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DZIENNIK

w pierwszych dniach sierpnia
,Zemak" - zjednoczenie
specja'Jizujace się w produkcji
m. In. urzadzeń energet:vcznyclt, za wari kontrakt na doatawe do Turcji urządzeń i
budowę tam Il bloku elektrow
ni o mocy 150 MW. Elektrownia ta podobnie tak I pierwszy jej etap, budowana będzie
wspóltlie z firmą
KraJttverk
Union (RFN). która dostarczy
tnrblne i generator, Reszta na
leży do nas.

G. R. Ford prezydentem USA

ŁÓDZKI

PREZYDENT RICHARD NIXON WYGLOSIL W NOCY
Z CZWARTKU NA PIĄTEK W RADIU I TELEWIZJI PRZE·
MOWIENIE DO NARODU AMERYKAŃSKIEGO, W KTORYM
ZAKOMUNIKOW AL, ZE PODJĄL DECYZ.IĘ PODANIA ISIĘ
DO DYMISJI W PIĄTEK W POLUDNIF. CZASU LOKALNE·
GO, CZYLI O GODZ. 17 CZASU WARSZAWSKIEGO.

„Bombel"
Fabryka
Samochodów Malolltraio,,;ych w Tychach zorganizowała niedawno impl'ezę pod nazwą ,Baw się
z nami". Pokazano na nie.i cały dotychczasowy dorobek poszczególnych
zakładów FSM. Po raz pierwszy uczestnicy imprez:11 mogli ogląclać nowy model Fiata 126 p o
nazwie
„Boml>el". Jest to już dl'ugi prototyp, z bocznymi oknami. Samochód
ten
może przewozić
cztery osob_y
plus bag-aż. Przeznaczony on będzie
głównie dla
pracowników łączności.
Wystawa samochodów
na imprezie
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ńcze

ie przy1 ci

iej1 wizyt

dełe .

cieszyły

się

dużym

zaintereso-

•

waniem ze
strony zwiedzających.
N/z: nowy model
Fiata 126 p „Bombel" z bocznymi oknami.
CAF - Jakubowski

11

Życiorys

rze

" ' Tychach, a szczególnie nowe mo . .

8 BM. W DRUGIM DNIU PRZYJACIELSKIEJ WIZYTY NA
WĘGRZECH PREZESA RADY MINISTROW PRL, PIOTRA JAROSZEWICZA, W GMACHU PARLAMENTU WRL KONTYNUOWANE BYLY ROZMOWY POLSKO-WĘGIER·SKIE, KTORYM PRZEWODNICZYLI PIOTR JAROSZEWICZ
I JENOE.
FOCK.
Podsumowaniem
dwudniowych
obrad iest komunikat podkreślają
cy znaczenie dalszego zacieśnienia
wszechstronnej
współpracy
mię
dzy obu b ratnimi krajami (Skrót
komunikatu
zamieszczamy
na
str. 2).
Tego samego dnia po południu
premier Piotr Jaroszewicz złożył
wizytę
przewodniczaremu
Rady
Prezydialnej WRL. Palowi Losoncziemu przekazując mu
pozdrowienia od przewodniczącego
Ra-

cia jego następcy oraz podkr-eślil
kontynuowania polityki
rozbrojenia nuklearnego we
współpracy ze Zwią:r.kiem Radzieckim, a także potrzebę podtrzymy•
wania i dalszego rozwijania
do•
brych stosunków z wszystkimi kra•
ja.mi świata.

Zgodnie z konstytucją Stanów
Zjednoczonych, w tym momencie,
stanowisko prezydenta obejmie dotychczaso.wy wiceprezydent Gerald
Ford.
Uzasadniając
swą
decyzję
R.
Nixon stwierdził. że rezygnuje ze
stanowiska dla dobra kraju.
Wezwał on do udzielenia popar-

Gerald Rudolph

Ford uroctzil

konieczność

G. R. Fcrdo
się

14 lipca 1913 roku w Omalla (st. Ne-

b!'aska) Ukoriczyt studia prawnicze
na uniwersytec;e Yale. Do 1941 roku
zajmował sie
ad,W>katurą.
W czasie
II wojny światowe.i s.lużyl w lotnidy Państwa PRL, Henryka Jabłoń ctwie morskim USA gdzie awansoskiego.
wany iest do
stopma komandoraPiotr Jaroszewicz został przyję podporucznika.
Stużbe
wojskową
1946 i wraca dó
ty przez I sekretarza Komitetu kończy w roku
swego
zawodu
prawn
1J{a.
\Vraz z
Centralnego Węgierskiej Socjalistyzaltlada spólkę
cznej Partii Robotniczej
Janosa drugim adwokatem
prawnicw
pod
nazv..·ą Buchen ; Ford
Kadara. W toku spotkania premier w Grand Rapidc
Spółka egzystuje
przekazał
przywódcy węgierskiej w lata,..11 1947-1.949
partii pozdrowienia od k ierownicW 1949 roku
zostaje członl<:iem
twa Pol skie j Zjednoczonej
Partii Izby Reprezentantów Kongresu USA
Robotniczej oraz od I sekretarza ze stanu Michigan.
W Kongresie
dziata pocza tkowo ". komisji robót
KC PZPR. Edwarda Gierka.
w komis.ii
Premier poinformował
także J. publicznych a nastepnie
Kadara o pt•o blemach naszego kra- kredytów i w podkomisjj kredytów
na
cele
obrony.
Od
1965
roku zoju. o ostatnich inicjatywach partii staje przywódcą
opozycji republii obchodach 30-lecia Polski Ludo- kariskiei w Tzbie
RePrezentantów.
wej. Przekaz.al także towarzyszom W t9ll6 ' rC>ku zosta.ie
mianowany
węg ierski m serdeczne podziękowa.
członkiem
kotnisji Warrena. która
nia za rozmach nadany obchodom miała rozwiązać
zagadkę
śmierci
prezydenta Ke nnedy'ego
(Dalszy ciąg na str. 2)
W 1968 roku przewodniczy konwencji Partii Reoublikal1sk iej. która wysuneta na stanowisko
prezyden ta
R. Nixona.
w 1939 bvl w Warszawie iako delegat USA · na sesję
Unii Między
parlamentarne.i W tym samym cha~
rakterze składa
wizyty w Bruksell
i Be\!(radzle.
t2 grudnia 1973 r. mianowany zo~ta 
ie wiceprezydentem USA na m1e.isce staje również przewodniczącym Sena•
sk-ompromltowanego
wtceprezydenta \
·
Agnew. w grudniu tegoż roku zo- tu USA,

List A. Gromyki do K. Waldheima
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Maszyny ruszyły na pola

