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DZIENNIK
l:ODZKI
wi~cej szybkich
I• wzlllocnionych , dróg

Coraz

takich dróg, w końcu br. bę
dzie ich już 16 tys., a w
1975 r. -,ponad 20 tys.
Do najważniejszych tegorocznych zadań w tej dziedzinie należy wzmocnienie ok. 1
tys. km nawierzchni dróg sieci podstawowej, wybudowanie
65 km dróg omijających miasta i osiedla, budowę 77 km
drugich
jezdni,
głównie
wzdłuż wylotów z m iast.
Inwest ycją drogową o największym z·asięgu
jest budowa trasy Warszawa - Katow ice. Zakres robót obejmuje
tam budowę drugich
jezdni
na odcinkach:
Warszawa P iotrków i Katowice - Częs
tochowa, ?-budowa nie nowego,
80 - kilometrowego
odcinka
Piotrków Częstochowa. 0be:nie poważnie zaawansowane są roboty między Warszawą i Tomaszowem Maz.
W

JESZCZE 2700 KM DROG BĘDZIE W TYM ROKU ODNOWIONYCH LUB ZMODERNIZOWANYCH. OD POCZĄT
KU ROKU WYREMONTOWANO 1400 KM NAWIERZCHNI.

użyteczności

drogi
i
przydatności dla
transportu
decyduje wytrzymałość
nawierzchni. Dlatego też realizowany obecnie program rozbudowy i modernizacji sieci
drogowej
koncentruje
5ię

przede wszystkim na przystosowaniu jak największej liczby dróg do wzmożonego ruchu pojazdów w tym cięż
kich (o nacisku 10 ton
na
oś).

W 1970 r.

m ieliśmy

12 tys.

la rozie w dwóch dzieluicncl:I

Wolny wybór lekarza
na rejonie
(Informacja

własna)

Kwestia tzw. wolneg-o wyboru lekarza w rejonowych
placówkach służby :i:drowia była już od dawna jednym
z zasadniczych postula-tów wszystkich pacjentów. Jak się
dowiadujemy, obecnie rysują. .się perspektywy realizacji tego postula.t11.
Oczywiście

mówić
całhow:tej
czasie wstę-p

trudno

w tej dziec.r. i"l;P. o

dowolności. W
nych
dyskusji zdecydowano
się na r<nwiązanie wzorowane na doświadczeniach brytyjskiej ubezpieczalni. Na pe-

Polska delegacja
uąała się
udała się z ofic1aln11
do Algierii delegacja
PRL której przewodniczy wiceprezes Rady Ministrów K.a.zimierz Olszewski w celu podpisania porozumień
w sprawie dalszego rozwoju
współpracy
gospodarczej polako-algierskieJ.

H

bm,

wizytą
rządowa

Porwano kolejny
samolot libański
NLe zi.clenitytillrowamy o;;obnlk
1><>rv.·a1 w ez;wartek. sainol•ot
„B<>elng-707"
Hbarisklch
Lm ij
Latmczy-ch „Mi\dJle &a1St Ai1r1tnes" od·bywający l<>t na brasie z Benga.z.i w Libii do Bejruit•u .

Po rwa.ny sa.mol-Ot .ze 11-0 pan.a po1kladizie wyl;~du
wal na i·z,raels.k'.m i<>tn.islru L?d·
sażer am i

w:eororem

do Bejrut.u.
ma.n-0 ty1ko

samo.lot

W

Izraoe+u

po„>A·rocił

za.~uy

p<>tT....- a~z,a.

(Dalszy

wno w Sródm ieści u i w jeszcze
jednej dzielnicy, której
na razie nie ·wytypowano, od
nowego roku wprowadza się
wolny wybór lekarza na okres roczny. Oznacza to, :i:.e
z początkiem roku osoby z
racji zamieszkania przynależące do danej poradni rejonowej , będą mogły zapisać ~ę
do lekarza wybranego przez
siebie spośród sześciu pracujących w danej poradni. I ten
właśnie
lekarz
sprawować
będzie
opiekę leczniczą nad
całą rodziną. Jakiekolwiek li(Dalszy ciąg na str. 2>

1

ciąg

na str. 2}

Od 19{8 r. prowa.d•z.i s'ę badan ..a nad dz.;,;ja;m, Kru&/;\\'<!}'.
PN•Ce wykopa\i.„kowe nad Gopłem przym:ocly już wiele <:ennych wyników· bada·wez~·<:h i
zdają s\ę
prz;-1>!.żać do
o.•ta-

kol onijn veh

•&

•

13 nowoczesnych ośrodków
stołówek dla pracowników i ich rodzin
6 żłobków i 8 przedszkoli

Ocena aktualnego stanu barzy socjalnej w za.kładach przemysłu lekkiego Lodzi oraz zadania związane z dalszą jej
rozbudową były tematem wcz.oria.jszych obrad Egzekutywy
lód„kieJ instancji partyjnej. To tak ważne w warunkach
naszego miasta zae:adnienie rozpatrywano nie tylko w asp~k
cie znac„nej poprawy jaka nastąpiła na przestrzeni ostatnich
trz;ech lat, ale I potrzeb szczegó!lnie widoeznych na tle potencjału Inwestycyjno.socjalnego innych gałęzi przemysłu.

USA

zwiększają

Nieco lepiej wygląda sytuacja w d:!\iedT.inic wypoczynlrn
kolonijnego,

7

którego

w

tyn1

roku
skorzysta la
większość
uprawnionych dzieci. Dalszą popraWE:. zwłaszcza w zakresie polepszenia standardu kolonijnych
placówek, przyniesie rozbudowa

tunku
ezynie,

zamieszkujące
mają wciąż

inne najeszcze
trudności
z przystosowaniem
się do braku ciążenia przeważnie kręcą się w kółko.
Trzej astronauci amerykańscy
donieśli obsludze naziemnej
z
pokładu
stacji orbltalnej „SkYlab'', że „mają zbyt dużo wO!lnego czasu" 1 proszą o z.mtanę

ich rozkładu zajęć.
Kiero•wnictwo eksperymentu zareagowa ło natychmiast
i zwiększyło o
50 proc. lic7.Jbę zadań wykony.
wany-ch przez każdeg-0
astronautę
W czwartek Ala.n Bean
wypróbowywal we wnętrz.u st.acji nowy
rodzaj
urządzenia
pozwalającego
poruszać
się
w
warunkach nieważkości,
które
otrzymało
nazwę
„r.aacteto.we
buty".

21ruch.()\\

wałowych

przyg.rodrz.l.a

wz:n e-

slooe 21ostały mU'ry obromne cegla1nego zamku. Nie os.tal s:ę
on naj.3JZJdoowi Szwed.ów, którzy
w 1657 r. zburzyli go, u. v.·ożą-c
:z. niego wszystkio, co przedst-awlalo ja'kąś wartość P<>zr>stałością ka.z;mien·owskiego zamku
jest legendaor.na Mysia Wieża.„
h istorii Pol.ski Krusziwica
Jest z poo.a:niem o
śmierei
Popiela. Badacze tr.alktując
powa.żm ie t«i:
legendar.ną
w pmoo1mym mmie.m.a.ni-u pootać.
nie są tylko ~g·odnó oo do mi·ej
sca śm ieroi Popiela. Jed.ni U·
trzymu,ią.
że byto io w Kruszwicy. i1n.n1 zaś, że w Ostrow.ie
Led1nickim pOcl Gn iez;nem.
Badania w Kru&liWicy prOIV'T<adwne będą jeszcze co najm:iiej
4 lata. Przeiw id•zirune Jest utwonzenie - w oparciu o arehi~pk
roni-c21ne 1 ruchom.., r·ellkty mu,z.eoum daliejów grodJU nad
G0iptem.
W

llWiązana

N/z: grupa lrnbiecych odd7ialów parnmilit<irnych,
pospiesznie
organizowanych przez rząd Lon Nola dla obrony stolicy,
. CAF UPl telefoto
dal notowano starcia mi~dzy
Nola zostanie zwięks10na
w
silami wyzwol~ńczymi a wojporównaniu z H8,6 miliona dosk~mi reżimowymi
larów pomocy woj•lrnwcj, jaZnaczny
kontyńgent
wojsk
kiej USA udzielily Kambodży
w roku flnan.sowym IH3, który
zakończył sję
30 czerwca.
Pomoc ta wzrośnie do 186 ml.
lionów dolarów w roku finansowym 1974. Również
pomoc
t?Ospodarcza wzrośnie odpowiednio z 67,8 miliona dolarów do
75 mln, Wartość dostarczanych
produktów
żywnościowych
zwiększy się z 20 do 30 mln dolarów,
Począwszy oo dniia 15 s'.e!rpn ia wszystkce firmy produkujące w USA samooch·odY
obowiąza,ne są wypooa.fać je w uriząd.zenia
<>Ch!'ornne,
tzw. pod•Us2lkli powieb!'.zme zabez.p.eclaj ą.ce kieirowicę przed sku t.k<m i
ewenbu.a•lnego Z>derze1nia,
b<\dź
wrzą.d1ZJen 1.a
wy•kluozające
m<l:!.!iwooć wruichOlffi1ienia silni.k.a bez
zaipcęcha
pa.sów bez.p '.ecze1istw.a
F iirmy
7JOl:>owiązaJy
się
d•o

Samochody

z poduszkami
powietrznymi

Jutro 1Ostron

wyposażenia

I'Olk 19-74

d'lleini.a.

w

swych
takie

m-0d.eli

właślllie

na

urzą

Roo7Jnie ma szosach USA ginie ak. :i2 tys. osób.

Anoniniowi bohaterowie

lota.

Krople potu ciurkiem
z czoła siedzącego za

sciekają

sterami lo~n1ka.
- Muszę jeszcze chwi.!ę poczekać. Trochę wiatru i wszy_
stko będzie w po·r ~ądku„.
Zbawczy
ładowuje

Dlaczego nie dźwi.ga? w gronie osób obserwujących

podni uch
napięcie.

roz Iglica

o ogromnym ciężarze utkwiła
wreszcie w n•iewielkim otworze. KoJejn·a akcja lotnictwa
na rzecz gospodarki obiegnie
jutro łamy
wszystkich polskich gazet. Jej bGha·terowie
pozosta.ną a.nonimowi.
Uchylmy rąbka tajemnicy.
Złożyliśmy wizytę w jednej z
jednostek wojsk lotniczych,
której specjalnością są wlaś
n1ie takie, jak opisa1na na
w.s tępie
akcje. Ich
liczba
idzie już w dzies i ątki, zamówień je&t stokit'oć .więcej,

Gdybyśmy

realizowali
zamówienia, musielibyśmy w ogóle zrezygnować z normalnego toku zajqć mówi mjr mgr Romuald Rymont.
Nie ma dnfa, żeby nie
wszystkie

?-głaszały
proszące

się przedsię biorstwa,

nas

o pomoc.
Nie
dziwimy się :nre·sztą temu.
Gdyby nie nasza pomoc w
Rzeszowie, musia.no by zburzyć czteropiętrową kamienicę, Przynosimy kolosa,lne oszczędności go poda•r<:e państwo
wej i czyniimy to z ogromną
satysfakcją wiedząc, jak gorąoo spoleczel1stwo interesuje
się naszą pra<:ą i jakie korzyści z niej uzyskuje.
Kapita n Stefan Stran<: jest
n ieco za~enowailly n.aszą wizy_

tli.

