to ja. Wystarczy Tomek. Otóż mój tata za dobre stopnie kupuje ml czasem prezenty. Teraz przyszły takle fajne miniaturki samochodów, anglelskle „matchboxy", ale gdy poprosllem o taką
chociaż jedną, tata powiedział, że teraz są wakacje, piątek żadnych
nie przynoszę. więc za co ma ml kupować. Ja myślę , że tata żar
tował ale na ws1elkl wypadek piszę o tym do redakcji. Prawda.
że co' z tego. że sa wakacie? Przecież dorośli także mają urlopy,
a jednak i wtedy dostają pieniądze.„".
Tomek
Drogi Czytelniku 1 Jeśli chcesz być współredaktorem nasze~o „Reflektorka" - pisz do nas lub telefonuj. Oto numery: 341-10 i 337·47,
Czekamy!

dynkl

na obszarze wy5.500 m kw między
ul.
Zelwerowicza
Krzywickiego I Tkacką. Są to dział
ki oddane Uniwersytetowi f.<\„
dzkiemu w wieczyste użytkowa
nie.
Dwa budynki, trzykondy1macyjne,
slcladać się będą z lA
segmentów każdy. Kubatura Jednego segmentu wynosi 469 !ll
sześc.
Pierwszy poziom stanowić będą garaże, pralnie l pomieszczenia gospodarcze.
Na tę inwestycje pracownicy
UL, uzyskali kredyt PKO oraz
pożyczlti
z zG ZNP i kasy
zapomogowo • pożyczkowej UL.
Koszt budowy
nie
powinien
przekrocz yć
300 tys. zł Centralny wykonawca
Inwestycji
Spółdzielnia
Pracy
Robót
Remontowo
Budowlanych
„Blok" przewiduje oddanie do
końca br.
Jednego
budynku
w stanie surowym.
(rg)

spółdzleln'e

z.rzeszo.ne w

Lódz-

lnfoTmacja telefoniczna
Straż Pożarna
08 66,-11,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
1nrormacja !<olejowa
Informacja PKS
265-96,
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie ciepJownicze

staną

03

5'15·55
09
01

655-5$
Si l-20
ti15-ł6

395-85
334-28
288·81

TEATRY

noszącym

nu lnsce losu
Przed Sądem Powiatowym dla
m. Lodzi zakończył się proces
przeciwko małżeństwu
Janowi
i Genowefie Hryciom, zamieszkatym przy ul. Królewskiej 7.
Znęcali się onl nad dwojgiem
dzieci: 5-letnim Markiem i 3letnią Joanną. W zeszłym roku
latem przyszło na świat trzecie
dziecko - córka Julia, w stosunku do której również
nie
grzeszyli czułością. Dzieci C7.esto pozostawiali na lasce los11,
sami zaś wychodzili do miasta.
Nie ktopotali się o wyżywl"
nie całej trójki, ani o bigiene.
Dzieci często choTowaly, zwlasz.
cza najmłodsze
28 listopada ub. r. gdy Hryciowa wyjechała do NRD, jeJ
mąż
położył
niemowlę
do
łóżeczka, w którym
spal Marek i przykry! dzieci
kocem.
Maleństwo udusllo się.
Janowl
Hryciowl
postawiono
więc
również
zarzut
nieumyślnego
spowodowania śmierci córeczki.
Sąd
uznał
winę oskarżonych
za udowodnioną 1 skaza!
26-

letn!ego Jana Hrycla na 3 lata
pozbawienia
wolności, a jego
żonie 25-letniej Genowefie wymierzono karę
póltoTa
roku
pozbawienia
wolno~cl
z warunkowym Jej zaWieszenJem na
okres ł lat.
- (!eł

P rzed.s'ę bi-orstw
Państwow ego
Przemysłu
Terenoweg-o p-vwie-

:rz-ono
fun·kcje
zjednoczenia
w:odącego w
usługa.eh
prall!llcz yic h na teren ie Lodzi.
Z dniem 1 s:erpn:a
br. w
Lodzi wprowadza s'ę dopłaly
do cen napojów alkoholowych
na rzecz N a rodoweg-o Fu rvh:..n.\1
Och ro,ny Zdr-ow:a. W
ha·nd!U
detal 'czny1m
pob'erany b~dzie
1 zl od każdej butelki. a w
gastr()lnom ii 2 zł od l litra.
Uchwałą
Prezydium organem
wtaś·c;wym do wyd awania
ze•
z.woleń :na
zameldowa.nie
illa.
pobyt stały
lub czasowy w
Lodzi
jest
Wydzi·al
Sora,„Wewnętrznych
Prezydium DRN
Lódż-Sródm ieście.
(Kas .)

k im
zw :ąz.ku
Spótdz 'e lc zqści
Pracy. Prz)'·czyny będą
pr.'P.·
a.nal'zowane. aby brak i można
było odl!'1'.lb;ć w Il pólroct.U
N : ep()koi
także
re a1P.3cJ a
nowy.eh ob'ektów
przemyslowych Bardzo sl3•bo zaawans-0wane
są
budowy
za lei ad u
przęd.zy teksturowej
i
fab"".'kl
d ywanów. z planu terenowego
ś l:ma·cze tempo budowy cer· huje tak:e
()b'·ekty
jak
li·otel
,.Centrum".
k ino
.. 1~·a1nowo",
hotel turystycz,ny (róg al. I<oo\c 'uszki 1 ul. Zamenhofa). komb 'nat gastronomiczmy przy i:!.
Na·ruotoiwlcza O'raz
przychodn i a~---------------
przy 111. Nidann ia•nej .
Na wczorajszym
posiedZ<mtu
podjęto
uehwałę o
rozszerze'l!?J
ustu.g
protetyczmych
stom:ttolog :'. Od 1949 r obowiązyvrnlo
zarządzen i e .
że
protezy ruchome można byto wy.konać tyJ.ko
os bom. którym brakowalo
6
zębów w jednej szczęce
0<1 5
lat sytuacja w u~lu.gach protr>tyci:nY'Ch w
Lodzi
popraw.!~
NA TEN TEMAT
się. Wyk-onuje się 45 tys
p·otez ruch-ornych roc:zinle co w
PRZEZ NTU 303--04
porównan !u z liczbą m'esz.Jrnń
DZIS 19 LIPCA
ców stawia nasze miasto
illl\
w godz. 10-11.30
p 'erwszym m:eiscu
w
kraJu
rozmawiać będz i e
(<l\rn :razy \\"ięcej protez niż. w
stolicy),
z naszymi Czytelnikami
0

PKO dla
młodych

małżeństw

1

l !stopada br. wchodzi ...,
uch'Wata Pre.zy'd.wn
RN
na mocy której w wypa<:lkach
uz.asad·n'onych
zdrow;em
pacjenta I w zwlą·zku z wyk<>nvv.ra1nym przez
n'.e.go zawodem
uzupełniać s!ę bE){lz 'e
brakują
ce uzęb en!e także
poniżej
6
zębów
Ponadto
obok
p:0tn
ruchomych
stosowane
będa
także
stale protezy na
tzw
mostkach.
życ'e

"

WIELKI - · g-0dz. 19 „Madame
B U•tterfly".
JARACZA gOdz. 19 „Pho.to
- F"n1sh" (iza.mok.l.
MALA SALA - godrz.. 20 „Alfa.
Beta" (-od lat !B).
Pozostałe

teatry nieczynne.
l\IUZEA

SZTUKI (.ul. Wlęckowsk1ego 36)
god!z. 12-20 (WStflp wolny),
BlSI'Oltll
RUCHU
REWOLU•
CYJNEGO
(Ul. Gdańska 13)
~dz. lo-1a.
HISTORII
WLOKIENNICTWA
(Pi.otrlrowskoa 282) god:z.. 10-17.
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO•
GRAFICZNE (pl. WoLnośei 141
godz. 11-111.

EWOLUCJONIZMU (park
kiewi>cza) godz. W-17.

Sle.n-

samochooów" (Al oo Lat 111
(fra.n.c.), gOdz 16, 18. 20.
STUDIO „Klan
sycyl:j-::zyków" (1ran.c.) od loat 16
godz. 17.30, 20.
TATRY - „Mo-tyle" (A) od lat
Il (p()J.), godz. 12, 14, POŻEG
NANIE z FILMEM:
„Zagubi.one lcroki" crra.nc.) od hait 18,
g()dZ. 10, 16, 18, 20.
CZAJKA - n!.eczyllJl~
DKM - „Pozwólc~ startować"
(radz.) od !ait 14, godz. 16, 18,
20.
GDYNIA - „Tr:rej śwlad1kow\e"
(A) Od lat 14 (czech.), gociZ.
10, 12.15; „Oszukany" (USA) Od
łat 18, godz. 15, 17.15. 19.30.
HALKA - „Love story" CUSAl
Od lat 16. god!Z.. 16, 18. 20.
KOLEJARZ - „Na klraw<>dzl"
(tr.) od lat Ll.
1 MAJA „Poszu·kiwany, poszuk'v:ana" (B) (poi.). -od lait
14. god'Z. 15 30. 17.30, 19 30.
MLODA GWARDIA - „Gal!lg•
stersJt.l waJ.c'• (fra,n-c.) o<l lat
16, godz. LO, L2.l.>, 15, 1'7.l<i.
lS.30.
MUZA ;,Król, dama, wa.Jet"
(NRF-USA) od lat 18, godll.
15.30, 17.45, 21(),
OKA
„Dziewczyna na mlo·
tle·• (cz.eski) oo loat m, godz.
12. lił, 16 „P-okiusa" (Wl•Jski)
od lat 18, god.z. 10, 18, 20.

l..ODZKIE ZOO

Dzieci

Nasilający się
wzrost zapo.
trzebowa•nia ludnoSci na usłu
g; pralnicze
we
wszysLk'.ch
formach
nasu.wa
k-on iecz.ność
lepszej koord ynacji tych usług.
W
tym
celu
Zjed.nvezem.u

MGR E. ZBIERZCHOWSKI
dyrektor Oddziału
Wojewódzkiego PKO w Lodzi
.l Kredyty na zagosportaro.
wan.ie
.l Atrakcyjne formy
dzania

oszczę

.l Zwiększony zakres
ajoocji

usług

JJJlllllllllllllllllllllll llllllllllJJJllJJlllllH lllllllllllJllllllllllllllll lJJlllJllllllJllllllllllll lllllllllll
WAZNE TELEFO,.JY

„Wychodziliśmy

TATO,

w naszym
świetlna.