Rza.d radziecki wystąpi! 'Z propoz~'- [ PrzestTzeganie punktów takie:! konopracowania i zawarcia miedzy- wencji mogło.by z-ostać zagwarantonarodowe.i konv.enc.11. która by no· 'nrne na drodzP. podiecia orzez każ
Pod względem stanu zaawansostawila POza prawem oddziRl.nl'an\e de oaństwo zgoonycl1 z konst:vtuc~·j wania żniw woi !ódzkie znalaz.!o
~~~~~,~~~~ na ~rodowi•ko
naturalne w celach n~·mi procedurami kroków \V sprasię
na czwartym mir,:1~cu w kra1•.l.
WOl•kowych
\\ie ukazu dzlatRlno~J sprzecznei z
Rzad ZSRR zaproponowal "·łączyć konwencją, a także na drodze kon- Nie jest to jednak zadowalające:
do porzadku dziennego XXIX ses.fi I sultacii i współpracy
państw, w jeśli się porówna ioin.<1!0$« 2bń7
'ls,:tron1adze:ni;i
O~ólneg_o
NZ ir.tco t\.·'l'f' :--ó\•·n:'?ż n ramach O"'.'l'Z.
z powierzchnią upraw z iaki-::h 7.0S
ważna i pilną sprawę zakazu odtaty one sprzątnięte. Żyto iest dnjZa "·arcie takiej konwencji byłoby rzale prawie calkowir'i ·~. ię:zm•e:'I
ctziaływanla
na środowisko natura]„
ne I klimat w celach wojskowvch . nie tYlko środkiem ograniczenia sfe- - w czterech piątych. pszeni ~a zbrojeń.
lecz również
Mówi o tym \\st mmlstra spraw ry wyścigu
trzech piątych i owies
w
zagranicznvch ZSRR. Andrieja Gro- ważnym środkiem ochrony środowi w
m:vki do sekretarza generalnego ONZ ska naturalnego. Realizacja tego ce- jednej piątej. Dokonano natomiast
sprzętu żyta n.a trzech czw13rtych
lu przyniosłaby
korzyść wszystkim
W nadchodzącym r&ku !zk'olnym podeJmuje naukę ok. &.700 tyg. Kurta Waldheima.
bez wviatku pa1\stwom świata, wszy- jego zasiewów, jęczmienia na
uczniów. Wslmtek post~pującego niżu demograficznego
nastąpi
Omawiając pozytywne kroki w kiestkim
narod<>m.
dwóch piątych. pszenicy - n~ ied:
dalsze zmniejszenie liczby dziec; w szkołach podstawowych. przy runku oolepszenia klimatu polityczRzecz iasna. takie porozumienie w nej siódmej i owsa - na 1ednei
ne~o na arenie 1niedzy11ar0dowej. A.
111111 wzroście młodzieży w szkołach średnich i zasadniczych.
Gronwko pisze m. in„ że
"'edtug żadnym '~YPadku nie powinno oqra- dwudziestej. Wniosek stąd, że naniczać
d ziałalności
nankowo-badaw- leży wzmóc tempo robót w pol1;1.
Po raz pierwszy zabrzmi dzwonek / Wzbogacane
będą
formy pracy opinii rządu radzieckie~o. w obecleh:cyjny w 173 nowych szkolach. wye:llo\\·a11 czej z. młodzieżą
Slu.!:.yć
nych warunkach qłówne miejsc~ w czei I orakt.vczne.1 w zakresie zmia W wielu powiatach odnotowano ntOtwartych zostanie ponadto 30 no- 1temu będ zie m. m. nowv regulamrn działalności ONZ OO\Vinien zajrnować ny warunków natural11vch uwzqled· czym nie usprawiedliwione opóź
wych warsztatów szkolnych i 50 in- 1 uczniowski.
rozwijanie dzialalnosci oroblem 1y iaki soosób umocnić l niającei ookojowe potrzeby paristw nienia.
g!osi
tematów.
Nauczyciele
otrzymają , ZHP
1e·śród
mlodzież:v.
zwiekszenie roz ze1·z:vć
pozytywne procesv za- z korz:v'5<!ia dla ludzkości Nie wykorzystano np. do sprzę
i tys. izb mieszkaln~· cll.
liczby pedago!!ów szlrnlnych. szersze chodzą.ce we wsoółc2esnvm ś'1liecie . list A. Gromyki.
tu zbó:i: sprzyjającej pogody w mi.
W nowym roku szkolnym kont:v- wprowadzanie nowego przedmiotu - podbudować odpreżenie polityczne nuowana będ zie dotychczasowa poli- przygoto11·u.iącego do życia w rodzi- wojskowym, osią1rnać nowe
nioną niedzielę:
zaledwie
jedna
kont~'ka zmierzająca do wvrówny\\Ztcnia
nie.
cz.warta - z będących do dyspozykretne w.vnikl w dziedzinie oi;tranipoziomu pracy szkół i wzbogacania
Warto również przypomnieć.
1z czenla wyścigu zbrojeń i rozbrojecji rolnictwa. - kosiarek i snopodzialah1osc1 dydaktyczno-wychowaw- wchodzi w życie nowy podział roku nia
wiązalek wyruszyła na pola.
Są
czej.
szkoinego
zwięk . zającv
llcLbę dni
Powstała konieczno.~ć pisze A.
dzimy. że nadchodząca niedziela
Doskonalone będzie szkolnictwo za- wo! n;'ch od za.ięc lekcvin:vch. Ot:ól- Grnmyko - opracowania i zawarcia
nie zostanie w P'°)dobny sposób
wodowe.
Tworzone będą większe nopolska
inaug-uracja nowego roku odpowi„dniej lrnnwencji międzynaro
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmarnowana.
oC"g:anizmy
oświatowe. o szerokim szkolne~o odbędzie się 2 wrześ11ia w dowej, która postawiłaby poza praprofilu kształcenia - lepiej dosto· nowoczesnej szkole !!mlnnej w Olsz- wem oddziatywanie
Z kontroli przetiegu kampanii
na środowisko Meksyku zakomunikowało 0 tragiczsowanym do
potrzeb gospodarki. tynku w wo.i. olsztyriskim.
naturalne w celach
wojskowych. nej śmierci ambasadora l\leksykn żniwnej na ziemi łódzkiej przeprow Izraelu.
pani Roasario Castella· wadzanych codziennie przez aktyw
Funkcję
tę
spełniać
będą zbiorcze
Została ona porażona prądem
nos,
zakład.V
doslrnnale11la zawodowego,
elektrycznym,
kiedy zmieniała ża polityczno-gospodarczy wynika, że
zespalające
pod jednym kierownicrówkę w swojej rezydencji w pobli- w wielu miejscowościac h występu.
twem
kilka mniejszych jednostek
ją niedociągnięcia w wykorzystaniu
żu
Teł-Awiwu.
~;zkolnych .
We wszystkich szkotach zwrócona
zostanie przede wsLystkim uwaga na
podnoszenie poziomu nauczania: ię
zvka polskiego. matematvki, języków
obcych i wychowania technicznego.
cją

Przygotowania do nowego roku szkolnego

maszyn rolniczych oraz. w szybkim
usuwaniu ich awarii. Odnotowuia
się także nieliczne przypadki
zakłóceń w dostawach podstawowych
artykułów spożywczyc h a
już
niezrozumiale są niedociągnięcia w
dostawach do sklepów Wiejskich
mleka i iego przetworów.
Niezadowalający jest również w
wielu powiatach przebieg podory•
wek i sianie poplonów.

1

e e·
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Śmierć ambasadora

.·

W 221 dniu roku słońce wzeo godz. 4.08, zajdzie zaś o
a:odz. 19.14.

szło

e
Rola.nit,

Tragiczny wypadek
na Cyprze
W czwartek, w pobliżu Kyrenii na
Cyprze, wydarzył się tragiczny wy-padek. Dzien nikarz telewizji brytyjskiej. pra1mąc ostrzec przed polem
minowym kolegów jadących samochodami ekip prasowych. nastąpił na
minę. Poniósł 0 n l;m\erć na mie.Jscu.
'Vskutek t1astępnej eksplozi; rannych
zostało dalszych p ięciu dziennikarzy ,

Eksplozja w siedzibie
rzymskiej policji
W nocy ze środy na czwartek eks·
plodowala bomba w koszarach po.
lic.ii rzymskie.i. Ofiar w ludziach nie
było. Eltsploz.1a sp01vodowala jednak
znaczne straty materialne.

Hossein wraca

nti

ostatni bliski
współpracownik Hitlera

11arz:ędziami

za-

pewnia jedynie minimum
e!fZY~tencjl
etiopskim
wieśnia
kom
gospod~ru.lą
cym na malutkich,
nieurodza.jnycb polach.
CAF - Pressens

· ,.~·:

·

w wleku 67 lat zmarł w Repub lice Federalnei !Niemiec Baldur von
Schirach - ostatni z krę~u lt1dzi.
którzy w okre~ie ICT Ri.eszy zaliczali się do nlllbliższego otoczenia Hi·
tlera.
Były
.Reichs.iu!lendfuehrer"
przeksztalcll Hitleriul!end w or!ilanlzac.ię przymusową
cale.i młodzieży
niemieckiej w wieku od 10 do 18 lat.
przyr{otowujacą
narybek dla partii

]

Jako najmłodszy oskarżony w nor:vmberskim
procesie
zbrodniarzy
wojennych von Schiraeh został ska·
zan.v w 194€ roku za współdziałanie
w realincji programu pracy orzymusowej i dep<>rtaci! młodlieży na kare 20 lat więzieni a Wraz z byłym