Wykonuję prace:,
która
do mnie należy i staram się
wykonywać ją jak najlepiej.
Jednak w

Bursztynowego

skarbu
dotychczas
nie olłnaleziono
Ptewwan.u.rJcCl'Wie z kJ ub u , RePolhtechm].ki Gdariskcej za
kol1c7;-YLi pierwszy eta.p p1>s·zu-

klin"

Zadanie wykonano•••

Na stalowej li•nie zawieszony kilkutonowy ciężar. Silnik
śmigłowca
pracuje na najwyższych obrotach.

pomoc

dla Lon Nola
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przebieg akcji daje się zauważyć za.niepokojenie.
- Przecież
już powin1ien„.
W cia nej kabinie ś,m i gło~
ca, sta.lowego koloru kombinezon przy,Jgnął do ciala pi·

alnie 3 ośrotlki kolonijne, za§
budowa 5 następllych obiektów
rozpocz1tle &ię w :roku przy•
szlym.
zamierzenia 1.nwestycyi.ne na
lata bieżącego pięciolecia prze.
wi.d•wją pon·a.d.l>O wybudowa11ie 6
stołówek
no wocześnle wyposażonych, organizacyjnie zaś przystosowanych dla potrzeh
nie
tylko pra cowników, ale i ich
rodzin. W roku bieżą<:ym realiz.owane jest tylko jedno za.
danie inwestycyjne z tej grupy - budowa stołówki ctla zalogi „Kaliny". Planowane jej
zako1lczenle w listopadzie br.

kolonijnej ba zy socjalnej,
w
Szczególnie dużo do zrobienia
h której to rozbudowy
ma.my w zakresie rozbudowy
rama<:
bazy wypoczynkowej włóknia
IOdzkim
zakładom
przemyslu
rzy. DQtychczasowe bowiem zalekkiego przybędzie
do końca
soby własne zakładów to ośrod
pięciolatki
13
nowoczesnycll
ośrodków kolonijnych. W trak.
ki gtów'n;e seZ><>ni<>we, nie pr.zycie budowy zna.jd~1ją się alttu(Dalsly ciąg na str. 2)
stosowane
do
ca to rocznego
użytkowania, z jedynym w okrę
gu ló<lzkirs1 ośrodkiem wczaso- 101111111111111111111111111111111111Ulllllllllllll l5łllllllllll llllllllllłl'
wo-kolonijnym z prawdziwego
zdarzenia - w Tus zyn Lesie i
paroma zaledwie o względnym
standardzie wyposażeniowym. Mi
mo więc znacznej intensyfikacji doraźnych form wypoczynskładający się z Khmerów zaku (kwatery prywatne, obozy,
rnleszl<alyr h w Wietnamie po.
pola namiotowe itp.) niedobór
łud11iowym, po pr1cszkoleniu w
miejsc wczasowych dla lódzkich
arn1ii saj~olislciej, przerzucony
zakładów pracy przemysłu lei<został w rejon Phnom Penh i
Po raz pierwszy po długich
kiego wyn-osi około 15 tys Do.
obecnie współdziałając z armią
tniesiącach
ciężl<ich
i zażar
p iero po planowym zrealizowareżimową
prowadzi
operacje
tych walk, w których brało u.
niu pNH(ramu lnwesty<:yjno-soprzecjwko silom patrio!yczn~ 11,
dział
amerykańskie
lotnic~wo
cjalnego bie żące~-o pi ęciole<!ią,
Biały Dom oglosll, że pomoc
na polach bitew w Kaml>odży
który dla łódzkiego włókna za.
gospodarcza I mililarna Sta11ów
zapanował
stosunkowy spokój.
ktada w roku 1974 budowę 10
Zjednoczonych
dla rządu Lon
Jednak
w
wielu
miejscaeh
naobiektów wczasowych (w tral<cie realizacji znajdują się aktualnie dwa obiekty w Mięnzy
zdrojach I Jastrzębiej Górze),
będzie można mówić o bardziej
radyl:alnej poprawie.

Dokopamo się m. 1111. dobrze
•.nycb tragmemióv. z~n1lc.u wz.nces:onego przez Ka.z·,n erz.a W 1.elke&·O. Pod 2,5 m w.arSl·W<\ gruzów nait.raf\01no na gotycki mwr 3-metrowej v.·ysokotecoo~o wyja·śnieinia pu-zeszloś
ści. szerook:I na 15 m
Ba <l~!11a
ci tego h.story>c2mego ośrooka. ' wyka1.aly, że zam-ek WZJnies oPoczukiwa:nla prol\\'admone s~ ony z.ostał na miej~u drewniabecn!e na Górze Zamkowej nego przy~ro.d1zia z czasów Low sarmy·n1 .centrum v:czesnośrc-<i
kiebka. które o<k!res.owo bylo zanioW.e'.'11nej Kru Z>w:cy.
B.wa- jęte przoez Krz.rżaików i zostalo
n'.a nauol«>\\'ców z Instytutu m- spa,lone w me wyja.śnionych cst>oorJ Kullf.ur;· Materialnej PAN.
.lroliczno9c:ach.
Dodajmy.
że
doprowa>ctiz ily do oodslomęcla :inw-czesnośred·n<owieczn)' gród k~u
teresujących reliiktów.
smv'cki
zbud•<>wa111y zost.al na
miejscu osady k1uJ~u1ry lutyckiej ok. 700~40() J.at p,n.e. Na
spaJonej
wa•!'Sbwle
um0<:n eń

Pierwsze narodziny wkosmosie
Amerykańska Agencja Aeronautyki i Przestrzeni KosmkzneJ (NASA) obwieściła o
pierwszych w dziejach narodzinach w kosmosie. Mianowicie na pokładzie stacji orbitalnej
„Skylab"
wylęgła
się mała rybka
z jajeczek,
które przechowywane były w
plastykowym naczyniu z wodą. Dr Owen Garriott, czło
nek załogi stacji
orbitalnej
„Skylab"„ donosząc o tym wydarzeniu
stwierdził, że ów
nowy mieszkaniec przestrzeni
kosmkznej pływa w wodzie
zupełnie normalnie,
tak jakby był przyzwyczajony
do
stanu nieważkości. Dw ie dorosłe rybki tego samego ga-

e 10 obiektów wczasowych e

Archeolodzy na tropie Popiela

I

do Algierii

1nwest ycje socjalne włókniarży
zadaniem pierwszoplanowym

17 .ierpnia 1973 r.
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Z obrad Egzekutywy KL PZPR

czasie

rozmowy
coraz
do

syrnpętyczny
lotnik
bardziej
skłania
się
wspomnień.

Uczes•tniczyłem
m. i1n.
we wszystkich akcjach na terenie Łodzi i województwa.
Było ich
kilka, o
różnym
stopniu trudności. Nie ukrywam, że po każdej z nich
miałem
mokry kombinezoJJ.
Wystarczy, że tak jak to nam
się zda.rzyło kiedyś akurat
nie w Łodzi - robotnicy wyci ęli otwór, w który powinniśmy wstawić
pewien element. Otwór by! o centymetr
za mały. Element wstawi·liiś(Dalszy ciąg na str. 2l

k1wan

1

.Bursztyin-01\\·ej

K<>inna-

tY" w lrudow.n ia-ch hitlerows1iti·e
go tran.spoTt.owca „ WLihelm Guslloff"
za.t-opi011Jego na la w'cy
siu·psktej w ostatnich miesią
ca.eh U wojny św i.ait<>wej
Siadów oboonoś-c:
burszf.Vi!lOwego skarbu. jak dotychczas
n e zn.a•lez:ono. Dlatego też pletwo.nurkow ie z ,Reki.na" pasta
n.<>w iJi w przi'sz!ym rok·u konty.nuować badan ;a wnętrz wll'aka „Wilhelma Gustloffa".

75 rocznica urodzin
Ludwika
Sen1po1ińskiego
18 bm. ukończy 75 lat aktor
estradowy, wielki mistrz malvcb
sce~
Ludwik Sempoliński.
Jubileusz 55 lat działalności artvstycznrj, który obchodzi w
tym roku, to zarazem ś.więto
warszawskiej lekkiej muzy: o-

peretlc.i .. Morsldego

Oka", ,.C'.'' ""
i wielu

rulika Warsza.wskiego 0
innych sce,n.

Zobrad Egzekutywy Kl PZPR '!!!~.~. „~,Yb!~ !~~.~.~~!
(DQkończenie. ze str. 1)
".budzi jednak wątpliwości ze
względu na wstrzyma,nle prz.i~
WY,konawcę· robót budowlanych.
Budowa drugiej
stołówki dla
załogi ,.Femlrty" nie została w
tym roku Podjęta ze względu
na brak lokaliz.acjt
Już choćby te syirnaly wskazują na k01nieczność energtcz_
n iejszego działania m. i.n. 1 ze
stroi;y rad nArodowych. kłóre
w niemałym ·stopniu decyd<>wać
mogą . o zabezpiec..eniu
odpo.
w1ednich warunków, Akt ywizacja tej pomocy jest jak najbardziej na czasie bowiem pro.-

pazycji m. i.n. wybudowa,nle 6
żłobków i 8 pnedszkoli,
z których aktualnie raałizowa,nyeh
Jest 7 obiektów. W roku przyszłym roo.por.znie się budowę 2
żłobków
dla terenowych filii
„Próchn1kah i uTeofilowa•'.
Ja_k wynika z przedstawionych
Egzekutywie materiałów, opracowanych przez Z.O. Związku
Włókniarzy,
największe
trudności
występują
w dziedzinie
wykonawstwa robót budowlano-instalacyjnych. z poważnymi
kloPOtami spotyka się też realizacja ośrodków wypoczynkowych w rejonach nadmorskich
I górskich. Zdarza się panadto,
że wykonawcy odmawiają przyj
mowa'Oia
zleceń
na budowę
obiektów socjalnych tzw. towarzvs?.ących zakla'1:Lom przemysło
wym_

Coraz Wiftcej
(Dokończenie ze str. 1)
tym roku wybuduje się tam
20 km jezdni, z czego 10 km
to droga omijająca Tomaszów. Budowa drugiej jezdni
między Rawą Mazowiecką i
Mszczonowem zakończona bę
dzie w przyszłym roku.
W
tym samym 1czasie druga jezdnia
połączyKatowice
z
Częstochową. Zakończenie budowy całej drogi przewiduje
się na 1976 r.
Drugi mażny szlak komunikacyjny obecn:e
modernizowany to trasa wschód zachód. W lipcu
przyszłego
roku przekazana będzie użyt
kownikom druga jezdnia
z
Poznania do Wrześni.
Poza
tym
fragm e ntem na trasie
przebuduje się jeszcze w tym,
roku łącznie 100 km nawierzchni.
Oddanie do użytku mostu w
Kiezmarku zakończyło w zasadzie podstawowe prace modernizacyjne na trasie
E-81.

Do

całkowitego

upor7.ądkowa

nia drogi potrzebne jest jeszcze
wybudowanie
objazdu
Ostrołęki i Pasłęku oraz
zakończenie budowy nowej drogi b iegnacej po obr-zPżu Trójmiasta. Od strony. Warszawy
kontynuuje s ie budowę dwujezdniowej droeti wylotowej w
kiPrunku Gdańska. W przysr.ł<1ki odcinek ten
doorow~
<lzony
bedzie do zakrocz:vmia pnez nowy most na
Wiśle, poniżej Modlina.
Dużvm terenem robót drogowych jest woj .. katowickie.

Poqoda,
S<'lh~d:nte· ł bez,, . opadów.
Tenuieratura
maksymalna
do
2ret. ·c. Wiatry ·słabe, przeważ
nie· z kierunków pótn~ych.
Jutro naclal sfonecznie i bez
opadów. Bardzo cieplo.
godz.
Dziś slońce taJ<izie. o
19.03, jutro wzejc!tte o it<>dz.
4.29.
Imieniny <>behodzą
Jacek i
Mirón.

•

SPORT •

Podsumowujący

dyskusj~

no_go.-c;.Dod,arC7e~o

nasze~o

Łodzi

mia-

(Dokończenie

to

zcle>b)llc:le 1H111eiz naszą 11-stk':
zl·i:>tege> meda.lu
ata Igrzy.;kach
Olin\!pijSikoch
w
M01nach'r..1m.
\\"łac;li;oe PZPN U•chwaQ'ły ,.D?,ień
p;tkarza'• . w tym roku
przypada oin 9 "'~9tl!la. „D;oień p ilkar:La" t.CroczyśC!e bęctzie również
obchodw1ny w Lodlli
t
11'0\i e-wód,z,twce.
k1'u,baeh o.d.We 11·szySrt>k:lch
będ<j
s:ę. ŚIP'O.tilMJl)1Ii z z.aslu.żo-

nymd

d.11i.alaiCJz.am!, tren.era.mi o„

raz oz:-Oolowymi
:na•WOdmikaml.
Rie>?Jegirany-ch . 7'00ta!l'.lie ponadtlo.
cah> s.zet:"eg· .Spotk,ań p!lkap;:klich, a "'.9roo mleh m. !in.:
turniej fh1a.towy o mistrzł)stwo
<>kręg'u
lódzkill-go
trampkarzy
(<1·ezuną
w n'm u1d.z!.al mli'.trlow :e
po.d0<k,rę'(Ó\\").
międzyokrę
gowy mecz junJ&rów Lódź
Poznań itp.

my, ale ile nas 'to kosztowało
i nerwów.„ Kaiida z takich
akcji na.s pociąga, jest tu element ryzyka i ogromna odpowiedziaLność.
Cieszymy się,
że zrobi1liśmy coś dobrze i iak
do tej pory nie zdarzyło się,
że nie wykon.aHśmy Zia.dania.
W sierpniu ubiegłego roku
gazety donosiły: „Na terenie
Jelczańskich Zakładów Samo.
chodowych
jednostk·a wojsk
lotniczych dokonała m<:>niażu
dyfuzora o wadze jednej tony na 50-metrowym kominie.
Montaiż tradycyjnymi metodami trwałby trzy tygodnie.
Dziięki
tej akcji
autobusy
„Berliet" szybciej wyjadą na
nasze drogi".
Na jednym ze szlaków kolejowych d06'Zło do katastrofy pociągu towarowego. W
jednym z waigonów przewo!Żo_no si.lnie Ar ującą ,v substa,ncję
chemi>czną. W momencie wykolejenia warupki._ a•tmo,sferyczne były fatalne. Mgła pokrywała nie tylko teren katatStrofy, a)e i. całe województwo. Wezwani do pomocy piloci śmigłowców, mimo niezmiernie trudnyich warunków
atmo•sferycznych dowieźli na
miejsce
katas,trofy
$rodk•i
sił
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(1Jębiea).