łódzkich

Do.brze przedsta.wia s'ę rP.a Uzac)a eksportu oraz 7.0b()W:ą
zań
dotyozący•ch
dodatk owej
produ•kcj i Można więc pro~n'>. zować petne w;·kona.n1e o;adań
catego roku b'eżąeego .
N'estety. występują także zJaw :sk a ujemne. Należy d<> n ich
n iewykonan'e
pia.nów
przez
n iektóre przeds 'ębiCl'rstwa ba,ndl-owe
ora·z
przedsięb iorstwa
prze.mys!u
terenowego.
N :e
z.real'zowane są taikże w uelni
plany
usbug
przez
n iekt:ire

biała strzałka ••• •

JUZ JUTRO ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTO$C PRZEKAZANlA DO UŻYTKU
PRZEJSCJA
PODZIEMNEGO
PRZY
DWORCU FABHYCZNYM . JEDNOCZESNIE OTWARTE ZOSTANIE SKRZYŻOWANIE KILINSKIEGO - TRAUGUTTA SKl,ADOWA.
Zamontowana została na nim
nowoczesna, pierwsza tego typu

---=

POZYTYWNIE OCENIA SIĘ REALIZACJĘ ZADA~
GOSPODARCZYCH W LODZI ZA I PÓŁROCZE BR W Cil\GU
6 MIESIĘCY ODDANO DO UŻYTKU 8 862 IZBY (rno 5 PROC.
PLANU), JAK PODKRESLIL PRZEWODNICZĄCY J
LORENS NA WCZORAJSZYM POSIEDZENIU PREZYDIUM RN
M ŁODZI - OBSERWUJE SIĘ WZROST DYNAMIKI W WYKONYWANIU PLANÓW . ROZWÓJ POTENCJALU GOSPODARCZEGO . SPRAWNIEJSZE DZIAŁANIE POSZCZEG(lLNYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

czynne w giocltZ.. 9-20
czynna cio godz. 19>
PALMI.'\.RNIA -

(kasa

n.teczyn.na

KINA
BALTYK ;,Odstt7Jal" (USA);
od lat 16, godz. 10. 12.1s, 14 30.
' 17, 19.30
LUTNIA „Oclstrz.al"
(USA)
od Jat 16, godz. 14.30, l'f. 19 30
POLONiA - „Swladek kOr<mnY"
od łat ta (Wlo.s:kii l - gociz, J.D,
12.15, U.30, L'l, !S.30.
WISLA „Droga dO 'S aliny"
(Jlran.c.) od lat 18, godz, 10,
12.l,5, 14 30, 17, 19.30.
WLOKNIARZ - „Pojeclynek 11a
wietrze" (jap.) od lat 18 gvrt.z..
9. 111. rn, 15 (seains .zaJmokm ięty) 1
18 20.
WOLNOSC - „SW'lla!dek kOtroill•
ny" (włookl) od lat 18, 11octz.
10, 12.15, lA.:IO, 117, 19.30,
ZACHĘTA rueczynIDoe.
STYLOWY • LETNIE - „SZJPieg
Szoguna" (jap.) od lat 18, g.
20.30 (kim.o czynne ty1k.o w din!
pogodine).
TATRY-LETNIE

„Sle<Wtwo
zapomnte{'"
( Wł()ski) od [a,t 18, god'Z. 2().30
(klno czY'lblle t;y>llko w dmd pogodille).
LOK - „Strategia pająka" (Wt.)
Od lat 16, gooz. 15, 17.15, 19,30.
STYLOWY ~ i.Psin BUllO\ wś·rć,4
skończone,

proozę

POLESIE - „NLebiookl żolnd.er7."
(USA) Od 1at 16, godz. 17, Hl.
POPULARNE - „Wujaszek Wa·
nla" (ra<iz.) Od lat 16, gO<J.rz,.
16.45, 19.
PRZEDWIOSNIE
„z ks!ęg;I
królów" (radz.) oo lat 1:1, g.
15.30;
„Siadem czairn.OlWłOsej
dziewcz;ymy" (jug.) Od lat 18.
godz. 17.45, 20.
PlONIER
„Poo:i 10<bn1lczy"
(USA) od lait li4, god2. 16, 18,
20.
PO KOJ , .Poskromieinle :<loś
nicy" (USA) Od la.t U, 11e>clrL.
15, 17.30, 20.
REKORD - „Uclecz.ka" (:raóz.)
od IN 14, gOdJZ. 15.30, 19.
ROMA - „Mtynall'CzY'k l k<>tlka"
(NRD) od lat 7, gooz. l~.1·5, 14;
„Ma<ks l ferajna" ctra.nc.) od
Lait Hl - g<>diz., 10. 15,30, 17 .45.
20.

SOJUSZ - :nieczynme.
SWIT
„Tropiciel śladów"
.(rum.-tranc.) od la.t 11, 11..xlz.

16. 16. ,.Kiozt ll'Óg"
od lat 18 g-0oda„ 2·0,
STOKI „Dziel,ny
sol hno" (B) od lat
wlos.), g-odz. 1'5.30,
DYŻURY

B

(bułg . )

"\\"Ojak F.o14 (jugosl. 17.45, 20.

APTEK

Lima:nowskiego 1
Naru.to„,-i..
cza 42. P iotrkows ka 225. Lutomierska 146. Dąbrowskieli:O 60 0
Obr. Stal~ngra'Cl•u 15.
DYZURY SZPITALI
Instytut Poł.·Gin AM ul.
Sterlinga 13 Klin ika Położ
rnctwa I Pa·tologli
Ciąży · dla
dzielnic y Sródmieś<:Ie - poradnie „K" ul. Nowotki I Kooc!1\sl;:iego oraz z dzielrn!cy Bałuty
poradnie „K" ul. Mary·na r&ka. PacanowskleJ I Snycerska.
Nie przyjmuje chorych ginekologlcznle.
'instytut Pol.-Gin. AM (ul. Cu.
rle-Skłodowsklej 15) poło:i,nl
ctwo I ginekologia dla dzl·e1'll·
cy Gó!'na - poradnie „K"
uł.
Felińsk ieg o,
ZapoJskieJ. Rz§lOW•
ska 1 Przybyszewskiego,
Dla dzielnicy Batuty p~
radnle „K" ul. Bydgoska I Turoszowska ora,z ginekologia dla
rejonu klilnlkl ul. Sterlinga 13.
Szpital 1m. B. Jordana - ul.
Przyrodnicza 1/9 dzielnica
W idzew
oraz dzielnica Bałuty
p.()radn!a „K" ul. Sędziowska,
Szpital im. Madurowku:a ~
ul. Fornalskiej 37 dz;e1n!ca,
Po!es ;e,
dzielnica Sródm :e&cie
poradnia ,,K"
Ul. 10 Lute-g-0.
dz:el nica Bałuty poradnia 1 ,K'~
ul. Traktorowa i Lnlana.
Szpital Im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62 dzielnica
Górna. poradnia „K" ul. Oias:zkOWSkiego I Odrzańska dz 'elncca Bałuty pOO"ad111La „K" QI. L.ibelta
ChLrurgia ogólma - szpital im.
Pasteu<ra , u.I. Wi.gwry IS.
Chilrlllrg'.a urazowa S?Jpital
im
RadI:ńsJ<: leg-o,
ul. Drewlllowska 75.
Laryngologia
Szpita·l lm.
Barlick iego. ul. Kopc:ńsk ;e~o 22
Okul'styka - Sz.p:tal :m. Ba.r·
lick lego, ul. Kopc'ńsk ieg o 2~
Ch lrurgia I Jaryngolog1a dz1e·
cleca - Instytut Ped.lat.rli AM
(Sporna 36/50)
Chtrurgta szczęk-owo-twa.rrowa
- Szpital Im Bairlickiego (KOD·
clńskJego 22)
Toksyknlogla Instytut Me·
dYCY'IlY Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska Stacji
Pogotowla
Ratunkowego
pr1y
ut. Sienkiewicza 137, tel, G66·66
Ogótnolódzkl
Telefon i-cmy
Pu·nkt
Informacyjny dotycz:icY
pracy placówek stużby 7.drvwia
telefon 615-19 czyniny Jest
w
ł;i'C>diz. od 7 do .2J.; opróc.z n:~
d.z.iel l śwląt.,

B.AINK

•

li

PKO
oferuje

narzędzia rolnicze
materiały budowlane

maszyny i

wyroby hutnicze
urządzenia

?<.

instalacyjno-sanitarne
Po atrakcyjnych cenach
polecamy:
1 IKOWE WC-5
CIĄGN
WIĄZAŁKI
do zbioru czterech podstawowych zbóż
oraz rzepaku,
do omłotu,

czyszczenia

i

sortowa.nia

zbóż kłosowych:

MZC-4B „LUBLINIANKA'~
MSC-78 „WARMIANKA"
MCC-1 OB „JUBILATKA"

PRZETRZĄSACZE WIDŁOWE

. PW-210
szybkiego suszenia. pokosów oraz

KOPACZKI

CIĄGNłKOWE

KEP 2D
do zbioru ziemniaków.
Zamówien.ia i wpłaty na wymienione
towary przyjmowane są w
EKSPOZYTURZE BANKU PKO

w

Łodzi,

al.