ministrem Hitlera d 's zbrojeń. Al-1
bertem Speerem. wyszedł w 1966 r.
z więzienia alianckiego w Spandau
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ipiec był wyjątkowo obfity. je~li chodzi o przekazywanie do użytku ważnych obiektów
przemystowych.
\Vspomnijmy
choćby o nowoczesnej kopalni rud
cynkowo-ołowiowych „Pomorzany", o kopalni
mie<;lzi .. Rudn a" i kolejnym zakladzie huty „Głogów"', o pierwszej
w\elkiej bazie powstającego Portu
Polnocnego w Gdańsku.
Ponadto
oddano do eksploatacji szereg innych calych zakh1dów lub po zczegól'lych wydziałów w wielu resortach gospodarczych.

L

Nowotki (wszystkie te inwestycje no i zmodernizowano f.'zereit zakła
- o . m iesiąc wcześniej) itp. Ponad- ldów - 2lwlaszcza elektromaszynoto z planu II
pólroc-za, a więc '.vych.
przed terminem. urucb'.>miono blok
W sumie w ciągu 7 miesięcy br.
nr 1 w elektrowni „Dolna Odra" zrealizowano prawie 50 ważnych

Również w I półroc:z.u odnotowa1iśmy wysokie tempo realizacji obiektów przemysłowych.
Wartość
kosztorysowa wykonanych inwe~t:v
cji była w tym czasie o 1/3 więk
Ogtoszony w czwartek komunikat sza niż w r półroczu ub. r. ~dne
lekarski kliniki w Nicei stwierdza, u?.nania jest przyśpieszenie urucho i blok nr 6 w elektrown1 „Kozieże stan zdro\\·1a
aktora
Roberta
Hosseina powoli poprawia się. Przy- mienia szeregu ważnych obiektów, nice", nowe budynki huty szkła
puszcza się. że opuści on szpital w ja_k ,~loku nr_ 2. w elektr<?wni... Pąt- okiennego w Szczakowej. nowy wy
now (o 2 trnes1ące wczes111ei). blo- dział produkcyjny w zakładach a.
ciągu najbliższee.o miesiąca. R. • Hosse!n .Jest ofiarą wypadku samocho- ku nr 4 w elektrowrn „Rybnik". e- zotowych w Tarnowie i inne.
dowego. w czasie któl'ego poniosła lewatora 7bożowel'(o w Wąbrzeźnie.\
amierć jego narzeczona.
pieca elektrycz.nego w Hucie im.
Niezałeilnfo od teg-0 rozbudowa-

do zdrowia

! zadań

1nwestycyjnych, w tym ponad 30 szczególnie istotnych
dla
gospodarki narodowej.

przez inwestorów w taki sposób, że
na p<>zostaly do końcu roku okres
przypada jeszcze do rzalizacji ok.
60 wielkich obiektów. Nie uda nam
się ustrzec przed spiętrzeniem prac
w III. a przede wszystkim w IV
kwartale roku.
Problem pętnego wykonania planu jest tym trudniejszy, że pozostały do odrobienia pewqe zaległo
ści z I półrocza b r . (m. in. w robotach
inwestycyjnych w hucie
„Zawiercie").
Wynika z tego, że tempo prac ną
budowach przemysłowych w kraju
musi być nie tylko utrzymane, ale
nawet ,wzmożone. Zasadniczego z,naczenia nabiera zarówno wzorowa
organizacja procesu inwestycyjnego. jak i usprawnienie dostaw materia łów oraz maszyn i . urządzeń.
Równie ważne .iest odpowiednio
wczesne przygotowanie kadr
dla
nowouruchamianych
zakładów.
Rzecz w tym, aby były one
nie
tylko oddane do użytku w zaplanowanym czasie, ale także w jak
najkrótszym okresie osiągnęły peł
projektowaną zdolność wytwór-

Trzeba jednak wziąć pod uwagę,
program inwestycyjny
został
sk<.>.nkretyz.owany czą.

że tegoroczny

[na

llomua.Id,

Miłorad

op

Zmarł

Ziemia
uprawiana
takimi prymi tywny-

y ob

I

przewiduje dla Łodzi I woJewództwa nastepującą poa;ode:
rano
zachmurzenie mate, w
dzień
umiarkowane, możliwe
burze. Temperatura od 12 do
24 st. C, wiat1·y słabe I umiarkowane z kierunków zmiennych.
Jutro - lokalne burze i opady przelotne, trochę chłodniej.
Ciśnienie o godz. 20 739,7.

1ce
19H - Bitwa pancerna
pod
Studziankami
1945 - Zrzucenie przez Amerykanów bdmby atomowej na

Nagasaki.

Wolniej Jedziesz, daJej będziesz.

IQ

Dopler& wczoraj odebrałam
go z waszeg-o warsztatu I propopatneć, jak dziś wygląda!

szę

Komunikat o wizycie na Węgrze,ch
prezesa Rady Min,istrów P'RL
Piotra Jaroszewicza
(Skrót)

24

Zmyślą o kobiecie i rodzinie
podaje liczby d otyczące wypadków
krajach
różnych
w
przy pracy
Wynlka z nich, że co roku
Ji?inie na świecie w wypadkach przy
pracy 100 tys. osób .
LO N DY N. - Szef reżimu rasistow skiego Rodezji. lan Smith udał się
w czwartek na .. krótki wypoczynek" do HPA. Właściwym celem tej
w Kap•zta wizyty jest spotkanie
dzie z przywódca rasistów RPA. B alPi·zedmlotem
thazarem Vorsterem .
spotkania ma być wypracowanie ogólnej strategii wobec ostatn1Cll wy darzeń w Mozambiku, Angoli, Gwinei-Bissau .
obowiązki
Pełniący
LO NDYN. prezydenta Cypru. Glafkos Kler:dis
nowego
skład
w czwartek
ogłosił
rzadu. Jest to calkiem nowa ekipa,
skiadająca się z 7 osób, która zastą
utw0rzony przez b.
gabinet.
piła
mari9netlcowego p rezydenta, Nikosa
Sampsona.
Minister spraw zagraDELHI. nicznych rndli Swaran Singh zakm1czył 3 - dniową oficjalna wizytę w In donezji. Na konferencji praso\\ ej w
Jakarcie zdementował on pogłoski. że
Radziecki ma swoje bazy
Związek
wojskowe w indyjskich portach.
Szef sztabu armii
LIZ BONA.
portugalskie.I gen. Costa Gomes odla radia
wywiadzie
Ś\\"iadczył w
najbliższym czallzbońskiei~o. że w
sie zmniejszona zostanie liczba żol
nlerzy portugalskich stacjonujących
w Afryce.
ministra
Funkcję
OTTAWA.
spraw zagranicznych Kanady w noAllan
wym gabinecie będzie pełni!
Poprzednio urząd ten
Maceachen .
Mitchell Sharp.
piastował
SZ CZECI N. - w 22 podróży mordo Japonii znajduje się oskie.i becnie statek Polskiej żeglu!!i Morskiej m/s „Manifest Lipcowy". Wiezie '"' milionową tonę l~dunków .
L O!\"DYN. - Minister spraw zagranicznych w. Brytanii. James Callaghan przed odlotem do Genewy spotamerykańskie.~o
ka! się z zastępcą
Arthurem Hartsekretarza stanu.
manem. Tematem rozmów by! problem cypryjski.
w czwartek po po GENEWA. łudniu przyb:;:l do Genewy sekretarz
Waldheim .
Kurt
ONZ
generalnv
rozmowy z
Przeprowadzi on tam
rządów W. Brvta prze d slawiciel~m;
niii, Turcji i Grecji w sprawie rozwiązania kryzysu cypryjskiego ,

- Załoga jelczańskich
samochodowych przygotodo uruchomienia produkcji
nowyc h autobu,ów dla komunikacji
miejskiej w kooperacji z !rancuską
firmą .. Berii et". Obecnie próbv przechodzi nowy autobus .,PR-110„. najz dotychczas wytwarzanych
dluższy
przez nasz przemysł motoryzacyjny
(12-metrowej cllugoścl) .
GENEWA. - Sierpniowy numer pi sma Swiatowej Organizacji Zdrowia
WRO CŁ AW.

zakładów
wuje się

świata.

Ollie strony będą dążyć do
wspolnych zakładów l
podejmowania przedstęwzięc dla za spokajania wzajemnych potrzeb.
C..:e1e1n dalszego r-ozwoJu \\spó!.praprócz uzgodnienia
cy g.ospodarczej.
planów 5-letnich, oble strony oużą
przywiązywac do sprabędą
uwagę
pla11ów pe rspektywy koordynacji
wicznych ora z k o n sul towania ogólnych J<once p cjJ polity k i gos pmlarcze j.
rozwoju srosunk<.'\W
W przyszłym
gospodarczych aktywniejszą rotP, o~
d«le miała także współpraca naukowo-techniczna.
Minister spraw zagranicznych PorStrony polska \ węgierska wyrazl- tugalii Mario Soares wznowi wkrotwspot- ce rozmowy z przywód„aml RepuJy przekonanie, że rozwój
IH"Rcy gospodarczej l naukowo-t~n bliki Gwinei- Bissau w sprawie nienicznej miedzy obu !;rajami clotirze podległości. Mają się one toczyć w
sll1i:y reallzacji progra1nu ~ocja łlsty  Algierze . Pisze o tym lizboński kocznej Jnteg r a cjJ gospoclarczej, przy- respondent. agencji Reutera powoluna XXV Nesji RWPG. w jąc się
jętego
na źródła dyplomatyczne.
