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C:ena 50 gr

--~ Przyjacielskie -~~ spotk anie =
Ena
E

Ł6dz,

30 lipca na Krymie

E

,24godzi~y

=

Trwa Fest iwal

e

WASZYNGTON . P rzeby·waz wczytą w Stanach Zjedprem .er

Na zdj~ciu minięto w niej

A us~ ralii

Gough Whitlam zosta ł przyjęty
w ponied.zi.alek przez prezydenta Ri<:harda N:x<>na.
BONN. - w poniedziałek w
sledzibi•e M•nisterstwa
Spcaw
Zagra.ni.cz.nych NRF rozpoczęły
się wstępne
bulgarsko-zacho dnion'emieckie rozmowy na temat ustanorwienia stosunków d1plomatyeznych i wymiany .ambasa.d.orów m iędzy SU.łgari ą
NRF.

BUDAPESZT, go por'-0zumi.enla

X Swiatowy Festiwal Młodzieży i Studentów
tylko rekordowa liczba del egacj i, które biorą

imprezie,

r>-f celnych i han<ilu
(GATT),
81 krajów.
na
przypada około 80 prve
świat.owego handlu.
na
pos'edzeniu 30 lipca w G enew'e za~
obejmującego

które

a.probowala

porozumienie.

w

myśl którego Węgry sta.ną
si~
wkrótce pełnoprawnym
czlo·n·
kiem GATT.

Breżniew

powitalne

i I sekretarz f{C PZPR Edward Gierek.
Adresy
wystosowali tak że przywódcy wielu innych kra.-

Rangę fest'walu
n.eż -0beenMć na
norowych gości -

prezentamtów

podnosi rów:fest1walu

ho-

kilkuset

~e

życia

ka, któremu
ster spraw

Trzej aslro.nauci amerykans_,y,
którzy przebywają od sot>oty na
pokładzie sta.CJi orb.·talnej „Skylab".

zrnusz.en~

lożenia

na

zostali do prze-

późn'.ej

plainowanych

zadań

szereg.i zaze

wzglE:du

na zie samopoczu.cie. Astro'.lat:.ci
na dolegliwości :001.ądko
we. Najsi.lmiej te
niekorzy<;.tne
objamy wystą:pily u 'Jacka LOusmy. Ośrodek naz1em1ny polec.I
astronatLt.om, aby ka.żdy z niefi
a,ażyl s,pecj al•ne leki.
Dowódca drug'ej za łogi „Sky.
lat>a". AlllJn Bean xwrócil s'ę
de> ot>slugi naziemnej z pr<>śb;i,

c.erp'ą

.a.by

zadainia

poniedz.iałek

przewid,ziame

nu

przelo'l.AJ;ll{) na póź
niej. a uzyskany w ten soosób
wolny czas przeznaczyć na ~ó
poczynek i sen. W :z,wiązku ze
rz.tym samfrp<>e:zu.ciem astrąnau
tów, plllJn-O'Wany poprzedmio na
wtorek p ierwszy „spacer
kosmk:zny" odbę>dzie s i ę prawdopodobnie w środę.

towarzyszy
zagl'~nicz.nych

n1ini·

I\la-

sayoshi Ohira.
Japoi1ski premier· spotka się z prez~·den1em
Ril.1:1ardem

Nixonem

pTezydenta do

oraz.

spraw

bezpiecLerlst.w a
na rod O\\ ego,
Henry Kissingerem.
n re dlug
obserwatOr{)\V
'\\·a-

szyngtońskich,

przywódcy

krajów skoncentrują swe
mowy na dwustronnych

blemach
sowych.

abu
rozpro-

b•ndlowych i finanJak wiadomo,
USA

nadal wywierają nacisk na Tokio, by uzyskać nowe ustępc; twa
gospodarcze. 'V ciągu ostatnich

18

miesięcy

Japonia -

pod na-

ciskiem Waszyngtonu rewaluowa..ta jena, ułatwiając w ten

sposób

dostęp

amerykańskich

POLACY NA FESTIWALU

ro<iowych orgllJnizacji skuptają
cycll w swy·~h szeregach setki
ludzi, którym bliski jest pu.kój

spo ł ecz.ne.g-0.

pol'tycz.nego.
zawodowego
i
kult.ura!.neg-0 z całego sw.ata.
Są
\\·śród
n'ch ta.kże przedstawiciele ruchu
dem-0k"ra1·;cznego na.rodowy-eh i m\ęózyna-

doradcą

POD

HASLEl\1

SOLIDARNQSC I

Trze.ci dz:e11 festiwalu, p-0.ntedzialek 30 bm. byt w;elką manifestacją soLdaTności z krajomi
arabsk•m: i w walce o trwały
i sprll!Wiedliwy pokój na Blisk'm Wschodzie. W ę.kszość festiwalowy.eh imprez, spotkań 1
wie·CÓ'W

seminar'.ów

i

ko·1reortY-

rencji oraz pr'<>gramów
stycznych
poświęconreh
br!„
temu tematowi.
Wsz;">~k e te akcenty trzeo'.eg-0 dn:a fesliwatu i.nftlaz~y ~\'·..;
s1.cz~gólny

w~·raz

na

n,.ch
raz

ró\i\ n eż Polacy,
zama.ni[esł,()fv,:ało

dąi.enle
całego

P<"tępowej

to, Stan<>m Zjednoczonym
szcze nie

udało

się

je-

zlikwidować

ogromnego dencytu w hantlln z
ja.pońskim partnerem.
W ubiegłym roku deficyt ten przek1'0czy1 4 miliardy dolarów. Ostatnio wielkie niezadowolenie
w
Tokio wywołały nowe ekonomiczne posunięcia
\\ aszyngtonu,
m. in. wprowadzenie ogran1czeri

1es;t-c1e

niezlf)mne
mloJz;eży

.-w.ata do -spra\\' edl':,,·ego zakońc1enia
bl'skowschodniego konf!>ktu. potęp'en!e poezynań i.zraelski·ego agresora.

Tanaka i

że

Nixon omówią · spra·
konferencji kra-

zwołania

jów Azji i basenu Oceanu Spokojnego.

chara,kter m '..ala uztotenta przez delewieńców u
s\óp
Pomnika Zolnierza Polskiego i
N.em'eokiego
A.ntyfaszysty.
Przemaw ająoey w czas:e ur(}Ct.Ygaeję

poLską

stmk'.

przectc;.t~w'.~:ete

mlOO-neży

pols'kiej i enerdowskiej Józ~f Cegce!ski. i.nstru.ktor ZHP z Katow:.C
<>ra.z
Barber Schinde!',
(Da:lszy ciąg pa str. 2)

Dals ze

Plończyńska.
Artystka
uczestuiczyła w VI Międzynaro

Andrea

dowym Konkursi e Spiewaczyn1
Rio de Janeiro , 'v
którym

\V

wzięło

udział

68

25 krajów.

śpiewaków

z

Polska śpiewaczka
nzy•lcala
miejsce w tej konkurcncJ1.
Organizatorem konkursu było

piąte

Towarzystwo Muzyczne, któremu przewodniczy
Helena Oli

veira, Brazylijka
chodzenia.

polskiega po-

O RL V ...
li

Gdzieś na pe>ludni0owym zachoozie kraju, wśród lasów jes t
lotnisko. Dobrze zama,;kowane stoją srebrzyste bombo'"ce
ll-28, piękne nadżwiękowe Mig-21 i Su-7, a obok nich •migł owce <!iężkie i lekkie, ,,stare" Limy, smukłe „I.skry" iuma. krajowego przemysłu„.

Zast ępca dowódcy Lotnictwa
Wojskowego, oprowadza nas,
w
towarzystwie
dowódcy
pułku, po
całym
tym groź
nym
„gospodarstwi e".
Zaglądamy do niewielkich
pom ieszczeń,
gdzie
pracują
elektroniczne symulatory
lotu
pozwalające
bez
wyda wania
dz:esiątków
tysięcy przygotować pilota do panowania nad ootc;ż;1~ maszyną. Zwiedza.my stanowisko dowodzenia,
uczestniczymy w
tradycyjnym obrządku lotniczym: odprawie zalóg i personelu naziemnego. Kierownik
lotów !'aportuje
generałowi
gotowość do
wykonani a zadania, flaga biało-c.zerwona z
orłem i szachownicą idzie na

słuchamy

maszt,
żurnego

raportu d ymeteornloga i nawi-

gatora.
Potem ryk silników zagłu
sz.a wszystko i długie srebrne
cyga ra Migów wyjeżdżają na
startową betonkę.
Za nimi
kłębi się kurz. Z trawy zrywają

się

tys:ące

maleńkich

pasikoników uciekając w popłochu nie wiedziei: dokąd. nie
słyszc; skowronka. który nam
towarzyszył
przez cały czas,
wiatr przynosi zapach spalo nej, nafty. Ryk wzmaga się,
samolot powoli rusza, by po
kilku
sekundach już pędzić
jak w sto koni (a jest ich
tam przecież kilka tysięcy„.)
Nikną
para:ni w niebie.
Przez głośnik słychać rozmo•
wy kiernjącego lotami z pilotami odrzutowców.
Ro zpuścić pozwalam!
chwila i para lecząca jak po

•

RN

m.

Lodzi,

dnyn1

z

eleme·ntów

wkładu w ob-chody
danła
Lodzi praw

rzeczowe·go

550-lecia namiejskich
150-lecia Lodzi przemysłowej.
Wczoraj
ogłoszono
wyniki
konkunsu. I nagrodę uzyskała
praca nr 26, zgłoszona jak
s ię okazało
po otwarciu kopert
przez architekta
warszaw·
skiego, Jana Fiszera.

Bardzo poważnym konkurentem b y ta praca, kitóra po dłu
w jury o-

gotrwałych
sporach
trzymała na grodę II

-

rosława

ja

Hrynkie·wicza,

Andrze„

Romanowskiego i Jerzeęo
z SARP - Wy-

Tymińskiego
brzeże.

m

przyznano.

nie

-

Finansów,

Edmund

zawadzki.

.Jak: jes,, najogóln'ej bio cel wydan a no•wych p,·ze-

i

zrozumiałym.

Za..s.to:oiOWaLśmy szereg
wa.żinych dla tu:inoś<:i
uprQIS.L.c.lCń

dew,zowych. I tak zamiast
wymagainego
sklada.nia
wielu

iindy·widuaJ·nych wmiooków
na
zez\H)'len:a
dewizowe,
ze7;Wolenia
o-

róż.ne

v.«pro\\."adz 1 liS.n1y

gólne. Oznacza to <iuże ułalwie111ca dla obywateli, osz.częct.nvść
czasu i•lp.
- Czy motna pros i ć o kilka
p rzykladóv-·?
Dotychczas
czlonkowce
ZAIKS po.s adający kwoty
na
"a•chunku walutowym tego sl<>-

v.:arzysze.nia musieli m~eć
ze zwolen'..a ina ich przez.na.c.z.enle
na kosz.ty przeja.Zldu i 2-tygJd-

·niO'\\·e·go pobyl.u .za granicą. Obecnie zastępuje 6ię je Ze.ZlWOle-

sznurku „rozpryskuje się" w / szych wrogów.
Słuchaliśmy
d wie strony. Mija kilka chwil
wyjaśnień zastępcy
dowódcy
„Lądować
zezwalam.„
Pas
d/s liniowych Wojsk Obrony
wolny„.".
Pun kcik
rośn ie,
Powietrznej Kraju
reprezenpowiększa się . już widzę syltującego
„ wojsk a pierwszych
wetkę
samolotu.
Przedtem
p ięciu
minut",
chłonęliśmy
jeszcze dobiega mnie: „Podatmosferę
ciężkiej,
odpowozie wypuszczone„. ".
wiedzialnej sł użb y,
fachowości,
patriotyzmu„.
Jest
ku
Spacerowaliśmy po tym lottemu
doskonała
okazja:
n isku kilka godz;n, zagląda 
30-lede
Ludowego
Wojska
jąc do wszystkich kątów. PoPolskiego
i XXIX rocznica
dziwialiśmy
skomplikowan e, Ludowego Lot1iictwa.
Będą
najnowocześniejsze
aparatujeszcze okazję do spotkań.
r y, które w rękach najwyż
szej klasy specjalistów stanoT ekst i fot.: J. POTĘGA
wią śmiertelną brnń dla na-

111!em ,na d;·spono\\·anie
1yml
k•\\·otam· na koszty każdorai:o
wej podróży i pobytu za ~r3m'.

cą a'UtOTa i czlomków jego naj~
b\:ższej rodz'.iny, b ez względu na

czas pobytu. Analogic7_nie regu1uje się u1praw.nienia w te.1 d.z e<l:z.imie wynalazców i
twór<:ów
(Da;iszy

ciąg

na str. 2)

Korespon dencia

Af~ra
wśród

Warszawa.

Ponadto jury obradujące
w
prof. inż.
arch'.
Z.
Ihnatowicz, mgr inż. arch. R.
Szymborski, mgr m!lr W. Bocz·
kowski i R. Stanisławski, mgr
inż.
arch. m<(r inż. arch.
J.
Sadowski, J. Wyżnikiewicz
i
J. Wujek, art. piast Z. Gostomski i doc. areh.
J. samujllo,
przy7.nalo 5 wyróżnie11 st·o·pnia
I i 5 wyróżnlen II stopnia. N&
składzie

(Drul.szy oiąg na str. 2)

Si er p;eń nieco lepszy
od lipcu?
1 dekada sierpnia ma byt n&
ogól ciepła. Temperatura
w
dzień od 2ł do 27 s t„ w nocy
13-16 st. Zachmurzenie
niewielitie lub umiarkowane.
l\fOżllwość [lrzelotnyrh <>padów
i
burz. Wiatry słabe lub umi:i~
kowane,

dewizowymi oraz granlr7nej !ton troll <\ew łzowej". (Opublikowane
nr 29 .,~lonilorn Polskiego"). Nowe przepisy komentuje d7tennikarzowi PAP dyrektor Dep~·t 1 mentu Zagranicznego
Ministerstwa

A. WACH

Nagrodami stopnia IV zostaną
obdzielone ex aegu,o zeopoJy w
składzie
Andrzej Raszewskj
Zbii:niew szydlowski
SARP
Lódż oraz Andl'Zej Gniazdowski
i Julian Pilichowski SARP

zgłoszo

na przez Andrzeja Gabriela, Mi-

w

rz~"stym

Z Brazylii powróciła solis'ka
Tealru \Vielkiego w Lodzi Kira

Prez.

Od 1 sierpnia br. wchodzi w iy cie zarzl\dzenie ministra finansów
"' sprawie zezwoleń na niektóre „c-zynności obrotu
wart.ościami

- Chodziło 'nam o ujęeie trud
nej i zlo2'e>nej pr'Oblomatyki dew;zQlwej w jednym akcie, v rLej -

nagrodzona wBrazylii

zlecenie

konkurs
architektoniczn y
na
projekt nowego Muzeum Sztuki
w Lodzi. Rozstrzygnięeie
tego
kont<,ursu stalo s:ę
jeszcze je-

w przepisach dewizowych

rąc

Łódzka śpiewaczka

Fot.: Jak wiadomo, w związku
z
wieloletnimi planami
re>z.woju
kultury
w
naszym miescie,
Stow. Areh'tektów oglooilo.
na

ułatwienia

u11111111111111111111mnn1111111111111111111111111111mnn11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111n
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w pr-oJek„

,,Tramwajarza' '.

Nagrody

p.sów?

1

eksportowych na soję.
Należy także oczekiwat

Podniosły
roczysbosć

Wiel':<. n1

wiecu. który odbył s'ę w•ecz<:>rem w -ce.ntru1n BerlUna. 'Ty!'i.c\ce LLczestn.ków fe»tiwa.lu, wś~ód

towarów na swoje rynki. Min10

wę

W pon iedziałek nastąpiło otwarcle wolnej tryb•1.0y Swiatowego Festiwalu. w której uczestnic.zylo ponad !OO reprezentruntów wszy tkich koniynenl(•W.
W ciągu pięccu <!Jni będ zie się
tu dyskutować na wiele w.aż
,nych temałów dotyezących _ ud zia·l•u mtodzieży w kształto""'a
ruu oblicza dz.siejszego śWiaia .

oraz ruchów wyzwoleńczych z różnych części świata.

iów

USA,

Złe samopoczucie
astronautów w,,Skylabie"

nie
w tej

stycznych. Depesze z pozdrowieniam i przysłali do uczest1~1ków X Festiwalu: sel<reta rz generalny KC KPZR Leonid

do Waszy ngton u

W niedzielę przybył do Waszyngtonu z oficjalną
wizytą
premier Japollii, Kalluei Tana-

to

t.y nentach. Swia.dczą 0 tym depesze i listy, które skierowall
io festiwalu przywód~y partii wszystkich państw
socjali-

Pre mie r Tan ak a
przybył

-

udział

bogata reprezc.:lll acja orgainizacji, które w
niej
Ltczestnictą, lecz tał\.i:t! nie sla.bnące zainteresowanie ,
jakie
towarzyszy światowemu to rum 1nlodych na wszystł<ich kon-

Rada ogó' new &prawie ta-

makie·ta nagro<izonego projektu Jana Fiszera (pe>-

\\'iele detali, które rozpracowane zostaną

cie technicznym). Nad 150-metrowym ciągiem „parteru" (wysokość
ok. 9,5 m) - 32-metrowy szescian (wysokosci 11-kondygnacy jnego
bud ynku) . Na „parterze" - miejsce dla zmiennych
ekspozycji
sztuki dawnej. Całość stanie między ul. Konstantynowską a stawem

e

BELGRAD.
w po.niedziałek.
na zaprosze.nie prezydenta Jugosla•wli JosLpa Broz Tit-O przy była z 3-<l.niową wizytą pry·w;itną na Brioni kró\OM·a Holand ii
Ju.lia.na.
Kró\Ol\\·ej t01warzyszr
.ks.ążę Bemaird.

now ocze sne

Młodości

Dep esze z pozd rowi enia mi
od L. Breżniewa i E. Gier ka.
Dzi~ń solid arno §ci
z naro dam i arab skim i

j ący

nocz-o.ny-eh

b~dzie

ł:ODZKI

:l

:l

Jan Fiszer

Mu zeu m ·sztuki

Nr 179 (7670)

DZIENNIK

roo:- :

: poczęło
się
przyjacielskie :
: spotkanie przywódców par- :
tii komunistyczn ych i
ro-:
: botniczych Bułgarii, Czecho-:
: słowacji, Mongolii,
Niemie-:
: ckiej Republiki Demokraty: cznej Polski, Rumunii, Wę-:
:gier, i Związku Radzieekie-:
:,o. Na spotkaniu omawiane:
są problemy dalszego
roz-:
: woju współpracy
bratnich:
:; krajów, jak również aktu al-:
: ne problemv miedzynarodo -:
: we. Spotkanie trwa.

1n 111111111111111111111111111111111~

vcieżvł

wtonk 31 lipoa 1973 r.

Rok XXIX

Krymie=

konkur de architek tonicinv m

zmienne

z

pnewage(

zachodnich.
w 2 i 3 dekadtie chłodniej, z
ociepleniem w końcu miesiąca.
Temperatura w dz ień od 19 do
22 st„ w nocy od 9 do 12 st.
Zachmurzenie

umi arkowane,

o ...

kresami duże. Niewielkie opady
i możliwoś ć burz. Wiatry
umiarkowane,
z
kierunków
zmiennych z przewa(ą północ
n ych.
Pod koniec mie sjąc&
wzrost
temperatury w dzień do 22-25
st., w nocy do 10--13 st.
Dni z temperaturą maksymalną
pow yżej 25 st. ma być
7,
z temperaturą minimalną poniżej 10 st. 5, z opadem - 9,
i 12 dni pogodnych.

.z W. Brytanii

koru pcyj na
of i cerów policj i

w Hong kong u
:ry\yjską

opi·n.ię publiczną . dość regularnie szokują ostatnie>
w krótkkh -0dst1}Pach cza.su coraz to nowe afery - obyczaJOWe bądz korupcyjne - w które oka.zują się być zamiesza •
. ni prominentni funkcjonanusze służby państwowej. Nie ucichła. Jeszcze sprawa lordów La<mbbona i Jellieoe, w toku znajduje
się sledztwo w aferze korupcyjnej Johna Pou.lsona gdy na jaw
wyszła kolejna sprawa, nie przynosząca bynajmniej zaszczytu admin istracji brytyjskiej.
W tych <iniach, z Hong!congu - kolonii brytyjskiej - z;bieg! wy_
soki funkcJonanus1, tamtejszej policji, Peter Godber W toku śle 
dztwa ujawniono, że na otwarty-eh na jego nazwisko rachunkach
bankowy:Ch ulok-0<w!>ina jest łączna suma ponad 330 tys.
funtów
sztel'l>ngow, po-chodzących z różnego rodzaju łapówek i inny"h po-

B

dobnych

„opłat".