Kościuszki

59/61

towary
zaopatrwnych w
PEKAO sklepach
.6. w PIOTRKOWIE TRYB.,
ul. Piastowska 5,
.6. w TOMASZOWIE MAZ„
pl. Kościuszki 23,
.6. w RADOMSKU,
ul. Piastowska 6,
.6. w PABIANICACH,
ul. Armii Czerwonej 18.
za waluty wymiema.ne
Sprzedaż
bony towarowe PEKAO.
5695-k

oraz

w

KOMUNIKAT PZU
PZU zleci solidnym osobom po odpowiednim
przeszkoleniu akwizycję dobrowolnych ubezpieczeń na terenie m. Lodzi. Dla osob 1111?
zawodowo istnieje możliwość
pracujących
zatrudnienia w charakterze pośrednika stałego, któremu przysluguJą świadczenia sowysocjalne. Wynagrodzenie prowizyjne kość uzależniona jest od inicjatywy i wkła
du pracy, wymagane jest średnie wykształ 
cenie. Zainteresowani posiadający dobrą opi·
nię proszeni są o z.głoszenie się w I Oddzia~ le Miejskim PZU w Lodzi, al. Kościuszki 57,
I piętro, pokój 16 we wtorki i czwartki w
>< godz.
5117-k
8.30-10,30.
PIEKARZY z kartami zdrowia
CIASTKARZY z kartami zdrowia
ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanyc h :r
kartami zdrowia do pracy w piekarniach
na 1 zmianę
TOKARZY, frezerów. ślusarzy. spawaczy
< SPRZĄTACZKI
l kartami zdrowia do oie
~
ciastkarni na 1 zmianę lub 2
karń
zmiany
HYDRAULIKA, montera urządzeń klimatyzacyjnych
WÓZKARZY do wózków akumulatorowych z kartami zdrowia do rozwozema
pieczvwa do sklepów
KONSERW A TORA zbiorników ciśnlentQ
wvch
- ELEKTROMONTERÓ W (praca na 1 lub
2 zmiany),
'
- INZYNIERóW chemii spożywczej na stanowiska kierowników piekarń
- TECHNIKA budowlanego
- MAGAZYNIERA do magazynu wyrobów
.
gotowych
zatrudnią natychmiast LZ? Piekaxsk1ego w
Lodzi, ul. Jerzego 10112. Bliższych informacji
kandydatom z terenu Lodzi udziela oraz
·!<. zgłoszenia przyjmuje dział kadr i szkolenia
zawodowego w godzinach 7.30-15.30, teleton
5780-k
242-28 lub 369-65 wewn. 11.
ł(
INSPEKTORÓW nadzoru budownictwa 7
uprawnieniami do działu inwestycji,
PROJEKTANTÓW systemów EPD z wykształceniem wyższym i 3-letnią prakty-

~
<
~

i
~
~

I
~

ką,

~: czytelników :: czytelników
Po 8 ~miesit:cznej batalii

-

Batalię o wyrównarue poborów ob. A. K. prowadziliśmy
równe 8 miesięcy. 2lakończyla się sukcesem, Có:i: kiedy jest
to sukces z rzędu tych, które nie cieszą. A wręcz przeciwnie pobudzają do niewesołych refleksji. Pozwólmy jednak
pr-zemówić taktom.
.Wyglądają one tak: 19 września ub. r. ob. A. K. pracownica jednego z bałuckich żłob
ków rodzi dziecko i zaczyna

otrzymywać

zasiłek

połogowy.

zarobki z 3 ostatnich miesięcy.
za wygrana 1
dajemy
Nie
sprawa trafia do Zespołu Prawnej O<!hrony Pracy prży WRZZ
1 zarządu Główne go zw. zaw
Prac. Służby Zdrowia, które w
pelm · aprobudą stanowis ko za,
przez Wydz. Zdrowia RN
jęte
m. Lodz i, gdyż opiera się ono
na obowiązujących caty resort
wytycznych Min. Zdrowia i Op ieki społecznej.
Dopiero wtedy bałucki wy.
dział Zdrowia kap:tuluje i wypłaca ob A. K. należne jej p'eniądze. Niezmiernie powściągli-

Jak wiadomo ustala go się na
z osta_
przeciętnej
podstawie
tnich 3 m i esięcy. Ale w dniu
1 października w resorcie służ
by zdrowia następuje regulacja i podwyżka plac. Kierown ictwo żłobka nie obejmuj e nią
naszej czytelniczki, za to pozbawia ją z miejsca 80-zlotawego
dodatku. Jednocześnie ob. A.
K. dD·Wiaduje się od praaodawcy, że podwyżkę uzyska dopiero po zakończeniu urla<pu ma-ł---------
lutym 1973
c i erzyński ego tj. w
roku.

we xriSemko informujące nas o
tym wpływa do redakcji j)O
batal11.
równych 8 miesiącach
Ale nie zawiera ono an! s!owa
czy wyjaśnien i a
samokrytyki
tej bądź co bądź żenującej postawy pracodawcy wobec pra·
cownika. Stw ierdza po prost u:
w dn iu 30 czerwca wyplacono
pom ięd zy

różn ic ę

a

zasilku,

przysługując ym

wysokością

wyna.grodzeniem
od 1 paździer

nika 1972 r.
PODKRESLAMY - PRZYSLU·
Dlaczego więc o
GUJĄCYM.
to, co pr.,;yslugi,walo jej od sa•
mego początku ob. A. K, musiała wra'L z redakcją walczy~
8 miesięcy. Co i komu dało to
bezdusxne i asekuranckie przewlekanie &prawy wypłaty wy·
(h)
równania?

Dot•JCZitJ urlopów

re_
Zaskoczona
gulacji plac ob. A. K. protestuje_ Protest przekaz.ujemy Wydziałowi Zdrowia Prez. RN m.
Lodzi, który w opareiu o wytyczne Min. Zdrowia i Op. Spo_
leczmej z 9 września 1972 r. inform uje bałucki Wydział Zdroktórzy
wia, że pracownikom,
przeby wali na urlopie w dn iu
plapropozycje
1 października,
cowe powinno się przedstawić
po pCYWrocie, a jeśli wy.racżą na
nie zgodę to należy wyplac i ć
un wyrównan ie i za okres -Od
1 październ i ka 19 72 r.
Stawiając kropkę '!lad „i" Wy_
dz i ał dodaje, że wyjaśnienie udzielo'lle ob. A, K. pozostaje
w rażącej sprzeczności z przyprzez Ministerstwo Zdrojętą
Op. SpoJeczneJ zasadą
i
wia
wprowadzania w życie nowych
przepisów placowych.
się to jednak
wydaje
Nie
taką

wersją

Woparciu o uchwalę ·nr 158
_ w lutym i marcu br. pnebywalam na bezpłatnym u:topie, gdyż
musiałam opiekować się dzieckiem. Tera.z zaklad odmawia m1 urlopu wypoczynkowego u 1973 r.
_ Od 1 grudnia l97l r. do 30 wr-ześnla 1~72 r. miałam bezpłatny
urlop macierzyński, Uzyskałam. go w oparciu o uchwalę 158, _która
mi po powrocie do pracy urlop wypoczynkowy,
gwarantowała
A mimo to url01pU nie dostałam, bo nasz radca prawny postawi!
.
veto.
Te dwa listy wybrane z pokaźneg-0 stosu podobnych zmuszają
nas do przypoonnienia obu uchwał, gdyż normu j ą one w nieco odm ienny sp01Sób uprawnienia korzystających z nich pracownic.
A więc w myśl postanowienia pierwszej Uchwały Rady M inlpracownica po urlop ie bezpłatnym, nawet
strów nr 158, każda
gdyby trwa! on od 1 stycznia do 3l grudnia uzyskiwała po powro_
pracy, pla : ny urlop wypoczynkowy. Po
esiącach
i
m
trzech
cie, po
wejściu w życie w dn iu 28 .stycznia 1972 r. nowej uchwa ły nr 13
przedlużającej możliwość opieki nad dzieckiem ,do lat 3, ustalono
w drodze wykładni, że pracownice korzystające z urlop u bez.ptatnego uzyskanego w oparciu o pierwszą uchwalę powinny dostać
urlop wypoczynkowy również za rok 1972. gd yż ich up.rawnie nia
ksztal!tują s i ę w oparciu o uchwalę nr 158. Wykład>n!a ta opublikowana jest w ,.P.rzeg'lądzie Związkowym" nr 4 z 1972 r.
I .wreszcie kwestia urlopu. bezpłatnego w wymiarze nie przekra·
czaJącym 3 miesięcy, Jak wiadomo urlop takt nie ogranicza uprawnień do urlopu wypoczynkowego be'Z względu na to czy udzie!ono go pracownikowi na wyjazd zagranic.zny czy kobiecie na
lll)
opiekę nad małym dziookiem.