praktyczne.I rea ;,zacji kompleksowe- Dodaje on, że przebywający w Paśnie talc:le dwus·.ronna wyn1iana tow
jeszcze
ma
go programu o.ble strony będą 'lE~ ryżu M. S<'.lare~
\\·arowa.
Premierzy uważają. źe najważniel k!erowaty postano\\'i<!11iami ootatnieJ czwartek przybyć d o A lgieru.
sora.
w
RWPG
6eSJl
szym zadaniem jest zawieranie d alszych k onkretnycn umów w dziedi;lPremiei·zy P olski i Węgier z z~ 
nie' rozszerzania sperjalizacji prze- dowoleniem stwierdzili, 7,e nadal n a myslowt>j i kooperacji produkcy,jneJ. stę pu je zrru1ieJszen ie
n a pi ę ci a ml ~ 
podl<reślono znaczenie d zyuarodowego i um a cniaj ą się t e nRównocześnie
wzajemnych dostaw kom pletnych u- d en cje d o ws półpracy .
Decydującą
i obiektów przemysl owycll, roli: odgrywają w tym ws p ólne wyrządzeń
silk; Związku Radzieckiego \ innycll
Mając na uwadze tworzenie optyo raz ich
malnych mocy produkcyjnych, zate- 1traJó'Y :rncJalistycLnych
na'.\•ieTragiczna klęsk a powo d zi
polityka.
pokojowa
konsekwentna
rono zwrócenie szczególnej uwag ; na
Oba rządy Podkreśliły. że również 1 dzita wschodnie , północne i pcwdkoordynację inwestycji, przede w~zy 
powoduja.c
obszary Indii .
r-tltim w orzernysle materiałów 1J-Ocl - w przyszlości bę dą ak tyw n ie i jed - niowe
stawowych 1 w przemyśle przetwór- rrnmyśln ic p o pier a <' pokoj owe inicJa- śmierć kilkuset osób. w Delhi pot yw y zw. Radzie ck ieg o l ws póln oty ziom rzeki Jamuna. dopływu Ganr.ocja listycznej oraz przyczyniać się i;(esu. przekroczył 0 30 cm stan alarmowy. wody zalewają p rzedmiedo pomyślnej ich realizacji.
Obie strony uznały prz.eprowadzo- ścia. w mie5cie Gorakhpur w stanie
wza- Uttar Pradesz wody podmyły zaporę
ne rol.mowy za szczególnie
l~mnlł! pożytec7.ne . Post:mo wio no je w Chilwa Taal. w stanie Asam 9 10
obszaru terytorium znajduje •ię pod
ko"lt~muować.
śmiertelnych ofiar
Prezes Rady Ministrów PR L. P iotr wodą, a liczba
.Ta~zewic1.. zaprosi ł przewodniczące- przekroczyła sto osób.
jak na ironię ~
Jednoczesnie
dn
Fock3
Jenoc
go Rady Ministrów
stanach 1~1dii
\v dwóch środkowych
·,łożenia pr,yjacielsk\e.l wizyty w I'ol
niepasce. Zapros,enie llO!!talo przyjęte z utrzymuje się klęska suszy
lat.
50
od
miętna
.
w<lowoleniem
1)
str.
ze
(Pokończenie

Komunikat podpisany na zakończe
l11e wizyty preLe>a l ady Ministrów
PRL na Węgrzecli glos; m. in„ że
rozmóv1
w toku przeprmvadzonych
premierzy Piotr Jaroszewicz i Jenoe
F-0ck po1nformowali się wzajemnie o
rozwoju swoich krajów. a także omówi li polsko-węg i err; J{ie stosu nki ze
za d ań
szczególnym uwzględnieniem
rozwoj u dwustronnej
dla dalszego
gospodarczej oraz wywspółpracy
pro:rnienili pogląd y o aktualnych
z sytuacji
wynikających
b lemach
premier7y
Obaj
międzynarodowej .
:stwier<lnli. ze podpisane w ostatnim
czasie porozumienia i )nne wgpólne
wspolpracy
kroki dla umocnienia
poszczególw
kooperację
ożywiły
nych gal<:ziacłl przemysłu i w p lynę 
stosun l<ów
Jy na rozwój trwałych
między gospodarkami narodowymi obu krajów. w szybkim tempie ro-

czym.

or~a.nizowirnia

Wkrótce rozmowy
wsprawie niepodleglośc.i

Gwinei-Bissau

Powódź

W

susza

Indiach

Zako ń cze nie

przyjacielskiej wizyty

jubileuszu

Ludowej

Polski

I

Pr;~ord;NMol

Następnie P i otr Jaroszewicz w to·warzysLwie J enoe Focka oraz p ozop olskich i wę
oso b istości
sta ł ych
gierskich udał się n a zwied zanie zaTungsram. Zjednoczon e zakładów
kłady
dzeń

ża rówek i
produlicji
elektry("Zn ych. 1n ające

Wkrótce sp~jallśei lotnictwa z Paktu P ółnocnoatlantyckiego bę 
zmuszeni podjąć decyzję o za~tąpieniu prze~tarzalych amerykai1skich myśli\\"Ców p rzeclnvytujacych. typu „F- ltJ.I„, samolotami
o nowszej konstrukcji S prawa ta wywołuje gorączkę w kolach
\\·ojskowo-przemys!owycl1 !NATO.

urzą

b lisk o

św i atła .

Nie ma w tym nic dziwnego,· jeśli aię zważy, te rzeez Idzie o d<>·
w pierwszym okresie około 400 samolotów, których wartość będzie się liczyć na miliardy dolarów. Do walki o uzyskanoe
tal< ogromnych zamówień przystąpił)' firmy przemysłu lotniczego
czołowych krajów ZachOdu. Stany 2.jednoczone reklamują samoloty „Cobra" produkowane przez ltoncern „"!orthrope"' i „F-16"
koncernu „General D~·namio3 Corporatlon", Francja swój znany
samolot „Mirage F-1 ", Sz\\·ecja myśliwiec „Viggen" firmy „Saab" .
Jednym z Jrnndydat6w j~st także francusko-brytyjski „Jaguar".
sta\\·ę już

gorąco

:Wwościami

wspólpracy z
skimi.

dalszego

rozwo.iu

przedsiębiorstwa mi

ich
pol-

I

Z zakładów ,. Tunł?'sra m " k-0Jum n a
"·ozów kieruje się w stronę buda loLniska Ferihegy,
peszteńskiego

w Argentynie
zabójstwa polityczne,
Trzy nowe
dokonane \\'e wtorek, 1 pneprowadzone w środę zamachy bombowe
w różnych miastach Argent:--·ny. pow tym luaju
nownle wytworzyły

~. W. Brytani·a protestui·e

j

W. B rytania wystosowała p rotest
do jw1ty chilijskiej" przeciwko ooddzialu
zwięks7-0nE!go
becności
brypolicji w pooliżu ambasady
tyjskiej i rezydencji ambasadora
W. Brytanii w S antiago. A~encja
· d
·
·
AFP
przypomina. ze w sro ę amb asada W. ~rytanii w Chile udzi.P, obywatelom clul1J h~~ azylu b
"""~'lfi#i'~~""'""'°"'""~""'"'"'-~'111'.._~~loOW~!'1111i~llfl'ld~illlaO'!ID-~~~i!Pllojjllb!ll~ skun.
Który samolot zostanie wybrany? Prasa belgijska zwraca uwagę. że ·Pentagon, drogą zakulisowych manewrów, pragnie ;o;ywrzeć
partnerów z NATO, by
nacisk na swych zachodnioeuropejskich
sklonić ich do wyboru amerykańskiego myśliwca . Uzasadnieniem
rozklad wydatków
takiej d~yzii miałby być „sprawiedllws,y"
związanych z utrzymaniem wojosk amerykańskich w Europie zachodniej. Wybór amer:.·ka11sklej konstrukcji, Pentagon uznałby za
gest „zrozumienia" ze strony Innych kra1ów członków NATO.

Tu nastepuJe moment potegnania.
Premiera Piotra Jarosz.ewir~a i tom u osoby żegna.ją "'~ 
warzyszące
gospodarz!' z premierem
gierscy
WRL, Jenoe Fockiem.
O god z. 19 startuje specjalny ~a
na którei:o pol<ladzie pren1olot,
mier ud1Je sie w drogę powrotną
do kraju .

rok 1975 zo godnie z rezolucj ą Zgromadzenia Ogólnego ONZ proklamowany Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Rada Ministrów PSI., po pornzumienlu :z OK FJN i Krajową Radą Kobiet
Polskich, p odjęła uclnvałę. w której określa związane z tym kierunki dl.latań w naszy m k!'aju w przyszłym roku.
to podJak wynika z u c h wały, główne k ierunki te.i działalności kreslanle wzrastająt' ei;: 0 wkładu kobiet polskich we wszechstronny rozwój PRL. w umacn ianie pokoju światowego I międzynarodowej współ 
pracy na rzecz postęp u społecznego realizowanej dwustronnie I przez
orgpn!zac.le mi1'dzynnrodowe. Jednocześnie podkreśla się w uchwale znaczenie. jakie ma zapewnienie p ełnej lntegracil kobiet w ogólnym wysił
ku sr>ołeczeństwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Ludo,vej
oraz dalsze zwięk~zenle społecznego i zawodowego awansu kobiet. Po"·otanv zostal w Polsce komitet honorowy Międzynarodowego Roku Kobiet, na czele którego stanął prezes R ady Ministrów - Ploti· Jarosze-

Z

stał

.

w~

zatwie r dzi! ramowy program dzia łań w Międzynarodowym Roku
or~anów administracj\ oni1 Kobiet. który m. in. mówi o mobilizacji
stwowe.i I sil społecznych do pełnego praktycznego wcielania w życie