Jeśli
Widzew wygra z ta.rn&wskl\ UńdĄ
będzie miał za
koleJJiego
pneciwn.lika
plerwsz;i)J.ig,owy ' zespól
za.gl<)bia
(S<Mnowi~c). Protrki>WSll'.a
C<>noordia. po w.ygra.niiu lioiedynku
• dębiek~ \"Vl:lsł<Jkl\ lltmłe
do

I

pZIE~~ ~Oł>.ZJU ~

Do prac nad wpro•w adzeniem wolnego wyboru w naszym mieście przystąpiono ju?.
W strukturz<>
w tej chwili.
organizacyjnej
służby
zdrowia jest to bowiem eksperyment
wprowadzany
po raz
pierwszy w kraju. Oczekiwane efekty to przede wszystkim poprawa jakości ustug,
a po drugie ujawnienie i wykorzys-tanie
rezerw
kadrowych. Z dużą uwagą będz,ie
my więc obserwować dalsze
losy nowego systemu.
(er)

lecką

N&jlatwiejszego

przeciwnika
LKS, którzy spotkają się 2 wrzebia b.r.
ze zwycięzcą
meczu O!imp1a
(Poznań) Odra (Opole),
piłkarze

Gwardia-Motor (Lublin)
n.a żużlu
J>U•bro o gOd!z. 1,7
n.a tOl!'Ze
Orla.
porrz;y UJ!. 22 LLpoa r~grMly
:oostaalie
ko.lejny rut!~
O

f i isbf2JOO\)WO

dZ-Y iJ1.LiJlowca1mi
dJ!i i rzies.po<Ł-em
blilnia Dl'u.żyina
sitą1pd,'

194 c1sss>. •

I!

l!~i

p (}ffi i<:·

lódJ2'1klej <.<warM>ororu z Lu-

Gwa~d ; I
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kręcą

się

~-y-

w ~ie.; ~ fa~u.l•lwif

żołnierze.

Tankują

paliwo, sprawdzają przyrzą
dy. Może już za godzfoę, może za dobę, za ich sterami zasiąrlą zina·komici piloci: Józef
Wietecha, Jan Gusi.n, Bronisław Gawdzis, Alfred B°'nna,
Ste.fan Stranoe, by jeszcze raz
sipelnić swoje bojowe za1danie
pomoc dla n.aJrodo"l'{_ej gospodarki.
Kiedy wraca.liiśmy z lotniska wraz z kpt. pi•l . Zbig·niewem Walaisem, długo ro-z.mawialiśmy
n.a temat przeży.
tych tu wrażeń. I jak stwierd2ii'ł kpt. Walas, dającym niajwięcej
satys:fakcii
pilotowi
zdaniem jest:
Zada'llie wykonano„.
M1ECZYS1',AW

STOLARSKI

SPORT •

Gajdziński zdobył
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Co

można w

alkontenci powiedzą, że niczego nie można, że ~ ~_ak
starej i nadgryzionej zębem czas.u fabryce n1ew1e!e
się da usprawnić, ulepszyć i up1ękmć.
A .to . rue
prawda. Przeczą temu nie tylko <>sJągnięcta dz1ewiarsko-k1>nfekcyjne (supernowoczesne w por~wn~1~u z da~ym
asortymentem) ale i efekty staran w dztedztrue bhp t po·
pra,wy warunków pracy,
To
prawda, źe niewielkie, że skromniutkie raczej . zaledwie d<p"aźne. żę sumy pozostałych bhp-owskich_ niedostatków nie dałoby się wprost przymierzyć do istniejących
tu potrzeb. Z tego jednak oo można było ~bić w znac.znej mierze ooś już zrobiono (.kąciki śniadaniowe, pala.rn1e,
pokoiki lligleniczne,
kabinY natryskowe)
bądź zrobi sie
jeszcze gdy tylko uda się choć częściowo rozladować

M

I

z dwóch Oddua.lów „A" 1 „F", które odwied21iliśmy onegdaj (21aklad jest rozczlonk-0'\Va'lly między 9 ta.kich m~ni-zakla
dzików położonych w różnych stronach miasta) n&Jtrudmejszym niewątpliwie, Jeśli o warun.ki pracy chodzi, jest wykończa.Inia, Już przed południem t.imp<iratura sięgała tu 30
st. C., a w stabilizatorni przy rozgrzanych urządzeniach form ujących bluzki i sweterki prawie 40 stopni. Zaobserwowane
minusy - t<> przede wszystkim nied<>statek na sali wentylatorów nawiewno-wyciągowych i zupełny bral< wiatrakO'Wych
mieszaczy powietrza, ora'Z zatło.czona skrzyniami i zwałami
dziani01y sala pl'odukcyjna eo uniemożliwia transport wózko·
wy towa.rów.
z napojów chlodzącycb jest woda z sokiem, kawa I maś
lanka, ale np, !imitowany napój ze świeżych cytryn I mleko
trzyma się w wiaderkach w.,. ciasnym i nie „warantują
cym higieny pokoiku biurowym, omalże u stóp urzędni.
czek. Słuszną krytykę pracujących przy produkcji kobiet budżą zaniedbania ze strony administracji w wyniku czego nie
ma komu dorobić kluczy d<> mieszczącej się <>bo,k szatni
i kobiety (w obawie przed kradzieżą) zmuszone są do skła
dowania swego „cywilnegG" obuwia na podłodze przy ma.
szynaeh.
warunków i dbalości o porządek szwalnia
„F" bije wykończalnię na głowę. Napoje w zampojemnikach w całym dostępnym asortymencie. co
najmniej Po pięć wentylatorów na każdej sali. kwiaty miedzy stanowiskami roboczymi, więcej luzu i porządek.
Pod

wzglę<lem

Oddziału
kniętych

Mistrz farbiarni Oddzialtt „A" 1\fir<>sław Peszel nte kryje.
sa.m wszystkim obowiązkom (w tym i socialno-gospodar.
czym) pGdołać nie jP,st w stanie, że przydałaby się większa
tr<>ska (np. w zakresie uzuoelnienia wentylacyjnych braków,
zreper1>wania zamków d<> szatni itp.) ze strouy po.szczegół·
nych pra.c<>wników administracji. Tego samel!o 7dania jest
i kierownictwo „rwonv''. z którym ml.iliśmy okazję skonsultow•ć swoje na ten t"mat opin\„. Mamy n•dzleję, że „naj_
wyższa władza" fabrYki przypomllii k.omu trzeba o służbo·
wych obowiązkach
(Wyrz.)
że

Kro
e

wypad~ów

W

Z'PD lift. P. Flndera
zapali! się kurz pod
stolami
krojczyni Pożar zlokalizowano.
w mieszkaniu na ul. Mochnackiego 7 powstał pożar od
zwarcia w sznwrze
kuchenki
elektrycznej. zaczadzeniu uległ
Bron\slaw K.
•
Na DąbroWie nastąp\ta awaria wodociągu, Od poludnia
do późnyich
godzin
wieczor.
nych Straż Pożarna wypompo-

e

wywała

wodę.

•
W m1ejscowości
Widawa
pow. Lask splonęly dwie stodoly oraz budynek miesz'kalny
;,vraz z obocą, będące wlasnością Antoniego K. i FrancisZka
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nastyce Polki

wypadły

poniżej

oczekiwań.

Do finału skoku o tyczce zakwalifikował się Iwiński
(4,90),
a w biegu na 100 m H<>mziuk
(10 ,83) Przegrała bieg eliminacyjny na 400 m Bełtowska uzyskując dopiero 4 miejsce
w
swej serii z czasem 56,39.

Do półfinałów biegu na 110 kowal się jedynie trzeci
nasz
m pp! zakwalifikował się Io- szablista - Pisula.
dziani.n
Siciński
zajmując
Już w pierwszej rundzie
oodrugie miejsce w swoim przed- padła z rozgrywek turnieju tebjegu
za
Amerykaninem nisowego na.sza reprezentantka
Sheepem. Uzyska! on czas - Slesicka, przegrywając z JaH,46. Nie zakwalifikował
się
pon.ką Fwkuoka.
Podobny los
natomiast nasz czołowy 10-bol- spotka! w zapasach Polaka Justa Skowronek startujący w tej rewicza, który w wadze do 52
Drugi etap
IX
Bałtyckiego
konkurencjl. Półfinał
wywal- kg przegra! przez położenie na
Wyścigu
Przyjaźni,
prowadzący
czyli także w biegu na 400 m !opatki przez Ańleryka.ni:na
ze Starogardu Gdańskiego
do
Chludziński,
na 100 m kobie'\ sownesa.
Iławy
(127 km) zakończy! się
DlugGlęoka
(11 ,95) oraz na 800
Przyjemniejsze meldunki nazwycięstwem
lidera
wyścigu,
m mężczyzn Kupczyk, zwycięża- płynęły z innych aren
mo,sCzechoslowaka Galika, który na
jąc w swej serii
z
czasem k iewskiej
Uniwersjady.
Już
finiszu
wyprzedził
Dikusara
1.49.16.
drugie zWY'('ięstwo za.pisaly na
(mlodz. repr. ZSRR) M. Maj_
W finałach oszczepu
kobiet • swym koncie p<>lskie koszykarkowskiego z warszawskiej Letriumfowata Korolewa
(ZSRR)
ki pe>konuj:ic
wczoraj
111 :32
gii.
- uz~'kując 62 m a w bi.igu
(56:12)
zespól Iranu. W p<>I.sDecydutiąca rozgrywka na tym
na 10 Jon Jugoolowianiin Kori- kiej drużynie wyróżuiły się loetapie nastąpiła już na 18 km
ca (28.49 ,0).
dziank.i: M, smolenska, (któ1·a
po starcie,
kiedy to uciekla
Nie powtórzyli
sukcesu
:z Zidobyla 19 pkt.) i B. Storożyńgrupa 30 za•w odn ików.
pierws.zego dnia tunni.iju nasi ska. Niefortunnie zadebiut-0wali
Po il etapach prowadzi Galik
f!olfeciści: Dąbrowski i K-01Zienatomiast ich k<>le<lzy przegry(CSRS) przed Dikusarem, Czajowski. Przegrali oni obaj swowając
z
Meksykiem
55:80
płyginem
obaj
ml.
repr.
je
pojedynki nie kWaUfiku.!ąc
(23 :38).
ZSRR) i legionistą Majkowskim
s ię do finału floretu. Zloty mezwyciężyli na•Lamiast
swoich
- 35 sek. s.trMy.
daiJ roobyl Sla•nkowic:i; (ZSRR).
Na ćwierćfimatowych
bojach wczorajszych przeciwników siat_
karki i 6iatkarze.
Dziewczęta
zakończyli także występy dwaj
polscy szabliści: Nowara i Ja- pokonaly WIO<Scz;ki 3 :O a chłop
blon1>Wski. Do półfinału dzięl<i cy wygrall z silnym z~polem
Bułgarii 3 :2.
W oPinii fachowwylosawaniu
nieco
słabszej
młodych
grupy elimilllacyjnej zakwaliii- ców byl Lo najciekawszy m<iez
z dotychczas rozegranych
n2
Unrwersja,dzie.
Spotka111i.i
to
w. Sumiński, Cz. K<>lman, T. przesądzilo jut ra~ej sprawę
Gortat, s. Lallcki, H. Jatr.zak.
awansu Polaków do finału.
Rooną
k·ode;itne nasłępczY'nie
s. Golofit 1 z. Rogala.
Drużyna ZSRR zdobyła zloty
rewet.aicyj.nej leklroatle~ki NRD.
medal w turni,e ju gimnastyczrekiOl!'cLzisllki świata
Stecher
W dJru:ż.ynie Lu.bli111a
startonym k.oblet.
i
POZIO<St&l)llCh
jej
koleżanek
wać
będą: W.
Gomułka., J,
Kolejne występy naszych :rewch!OlclJz;ą.cyich w skJa.ct JelGkowtleDrużkowski, W. Zwierzch<>wski,
prezentantów nie wypadły zbyt
:rea>nez.entbalcj i
nasze~
s. N-OSek, z. swooń~ki, M. imponująco. Dlugolęeka nie za- tyicZJTlej
sąsiooa .zzia Odry.
Pslcmka., z. Krawczyk i W. KokWalifikowala się do fi.na!u 100
A Podic:z.as
Ieklkoart:let)llCzn)llCh
walski.
m, Pierzynka na 10 km zajął w
za•wOldów w P<>c.zxiamie Juniorfinale oopiero 18 miejsce, a dyki NRD UZY19k.aJy tr:z.y rekryrdy
PnectSIP<raed:alt
b!il~Ó'W w seskobolka
Flak
wywalczyła
li
EUJilCVPy: Sch'OlruklnecM w kUli
Jaret,ąiri1a•cie
Gwiair<ir.i P'fZY
ul.
miejsce.
Skoczek w dal Beta . 17 m, Jllakert - 1.00 m ppl · A. Sit«1lllP l IW i~ 6-16.
wynikiem 7,48
zakwaUf·ikowal
1•3,1 i sztaf~ 4Xl00 m 41,.,eiw.
~ clo finarowe.i grupy, Yi Sim·
,~
CLąit ~ '4,>ł,