dość przekonywające bałuckiePROJEKTANTÓW systemów EPD, ze
mu Wydziałowi Zdrowia i dlawyznajomością organizacji produkcji:
te<:o w końcu stycznia zwraca
kształcenie wyzsze i 5-letn:a praktyka„
się on do l&dtkiego zus. ZUS
PROGRAMISTÓW EMC z wykształce
ma swo,je prr.episy i w oparciu
0 nie odpowiada, że zawsze I
niem średnim lub wyższym i praktyką,
dla wszyS'tkich zasiłek pologoINŻYNIERÓW lub TECHNIKÓW mechawy ustala biorąc za podstawę
cieplna,
obróbka
ników o spęcjalr10ściach:
pokrycia galwaniczne, obróbka skrawa- ~''''''""~~~~~~~ :-.,,~~~~,~~~"~ ~~~ ~~~poda_ ~~
no. Bo chociaż przed
NIE MA NA GlłlLDZJE?
niem, konstrukcja m~zyn włókienni ~
niem alkoholu kelnerzy legi- ~
~
czych,
gości o „dziecięcej
tymują
.
POCZ~J
owieclziad
gazety
Waszej
z
~
INŻYNIERÓW włókienników lub techno- ~ lam się
fizjonomii", gdy stwierdzą. że 11
trwającej właśnie
0
przekroczyli oni 18 rok życia, ~
logów o specjalnościach: tkacz i przędzal ~
bez jakichkolwiek skrupułów ~
artykulów
~ w Lodzi giełdzie
nik na stanowiska kierowników sekcji. ~ dziewiarsko - pończoszniczych.
~
podają im wódkę, aż do pelst. technologów i st. konstruktorów,
11ego upojenia. Formalnie więc ~
~ I o tym, że 34 prze<ls iębior.
rJ
porządku.
niby wszystko w
h dl
j
f
ŚLUSARZY, ~
t
FREZERÓW,
ale jak wygląda obywatelska ~
- INŻYNIERA odlewnika na stanowisko t - TOKARZY,
an owcom na.
do ~ s wa o eru ą26 mln.
ROBOTNIKÓW
oraz
SZLIFIERZY
'
s
~
troska o młode pokolenie?
sztuk wymetalurga,
~ IV kwartał
przyuczenia w wymienionych zawodach, li, robów dziewiarskich i 18 mln
l1
Franciszek Kuryllo
;.... INŻYNIERÓW technologów,
a także formierzy, wv'oijaczy. zalewac~y ~ par pończosmiczych.
działacz spe>Pezny FJN ~
- TECHNIKÓW mechaników na stanowikierowców
uprawnieniami,
z
elektryków
~
SIĘ„,
PR'2lEDB0RZ
działu
do
planistów
poń1
artykuly
o
technologów
ska
~ Mnie chodzl
wózków akumulatorowych, ma5zynistki ~ czosznicze.
~
PRZYPOMINA
W s'klepach ich
narzędziowni
do hali maszyn oraz praco\vników nie- ~ nie brakuje, cóż kiedy doml~
KIELISZEK
„o JEDEN
oraz
artykul ' A
Przeczytawszy
ZA OUZO"
wykwalifikowanych na stanowiska robot- ~
król Ja.giello się klania" ~
- TOKARZY, frezerów, szlifierzy,
dla
kryształki
cieniutkie
nują
~
ników magazynu, transportu wewnętrz
- ŚLUSARZY remontowych,
Artykuł pod tym tytulem, myśtalem sobie, że król Ja- ~
~ elegantek, albo wzorzyste henego i inne
gieł!.o żyje tylko w historii, ~
daje
zamieszczony w „DL"
Dla starszych kobiet
- WIERTACZY, elektryków z grupą bhp,
Wi- ~ lanko.
przyjmą natychmiast z terenu Łodzi:
a Przedbórz jest w rzeczywi- ~~
wiele do myślenia. To, że po_
takich jak ja nie ma nic. Kto
~ BRAKARZY metalowych, ostrzarzy,
''
Proszę oto przejrzeć
stoścL
lowa recydywistów jest zadzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych n
m. J',odzi.
plan
najnowszy
blacharzy,
Wy_
Izbie
w
trzymywana
zapomina o ich potrzebach i
~
Czerwonej
Armii
ul.
Lodzi,
w
„WIFAMA"
i1
ulic,
kopę
nim
w
emy
z,n'łjdzi
radwa
niż
trzeźwień więcej
przemyisl czy
;.... MALARZY, lakierników metalowych,
~ upodobaniach,
1
nr 89. Zgłoszenia przyjmuje codziennie dział ~ handeł?
Bydgosk;ej, ~
od
począwszy
zy (szczególnie młodych Ju_
- STOLARZY. formierzy maszynowych
zawodowego ~
Chorzowskiej, Gdyńsk\ej, To- ~
szkolenia
i
osobowych
<izi), świadc~y chyba o tym,
spraw
nauczycielka
Emerywwa.na
· i ręcznych,
Wie- fJ
Wareckiej.
\ej.
masco•wsk
niewiele temu problemoże
5997-k 2
w godzinach: 8-12.
a na Lomżyńskiej ~
luńskiej,
~ PRACOWNIKÓW do transportu
wi poświęca się uwagi.
KREDENS BEZ ZAWIASOW
~
c zy Suwalslc iej, ko1kząc . Ale ~
wlzycte
Już po p ierwszej
wewnętrznego I zewnętrznego,
ich pomocni- ~
- ELEKTROMONTERÓ W
ulicy PrzedborskeJ brak. A ~
w izbie, z młodym czlowienabyłem kre~
3 lata temu
~
;.... PRACOWNIKÓW do magazynu;
ków.
- CIEŚLI-pakowaczy,
- BLACHARZY l ich pomocników w za- ~ ~fe~~k~~ch~~~yo::~~:i~~ż!; ~;~~ !zf;{~~~i~o~d~"':~~~ l~~ r:ze8~~eż la~~e:~aśni~~~:::~~i,: ~
11
Lodzi.
i przełożen i oraz koledzy w
- KRAJACZY METALOWYCH 1 pracownil.j w zawiasy z tworz)l'Wa sztukresie wentylacji,
na ~
cierntiwie
Poczekajmy
miejscu pracy. A także przedcznego, które szybko u1tegly
~
ków do przyuczenia zawodu
sainstalacji
ACZY
W
A
- MONTERÓW-SP
os!edle mieszk•n lowe. noszą- ~
stawiciete organizacji terenozużyciu. Tymczasem, nowych
~
zatrudni z terenu m. Lodzi Lódzka Fa.bryka
króla Wl•dvslawa ~
ce imię nitarnych,
wych. Taką formę wychowa~ nigdzie nie ma. Ani w skle_
Maszyn Jedwabniczych „Majed" w Lodzi, ul. - UKŁADACZY izolacji,
na Jei;o po- ~
bądź
Ja!!i„lly,
podużY>m
z
n ia stosowałem
,,, paco z 1001 drobiazgami, ani
mni•k . To musi jes>.cze PDwodzeniem przez 8 lat w pe.Żeromskiego 96. Zgłoszenia przyjmuje dział oraz w grupie remontowej ślusairza ogólnego ~ w salonach meblowych.
trwać. Bo to kosztuje. Uwa- ~~
wnej terenowej komó rce spo_
Drzwiczki stoją więc obok
~~
spraw osobowych i szkolenia zawodowego w i remontowego,
jednak. że mo~emy, a fJ
żarn
le-0znej.
,,, kredensu, a ja zastanawiam
Lodzi, ul. Żeromskiego 96 w godz. 9-15.
nawet powi „niśmv nOl\vo n-o- ~
Do watki z alkoholizmem
MURARZA,
się co robić dalej. Pisać do
~
wshlei ulicy nadoć riazwę, ~~
~ pro<lucenta na Węgry, czy u- należy włączyć calą sru.żbę
- STOLARZA-SZKLAR ZA;
o•d Przedl>o~?.a. '~
i:><Jchod1acą
To ogromny
gastronomiczną.
chałupniczy punkt
ruchonnić
0
PRACOWNIKÓW z wyższym lub śred - i MALARZA budowlanego
Zadowoleni beda i PTZer!bo- ~
wie1u
których
z
,
ludzi
zespó1
zamie.nczęści
wytwarzania
~
I
zatrudni
nim .wy kształceniem ekonomicznym
do pracy na terenie woj. łódzkiego
rzani<> i lodz;qnie. ? właszcza ~
prz:vczynia się do unieszczenych do importowanych me~
Pr1Pdbńrz nrzez ~
którym
ci.
śliwienia młodych chlooaków.
technicznym (budowlanym) na stanowis- Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych w ~ bli.
lata okup•~i1 p'.J1' Hl '"'"c''1V. ~
mlonas<:ą
bowiem
Rozoijają
M. Budzyński
kach kierowniczych I samodzielnych w Lodzi, ul. Strzelc7>yka. 21. Informa,cje tel. :;I,
~
An,t oni Runnjewskl
dzież. o przykłady nietrud.
Z ul. Więckowskiego 67
5968-k ~
wykonawstwie 1 projektowaniu
403-30 wewn. 28.
'''-''-~
'~'-''-'''''''''''-'-'~'
MURARZY
-~''''-'-'''-'-'-~''-''~
~'-'-'-~''''''"'~''-'~'-''-''~~'''-''-'-'-~'-'-'
1. POKOJ do w~~najęc i a ma
pok'Oju
103" ,rok POSZUKUJĘ
,. SYRENĘ -TYNKARZY
Oferty :rok Lub d'wa. - Płatne z
Lćdź, wygodami.
sprzedam.
Ul'"7.
nieczarkarODSTĄPIĘ
- CIESLI
A.Tmi1
ut
Lódź.
106 73 .ig Rzgowska 127, tel. 414-64. ,.10077" Prasa, P iotrk!ow- góry.
ncę. Tel. s2~-s3.
- BLACHARZY - DEKARZY
Czerw0<nej 7E m. 42.
1-0J'JO-g ska 96.
1~656-,g
MONTAŻYSTÓW
- SPAWACZY WOZEK dla bl'i:n i ąt tanio sprzedam. Na•r;i'.0owi- MALARZY
„SKODĘ 1000 MB" (196~) SAMOTNY, v;yz'sze
""SZUirnJ'e
czia 1U5b, tel. 838-81.
stu- TECHNIK
p'J\.
b<rą•zowy
. ZGINĄL
.-- SZKLARZY
sp,nze-Oam. Tel · 501 · 5~- dia, p-0.s.zu,k,u~e ini ek·rępu- m ieszkan i·a !•ub
pokoJ u cz erek _ sz,c:zeniak. Od10664-~ irejolllle ul. zetw
PLAC
c.o;
1
1071 0
- MONTERÓW wod.-kand.
w;·ng.groza
J)lt'OWad.zić
p~"Y
sublokatoirsikiego
wszystpokoju
j.ącego
·rt
doberma- po g<od;z. lJll.
Tkack iej SZCZENIĘTA
werowicza - KIEROWCÓW
rodPzr,ansea . d 2 en '.em: Orl,a 1,71 19
k ie wygody, :najchętn i ej kutturatnej
ku.p i ę. Ofe.r ty .,106ii9" ny spm:·edam . Lódź . Ma.. 10643"
jedmorod:i''n- Oferty
domku
w
- ROBOTNIKÓW budowlanych niewykwa- Prasa , P io·~rkowska 96. zowie~ka 53.
10689-g
14 bm. O•k. ~cl.z. 15 na
„ 104~1" PiotrkowsJ<a 96.
Oferty
nym.
lifikowanych
PLAC bll'dow!lJanY 700 m
przy
Un iwe,rsy>teckieJ
~
Prasa. P lotrloowska 96. POKOJ
- LASTRIKARZY
()feny
.
.kw. - sprzed,a.m
"-ymaięcia ·. B<ucz:ka poz-0staw1ono dr.
d'o
6
Kadłubka
Dąbrowa .
zatrudni natychmiast z terenu Lodzi na btt· ,„W647;'. P.rasa. PiotrkOIW.
2
walizkOl\Vą
10692.,g ptomabkę
wynajęcia. tel. 4!6-<21l.
POKOJ do
dowach zlokal\zowanych w Lodzi „Chemo- stka 96.
(nie,z,beddok,ume1nmami
Za.kąitina 57
MIESZKANIE
budowa". Bliższych informacji udziela dział GOSPODARSTWO :rol1ne
3-'!>0koJ<>· Wiadomość:
10699
rz:ałatw;anla
do
nymi
-g
z•miP- m . 3 , I p ,
we w s 'rewci·nie
zatrudnienia Lódź ul. Aleksandrowska 67. 8 ha zi.eml i 2 morg i ladom.
su. zabudowamia
formalności
m'ę ma 2-pokojowe z "Y· - - - - - - - - - - tel· 897-39 oraz kierownictwa budów przv pnzy SZlOS ie Lódź-P .<ltr - „ZASTAVĘ
750"
god.ami w Lodzi. Oferty
Tadeu S>z
na;>;\\'iSk·o
na
lromfort<>we
d•o b :·ym „ll0653" Prasa, P iotl'kOW- LODZ
w
ulicach: Szparagowej 8, Nowo-Teresy (róg ków
sprzed.am .. Ju1naka"
p i~ni e
Klaliutka. Zn al•az,c ę p:o(55
3-,polmjowe M-4 sprz,edam. S 'e- s 1k:a 96.
KraM•czy k . sta:nie '
Szczecitiski ej), Brzezińskiej 317, Dąbrowskie Wladys,ław
bl!s- DR ZIOMKOWSKI s.kórm). r .o,z,klado.we 158/p
P iotr ków radz, tel. 335.
pow.
S-rook:,
16-19. szę o .ZlWr<ot za wynagr<>weneryoz.ne
5792-k Try'b.
- - - - - - - - - - - ko centrum, n p . bal- ne
go 216.
I 0645·"(