w dokumentach partyJnych I państwowych. Chod1i
zadań określonych
o r.apewnien!„ warunków dla szerokiego udziału kobiet w procesach rozwoju ,poteczno - gosnodarcr.~go kraju, umocnienie spoleczne.I pozycji kobiet pracującY<'l'l, dĄlsze rozszerzenie Ich awansu zawodowego i spoleczneg0 - zgodnie z kwalifil<acjarnl, uzdolnieniami i doświadczeniem zawoRząd

jakie ma ksztattowanie
d, owym. programie wskazuje si<: na znaczenie,
przygotowanie
zwłaszcza
wspolczesnej rodziny socjalistyczne;,
a jedm!od~•ch rodziców do pełnienia ~unkcjl wychowawczych lemów koprob
praktycznych
rozwiązywanie
nocześnie skuteczne
biet pracujący<'h. szczególnie matek, w sprawowaniu opieki nad dziećmi
Wzmo:i.o.ne będzie
i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa d01nowego .
również d7.iałanle mające na celu przekształc an ie obyczajowości i ut1„1alenie nowoczesn~·ch poi:lndów na rolę k obiet w społeczeństwie oraz tworr.enie dla nich coraz dogodniejszych warunk ó w do wypełniania Ich wielorakich funkcji.
na lata. 1_976-80
Projekt i1arodov;ego planu spoleczno- gospodar czego
uwzględniać ma zamierzenia w zakresie różn ych działań u macma1ących
pomocy dla
form
żnych
ró
pozycję zawodową i społeczną kobiet oraz
kobtety i rodziny.

Pech polskiego hodowcy
I

Nai,Jieksze na świecie kurze iaio
p r zez a n a liz ę
pochod zenie.

w mieście Bittsfield w s tanie Maine wybierano największe k urze jajo
Spośród wieluset przyna ś11·iecie .
jej pierwsze
słanych do Bittsiieldu
miejsce zdo b ył lok alny faworyt jajo ztożone przez k u rę rasy mieStockton Sp rlngs.
szanej z farmy
które mierzyło 85 mm, a jego obję
tość (m!erzona objętością wody wypartej przez zanurzone j a jo) wynosita 170 mililitrów .

i

więc

Husajn
zytą

tydzień

rusza jesienna runda ekstraklasy

Liczymy na lepszą grę piłkarzy ŁKS

Rzemieślnicy w
likwidują

olejne boje o _Piłkarskie mi- I Poniżt>j o<:!zekiwań wyp~dla mielecstrzostwo Polski mamy poza ka Stal. Zespół ten daleki bYl w te-1
o- gorocz.nych rozgrywkach od formy
Śl'odę
sobą. Roze;:rana w
statnia runda sootkań pt·zy- jaką prezentowa! w ubiegłym roku,
rozstrzygniecia . kiedy to zdobył mistrzostwo Polski.
decydujące
n!osla
Obok ch orzowskiego R u chu, (kt ó ry Z· czołowej piątki najsłabiej wypadli
zapewni! sobie mistrzowsk i fote l .le szcze przed p rzerwą na MS) w m ia20-l etni n a płstni k krakowskiej
szcze!(ólnie w orę wysoki' poziom
z . K apk a z dob yl tytul
W is ł y _
stanich spotkaniach zademonstrow a n a,llep sze!(o strzelca w rog ry wly cztery drużyny: Górnik, Stal, LeTen
19i3 74.
ekstrak las y
k ach
gia i Wisła.
.. snajper"
mlod.I'. utalentowany
Cho rzowia n ie wywalczyli po i:a z 11
uzyskał 15 bramek. wyprzcdzajac
tytuł najlepszej druży n y w k raj u w
o 2 bramki .. króla strzelców" fid ys kusj i.
podlegający
sposób n ie
G.
nałów m',h·zostw tlwiata Ruch gra i n ajrów niej i nie mi a ł n a Latę i najlepsze)lo w ataku miglych załamań formy . „Nieb iescy"
Ru strza PolPki chorzowsl<ie<!o
n atlko też tracili p rzy p adkowo punk chu - Marxa (obaj zdobyli po
ty j11k to miało mie,i•cc w przy 13 goli).
padku innych zes p olów z czołówk i
tabeli, Wprawdzie na finiszu rozgryPo IO bramek zapisali na swym
wek przewaga Ruchu znacznie zmakoncie: Bula (Ruch). Dąbrowsk i
aby zalała. Nie na tyle jednak,
oraz G a d ocha (Legia) i
(Legia)
2rozilo to pr-zodownictwu w tabeli.
z
(Górnik) . Kasallk
Szarmach
cztery zespoły
Również pozostałe
uzyskał ; bramek ob~lc kilLKS
przyzwoitą
miarę
demonstrowały w
ku innych napastników I ligi.
kilku spotkaniach
klasę. Chociaż w
.zapisały na swym koncie nieco zaskakujące porażl<i. Tytuł drugiej d ruslusznie p rzy padł IO- legioniści . Obok znakomitych p iłka ż y n y Polski
(Deyna,
krotn emu zdo.byw~y m istrzowsk !ego rzy reprezentantów kraju
beri.a - Górn 1kow1. Zabr~a m e . g?ro - G actocha) Legia ma w swoich szewah . na d swymi ry,~a l am1 d.o~wiad- regach wiele słabych punktów. D ruczen1em, ponadto naJskuteczm.eJ prze: żyną. demonstrującą ambitny, oparty
łamali kryzys spowodowany llcznymt I na mloclości futbol jest krakowska
Wisła. Jeśli zespól spod Wawelu na„ przemeblowaniami" zespołu.
dal będzie demonstrował podobny
styl gr:;•. to kto wie czy do wiśl~:
ków nie będzie należała przvsztosc
polskie,:o . piłkarstwa.
ekstraklas y
o zostale ze społ y
nie na jlepszy.
zapre z entow a ł y
zad owa lającego )
od
(daleki
s tyl gry. Odnos i się to w r ó wn ej mierze ta k że do LKS, który w
u ch opoczątko wej fa zie ro zgryw ek
d zil n a w et za k andy data do ścis łej
zad emonczołówki , J edenas tka LKS
wiosenn ej
(szcze gólni e w
strnwa la
Obok doJ ak· p olnJormowano n as, w dniach r u n d zie) n ie ró wną g rę .
14-15 wrześ n ia br. na stadionie AZS b rych meczów nasz zes!lól ti1 iał spoi>rzy ul. Lumumby odbędzie się tró.i- ro slabszych występów. Tych ostatmecz lekkoatletyczny mlo d zieżow~·rii nich było niestety \V ogóln~·m rozrareprezcnLacji P olski NRD i R um u n ii chunku o wiele za dużo . Uspra\\·ie· dliwia nieco LKS fakt licznych kon'
Na
l\tamy n adzieję . że w składz ie eJil- iuzji p-oszczególl1ych Piłkarzy .
p y polskie.I z.najdą się rów n ież m!o- dobrą sprawę nie by ł o w tegoroc1dzi, uta lentowani leltkoatleci n asLego nyc·1 roz'(ryw k ach meczu . w którym
(n) ' drużyna WY·>tą,pil~by w swym najokręgu,

K

I

s!l.n!ejszym składzie. Elkaesia<'v nale7.a do ty<'h zespołów ekstraklasy.
które maja w sw::m dorobku stosunkowo mało zdobytych, a za dużo
utracon~·ch bramek.
1\lam y praw" sądl'ić . te w n owej
m istrzostwo
o
r ozgr }·w e k
ed ycji
s ię
ekstraklasy. LKS zaprezentuje
.Jesien ne.I
korzyst niej . B yć może "
run d zie ominie ten zes pól p laga koutuzji. Bo anl przez m om e nt ni c wątpiro y. że piłk a rze LKS s olldnie trenu.ia na obozie w Zelowie, a by .la l<
naj lepiej w y pa ść w s p otkani ach rund y jesiennej, k tórą za inaui:-n rują m e ek str aklasy
r zem z h enl amin!,ft-m
A rką w Gdyni ju ż 18 s ierpnia.
(w )

Gwardia-Starł

.(Gniezno)

Młodzieżowy

trójmecz 1-a

P

Jutro na torze Orla 'PTZY ut. 22
Lipca rozegrany będzie mecz żuż'o
wy 0 mistrzostwo II ligi pomiedzy
G wardią 1 startem Gn:ezno. Począ 
!t>k spotkania 0 godz . 17 .
Do meczu ?P Startem lOdzi~"llP
nrrv~tap'ą w <kladziP : Go!otit. Zie Goroit,
li1',kl. P a kuh k l. .Jat er.a k,
Kolm a n orar. nowo pozvsltany zaStartu
wOdnik z. B on asiak. Barw
!)ronić h~dą: K acrm ar ek , Pil arrz v'k,
Bluzczyk, Puk, Witkows ki, Możd teń,
Sikr>ra .
Dla żużlowców Gwardii sobotni ooJedYMk hedzie o~tatnim spot:'kaniem
oubl!c1·
rozesrran:vm pned własną
minością. w końcowym meczu Q
strzostwo u Jl!li gwa rdziści wystą
pią 24 bm. w Toruniu :r; tamtejszą
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an1a~orów

Złoty

we

\V1~ocła\\iU.

medal

Elżbiety

Janik

w strzelaniu
PodC'..:as re>zgrywany eh w D~ nit Mistnos t.w Europ y w <1 trzete c1 w ie kop rzedosta t n iej
w
biet I juniorów,
k "nk urencji zwy clę żyla r eprezent a111 l• i. Pols ki. f~ l żb leta J a nik . Nasza zawodniczka startu jąca w k on k ur en cji
j uni orów w strzelaniu z ka ra bi nka
dobry w~· n i k standa r d u zys lcala