·Godber przed

spodzie,wanyn1

aresztowa.niem

go

przez władze Honkgongu zbiegi wra.z z żoną <lo W. Brytanii i
ot>ecnie spoke>jnie mieszka w swym domu w miejscowosci Rye. w
Sussex. Otrzyma! on wprawdzie tygodnio·wy termin na złożenie
wyjaśnieli. nikt jednak nie sądzi, ab.y wladz.e brytyjskie odesłały
go z powrotem do dyspozycji władz kolonii.
yjawn!enie afery Godbera zbiegło się z opublikowanym w ostatni
p,ątek raportem ~ngresu USA, w którym stwierdza się, że kierowana przez oficerów brytyjs.kich policja Hongkongu wykazuje cał
kowitą bierność i nie podejmuje niemal żadnych kroków w celu
zahamowania .,eksportu" narkotyków z kolonii brytyjskiej
do
USA . Przez Hongkong przechodzi przypu.szczalnie jedna
trzecia
ogólnej ilości szmuglowanej do USA heroiny, a w samym Hongkon.
gu zb:egają się wszystkie drogi światowego handlu narkotykami.
Jak pisze prasa londyli..ska. Godberow1 mieli dopomóc w u.cieczce
wysoey funkcjonariusze polieji. Przypomina się przy tej oka.zji
bezsukteczną kampan:ę, prowadzoną od 9 lat przez Alana Ellhsa b. insp~ktora policji w Hongkongu. który po 18 miesiąca-eh służby
powrocit do W. Brytanii i zloż;'I raport na temat korupcji. która
szerzy się wśród brytyjsk'el1 oficerów po.tieji w kolonii. Pro~va
dzone przez n'ego z pe>wodzeniem akcje przeeiw przestępcom sipotykaly się z nader nieci1Gtnym przyjęciem u przeloionych i
po
pewnym czasie został on zdymisjonowan y pod za.rzutem „trudnego
charakteru" . Raport Ellisa, złożony w 1964 r. me spotka! się z
żadnym oddżwiękiem
u władz brytyjskich ponieważ jego inronn:l-".iom zaprzeezyly„. wladze policyjne.
,
IIonglrnn~ je't kolonią brytyj.ską. zarządza.ną przez gubernatora;
oclpowiedzialne go wobec rządu brytyjskiego za „lad, porządek i
praw rządnosć". Spośród 12 tys. tutejszych policjantów blisko jedna cnncrt• - jal< się przypuszeza - ma powiązania ze środo 
""slcem przestępczym. Od \969 r. 'liezba pries•ęps'.•w po.petniaC1ych
tu przy użyciu siły uległa podwojeniu - do 10 tys. W ciągu 5
lat zwięk'szyła się tu też od 10 tys. do 25 tys . liczba prost)l'tutek.
W ub. roku policja zatrzymała w Ho•n~l<o•ngu przes.zto 56 tys. <>só'c>
za upra·\\"e·n'e
prostytucji
i.
hazal!'du:
główni.
org_anliztltorzy
tego procederu pozQStają jednak „nieuchwyW"..
(W~,

Na Cyprze
eksplodul•q bomby
·

JuŻ trzecią noc eksplodują bom by na Cyprze. Stronnicy gen. Gri-

Wasa, przebywającero nielegalnie na wyspie, terroi·ystyczną dział&Jnością usiłują wywołać atmosl erę strachu i nieufności, a
tym
samym utrudnić prezydentowi
Makariosowi
realizację
pia.nów
zmierzających do uzllrowienia ·sytuacji w kraju.
•
Ob iektem d ywersji grup ' gen.
G rc wasa !)O!ll c>w.l'l.ie stały si~ kom isa r;aty polic ji. ll'rz~dy. a tale~ domy należące <lo n iek;tjrych
min .strów i urzędników
,pańslw<>wych.
P<>Ec ja c y pryjska na-O.al
ix>stukuje m en is tra S·p rawiedUwości ChriSt a.kisa Waiki.sa, uprnwa-

d zo n e go zi bm. p rzez czlonków
ter rorys.t yczmej orga1I1izacji ge.n.
G ri wasa.
Postęi><>wa prasa
c y pryj$ka
ka t egor yczn ie j)Cl'\ęp'a w y '.\-rotową d zrn l al noś ć g ru.p terror y s.w c znyc h p o<l kr eślają.c, że w,rogow ie Cy p r u us ilu.ją p02baw1 ć go
n iepodl~głoś c i_

* + •

Według doniesień z
Nikozji,
w nocy z niedzieli na poniedziałek,
członkowie
terrorystycznych grup gen. Grivasa,
walczącego o przyłljczenie
Cypru
do Grecji, ostrzelali letnią
rrzydencję prezydenta
Makar10sa
położoną na górze Troodos„ Jak
podał
dziennik „Apogevmatini"
w chwili ataku, prezydenta Makariosa nie bylo w rezydencji,

Próba zamaoou stanu
w Chile
Prezydent
Chile,
Salvadore
Allende miał spotkać się w poniedziałek
w południe z przewodniczącym glówneg0> ugrupowania opozycyjnego - partii
chrześcijańsko

wyclt.

Organizacja

związkowa

właścicieli

ciężarówek
ogłosiła
który poważnie utru rt-

strajk,
nia zaopatrzenie w
pierwszej potrzeby.

artylmly

Muzeum
Sztuki
(Dokończen ie ze

str.

1)

ł8
konkurs nadesłano łącznie
prac.
Z godnie z r egu l am inem konkursu . do realizacji
zostanie
skierowany projekt Jana Fiszera,
nagrodzony
I
nagrodą.
Wstępny projekt perspektywicznego programu rozwoju kultury przewiduje rozpoczęcie
budowy obiektu muzeum w roku
1976.
We Jµs 1f>i>ja;lnień
sr:<\Zi~
refere!ita . doc. areh.
J.
Samujlly, p roj e kt >iagrodzony
I
nagro<lą
na jści ślej
s;>emil zalożen i a
k on ku:rsu, w których
m.
i.n. określono
lokalizację
muzeum w . przyszl·ym
Parku
Ku ltury
i
Wypoczynku
na
Z dr owi u. Wg. d y rekto<ra
muzeum, mgr R. Stanislawskiego,
w zalożen i ach, a i w projekcie ,
uwz.ględn io no nie tylko obecne ,
leez i orze wid y wane problelffiy
mu"zealn ictw a. W nowym
muzeum
harmon ijnie
będzie
„wspólży ć"
s 2tuka dawna
ze
sztuką

nowoczesną.

•
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Tr!~~~~·~=~~~~!: ;;;z;.d~~~;~:;·;omów
0

~~f~~~z:iJ~~~~ef~l
g1~; cyj1I1ego
~()a:~i~jzaape101W.all
~= ~=~Ęi~
sym•b-Oli.Zuje m=ument, a reapr:red!Lwwaną
dz.ieży

pr.zez 0 rga1I1i.z.acje młoobu
z.a.prz yj aźni ooych
krajów Ld.eą ws pótpracy i bratersł1Wa, u.~zeezywistn ien i a wspóln yc h celów politycimych i wy.
cbowawczych.
Bez;pośred.nia, rzecz,awa l sei"'
<leczna b y ła at mosfera spe>l.kan la fesliwal<J1W yc h delegac j i Polski 1 NRD, Móre odb ył<> s ię w
narodowym klub ie NRD
przy
A lexam.derplatz..
Wymownym symb-Olem
dotychczasowych
os i ąglll i ęć
we
współpracy
m ' ęctzy
mloo,;: eżą
p olską
i młodym
po.koleniem
NRD b y ło przeka zanie pol.,kie-

mu
I'UchO'Wi
młodzieżo;'.vcmu
sz.trun.daru Centralnej Rady FDJ .
KONFERENCJA PRASOWA
DELEGACJI NRF
NA FESTIWAL W BERLINIE
Na kooU'erenej i parsowej
w
dn iu 30 bm. k ierow-n ictwo
delegacji
zachodn ion iem 1eck ej
wystą,pilo
przeci<wko fałs z.y w emu pr:redstawi.an.\u w pras ie za-

199 samochodów - premii PKO

deł1ll0kratycz

nej Pat ricio Aylwinem. Ceh'm
spotkania jest
niedop1Uszczenic
do rozpętania wojny domowej
w kraju.
, S y tuacja w Chile w
chwili
po<lejmo1\ ania dialogu jest napięta ,
Sił y reak c yjne
usiłowały
29 cze r\\ ca dokonać
za mat: hu
stanu. W nocy z czwartku
na
plątel<
zamorclowano Jedn~go z
adiutantó w prezydenta Alll!nde.
W ciągu o s tatnich dni dolconano około łO zan1achów bombo-.

dla

oszczędnych

Powszechna Kasa Oszczędności
komun.Uc u j e, że w losq wau iu k siażeczek
o s zczęd11ośc10wych
premio" a ny eh samochodami osobowymi, które odbyło się w dniu
28 i 30 lipca 1973 roku mieszkań
cy Lodzi i województwa łód:t.kie
go wylos <>wali 199 samochodów.
W dlliu 28 lipca wylosowano 108
samochodów:
11 samochodów
marki „Flat
125p" wylosowano n.a numery:
2457614 us, 2458975 us. 3275991 us,
3298647 US, 3299328 US, 3309498 US,
4358032 US, 4500570 US, ł561432 US,
'5124340 us, 5125994 us.
15 samochodów marki „Skoda
S-100 Standa rd" wylosowano na
nume r y :
54757 UO,
1569370 US.
1569402 US, 21 30406 US, 2296663 UO,
2612549 US, 3067841 US, 3286532 US,
3288821 US, 3679940 US, 3949031 US.
450%823 US, 4503857 US, 1557105 US,
4562602 us.
2 s:>.mochody marki „zaporożec"
wylosowano
na. numery:
43968 uoz, 4358440 us.
80 samochodów marki „Syrena
numery:
105"
wytosowa.no na
46984 UOZ, . 47310 UO, 138149 us.
531413 us, 634590 vs, 693581 us.
909377 UO, 1142539 US, 1466434 us.
1466897 us, 1571716 us. 1573774 us.
1660173 us, 1716ł81 us, 1829971 us.
2123463 US, at97861 U<>, Z294518 UO.
'2368403 UO, !809180 US\ 2809182 us,
2809592 US, 2936960 US, 2937415 us.
3067785 US, 3265749 US, 3266371 us.
3274998 us, 3281015 us, 3281706 us.
3287920 us, 3297575 us, 3300132 us.
3300995 US, 3301138 US, 3301461 us.
3670286 us, 3922703 us, 3926544 us.
3928260 US, 3931399 US, 3936826 us,
3938213 US, 3941027 US, 3951221 us.
3952374 US, 3953425 US, 3956194 us,
395G375 US, 3962337 US, 3965178 us.
4358693 US, 4360655 US, 4360833 us.
4363351 us, 4364776 us, 4502832 us.
4503361 US, 4556855 US, 4557723 us.
4561322 US, 4562800 US, 4610378 us.
4612600 U!, 4662090 US, 4663661 us.
4663954 US, 4664829 US, 4685905 us.
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4688415 bs, 5120192 us, 5123364 us,
5124603 US, 5125'30 US, 5125328 US,
5125334 us, 512;;696 us, 5121993 us,
5131223 US, 53342 UO.
W dniu 30 lilpca 1973 r. wylosowano 91 samorl1odo>w: 9 samochodów marki „Fiat 125p" wylosowano na numery: 46884 UOZ,
392197 US, 3289250 US, 3303023 US,
39552:iG US, 3961414 US, 3963332 US,
4560744 us, 5129227 us.
13 samochoclów marki „Skoda
100-S Standard" wylosowaru> na
numery: 632532 US, 632570 US,
1572142 us, 21911118· us, 238a350 us,
2584454 us, 3295645 us, 3675053 us.
3677663 us, 3940371 us, 3968835 us,
4558470 US , 4687935 US.
2 samochody marki „Zaporotec"
wylosowano na numery: 2580379
us, 3950540 us .
67 samochodów marki „Syrena
105"
wylosowano na numerv:
13436! US, 141789 US, 277877 UOS,
3121311 us, 1008435 us, 1264457 us.
1365374 US, 1568383 US, 1664~81 US,
1G648i2 US, 17209H US, 1826714 US,
1831215 US, 1831384 US, 1834260 US,
1975449 US, 1978376 US, 1978592 US,
2060054 US, 2294274 UO, 2381307 US,
2465368 us. 2580244 us, 2647072 us.
2808435 us, 2810213 us, 2814453 us.
2929291 US, 2937219 US, 3066670 US,
3070169 US, 3072944 US, 3264938 US,
3267790 US, 3292637 US, 3303411 US,
3305456 US, 361Z619 US, 392319.> US,
3923812 US, 3923915 US, 3927576 US,
3930736 US, 3935212 US, 3935999 US,
3941555 US, 3943550 US, 3945270 US,
39475>6 us, 3950175 us, 3955439 us,
3960226 us, 3960365 us, 3961865 us,
3964109 US, 4360383 US, 4504252 US,
4555076 us, 4560989 us, 4613447 us,
4660575 us, 4663588 us, 4689269 us,
4689383 us, 5122029 us, 5138107 us.
2814222 us.
Dotychczas ID.ies..,kańcy Lodz,i i
województwa wylosowali 5.016 samochodów premii PKO.
Powszechna Kasa OszC'Lędności
zawiadomi zainteresowane osoby
o terminie I miejs-ctt odbl<>ru wygranych samoohodów.
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Siedem medali zdobyli bokserzy.
w końcowej klasyfikacji
L6dź

11111111

na 7 miejscu

Wczoraj na sp<>rtowych arenach IU OSM roze'grano ostatnie· kollkureucje.
O spartakiad~we medale walczyli
w
Krakowie
woj. krakowskim akrobaci, lucznic:l:', bokserzy, szermierze, koszykarki, kolarze sz<>s<>wl i piłkarze.

Z łódzki ch reprezentantów na
s zczeg ólną uwagę zaslugują bok-

N'asi młodzi pięściarze
po wra c a ją do Uldzi z 7 medalami. Zlote medale wywalczyli:
PASIEWICZ \ w w a<lze pólśr -=<l
niej) i TOMASIK ' (W średniej).
srebrne: URBA:ŃSKI
(Jllapierowa), CZAPLA ('ko1:ucia). Brązo
we: JAGUSIAK (piórkowa). Ml·
SIAK (lekk•pólśrednia) l SZULŻYCKI (c :ei.!ka) . Na•! bok5erzy
d<llożyl!
do
d-0tychczasowego _
dorobku reprezentacji 51.,5 plct,
za,jmując w punktacji drużyno
wej turnieju 3 miejsce.
L iczyHśmy także
na wi ę.&szą
reh a b illtac j ę
(po
poprzednich
n i epo wod zeniach)
lódzklch kolarzy. Ich start na spartakiadz ie 7.a ko ńczy l s i ę jednak polowiczn vm s ukcesem. W
wy.
gclgu in~ vwidu:>.lnym
na dystansie 120 km, na podium w Nowym Sączu 5tanąl jedynie jeden
lodzianln - K, SUJKA, zdobywając brązowy medal,
Dwa medale dla naszej repre-

serzy.

Tabela

końcowa

1. Wa rstt;a'\\·a
i . Kato\\-ice
3. B~g<lS1.C T
ł. Wroetaw
S. K-rakM.6. F'o21n.ań
'· L6d.t
8. Gdańsk
B. Szcz~ cn
10. Z 'elOlna G.

I l>ZIENNIK

1533.5 pklt.
1174 7 „
1155 .5 ;.
1001.
1 800
•i

„

9'{1,1 „
136
w
&85.1 ;.;
643
Il
593,7

ŁÓDZKI Dl1'

„

zentacji zdobył wcroraj w !ucz·
ni.ctwie SZYMCZAK (srebrny w
wieloboju - 1136 pkt. l brązo
wy w strzelaniu na odleglość
50 m),
w pllce no'1lnej (gdzie duże
szanse mieli nasi chłopcy, wyeL~n1 :mowa1n i
przez n ep-rz~rnyś 
lane posunięcia piszemy
o
tym niżej)
zlot.o wywalczyła

drużyna

Wrocławia

n ie dosudl
dio
drugi wyz-na.czon !edz'ie!ę m.wz pomi ędzy
piN<llll'ISkimt
reprezentacja.mi ŁOOzi i Krak.owa
w rama.ca w rn ieju III OSM.
K ilka. slów wyjaśni enia., dlaci;ego
wracamy
ra.z
ies.zcze
(manny na.dz i eję, że już ostaitn l ) do tej spra wy. J ml< już lnfor-mowa1liś my,
po uwz ględn i e
n i u prote<Stu k. i erownJctwa. k.rakows k~j d<~użyny (za Wprowa.d Z ~ie do gry
Wbrew reguLam i nowl
na 3 m un"U>ty przed
końcowym
gwizdki em
przy
stmnie 3 :o d!a l,,odzi trzec iego
zawodn!k.a. w ze&po!e
na„nego
m iasta.) kom i sja. zannodów anulowa.la. to spobka.nie, wy z.nacza.jq,c na niedzielę je.go powtórzenie,
·
T1/'mC?a.sem mecz d,oda,tJwwy
n ie odb!fl s;ę . Lód-zk.a drutyna.
decyzją
kierownictwa.
eki py
(podobinQ z(Jl(/ral11 tu.taQ względ.11

179 (1670l

A

do
sta;wicieli prasy wlasine.g o .k;raju
<> przekazywa1I1ie rzecz01Wych .
te.n<lencyjmych i zgodmyeh
z
pra.wdą imformacji o przebieg·u
festcwalu i kl imacie pa.n.ującym
w sl>Oli.<:y NRD.

Dalsze
ułatwienia
(Dokończenie ze

str.