a

a

0

EKONOMISTÓW z wyższym wykształce~ POSZUKUJĘ garażu w
utl. Kill l ńskcego 1
niem oraz 2-3-letnią praktyką zawodową rej<llnie
Tel.
Pnzybys.zewsklego.
w przemyśle, celem przygotowania do za- 496-ll8, godz. 16.
10695-·i<
wodu
GARAż na 2-3 lata w
- PROJEKTANTA SYSTEMÓW INFORMA- olkolicy Lu,t om iersk iej d,o
TYCZNYCH (wynagrodzenie do omówie- wyma,j ęcLa. Pba~ne z g'iry.
Prasa.
.. 10694"
Oferty
nia)
96.
- DWIE MASZYNISTKI (praca w akordzie) Plotr:kows.ka
zatrudni zaraz z terenu Lodzi Centralne La- SPRZEDAM pięk.ny 7.eakwarbum. Ateksanboratorium Jedwabniczo-Dekorac yjne w Lo- s.ta,w
Jllfi71-g
dirowsk.a 30-lill.
dzi przy ul. Gdańskiej 118. Oferty należy SUKNIĘ ślubmą, <Jl.ugą
składać do działu kadr i szkolenia ia wodo- sprze:lam Rydla 7a. bi
wego w Lod7i przy ul· Gdańskiej 11 R w 12//i. rn 169. ~H>-Wl
1070-0-g
5778-k
godz. 7.30-15.30.

SZAMOTULY k/P0211lanla . kon bloki.. izam ienie ma
War.sza.wie.
m iesz,ka:iiP . p.oool>ne w
2-IPO<lroi·owe
zam'emię na podobne w Tel. 002.-64, po 17.
1
nsa 7 ~g
,. l067R ••
OfeMy
Lod'ZL
P.rasa., P iotrkowska 96.
m ie krępująPOKOJU z
KALISZ _ pokój . ><r.ich- cym wejściem poszukuje
Najchętniej
męż.czyz.na.
na
z.amienie
pillnie
nia
podobJle w Lodzi. Ka1.1- Zanrew, Dąbrowa . Oferty
Kalisz. „10685" Prasa,, Piot.rkowGaweł,
mierz
ska. 96.
sprze - OZ.ęstochowska 6/4.
„SYRE.l'llĘ 105" 10525-~
Motozdam. Odbiór w
kU·
WYNAJMĘ pokój z
„107Q5"
Oferty
b yc'e.
chnią 36 m dzielnica PoPras.a. Piotr.Jro_wska -~- KAWALERKĘ l'llb P<>kól lesie czlonkom spółd2 ' elKresowa
Pab ianice,
kup i ę. ni.
k.uchln'ą
sprze„FIATA 1100-D"
Prasa . 22 m. 50 po go<Lz . '~.
.. ir.2;;3«
dam Lódź . Zbi<1rc 1.a 4a. Oferty
~666·&
106d3 g P1otirkows.ka &Il,
go~. 17-tl9.
„SYRENĘ

104" sprzedam.
TPL
Nowotki 2:5 m 52,
10631-g
296·30.
----------„FIATA 125-p - 1500" spozeda.m Odbiór w M-0matychmiast.
rozb~ici e Pa-asa ,
„10'ill8· '
Oferty
p ;otrko,wska 96.

·„

Oprócz dzeniem: Bogusława PP.10586-g d 0, Kosmonawtów 6 m
36 lub tel. 428-60. w . 143.
l-07H-«
DR Jadw i'!l'a Alnrorowi,C!Z dlo !!'OdlZ. 15.
weneryczme
skó~ne.
_ _ _ __
P_R_Z_Y_B_L_Ą_K_A_L
Próchmlka e.
16 ,.3<f-1~.
brąsię
!C774-.g
Aleksanwyżeł.
rowy
na u•ki d!row&k.a 3-0 m. 1.8. 1'0670-g
CHLOPCOW do
zawodu b<tacha.TStWa lub
przyjmę .
ślusarstwa
Filnams-0wa 89.
Lódź,
10660-g ZGINĘLA lksiążJka i p leczątka meld•wruko\\·a wvd.
'
Wł d
· k
d 'w óch a
do
GOSPOSllA
a ys 1aw
na·zwis 0
osób p otrzebna. NarJto_ n
wicz.a 11115 b, tel. 838-81. KJono\\·ski, z;gierz. Cho10682-i:
10665-,g pillla 28,

P iotrkowska
sobót.