óiO pkt. , " l<tóry m z a jęł aby picr w5ze
m iejsce takż e w k onkuren cji kobiet.

Na ślubnym kobiercu
W sobotę (17 bm.) w USC l..ódt Widzew przy •ul. Armii Czerwonej 32
stanie na ślubnym kobiercu czato u;y :apaśnik Polski, wielokrotny reprezentant lt,t·aju oraz olimpijczyk z
zawodnik
Meksylcu i Monachium,
Jan Wy Budowlanych łódzkich
piorczyk.
Wyóranką ser•ca nasuqo tnalcomitego rnp(lś rtlka jf.'•t lodiłm11'a p . Da·
nut11 Bartczak. Gratulujemy I

Podc:i:as
str llOstw

RFN

warsztaty

~iestety.

turnieju n a
l!O!IP<>darze
olmpijskiego nie
kortach stadionu
Tylko
odno;zą na razie sukce~ów .
mistrz Polski 23- letni Tadeusz Nowicki zakwalifikowal się do ćwierćfi
gry poledyńczej .
nału w turnieju
Sztuka ta nie uda la się żadnej z
reprezentantek, a niespona~zych
dziewanie w I 8 finału odpadł m. in.
ten;sista Woj n.asz najzdolniej'Zy
ciech F';bak. Poznaniak •{Qczyl draCzechosłowakiem
matyczny bój z
przegrał 8 :6. 2 :6,
Pavlem H utką
3 :6 .
Ta<!:eusz Nowicki bez trudu wyg r a!
Pampulowem (Bulgaz. Bozydarem
ria) 6 :2, 6:1.
P o południu rozpoczęto gry Podwojne. Już w pierwszej eliminacji
(1 8 finału) doszlo do przykrej dla
Obrońcy tytulu
nas niespodzianki.
Tadeusz Nowicki i Wojciech Fibak
bul~arskiemu braci
uleiili deblowi
Pampulów l :6 6 :3 O:6. Mate i Boprzeciętni singliści ,
bardzo
zydar
zgodnie wspótpracowali. podczas gdy
polski debel t\1·orzyl nieroznmiejący
w ćwierćfinałach desię kole1ttyw.
bla nie będzie Wiec reprezentantów
Polski.
kobiet do
grze podwójne.i
W
ćwierćfinału zakwalifiko\1·aty się P olki Kra! i Szwaj oo łatwym zwynad węgiers k ą parą Gracięstwie
KleJn 6:1, 6 :3. W -kolejnym
czol.
spotkaniu Polki zmierzą się z Kożelucho\·ą i Hueblerovą /CSRS ).
W l 8 !!nału gr,v mieszane.I Szwaj
i INiedź\\·i~ki (Polska) pokonali pa Kuerchirę RFN - Stultenber<! b el 6 :2, 7:5. \\" l 4 finału 7.mierzą
:Metrewelim
się oni z Morozową i
(ZSRR) .

I

Rzym bez anabolików

mJl ekkoatlet y ozn yeh
(1- 8
E u r opy w R zym ie
września br.) p r owadzone be d ą, kont role a ntyllna boliczn e . Z awodn ilcom,
Stalą.
któ r zy dą żą do u zysl<iwa.nia rek orLiderem tabel\ n lig! żużlowe.I j e$t dow ych w y nikó w za pom Qcą sztu cz(Opole) wyprzed>.Jjl\CY % n Yc/t odty w ek, g r Qt l\ d y skwa li fikaKole,iarz
ounkta1ni Wybnde (Gdań~~). Gwa-r- cj e,
Med ycyna d ys p o nuje o b ecnie d wiedla :i;11inwie ostRtn\e mlejs~e. m~Jąc
na swym koncie jedynie zWY<:ię•two ma m etocla m l wykrywa n ia ana boliodnieslon 4 w Lodzi nad Stalą Rz• - k tlw w ludzkim or i;ani:iim ie. P ierwszńw.
radlo immu nol ogiczna . o p ra cosza Bilety na jutr7ejsly meoz można w ana z os t a ł a 1irzez l on d y ń s l<icg o leGwardU karza dr Brooksa i z11 s to <owa n , z
w sekretariacie
nabywać
pow odzen iem podczas Ig r zys k Wsp ól
orzy ul. Stru&a ;;.
&nl no ty Brytyjs~ieJ
w Christchur ch,

I

I

Europy

z wi•

Jak polnformowal centralny zarzad
około
rteinio~la w RF;-.;. od 1968 r.
zachodnionie80.000 rzemieślników
swe
mieckich musiało zlikwidować
Co roku liczba punktów
zakłady.
zmniejsza się o orzemieślniczyc h
W minionym roku w
koło 15.ooo.
584.559 samodzielnych
RFN dział ało
pracowni rzemieślniczych. zatrudniapracowników.
jących o koło 4,2 mln
największym
w
redukcji
Proces
stopniu d otknął fryzjerów. stolarzy.
piekarzy i masarzy. którzv w ciągu
ostatn ich 6 lat musieli zlikwidować
o koło 20 proc. swych zakładów .

TylkD T. Nowicki wcwi·erć finałach ME
pojedynków doszło
Do ciekawych
w drug1n1 dn1u tenisowych n1tstrzostw

przebywa aktualnie
w Kanadzie.

ofi cjalną

zwycięstwo
Zdzisława
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Za

ich

Prz e b ywający w Waszyngtonie jor•
spraw zagraniczmin ister
dańs kJ
nych . Zaid Rifai poinformowal w śro 
dę. że w p rzyszłym tygodniu przyb ę dzie do stolicy U SA król Hu sa.in.
Przepr owa dzi on r ozmowy z osobi na temat
amerykańskimi
stościami
rozdzielen ia wojsl< izraelskich i jordańskich . Rifal podkreśli!. że J0rciania uzależni a swój udział w bli~ko 
wschodniej konferencji pokojowej w
wofsk
Genewie o d wycofania się
i zraelskich znad J ordanu.

m o żn a

pech przekre.~Jll p ewne
hodowcy 2 Polski, . pana
woj.
z
Frankow•kiego
warszaw•klego, przysłał an bowiem
11·ydmuszkę, stosownie t\o regularni•
nu z11wodów rozesłanego przed kliku
100 krajów.
miesiącami do ponad
Jednakże ost~tnio sedziowie zawonowv r egulamin,
dów opraco.\vali
I któ r y zalecał orzysłanie Jaj z pełną
ich zawartością. by można było poTak

sp!'aw dzlć

USA

do

by-gdyż aprzysłane
niemożliwe.
pod~ta
tylko na jajo
"·ydmuchane.
ło
wie bada1\ białka 1 ?:ółtka
pochodzenie jaja.
ustalić

białka

Husajn przybędzie

Agenc:ja UPI , donosząc o tym w~daneniu, poświęca najwięcej nuei nie zwyciezcy. a pechowcowi :
sca
.
napięcia
atmosferę
Nieznani zamachowcy zamordowali największym przyslanym jajem było
1 w La Plata, 60 km na południe od ja,jo z Polski. które mierzyło 88 mm
Buenos Aires, trzech działaczy „re- dlugości, a jego objętość - sprawmiała wynosić
d?.ana w Polsce skrzydła partii sprawolucyjne~o"
wiedliwoścl. W Buenos Airos. cor- 178 mililitrów, jednakże konkurenci
dobie i Rosario eksplodowały bom- w ostatniej chwili zgłosili zastrzeby, powodując poważne zniszczenia. żenle. żądając by naukowcy z Uniczy jajo
wersytetu Maine orzekli,
napra"·de jest kurze. B:vł o to jednak

bą

80- l etnią historię, na l eżą cło najwieliszych w Europie produ cen tó w żró d e l

Za ł oga tego ogromnego k ombinatu
powitała dostojnego polskiego
gośc· i a. Prcn1ier żywo inte1·esowa ł sit:
produl<cją zakładów , a zwlas7rza m o-

Zamachy terrorystyczne

~------------"'W"- -- ------~

na

Węgrz.ech.

Uchwała Rady Ministrów w związku
z Międzynarodowym Rokiem Kobiet

Aut orem drug iej tzw. chromatograt ic7'nej j est dr Donicke (RFN) .
F ederacja LekkoMię d zynar odowa
atletyczna (IAAF) wydala z decydoktóre w
w an ą wa l kę a n aboli kom,
b ył y powszechnie
la tach
o sta~n ich
s tosowa ne przez zaiwodników . D om ę
sztu cznyc h od ź ;vw ek
ki st-0s owa n iu
mi otacze k u la . d ys kobol e. mł oci arze
szybko przy b ieraj ą na w adze i uzysku.J ą l~!JlSZe r ezult afv.
m et~!! d r
n owy-eh
p omocą
Za
B ronksa i d 1· D ouick e'a ntożna wyk r~·ć, er~· zaw o'1nik stosował a.na b olilri n awet n a ł LVa:oUnie przed s ta.r-

tern,

Brazylia

Epidemia zapalenia

opon mózgowych
Brazylijski minister zdro·.via, Paulo
de Almeida Machado zakomunikował
w "-środę. że w ciągu 1 pierws;.ych
miesięcy b r . stwierdzono 10.772 przypadki zachorowań na zapalenie opo n
mózgowych , z których około 10 orne.
w
Wladze
skończy ło się śmiercią.
Sao Paulo zarządzily masową kam !
poniedziałek
w
panię szczepień.
na tę chorobę zmarło
we wtorek
dalszych H osób . W szpitalach prze1.629
b:vwalo w śro d ę na lecz e niu
osób .

I

Kron·1ka wypadków
T Godz. 13.40 ul. Wojska F'"olskie~o
przy Spornej. Janina S .. lat 66, wezza stojącego na
szła na jezdnię
przystanku autobusu i wpadła ood
auto,bus .,san" 8183
nadjeżdżający
I B. Kob ieta przebywa z o b ra?.eniami ciał a w Szpitalu im . Jonschera.
T Godz. 17. 40. Al. Kościuszki ł .
O ut.o szcŻęścia mial nietrzeźwy Zdziprzez
slaw . K., który prz~hOdząc
i