1)

oo ; ągnięć

IIla ulwwo-teehnLc.z.:iych.
N <>we ustalenia za•w iera m im.
•oz.dz i ał dotyczący przewozu osób na trasach
zagranicz.nych.
z e zwaila s : ę np. na oplacmie w
2.loLyeh przejazdu koleją
na
<>dcmkaeh
trasy
prowadzącej
przez kraje RWPG - przy podró żach do Lnn ych krajów
Ze.21w aJa s '. ę ta.kże
obywate lom
po ls lem na oplacrunle w złotych
naleimo{lci za przewóz samolotami prz.ed.s ' ębi<>rstw l<>t.nćczych
kra jów RWPG. wyjeżdżają.cym
pryw a.1m ie do innych
k ·r ajów
Dotychczas wymagalo to u.zyskan.a tnd>"Wi<iuailnego zezwolen ta NBP.
Pom ija

bow i ązek

zwyciężając

dzi<:ki lepszemu stosunkowi rzutów karnych Warszawę. Trzecie
m :ejsce uz yskali p 'tka.rze Krakowa.
Pllkarza łódzcy po wygraniu
z Warszawą woj. 2:1 (1:0) zajęli
ostatecz.nie 7 miejsce.
Finał
koszykówiki zakończy!
się sukcesem dziewcząt z Rzesizowa przed Krakowem l Po-

znaniem.
Dziś

o godz. 10 na stadionie
kirakowskiej Wisly nastąpi uroczyste zamknięcie III OSM.

zdrowotne ch.lo.pców) '!ie sta.Jnę
ia. dlo tego pojedynku.
IncyOOrity związane z tą sprllr
wą n ie wvst.a.wilbją nmjlepszego
świadectwa.
nie tyU<o komisit
sędziowskiej,
ale i op i ekunom
obu drużyn.
Bo jak przyznać
rację np.
kieroum·ictwu druży
n11 krmkoOW.s<klej.
które
naiple rw wnosi protest, a. na.stęp-
nie go wycofuje, a.rgttmentujq.c
to „sportotrvm podejściem do
sprawy".
Nleprzeo-nv~r.asne ' decyzje dziar
laczy I opiekwnów i to za<l'óu;no wd~i ja.k I
gospodarzy
Spa,rtaJ<-ia.dt•
wielką
k-rzyuxiP.
1vyrządzily
przede
wszystk ' m
mlodym chfopcom. którzv Wloi ttl i w grę
swa;e amib!cje
l
lVSZYS·b'ki e UM.iejętJnOści ,
będąc
z daf,a od „rozgrywek.'.'.
jct'kle
ml~y m.iejsep
poza. boiski em
lu:b prw ,.z>l'1onym stolik.u''.
łlwób)

na

mj i

eką,

NBP.

cz ęści

<>f>cja.l!nym

w dniu 27 czerwca br. miał
miejsce
pożar
w
Zakładach
Wtókien Sztucznych „Elana" w
Toruniu. O pożarze tym informowala prasa lokalna.
Dla zbadania
przy czyn 1 usun i ęcia skutków pożaru,
prezes Rady M inistrów powolat komisję rządową
pod przewodnictwem wicepremiera Franciszka Ka lma.
Zniszczeniu
uległa
znaczna
czę.l;ć masz y n or,az hala produkcyjna , w której
dokonywano
obróbki
włólma
torlenu.
Ląc zn e straty ocenia się na ok.
320 mln zł.
.Jak ustallla ko m L<ja przyczyną
Pożaru
b Ylo z aprós zen ia ognia
w czasie w ykon ywania prac spawalniczych. Bezpośredni spra w.:y
spowodowania pożaru.
którzy
ra ż ąco naruszali przepisy przec i wpożarowe oraz w inni braku
dozoru zostali aresztowani i po-

za-

kursie

Upros.z.czen :a przepisów dotym. ·iln. zgłasz ania walut obc ych przez ooo by zat rudnione
za gra.n icą . które przyjeż.di.Jją
czasowo do kr.aju i zamierzają
'-'-Spomni ane wartości dewizowe
w yw: e źć z. p owrotem z:a gra,t ir. ę.
Zam ia t wyma.ga,nej dotych<' zas
różnorod1nej dokumemtacj l.
wys t arczy o becn ie odpow:edl!l. 1e o9wia.clc zen ie po<l.róimego wobec
u r? ę-du eel.nego. Rozc ~ ąga s 1 ę to
:r6Wln.\ eż 1n.a p r a<X>wni1
k6w
p,1skich
środków
komunik:i<'j l
c zą

m t ędzymal'."<J<iowej,

7..ain.teres<>w.a-

lll ych

i

przyw<JtZem

s z.czędności

Katasl1'ofy

•

nieśli obrażenia.

gran i cę

M :.;nist erstw'<> F Lnamsów nie uwai.a b y naJmfn iej, ile
prz yięte
;roziw i ązan i a są ostateoczne i i<lealne. Na.sze pOld.g.tawowe z.adaIIlie, to stała i b i eżąea
ocena
fu,nkcjon01Wania przyjętych
Ustaleń i dosk<>nałemie
systemu
de-Wi.WIWE!!gO.
Rozmawiał:

w poniedziałek rano wydasię
tragiczny wypadek w
kopalni w Derbyshire (W. Brytania). W inda wioząca 2R gór:ników zerwała si<: i rozb\la się
na dnie s1ybu. 6 górników poniosło śmierć.
a pozostali od:

rzył

powr<>t.nym
swoich odew i.:oo>wych.

W Y'WQZem .z.a

ANDRZEJ NOWLCK~
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Przędzaln : a~ą

pożaru
w toruński ei ;,Elanie••

m . ęd zy11a.

<>dprzooaży

i

metry techniczne 1 ik<r61szy nit
w i11.nych wytwórni.ach, cykl pro
dwk.cji
stawia tód.zką Fabrykę
Dom ów w rzędzie naJnow<>CZeśni ejszych.
Generalnym wylkonawcą tego
rekordowego
przed.sięwz'.ęc i a
jest Lódzkie
Przedsięb iorstwo
Budow:n:ctwa
Mieszkm1owe110
nr 3. Uznanie należy s ię •ówn ież załogom z iln1I1ych
przcds i ęb iorsbw
ws.pótpracujacych
przy tej budowie.
z serdecznymi
słowami podz i ęk<>wm i a X'.\'rócil s i ę do budo-wnicz'ych I sekretarz
KL
PZPR - B. Koperski, kitóry d.Okonal
tradycyjnego przecięcia
wstęgi
na tej inwes-tycjl. We
wczorajszej
u.ro-czystości
ucze·
s t n iczyli również: w'cemilt'ster
r esortu bud01wn icbwa i prz~y
słu materiałów budowla.nych E. Dobijal, przewoo;n ; czą.cy Prez y<l 'um RN m. Ux:lzi - . J. Lorens . zastępca przewodnicząc e go
Prezyd i•um RN m Lo<l3.i - K.
Krass0>wski,
(at>

Likwidacja skutków

r odC>wymi - będ ą m ie ll prawo
&w-0bod.neg-0 d ;-s-ponow an~a
na
m iejs-cu 2arobkami tam u.zyskan y m i. do pemej ich wysoko:ici.
Ist-0tne jest róW!Tl ież to, te w
przy p adku
przekazama
!Ub
p rz;·w ie.zlen ia tych os.zczę<l:nośc ;
<io kraju. dys pon 0<wan ie
:n'.mi
n ie po<lle g a żadnym o·g ranlczen lom . Dotychczas z akres d y spvIIl<>wa.n!a kwo ta.mi poehodzą ~yrni
iz t ego 'I'Odza j.u oszcz ędności by!
o!! rnn'cwmy '-'TSOko~"' I\ l<W<>tv I
tytułem zarobku..
Istniał
także
ob ow. ą zek
r o bku p0

łnflancką

Eleme nty budowla.ne z lódz.k >ej
wy·bw6I'.ni wy1korzystane 1.0.staną
ró w n i eż
przy budow ie domów
.akadem1oki.ch, hoteli itd. Para-

s ię dotyc.hc.zasoiwy oskŁad.ania ośw1actczeń

p ou-cn.um ien~ ami

D~browie

W polowie marea br. na plaic
budO'WY
Fabry'k.i
Domów l!la
Dąbl'O'Wle
wjechały
p ier-.vsze
k.opar,k i i s.pychacze. Wczoraj,
p0 eztere-ch i
pól
mies i ąca:-h
in~nsywmej
budoiwy. nast.ąp1to
<Jlbwarcie tej iinwestycjL. To wlaś.n ie tutaj, zgOd.nie z
z.am :er.zen irurni,
wytwa.rz.ać s i ę
będzi e,
ju.ż rza 12 m : esięcy , 2.100 mies zkań rocz.nie przy 3-zm ianowyrn
.systemie
pracy.
Budy>nki z
lroombinatu
domów na Dąbro
wie stawiane
będą
systemem
WK-70 (teehinologia
WK-70 o2macz.a
budowę
m ieszkan <:>
w i ększym metrażu i co waż
nie jsze brurd.ziej fu.nkcjonalny<:h).
P ierwsze bloki wzmosrone z
elementów
produk01wa.n y<:h
przez kombinat domów ~taną na
osied lu m ies.z.kan im,-ym z.loxal1 zo\\·anym m i ędzy Ulicam i : Lę<!!Y

o żrodie poo ladam.ia zag·ramczillYCh ś rodków pla•bniezych przerz.nacrony>ch na opłacen i e przej azdu na trasach zagra1I1\ez:i yeh
ot>cymi ś rodkami komu.n>ka;;jl.
Ln n y p rzykta<i: Obecn ie ob y \\-atele poLs<: y przeb ywający za
gran .cą i podejmu j ący tam prac ę zgodnie z n asz ym : przep.sa-

SPORT •

* +

Wskutek zawalenJa się w nie.
w
Meksyku
sztucznej
i;troty 8 d?.ieei zginęło, 2 odniosło rany, a 5 uznano za zaginione.
Wypadek nastąoil w chwili.
gdy dzieci. w wieku od 5 do 15
lat.
przebleralv się w grocie
prze<1 rozegraniem meczu pllkarskiego,
dzie lę

SPORT •

SPORT •

niosą

odpowle<lzialność

karną.

W stosunku do niektórych osób
z kierownictwa l wy-ż.szego dozoru technicznego wyciągnięto
wn io s ki dyscyplinarne.
W czas ie akcji gaszenia ognia
u r atowano
podstawową
część
zaktadu dzięki właściwej, zdecydowamej J ofiarnej akcji straży
pożarnej
województwa bydgoskiego
Opraco'wano
plan
u~unięcia
skutków pożaru. zniszc1-ima hala produkcyjna zostanie odbudowana w termlnie do 20 listopada br.

Poqodo
Dziś w nocy w woj. lódzkim
przewiduje
się
zachmurzenie
niewielkie. W ciągu dnia sło
necznie i bezdeszczowo. Temperatura minimalna od 10 do 13
st„ w dzień maks y malna 22-24
st.
Wiatry stabe, północno-za
chodnie.
Jutro slonecznie i możliwo!lć
przelotnych deszczów . Temperatura bez Większych zmian.
n z:.s sl o ńic e 7.: "ł j r:iz : e {) q:-0-dz..
19.35, jutro wzejdzie <> 4.02.
(Dzisiaj imieniny Ig<nacego J
LubOmi:ra).

Kronika wypadków
e Wczoraj o godz. 18 na

ul.
kierowca samochonr 2471 IO Woj-cieeh W. (Tkacka 20 b) z<lerzyl
się z pojazdem. który wyprzedzał
a następnie
uc!erzyl
w
drzewo. Pasażer „Wołgi''
Tadeus z G (56 lat) przewieziony
70<tal do szpitala, gdzie zmarł
wskutrk odniesionych obrateń.
Kierowca, jego Ż<Yr!a Krystyna
oraz pasażerka Irena K. znaj.
dują się w sz.pltalu.
Brzez i ńs kiej
du „Wołga'<

SPORT •

SPORT

Niewesołe prognozy
+

Białek, Kasalik i

Ostalczyk

znależli się w 17-osobowej kamlodzleżowców
przygotowujących się
do deeydujących

drze

Skrzywdzeni chłopcy
jed nllk
skutku
ny na.

I

pojedynków ellmi.n acyjnych ME
z piłkarzami NRF (5. IX.
w
Essen i 21. X w Polsce)
1 sierpnia bT.
nasi pilkarze
rozegrają w
Lubl!nie towarzyski mecz z Norwegią.
Polscy siatkarze wygrali
międzynarodowy turniej w Rydze."
zwyciężając w ostatnich
meczach
reprezentację
Armii
Radzieeklej 3 :t i „młodzieżów
kę" ZSRR 3 :O.
Koszykarze ZSRR zdobyli
tytul m istrza Europy mlodszych
juniorów.
P<>lacy za.jęli 9 miejsce. pokonując w ostatnim meczu Belgię 85:82,
Jamajczyk Guanie uzyskał
w Maracaibo (Wenezuela) znakomity czas na 200 m 20,1
sek.
Od dziś do 6 sierpnia br.
we Włoszech rozgrywane będą
ME Jwniorek (do 19 lat) w koszy kówce . Polki ttrać będ~ w
l grupie wraz z Belttią, Bulv.arią,
Francją,
Holandią i
Wiochami_
F iński oszczepnik H. Slitonen ustanowl! rekord kraju wynikiem
93.90.
Rekord świata
Wolfermanna (NRF) jest lepszy
tytko o rn om.
w drugim meczu koszykarzy Polski
oraz akademickiej
r epre~entacji
USA, ponow.nle
' wyciężylJ
Amervkanie,
t~m
rnem 97 :64 (54 :28).
W pierwszym dniu turniei ll siatkówki, w ramach
SFM
Berlinie, reprezentacja Polski
iunlorów pokonała Francję 3 :O.

+

+

+

+

+

+

+

.„

przed pucharowymi w~stępami
esz.icze jec!Jno ~portkrunle m _ ę
<izymaroo<>We wygra·!! polscy
lekkoatleci.
Tym rarLC<ln z
Bułgarią. W~i!ki jakle u1yska.li Polacy na stadionie Skry
n ie napawają jedlna.k opitym izmem przed czelkającymi nas14
reprezentaicję
poje<lynkam l o
Pu.char Europy. Bułgarzy prz.yjechaJi do stolicy w niemal rezerwowym skład.zi e.
Aby uzyskać pra~vo d.O wyjazdu do Edynl:>urga na l i:naty
pwchiaru,
trzeba będz i e l!l a jpierw wygrać 0>potkania pól'.finał<>We w C-elie (J·u,gosl a w ia') mę:ż>czyźini i w
Warszawie kobiety.
Reprezentacja
męż
czyzn, jeśli marzy o wyjeźrl~Hl
do Szkocji, musi pokonać Finlandię, a kobiety Bu1,ar1ę.
Trudno oow iem marzyć o w~
granlu
pojedynku 2 pe•wn y m l
fa1w<>rytam i pwcłtaru . r-epre~e11tacjami ZSRR. NRD i NRF.
Słów k i.1ka nal eży także p oświęcić
leklwaitletyczmym m lstra<>sł/W(llffi Lodz.i .
Dobrze się
talo.
że wzięta udzi ał grupa
spartaikiad.01Wa, wnosząc
spor<>
ożl'„Wietn i a 111a b ieżniach. skoczniach i
mutniach
s·tadi·oom
AZS.
Zawiedli jednak
oezeklwanla
starsi koledzy. w miarę przY?JWoity wynik
uzyskał jedynie
w skoku
wzwyż
Jędrzejczal<
(200 cm). Nadal nie może „odnaleźć się" Gołębiowski, l<iory
odczuwając
skutki przewlek!PJ
kontuzji uogi skoCZY'I zaledwie
190 cm. Spodziewaliśmy się też,
że mistrzostwa
te wprowadzą
do ogóln<>połskich tabel wi1;ceJ
łód..:kich nazwisk. Niestety, na
to trzeba będzie jeszcze poczt'•.

J

kać.

W towarzyski!m meczu rozegranym w Halle
Górnik (Zabrze) zremisował z Chemie Hal·
le :i.::i (~ :2).

I
jeszcze
jedna uwaga na
maiiginesie s<>bCJltn [o-'l'l' edz :el":tY'Ch
wystąp&w polsikich lekilwal etów.
OhY!ba.
~
wladZie

PZLA Za\l>la!IlOIWały trzy imprerz.y w tym samym l()k,res ie (mE-cz
międzypańs.tw01Wy,
mistr.zostwa
stol iey i mistrzootwa Lodzi). W
tej sytiuacji .n.a bois>k'll AZS tlabraikto lll.ajlepszych !ek>koatle!ńw
illa&.zeg-0 m iasta. staTtu.j ących w
tym samym c.2asie w Warsz:aw ie.
(Ja. Nie.)

Na l 'owych Dynasach

Porażka

M. Nowickiego

W drugim dniu
kolarskich
mistrzostw Polskl. rozgrywanych
n:>. warszawskim t<H'ze
Nowe
Dynasy wyloniono zwycięzców
<1wóch konkurencji: wyścigu na
dochodzenie Ila dystansie 4 km
i tandemy. Doszło do sporego
kalibru sensacji.
w drugim półfinale wyścigu
na 4 km obrońca tytułu mistrza
Polski
łodzianin
M, Nowicki
przegra! z młodym szosowcem
R. Koziołem (LZS Lubartów).
W pierwszym półfinale
również niespod>;ianka: T, Mytnik
pokona!
jednego ze specjali~~~i.::~ konkurencji J. GłoOstatecznle
fina!
zakończył
się
zwyci<:stwem
szosowców:
T. Mytnika (Flota Gdynia) czas
5.06,3 przed R. K<>zjołem,
W
walce o trzecie miejsce M. Nowicki musiał także uznać wyż
szość J. Glowackieg<>,
7 miejsce
zajął
torowiec
!ódz:klej
Gwardii P. Kaczorowskl •
Pod nieobecność
brązowych
medalistów olimpijskich A Beka i B. Kocota (startują· na
berllńs kim festiwalu)
tandemy
wyg•ała para łódzk iego Włók
niarza: J. Koit!iński - S. Szym.,

mak,, .

.

• Kowalsk ., moz·eto kup·1c' •
zagraniczny od·
Od przeszło dwóch lat nasz handel
grywa coraz większą rolę w zaopatrzeniu rynku w
artykuły konsumpcyjne. Ważny jest przy tym nie tylko ilościowy wzrost, ale i towarzyszące temu odczucia
społeczne,

latach 1966-1970 import artykułów konwzrósł
sumcyjnych
o ok. 130 mln zł dew ..
czy li o ok. 17 proc.,
natomiast w la.tach 1971-1972
- o ponad 640 mln zł dew„
czyli o 72 proc. Dzięki temu

W
udział

artykułów

konsum p ~yj

nych sprowadzanych z zagranicy w globalnym zaQpalne niu rynku wzrósł z 4,6 proc.
w 1970 r. do ponad 6 proc. w
1972 r. Przewiduje się, ż~ w
konartykułów
br. import
sumpcyjnych wzrośnie ck> ok
1,7 mld zł dew., a jego ujz!ał
w tZaopatrzen 1.J -rynku OdP<J·
wiednio do 10 proc. Dośw iad 
czenia minionych lat wskaimport artykułów
że
zują,
konsumpcyjhych stanowi istot
ny czynnik umocnienia rów.
nowa.gi rynkowej i poprawy
zaopatrzenia ludności. '

CO IMPORTUJEMY?
wszystkim artykuły
prte
trankonsumpcyjne pochod zenia przl'Impo rtujemy cmysłowego.
więcej tych artyczywiście
kułów, których sami n ie produkujemy, bądź też którvch
produkcja krajowa jest mniej
sza niż zapotrzebowa n ie. Zakupy z importu służ ą rów·
nież wzbogaceniu i urozma iceniu zaopatrze n ia krajowego
w artykuły u nas wytwarzane w dostatecznych iloś.::iach.
Wreszcie, przy pomocy importu zaspokaja się potrzeby
Przede

rolno-spożywcze, wyroby
mysłu lekkiego, środki
artykuły
sportu oraz

obejmujące
wyższego rzędu,
tzw. artykuły luksusowe.
r yn-koartykułów
Import
wych obejmuje więc szeroki
wach lar 7. wyrobów. Z żywno
można wymien·ć
ściowych -

rn. in. konserwy

przeowocowo-warzywne,
twory
ryż, owore
kawę,
herbatę,
cytrusowe itp. Z zakresu arprzemysłu lekkiego
tykułów
bawełniane, WPł
- tkan,iny
wyroliy
jedwabne,
niane i
mięsne,

zdarza nam
często
spnedawca doże
rodnych pomidorów. jablek, bananów czy poma-

ość

O

się,

rań.cz.

przen1yca

nam

e~1.tn1-

plarze mniej ponętne, uszkoza
dzone, nagnile mimo że
calość każe nam płacić jak za
gatunek pierwszy, Kiedy usilutujemy oponować przeciw tego
rodzaju praktykom słyszymy w
odpowiedzi: A z tymi gorszymi to co mam zrobić sam(a)
je zjem? Takie dostałem (am),
ta.kie sprzedaję!
To ostatinie zdanie slyszymy
również, gdy sprzedawcy wtynam przybrud:oone pod.kają
czas transportu wyroby dziane
okaleczoni•m
z
lub obuwie
wierzchem. Praktyka drobnych
oszustw - inaczej tego bowiem
przyjmunazwać nie można -

odzież
dziewiarskie, obuwie,
wyroby kaletn~cze.
konsumpcyjne poArtykuły
chodzen.ia prz emysłowego oi
zmechanizowany
bejmują
sprzęt gospodarelektryczny
stwa domowego, kuchnie W<:glowe, artykuły metalowe itp.
O wielkości dostaw świar<
czą następujące da ne: w 1972
roku sprowadziliśmy z zagranicy 5,5 tys. ton konserw, 65
tys. ton cytryn, 55 tys, ton
pomarańcz, 12,8 tys, ton bananów, 40 tys. szt. rowerów, 3,5
tys. szt. telewizorów, 28 tys.
osobowych,
szt. samochodów
2,9 mln par obuwia skórzanego, 32,4 mln mb tkanin bawełnianych itd.