zwycięzcą

li etapu BWP

Trzy nowe rekordy
Europy
lekkoallelek NRD

......

I

ciasnotę.

Galik (CSRS)

I

»Iwonie«

s.

Straty 110 tys. 7:?.
Na
ul.
Inflanckiej 27
pod
syrenę
FJ 72-77
Wladyslawa K. Przewieziono ją
do Szpitala Pogotowia Ra•tu:nlwwego.
•
U zbiegu ul. Broniewskiego i Deotymy wybiegla na jezdnię Genowefa
S. Wpad1a ona
pod motocykl SHL IX 70-92 i
ze złamaniem podudzia
przewieziono ją do SZPitala Vf AM.
Na ul. Zgierskiej przy ul.
•
Chrobrego
niewłaściwie
wyprzedzający
kierowca
motocykla WFM 21-25 re spowodo.
wal
zderzenie z samochodem
Simca 23-25 IO.
\m)
•

wpadła

•
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~tv ~l'ócie
k
U
I
świa•
srebrny medal w I

Wczoraj na Stadionie tm, Lenina w Moskwie ro7JP0m:ęl.Y
pierwsze konkurencje lekkoatletyczne tegor<>e2iI1eJ Uruwersjaidy.
Jruko pierwszy z naszych reprezentain.tów na pomum stanął L. Gajd:r.iń.~ki zd1>bywając srebrny medal w pehitięciu
kulą WYlIJ.ikiem 19,07 m. Pierwsze miejsce wywalc.zyl Wojkin
(ZSRR) u.zyskując rezultat 19,56 m.

się

Polsktl mie-

Stalą.

wył<>sowali

Pnzemysłu Bawełnia
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L.

k:1111JJby
Z10bowlą22aine
wstały
do
'W'l'glaollO·
wam.ia
twr.niejów
clJa niestowairzysronyx:h a
taik:że 1nnych
okoli!OZ'OOśei<>Wy>eh
z,a>Wodtiw.
w czasie których
będ;z.ie mo:ima ZdO>b)llWać
odlzma.kę
m~o
dego pi11lra'l"ZJa.
Czyni Się taJkile staira:nia, .aby
8
wnześ.nia
LócLZJkl
Ośrodelt
Telewi,zyj1ny
nadial
okollcz.no·
śoiO<W Y
porogira.m
na
który
zt-0żą
się :fragmemity
najciekla.wszych
meczów
p:Vkatskich
l'C>7J81rywamych w t..odzt 1
w wojewóct.vtwLe. a zaire,Jestro·
wamych n.a film<>Wej taśm !e.
P-0nadlto
w jedlnym
:z. !ódl7.k,ich
ki:n
odbędJzie Się poka:z.
f ilmów
J.1'u·sbt'u,Jących
<iro~ę
polsikich
p Ltkairzy do ci<J>teg.o
meda•l'l.I w Monachiu.m, roz~ry
wek
o m,istnZIOISllW<> śwta.ta w
Meksyik'l.I iibp.
(W)
Wszy~tk,ie

walki z mistrre.m

kładów

nego
im. Obrońców Pokoju,
gdzie di;iękij porno.cy śmigłow
ców rzecz odbyła się wręcz
błyskawicznie. Nasz rozmówca, kapita.n Stefain Stra.ne i w
te.i akcji uczestniczył.
W trakcie rozmowy wraca
jednak stall„ sprawa montażu i.glic w Czechowicach. Tutaj piloci
musieli wykazać
najwyższy
kunszt pilotażu.
Faktem
jest, że iin.stalaeje
o<lgroqillii1]Fowe w czechowickiej
raifineriii zainsta.lowa'lle
zostały
bardzo
szybko,
a
akcja ta przyniosła
zasłużo
ną sławę ludviom
w
stalowych mundurach.
W
PO'Zna.n·iu
post,a.wiono
trzy komLny. w Zgierzu za<ins.talowaino <l.źwi,g. I tu i ta.m
pomagają
śmigłowce.
Akcji
pomocy wojsk.a dla społeczeń-

stwa jest cora.z więcej. Akcje .śmigłowców są bairdzo popularne,
chociaiż nie obywa
się tu bez elementów humorystycznych„.
Do grupy dowodzącej jednej
z wie-lu akcji, podeszła starsza kohieta.
Kiedy wres.zde to wariactwo skończyoie? za,pyta!a.
- Wszystkie sadze z kamirui poszły mi na mieszka.nie„.
Zielone „ważki" stoją
na
płycie startowej. Wokół nich

„Uniwersiodu

+Widzew spotka się zUnią wTarnowie
+ Concordia (P) gra usiebie zWisłoką
Osta.tnl& na posiedzeniu WyLigi i Gier PZPN dokonano losGW&nia rozgryw~k piłkarskich <> Puchar
Polski w
sezonie
1973174.
·
W pierws7.ej serii spotkają się
drutyny wyl&ni<>ne w
eli..tnlnacJach okręgowych 1>raz 12 zesP<>łów drugiej ligi. Mecze
te
r<>zegranci zostaną 26 sierpnia.
Zespoły
naszego 1>kręgu spotkają się z następ• jącym; przeciw'n ikami:
Widzew
rozegra
mecz w Tarn1>wle z tamtP.jszą
Uni~, a, pi<>trkowska Ce>ncordia
-sp<>tka
się u sieli!~ z Wisl<>ką

minął

to kilka lat temu, a
wielu
bohaterów tej akcji zrezygnowało wtedy
z chwil odpoczynku, albowiem było to w
drugi d21ień świąt Bożego Narodzelliia.
Łodvianiie natomiast z sentymentem wspominają nie tak
dawną jes.z,cze akcję montażu
dźwigów w labocatorium Za-

SPORT •

26 bm. pierwsze mecze Pucharu Polski

działu

nocy

neutralizujące tTll1ciznę. Mi~z
kańcy okolicznych wsi mogli
już spać spokojnie. DzU.a.la się

ze str. 1)

i województwie

UJpamiętni~la
u.b!e<gloroc~nego St.CkiCes>u.
którym by-

liczby
faktycznie
lecz9nych
podopiecznych. a co się z tym
wiąże bardzo ściśle od zadowolenia pacjentów z uzyskanych porad i fachowej opieki.

Z udanie UJqkonono

SPORT •

ma

Trwa strajk
lron1por1owcaw
ze łrody na czwartermln
ultima.tum
wysuniętego pod adresem st.rajkująoeych
nielegalnie od wielu
tyg,<>dni prywa.tnych właścicieli
środków tram;portowyeh w Chi_
le, by za.prze.sta.ti tej akcji. Zak1>munikowa.no jed.Jrneześnie, że
jeśli
będą
nadal korutynumvali
strajk, to rząd chilijski skonfiskuje wszystkie p<>ja.zdy znajdujące się w ich posiadaniu, a
kontrodę nad transportem ot>ejmie armia.

sta. Ich reali?.acja winna J>vć
traktowa.na
jako
za!(adnienje
r>ierwszanlanowe na równi z
inwestycjami przemysłowymi.
(wyrz.)

jakie
przeprowadziliostatnio
z
lekarza.mi
rejonowymi, wynika, że
innowacja
ta cieszy się i
wśród
nich
pe~nym poparciem. Będzie to bowiem najlepsze
z
wszystkich możli
wycn kryteriów oceny pracy
lekarza
rejonowe-go,
która
jak wiemy doskonale, wcale
nie należy do ła<twych. Rów-

Chile

w

n

mów

śmy

nocześnie stanowić
będzie <•
zróżnicowaniu
wynagrodzenia
lekarzy za pracę, zależnie od

tek

sekretarz KL PZPR - K. Lu.
ka.szewski u zasad n i ając wagę I
rangę sprawn.ij. zgodnej z planem reali>.•c.i\ tvch ?.adań oodkr~<lP.
iż inwestycje s<>cialne
znaleźć
się
winny w centntm
uwa,gi całe.,.o aktywu pa.rtY.l-

,,Dzień pilkar~a''

w

mity co do liczby podopiecznych nie są przewidywane.
Po roku możliwość następnej
decyzji
albo obdarzamy
wotum zaufania swego lekarza, albo decydujemy się na
innego.
Rozwiązanie to z pewnością
powinno się spotkać z życzliwym
przyjęciem
pacjentów

gram
SO<rjalnych
inw~tycji
włókniarskich dla :naszego miasta za.klada realizację dalszych

A Szybowcowy rekOll'd
ta w przelocie po trójkącie (100
l<m)
ustanowil
K. Holighaus
(N.RF) osiągając prędkość 158,2
km/godz.
A. Dople"'°
ł
mi.ejsce iza ją ł
madrycki Rea1l na turnieju pi!karskim rozegr.a,nym w B;\IJ'.lo.
Przegra! ()n ostaibni mecz z Rap i,denn Wi•ed-eń 1 :2 (1 :1). P ierwsze
m:ejs-ce 'l.ld•o.byl Bayerm
(M•om.a.ch hum) .
ziwyoe ' ęż,ając
w
f.maile Atletico (Bilbao) 2:1 (!:O).
.ł.
Polscy hokeiści wyg1·au w
Du,esseldorfie z taimtejsz.ym zespol-ein 9 :7.
W~' sokt.ej poraż.ki d0<Z111ala nabomcast ml,Od.z'.eOOwa repre.unbacja Polski na turnieju hrnkej-OWY'ffi „Sowiec.kiego Spo.rt,u " w
Miń,sku. P.r.zeg•rała ona z T~ailt
tor-em (Oi;eila,bfń.s<k) 1:17,
A W mewu towarzyskim p'lka•t-z.e Szoon b,erek (Bytom) wygf'a.li w Ru.chie SL z m ,ejscow ą
Slav :ą 3 :2 (I :O).
W Poznaniu rozegrany z.o_
stal pierwszy półfinałowy mecz
pilkarski o mistrzostwo Europy
kolejarzy (US!C) , w którym reprezentac,ia PolskJ zremisowała
z Bułgarią 3 :3 (O :1). P.olskę reprezenbowa!a drużyn.a poznań
skiego Lecha