59.

0

0

Kto, udzie. lok

Po egzan linach na UŁ Dziś~Radio-tTełewizji
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SMIECH
REKTOR UL J, GORSKI 1 PROREKTOR W.
POINFORMOWALI WCZORAJ DZIENNIKARZY O WYNIUNIWERSYTET
NA
KACH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
LóDZKI.

kandydatów na
(w
1.840 osób
tym 1.270 kobiet), 250 osób odp_aato z braku miejsc . 43,3 pr<>c.
l!czby przyjętych stanowi mło
robotniczopocl1odzenia
dzież
chlopskiego. 50 proc. to mies•·
kańcy Lodzi. Około 20 proc. to
osoby przystępujące do egzaminów po raz drugi lub trzeci
30 osób, które z dobrymi wyzdały na informatyke
nikami
lub handel zagraniczny, a nlP
zostały przyjęte z braku miejsc
skierowano na nowy kierunek·
zP.
ekonomiczno - społeczny
politvspecjalizacją ekonomia
czna.
Poza Wydzlalem Fizyki i Ch<'·
ml, na pozostałych limit miejsc
Dla
wyczerpany.
zostal już
podjęda studiów
chętnych do
na tych dwu wydziałach (nawet
tych, którzy w lipcu nie zda 11
tam egzaminów) uczelnia organizu.1e dodatkowy egzamin WP
Fizvka ma 1es7cze 60
wrześniu
wolnych miejsc, a chemia 20
38 mlejsc•mi dysoonu;e jeszcz9
także WSN w Zgierzu ( fkierunek: zajęcia praktyczno - techniczne).
poziom
W ocenie rektorów
kandydatów wyprzv~otowania
ubi!'roku
w
niż
padł gorzej
do
wiele
!?lym. Szczególnie
pozostawiało przygo
życzenia
ścisłych.
!owanie z or7.edmlotów
Dla przykładu. 7~dania wymaznajomości. ujętego w
gające
prawdoprogramie. rachunku
podobieństwa w większości nie
Słabo opazostały rozwiązane.
1
nowana była także fizyka
chemia Wyjątkowo źle przv!!o.
wstęp
towanl do egzaminów
nych byli absolwenci techników,
Spośród 4.138
studia przyjęto

Jak lepiej

Wyżej
licealiści wypadu lepiej.
przygotowania
oceniono także
kandydatów z przedmiotów humanistycznych, choć i tu znajomość faktów nie zawsze szła
w parze z umiejętnością wycią-

Komu

=
=
~

nia

miesieczne
otrzymają

9.3-0 „Wspaniały letni czas" koncert. 10.ÓO Wiadomości. 10.08
Z nagrań Ork. PR p.d. s . Ra-

dla nauczycieli szkól

sygnałem

chonia. 10.45 „Laito z radiem".
1-2.05 Z k.raju i ze świata. 12.20

średnich.

Kieleckiego.
z
kapele
Koncert życzeń. 12.50 MuRad io13.25
zyka rozryWkowa.
wy poradnik rolnika. 13.35 Mu_
Ze
14.00
rozrywkowa.
zyka
nauki i techniki. 14.05
świata
to
W rytmie 3/4 . 14.30 Sport
zdrowie. 14.35 Estrada Młodych.
Turniej
15.00 Wia-Oomości. 15.05
zespołów diexielanaowych. 15.30
Apetyt wzi;asta w miarę słu
chania. 15.35 Spacer dziką plażą . 10.00 Wiadomości. 16.lO Kon_
cert bez biletu. 16.30 Płyty z
różnych str-On. 16.55 Propozycje
na dziś. 17.00 studio Młodych.
Festiwal
17.15 Połczyn-Z<irój Zesp. Artystycznych WP. 17.50
18.05
reklama.
Rytm, rynek.
Non sto.p przebojów. 18.30 Cykl:
Gmina - Urząd - sam-0rząd.
wspomnienia.
18.40 P iosenki Alctualn-0ści.
i
19.05 Muzyka
z album u kolekcjonera
19.30
20.15
muzyki. 2-0.00 D ziennik.
estrad.
światowych
Gwiazdy
21.00
J0.50 Kronika spo·rtowa.
21.25
rozrywkowe.
Miniatury
21.30
kulturalne.
Aktualności
22.00
piosenka.
Rytm. tani·ec,
Instrumenta22.05
Wfadomości.
rium jazzowe - klarnet. 22.25
22.30
słychać w świec i e.
Co
23.00
Rytrrn. taniec. pi<>senka.
Dziennik. 23.10 Korespondencja
z zag-ranicy. 23.15 Rytm. taniec,
piosenka. 24.00 Wiado;mości.
Grają

(rg)

12.30

dni

wynagrodzP ~

je i w lipcu w

pomysłów"

wielkim zainteresowaniem cies?.y się
ogólnokrajowy konkurs usprawniania ~ospodarki materiałowej. Najlepszym tego dowodem Jest fakt, że do 18 lipca br. swój akces do
konkursu zgłosiło 177 przed5iębiorstw, z tego 92 z Lodzl i 85 z woj.
pod względem ilości zgłoszeń
łódzkiego. Region łódzki zajmuje
Ogółem w
IV miejsce - po Poznaniu. Katowicach I Warszawie.
skali krajowej do tej pory zglosllo się do konkursu 2.670 przedsię
biorstw.
31 lipca Jest dniem zamknięcia zgłoszeń przedsiębiorstw, natomiast
aż do 31 grudnia będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.
Wojewódzka Komisja Konkursowa w Lodzi wystąpiła z Interesującą Inicjatywą .powołania ... banku pomysłów". usprawniających go_
si;iodarkę matenato:vą •. ktory miałby na celu zbieranie, gromadzPn1e I p~zekazywame informacji o usprawnieniach wdrożonych
l uzyskaoyQh lł.fektach w zak!arl.ach j przedsiębiorstwa<:ll. .Chodzi
bowiem o Sl'erok11 wymianę. <iaświadczeń 11: zakresu usprawnia.nia
gospodarki materiałami. Równie interesujący jest pomysł zorganizowania komisji społecznych, zajmujących się usprawnieniami w
W Lodzi I woj. łódzkim

przedsiębiorstwach.

(j. kr.)

normabnej wys.okości. nawm:ast
godzinowo dostaną wypłatni
nagrodzenie za czas faktyczni"
bieżącym
w
przepracowany
miesiącu.

A

ktoś

Jeśli

będzie

w

dniu

21 lipca na urlopie? Wtedy nlP

obejmie go już uchwała. Nie
dnia
wolnego
straci jednak
pracownik kończący urlop 20
lipca lub rozpoczynaJacy go 13.
np. hanC zęść pracowników
dlu i spó!dz:elczości usługowej
w
praco wać J
będzie jednak
dniu 21 lipca . Otóż ta grupa
pracowników również skorzysta.
7.

wolnego dnia ale otrzyma go

w terminie
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zdających
stroną
slabą
Ciągle
są także języki obc~.
Uwagi rektorów powinny być

wolne

eos~odarować
materiałami
,

Ko'nkurs i "bank

~ARTEK,

A więc najbliższa sobota dzięki decyzji Rady Ministrów
zajęć dla pracowni ków uspo-Jebędz'e dniem wolnym od
czmonych zakładów. Ale, że nie wszystkie związane z tym
kwestie zostały w pełni wyjaśnione wielu Czytelników zwraca się do nas prosząc o bl iższe szczegóły.

Przede wszystkim - kogo opostanowienia uchwabejmują
ł y. Pracowników wszystkich upraspołecznionych zakładów
I
spó!a1ielc7oścl
cy w tym
nieprodukcyjprzedsiębiorstw
nych, o ile dotychczas nie 1.0stali objęci reformą czasu pracy. Postanowienia uchwały nl9
dotyczą baw em tych osób które korzystają już ze skróconego tv<!o":lmia pracy. A w ęc są
4systemie
w
zatrudnieni
w
bryga<lowym, w· zakładach.
została skasowana li
których
lub III zmiana sobotnia oraz
w zakładach o eksperymentalnym skróconym tygodniu pracy.
Wolne dni nie ominą jednak
tych pracowników, którzy koz pewnych przyjuż
rzystają
zatrudnieni
są
wilejów. ale
przez 6 dni w tygodniu w war11nkach szk<>dliwych dla zdrowia
Obowiązują
Kwestia zapłaty.
tu dotychczas przyjete l stoPob ierający
zasady.
sowane
stare

gania wniosków, formulowania
szkól
Absolwen<:l
\.togólnień.
slabo znają najnowśrednich
Polski i świata.
historię
szą

późniejszym.