skórzainą,

GŁÓWNI

DOSTAWCY

Do 1970 roku zakupów artyrynkowych d oko nywa na rynkach
głównie
socja!is.tycznych. Z
k rajów
kra.jów kapitalistycznych imjedynie tak ie
portowaliśmy
towary, jak: ryż, kawa, herbata, kakao, cytrusy. Wyroby
lekkiego
przemysłu
gotowe
sprowadzane były jedyn't> w
niewielkich ilościach. Wydatne zwiększenie importu tych
artykułów z krajów kapitalinastąpiło dopiero
stycznych
w ciągu ostatnich dwu i pół
lat. Aktualnie z krajów sos prow a dzamy
cjalistycznych
ok. 213 importowanyc h artykułów rynkowych, ok. 1/3 kapitalistycznvch.
z krajów
wtęcej
Oc:Lpowiada to mniej
relacjom ud,zialu tych kra iów
obro tów
naszych
w całości
ha ndlowych .
socjalistyc?.nyc h
Z krajów
p rz.ede ws?v<~
importujemy
kim artykul.v spozywczP ora>.
w coraz większych iłościac't
konS<umpcyjne poartykuły
chod.zenia przemysłowego, wyroby ze szkła i ceramiki, wyr oby przemyslu lekkiego, papierniczego i drzewnego. Na
krajów socjalistynr ynkach
więk~rość
kupujemy
n ych
sprowadzanych do Pol s k i sa-

kułów
liśmy

ekspedientka do pól kilograma
bananów (a 45 zl 2a kg pierw-

szy

wybór)

usilowala

wpako-

już
s.cz ~ rniałe
rn dwa
1 nadgnHe - stanowczo zaopo-

zaczęło się,

rozwijających

się,

zwłaszcz;,

z Egiptu i Indii, a o5tatnin
także z Syri1i, Algierii i Tunezji. Z krajów tych sprowntowary, jak:
takie
dzamy
wyroby skórzane, meble, C"·

try~otaże weł~1an~, 0 godz. l7.00 (nasza 16). Pokaźna c.zc;ść pracowpoludniowej
sa n1ta·rny, .lodowk1, 1 ików z powodu 1-god?Jinnej
· ciach 0 tej wlaś.nie porze lub
'
wentylatory, galanter;ę I'.1eta- n
I ową , wyroby przemysłu iu-(Pr;~erw.v "". zaJG ra '
w pozmeJ konczy p cę .
dowego i artystycznego,
orientalne wyroby patym
roznależałoby
moQ:e
Każdą z tras Sofii m iątk·arskic h.
tyle na nich atrakcji tu 'kładać na 3 dni Punktem etapowym na szlaku
rystycznych.
WYMIANA NADWYŻEK
północnym może być np. Sewljewo. Każdy za TOWAROWYCH
(granicz,ny samochód, jaki zatrzyma się na _tuObok normalnego planowi'- tejszym rynku. je5t życzliwie ogląda;iy, a m1ejgo importu, poważną ml~ w scowi osobiście zaprowadzą turystow . do rezaopatrzeniu rynku odgrywa s.tauracji, pom,niika czy mnego poszuk1wa•ne~o
Nieco da·lej na wschód, w Wielkim
tzw. wymiana nadwyżek to· obiektu.
warowych, realizowana przez T yrnowie, zatrzymują się prawie wszyscy. Stahan,d lu wewnętrznego (ra stolica nad Jan.trą liczy 75 tys. mies1..kań
r esort
ora z orga,nizacje spó łdzietc ze. 'ców, ale rocznie udziela gościny COO tysiącom
Do najpopula rn iejszyc h t~an ·t ur ystów, z czego jedna trzecia to cudzoz1emsakcji zalicza się tutaj wy - cy. Nie mówiąc o tych, którzy miasto zwiedw m ianę towarów jednorodnych ją w marszu bez nocowania. Z nocujących zaś
i d ~ f icytowyc h, a, ta~że ar t:v· ~największe szczęście maj'.\ ci, ~tórzy dostana
kul?w dla sklep?w 1 resta11- miejsce w campingu Sw1ęta Gora - n~ilep
nas• ~szym w całym wojPwództwie i gwara•ntuiącym
raci1, reprezen tuiących
hand el i gastron omię w 111- \udowne widoki. Warto wiedzieć, że tvrnown ych kraj.ach oraz. handel i skie campi,ngi czynne są iuż od marca, Koron gastronom1ę zagramczną .- y na osol>Hwość Tyrnowa, Ca.rewec. który można
wzbudza
n as .. Poza tym. pro~adz1 sic bv nazwać bułgarskim Wawelem.
wym;an«: lowarow ~1ęd;-y do- ~większe niż kiPdykolwiek zaintereso,wanie. Pntowarowymi rozn yc h (wod em są niedawne decyzje w sprawie odliur:'am1
dow·; tej historycznej siedzi1by carów. pot,.,żniP
l
k .
kr~bówt
tulu rfy~h n::~~;~kcjfa~~a;, w;~ uf?rtyfikowane(położonei. n~ skalis.t ym Orlim
poważną kwotę. ,i[ br. prze-~ w.~„rhu. obla,nym wodami J antrv.

1

N

do
awet najbardziej spie-;zacym si~
one po.nad 350 mln zł
k. · k · . rad .-. zatrzymać .sie. w
dew„ w tym import - pon ad ·
z-.
mors tej ąp1e11
180 mln zł d ew
a radzę z. trzech p:iowodow
s:umen,
ajważnieis~ymi na szymi
to wyp1eszc1one.
P ierwszy :
· · w t ei· d z,ed k' hv
·rzec
·
par t nerami
d zinie są kraje socjali- <m~żna wytw:irne cent"um te~~ w?.1ew~ ' IPI!"
miasta . Drug-1 -:-- to Tomb~ł. Dzam11a. s,ary 111 zwłaszcza _
styczne,
ZSRR. NRD i Czecho- recki meczet, Jeden z naic1ekawszych w Buł
Ostat n io nawiąrnne
słowacja.
z
kontakty
ta.kże
zostały
i
orga n izacjami
wieloma
przedsiębior.stwami handlowymi k rajów ka p ita l:styczn veh

kroczą

N

L. SKIBIŃ'SIU

najmn'el n:e

zależy

jej

od

,.W"'ctz:mię~·~.

kosztowa to
ale
wiele zachodu ,
na tej wygranej bttże

P rzyznaję.

mnie
w'.-e

to

myślę.

że

1.'.\k!)l) ~1r.

n1o1ą

W tym roku w Bułgarii oczekuje się !GO tys;
turystów polskich . · Znakomita ich ilość przy~
Zmotoryzowani po •nn!
jeżdża samochodami.
wiedzieć, że bułgarskie drogi to serpentyny, na
koncentra.cji i gdzie
których jazda wymaga
wyprzedza,nie jest sztuką specjalnie trudną. A
gdyby. nie tutejszy
byłoby wręcz mc;ćza,rnią,
fenomen - współpraca wypnedzaiących z WY•
Bułgarski kierowca ciężarówk i
przedzanymi.
nie czuje się zdyskredytowany. jeśli „bierze e:o"
Przeciwnie; kiedy w lusterk u
wóz osobowy.
wstecznym zo,baczy auto zdradzające chęć w v~
przedzenia go, poczuwa się do. u_dzielenia pomo.
cy s~,,siadowi z tylu. Jako lep1eJ. widzący ~ro~~
wprzód. daje ręką znak, że mozna zrywac su:
do skoku lub osbrzega prz!!d niebezpieczeń
stwem, N~ 100 uczyni to 50 kierowców, co jui
że len sympatyczny zwyczaj jest juz
znaczy,
powszechny,

po
bułgarsku
la kierowców uwaga druga, zapewniam
Otóż zjadaj ąc
wysoce praktyczna!
cukierni l ub
ciastko w przydrożnej
obiad w restauracji, należy pomyśleć Ou·
Wprowadzony niedawno sybenzyn~e.
stem sprzedaży paliwa w stacj§_ch benzynowych
które
jest bezgotówkowy. Płaci się talonami,
wcześniej trzeba nabyć w sklepie spożywczym .

sładka.r
.
,
łub
re~tauracji
kiosku z drnbiazgami,
nicy" - pamiętajac o,czywista o p:-zer~ie o·biadowej. jaka obowiązuje w tych placówkach. Kto
o tym zapomni, temu pozostanie prosić spotka nych kierowców o odstąpienie paru talonów.
nie rlajE>
żadna! p'lnieważ żywa gotówka transakcji
jakichkolwiek szans na dokonanie
zakupu paliwa i oleju.

D

a
pocz~wszy.
skończywszy:

na

poprosil<>m swojego dzielnicoweg<J o interwencję. Przed tym

przymusże istnieje prawny
przez sprzedai<1
przyjmowania
Narodowego
biletów
cych
będącycn
Polskiego,
Banku
Sr<>dkien1 płatniczym w Polsc~.
Poszedl ze mną. Banany kupiłem. Ekspedientka - jak przy.
że
zrozumiała,
puszczam
sprzedanie komuś towaru b y-

konsumentów - interesy. do~ć
Natomiast na wasze
pows~edrne powied>.enie: .. Ta·
kie d<>c;tałam ... " możenlY odpowiedzieć - Dostajemv 7 a cięiką.
mowlną. uczciwą prace d<Jbr"
p ieniądze i chcemy za nie do(w1tl
bry oowar.

dla młodych malżeństw
dotychczas
mnło popularne
trzy tygodnie oo wej w życie zarządzenia ministrów finansów l handlu wew" . .sprawie kredytów
nętrzn„~o
dla mlodvch małżeństw na zakup arty_kulów przemysłowych
przeznaczonych do wyposażenia
wnętrz mie_,;zkalnych.

Dla

czego nie chcecie być miniCzy tylko minister
st rami?
h andlu wewnętrznego ma ob<>·
wydając zakazy z8·
w1ą7e k kupu I sprzedaży określonych
artykułów nie<>dpQwiedniej ja.
lwści - chroni/' Interesy kU·
p u1ącvch? PrzeC'ież sam Jeden
nie da rady Od czegóż wy iest<> ście panowie I panie - dYrektorzy 1 sorzedawcy? Pr1.ec1eż m in. i za to bierzecie

Kredyty

ścia

z

r ektorów

E. POGORZELSKA
,

Minęly

pry· „,·:tt1ną

handlem.
Mam jednak lcilka pytań pnd
adresem handl-O\\'C'ÓW - od dY·

wojnę

spr1edawcach

jednak musiałem g-0 przekonać_

ga,rii. I powód trzeci to u czJ'nno.ść miesi.kań·
ców: motocyklista, kierowca, rowe-rz~sta: z~ 
gadnięty o drogę, bardzo często pode~muJe. su~
samorzutnie roli piltlta i - prowadzi zamiast
tłumaczyć . Zresztą w rejonie Szumen trzeba
zaliczyć· jeszcze Pliskę, pierwszą stolicę B:ił~a
rów, a już w każdym ra.zie słynnego Jezdzca
z Madary, mo.numentalną rzeźbę w skale, kt6rej tajemnicze pochodzenie za.pr.ząta jeszcze .d~
dz!ś umysły naukowców europeJsk1ch. Stąd JUZ
tylko krok do Warny.

Na ko I o ni ach'

nowalem W takim razie
nie dostanie
odpowiedz\ala
pan wcale!
Udałem się
Cóż bylo robić.
do dzleinicowej komendy MO i

dostałam ...

Konik ulu

ram ikę,
osprzęt

wać

Tak'ie

łą<:z~ce Sofię

z wyNa trasy wyjechało tys.1ące
morskim
samochodów objuczonych turystycz.nym
Sznur wozów na tras.Ie
ekwipunkiem.
„górnej", b ie~ną.ce j pe półnoonej stror:ie
. łańcucha Bałkanu, to samo na trasie południo
mochodów . owbowych, praw u~ wej wciśniętej razem z Niziną Tracka między
czyli Sredn i ą Górę.
"".szystk1e importowane z.ei!ar- ~Balkan a Antybałka'1,
fotograf1czn.e,;Większość podróżnych to cudzoziemcy. Natok 1, . aparaty
ku:hn1P miast ci najbardziej spragnieni kontaktu z wopralk1, odkurzacze,
~~;\~we, tworzywa sztuczne. \ią to Sofijcza,nie. Natur'!- wyposażyła buł~ars!cą
w ~inionych la tach po raz stolicę w gó~y pod bok1e~, ale osz.czę~~1ła Jej
Co w 1 ęceJ. ładne
rzeki zdatnej do rekreaci1.
t
.
„
·
zamy'ka.ne są
baseny
of 'sk'
d „ 1.
pierws zy zaczę 1ismy 1mpor oosc iczne s IJ ie
większyc h ilościach
w
wać
z kr łJÓW
artykuły rynkowe
brzeżem

Najwięcej umów kredytowych
na swoim k-0ncie ma Kr;1ków 160 zg\oszeń o łącznej wart<Jścl
zł. w stolicy umów
2,4 mln
takich zawarto niecQ mniej
125 na sumę 2 5 mln zł. w inten
nych miastach st-0sunek
ksztalt<JwaJ się następująco
we Wrocławiu 74 umowy
1.2 mln zł. Szczeci·nle 58 - 650
tvs. zł. w Katowicach -

pieniądŹe. by chronić nasze -

42

tys. zt, w Rzeszowie 19 270 tys. zł .
Jak na razie matą ilość zgloszeń tłumaczą fachowcy panu jącą kanikułą i nie zawsze d<Jstateczną informacją oraz rekla-

800

Wakacje, podczas których wl<:kszość dziec\ przebywa nad woje tak szeroki zasięg, że na:
dą. są świetną ol:azjq do nauki 'pływania.
wet w paczkowanych krojoN/z: l ekcja plvwa'tlia na koloniach w Cza.plinlnt (woj, koszanych wędlinach w torebkach z
lińsltie), gdzie przebywaj:i clzirci z Lodzi. Zaj~ria prowadZi instrul<tor...ratownik J anusz Chmielak.
fohl zdarza się znaleźć ukrymą .
CAF - Kraszewski
te pod dorodnymi plastrami pobaleronu czy szynki,
lędwicy,
Jłlllll lilii I Il llllllll lllllllllllllllllllllllll Il llll IIli ll li lllllll Ili lll l li l I Ili li I Il lllll II Ili I I IU 11111111111111~111111111H.111 11111_1 1111II11111~ 111111U1111111111111.1111111llił1111 ~1111!_!
końcówki tych, nle stanowiąc„
d 0 strzegać n ie chce- w tym celu zabieram swoim; zwierze- ZdaJę sobie sprawę iak trudn·a iest E:
• . ·
bynajmniej klasy 11 S 11 , wyro- Jest mi po to sztuka. Nie na lyle jednak, aby
niarni Wasz ce1rny czas.
ga•n y m s.wiecie t f.
pa ~ Od prostu lżej, gdy wiem, że ktoś wyslu - nie mogla stać się udziałem każdl'go
my lub ~1e p o ra imjy.
.
.
.
cha. innie i zrozumie. A może i wyciągr:: . ~
- „Jestesmy młodą es~cz_e
dni temu
6
AA/\
Usllowalem kilka
bów.
_
kilku Jat po ślubie. Wspolme ~ob.•Jah s - nie z teao jakieś wnioski. Choćby tylko uczciwego 1 rozsądnego człowieka.
,,
:
z
wojnę
prywatną
rozpocząć
_Na potrzebę os?b;.s.tego zaa.ng_a zowaz~cio.wej~ takie, że"by ludzie zrozumieli jale groźnej
my się do obecnej pozyc_Ji
jej ma, a nawet w1ęceJ - przec1wdz1a- hołdują manierze, ukrywaj:ic pod
Mamy dobrą pracę, nowoczesne ~ sa_mo
'llTIJ1~
_te_g_o__ro_dz_a_j_u_p_r_a_k_t-yk-am_i_._Gd--,y
dzielne mieszlrnme, dostatnio urządzoiw maską co szlachetniejsze uczucia nalca- łania znieczulicy i pospolitemu niekiewskazuje 1 następny czlowiel<a dy draństwu
gospodarstwo domowe. Od pewn_ego jed· zujące wspomóc drugiego
· ·
·· ·
·
·
słowem jeśli nie pomoc·
ól
nak czasu coś się zaczęło psuc w naprzykład op1«;_a ny w ltsc1e m1esz,kans m małżeństwie Nie z powodu „tej" wsp czu.iącyf'k · dl . '„
ców dzielnicy Górna.
c~~ tego" trzer iego, bo tego typu pro· ną, przyJaeie s ą onią '
- „Jesteśmy oboje w starszym wieku,
Mam . nadzieję, że autor po.wyższej,
P iszą, pragnąc dać upust uc~uciom, biPmÓw nie było i nie ma w naszym
:
nie 1namy się do kogo użalić, ani skąd :
,
'
n1ałżeń~khn pożyciu, Jest za to prodla których nie znajdują m1eisca w blem coraz czestszych
między nami W dużych sk'rotach podanej wypowie - uzy~lrnć po ciechy, żona wyprac<1wala na
Nie- scysji, stałych do mnie ze strony tony dzi, nie weźmie mi za złe ujawnienia przędzalni pr zeszło 33 lata l to w jcd- :
swym na·jbli·ższym otoczeni u.
nym zakładzie. Ja pr acowałem krócej,
rzadko p~d wpływem chwili lub ~
gdy dosiałem ·zawalu serca
p onieważ
wyniku dłu gic h i bolesnych p rzemysżaden lekarz nje chcial "\V"ypisać mnie
leń Autorami owych listów są pr ze J esteśmy oboje słabego zdropracy,
do
watnie ludzie dotknięci jakimś przewia, a choroba nasza jeszcze się po. _
nieuleczaln_ą chorobą. . ożyciem głęb ia wskutek nieludzkiego traktowania :
puszczeniem przez bli&k1ch lub inną
niekulturatn~•ch lu- na~ przez złych i
dzi
katastrofą w życiu zawodowym czy
Gdy idziemy przez podwOrko slyszymy .
: osobistym,
Jnk _
ordynarnł! zaczepki i dogadywania
zazwyczaJ anon imowo
1\>rzekazując ,
„dlaczego tym dziadom rcDtę dają, np,
: lub z prośbą o zachowanie w tajemn islcoro tylko na świecie zawadzają i dru- __
h isto~·ię swyc~
'.: cy ich tożsamości,
gim hum or p~ują". Mieszkamy w tym
: doświadczeń. nie oczekują pomocy ani
domu już parędizcsiąt lat i nigdv nie :
_ też do,raźinej interwencji, jakiejś nagspod-ziewalismy się, że Jak .star:Ych są- :
troszczę
się
malo
za
:ie
to,
O
preten„ji,
zaiwa.rtych w niej treści . Nie dekon- siadów zabraknie, nowi zaszczuwać nas ł ei odmiany losu, która b y ro zproszczegółów tak hędą na starość, Dlaczego .Ja o tym Pl· s.pi1rują one bowiem
: szy1a wytworzo.ną wokół nich pust- o dom i rodzinę, że nie dość intensyw·
staram się o podnoszenie stan dardu dalece, aby mogły przyczynić si ę do szę? Ot, po pro"itu aby użalić się przed _
ke. Pra .gną tylko zrozumienia. po- nie
wyka·
mężowie
bez inni
naszego życia, że
lcimś, powiedzieć jak ciężko żyć
szanowania d la swych uczuć, taktow- zują więcej zapobiegliwości i życiowego rozszyfrowania wobec nie zaintereso- otuchy i dobrego słowa" .
konkretwl·aśnie
tej
sy,tuacji
- ne,!!o współczucia pomocnego do przP.- sprytu, itp., itd.
Najgorsr.e przy tym wa.nych
List nie za1wiera bliższych danych _
nej rodzi1ny, Dla osób zaś znajdują spodziewamy się jednak, ze poprzez :
: trwania kryzysu i o·trząśnięcia s i ę ze jest to, że mimo licznego grona znajokumpelnimi
z
nas
łączącego
i
mych
mogą
wydaneń
kręgu
w
się
•ych
slahości.
opiekunów społecznych sprawa dotrze ::l
1kazać się płomykiem rozjaśniającym
;: Ich spontaniczne zwierzenia Hstow- stwa, nie znajdujemy nikogo do kogo
d.? dziel!1i~owych władz. które p9cz.Y- :;:
moglibyśmy zwrócić się o przyjacle!slrn
Czy'tym
o
Pisze
postępowania.
lrogi
ne lub telefo n iczne nie tyle os karta- radę i pomoc. Nie możemy sobie nawet
kroki :
nią własc1we wo.bee winnych
słowach
końcowych
hardzo
swych
iak
w
uja
.elnik
okument
D
UC7.ą.
ia co
pozwolić na jakiekolwiek uzewnętr1.n ie·
i :
i zaprowadzą w kamienicy spokó.f
: ludzie ludziom są potrzeou"i. Jak oo- nie tra.pią cyc h nas kłopotów,
bowiem •J potrzebie ludzkiej życzliwości i tak- porządek. Wątp.ię bowiem aby słowa
trzPhrta .if'st im zwykła, lur17.ka ivr.z- poczytane -by to nam było za karygod- townego współczucia. Nie upokarzaią o żvczHwo.śc i. v.rspólrzuciu i poszanoNa mazurslclm szlaku N/z:
liwość. w jak wielkiej nadal 1>91.osta- ny sentymentalizm i towarzyskie procej i natrętnej litości lecz przyjaciel- w~ni~ godn~śei ]u~~kiej ,c:ootkały się
pr ze.lai.di.ka przez kanał lacza- : ją c~·nie wartości. których \V na szym staclwo.
skiego zaa.ngażowania się w kłopoty z Jak 1mkolw1ek w srodowisku tym odcy Jezioro Kisajno z Jeziorem
Nie oczekuję od redakcji ratunku i nie lub cie!"Pienia znajomego czy kolegi. dźwiękiem.
wsp6kzesnym, roz.pęd zo nym i zabieNieg<>cm
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Na mazurskim
szlaku
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K. Wyrzykowska

Jak

być

„kochanym''?
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Zasłużeni

Jub
ileu
szo
we
spo
tkanie
.

obywo lele
Śródmieściu
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W Prezydium DRN - Srćd
m1eśc1e octbyla się uroczystosc
dekoracji odl.naczeniam i pa1'1stwowym1 zaslużonych obywa
leli teJ dzielnicy.
Krzyż
Kawalerski
Orderu
Odrodzenia Polski otrzymali:
L, Borucka, Cz. Lenart,
B,
Ploszajsł'"i,

S. Stanisze'\\'Ski ,

Taubwurcel, T. Wojtczak i

żochow~ki,

z.
s.