+

P. Waloszek.zdobył

„Złoty

Kask„

Na stadi()lll;e śląskim w Chorz.owie roziegramo VIII tur:i 'ej
iJmlllC>WY o „Zloty kas•k''. będą
cy 01St.aitnim sprMV•dz.iiainem ur~ą.d1z,eń

i

<>s.ta<tecziną

ror.:g,r~·w,ką

n.a-szych zaJWICXl.niil<ów

kamdV'dLlE>ols,ki
przed zibliża,jącymi się imdywldu.aLnymi
mi'i<tir:rositwam1 świa
ta w tej konku.Te!llcj i.
Po emocjonującej walce pieirws.ze miiej.soe 7Ja·jąi! wa.loszeJlc
(Sląsk Swiętochł()Wioe) ~14 pkt.)
pr.red
Wyglemdą.
Fojc i.ko~,
Grytem i A. '.lllwc.z,em (wsz:yscy RJOW RybniJk).
„Srel>r.ny kask" wywalczył na
zawooach w Lu•b llnie żużlowiec
rybnickiego ROW Pyszny przed
Nmvakiem (Stal Gorzów) i St~
dziń~ (Mobtl'!' Lu.blin),
jący'Ch

cLo

reprezen:•~a.cji

tym
samym
przedziale
okula;TY
Wysiadl w Nowym
Traqll ProHę o skontaktowan ie s i ę ze mną
nr tel
830-27 (w ie czorem>"

dr Zofia Szczerska

Po 8 latach napraw
Osiem

Zawracanie głowy.„

na warsztacie

prezydiów DRN
=
=
=
_

Wykonanie planu gospodarczego i budżetu za I polrocze Jest dla ojców wszyst·
kich naszych pięciu dzielnic
: poważnym
zadaniem
Oz1s
- s prawy realizacji tycli zadan
= znajdą się na porządku dzien- nvm posiedzeń trzech prezydlów
ORN-Sródmieście,
Ba·
lut J Widzewa.
Wykonanie zadań objętych
planem gospodarczym DRN·
Sródmieście przebiega w 1a·
sadzie bez więkzsych odchy.
leń, z wyjątkiem robót remontoWych w gospodarce mieszkaniowej
Pewne wątpliwości
budzi niskie wykonanie na.
: kładów na remonty bieżące
: placówek ustugowych. Rem<>nty placówek handlow yc h wy: konano zgodnie z zalożenlem.
: nawet z pewną
nadwyżką.
: Przeprowadzono roboty w KO
: placówkach. w tym w 15 za.
::: kladach
gastronomicznych
: Pomy ślne są efekty
czynów
: społecznych.
Przyczyniły
sle
: do tel!O zalogJ zakładów pra·
: cy, młodzież pod patronatem
: ZMS f komitety rodzicielskie.
: dając wkład pracy wartoŚ<'J
: 7,3 mln zł (wzrost o ok. 70
: proc. w stosunku do ana!<><:lcznego okresu zeszłel1:o ro.
: ku).
_
Na Bałutach wykonanie pianu remontów w budynkacn
: MZBM w I pólroczu je.•t za: dowalające. Pewne opóźnienia
: wystąpily w robotach elewa.
: cyjnych t
podłączeniowych.
: Gorzej wyglądaią te roooty w
: budynkach prywatnych. Dzielnlca wzbogacjJa się o 16 uspolecznlonych sklepów, 8 punk.
- tów uslugowych, Jeden zaklad
gastronomiczny. Niestety. za·
= grorony jest termin oddania
= paw!Jonu 427 w osiedlu Teo!lIów - C, gdzie mają być •
sklepy 1 2 punkty uslu.gowe.
=
Na Widzewie tempo remon.
: tów kapitalnych
budynków
: mieszkalnych jest dobre, CZ<'go nie motna jednak powlt'dzleć o
budynkach
prywat.
: nych . W I póJroczu otwart<>
: wiele nowych sklepów.
Pod
- koniec czerwca llość punktów
=sprzedaży detalicznej wynio-·
: sla 382, w tym 250 sklepów
: Przybyly 4 punkty uslugowe.
- Widzewiacy
zasadzU\
11100
:;: dt"l.ew, 11 tys. krzewów \ 2.600
- kwiatów. w czynie spolec7.·
nym
uporządkowano
wiele
=posesji.
Podczas dzisiejszych posle.
dzeń prezydia ocenią dot.ych·
: czas.owe ·efe kty
wykonania
budżetu ł planu
1 wytyczą
kierunki d ziałania na II nól- roc1e.
Ck)

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

=

=

=
=

=
=
=
=
=

smoczkiem

administracja kontra komitety.blokowe
Na ul. Wrześnieńskiej, przy Sierakowskiego, stoją trzy
nowe bloki, administrowane prze-i RSM „Bawełna" (administracja ul. Klonowa 39). Stoją tu od 1970 roku
i już przestrzeń między domami, choć nader skąpa (bo
bardzo tu ciasno) jest wzorowo zagospodarowana. Zielono tu, czysto, ładnie. Jest nawet fontanna, jest plac zabaw dla dzieci. Na klatkach schodowych kwiaty w doniczkach, dekoracje z kolorowych pocztówek i re prod ukcji. Jest to jedno z tych nielicznych osiedli. w których
widać prężność i prace komitetów bl1>kowyeh.
Za witaliśmy tu dz lęki telefonowi jednej z naszych Czytelniczek. k tóra prosiła redakcję
o interwen cję
Mianowicie ad.
ministracja „Bawełny" ma ich
lokatorów. ; bądź co bądź
cztonków Spółdzieln i - dellkatn ie mówiąc. w nosie. Adm inistracja
n ie
ż y c z y
so·bie
in icja tyw
i
czynów społecznych.
Wydało
nam się to co naj_
mniej dziwne. tym bar-dziej, te
za.gospodarowanie
terenu m ; ę.
dzy blokami to zasługa
w y1 ą cz n i e
mieszkańców.
Ostatnio
komttety
blokowe
toczą
ze swo;ą administracją
watkę
o
zagospooarowanie
skrawka terenu przy ul. Wt"l.esnieńskiej
Ich zamiarem była
budowa parkingu
zmotory.
zowanych bowiem przybywa, a
parkować nie ma gdzie.
Wystosowano pismo do adm!.
nistracjl.
deklarując
robociznę

Dwa przestępstwa

za jednym zamachem
Pebn i ąc

służbę

WCZOll'aj

w

nocy
fu,nJrejO<lllll!'i·usze z
KD
MO Ba'h.11\y 7lwróci1i uwagę na
j.adącego
d.osyć dz;Lwniie
wl i cą
Limanowskiego
męrozyrzmę n.a
motCl'l'O\V'elr2Je.
Ta,jemnl-ca
tej
ja1z.d.y
szybko
się wyjaśn i ła:
k >eroW100 Józef W. (zam.
przy
ul. NifW\nej l
7m.a·J<llOIW al
się w
sta.n\.e n\etrze'Ź!wym Po dopro·
wad7.enlu go do komendy wyszło na jaw mne jeszicze przestępstwo. Niet:rze2wy
k:ierowca
ok<i.z;al
się
talkże
uo<IL1 ej~m:
&k!ra.c!l
mot.orower.
(j c)

przy

bu<iowie parkingu. Odpowiedź:
parki.ngu w tym m iej scu być nl.e może, bo przep isy
nie pozwalają (musi być zachowana odległość 15 m od bloku)
Kom itety
blokowe zrezygr.owaly z parkingu. „To pozwólcie choć zalnżyć tu trawnik!"
Przystano buldożer. Ponoć dla
niwelacji terenu. Rezultat - opłakany.
Względnie
równy
przedtem teren został zm ien io.
ny
nie do poznania Góry .1
wąwozy kraj0braz iście ks ię .
życowy.
Po dokonaniu tej dewastacji buldożer zniknął 1
jak dotąd ani śladu po n im.
Pewno niweluje iakiś inny te-

ren ...

Wracając
do parkingu: jest
on
naprawdę
konieczny. Nie.
dawno wydarzył się tu trag'czny wypadek: parkujący na placu przed blokami samochód potrąci!
5-letnie
dziecko. które
doznało

poważnego

urazu

cza-

szki.
To jeszcze nie wsz:vstkie bolączki
lokatorów bloków „Bawelnv". Zbudowano np w czy.
n ie spolecrnvm fontanne. Zbudowano! A kto 1rndliwie doprowadzi! do.plyw wody? „Fachowiec" hydrau li k przysła
ny
przez
,.Bawełnę".
A jak
,.Baw ełna"
dba o estetykę o.
siedla •
Od roku przy sz.czytoweJ ścia
n ie
b loku
220 (Wrzt'śn ień,ka
57/69) stoi rusztowan ie. Potnebne
bylo
do naprawy rynny.

wykonywruno
t r zy k ro tn i e
razem gorzeJ.

Naprawę
noć

poza
Efekt:

już

każdym

w

czasie deszczu

woda,

miast

rynną.
ścianie

płyn ie
po zewnętrznej
budynku. niszczy tynki.
zalewa m ieszkania W mieszkaniach wilgoć I grzyb. zważyw
szy , że blok ten został zaledwie 3 Jata temu oddany do użytku .
jest to chyba rekord!
A kto zostawil elementy rusztowań po tynkowaniu bl. 220?
I
to na trawniku. na którym
pracowali mieszka ii cy! Musieli
je sami z tego trawnika usuwać. Do dz iś nikt nie
uprząt
ną!
rusztowań;
pozostawione
beztrosko leżą na „ziemi n iczy jej"
(bowiem
nikt
nie wie,
gdzie kończy się teren „Bawel-

ny",

a

za.czyna

,,Lokatora"

-

dla tej właśnie przyczyny plac
przed blokiem 220 pozostaje nie
upnątn ięty od 3 lat).
Na koniec niech przemówią
liczby: 5 lutego 1973 r. kom itet
blokowy (bi. 220)
wystosowal
p ismo do administracji. domagając się naprawy usterek i deklarując
dalsze czyny sporeczne
w uporządkowaniu terenu.
P ismo
zawierało
18 punktów
Odoow iedź nadt>szla w ,.blyska\Viczn:vm'
tempie
po 45
dnia<'h ! Do dz iś zrealizowano
2
('łownie:
dwa!) p·ostulaty:
pr7.y·stann sorzęt na olac 1..abaw

oraz

wres1cle

dokonano

zw.

r<nliczenia bloku (po 3 lata<'h !) .
Na
resitę
żądań I wniosków
dano od'POWi<'dzi wymijające, a
potpm o nich zapomniano .
C ze~()

innego

można

jedn:ik

oc'ekiwa<' po actm\nistracji. której Pf"<'oWni<'Y radzą podstawić
miski pod wodę cieknącą
lokatorom na głowę l uważa .Ją.
że na tej
oraktyczne1 oorJd>-ie
tch obowiązki sie knńc~~ (»k
potraktowano
je<lnego 1
naszych rozmówców) ?.„
(MiChl

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

Kompromitująca

Jeden z na.szych
c2ytelników ogląda! n iedawno w TV
rewelacyjny
smoczek
dla
dziecka w okres ie ząbkowa·
nia. No i
wczoraj niebac2nie
posta.nowi!
go
nab11ć.
Przez dwie q otlziny wydzwaniał po catym mieście. _Ustal i! co na·stępuje: N1e za1m UJ<!
s ię
tym apteki.
a jed11n·e
drogerie. W
żadnej . d•·ogerli
jednak o czymś tak .111
nie
slyszano z wyjqtk•em dwóclt.
w ;edne; m ieli
coś tak1eyo
dwa, lata tem1t. a w droqeru
przy Wojska Pols•1'1eqo cln1bct
przed
pięciom~
la_ty.
Jak
pnez mqlę proypom•naly ..obie
pan ie.
że
chyba . rob ila
je
•etedu
spóldzieLnia
..Techno chem ia" .
Wn iosek z tych peregrynacj i jeden: zawracanie glowy
smoczkiem. i do teqo przy ponwcy telewizji!.„

wizytówka

jes?cz.e

można

Ani pieniędzy'.,._ani
...:.....•-·-·'

~

-

gazet
„Przed urlopem µrzec:ytaiem
LJ „i-enntk u", ze nio.żriu zau;r;~c - uniowę z „Ruchem," na

w

prze:-;ylun e gazety na u:czu:
sy.
Uc ieszony. na tyazten
przed

wy)azaeni,
zau;artem
z
pab1an1c1<11n
„Huellem". 1 co? l ntc,. ch oć
zaptacclem za pr:ysyLanie nu
ga:ely
do
Kolobfzeg1t
za
okres od 30 lipca do ~ sie rp·
ta.ką

umowę

n ta.n

cze-

Czytelniczka
(Nazwisko i adres znane red.\

zgubił

Adam Giemat

Poczta

kać?!"