zamkniętym ruchu
przy
jezdni ę
na przód
wpadł
.. pa sami"
poza
„Wartburga" IO 3256, Pieszy wyszedt
ze zder zenia b ez szwanku.
T

R adomsko, godz. S.30 . Nieletnia

Elżbiet a G. raptownie wbiegając na
Jezdnię została potrąca.na przez motocyklistę B ogusława K . Przebywa w

szpitalu

w

R adomsku.

P iotrków Tryb , Nieletnia Rena•
ta B. wbiegając na jezdnię woadla
pod a utobus ., sanos" prowadzo·nY
D. Dziewczynka
Stanisława
przez
przebywa w szpitalu w Piotrkowie.
T

Sla·
T Sieradz. Jadacy rowerem
womir E. został pou·ącony przez motocykl .,WSK" prowadzony przez Maprzebywa w
ksym a D. Chłopiec
(eh)
szp italu w R adomsku.
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1a dwa

miesiące

rusza budowa
• Staniały ziemniaki • Nie braknie buraków. cebuli•.nowoczesnego gmachu Wydziału Zatrudnienia
marchwi • Pomvślne wieści osliwkach
zielonego rynku

UN FORMACJA

Lepsza pogoda

przyniosł;i.
pozmiany na zielonym
rynku. Obecnie pod dostatkiem jest
buraków, za które ptaciliśmy wczoraj 4 zl za l kg, cebuli - 11 zl "zal

myślniejsze

Dokąd na wrześniowy

wypoczynek
N

kg, ka.pusty czerwonej - zl 5,50 z.a
1 kg. Ziemniaki obrodzi ly wyjątkowo dobrze i dlatego wczoraj obn iżono ich cenę na 2 żł za 1 kg.
Poza tym dużo ie't fasolki szparagowej w cenie 16 zl za 1 k<.: l
czo.snku 60 zł za 1 kg. Pełne
je·t pokrycie zapotrzebowania
na
zie\oną
"pietrusz:kę. por i seler z
naci'!, a także na marchew.
z~
półkilogramowy pęczek marchwi z
nac1a placili§my wczoraj 5 zł.
Jednocześnie po
raz
pierwszy
wprowadzono n.a rynek marchew
obciętą, która wczoraj koszlo·w<ila
10 zl z.a I kg.
Pokazały się też j uż w dość du żym wyborze ogórki. Cena sałatkowych od 7 do 12 zl. kwaszeniaków od 10 do 18 1J za l kg. S ą to
ceny Jes1.cze do ść wysokie. mie.Jmy nadzieję. że doczekamy się ich
obn iżenia. LPHS Oddział Warzywą
l Owoce już rożpoczęlo kiszenie ogórków. W beczkach znalazło się
ich 20 ton. Czy jednak plan
za kwa szenia 200 ton będz;e zrealizowany - trudno p!·zewidzieć. Wszy.
stko zależy od podaży ogórków na
rynku.
. Za pomidory krajowe, które spro
wadz:me są obecnie z Sandomier-

skiego, płacimy 35 zl za l kg. Jeden wagon pomidorów importowanych otrzym<iła wczoraj PSS, a o
następnych dostawach z zagranicy
na r.azie cisza.
Niepełna byla wczoraj podaż bialej kapusty, szczawi u. kalafiorów.
Kapusty ma być więcej w przyszlym tygodniu. Daje się zauważyć
dotkliwy brak koperku. do tego
stopnia. że do kwaszenia używa się
nasion koperlrn.
Wczoraj Oddział „Warzywa
I
Owoce" wprowadził do sprzedaży 7
ton rozmaitych owoców. Najwięcej
jabłek z gatunku papierówki infl<m
ckiej - 4,7 tony. a ponadto gruszek
.,lipcówek". porzeczek czerw<Jnvch.
wiśni szklanek i śliwek. O śliw.
kach
nadchodzą ód producentów
dcść pomyślne wiadomo~ci. T ych owoców ma być znacznie więcej
niż początkowo przewidywano. Dotyczy to zwłaszcza śliwek węgie
rek.
Z importowanych owoców obok
pomarnricz i cytryn,
w skl<>pach
jest trochę brzoskwiń gre:::kich. A!wiz.cwane są dostawy
brzo..0 kwiń
bułi;:arskich. a tak~e arbuzów i papryki również z Węgler.
Kas.

Komu pozosta,1 urlop do wywe wrzesniu
ma
sporo szans. aby dobrze go spę
~ dzić.
„Gromada" proponuje lur
~ nusy wczasowe nie tylko 14, ale
i 7-dniowe we wsl~eh letniskowych Ręcino i Osjaków, a po·nadto w Chłapo\vie i Ciechocin~ ku.
~
PTT-K organizuje 14-dniowe
~ wczasy w Zakopanem, Bukowi§ nie Tatrzańskiej, w Wiśle, Czluchowie (koszalińskie) oraz w Uniejowie. Jest też jeszcze pewna ilość miejsc do Kolobrzeg11.
Dla prawdziwych turystów prze
znaczone są szlaki wędrowne i
~ górsl•ie, kajakowe i żegla,1·skie
m. in w Kr~·nicy Górskiej, Szyn
\:'i dzielni, Wiśle, schronisku „Strze
~ cha Akademicka" i w Gorzupi.
Część t.ych wczasów rozpoczyna,
się
już
w
sierpniu
np.
na szlakach górskich
Gorce
W odpowiedzi na naszą notatkę pt. ,.Zamiast garaży wielki bata~ Pieniny, w
Beskidzie Slą
gan·• RSM „Lokator'' nade,lala nam obszerne wyjaśnienie, z którego
~ skim a także w Krutyni i
w
wynika, że zatwierdzony przez Wydział Budownictwa.
Urbanistyki
schronisku Andrzejówka. Są te.i:
i Archftektury projekt zagospodarowania
terenu osiedla żubardź
jeszcze wolne miejsca na obozie
1
prze~ idywał m. in. budowę d\vóch zespołó\v garażowych po 8 bok~ żeglarskim w Boszkowie od 17
sów każdy. Na skul~ sprzeciwu mieszkańców osiedla
(blok 220)
~ bm.
skiero\vanego do CZSBM w dniu 24. VII. 1972 r. spółdzielnia mając
„Orbis" proponuje
wypoczy.
d
'!'
„
-· 1·
„
t
.
,
k.
.·
„
~ nek wrześniowy w Karpaczu
i
na 1:1"'~ ze f'.10Z iwosc l?~\\Ję,sze,111? c1~nu re. 1ea?!nego pos t an~w1Uniejowie. Organizować będzie
\~ ie.al,zo_wac ,iedyme Jc~en, .zesp<;>l gai azowy,_ uo~ tuowany be~p?1
także wycieczki do Poznania na
st ed.n'.o \Hdluz. ul. \~ rzes,menskieJ. Ten .spo~ob z~b~do~vy ~ozwa:ał
zaro\\ 110 na ~tządzenie \~ewnątrz zamknięte] prze~ttzent terenu. relatrgi, W _ najbliżtszych dnki_ach ma
~ o rzymac doda kowe s terowakreac~inego, iak 1 wybudowan~e garazy przy ogram~zeniu ich uc1az~ nia do
różnych
atrakcyjnych
ltwośc1 do n:irn1mum. O powyzszym zam1e1:i:e_n1u spold~1elma pow1~mie,iscowości górskich i nizind om1l~ Od_dzial CZSBM oraz „Prez. DRN Łodz-Baluty pismem z dnia
nych. Z „Turystą" można wy14. IX. 1912 ~· W tei sytuaci1 Prez. DRN wydało po.zwolenie na bubrać się na wczasy do Mikoladowę 8 boksow i(arażowych. W marcu br. przystąpiono do budowy
~ jek, Szczawnicy,
Drenna kolo
tych garaży.
.
.
.
~ Wisły i Zakoµancgo.
Ale wtedy znów. na mterwencJ~ komitetu domowego bloku. nr 220
~
Natomiast „Sport-Tourist" pro
Wyclz1ał Gospodarki Przcstrzen~e,i Urzędu Dz1elmcowego Lodz-Baponuje wczasy w $Winoujściu,
luty, pomimo wydanego wcześn1e1 zego zezwolema wstrzyma!. budoGrybowie, Muszynie, Rudzkim
wę garaży. Następnie polecił wstrzymanie całkowicie robót budowlaMoście, Polanicy, Karpaczu. Cie
nych. Na skutek tej „kołomyjki'" nie było ani garaży. ani zieleńca.
chol'inku i Szczyrku. Z zagrabył za lo wielki bałagan. Wreszcie spółdzielnia uzgodnila z wykonicznych pobyty w Albenie, Sło
nawcą, że uporządkuje teren po budowie, a na miejsce rozpoczetel
necznym Brzegu i Budwie (Juinwestycji dla po8iadaczy samochodów. wykona się zieleniec. wykogosławia). Ponadto wycieczki do
rzystując wybudowane furtdamenty jako murki ozdobne.
U. kr.l
Lipska , Pragi, Berlina oraz na
trasi: Lwów - Bukareszt - Budapeszt Z dalszych wycieczek
na uwagę zasługują: Liban
Syria, Syria - Liban - Turcja, Związek Radziecki - Finlandia, Grecja, Liban - Syria
- Jordaniii., Budapeszt - Wiedeń, Tunezja Austria. Irak Kuwejt, Hiszpania, oraz rejs
,. Batorym" do Londynu i Amsterdamu.
,.Gromada" proponuje Egipt,
Na Batutach przy ul. DrewnowGrecję,
Jugosławię i
''Vlorhy, skiej trwa budowa trzeciego już w
~ PTT-K Jugosławię, a „Tu- na.<iym mielicie młodz!eźowPgo orysta" - Liban - Syrię. rów- środka ruchu drogowego. Wielkonież Jugosławię i Grecje oraz ścią terenu i nowocze•rnością roz~ Włochy.
(Kas.) wiązań
będzie on zdecydnwan!e
przewyższ;tl popularne „m iast„czka"
zlokalizowane w Parku im. J. Poniatowskie.~o i na Widzewie.
Nowy szkoleniowy n"rodek 1aoro.iektowano rzeczywijcie z dużym
rozmachem na miarę aktualnej sytuacji w naszej komunikac-ii. Mło