(hl

-z „Orbi sem"
do ZSRR i OSA

PROGRAM Il
Radio-Moskwa . 10.00
10.15 M.
Kronika kultura-J.n a..
Poemat symioniKarłowicz czny. 10.40 Nie ma marginesu.
11.00 Pójd ziesz pomad sadem pow. 11.20 Melodie Paryża. 11.30
11.35 Ra-Oi-0\va poWiadomości.
radnia rodzinna. 11.40 Choroby
weneryczne nadal groźne. 11.50
12.10
Bałtyku.
do
Pd Tałt
Przed spotkaniem młodych J.
rep. 12.25 Gra Kapela
12.35 Mt>lo(L)
Kaźmiercz&'lca
wszystkich (L). 13.00
die -Ola
Jak być rodziną? 13.20 Muz~·ka
rozrywkowa. 13.30 Wiadomo!<ci.
„Oj13.35 .,Dzień dzisiejszy" fragm. książki.
cowizna"
13.55 Mini _ przeglad folklorystyczny. 14.00 Więcej. lepiej. taniej. 14.15 Pod skrzydlami Herwydanie
me~a. 14.35 Dźwięk. .. Jazz". 15.00 Rami1"sięcznika
przyjaciół.
dioferie w kregu
15.40 Co się Wam w tej audy.
16.00
cji najbardziej podoba.
czas i Judzie. 16.15 z nagrań
solistów. 16.45 Aktualności lóazkie (L). 17.00 10 min. z grupą
.. A Vista" (L). 17.10 Wielka wy.
jubileuszowa (L). 11.25
stawa
Muzyka (L). 17.30 Transkrypcje
9.40

„Orbis" otrzylJlal wczoraj noskierowania na atrakcyjne
we
wyciecz'ki do Związku Radzie.
będzie
ck1ego. We wrześniu
można zwiedzić Kijów, Mińsk i
Wilno. 4 października odjedzie
wycieczka do Leningradu. Inna grupa oprócz Leningradu bę
dzie mogła być także w Kija.
wie. Ponadto nadeszły skierowania na pobyty wy,p oc7.ynkow
we w Plcundzie (ośrodek
Republice Abchaskiej). a także
w Soczi i Adlerze. W listopa_
9dzie można wybrać się na
dniową wycieczkę samolotem do
Azji ceniralnej. „Orbis" przyjmuje jucż także zgłoszenia zakla .
dów pracy na wycieczki autokarowe do Lwowa w oKresie
września do października.
od
zapisy
Przyjmuje się również
grupowe na Targi LiłJ)skie.

Po raz pierwszy „Orbis" orwycieczki
ganizuje 16-dniowe
do Stanów Zjednoczonych. Niektóre grupy zwiedzą także Kanadę. Wyjazdy i:>rzewidziane są
w okresie od września do lis\K)
topada,

Tu

~'~~,~~~'"'"'"~~~''''~''11.."'-~~~~~~~~~~"~'"~~~
Tłum

(ft!'!'/ !~ ~ ,\ ~ ,\

it11ł/uHIJ U-ł#\.;tft

PJ\~ł't~:ł#\
to w.szystko bardzo

by przyszła do nieprzy tym, że wezwie Mayer i przepr<>wadzii konfrontację. Micke twierdzi,
że nie domagali slę niczego więcej. Podziękowali Ebingerov.,j, pożegnali się i poszli do miejsca, w którym zaparsamochód Micke'a. W tym samym czas ie
kowany był
Ebinger otworzył kluczem boczną furtkę i wszedł na teren posiadłości .
- A listy? Czy pytałeś ich na temat listów?
- Naturalnie - odpowiedz ia ł Tim Fortee. - Ale oni
zaprzeczają. Słyszeli o tych listach, tak samo jak wszyscy
ludzie, następnego dnia po wizycie u Ebingera. Wierzyli,
tak samo jak wszyscy, że „Czarne Pantery" rzeczywiście
zlikwidowały starego. Debbie była niepocieszona, że nie
W każdym
będzie mogla dowieść swojej niewinności...
Wydaje mi się, że listy
razie nie zmienia to taktu .
„C zar nych Panter" nie są znów aż tak wai:.ne.
Spojrzałem na niego zdziwiony.
- A więc ..• czego ci jesźcze trzeba? Przecież to jest
wrza.snąłem.
podstawą w całej sprawie! jak
Tak długo,
poprawił Fortee. - To było ... myślano i wierzon-0, że morderstwa doko·n ali czarni. Teraz
sprawa wygląda zupełnie inaczej, Listy są może zwykłym z.biegiem okoliczności. Zrozum, że wielu ludziom nie
w smak mogą być wyborcze plany Ebingerą. Ludzie ci
starali się g-0 przestraszyć ..•
Muszę przyznać, ż.e była to ciekawa hipoteza i wcale
nie głuh'ia. Jeśli jednak ma ona coś wspólnego z rzeczywistością, należy tego dowieść
- Czy wierzysz, że oni są win'Ili? - spytałem.
Tim Fortee położył na stole okulary i odpowiedział
bardzo ostrożnie:
- Nie można tak stawiać sprawy. Nie jestem ich spowiednikiem, lecz adwokąte111. Do moich obowiązków na·
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Wiadomości.

PROGRAM m
10.30 Ekspresem przez Swiat.
10.35 Dyskoteka ·pod gruszą. 1.1.05

Mój przyjaciel podsumował:
Jeżeli

będę

bronił

ten sposób, Mioke mO'Ze
i może być warunkowo zw-0lni-0ny,
otrzymać pięć lat
Debbie natomiast może dostać zaledwie k.ilka mdesięcy,
Naturalnie, jeżeli pomożesz mi dowieść, że to kierow-

niczką

Mayer

ich

kradła

w

Złodzie je rowerów

W dniu 15 ltpca 1973 r. zmarł nagle w wieku lat łł n&al
Kochany i Drogi Mąż, Ojciec, Brat, Szwagier i WuJelł

JERZY
NOWICKI
ft,ENCliS!rA.
. były długoletni wiP,zień ·obozu koncentracyjnego w Stutttloftei
członek Związku Bojowników o Wolność 1 DemokraeJ~, . autoi'
wielu publikacji o tematyce obozowej, odznaczony 8T&bm7m
Krzyżem Zasługi.

się

S. t P.

S. t P,

RU11KOWSKA

WtADVStm/tĄ

lmOiDZONA GAJDA

MOŁDAWiA

Zginęła śmiercią tragiczną w
dniu 16 lipca U73 r. przeżyw

szy lat 27,

Dnia 16. VLI. 1973 r.
w wieku 79 lat
S.

Pogrzeb

DUŁA

odbędzie

się

dnia

kaplicy cmentarza na Mani, o
czym zawiadamiają
WYCHOWANEK
i. PRZYJACIELE

POD~IĘKO'WIANIE

1
w .szystkim Przyjaciołom
Znajomym, którzy wzięli udział
Męża.
w pogrzebie mojego

JÓZEFA
FLOROWSKl1EGO
drogą

składam

serdeczne

podziękowania

-118-

W dniu 17 lipca 11.113 r. zmarł
ukochany
lat 87
Ojciec i Przyjaciel
S. t P.

przeżywszy

STANISŁAW

19, VII. 1973 r. o godz. 15.30 z

tą

\PRAWNUKI i SIOSTBA.

t P,

CHOJNACKA

- Naprawdę myślisz, źe prnblem będzie w tatki sposób
rozpatrywany?
Jego smu.tne oczy stały się Jeszcze smutniejsze. Sprawiał wrażenie wielkieg-0, źle widzącego psa, który nagl9
zgubił swego pana.

zmarła

JAN1INA

-

widzenia.„

plicy cmentarza rzym.-kat. na
o czym zawiadamiają
Mani,
w rozpaczy

pogrążone

DZIECI, WiN•UKI,

SYINEK i RODZICE

Tim nie rea•gował, pozwolił ml się denerwować. W jego
spojrzen iu nie było gniewu.

że to niemożliwe, a1by czł<>wiek,
Wydawało lllll się,
współobywatel. rozmawiał ze mną takim językiem w roku pań ski m 1971 i to w Stanach Zjednoczo nych, któr)'{!h
„pochodnda wolnośoi" oświetla ponoć cały świat! Gdyby
to nie był Tim Fortee, czuję, że posunałbym się do rę
koczynów. Wiedziałem. na szczęśrie, kim był i c-0 reprezentował. wiedz·iałem również. że nigdy nie splamiłbv
sie czvmś niegodnym. Zaczynałem ro1z.umieć jego punkt

2: DOMU \RtJIRAR'l!
!Pogrzeb odbędzie się w "dniu

19 lipca br. o god'l!. 16 z ka-

Wyprowadzenie zwłok nastl\·
pi dnia 20. VII. br. o godz. 17
z kaplicy cmentarza na Dolach.

I t-0

tę sprawę.

talem

W dniu 16 lipca 1973 r. zm&'I'•
la nagle, przeżywszy lat 69 nasza INajuk<>chańsza Matlta, Bab·
cia, Prababcia i Siostra

MłROSt.AWA

jeżeli

jeżeli młodzi ludzie
zapytał A co się stanie będą z uporem zaprzeczać i twierd2lić, że są niewinn i?
otrzymać po dwadzieścia lat.
konsekwencji
Mogą w
Jestem ich obrońcą i doradcą i w ten sposób patrzę na

głębokim

ŻONA, CÓRKI, SIOSTRA, BRAT l iPOZOSTALA X.ODZ1N1A;

A co się stan&e,
zaw-0łałem. cię zadowala! Co będzie, jeżeli sa
mlodz..i pow~edzieli prawdę?
niewinni?
-

z

zawiadamiają

O smutnym tym fakcie

perfumy.

z miejsca. Ta zimna logika do.prowadziła mnie do rozpaczy,
Zerwałem

Matematyka
czycieli. l\5.55
Dzie;ndla na.uiozy-cieli. 16.30 n itk TV. 16.40 - Na a•k<>rdennie
!Jra Jeorzy Kuirek. 17.00 - PKF.
Gramy o telewiizor 17.10 LWD. 111.~0
teJe.tumnie-j_ 117.JG - Prog•ram publlcystycZJny
„ Rapol'bu cia,,g da!szy" . Hl.OO Telewiizja Ml!o-O)>eh „Przed 2'Jofestiwalowe
Sbud'o
tem" Magaz:Jn
Pol igon
18.50 Dobranoc
19.20 w10jskowy.
(ko,.Baj'ki Bol~a i Lolk.a lor). 19.30 - Dizienmi1k TV (!koh,,._
lor). 20.30 - „Złodziej w
telu" - film fab. prod. USA,
Alireo. Hitchcock.
Reżyseria Teatru
Mata Sce<n3'
22.1•5 RoZJry<Wki J W.asylikloW'51lti .. Ten
trzeci" reż." - Kirystyma Szmelr,
W.
Wyk-Ol!lawcy: B. S'Ołtysi1k,
GlińSk i. J. Mach'UJl5kli. 22.50
:wiadomośei
D ziennik TV i
sportowe.