Zloty Krzyż zas!ugi:
A.
Andrzejczak, K, Lepla,
K.
Krawczyk, Z. Kwap1szewsk i,
J, Mateja, S. Węglowski_ c.
Górsl<a i K. Ploszyilska.
Srebrny
Krzyż
Zasługi:
I. Karkulowski , H. Kończałi:,
Ludwika Kowalczyk, K. Poś
picszyńska l Z. Roinanowska .
Brązowy K1zyż Zasługi: Le-

okadia

Adatnowicz,

Jaronek, J.
lin.

Różanek

I\1ichali11a
i Z. Si-

Honorową

Odznakę
m. LooLrzymała
z. Raj)<owska,
Odznakę
Honorową
„Zasłużo

dzi

ny Pracownik Rady Narodowej" otrzymali: I. Lewandowska, A. Okrojek, L. Cyran.
ski i l\1. !\la tuszewsl<i.
Brązową
Odznakę
„Za
zasługi
w ochronie porządku
publicznego'· :
li. Gajrwska,
M. Kobierzycki, B. Machowski, K. Malowicjski i Jadwiq-a
Stanek.
(i..")

cię

widzą'"

cie

zaplecza

zami..-ścili4my

z 550-ledem JJadania

Łodzi
pra.w miejwczoraj przedsla wiciele Przedborza złoż',Yli
w Prez. RN m. Lodzi. Przybyli tu: naczelnik gminy i miasta Pr Ledborza H. Basiński, sekrelarz Komitetu Miejskiego i Gminnego PZPR
- J. Koper o.raz prezes oddziału przedborskie go PTT-K J, Dolot.
.
Delegację pl'zyjąl przewodniczący Prezydium RN m. Ło' dzi - J. L<>rens oraz jego zastępcy - K. Krassowski i J. Morawiec, Obecny był kierownik Wydz. Propagandy KŁ PZPR
Zh. Paliński oraz kierownik imprezy przedborski ej, która
odbyla się z inicjatywy Koła Przewodnik ów
przy oddziale
łódzkim PTT-K
St. Tarnowski.

W

skich,

wizytę

Przedstawici ele
Przedborza
wręczyli
J.
Lorensowi
kopię
alctu nadania t.odzi praw miejskich
„Locatio oppidi Loclzia
quod antea fuit villa EpL5copalis" i kryształ{)Wy
puchar
z
napisem: .. Lodzi - kolebka jej
praw miejsltich
Przedbórz.
1923-1973 - 29 lipra".
St. Tarnowski wręczy! przeclstawicielom wladz naszego m>asta pamiatki rajdowe z Przedborza. dziękując
iednocześ·nie
za

pomoc w

zorganizowan iu
Turyści,

rajdów pieszych I rowerowych,
splywów kajakowych, a także
załogi !ódzkich zaktadów pracy
miały
okazję
wziąć
udzial w
wielu atrakcyjnych ,
z<>rganizo\\·an~'Ch

u-

uczestnicy

I DZll;KUJEMY! I

z okazji jubileuszu im-

prezach. W niedzielę odsłOllię
ta zostata tablica pamiątkowa
umieszczo.na na ścianie klasycystycznego Ratusza, który jest
obecnie siedzibą Prez.
MRN
0<az Urzędu Gmln-y Przedbórz.
Tuż po odslonięciu
tablicy do
Lodzi ruszyła sztafeta kolarśka
z kopią dokumentu nadającego
prawa miejskie. Aktorzy Teatru
Nowego z Lodzi \Vystawili na
rynku
przedborskim
sztukę
„Dziś do ciebie przyjść nie mo-

Pozdrowienia od harcerzy

pieniądze!...

W naszej statej rubryce

związku

roczystości .

Hic nie robi q

a biorą

Prz edb orz a i

OJCO W

Każdei:o

._Jak
zdję

bloku przy
ul.
Płolrkow~l<.ir.L
popularnie zwanego „Adasien1",
na klóry1n
na.sz fotoreporter za1>rezcntowa J
nlesamowity balagan.
z wyjaśnienia jakie otrzymaliśmy z PSS wynllca, że mimo
zawartej umowy z MPO
na
ustawi!'nie dwóch pu.iek I ich
opróżnienie ze śmieci pochodzą
cych ze stral{anu warzy,vno--0wocoWcgo - MPO puszel(
nie
do5tarczylo. ale opiaty pobiera.
Po nka-zaniu się notatki
PSS
wystąpiła
do MPO o natychmiastowe dostarczenie pu•zek 1
ich systcmalyczn c opróżnianie.
MPO przyrzekło, że tym razem
\V~'.w1ąże się ze swoich zobowiązan.
(J. kr.)

j

d11ia w poczcie rt>dakcy jncj znajdujemy pozdrowienia od łódzkich
har•;«r•Y.
przebywających na oboiarh letnich w różnych zal<ąt karh !<l'a·
ju. Piękną kartę z rysnnln~m
płon<1cego
ogniska
przy•tall
nam harcerze Hufca Lódi.-Górna, szczepu przy Szkole Puust.
nr 7, którzy "ypoczywaJ. i n:ul
Jeziorem Roś 'v miejscowości
Lupki.
Uczestnicy 1grupowanla 0110zów w Lukęcinie Hufca I tic17.Sródmieście
nadestall clo r•·
dalccji list informu,jący o iym.
ją,k spc:dzają
czas na oboLiC.

Rozbili

oui

swoje

natn1»1y

\V

powiecie Kami~ń Pomorski.
.,Zgrupowan ie sltupia c7.y ...
tamy in. in. w liście
komt·n·
clantkJ tego 1.grupł}wanla - hin
Teresy S detyit•1'1eJ 5 obo-

zów, znajdujących się w plelcnym wysoko piennym
so~nn
wym lesie, w odlegtości okolo
100 metrów od wydm, w lipcu przebywało tu 320 druhrn I
druhów i podobna grupa "~·
pocz~rwać
będzie
w siernniu.
Kai,dy obóz
realizuje \\ Iao,ny
ciel<awy program,
wynilta.f11cy
z planu pracy drUV.yn. Obo·tv
uczą
samodzielności,
życia
w
zespole,
Harcerze biorą ud1ial

wycieezkach.

\V

za·
wieczorne <>·

organi7ują

bawy, konkursy,
gniska,
A gdy jest stonce lcorz ystają w
pełni z plaży
1

morza".

Dziękujemy

łódzkim

harce·
rzom za wiadontoścj z ob'>tów
i ŻY«l''my im dalszego
przyjemnego llarcerskiego lata.
U. kr.I

IZwi~dtYkwiat w bukiecie... I
1

Łodzi

gę". W miejscowym Domu Kultury H. Szubert wygłosił odczyt
o dziejach Łoclzi.
Przewodnic1ący
Prezydium J.
Lorens przeka.zal delegacji ser„
deczne podzięk<>wania oraz pozdrowienia
dla
mieszkańców
Przedborza, wyrażając nadzieję,
że wspótpraca
będzie rozwijać
się
na<tal.
Przekazal też goś
ciom pamiątkowe medale, wybite z okazji uroczystości jubileuszowych naszego miasta.

D

zwiędły.

Miasto nasze otr:ymalo nowu
/<onwnilrncy jny przy WJJDworcu
Fabrycznym. Zadbano ta.ku o je-

E:

nie sprzedaje się ich ok. 3
tys„
naturalnie sporo
też
tranzystorow ych.
Jak twierdzi ZURT, klienci
mają już n'.eZ:ly wybór zarówno telewizorów , jak i odbiorników radiowych. Samych
lranzystorów
ofernje s:i; 16
typów. Oczekuje się też zapowiadanyc h nowości, m. in.
telewizorów
24 - calowych
„Neptun-611 ". Z radioodbior ników awizowane są popularne tranzystory o nazwie „Lucyna", a w
IV
kwartale

WAZNE TELEFONY
Informacja

03

5~ > -55

09
Q7

'55-55
517-W

8H-46
395-85
334·?8

288-81

nieczynne

MUZEA

Niestety,

ies-t

i

zw/ędta r6z11
pięknu

w tvm „bukiecie". Te!'

odcinek Łodzi szpeci nie otynko
wany gmach.
l..ód;kiego Dom11
Kultury. Dla wielu lodz1an Jest
zagadką.
dlaczego ctotuch.cuu
buci.unek ten nie został w111<oń
czon11. Przecież w ta.k m stantc~
zcutal go wybuch.
II wo)n11
światowej
Po u·yzwoieniu jakiś
crns użytkownikiem jego bJJlu
związki zawodowe. a w latach
50 star się s'edzibą l..DK Parę
iat tcm1" zapowiadano , ż.e bq.
dzie an oty111<owanu ! nawet

dobttduje się zachodnią
ieąo
Nlc z tego! Jak stal Od

część.

prrndwojny tak st<>! dOtlJ'Ch·
czas.
Tneba pny:nac. ze my
iorizianie
pnyzicycrailiśmu
s;ę iuż do tych murów z sur-0·
we! c:eor·UY>11ej ce7ly. Gor:ej z
proybvs:ami. 1'16rz11 iui kie,1.uA
byU w na.szvm mie§.ci_e i zaw.si11

Z zielone go rynku

Pogoda

kształtuje podaż I

•

Niezbyt
przyjemna ostatnio
aura
odbija się niekorzystnie
na dostawach warzyw i owoców. zwtaszcza pomidorów krajowych wciąż jest mato, a nir·
kiedy pra.wie zupełnie zielone.
Cena ich także wciąż wysQka.
- 40 zł za 1 kg, Przcdslęllioi·
stwtt "urarzywa i Owoce" s:~.r
gnalizuje, że pod koniec tygoclnia otrzyma większą ilość pomidorów krajowych z przyspie·
szonej hodowli pod folią.
Natomiast poprawiło się zdecydowanie zaopatrzPnie \V po„
midory importowane .
z Bul-

Komunikat MO
Osoby, lctóre w kwietniu lull
maju 1973 r,
zaWie1·ały trR nsakcje p'Olegajqce na wynajęclu
bądź
nabyciu mies7.kania p<zy
ul. Głównej 51 w Lodzi. proszone są o zgłoszenie się w godzinach 10-12 lub o godz. H-17
w KDl\'lO Lód·i-Sródmicście, ul.
Piotrkowska. 212, pokój o !ul•
telef<>nicŁnie 292-a,
wewn.
188.

I

DZIENN~ ŁODZIU

au

ceny

garlj 1 Rumunli nadchodzą dostawy zawierające
ostatruo o
towar, który dzi~
ki chłodom nie psuje się 'v
drodze. Od wczoraj za pomidOl'y
płacimy po 20 zJ za
l<ilog«am.
Do Lodzi nadszedł w ponicdziałelc
kolejny wagon bNo~

zastają sytuację nie zmienioną.
Można by sąd:'ć. że tej pnedu·ojennej ceg/y nte trzyma st~
tynk. ale tak nie Jest. bo dokona.no śm ia1ej prób11 i w.ukońc1<> 
no u:~jście do kina. Tam iakoś nic do tej pol'y nie odpadło.

S:koda. te to nie jest zabyt„k. bo zrobi1<>11y się kwestę. „na
r?ec? 0.1lJnlo:xu;anla ŁDK". Niesie-ty. nie moina go pr~esunąt'
w miejsce nieuc:ęs:c:ane t niPwidocrne. PozO$taje jeditnie jak
najsz11bciej pc;konac ten ty.nko wstręt
Nie iest chyba „Eldek"
przemaczony do ro:b;órki,
b<>
na;prawdę bl/l<>by szkoda.

·

wiele lepszy

wciąż

skwió,

ale

mało.

Zapowiedzian o pona,Ho
inoL'eli, który powuuen
lada dzieil.

wagon
nadejść

jest ich

179 ('1670~ "

Akcia otwarty ch boisk

., .

7b~·t

z owoców lcrajowych na rynku zostato jeszcze tyll<o trochę
porzeczek i n1alin
oraz letnit>
jnblka. Jablek b~dzie już teraz
coraz więcej i w środę ocz•)k•·
·w ana jest
na nie zniżka Cl'll.
Dziś
najwyżs1~a
cena wynosi
15 zł za lei:. Za kill<a dni powinny być już także grust!cl.
Nie ma klopotów ze •dabvciem ogórków, cebuli. mart•tiWI
i wczesnych ziemniaków. Ceny
ich na raz.ie są bez zmian. Brał<
niemal
zupełnie
kalafiorów.
Póżniejsze
gatunki oczekiwane
są dopiero przy koilcu sierpnia
Kończy si~ też wczesna kapu•
sta, a późniejszych odmian nie
jes1: J~ sa wiele,
_(Ka.s)

celtal
Fot.: A. Wach

Lato w m1esc1e
Jak nas zapewnia Lódzkl Komitet ~uLtury F :zycznej i Turyst~·k„
codziennie prócz
nie ...
clziel I świąt w godz. od 10 do
13 - do koilca wakacji - czekają na młodzież i diiecl placó vk\ wielu Jcłltbów
sportowych. Są to bOi>lka przy
ul.
Lum umb;' 22, Kosynie·rów Gdyń
s.l<i·Ch l8, al. U:nll 2, .ntcho\1·1c.z a
róg Dqbrows.kleg o, 22 Llpca, 71,
Ruod1!.lc•ej 37, Póhnocnej 36, Teresy 58. w parku 3 Maja, pł'ZY
Wól<:za.ńskiej
248. Armii Czer\1·onej 80. Kl,llń1S1kiego LSB.
W
ośrodkaoeh tych na
mlodzleż
czekają
urząd.zen•a
sporto•\1·e.
sprzęt do gier ~ ~ li. \al;:że
lirui1tu:>~y.

(Sł)

:

h1'.c;ki·ch dornótv. kfór:11
w
rl!;Pń
f w 11()('U ?TIHS'Zll ~ru.
cliać teqo pa•k11dneqo „K<>ncedn na Kilkanaście Snort-0W1Jch. Klap Kana•ow1lch; '?„.
P.S Po pewn11m c:a•ie te
u·,a\~riie klat>u 'Pod 1111c,.~k!c_Jm
kó! samo~hc><fowv~h U'ltska·kują, odsłania ląc wlotl/ do "'1nalóll'. v:ieJe •ie tak np. tu
S/11nsk11. N't? c:e1,·aj1m1 na. nie.~:„7e.~c;e u nas. w l.od!L-

=
-

:

:
:
:
:
:
:

E
_
:-

Zaskaku ·ąca

1

zmiana

Autosufon p1·odu.kc)i węg/er- :
S'l:!e; kos:towal 2;;0 zł. Us2czel- :
l<a przy iglicy lcosi:t11je 2 zt. :
Be: us:c:ei1ci s11fon nie nadar :
je się do uż1Jnw.
:
Spróbujcie jednak zn-a\el!ć u; :
Łod:i taką usze:e/ke.
Nie ma :
jej w sklepach, które l?rowa.. :
d?ą
sprzedaż
czę~ci
zc1mien- :
nych do ~iitosyfonów zaoróu:'1Ul :
produkcj' polskiej iak i ~- :
g;erskiej;
byty
kiedyś,
<Ue:
teraiz m6w!q sprzedawcy - :
nie win.domo k;e-d.l/ nadejdą.
:
Być może„. zimą.
(j, lu.) :

Stylowe

=

zwieńczenie

„Nasza cli luba, Teatr Wielkl,
uległa pr:est11lizoic aniu, Du:o. :
lata, temu na dach.u paja.wiło :
się
„styZ.owe
zwieńczenie". :
Myśie o runtowanitł z belek, :
stercŻącym od strony przv- :
sta,nków
autobusowyeh ..
Co- :
d!iennle odje?d!am stqd
do :
pra.cy i u:ciąż deneru:·uie mnie :
ta
„pamiqfka"
po?ostau..'iona.:
przez budowlanych ".
:

Dr med Tadeusz P.
(nazwisko do wiadomości
redakcji)

:
:
:

§
§

Znaczek
kamfory"

„dostał

„Miły Reflektorku!
Otrzv- :
malam
od syna z Bułgarii:
piękną kartę. Umówiliśmy sie. :
że

bęriz1e

s;ruk-al
ladnuch :
bo rni na. nich. za- ·le?y. Je.~tem peicna, że 11.'!I- :
szuka! i nalepi!, ale na, karcte :
po:o.•tal t11<ko ślad Po k./.eju :
i fraqment stempla.
:
W zes:lym r-o1'-u dwóch po-•
dobno bard:o pięknych. kart
w ogóle nie otr:ymalam.
:
Zastanau:lam sle o kim tu :
br:11dko pom11śleć.
o motm:

znaczków,

E

ur:ęazie

poc?t.ou•ym

(Lódź-7) :

chyba nie w11pada, wiec mo- te to sąsiedzi„.?
:
Serdec2ne po~drow!enla dl11 :
,,D?iennP\°a !JórJ:k;eqo" f spec-:
Ja,lnle dla. R<'flekto1·ka l"

:
Pr::-ed
url<>pem m1esz1a1itc11
: u!. Wspólne.} i Kocha.nowsk •e: oo mieli zaws:e na śnladan1P
Helena Iwińska
„Adam", „Atena'', „Snieżnik" : śtl'iej.e mleko.
Za to ś<O'eż„
(Sosnowa 32 m 12a)
: p/ec•ywo zdar:alo Im się
z
i „Partner".
AdTes Reflektorka:
,Dzien-:
nik Lóclzki", 90-103 Lódź, Piotr-:
Za:nteresow anych
radiood- : rradka. bo przywożono ie du: żo później.
ko-wsi<a 96,
„Reflektorem po:
biornikami
stereofonicz nymi Po pou•rocie
w
Lodzi", Nasze telefony: 337-ł7:
informujem y, że w tym pół : lipcu sttcierd:ilr,z 11rlopów
że w poblti 341-10.
:
roczu oczekuje się transportu : 'k 'm sl:leu;lrn pr!'t/ 11[. WspólPiszcie i telefonujcie do Re- :
wysokiej
klasy
aparatów : nej dokonal się istny przetom.
flcktorka ! Czekamy!
:
„Meluzyna" .
"\ 111111111111 I I I I I Il I I I I I I I I I I I I I I I Il l l l I I I li Il l i I Il I I I I I I I I I I I I Il I Il Il l I I Il
(k)

węzet

g-0 otoczenie.