Kto

napra-

ADM

p 0 i; co,aw!czyńsk1ei 13. Al'
naprawy te nie sq zbyt skuteczne i co roku sprawa da~.
chu wraca do administracJl
j ale bume rang . Os tatnio jed·
na.k i dach. ' pan K. T: tale
znudzilt się a.dntinistrac;i. te
w ogóle nie reaąu_je ona na
jego u;e:-wan!a. Moze tic1u. ~e
nas?eq? Czy tel11•ka te± z 11 uz 11
to stale na.rzekanie. na prze·
c ieki.. ?
(hl

•ię

do ciebl~,
„Reflektorku",
bo
stracilam
iui wszelką wiarę w obie1n1·
ce i zapewnien!a adm :;z :stracjl (ADM nr 12. ul. Gagan·
na 17). W mo im domu za·
m iast gazu
świet!nego po<tlączono do sieci q az ziem ny.
N ie moqę korzystać z pieca
qa:owego. bow iem n'e nada,je się on do
eksploatac1!.
Gotuję
na
1<uchence
elek·
tr11c:ne1 f c?ekam na facnou,_
ców.
·któ rz11
dokonają
koniPC?n11ch pr?eróQek. i ktń
ryrh ·mi adminis1>·acja obil'cuie „na iutro". T„ .• Jutro"
trtcn
d.?kladnie
pól
rr>.~lt.
C?<>kając
na
prac<>tG n ikńto
A D:\1 strnr'łam j11! til'lop . .In/<

dlua"

Lat

(Bełchatów, H. SawickleJ 15)

. t ro "
„ Na JU
„Zwracam

1uź

wia dach
nad mieszkaniem
pana K. T. w bloku przy ul

okulary?

,,Jechaiam
poc : ągiem
oa•
chod?qcym
dworca Łódź·
Kaliska
do
Zakopanego
o
qodz. 19.30 (I klasą. n· sobotę.
li bm.)
Starszy siwy pan.
odprowadzany
przez
llcrną
rodzinę.
zgubi!
p-odc:as podróży
tym pociąqiem i
w

•'li

X

-

Reflektorka
l. Uszczelki d-0 autus!J/onów
jak na<i informuje
„Ar·
ged" są w sklepie nr 155
prz y ul. /;'rócltn ,ka i nadaJq
scę
do
syfonów
prod ukcJi
zarówno
węg,ersk iej,
jak
t
poLSk iej . D?ię.1<1tjemy za inf ormację, manty nadz .ieję ie nasi czytelnicy z r.iej skorzystają, ale czy „Argedowi" nie
wwtaje się n ieco d<1wne,
t"
może nas zawiadomić o jednym tylko sklepie za?patrzonym w tak ba.rdzo ponukiwany detal? Mwsto w kto1·11m
ży1emy jest spore„.
2. Po naszej
notatce z 1
s ier pn ia „stawa jc ie przy Ani"
MPK przychyliło się do prośby
naS?ych
czytelników
111ieszka1iców Dc>mu Renc is ty
przy ul. Narutow icza - I posta.nowilo
zrobić
przystanek
tam. qdi:le za.proponowaliśmy.
Dziękujemy.
(S)

Adres
aik

Reflektorka:

l..odzk1",

ul.

„Dzlen-

Piolrł<'.}W':tłia

90-103 Lódż, „Rerleklllrem
po Lodzi„.
Nasze
&.eterony:
137.47 i 341-10.
PISZCIE OO NAS I TELE·
~6,

Vlidza
tuJącej
Wiz,yt6~it;I ·flle
Prred
k '.Jl<:u
miesiącajl)! · oFONU.JCIEl CZE,liA~ l
P<>\es; a.?
b()k
U!'l.ędu
Sta'nU CywJn ~go go.s11t>'dall"lle
\S.)
Lódź-Poles.le
przy ul. Gd ansklej
prze.bi.to
pa.sat dla pie- ł 11111I111II111111111111111111111111111111111lIlIll11II1l111l1l11l1l11ł1111t1111
111111111111111ł11111111111111111111
szych d.to u,\. Kopernitka. I.n v.
WAZNE TELEF0:-111
(8) (USA), od lat 16 godz. 20
sty-cję
kend"
wykonyv..-amo w c-irne
(fra,n<l!.)
od
lat
H
TATRY - „Morze w o~n U" CA)
spolec?Jnym. Przy
brukow«rn''1.l
godz. ló, 18. 20.
03
Informacja
telefoniczna
rad.z. od lat 14 goctiz 9.45, 12 15;
małego
R0 ,\11\ pa,rking·u
•. Wódz
samoctiooosemlnoJOw"
S~raż Pożarna 08,
666-11, 5~·-55
POŻEGNANIE
Z
Fll„llF!\1:
wego
pomagało
na.wet woJ(NRD> od Ja~ 14
godz..
10,
09
Pogotowie Ratunkowe
12.15, 14 30.
„Ryszard Lwie 'serce l krzy17;
„Opęt.a:n 1e"
slro.
01
Pogotowie MO
żowcy" (USA) od l"t 14 ••>..1z.
(poi .)
od lat 16 godz. :g 30
&55-55
Informacja kolejowa
17 30. 20; XI! FESTIWAL 111.•
N iatety. od l<'!lku tygodrul w
SOJUSZ - „N eśm:ei·ŁeLni F1,p I
Informacja PKS
265-96, 5l 7·2U
1110W
TURYSTł'CZNYl..H: 1.
• m ejsce tra·wncków
Flap" (B) (USAJ od I.at
wz.d.lut pali
8J5·16
Pogotowie wodociągowe
sażu
Kn yż J topór. 2. Krn.I
wyros!y
chwas ty, terenu
~Pe
g•<>dZ. 17. 19.
393-85
pogotowie gazowe
wający,
3 Skansen psze~e!:;r STOIU - .,Pa'" HuJot wśród sanie
z,azieleniono
Pa-rę dni te111111 I I II I II III I lllllllllłllll 111111
311-28
Pogotowie energetyczne
mu
ski 4. Ojcowski Pal'k Na"',_
z,aora•no
jeden ooclneK
mochodów'• !Al
lfra,nc. ) od
~S8·81
Pogotowie cieplow11icze .
tra.wnuk.a. lecz na
dowy, 5. Ad.resy d·r M!k'>l •i • .
pozostałych
lat li godiz. 16 18; „Na v. Y·
Składka na
rosną
f.
burza.ny.
Mięsopusiy
Zachod:z.J
w
Podmoklach
rYlot"
(pol
)
od
lai
18
godz 20.
Ose>by
które w dniu
30
TEATRY
ta,nie: dlac:z.ego władze
d.zlel~odz
SWIT 15.
„M-0tyle" (Al
(p ol.) .
lipca 1.973 r„ w gooz od 10 do
POWSZECHN'k'.
g
oda:.
1
G
.
lll
n icow e nie dopilnowały by
CZAJKA - „Tora. Tora. T<>ra"
w
od lat 11 godz 15.30. .John
mały,
L2
prnebywały
na I p 1 ~trze
,,Kliik-KlaJ.c".
(USA)
od
Ja.\
14
eoct.z.
!6
30,
nowe
I
Mary"
pI'Zeiści
e
(A)
wykoń•~7.ono
(USA)
od
IM
sklepu PSS nr 1003 w f.od7.i
MUZYCZNY - godz. 19.00 1 Ka.
do reszty?
19.
Dlaczego
toleruje
16 eooz. 17.30, Hl.45.
przy ul. Pablruniok:iej 188 I bynera
Nikodema
Dyzmy",
s i ~ w centrum
DKM - ,.Król. dama.
miasta, wstretwalet•'
ły
ś wiadJklam I poża.ru oro·
,,Ka
ARLEKIN gad.z. 17.00
DYŻURY APTEK
nY widok nie 2lasianych. p<1!!'0·
(USA) od I. 16 i· 16, 18. 20.
s-zom.e
są o z;gloszenie s! ę do
czor Kwak" (Kębl1m).
slych
chwasbami
m'ejsc
na
Tu·wJ ma 59,
RzgowS1ka
51,
cały
KD MO Lódt-Górna. ul. Wól·
wawniki? Czy tej
kom prom~P :otrkowska
307, L :ma.nowsk eczańska 25-0, pookóJ 17, w i;:odz.
MUZEA
go 37 . Zielona 28 pl.
Woln.ości
liI Jlfl 1111111111111111111111111111111 8-16.
SZTUKI (ul W:ęckowsk:fell<!> 36)
Z, Obr. Sta.limgrad.u 15.
g·o<1Z. 1.0-16.
DYŻURY
SZPITALI
BIS fORll
RUCHU
REWOLU•
CYJNEGO
Instytut Pol.-Gln.
(UJ.
Gdańsk.a
AM - ul.
13)
- Zwykle - mówi siertant Paweł Ponlatou>god•z. 9-16.
Sierltnga 13 - dz.:elnlca SrccHIS l'ORll
Wl..OKIEN 'llCTWI\
3ki - jest mnóstwo roboty. Okradanie samochom1eśc1e <>raz z d.z1eln:cy P·•lesi<>
(P tOltrkowska 28~) gooz. 13-20.
dów 1 pija-ckie burdy wcale nie na,zeżą do rzadz porad.ni .. K" - ul. I M•ja.
:.----- _..
Nle przyjmuje chorych &IUe•
(wstęp
wolny).
kości. Niedawno zl111pallśmy tu kłusownika. lndy wszedtem do stajni ł spojrzałem na
kolo~ icznie.
ARCHr;OLOGJ<.:lNE
I
ETNO•
nym razem zmotoryzowani chuligani próbowaG'RAFICZNE
.,Badyla", ogarnęlo mn.l e (pl.
WoLnośd
14)
nie ma co
ln•tytut Pol.·Glu. AM (Ul culi uciec samochodem. Pojechaliśmy la.sem I p<>
ukrywać lekkie przeraźenie.
rie Skłodowsk i e) 15) z d·z.!elnl·
godz. IJ-17.
Ja,k ja
dwóch kilometrach doqoniliśmy ich. Zimą zru>
EWOLlJC.ION IZMU (park Slen·
cy Górna z porad.n! „K" 'li Fe.
sobie dam radę?
Na koniu co prawda
wu kwpoty z choinkami.
!ińskiego.
ZapolsJc,ej
Pnybyjnż kiedyś siedziałem
k iewlicza) godz. 10-17.
(15 minut„.); westerny
s:oowsk ego R1.g<>\\:Ska o:ra.z
oqlądalem,
na wyś.zigl konne chodziłem. ale
- Teraz
dodaje
Jadwiga
Olejn ik
LODZKJE ZOO
z d.z.1eln1cy Polesie poradnte ul
przec1et to nie miała być przejażdźka. ale par
wiedzą. że jeździmy. Znają nas t boją się.
Fornalskiej
I
SreQ.rzvńska
oraz
trot - praw<l?iwy konny patrol. którego zada·
A zaczęto się tio wszystko trzy lata temu.
czynne w godz. 9-19
€kasa
chore
g 11negolng 1ezm.1e z rejonu
nie polega na zabezpieczeniu porządku I ipoW styczn in 1970 r. przy Klubfe Jeździeck im w
czynna d.to goct.z. 18).
KOLEJARZ - „Heroima" (niem .I
K!t·m k1 Sterlinga 13 .
koju w Arturówku i Łagieumika-ch.
Łagiewn ik ach powstał konny patrol
ORMOod lat 16 god.z 17. 19.
Szpital
im. H. Wolf - cui. La.
wski zwi:ony z członków klnhu: Tadeusza KuPALMIARNIA - nieczynna
GDYNIA - „Z ks i ęgi królów"
giewnicka
34/36)
dz:eJ ,-,:ca
- N i ech pan się trzyma powiedzlal kob ik a. Les:ka
Ryb ickie go Małgorzaty Sowfń·
(A) (ra-dz.) od lat 11.
godz.
Saluty oraa z d-itelnicy Polesie
mendant patrotu. Tadeusz Kubik. Nawet
a; I N A
skiej. Jadw igi Olejn ik. Dokooptowano do nich.
10.
12
15.
„Tydzień szaleń.ców•'
z
Pora.a.n!
„K"
ul.
Kasorz.aka
l
doświadczony jeździec też może 1pa$ć z kooczywiście po pewnym przes?kolen iu. milicjan(81 (rym.) od lat 16,
godz.
Gdańska.
BALTYK „KOI o dzfewtęc!u
nia„.
tów z KO MO-Baliity Pawia Poniatowskie14.30,
17, 19.30
Szpital Im. B. Jordana - ul.
ogona(!h" (Wt) od lat 18 i.
HALKA - „WHnnetou I Apa·naPrzyrodnicza
7/9
dzielnica
10. 12 15. 14.30. 17. 19.30
czi" (jug.) od lat 14 godz 16;
W idzew.
LUTNIA - „Ho.mdkov.ie na Ut'„
,.Cz-tery
damy
i
as"
(fra111c.)
Szpital tm. M. Kopernika Jopie" (cz-e!lki) od Lal 14 god.z.
od lat 1'8, go-O.z. 18. 20.
ul. Pabianicka 62 2 dz:P.ln:cy
15. 1'7, 1.9 .
1 MAJA - „Na•rlroma,nt" (!J<:A)
Górna
poradnie
. K"
ul.
POLONIA „Niebiookle
'ale
ort lat 16 godz.
15.30, 17.30.
CieszkowslC!e&o I Odrzańska.
Mort.e Cza,rne" (pol.) od lat
19
30.
Po pewnych llerypetiach z wsiadan iem 14 godz. 10. 12, 14. 16, 18. 20.
go. Edwarda Marczaka. Bronisława Halińskiego.
MLODA GWARDIA „W6<11Z
Chlrurg'a oe:ólna
Szp1tal
moich. oczywiście - w ko1icu ruszyliśmy norWISLA „Sm :ech w ciemnoNa efekty nie trziba byto dlllgo czekać. Art~
lnd„a;n Tecumseh" (NRD). oo
tm
Bllll'lick iego
(l{,()pcińsk .ei: o
malną trasą: Łagiewnicką do Skrzydla,tej;
ści"
(ang.) od lat 18 ~Odz. 10,
I&
rówek t Łagiewnik! są jni spokojniejsze
Jelat
11
godz
9.30.
11.30.
;
3
30
22).
następnie w
okolice Arturówk.a.
12.15. 14 .45. l~ 15, Ul.45
dyny problem. który nęka spOłeczników (wy15 30: .,Ukla<l" (USA). <>d lat
Ch1rur2 ·a urn<>wa
~-io·•.i.J
WLOKNIARZ
,.Absolwent•'
konują bowiem
tę trudną I odpowiedzialną
1a goo,z. 11 .30 20.
B 'egańsk iego
(Kni.a.ziewic;,,a l/5).
Pierwsza interwencja zaraz na początkll. Pod(USA)
od lat 16
iod.2.
ID ,
slttżbę poza, zwy-klymi godzinami pracy) UJ brak
MUZA „Dom pań5'twa BoLarvngologla
Szp·tal
m.
chmielony chtopak, który przedtem trochę ro~
12.15 14.30 17. 19 30
koni. CzęsUJ dostają na patrol tylko 4-5.
To
ries" (BJ (fra.nc. ) od lat
H
Ba.rl 'ckiego (Kop-cińs.k :egc 22).
WOLNOSC'
Odstrzał" CUSAJ
rabial na nasz widok natychmiast potuln ie je . - stanowcw za molo.
Warto chyba pomyśleć
g.o.ct,z. Ui. 18. 2-0
Oku
i:stvka
Szp.1.a
i
im.
od lait 16 godlz. 1-0. 12.15, 14.30,
Nie próbuje uciekać. wie że n1e ma najmniejo rozszerzeniu stajnt. Koszty na pewno zwrócą
OKA „P-OSzukrwaaw IX>Jons·c hera (Mul ionowa 14).
17 19.30.
szych szans.
s i ę w posta.cl spokojnych. bezpiecznych. nie zaswkiwama" (poi) od lat 14
Ch irurgia 1 1a.ryngolog 1a d2.: eZACHĘTA
- n'eczynne
- Ta forma patrolowania terenów ztelonuch
któca,nych chu.li qańskiml burdami wypraw nas.
godz. Hl . 1.2. 14 16. 18. 20
c1ęca
Szpt1.a1 trn. K<>rczaka
STYLOWY-LETNIE „Zbere:!· POLESIE wyjafaia mi jeden z ORM0-11.>Ców jest
mieszczuchów, na odpoczynek do lasu.
,.Kra·i•n<i
wiecz.11ej
(Armii
CzerwoPeJ 15).
nik" (ang.)
od lat 14 godz.
niezastąp icna Koń UJ nie radiowóz - wszędzir.
mł·odo&c i"
(rum )
od iat 7
Chi.rurgi.i &7Xnękowo-twa:rzowa
19.30
(ki;no czynne tylko w
pójdzie. na.wet najwęższą foieżkq. a poza wm
Wraca-my już do klubu. Jeszcze dwie Intergoct.z. 17; ,.Max i feraJ•na" (:Cr l
- Szpital t.m Barllek1ego (KOI)•
dn' 00200 nel.
Jni sam jego widok uspokaja chuliqanów. Nia·
wencje po drodze t jesteśmy na miejscu. Z truo:! Ja,t 16 goda.. 19.
e! ńsk i ego 22),
TATRY-LETNIE - .,Sm ic. smac,
du nie próbują z nami żadnych sztuczek .
dem zsiadam z „Badyla" . J111k UJ się mówi POPULARNE
• N:eza·wodml
Toksvk(!l<H? ia tn.~t.vtut
Mesmoc" (f~a·nc .) od lat 16 g.odz.
Roz mowe przer11wa komenda: Jedziemy ga!<>przyjaciele" (rum.) od lat 11
dostałem solidnie w kość.
dycyny Pracy (Teresy 8) .
19.45 fk irno czyin.ne tylko
w
pem do ArtUrówka. No - myślę sobie - ja to
gooz. 16.45: „Zamek pu!a.pka"
d,n\ po,g·odme).
- Jak n.a pierwszy raz. UJ wcale nie jechal
może bym ! chciał jechać. ale „Badu!"?
Na
(fr.) od lat 16 gOdz 19.
NOCNA POMOC LEKARSKA
LDK ,.Na
samym
dnie"
pa•n t111Jo tragicznie - mówi Malgorzata Sow iń
szczęście nie sprawi! mi za1;Jod.u . W końcu PRZEDWIOSNIE - „ MalV . wiei•
Nocna pomoc lekarska Stacji
(NRF) od lat 18 eodtz.
lS.
ska.
Ale że chcial pan wsiąść na konta
b11lo nie było syn jednego z najwspanialki człowiek" (USA) od
lat
Pogotowia
Ratunkow~g'1
przy
!7 16 19.30.
z prawej strony, tego n ie darnję - śmieje się.
szych ! na.jdroższych pol.~kich ogierów - „Nn16 godz 16 45 19.30.
ul.
Sienkiewicza 13i, tel. 666-66.
STYLOWY ,,Pojedynek
na PIONIER - „Gaingsterski walc"
Trudno. bląd rzeczywifrle nie do wybaczenia.
bora,".
którego sprzedano z.a róum.owa1'tość
OgóLn.o!ódi2lki
Te.Jefon ..cz:iy
"·'etrze" (ja1p.) od lait 18 godz.
Najważniejsze jed.nllJk, że nte spadłem z konia„.
(fra.nc.) <>d J.at 15 i'Qda.. 15.30, Pu,nil<'t Infurmacyjmy dotyczący
trzech. ,,Mercerlesów
1.5 30. 17.45. 20
W ArturóU>ku wyjątkowo panował zupelny spo1'7 45. 20
pra(!y placówek słu7'by z.drr'ow;a
STUDTO
CYPERLfNG
„Dz'ewozyna
'""
J.
POKO,J- - „Blad s.zeryfa" CNRDl
kój .
te;e'f<:m 615-19 CZY11111Y jest
w
m'otle" (8) fe7 ech I od [qt li
od IM 114 go(u. 16. 1·8. W .
goct•z. od 7 do 2L. oprócz n ;e.
&odl.. 18, „cyinlt
&t:rąceńców"
BEK.ORD - „Zwu-Jowmy wee·
dzi~l ; św·:ąt.
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Poszukiwani