Przygody dobrego wojaka Szwejka - pow. 11.35 Mikrorecital A.
Umarli
ll.45
Dął1rowskiego.
Z
- pow 12.05
rzucają cień
kraju i ze świata. 12.20 „Rze_
PROGRAM II
zespól
gra i śpiewa
ka" 12.25 Za kierownicą.
Dżamble.
„ Janmark kaszubslti"
17.30 antenie.
13.00 Na katowickiej
(~rajobraz Polski). 18.00
swiat.
przez
15.00 Ekspres·e m
ram 1uzyoz;ne"
,.Gro.tes!ki
W
15.10
15.05 Program dnia.
dzie<>ki progir.a;m fobkiorystyeir.ny
piosenki. 15.30 Wernisaż.
kręgu
Spóźnwny
„
18.35
(kol'Dłr).
którego nie bVlo - rep. 15.45
(Kolwowe sporka.
Nowa fala ... baroku . 16.05 Spot- a,wans" Michaelem Fu,gain. n'.a) (kolor). rn.05 - „U wspólz
kanie
mimiatuira.
icjan"
Fein
cze51nych
16.45 Nasz rok 73. 17.00 Ekspre.
D~
lB.20 świata (ikolor).
sem p:rzez świat. 17.05 „Lesio" ,,;e
Dzie.P.3-0
lS
(ilro!Qr).
- pow 17.15 Mój ma-gnetofon. btral!loc
„Mt'20.15 (lkolor).
TV
nik
„Cień"'.
17.40 Spektakle roku program
lodie rvnad morza"
Cros18.10 Kwa·r tet solistów rozr. TV NR!D (1ko~or). 2Q.15 by. Stills, Nash, Youg. 18.30 Po_ 24 ~:1.i1ny
:lll.25
(kolo.r).
lityka dla wszystkich. 18.45 Se„Dziee>ko w świecie dooroslych"
19.0<)
B ieżana .
sja - 72 A.
pub!. :lll.O<; - ,.,Kwiaty
program
19.05
Ekspresem przez świat.
Paweł
z Góry Kośic i'lIBztki" Pocztówka dźwiękowa z Pary(Wielcy
Sbr.zeleckl
Edanu,nd
tygodnia.
Książka
19.20
ża.
ZJ!lallli i nieznamiJ) scen. i c eal.
UKF.
19.3? Muzyczna pocma
- lJucy.n.a smoońska (.powt.).
W
20 OO Piosenki z miastem
herbie - Rzym. 20.25 Pod ża
glem ,.Komodora". 20.45 B e a t o _ , - - - - - - - - - - - - - - - we wokalizy. 21.00 Interradio 21.30
muzyczny.
magazyn
gra
„PO\J/Tót na za-wsze"
Zesp. Chick Corea. 21.50 W. A.
,.Don Giovanni''.
Mozart
W ostatnich dniach uczegó1•
Z!!.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
nie nas;Jily się l«aiClżieże roMarek
wieczorów
siedmiu
werów. Przedwczoraj na BUU•
Grechuta. 22.15 „Kaipitan Blood"
tach zanotowano aż trzy takie
Z kaba,-etowej
- pow. T.!.45
przypadki. Oflaramt mad.ziet.y
były dzieci, które doslownie na
e'trady. 23.00 Miniatury poetychwili: tylko zostawiły swote
23.05
Mori;?.tyn.
A.
ckie - J.
pojazdy bez opieki.
magazyn.
Labooratorium Wyjątkowo bezczelni l!l<>dzlelt
tego typu krad.ziety
TELEWIZJA
dokO'llują
w biały dzień; i to nawet na
r
PROGRAM
bardzo ruchliwyeh ulicach. A•
rodziców;
pelujemy więc do
7!Wracaty
„Bumbarasz" - film
aby wiekszą uwagjf
10. 00 (,k<>lorl.
fab. prod. „actzleckiej
na swoje .roztQ!lgnione poci„.
(Je) ,
MatematyUi;a dla nsu,15.20 chy,

leży

MlECZYSt.AW DERBIEN

~ Zmarszczył brwi i powiedział, że
mu się nie podoba. Poprosił Debbie,
go nazajutrz rano do biura, dodając

z.nalez.ien.ie dla nich najbardziej odpowiedniej linii
obrony. Według mego zdania, nie będą oni mogli dowieść sw<>jej niewinności. Brak jest na to świadków.
że teza policji jest bardzo
Należy również przyznać,
prawdo-podobna I do przyjęcia. Zaczepili Ebingera w chwipo pierws.zej wymianie
1,i, kiedy ten otwierał fur'tkę.
albo też weszli
słów albo sam zaprosił ich do ogrodu,
siłą. Zaczeli kłócić się na brzegu basenu. Mioke domagał się sprawiedliwości dla narzeczonej. Ebi.n .ger gniewał
się. Jak wiesz, był brutalny i raczej gruboskórny. Micka
stracił zimną krew i uderzył go. EJbinger upadł tracąc
przytomność. Chłopiec myślał, że go za1bił. Mło~i przerazili się i wrz,ucili zamrnczonego do wody.

i par alf razy (L). 18.10 Radioreklama (L). 18.2-0 Radiowy terrni_
Echa
18.30
muzyczny.
narz
dnia. 18.40 Widnokrąg. 19.00 Reportaż ze Zlotu Młodych Przodowników Pracy J Nauki. 19.15
Lekcja 1Jez. niemieckiego. 19.30
Jazz po polsku. 19.55 St. Moniuszko: „Hrabina" - opera w
21.30 Z kraju i ze
3 aktach.
2l.50 WiadO!ITIOści sporświata.
towe. 21.55 d.c opery. 22.45 Melodie rozrywkowe. 23.00 Radio23.30
muzyczna.
wa agencja

ŻONA

weteran ruchu rewolucyjnego
Krzyżem
1905 r. odznaczony
Niepodległości i Krzyżem Kawalel'skim Orderu Odrodzenia
'
Polski.
Wyprowadzenie drogich zwłok
o
nastąpi dnia 20 lipca br.
godz. 16 z kaplicy cmen_tarza
poSw. Franciszka, o czym
wiadamia pogrążona w glębo·
kim żalu
CORKA
•P lk. doc. habil. med. Tadeu·
szowi ORWWSilUEMU, Kierownikowi II Kliniki Chirurgiczwyrazy
nej W AM, serdeczne
współczucia z pow<>du śmierci

ŻONY
składają:

DY'REKCJA, POP -

PZPR,

PRACOWNICY
Zl'Dz•• 1KALIN A" w LQDZI

RZ

oraz

u wn1•tk:lm1 dZ!&lamt Redaktor naczeln' Hl·lł
Reda1uJe 111<>1e11um. ReOa.lleJe - IO(! IO-tot, C.Odł. Ptotrlrewsln 18. Adree l>OCZtOWJł „DL„, r.ódt t. lłl'rnu nr li. Telefooyt ceo trale 293-00 111021 woJewOd?Jt!
123· 05, d~aJ Il.stów t tn~encjl 103-0f
228-U,
z-ce recl•kte>r• naeielnel!O 901-łł Selr.ret.al"I odpowtedtl&lny, o ff llretan IGl_,1 DtlalJ~ mleJskl lłl·lO U'l-ł1, aportowy 208-15, ek<> nom1czny
(Za ~eśń e>gloszeń redakcja nie odpowtada)
s11-so
Oglos.zeń
Oil.al
„Panorama" JO'l•28. dZ!al al)Ołecznr I fotoreportenY STB-9?
(~k"optsów n.I• umóWl<>nrcb redakcje llle 1wraca), llulturalnr 821·80
Zgłos 2 enia prenumeraty
52 rJ
Redakcja 11<1Cna SH -81. SOMł WYdllje C.ód?;kl• WYdAwn.tctwo Prasowe RSW „Prasa K&t11tka Rucb" Ceoa Prenumeraty ['C)Cf,nte 208 t.l, półrocznie 10• cl,N. ll:wanalnte
Wszelklcb . intormt.Cjl 0 warunlt.lcb pre.. Ruchu" r.ńdf Ptntrlcowaka
orznmuja unedY oocztnwe 1 odd1.1alJ terenow~ „Rucbu". Snem piane archiwalne „Oztennt.ka" •• do nabYCla w sklepie
35003.
Indeks
poeity
t
„Ruchu"
numeraty ud.z1e1aja wwrstkle olacówtts
!i
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