na dekle.„

Nowe typy
telew izoró w
1 radioodbiorników

TEATRY -

rem~ntowanym

-----; Koncert

:
Bardzo się ucies:ylifoiy gdl/
: tak pięknie i w term.lnie 2a: k01iczono
modernizację
f1'a.a: nientu nau:ie.r:-chni na ui.
: ·Piolrkoicskie j, ale oto wula!lo
: licho i ha!asMje.„ Licho to sie: działo lL' •• , del•la•ch, albo lnaKas.
: czej pokrywa·ch wtazów
do
: ka-naló11.:. Nie teie1ny na CZlJln
- to polega; dośc pr>wied:ieć. te
:: pod kalami samochodów cie: żarowych, osobou·ych, a na.wet
: ,,I\'1ikrus6u;" i mot~ykli pn: 'kry wy te pOds/;alrn;ą. a. na: stępnię
opadają z donośn 11 m
: klapnięciem.
:
Na grajqcych kla.pach
nłe
- ma tltL'ic/oc:nlon ej nazu- 11 ich
: producenta.
Może „przytomŁodzianie kupują miesięcz - nie" pr:ewidyu:al. że coś tu
b~izie grało i zachou.:-.al innie ok. 2500 telewizorów . Co
roku rozprowadz a s:ę o ok. 5 - coqnito? Utcidocmil natomiast
: taiemnic:y .~ymbol •. 251 PN••.
proc. więcej lycb aparatów, : Dom ;.śla111y się
, że c1zorlzi
tu
1
a w zeszłym roku, dzięki bo- - o polską normę tecltnic:nq i
nifikacie przy oddawaniu sta- : jej numer ka.tn/agou.,·11 . Je:!'eli
rych,
sprzedano o 10 proc. : tak jest i jeżeU
iest to w
w;ęcej. D-0 tej pory i. bonifi- : UfD''l:ie z 11rzędow1rm1 normakaty skorzystało 19 tys. ło : mi. czy/i Je:et; owo klapania
: Ofl"lłl"" się zgodnie z pratl.'em
dzian.
- teocl1111c:nym to przepras=a\.Vbrew pozorom, nie zmniej- : mir
nainproejm!e j, putając na
sza się liczba nabywających - koniec: co to u·s:u•fko obclt-0radioodbiorn iki.
Miesięcz :_ d:i bi<>dn)tch m'es:'lrnńeów po-

telefoniczna
Straż Pożarna 08, 666-11.
Ppgotowie Hatunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
Informacja PKS
265-96,
Pogotowie wodociągowe
Po~otowie ga:z.owe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie ciepłownicze

ob1·y to zwyczaj, te r
róznyeh. oka,ji µ<>dn;aslych
d.ostajemy
pl'ez2nty i lcw1a.ty. Jednak
drogi nau:et pr!eclmt0t,
iecz
w
n ieesfetyc1'1e)
oprawie najlepiej nie
wypadnie.
Tak
sam::>
1n ,es:1ne
uc:u.c;a w7bu<lz; bukiet, w któr11m jeden ch.oćb11 kw1a,t b~dzte

-----

:=

SZTUKI (Ul -Wieckows.ki eeo 36)
god.z. 11-19
HISTORII
RUCHU
REWOJ.U- ·
CYJNEGO
tul.
Gdańsl<a 13)
gc;dz. 10-17
HISTORII
WV'.lKIENNJ CTW A
CP'otriko11;9ka 2&2) goctz. lC-17
AHCHEOLOG ICZNE
I
ETNO·
GRAFICZ:-IE !Pl. Wolności lł)
ge>dz 10-18
EWOLUCJON IZMU (Park Sisnkiewicz:a) goctz. 1~17

„

E

mem „Jesień Che;-ennówa oo
la;t 14 • (USA) godz. 16, 19
CZAJKA - nieczynne
DKM - „Droga do Sal'nY" (fr.)
od lat JR. gC1'dz. 16. 18, 20
KOLE.JARZ n'ecz;·nn"
GDY.'I IA
„Kropka . Kropka1
przednek" (A), (ra<l.z. ) ,
oń
lat 7. godz IO. 11.45. 13; .Król.
dama wale-!" INRF-USlll. od
lat 16, godz. U.30, 17, 19.30
HALKA „Iil.>im
Aleksa:1dra
Macedońsk'ego"
(rad z.)
od.
lat 11 godz. 15.45, ,.Mordercy
·~v imien;u pra.wa"
(fr.)
Od
12t 16. godz. 17.45. 2'0
1 MA.JA .. Tr.zeba
za,bic tę
m:ło,ść·' {opol.) od lat 16, godz.
15.30, 17 30, 19.30
MLODA GWARDlA „GO<lr.'lla kontra Hedora" (B)
(jap.),
oct lat H, god.7.. 10, 12, 14, 16,
li8, 2.()

t.ODZKIE ZOO
czynne w c;!Odz. 9-20
czynna. do gooz. 19l
PALl\UARNI A

-

(kasa

nieczynJU

KIN A

BALTYK „Odstna1" (U~A);
od lat 16 gooz.. 10, 12.15. u 30,
17, 19 30
LUTNIA - „Odstrzal" (USA) od
lat 16, godz. 14.30, 17. 19.30;
POLONIA ~ „S;z;p;eg Szoguna"
(ia•p.). od lat 18, godz. 10,
12.15, U.30, 17, 19.30
WISLA ,.Suke>la JrnM'bOjÓ\\"''
(USA), od lat 16,
ii\odZ.. 101
12.15, 14.30, 17, 19.30
WLOKNIARZ - „Pojedynek na
Wletr-Ze" (jap .). od IM l8, li·
10, 12. 14. 16. 18 oo
WOLNOSC - „Sz.pieg Szoguna"
(jap.),
o<I lat 18, godz. 10,
12.15. 14.30 17, 19.30
ZACHĘTA nlecz;•n;ne
'I:ATRY·LET NIE - ,.Kot o d1'lewięciu ogonach" (wl.), od lat
18, godz.. 20.15
(kii!lo czvnnr.
tylko w dini p<>itod·ne)
STYLOWY-L ET IE
„Swia de.k kor()nny" (·\\'!.). od IM 18.
godz. 20 (kino czynne tylko w
dinl pC>god,ne)
t.DK - ,.Ruchomy cel" (USA),
od la~ 16,
godz. 14 .łS, 17.15,
19.45
STYLOWY - „Mały Wielki C?.loW!~k" ~USA), <Xi IM 16, lf(ld>:
16. 19
STUDIO - .,Pol't le>tn!czy" od
lat H (:USA) godz.. 17.30, 20
TATRY ,.Czl-0'\Viek stam\~d"
(radz -szwedz.), od IM lł, ~10.. .iia, u. ,PQŻeginalllie a 4:11·

MUZA - „Opętam'e" (poi.) 04
lat 16. godz. 16, 18, 20
OKA „Osicar" (fr. ). Od lat
14 godz.. 14, 16. 18. 20
POLESIE „Dziewczyna
111a
m ioile" (czes.), od tat 11, g.
11;
„za.b6jcy"
(USA),
oct.
lat 18. godz, 19
POPULARNE ;.A~vantUl''.ł
o
Basię"
(·poi.) o<l lat 7. godz.
17. „Max i ferajna" (fr.) od
lat lli. go.cl.z. 19
PRZEDWIOS NIE „Oto jest
głowa zdrajcy"
(aong.), 1>d lat
H go.dz, 15.30. 17.45; „Na Wylot" (po.I.), od lat 18, godz.
W.15
PIONIER „Dyrektor"
(Al
(radz..) od la•t H, godz. 15.30.
, Rewizja osobista" (,poi.) vd
la.t 18, goedz 17.45 19.45
POKÓJ ,.Gang.stersk i wa~c"
(Cr.) od. laot 16,
godz. 15.30.
17.U. 20
REKORD .,Dz'.elny
\\'Ojak
Roso! n<>" (B) (•wl.) od lat H,
god.z. 15.30. 17.45, 20
ROMA - „T)•lkv wted;• gdy s;ę
śm i eję" (ant(.) od lat 14 goctz.
10 12, 14, 16. 18. 20
SOJUSZ .,Landru" (fr.) od
la1 18, godz. 17.45, 20
STOKI - ,.WLnet·OU i Apa;naq.I"
(jug.), od lat 11 gc;dz. 15.30.
17.45 „Tam, ~z;e rośn:e .zie l~Jmy bór''. (A) (~ug.) od 1at 16

iOO.Jó.

:IQ

SWIT „Po.szukiwa<Tly poszukiwana" (B) (.pool.), od lat
14 godz. 16, 18. 20
DYŻURY

APTEK

L ima<TlowsKtego 1,
Narutowicza i2. Pi<>1mkowska 225, t.utom ierska 146, Dąbrowskiego 60.
Obr. Stalilll.gra<iu 15.

I

DY:tURY

SZPITALI

Instytut Pol.-Gln. AM uL
Sterlinga 13 Kll<!lika Poloż
ni<:twa I Patologa
C iąży
d'1a
dzielnicy Sróctmieśc'.e - oora<lnie „K'' UJ!. Nowotki I Koociń
skiego oraz z dzielnicy Bału1y
Poradnie „K" ul. Ma.r:rnaorska, Pacanowskie j 1 Snycerska.
Nie przyjmuje chorych Jinekologicznie:
Instytut P<>ł.-GJn. AM (ul. cu~
r ie-Sklodowsk iej 15) położni
ctwo I ginekologua dla d?J.~lni
cy Górna poradnie ,.K" ul.
Felińsl<:iego.
Zapolskiej, R7,g-0ws-ka I PrzybysoZew skiego.
Dla d·zielnicy Bałuty poradnie „K" ul. Bydgoska I Turoszowska oraz ginekologia dla
r ejonu kliniki ul. Sterlinga 13.
Szpital im. H. Jordana - ul.
Przyrodnicz a 7/9
dtieln:ca
Widzew oraz dzieLn!ica Bałuty
poradnia „K" ul Sędziowska.
Szpi1al
im. l\'ladurowicz
ul. Fornalskiej 37 - dz.ielnlca,
PC>lesie.
dz!elrnica Sródm!eście
poradnia „K". u~. IO I.utego,
dzielnica Baluty poradnia ,,K"
ul. Trakt-O'rowa 1 Lnia.na.
Szpital Im. l\'l. Kopernika ul. Pabianicka 62 dZi:ln!ca
Górna. poraod.n!a .K" ul C;esz.kowskiego i Odr1ańska dzielinlca Bału,ty porad11!a „K" ul. '-ibelta.
Chirurgia og6t'!la Szpital
im Jordana (Prz)·roclm'cz a 7/9)
Chirurgia ura1owa Szp ~tal
im
Blega1\skiego
CKniaziewicza 1/5)
La.rY'ngoJog•a
Szp ital Im.
Ba!'l .ckiego (Kopc!tlskieg o 2.2.)
0h."'l.llls1}"k.a
Szp ital
1m.
B~rl'ck:ogo

(K-Opcińsk'.ego

2~)

Chirurgia I Iaryn.goJo-gia <1.zt,.._
c;t)Ca - Instytut Pediatril AM
(Sporna 36/50)
Cl1Jrurgla szczękowo-twarzowa
- Szpital Im Barlickiego (KO<J)c !ńsk e~o 22)
Toksykolog•a llnstytut Medyc;-ny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

Nocna p<>moc lekarska Stacji
Pogotowia
Ratunkowego
przy
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666·66.
OgólTiolódzk '
Telef<>n c·zny
PU\1kt Informacyjn y dotyczący
pracy plac61\·ek stużby z.dr,w.·<a
telefon 615-19
czynny jest w
godz. od 7 <i.o :al; opró~ llie·
dziel i aw~~

~~'~''~'~~~
~
TKANINY I DZIANINY
~

~
~

z

' JEDWABIU SZTUCZNEGO
I SYNTETYCZNEGO

~

~
~
~

znane z wysokiej

~
~
~

jakości i najnowocześniejszych ~

~
~

wzorów

KOMFORTOWY
pokój
samotnej osobie wynajmę.
859-56
11134 g.
POKOJ w blokach z telefonem do wynaję~la na
5 mies i ęcy dla samo tn ej
osoby.
Oferty
„11030"
Prasa. Piotrkowska 9&
POLESIE - M-4
&póldzielcze
do wynajęc i a
W ia d om ość:
No·.v,>tki
130/132. m 70. D m ~ os z,
godz 18-19
11036 g
KUPIĘ
mieszka.nie \\'ła
snośdowe
z wy!(oda mi
M-3 lub M-2. najc hętn 'eJ
bloki. Tel. 254-51, po 16

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

PRACOWNICY POSZUKIWANI
-

MALARZY,
TYNKARZY,
POSADZKARZ~,

MURARZY,
STOLARZY,
C!ESLl,
BETONIARZY na
betoniarskich,

budową

i do

zakładów

MONTAŻYSTÓW

elementów prefabrykowanych,
- ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych
li n23 g zatrudni zaraz Lódzkie Prz~dsiębio:stwo BuMLODE, bezd zietne mal- downictwa Miejskiego nr 1 Lódź, ul. PiotrZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
597!:-k
teństwo pos zu ku je poko- kowska 55, pokój 219.
ju z n i ek r P'> U1 ąc y m wej ści em.
Oferty
„11021"
- INŻYNIERÓW ARCHITEKTÓW, INŻ. INPrasa. P'otrkowska 9~
STALACJI SANITARNYCH, INŻ . BUDOPOKOJ
z oddzieln vm
WNICTW A lądowego o specjalności konweg ciem
dla
oan6w.
Lódź .
M i ętowa 7.
po 16
~trukcje i drogi z uprawnieniami do proIl 085 g
jektowania i stażem pracy na stanowiw ŁODZI, ul. PABIANICKA 152/154.
MALŻE~STWO . z
dzie- ska st. projektantów i projektantów,
ckie-m poszu kuje m 1e<;Z · - POMIAROWYCH i POMOCE wiertaczy
kan ia z osobnym
wejOo nabycia w sklepie branżowym w Łodzi
do pracowni geologiczno-geodezyjnej,
śc 1em
na rok.
Oferty
M 075" Prasa
Piotrkow- zatrudni zaraz z terenu Lodzi Zakład Proska 96
jektowania i Usług Inwestycyjnych „lnwestPOKOJ--z--od-d_z_la-ln_v_m projekt" Lódź Województwo CZSBM w
ł
w ejś<'iem
do w ynaJę-ci a . Lodzi, ul. Kasprzaka 4, tel. 509-74. Bliższe
A. Ks i ą ż ka 9. Balu tv
oraz we wszystkich jednostkach handlowych,
11065 g informacje o warunkach pracy i płacy pod
wskazanym adresem.
6126-k
llJALŻEI'<'STWO
z cz;eBogaty asortyment tkanin i dzianin produkowany
ck'em
cz łonkow i e
spółd zi eln i poszukuje m!e DWÓCH ST. MAGAZYNIERÓW,
jest przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
sz.kan ia ewe·nt.
p(}ko jn. - OSMIU ROBOTNIKÓW niewykwalifikoOferty ..11169"
!'rasa. wanych
(mężczy zn)
do pracy w magazynach
~
wykończenia i technik druku.
~ P'otrkowska 96
przyjmie z terenu m. Lodzi „Agroma" LódzGARAŻ
lub
plac
na
~
5842-k
~ us t a·w :e n ie
<>koP<:l. kie Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem RolPrn•by•ze\\·sk 1ego - Kl- niczym w Lodzi, ul. Duńska nr 1 - Teofi-,
l ' ń•k 'A E! O
kuo ' E: wy- !ów. Wynagrodzenie wg układu zbiorowego
PLAC, nadający s l ę na dz ierżaw i ę. Tel. 460-57
11072
g pracy dla przemysłu metalowego. Praca jeogr<>dnlctwo - s prz~da.m
dnozmi a nowa. Zgłoszenia osobiste przyjmuU KOGO ZGAśNIE ŚWIATŁO
Balu.ty, ul. Wiewiórcza 10
je komórka kadr.
6136-k
ll 025 g
1. W dniu 2. VIII. br. w godz. od 6.30 do 17 DOMEK Ju.b pól ok'>l:ce
ulica: Zakątna od 1 Maja do nr 31 i Lodzi. kup . ę. Oferty - ST. KSIĘGOWĄ ze znajomością obraWięckowskiego od Lipowej do Hu- „10998" Prasa, Piotrkowchunku wynagrodzeń I zasiłków ZUS,
ska 96
MATEMATYKA,
fizyka.
tora.
mg r
Niepo•kojczyck i - - INSTRUKTORÓW praktycznej nauki za2. W dniu 3. VIII. br. w godz. j.w.
DOMEK dwuro<l.zin:iy z 533-2-0
wodu o specjalności tokarz,
10232 g
sprzedam Boulice: Sprawiedliwa od Limanowskiego do ogródk:em
- ROBOTNIKA do transportu,
homolca 17
11142 g MATEMATYKA,
1ę zrk '
Wrześnieńskiej, Klonowa, Lutomier- 4 KIEROWCÓW, ·
HA ul. Opolska 43 290-11, mgr Lin ke 10909 - 2 MECHANIKÓW sa>nochodowych,
ska od Sprawiedliwej do Antoniego 1,78
sprzedam.
W · adom'>sć:
MATEMATYKA.
257-57,
l Wrześnieńska od Obornickiej do Rada.ie-eka 69, Moranda
mgr PJus ko\\·skl
1'1837 g - 4 PRACOWNIKÓW do straży pntetr•y&lowei,
Bydgoskiej.
11 14 7
- - - - - - -- - - -g MATEi'llATYKA.
P'otr3. W dniu 4.Vlll.- br. w godz. j.w.
FREZERA,
SZLIFIERZA,
KUPIĘ
w S<>kolnikach ko\\'ska 47-5, mgr Plu- - TOKARZA,
WIERTACZA,
ulice: Kasprzaka bl. nr 1, 2, 3, 65a, 66, lub okolicy dz i ał.kę zale- c i ńskl
10839 g
s
ioną,
może b y ć ogrodzo- WYTACZARZA,
67, 73, 64, 68, 62, 63, 74, 75, Okrzei na. Oferty
„10854" Pra- MATEMATYKA stubl. nr 114 I 121.
sa, Piotru<cO'Wska 96
dent Ociepa, tel . 541-~6 . - 2 WYDA WCÓW magazynowych,
godz. 17-20
11112 g zatrudnią natychmiast z ter:~nu L::idzl
4. W dniach od 6 do 7.VIIl. br. w godz. j.w.
osiedle „Dąbrowa", bl. 111, 112, 113, 115,
MATEMATYKA ch emia Zakłady l\frchaniczne im. ,J. 5ltrulczyka w
Tel. 405-10. Diplom ant ka Lodzi. Zgłoszenia przyjmują rlz1a!y osobowe
116, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 211,
PL. Tomaszczyk
11'104 przy ul. Wólczańskiej 178 l Papiernic·1ei 7
213, 247. 252, 252a, 252b.
6055-k
FRYZJERA-kę damsk 'ego (Zarzew).
S. W dniach 7, 14, 15, 16.VIII. br. w godz. j.w.
na stale przyjmę. 7.•eloulica: Podleśna.
PIANINO
nlem
lookle
na
15
a
10033
g
_
ELEKTROMONTERÓW,
8. W dnia.eh od 8 do 9.VIII. br. w godz. j.w. sp!"Zeda.m. Próch.nl•ka l ,
ulice: Ruchliwa od toru PKP do Luko- m. 15, IV p, klatka c. RENCISTĘ bez nalo<iów - SLUSARZY,
11091 g do cieplarni na kilka it.o- - ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych
wej, Romana od Ruchliwej do Mili- Po godz. 16
n dziennie
rzyj mę. - MONTERÓW samochodowych.
cyjnej, Kolejowa, Opalowa, Lagod- SPRZEDAM 2 platformy dz'
Ksawerów,
ul. Żpyt'li
a 6
1-k<mne. Tel, 340-55
u 121 g KIEROWCÓW samochodowych zatrudni
na i Eugeniusza.
1_05_o_g POTRZEBNY _ szewc
_
_
_
_
_
_
_
PRE
„Elektromonlaż"
w
'· W dnia.eh od 8 do 14.Vm br. w godz. J.w.
1 natychmiast·
cholewkarz. potądan l ren Lodzi, ul.
Rewolucji 1905 r. nr 21.
ulice: Żmichowskiej od Koźmiana do Ta- PUDELKI - 554-19.
_
_
_
_
_
_
_
19_9_os_g
ciśc i <1.zw<m ić po god z. Wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy
trzańskiej, Zapolskiej od Żmichow
3 97
uooo g w budownictwie. Informacji udziela dz. kadr
skiej do .Sląskiej, Tatrzańska od WZMACNIACZ stereoto- 19 · tel. :Mz
kolwnMml POMOC do dz; ecka po- i szkolenia zawodowego w Lodzi, ul. RewoŻmichowskiej do .Sląskiej, Zapały, n lcz.ny
2Xl5
W, taa1lo sprze,1am . trzeb na, Teofilów,
Lnia - l
90
k
2
1 259 -49 1u b 3!lfl-70.
Kolumna.
ul. Prz:; goń na
Bohomolca i Oppmana.
36 _ 36 . po 17 11133 g ucji I 5 ro u nr I, te.
u110 g
wew. 16 lub 81.
4794-k
L W dniach od 10 do 14.VIII. br. w godz. J.w. 14, Skowroo
POMOC do dziecka 2 5ulice: Augustów od Janowskiej do koń Z
POWODU
wyjazdu rocznego pC>tnebna. W~ca w kier. Dąbrowy, Zakładowa, spr:iedam czyn.ny za.klad ru:nki dobre. Tel. 5·,2-52. - ELEKTROMONTERÓW i Ich pomocniga!Mlteryjnych wlecz0<rem
1()849 g
ków,
Transmisyjna, Olechowska od Za- wyrobów
i pam i ątkrursk !ch
wraz
kładowej do nr 58.
ze stałymi :z.a.mówienia- BLACHARZY ł Ich pomocników w zaCena 100 tys. zł.
kresie wentylacji.
6242-k m!.
Oferty
„11086" Prasa,
- MONTERÓW-SPAWACZY instalacji saP iotrkowska 96
PRZYCHODNIA Sk61'"!10·
nitarnych,
OGŁOSZENIA DROBNE
„SKODĘ 1000-MB" sprr.eWen erologlcz;na m. rJO<lizi - UKLADACZY izolacji,
<iam. Tel. 818-83
11209 g uJ. Zakątna 44, I pięt ro, oraz
w grupie remontowej ślusarza ogólnego
KUPIĘ
domek Jednororejestr acja, pr zyjm.uje . ca i remontowego,
dzi.nny
(1Ille
bllźni a.k)
!ą dobę (oprócz rnedztel)
MURARZA
2-3-poko-j.owy z wygo<!~- --~/
~u ud.ziela po rad w za kre- •
ml, garazem, względnie ~·J!!.~ ~ s:e chorób wenerycznych - STOLARZA-SZKLARZA;
DZIALKĘ
w
Starowej miejscem na garaż ~ ma.i
leczy
bez;plat.nie
I
MALARZA
budowlanego
Górze - blisko przysta- lym ogródkiem. Okolica: WLOCLAWEK - M-5 nek MPK - sprzedam. Jul ia.nów Radogoszcz zamien i ę na 3- lub 2-po- Dr Jadwiga ANFORO- do pracy na terenie woj. łódzkiego zatrudl'!i
W i adomość: E. Mallnow- Chełmy.
Oferty - kojowe - k<lltnfo<rt . w WICZ - skórne, wene- Przedsiębiorstwo
Robót Instalacyjnych w
•kl!, FilnaalSO'Wa 10
„11000" Prasa, Pi>C>tnkow- U>dzi, Wloclawek, Wie- ~cz~e 16 ·30-ie, Pf~ ~ al~ Lodzi, ul. Strzelczyka 21. Inform:;icje tel.
lill3'7 g Sika 96
7
niecka 30, m. 1-02 11027 g
- - - - -- - 403-30 wewn. 2R.
n96B-k
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_ _ _ _ _ _ _9_74_7_g
Dr ZIOMKOWSKI, skórne, weneryczne
15-19.
P lotrkO'W'ska 59,
opr<>cz
www www
-· •
,.,„.
www
www
"www
sobót
11108 g
POSZUKUJĘ
osoby wyjeż,clżając ej
samochodem
osobowym do Mielna lub
Koszali na dm ia 15 s er prna. _ Wiad om o ś ć :
P;on·p r y p o m i n a,
261 • m. 8· _c. uko:'slca
plns kt
111~ 1
g
SKRADZIONO
teczkę z
ie sklepy braniowe i ogólnospożywcze
nastę,pujący m i dokum em prowadzą sprzedaż śledzi solonych
tarn i : zezwe>lenle i uprawnienie „na wyiko.nywanie
objętych sezonową obniżką cen:
ga.lant ei~u . z meta.lu , p:eczątkę i M
me dokum enty
na
nazwisko
Andrzej
śledzie solone po zł 16 za kg
Chojnacki, .
Niesulków
obniżone do 10 zł za kg;
pow. Brze.zmy. zwrot z a
wynag rodzeniem:
Lódź,
l{,onwa!lowa 1,2
11092 g
śledzie solone po zł 11 za kg,
PRYWATNY SKLEP z
a.r tykulam i inotoryzacyj obniżone do 7 zł za kg.
nymi
polec~:
wyroby
gumowe, rury, filtry tiu
Chcąc ułatwić pracę proponujemy danie ze śledzi solonych
mi.ki, części motocykl i>We
wig przepisu:
i rowerowe, wózki dz1ec i ęce . Zgierz,
Ko:11 '.1:ny
' a la minoga. :i
Pa.ryskiej 59
11074 g
NAPRAWA
lodówe k Sledzie (ok. kg) oczyścić opłukać, osączyć z wody, posolić,
586-55
:Lnż.
Wysocki.
obtoczyć w mąće i usmażyć na rozgrzanej oliwie.
10-14
9982 g
PrŻygotować zalewę: 3 średnie cebule pokrajać w plastry
PRAGNIESZ szc zęśli we go
i podsmażyć na zloty kolor, podlać wodą (1/2 szklanki),
mal żeńsbwa? Nap isz : Pr y
dodać
sok z cytryny. 2 liście laurowe, 2 ziarnka
watne
Biuro „Venus",
angielskiego ziela, sól, cukier do smaku. Zagotować. Sledzie
Kosza11m, .Kolejowa 7.
• ułożyć w słoiku lub kamionce i zalać stygnącą zalewą.
s1ys1ca,ne:zn1
e prze$1emy
k.rajo·we adresy
Pozostawić
w chłodnym miejscu do następnego dnia.
oOG7 k
Podawać z pieczywem lub ziemniakami z wody, surówl>ą
--------z papryki, pomidorów i jabłek.
ZGINĘLA suka dober11162-k
man b rązoowa w k a g ańcu. Odpre>wadz' ć: Ne>w<>t„,„~„"~'~„„„„.,.~„„:".,..,.„:!t:!t..,.,.,,,„„„.., im l5 m. u od. i:ooz. 16.