świadkowie

zdrowie
uszczerbek
ochronisz siebie
i naród
I
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e Gdzie :ksiłliki

TO NIE TO •••

telefoniczne?

•

Czemu nie ma
podjazdów dla
wózków?

jako że reklama przynależy
osro<ikowi, również jest spory
(bardzo dobrze, że zostaly umieszczone w szafie). Słowem
same 1.nowości"
mieć · w Lodzi
Chcieliśrn'y

e Którędy do toalety?
o

Tyko,

ironio,

kie-

je do... pr<>wadzącej OReklamy
Informacji
środek
rują

długi,

Dość

Kinowej.

o

propagowaljś1ny
ośrodek,
założenie go, no i mamy!
do
biletów
Przed.sp-rzedaż
kin miała być tylko jedną z

taki

!orm Jego działalności. Głów
miał on r1>zstrzygać
nie zaś
wszelkie wątpliwości związa
ne z szeroko pojętą probleod nowości
matyką filmu pe>prz.e.z inrepertuarowych,
kreacjach aktor.
formację
0
skich, p11 nowe prądy i kierunki w filmie.
nie encyklopedia.
C złowie k
na wszystkie pytania (pomijam te o podjazdy i książki
telefoniczne) nie odpowie.
- Co pani robi kiedy kto~
d zwoni ~ pytaniem np. „Kto
w filimie „sami swoi" 7
grał
- Na sporo pytań potra Cie
mówi
sama odpowiedzieć n1oja rozmó\vczyni. Zrohqam
z
not~.t < i, wyoisalam
sob·e
plsm i książek sporóżnych

Te, i szere·g podobnych PY·
tań i reklamacji składali i skła·
dają ł<>dz.ianle <>raz przyjez<lnl
pod.
przejście
prz;emierzający
ziemne.

z„.

folderów

plik

11 BrLeziny".

ma-

literach napis wcale nie
do dokładnego przezachęca
studiowania. Czytają więc tył.
Informacji... l
Ośrodek
kot
oczekują odpowiedzi na wszelkie dręczące pytania,
łych

1

w
nieśmialo
Umieszcz<>ny
rogu szklanego p-0mieszczenia
plakat z „Wesela" nie nadaje mu charakteru, nie mówi
nic o przeznaczeniu
niemal
Nie ma bieżących
ośrexlka.
czasopism filmowych, biulcty·
nów, fotosów ... w ogóle <>próc7.
milej pan.i zajmujacej to kliniczne pomieszczenie i kontuaru, nie ma tu e·w identnie
Przepraszam, z~p<:>mnia
nic.
lem. Jest je<ina książka o tematyce filmowej: R. Kon icz.
ka „Polski fiJtm 1947-1967". I,

ro info~macji, które mogłyby
Jeśli nie znajdę
przydać.
odpowiedzi w tych zapiskach
nie pozostaje mi nic innego
jak zanotować numer telefonu dzwon!ącego i prosić o pomoc kogoś z dyrek>cji.

rozstrzygać

ją

w

clą"u

przemaszprować

Na

się

Lis~:·e

m.

1ma1duJa

za,!N11oów

dtokionana

d•r2.n1a·~u

2to3:i.a

Szeksp ra

prZJez Ro1m-ana

P a-:ań -

\\-yś\\",e~la,ny
sk'.eg·o (film b;,.-ł
w ub. roku w ramaich Ty~o·jn,a
FJmów A 1l~;_el51~:.ch v,: \Vo.r~z<.l~
wi-e'). „Fellini - Ron1a" - C....'Zte-

t-o

Fader~1CG

ŻONY

zdobyły

już

sję,

i

wy<;ląpllam

jednak nie płaci. Gdy chcieliś.
my to wyjaś11ic <llaczeiro zakład
o<.eslal nas do PZU, a urzęd
nik z· PZU 7asle>nil się tajemnicą

służbo wą

RED.: Osobom. które wykonudodatkowe czynnoki związa.
ne z Inkasowaniem składek PZU
ta płaci proWi7.Ję.
Instytucja
Nie stanowi to Jednak tajemnicy slużbowei. gńyi. kai:dy zakład oficjalnie przedstawia PZU
wykaz osób, które zajmują się
potrącaniem składek. Rzec> muszą więc pan i<? wyjaśnić w dy.
rekcji, a gdyby i tym razem
nie odniosło to skutku, odwo.
(h)
lać się do PZU.
ją

--------

TA. ~l\oH:JICA

Przed rokiem
B. B. I N. s.:
załoga naszych zakładów przydo dobrnwolneiro ubezstąpiła
Składki potrąca się
pieczenia.
przy liście plac. Wymaga to od
listy dodatl<Osponądza jących
wych czynności. Nikt nam za to===============

Fundusz Zdrowia procentuje zdrowiem.

pre:-.~n-

Fetllin'.ego

plastyczną
w :;zj ę

oar<:lz.o

l

\V iec1.nc~·t>
łącznik''

M;a·s ta. ,.Francuski

-

k.r>·m .n.a•l t lm
amer,,'.<an;·ki
W .Il' am.a Fr:edkha <>reż
ny
o awtemty·c:zme wy<ianepa<rty
n:a Z\\'·ąizane z pr,zemytetn :nairaierę
W tę głośną
l:,e>tyków.
tele.w:z.yjny

preze,nter

„El Dorado" -

!ra.acti-

iin.

by·t m.