KONSUMENCI
CENIRALA R-YBNA
z

1

- SPA'WACZY ELEKTRYCZNYCH,
- SLUSARZY,
- MONTERÓW TRAFO.
- TOKARZY,
- FREZERÓW,
- MURARZY,
- SZKLARZY,
- ROBOTNIKÓW MAGAZYNU,
- ROBOTNIKÓW TRANSPORTU,
- KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH z I
lub II kategorią pr. jazdy,
- MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH,
- MANEWROWYCH,
- USTAWIACZY BOCZNICY KOLE.JOWEJ,
- SUWNICOWE i KOBIETY niewykwalif!kowane do kuchni
zatrudni z terenu m. Lodzi FT i AT „ELTA"
w Lodzi, ul. Aleksandrowska 67/93. Zgło
szenia przyjmuje dział przygotowania kadr,
pokój nr 36.
6199-k

I
Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Lowiczu, ul. Starościa1isl•a 4 ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż materialów 2
rozbiórki wraz z rozbiórką W' orientacy jnym
termin:e do 1 września br.: 1. domu mieszkalnego drewnianego i budynków gospodarczych drewnianych i murowanych w Skierniewicach,
przy
ul. Nowobielańskiej 27:
2. budynku gospodarczego murowanego w
Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 44.
Do przetargu mogą przystąpić przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
jak również osoby fizyczne. Oferty należy
składać do dnia 11 sierpnia 1973 r . . w zaklejonych kopertach w sekretariacie Rejonu
Eksploatacji Dróg Publicznych w Lowiczu
z dopiskiem na kopercie - oferta. Otwarcie
kopert nastąpi dnia 15.VIII. br. Przystępuja
cy do przetargu winni do dnia ll sierpnia
br. wpłacić w kasie tut. Rejonu wadium w
wysokości odpowiednio do punktu 1 3.000 .
zł, do punktu 2 - 2.000 zt. Przy jednakowej '
wysokości
ofert pierwszeństwo będą mieli
oferenci zakupujący do rozbiórki łącznie budynki wymienione w punktach 1 I 2. Zastrzegamy sobie prawo wvboru oferenta lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
6205-k
Zakład

Projektowania i Usług Inwestycyjnych „lnwestprojekt" Lódź-Miasto, ul. Piotrkowska 94 ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż do rozbiórki obiektów i innych
naniesień znajdujących się na nieruchomoś
ciach w Lodzi: 1. ul. Bydgoska 13, 15, 20122,
24, 26; 2. ul. Lutomierska 127, 135, 137, 139:
:l. ul. Antoniego 12, 15, 17; 4. ul. Balonowa
106, 106A, 106B, 108, 124A, 124B, 128A, 130,
130A, 132, 136, 138, 140, 142, 146, 148. 125,
127; 5. ul. M. Fornalskiej 42. W przetargu
mogą

brać

udział przedsiębiorstwa

państwo

we, spółdzielc ze i nieuspołecznione oraz osoby fizyczne. Przystępujący do przetargu winni obowiązkowo wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc) od każdej nieruchomości na konto CZSBM Zakład Projeklowan ia i Usług Inwestycyjnych w Narodowym Banku Polskim III Oddział Miej ski
w Lodzi, ul. Sienkiewicza 24. Nr 950-6-3263
lub w kasie zakładu, ul. Piotrkowska 94,
pokój 67, co najmniej na l dzień przed datą
przetargu . Oferty na poszczególne nieruchomości należy składać na drukach ZPiUI w
zalakowanych kopertach w pokoju nr 82,
ul. Piotrkowska 94 do dnia 13.VIII. br.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.VIII. br. o
godz. 9 w pokoju nr 84. Zakład zastrzega
sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo
odstąpienia od przetargu bez podania przy.:zyn. Bliższe informifcje i druki można uzyskać w ZPiUI Lódź, ul. Piotrkowska !ł4. w
pokoju nr 82.
6200-k

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DYREKCJA
TECHNIKUM PRZEMYSŁOWO
PEDAGOGICZNEG-0

w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21
KIEROWCĘ z I lub II kategorią prawa jazprzyjmuje zapisy
dy - zatrudni RSW „Prasa-Książka-Ruch",
Piotrkowska 96. Zgłoszenia przyjmuje dział
DO
KLASY PIERWSZEJ
kadr IV piętro pokóJ' 401 w godz 8-14
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
'
'
'
·
·
o specjalności:
MGR EKONOMII
FORMIERZ - ODLEWNIK
•
- MGR INŻYNIERÓW WLÓKIENNIKÓW,
Uczniom klasy I zapewnia się:
pos i adających
praktykę
w przemyśle
- Pełne stypendium dla uczniów
włókienniczym na stanowiska:
zamieszkujących
w
internacie
- KIEROWNIKÓW PRACOWNI ,
- 519 zł, dla pozostałych - 288 zł,
- STARSZYCH ORGANIZATORÓW,
- Internat,
- O~GANIZATORÓW,
- Posiłki regeneracyjne w czasie za- MLODSZYCH ORGANIZATORÓW.
jęć warsztatowych,
Od kandydatów pożądana jest znajomośr
Wszystkim absolwentom zapewnia
problematyki organizacyJ'neJ· w przemyśle
się pracę w wyuczonej specjalności.
. .
.
.
włok1enniczym w zakresie:
6142-k
- procesów produkcji,
- procesów pracy
·
·' b'
h
- organ1zacJ1 prac iurowyc ,
.gg~QQC,)QgggQQggQgQ<
- organizacji .~ zarządzania.
1
- mechan1zaci1 prac obrachunkowych.
P
M 1E
E N 1A :
- analiz ekonomicznych.
Przyjmiemy zaraz i w terminie pozmeiszym
o powierzchni ca 250 m kw.
(do uzgodnienia) do Branżowego Ośrodka
O
.
.. . z
d
NADAJĄCEGO SIĘ
rgamzaCJJ 1 arzą zama przy C en t ralnym
I
Laboratorium Jedwabniczo-Dekoracyjnym w
NA
WARSZTAT
MECHANICZNY
:
Lodzi, ul. Gdańska 118. Reflektujemy na
pracowników
energicznych,
posiadających
poszukuje
zamiłowanie do prac organizatorskich, którzy samodz!elnie, w~ględnie po ~dpowiednim
SPóŁDZtELNIA PRACY
przeszkoleniu potra[1ą wprowadzić w przedsiębiorstwach
branży
jedwabniczo-dekora- ł
„CZYSTOŚĆ"
cyjnej tematy nowatorskie z zakresu nowo.
h
f
·
··
·
d
·
t
czesny c
orm organizaci1 1 zarzą zania.
Łódź, ul. Piotrkowska 22
Kandydatom o wysokich kwalifikacjach zapewniamy dobre warunki placy. Oferty na- 1 Ziloszenia prosimy kierować ~od wyżej
leży składać do działu kadr i szkolenia za- 1 •
podany adres lub tel. 205-75.
1
wodowego w Lodzi. przy uL Gdańskiej 118
6228-k 2
~ godz. 7.30-~J5.30,
Ji220-1' I~

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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,,Brzdac" PO 55 latach

Dziś ~Radio-tTelewi1ji
•
Hollywood umiera
WTOREK, 31 LIPCA
PROGRAM I

Wysłannik „Le Soir Illustre" odszukał po 55 latach
Jackie Coogana; słynnego 9ngiś jako „Brzdąc" w filmie
Charlie Chaplina. Dziś jest to tęgi sześćdziesięciolatek z
przymrużonymi oczami i wąsami, z szacunkiem wyraża
jący się o Chaplinie, a z niechęcią
o obecnym Hollywood i filmie.

Coogan
mieszka w Palm
Sprmgs Jego willa, na tle
pałaców ~·ranka Smatry, Boba Hope czy Kim
Novak,
wygląda bardzo skromnie. O
spotkaniu Coogana
Chaplin
tak wspominał po latach: w 1919 roku pewien tancerz
w Orpheum Theater w Los
Angeles - wyszedł
kłaniać
się
publiczności
w towarzystwie 4-letniego synka. Dzieciak wykonał kilka tanecznych gestów i uciekł. Gdy sala klaskała. mały
w:vszedł
ponownie i za tańczył W innym wykonaniu b,Yłoby
to
niesmaczne. lecz ten
mały
urwis miał tyle uroku. Po
kilku dniach podpisano kontrakt. W czasie rozmowy dorosłych Jackie Coogan usnał,
lecz jego los został zd~cydo
wany, Chaplin napisał sce-

i

nariusz
zdjc;ć,

które

przystąpiono do
trwały 368 dni.

Gdy miał 7 lat, 30 tys. osób oczekiwało jego przybycia do Southampton.
Przed
londyńskim
hotelem, w którym mieszkał, stały
tłumy,
by spojrzeć
na
„cudowne
dciecko". spokojnie
bawiące
się na balkonie.
Jego
gaża sięgała zawrotnych
sum
- 50 do 80 tys . dolarów tygodniowo.
Według
danych
sendujących
popularność
aktorów, na czele listy znalazł
s ie Jackie Coogan, na drugim miejscu Rudelf Valent:no , a na trzecim - Douglas Fairbanks.
Jackie narrncał modę, sposób bycia ~wym rówieśn:kom
na obu półkulach. Przez niemal dziesięć lat wcielał się

Po raz pierwsiy w Polsce

Mechaniczny zbiór wiśni
W I Zakladz!e
sa.down!czym
Instylu.\u Sado\\"n'ct•Wa w Alb'gowej zastosowano po raz perwszy w
Polsce
mechan'czny
zb;ór w:śni. Prototyp un',k•lneg.o w kraju aparntu do ott"?.<1oania w!śni
skonstruowali
dr

~
I

...., ...~....."""'""''"'

wj--korzystuje jeg<>

napęd

hydraul '<:zny . Spe~jalnq „ty<:zką
otrzqsai:::za,
zakoń-czoną
sz,czypcami obejmuje s'.ę
;x>57,czegóLne
w?ąeZione

galęz'.e

z pulp:-tu

drzewa

-

a

sterO\\·n~,2ze

g-o
urządz-0n~c
pneu.n1atyf!zne
wyv;oluje drga.n:a o
często·i..1:

TOTO - LOTEK
6, 15, 23, 24, 34, 43
dod. 20
Wylosowana banderola 95898

„KUKUŁECZKA"

5, 15, 22, 28, 33, 35
dod. 32

wo?.ci 800-1!00 U•dcrze1i na m·nutę
p rzy regul·oo;,\·a nrm skuk 1J
od 35 do 60 mm . W c t\gu klku seku.nd n'e naru,zając srstemu

kor?.en:ov:eg-0

dr:.. ~'-'..''.{a .

n'e uszkodzone owo<ee sp.,dają
na specjalny ekran - który rozk!adają.c
s;ę n'czym
wach!arz
obej1miuje pień <irze~,·a - i pr"".enos7,one taśm 1 owym transoorter-

kiem zsypuja się do skrzynek
Ca!ko\\''ty zb'ór wiśni z ;ednego drzewka jest przy •1żYc'u
tego <l>trząsa.cza 5-krotn;e sz)·bszy n'ż przy trady'Cyj.nej metodzie ręcz;nej. Wa~t<> d.C>dAć że
całą

aparaturę

Na kilka miesięcy
przed
pned dojściem do pe.Jnoletnośc: wracał samochodem z ojcem i trzema przyjaciółmi z
po1owan1a. Samochód wpadł
w poślizg, ojciec 1 przyjaciele zg1nęl1, on był ciężko ranny. Miał wtedy na koncie około 2. mln dolarów. Matka,
owdowiawszy, wyszła szybko
za adwokata rodziny, Arthu. ra Bernsteina, który odmówił
pełnoletniemu
pasierbowi wypłacenia
posiadanych pienię
dzy. Istnialo wtedy w Kalifornii prawo, że zarobki nieletnich należą do ich rodziców. Prawo to zostało uchylone o 48 godzin za pózno dla
Coogana. Nowe prawo, gwarantujące nieletnim
wypłatę
zarobionych pieniędzy po osiągn ic;ciu pel n letności,
nazywa się „Coogan law",
lecz
młody Jackie otrzymywał od
B 'rnstPi na „ 6,2.5 dolarów na
tydzień. Po
póltoraroczn:vm
procesie odzyskał 35 tys. dolarów, w tym własna polisę
ubezpieczeniową.

Zd.zislaw Cianciara l mgr imż.
Woj.c:ech MaLeaki z
za.kia.d u
Mechaniz.lcf I1~sty lutu
Sa•jvWn.ctwa w Sk:ern.ew:cach.
-T-o orygcnalne ur ząd.zeni e pod !ączo.ne jest do c.ągn:ka
„ Ursus" i

w postaci Olivera Twista
Tomka Sawyera, wzruszał i
ba wił w wielu filmach. Gdy
ukończył 13 lat, coś się zaczęło psuć: nie był już dzieckiem, jeszcze nie młodzień
cem, zabrakło dla niego ról.

przy~olo\\·uje

s:ę

do pra.cy w k'lka m irrmt.
Od przyszłego roku
Zakład
Me.chan iza.cji
sk!erniew!ck\ego
instytutu
rozpocznie
seryjną
pmdu1k.cję taikcch a,para,tów.