\\·n1:e3za1ny

ski

(tytu-ł

tym'i!~d.<>O

wy) - western w reż. Howard-a Ha•v.,ks.a (.,R:o Bravo·i, ,.ni~

ka Czerwona''). Rewąlwero._,_-1~.·
przyjaźni posta•rej
w im.ę
szeryf">Wl po•ke>nać :;?aJ maga
te~mrrz.ującr.ch
baindytow
kę
m;.eszkańcch~:

n1ia-s.tect.ika.

Kolejne :z.ailcupy io:
„czarn'a 11

't>R.lt!.aida

rumunsk~

1,udov•a

p.1

J\.J1r„
reż.
„Kamienne wesele"
cea Veroiu i Dana p;ta. ,,C;;erdraimat ll.rym_l·
wony krąg" nalny w ltlórym grają: A!a.n
Volo-ite.
G.a.n Mar:a
D el·<>n
rves M·m'Lla1nd i Andre B<>ut"vil.
reż

J e31n -Pi e·f're Melville.

i

10.00 Wiad. 10.08 Od solisty do
w
orkiestry. 10.40 Co słychać
10.45 Lat-O z radiem.
świecie.
12.05 z kraju i ze świata 12.20
PROGRAM IIl
Na cieszynską nutę. 12.30 Koncert życzeń. 12.50 Relaks przy
12.05 Z kraju i ze świata. 12.25
TEL&WIZJA.
muzyce. 13.25 Poradnik rolnika.
Za kierownicą. 13.00 „Dla Uli"
13.35 Maryla Rodowicz kontra
- gra grupa M. Urbaniaka. 13.05
PROGRAM I
Eva Mazikova. 14.00 Alert dla
Na wrocławskiej antenie. 15.00
biosfery . 14.05 Przeboje zn.ad
Ekspresem przez świat. 15.10 Na
„F•u.11r.:z.amy gang" fi:b:
10.00
Morza Sródziemnego. 14.30 Sport
nich liczymy - debiuty opal.
(kol..). !.6.30
ain.g.
film prod.
14.35 Koncert dla
to zdrowie.
Lubelskie 73 15.30 Trybunał
Nie tyhko <illai
D ziennik l.li.4-0
wczasowiczów 15.00 Wiad. 15.05
ski. 15.50 The Jolrnst.ons
pań. 17.10 Sp"'1lkami.a w La.zi'3n·
15.30 Re.
P iosenl<i bez słów.
czyli folk na 3 glosy. 16.05 Kraif iLmO'WY
kach 17.40 P.ro~ram
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tę rocltlnną.
przesyła
ale
ją bez prwszkód,
ją bez dodatku rodzinnego. Dla.
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Po
Werner zatrzymał się przy Chocimskiej.
Piotr
chw ili wchodził już schodami starej przedwojennej kamienicy, gdzie mieszkała Klara. Przed drzwiami zaczeCóż. konkał chwilę chcąc ukryć ślady zmęczenia. dycją zaimponować jej nie mógł.. . Ostatnie czasy kosztowały go jednak zbyt wiele Mimo to nie miał do niej
Artam jest znacznie
że
żalu. Z satysfakcją pomy~lał.
mógłby być na wet jego synem.
młodszy od niego, ba Naci.snął guzik dzwo.nka. Za drzwiam i odezwał się melodyjny dźwięk gongu . Gdy gospodyni otworzyła mu,
zapomniał o wszystkim. Zawsze ta.k było. gdy ją spotykał. Mogła zaimponować każdemu mężczyźnie. Uśmiech-
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kou.certmist1·z
l.ódz·kiej Fiilharmonil
Pogrzeb odbędzie się d nla 17
<> godz. 111 rano
sierpnia br.
na
na cmentarzu żydowskim
Dolach. O smutnym tym obrzędzie zawiadamia.my Przyja_
ciól l Znajomych
ŻONA

WAWRZVN11·EC

PODZIĘKOWANIE

za.wiadamiają pogrążeni

głębokim

ŻONA,
ZlĘC,

smutku

CÓRKA, SYNOWE,
WNUCZKI I PRAWNUCZKI

r.
Ml73
VIII.
14.
Dnia
i ciężkich
zmarła po długich
najukonasza
cierpieniach,
chańsza Matka i Babcia.
S. t P,

·EMANUELA

z

po.

RODZINĄ

FILIPINA
GAWA.tKIEWICZ
Z D. SOLSKA

nauczycielka

Z DOMU DE JAH:\'EL
się dnia
Pogrzeb odbędzie
Vtll. 1973 r. o godz. 17 z
ka.plicy cmentarza na Kn_rczakacll, o czym za.wiaida.miają z
17.

sierpnia 1973 roku
15
nasza ukochana i naj.
Sios~ra i Ciocia
S. t P.
MGR

długolebnia

plicy
o czym
w

ćWIERCZAKIEWJCZ

ŻONA

Dnia

vrn. 1973 r.

S. t P.

najserdecz.nlejllZe
składa
dziękowania

lepsza

się dnia
o godz. 16 z kacmentarz;a na Kttrcizakach
odbędi:z.ie

P<>grzeb
17.

ADJ. IN:Z.

LARSA PAWŁA
BIEDERMANNA

zmarła

WARCHOŁ

i SYN

którzy <>kazali
Wszysbkim,
pomoc i współczucie w cięż
oraz
kich dla nas chwilach
wzięli udział w ostatnim ponieodżało
na.szego
żegnaniu
wanego

języ

głębol<im żalem

CÓRKA, ZIEC, WNUCZKA
i POZOSTALA RODZINA
PODZIĘKOWANIE

Księż<>m oraz
Wielebnym
wszyst.kim KrewnY'm i Znajo'.'1Ytn, którzy <>kazali nam du.
oraz
zo serca i współczucia
wzięli udział w odlfrowadzeniu na m1eJsce wjec1mego spoczynku na.~zej nieodżałowanej
żony i Matki

w Te-chnikum
ka polskiego
Przetwór&t.wa Papierniczego
się dnia
Pogrzeb odbędzie
sierpnia br. o godz. 15 z
ka,plicy cmentarza na Dolach
o czym zawiadamiają pogrąże~
ni w glębokjm smut.ku
SIOSTRY. BRAT
i RODZINA

lJł

ł

S. t P.

w Lodzi

'EUGEN 1'1
1

JASTRŻĘBSKIEJ
składamy

tą

podziękowanie

drogą
MĄŻ

serdeczne
I CÓRKA
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W dniu L4 sierpnia 1973 r. zmarł śmiercią tragiczną Inż.

in.„t.r. pil.

JÓZEF PIECZEWSKI
dl~goletn,j pr~cGwnik Aeroklubu Lódzkiego, wychowa.wca Ucz.
neJ rzeszy pJ.IGtów, od?.nar,zony Srebrnym Krzyżem Zaslugl,
Honor<JWą O~aką m. Lodzi ora.z Srebrną Odznaką im. J,
Kra.swkiego i Medaile~ im. Cz. Tańskiego.
Wyrazy głeb<>klego ws.póło;oucia Rodzinie sikladają:

się czegoś domyślać„.
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8. t P,

ŻELAZO

Tak . W iem.
Nie rób takiej głupiej miny. Znasz mnie chyba
na tyle, że nie możesz spodz,iewać się po mnie litości.
- Zdaję s<:>bie z tego sprawę. W moim wieku nie powinno się mieć złudzeń, ale nie wymagaj ode mnie, tebym szalał ze szczęścia.
- Może Adam znów wyjedzie? - powiedziała cynicznie.
Pominął jej uwagę milczeniem. Kla•ra wyszła d<:> kuchni. R<:>zejrzał się po mieszkaniu i ze zdumieniem spostrzegł akwarelę Fałata wiszącą tam, gdzie w zeszłym
tygodn iu widział jeszcze miedzi<:>ryt jakiegoś młodego
grafika. - Cóż, przy jej możliwościach to nic dziwnego - pomyślał ze złością.
- Napijesz się czego·ś mocniejszeg<:>? - zawołała Klaira
z kuch ni.
- Najwyżej symbolicznie. Jestem wozem„.
Na tacy wniosła doskonale się prezentującą butelkę
orzeszki
słone
„Long John", kubek z lodem, syfon,
przepii ostatni szal półtora miliona warszawiaków sowo ochłodzoną ,.Coca Colę". ·
Adam zaprosił na jutro kilka osób. Prawdopodo·b ·
nie zadzwoni i do ciebie.
- Nie pr zywiózł ze sobą żadnej Ind iank i?
- Piotrze, proszę cię, nie rób żadnych głupstw„.
- D obrze, obiecuję ci, że wysłucham z zapartym tchem
wszystkich opowieści pana twojej woli i serca. Zapewne
kreować się w nich będzie na bohatera„.
- Mój drogi, zazdrość nie wpłynie chyba dodatnio na
stan twojeg 0 zdrowia, że nie wspomnę już o twórczości
literackiej.
- W eh wilach pożegnań nJe jesteś zbyt uprzejma •••
- Przywykłam.
- Domyślam się.
Wstał i wolnym krokiem podszedł do okna. Na ławce
stojącej w pobliiu kina zobaczył ściskającą się pa•rę. PoWłaściwie powinien być
myślał o nich z zazdrością.
wdzięczny K larze, że przy niej zapomniał o różnicy wieku. Może teraz odzyska spokój? Zdawał sobie s·prawę, że
wreszcie ten kontakt zostanie przerwany, tym ba.rdziej, że
o ile znał Adama, nie urnawał on żad11ych kompromisów
i nie znosił żadnej konkurencji. Zwłaszcza, gdyby z.a.czą!
Klara obj ęła go z tyłu
- Nie zostaniesz dzisiaj? za szyję i przylgnęła całym ciałem. Wy<:zuł , że jak zwykle nie nosiła nic pod cienką bluz,ką. Z trudem zapanował
nad .sobą.

W dniu l5 sierpnia 1'73 r.
po krótkich 1 cięilkich
cierpieniach
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nęła się do niego z wdziękiem kobiety znającej swoją
wartość.
- Proszę, wejdź, Piotrze. Zaprosiłam cię na małą stypę, Wspominałam ci przez telefon, że Adam wrócił.„

- Proszę nie krzyczeć. Chyba nie musieliśmy prosić
pana o pozwolenie?
zreflektował .się. Bardzo pa•nią przepraszam Niech mi pani wybaczy moje za-chowanie. ale tak bardzo pragnąłem go nabyć w chwili gdy g0 zobaczyłem!
Miał taki zgnębiony wygląd, że zrobiło się jej g-0 żal.
- Proszę pana, przykro mi , ale sam pan rozumie. że
to normalne. S ztylet był do sprzedania, a że zjaw~! .się
n a bywca, nie było powodu.„
Błagam, niech mi pani powie, kto to kupił! Może
odszukałbym tę O·sobę i namówił do odprzedania„.
Przypadkowo mogę spełnić pana p ro śbę. jeśli to
pana jakoś urządza. To nasz stały klient, zresztą znany literat, Piotr Werner. Podobno ma jakąś kolekcję.
,,takie
t<:> określił,
W każdym razie zbiera, jak sam
dziwne rzeczy". Niedawno kupił na przykład klamrę od
pasa, bez większej nawet wartości. Może 1 spodobał mu
się jej kształt? Mi.eszka gdzieś po<f Warśzawą. Zresztą
adres znajdzie pan z łatwością w księżce telefonicznej.

w herbie - Nowy York. 20.25
Pogrzeb w taśmotece I 21.50 Gian
Carlo Menotti - „Konsul". 2'2.00
Gwiazda
22.08
dnla.
Fakty
Mire.Ue
wiec:z..orów
&~ed~niu
kwadranse
Mathieu. 22.15 Trzy
Jazzu. 23.00 Antyk w poezji poi.
23.05 1',oncert tylko dla
sinej.
me1omanów.

Muzyka taneczna. 21.30 Z kraju
ze świata 21.50 Wiad. sport.
21.55 Spiewa· Barbara Streisand.
22.00 Muzyka. 23.00 Nowa muzyka naszych przyjaciół, 2.3.30
Wiad
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K iedy natomiast pracownicy b iura pójdą już spokojnie
do domów i nie7.będna literatura pozo.stan ie pod kl u.czem,
jesz,cze kina. Cza.
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