9.45

Pieś,:i .•

przedszkoli

Poślubił

t.:iLu.:e luG..c)'W€' 5p'e-

wa i gra Chór ! Kapela Rozgl.
Sląskiej.
LO.OO Wiad. IO.OS Muzyczny seans filmowy. 10.45 Lato z radiem 12 05 z kraju i ze
świata. 12.20 Graj
kapelo, graj
od ucha 12.30 I<:oncert życzeń.
12.50 Przeboje dl.a wczasowiczów.
13.25 Radiowy poradnik -rolnika. 13.35 Jazz na popołudnie.
14.00 Ze świata nauki i te.chniki. 14.05 Muzyczny omnibus.
14.30 Sport to zdrowie. 14.35 Melod ie dla żotnierzy 15.00 Wiad.
15.05 M~'trwwie iekkiej batuty_ 15.30 Refleksy, 15.35 Muzyka . lfi.00 W'ad. 16 10 N~•i u'ubieńcy.
16.30 Plyty z różnych
stron - ZSRR. 16.35 Propozycje na dzis. 17.00 Studio Mło
dych . 17.15 „Rytmy". 17.50 Rytm.
rynek. rel<lama. 18.05 Biuletyn
polskich nagrań. 18.30
Cykl:
Prądy 1 pog l ądy_ l&.40 Spiewają
polscy aktorzy. 19.05 Muzylrn i
aktualnoki.
19.30
Domenico
S.carlatti - mało znany. 20.00
Dziennilc 20.15 Gwiazdy 'wiatowych
estrad.
20.:iO
Kronika
sportowa. 21.00 Miniatury rozrywkowe. 2l.25 Aktualności kulturalne. 21.30 Rytm, taniec. piosenka. 22.00 Wiad ~2.05 Rytm,
taniec piosenka. 22 .25 Co slychać w <\wiecie. 22 .30 Rytm. taniec. piosenka. 23.00 Dziennik.
23.10 Korespondencja z zagranicy . 23.15 Jam sessi<m.
24~00
W i ad.
PROGRAM II
9,20 J. F, Haendel. 9.40 Dla
i

r1ziecil1.ców

wiej-

skich - „Piekarz", 10.00 ,,Łow
ca" - PIJW. 10.30 w. A. Mo-

wówczas aktorkę Betty Grabie. Małżeństwo trwało krótko: jego gwiazda gasła, jej
wschodziłR.
Nie
powiodło sie też drugie
małżeństwo. Trzecie trwa· 22 lata.
synek - Christopher Coogan
- ma obecniP 5 lat. tyle samo co jego ojciec, gdy zaczy-

zart -

nał karierę.

W
gan
ko
nie

czasie wojny Jackie Coo.. .
.
wyrozn1l się odwagą japilot myśliwy. Po wojnie
w1edz1ał, co .ze sobą począć. Powrócił do teatru jako
jeden z szeregowych pracown ików . Zagrał wiele drugox:l
h
ól
t 1
·• "
rzę nyc
r
w e ewizji. vv
latach
~964-1965
odzyskał
nieco sławy w serialu „The
Adams Family",
a
obecnie
występuje Yl serialu „Barnaby
Jones".
Twierdzi,
że
Hollywood umiera,
brakuje
wielkich talentów, z wyjątkiem Lizy Minelli.
Po
matce, Judy Garland, odziedziczyła ona talent na szczęście
bez
zamiłowania
do
skandąlów.
Coo·gan za prze.
szłością nie tęskni,
niczego
nie planuje, żyjąc z dnia na
dzień u boku żony i synka.

„Bastien

i

Bastienne" -

opera komiczna w I akcle. 11.30
Wiad 11.35 Dobre Jato wszystkich dzieci. 11.40 Skrzynka P<>szukiwania rodzin PCK. 11.45 Od
Tatr do B_altyku . 12.10 „Lato,
Jato" - rep_ dźw. (L) 12.25 Offenbach „Opowieści Hof.Cmanna". (L)
13.00 Koncert dnia.
13.30 Wiad. 13.35 „Przygoda ze
słońcem"
13.55 Mini-przegląd
folklorystyczny. 14.00 Więcej, Je·piej, taniej.
14 15 Tu Radio
Moskwa . 14.35 K. 'szymanowski:
u sonata A-dur. 15.00 Radioferie w kręgu przyjaciół. l:i.40
„Zagadka muzyczna" (L) 16.00
\\'.\ P°"ll ne.k
1ur> ;t;-k '·
rn.1·J
Echa II Międzynarodowej Trybuny Młodych Inte1·pretato ró w
w nratysławie. 16.45 Aktualności łódzkie (L). 17.00 „Folklor
robotniczy miasta Loclzi" (L).
17.15 RePortaż (L). 17.35 Utwory
Orlewicza ! Żylisa. (L).
17.55
Opowiadanie pt. „Wycieczka"
(L). 18.10 R-Reklama (L). 18.20
Radiowy term;narz muzyczny.
18.30 Echa dnia. 18.40 Widnokrąg.
19 oo studio Młodych: „Tu Berlin - studio festiwalowe·•. 19„30
Magazyn
literacko-muzyczny
„Wigilie dni powszedni.eh". 21.00
Kwadrans muzyczny K. stromengera. 21.15 O nich warto posłuchać . 21 30 z kraju i ze świata 21.50 Wiad. sport. 21.55 Roz.mowy o wychowaniu, 22.05 J,

Haydn: Symfonia C-dur nr 48
„Mar.is Teresa". 22.30 Kalejdoskop kulturalny,
23.00 Po raz
pierwszy na antenie. 23.30 Wiad,
PROGRAM Ul
lt.27
E10
Bem
solo
\ w zespole. 11.45 „ Umarli rzucają

cie11". 12.05 Z

MIECZYSt..AW DERBIEN

średnio związane z procesem, gdyż prokurator oskarżył
wczoraj moich klientów o spowodowanie zamieszek po
tamtej stronie rzeki. Uważam, że odpowiedzialni za te
zamieszki są ci, którzy, nie zastanawiając się, podali do
wiadoll'.{ości publicznej list, podpisany przez „Czarne Pantery", Wtedy nie wiadomo było jeszcze, czy ma on jakikolwiek związek z mo,rdersiwem. Odpowiedzialni za
to są ci, którzy o.;;karżyli ekstermistyczną organizację
murzyf1ską, zanim jeszcze
po·rucz11<ik Trent zakończył
śledztwo!

Znów się zakotłowało. Czarni i biali patrzyli na siebie złym okiem. Westchnąłem li ulgą, gdy zobaczyłem
policjantów, którizy pojawili się na sa.!i, aby rozdzielić
ewentualnych przeciwników. Sędz<ia Cornwall.is, którego
twan przybrała kolor fioletowy, zagroził usunięciem puPrzede mną para młodych ludz.ii o zgnębionych minach. Wiedzieli, że tego dnia zadecyduje się ich los. Nie
ufal.i już nikomu. Poprzedniego dnia prokurator z niezwykłą zręcznością robił wszystko, aby. nie zadawać im
pytań. Chodziło o to, żeby Micke i Debbie, zanim zaczną zeznawać, mieli przec,iwko sobie opinię całego miasta.
Wszyscy oczekiwali, że Tim Fortee zażąda, aby oskarżeni stali się świadkami we własnym procesie. Ale tu
sensacja: · adwokat zapowiedział wystąpienie nowych

S-chumann

„Papin.ans".

świadkóW\
Przedstawił

okoliczności. w
jakich
znaleznono . ciało
Arnolda Ebingera i opisał przebieg wydarzeń owego
fatalnego wtoTku.
- Panie i panowie przysięgli! - powiedział. - Sze·
ryf O'Malley i oorueznik Trent przyjechali naty.chmiast
do posiadłości Ebingerów, bo taki jest kh obowią'Zek.
Czekała tam na nich wdowa po Arnoldzie Ebingerze,
głęboko poruszona . Pokazała im list z pogróżkami, który znalazła poprzedniego dnia w biurku swego męża
i który, według niej. był powodem jego zdenerwowania
w oiągu ostatnich dni. Cóż się wówczas wydarzylo? Za
P9Średnictwem prasy, radia i telewizji list ten został
natychmiast podany do wiadomośoi publicznej! Pojawiły się napastliwe artykuly wstępne; niektóre z nich niemal nawoływały do mordowania.
W sali rozległ -'ię wrogi szum. Tim Fortee spokojnie
czekał na ciszę. Sędz<ia Cornwallis z wściekłością uderza młotkiem w stół.
Zabraniam obroruie takich wynurzeń politycznych
- krzyknął. - Niech obrona trzyma się ściśle faktów,
ważnych dla procesu!
- Wolnemu obywatelowi tego wolnego kraju nikt nie
może zabronić przypomnnenia bolesnych wydarzeń, które wstrzasnęły nas,zym miastem
następnego
dnia po
śmierci Arnolda Ebingera! Były to wydarzenia bezpo-

;._ 133 -

Tim Fortee

wyciągnął

ramiona w

nowe~

23.05 Kronil{a

ławy

muzyki p-01-

skiej - Warszawska Jesień 1958. 23.25 Na estradzie
Ella
W dniu 29.Vll.1973 r. przeżywszy lat 58 odszedł od nas
na zruwsze rna.sz najukochań
szy Mąż, Ojciec
S, t P.

publ i1cys tyczmy

prc1giruin1

1nie m. in „Niew:ct.zia·Lna
-

-

ręka•'

'fi.Lm

21.40 „Merkury 73". 22.25 Dzien-

nik.

PROGRAM l l
17.10 „Spotkam!e 11. bia!ą damą"
- progr. pu.bl. (Po.znań ).

.,Estrada MlOO ?Ch M UZJ' .ków·' (Kafo w:.ce 1. 18.15 Wojsko'"Y f'lm dok. f•lmy WF , ,C7cr>-

17.45

1

0

lówl{au. 18.45 „R0Zi!t-0sze lan1a;nia głowy" telel1urn : ej. '!9.20

Dobranoc ('koloT). 19.30 Dz!en"Komtyne-n~
nilc (il«<>l<l«'). 2!J .15
pełen burz"
(<Glob) progl'. publicys.tyc:z.my. 20.45 ,.P.-ometeosz
Pohsk.i" QW'e.lcy zmani i nieznami) - Ig·na<ey Lwkasie-wiJCz. 2J .20
24 godzmy ~kolotl'). 211.30 Kon.cert fim.alowy fesotlw.aJ1.1 piosP.n·
!ki „Z!Olty lew" w Lipsklł 'Program TV NRD.
27 lipca 1973 r,
W dniu
zinarla tra giazn.ie w wieku
lat 33
S, t P.

JADWl'GA

Prot.
9r Wlodzimierzowi
dyrektor<>wi InMercowi stytulnl Techniki Ciepl,nej i
Chłodnictwa
PoHteehniid Lód.zl<iej z powodu zgonu

Pogmeb odbędrzJ.e "1ę rbtla
31 IiJ><la 1973 r. o goąz. 15.30
z k.aplicy runentarma na Dolach, o czym Qlll\Viada.m.i.ają
pogrążeni w
głębokim żaJu i
smutku
SYN, RODZINA
I GR.ONO PRZYJACilOif>
DN>giej koleża.nee adw.oka.t
Marii Zatorisldej-Bykow wyrazy
serdeQ1Jllego wspólczuc.ia
z pGWpdu śmierci

MATKł

TEŚCIOWEJ
wsp6lw.u-

skła1dajl\

KOLEŻANKI

I KOLEDZY
Z ZESPOLU ADWOKACKIEGO NR 10 W WDZi.

PRACOWNICY
INSTYTUTU
Dnia 28 Lipca 1973 r. zma!l'l
po długi.eh i ciężkich oierpieruach w wieku lat 53

Dnia 28 lipca 1973 r. mmarp_rzeżywsrz.y
lat 80 nasza
najlepswa
i
najukochańsza
Matk.a i Ba boi.a
ła,

S. t P.

JARZĄB

Pogrzeb odbęd2lie s:ię dnia
1 sierpnia 1973 r. o godz. 15
z kaplicy cment31I'za ~w. An·
toniego na Mani, o czym powiadamiają
w nieutulonym

KACZVŃS1KA

JANINA

z KONRADOW,
nauczyciellca..
Pogrzeb odbęd.'.lJie się dnia
31 lipca br. o godz. 17 z
Im.plicy cmentarza św. .Józefa
przy ul, Ogrodowej, o czym

zawiadamiają,

żalu

pogrąż~

ŻONA,

SIOSTRY
RODZL'<A

CORKA,
I

ZIĘC,

RODZllNA

WNUCZĘTA

przy-

·

- Niech zapanuje spokój - powiedział. - Zakończy
łem ten temat. Dzięki Bogu, po,r uczniik Trent prowad,ził
śledztwo„. Tego samego wieczoru, kiedy
według
słów pana prokuratora znajdowaliśmy się na skraju
katastrofy, porucznik Trent przedstawi! mordeTców Arnoldla Ebingera. Macie przed sobą, sędziowie przysięgli,
dwoje młodych ludz.ii, po,wiem raczej dwoje dzieci,
które są oskarżone o zbrodnię.

•

*

•

Kapelusz z głowy, Tim! Wygrałeś. Masz ich w ręku,
Wszyscy, jak urzeczeni zaw·iśli wzrokiem
na twoich
ustach. Kobieta z lawy przysięgłych pat'r:zy na ciebie ze
łzami w. oczach. Jedyny Murzyn nienawidzi cię, bo czuje,
że będziesz próbował dowieść n·i ewinności tych dwojga
bialy<:h. Prokurator przegląda pa'Piery, a Lucjus Tr„nt,
szef wydzi.alu morderstw, z zaoiśndętymi wa,rgami czeka
na dalszy ciąg„.
Na sali panowała ~cisza .
- Wystarczyło, że Michael Dolan i Debbie Sim()(!l.S zostali arnsztowani - ciągnął Tim Fortee - aby, jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w SpTingville zapanował spokój. Zre.sztą czas był po temu najwyższy.
Nie tylko dlatego, że sytuacja groziła eksplozją, i to
eksplozją krwawą, ale także dlatego, że ludzie na wysokich stanowiskach marszczyli czoła, Biały Dom sriogląda na Spri,ngville, a wybory są blisko.„
- Wnoszę sprzeciw, wysoki sądzie! Obrona pozwala
sobie na niedopuszczalne
insynuacje w stosunku
d,o
władz tego kraju.
- Sprzeciw zostaje przyjęty ochrypłym
głosem
stwierdził sędzia.

-1341.....;

Koleżance
l\1a.rii Jar.ząb
śmierci męża

z

powodu

JANA

JARZĄBA

oficera KW MO w Lod:d.
wyrazy serdoozne.;o 'vspólMU-

cia

sktaditją:

KIEROWNICTWO I KOLEDZY SP. PR. „WSPOLNOTA"
INŻYNIEROW
I
TECHNIKOW EMERYTOW
PRAC. LODZ
Wyprowadzenie zwlOlk nastąpi z kaplicy
cmentarnej na
Mani w środę, dn, 1 sierpnia
o god.z. 15.

W d!lliu 29 lipca 1973 r.
zma.rta po krótkich ciel'pie11.ia,ch n=a ukocham.a Sia&1lra
S, t P,

STEFAN IA
1

BARAŃSKA
Pogrzeb odbęd?:ie się 1 sierpnia 1973 r. o godz. 16. z kaplicy cmentarza przy ul. Ogrodmvej, o czyni zawiadamia.ją
pogrążeni w bólu
SIOSTRY. BRACIA
I RO DZI!'l(Ą

Dnia 30 lipca 1973 r. !t;llla1·1,
przeżywszy lat 78

Dnia 30 lipca 1973 r. zmarła
po ciężkich cierpieniach, w
wieku lat 57 naS1Za najlepsza
!\latka i Babcia ·

S, t P,

S, t P.

FEUKS EKIELSKI
Pogrzeb odbędzie się
dnia
1. VIU.1973 r, o giodz. 16.30 z
!;;a plicy omen tarza na zarzewie, o czym z :i.alem zawiadamiają

BRAT I R5DZINA

HELENA WANDA
GURt~HAK
z domu BUGAJ.
Pogrzeb odbędzie się dnia
31. VII. l>r. o godrt.. 16 z ka.plicy cmenta•raa rzym.-kat. św.
Franciszka przy ul. Rzgowskiej, o czym za.wiadamiamy
pogrążone w głębokim smutku
CORKA I WNUCZKA

Reda.kela - ltod ll0-103, f.Odt. Ptotrkowska 96. Adre!I poeztowy~ „Dl.", t.Od~ L skTytka nr 89
Telefony: centrala 293-00 ląC1.y te wszystkim! dz!alam1 Redaktor naazeln 325·6•
Z-ca redaktora nacielneg0 307-28 Sekretan odpoW1edz1alny, n se kreta!'2 204·75 Dz!aly: miejski 341-10 337-47, sport.owy 208-95, eko nomlczny 228-32, woJewódzld 223-05, dział Ustów 1 1nterwen%i1 303-oi
1rękoptsów
ni~ tam6W1onych redakc:)a
nie zwraca), kulturalny 621-60 .. Panorama" 307-26, dział spoleczny t fotoreporterzy 378-97 Dzlal Ogłoszeń 311-50 cza treś~ oelo.s2eń redakcja nie odpowiada)
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w

bólu
NAJBLIŻSZA

22

19.10 Przypom iillamy,
radzimy
(W). 1•9.20 DvlJ.ramoc. 19.30 Dven
n:..k (kolor).
20 15 . Czaro1.vnlca.
tz. bag'en„ f'lm fab.
prod.
rad z. (od ,}at 16) (kolor) (W).

SKRZYPIŃSKA

mistrz m.alarskl
Pogrzeb odbędzie się dnia
31.VII.1973 r. o godz. 15.30 z
Im.plicy cmentarza na Mani, o
czi'm powiadamiają w głębo
kim smutltu
Ż0"1A, DZIECI
I POZOSTALA
ROD~IINA

JAN

grµin'...::ę 11

.,Pr-zez

serE .. Prz:rgody psa Cywila·• ,.Skrzydlate Jato" (:z Krrakowa).

GÓRSKI

wyrarz;y glębollllego
cia składają

ze

1

Sz<:zedna.
17.40 Wiadomośd.
dn'a. H.45 ,.Kronika
wiel.kie<j
budowy" - re.porta.ż
fi1mowy
I.z Lodzi).
13.00 Dla mlooych
-,,·;ozów: Teleferie -w progra-

WŁADYSiŁAW

I
stronę

16.45

Nasz rok 73.
17.00 Ekspresem
przez świat. 17.05 „Lesio•:. 17 15
Mój magnetofon. 17.40 Logos lamus .1ęzykowy. 18.0~ „Król<>wie J królowe" - gra
zesp .
Soft Machine . 18.10 Rozszyfrowujemy piosenki. JB.30 Polityka
dla wszystkich .
18.45 Ballady
bez romansów. 19 .00 Ekspresem
przez świat. 19.05 Romanse bez
ba!Jad 19.20 Książka tygodnia
„Esseje".
19.33
Muzyczi1a
poczta Ul(:F. 20.00 Muzyll:a ze
studia w Tokio, 2-0 .30 PrzypomLnamy Miriam Makebę. 20.55
Przebój za przebojem. 21.25 Jean Luc Ponty gra Zappę, 21.40
Na poboc1u wielkief polityki.
21.50 o. Respighi
- „Dawne
tańce i arię na lutnię" .
22.00
Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu Wif'czorów - Barbara 22.15
,.Kilka dni w Ren<>". 2c'l.45 Kwadrans dla Steki Górskiej. 23.00
Z antologii poezji ukraińskiej.

bliczności.

sięgłych.

ze

12.20 „Ballada" w wyl<.
U Dudziak 1 A. Makowicza.
12:25 Za kierownicą. 13.00
Na
koszalińskiej
ante.nle. 15.00 Ek„
spresem przez świat. 15.05 Program dnia. 15 IO BratysJawska
Lira po raz ósmy. 15.30 1 :1 o sporcie. 15.45 Jazz w Brazylii - Gra Gato Barbieri.
16.05
Gdzie jest przebój? 16.30
R.

~'""''''''''''''~~......."~'''''"'''''''''''....~''-~~'''''~'''"'~~""~'~'~'~'~~"\.~~"'"""'~''~'~~~~~
Tłum.

}{raju i

świata.

Fitzgerald.
23.50 Na dobranod
gra Modern JazZ Quartet,
TELEWIZJA
PROGRAM I
10.00 „W.niebowzięci" film
fab. prod. TVP (W). 15.30 X
światO•WY Fes.tiwaJ M!ocL'Zie.i,y
ł
Stu<J..eil1tów w BerE.nie - sp·rawozda.nle z iilli.prez sp0<rtowy.ch
CltolOI!') (Ber!Un). rn.30 Dz.ie:t!tik
(W).
16.40 Teleiw:izja Mlodych
(<kolO'r). 117.10 Najdłuższy ręJs -