Nie tylko pogoda idz\e na 5J>O- dzież spotka >ię tu z czynn,-mi świa
t kanie sierpniowym urlopGwlezom. tłami s:vgnali7.acyjnymi umieszc1.0Równie;i; i lódzkie \\'BS FWP (ul. nymi przy skrzyżowan'.ach. w!aPiotrkowska 232) wygospodarowało duklem. dwoma ron d ami. ba. nawPt
dla nich sporą ilość dodatkowych z prawdziwym małym tramwajem.
skierowań zarówno do kwater wy<najętych.
jak i domów wczasu.
Termin zakończenia budowy wywych na 1urnu;;y
rozpoczynające znacwny był na 22 lip:::a br. N!e, ;ę
w dni ach 16-20 sierpnia.
stety me dotrzymano go. Obecnie f.altem. trwają także prace przy
planuje się oddan!e ośrodka do u- budowie budynku. w którym mieś
wykladowe
Oferta lóclzkiego FWP proponuje ~ytku l wrz~śnia br. Czy jednak I cić się będą sale
I
przechowalnia sprzętu. Nie zaczęto
m. in.: jeziora w Kosz.a!i11•kiem i ten ter1'.1m .]est realny?
..
Olsztyńskiem oraz Spalę. Karpacz,
Jak się nt~dawno przekonalt~my budowy liaprojektowanego tu takSzklarska Porębę, Przysi ekę itp.
\do wykonania poz.ostało
Jeszc1.e że lodowiska.
Na ,.piątkę" spisały się tylko:
lx\
sooro. •Tez.dnie nle pokryte są asIl.li
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korz~·s tania
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Zamiast garaży " zieleniec
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Trzeci

WLA\SNAJ

W gabinecie dyrektora Wydziału
Zatrudnienia i Spraw
Socjalnyr:h
mgr L. Nicerskiego ustawiono
okazałą makietę projektu nowego
gmachu wydziału przy ul. Nowotki
66/GS. Część wysoka będzie miała 7
kondygnacji nie licząc podpiwni czenia, czę~ć niska - dwie kondy~nacje. Ogólna kubatura 53 tys.
m sześciennych, a powierzchnia uzytkowa 9.300 m kw.
Glównym
oroii>ktantem je•t mgr inż. arch.
R. l\"izel. a konstruktorem m~r inż.
F. Krauze z Łódzkiego Biura Pro1ektów Budownictwa Przemysłowe
go. Inwestorem zastępczym bt:dzie
DIM nr l.
Nowa sied'ziba Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
d!a
Łodzi i województwa będzie pierwszą w kraju zbudt>waną specjalnie
dr> tego celu Wykorzystano
tu
d oświadczenia
zagraniczne,
ale
wiele rozwiązań jest zupełnie nowych, przystosowanych do naszych
warunków.
W piwnicy gmachu
znajdą si ę
m. in . archiwum, wars.ztaty napraw
cze. garaże. hydrofornia i wentylatornia. Na parterze będzie m. tn. 1 b iblioteka I świetlica, a na dal- cZ111ie z wyposażeniem gmach ten
węzet cieplny. centrala te\Pfonicz- szych je!"zcze pomieszczenia hote- kosztować będzie ok. 200 mln ::.t.
na i szatnia dla ws"Zystkich. Ka:i:- !owe, kuchnia, sale jadalne.
Roboty budowlane ruszą z
pody załatwiający sprawę w wydziale
CzęBĆ hotelowa będzie miąla wv- czątkiem października br. Zakoń
bedzie mógł tu
w-tawić
swe soki standard. Pokoje będą 2- i 3- czenie budowy przewidziane jest
wierzchnie okrycie. Na tei kcn - osobowe. Koszt
budowy
całego na rok 1976.
dygnacji obsługiwani bęrlą inw~1;- obiektu wyniesie 95 mln zl - ląW. KASPRZAK
dl'i. Wydział przejmuje hQwiem już
w II
póirof'zu br. po•retlnictwo ~u11111111111111111111u1111111111111111111 1111111111111111111111~1111111111111nu!,
pracy. sprawy zatrudnienia i konKOLEJARZ - „Bitwa w wąwo·
troli nad tym zagadnieniem. Do
zie': od lat 11, godz. 17. 19
tej pory mie;cily się 'Jne w gestii
GDYNIA .SutJeska" !Al 1u~.
od lat 14, godz. 9, 11.30, 14, 16.45,
Wydziału Zdrowia, który w przy19.30
::
57.łości zajmie sit: rehabilitacją inHALKA - „Janosik" (A) p-01.,
walidów. Na pierw~zym
piętrze
O<I lat 7, godz. 15, 17 .30, 20
znajdą się dwie duże sale - je1 MAJA - .. W DUSlYni i W PUdna przeznaczona dla obsługi koSZCZY" !Al DO]. O<I lat 7. godz.
15 18.30
biet. a druga - niężczyzn. W spe- :
1''.ILODA
GWARDIA - „Gniazdo" cjalnych wygodnych boksach bępol„ od lat u , godz. 10. 12.15,
dz.ie cdby\valo się poradn!c!Wo 1
14.30,
17,
19.30
poorednictwo pracy. Do tych celów
oddane będą najnowocześnieisze uMUZA - ,Króiewna w oślej skó- ::
rze•· IB) franc„ od lat 7, godz.
rządzf'..nia z komputerami włącznie.
15.łó: „Dekada strachu" franc., S pecjalne pomieszczenia
przewiod lat 18, gOdz 17 41i. :ro
_
dziane są dla obsolwentów s?.kół.
OK.A - "Pali sie. moja pa nno" Oddzielnie umieści się obslugę .inw!.,
od
lat
16,
godz.
14,
16,
18,
_
formacyjną przeznaczoną dla mlo20
...
dych. w części
niskiej na dwu
kondygnacjach ulokuje się przede
P~;E~~~z;" „~~~~~~ ia~r!~~~
wszv<tkim sale warsztatowe
dla
17 ; .. Kłopoty z cnota" lui:: .. od ::
lat ! 8. stodz 19
::
ośrÓdka szkoleniowego. którego zaPOPULARNE „Dom państwa ...
sadnicza część umieszczona będzie
Bories" franc„ od lat 14 godz. ::
na III piętrze części
wysokiej.
17, 19
Tam też zn<ijdą się biura wydziaPRZEDWIOSNJE· „Helga" (A)
lu oraz hotci na 150 miej<;c.
dla
RFN, od lat 14. godz. 15.30. li, :
uczących się spoza Łod:ii. Sale wy18.30. 20
kladcwe
osrodka
wyoosażone
PIONIER - „Nle becie cle kowe wszystkie
najnow-OC·7~śniejsze
<1had" IAl Plll„ od lat 16, godz.
15.30. 17.30, 19 45
pomoce naukowe zajmą IV kondy- : POKOJ .,Nauczyciel śniewu"
gnaeję, na piątej będzie czytelni.a,
(Ą) radz od lat 7. gO<lz. t5.45;
WAŻNIEJSZE TELEFONY
„Gośeię•• USĄ. od lat 16, godz. 17.:10. 19.30
03
InformacJa telefoniczna
BEKOl\P - „Jak roznetałem n
_ Straż Poi.arna
08. 666·11. 595.55
woJn<: Awlat.ową•• cz. Il i ur (A)
09
Pol(otowle Ratunkowe
P<'.11.. od lat u, l!oclz. 16, 19
lnf<>rm kolej. 655-55, 28ł-60. 399--n
ROMA
- „WspomMienip z orzy~~7
-20
- lnformaeja PKS
a65·96.
nlollcl"
IAl RFN od lat 14,
835-46
Po~ot<>wle wollocią1towe
~od~.
IO. 11 .ł~ 13 30, 15.15; „Ko- :
3~5.RS
P<>llOt<>wle !(azowe
C!l!lnka bun town1ka" wł. od lat
334·29
Poitotowle P-nercetyczne
t3. aoai 17 l" rn.30
253·11
P<>itotowie ciepłownicze
SQ.JUSZ - „Jetdzlec bez głowy"
(B) radz. od lat 11, godz. 17, _
TEATRY
19
„
STOKI - „Wielki lu;> gangu Ol- _
MALA SALA - godz. 20.00 „Apes~na" (B) duń„ od lat 11, godz.
tyt na czereśnie"
16, 18. 20
MUZYCZNY - ESTRA~A L0DZSWIT
.. Wilk morsk!"
(Bl
KA - godz. 19.00 „Lotniczy farum.-RFN od lat 14, godz. 16, :
son·•
18,
20
Pozostałe teatrv nieczYnne
DYŻURY APTEK
MUZEA
0
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Młodzieżowy Ośrodek ==

Ruchu Drogowego

S
S

=
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=
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=SZTUKI

FWP proponuje„.

I

=

=
=

-

(ul.

Wieckowskiego 36)

11-18

- HISTORII RUCHU REW!JLUCVJNEGO (Ul Gdańska 13) g<>dZ,
9-16
: AR.CHEOL O GTCZ~E I ETNOGRĄ.
FICZNE IPL Wolności Hl nieczvnnP
::!: HISTORII Wt.OKJENNICTWA (u1.
Piotrkowska 282) l{odz. 10-17
EW()l.lJC.lONIZMU rPark Sienkie•
:
wicza) godz. 10-1s

MPK, które układało tory tramwajowe. Chemobudowa - oddając
w terminie wiadukt i Elta. której
dziełem jest, czynna już, sygna'ti-

=
=
zoo
= cczynna
zynne w godz. 9-20
de> godz 19)
=PALMIARNIA - nieczynna

O<asa

=BALTYK
„Drul'(a twarz ojca
chrzestnego" wł od lat 16.
10. 12.
16. 18.
- „Pulapka na l'(enera-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ =
i
z
=LUTNIA
la" jug od lat 14,
godz. 15,
„Koniki'' hulają
(j e)

~ot .: J. Cyperlin.E

si.

14.

Kpiny

I pasażerów

OLbrzymi ruch panuje @becnte
przy kasach .. Orbisu" na Dworcu Fabrycznym. Od samego, rana
tlum11 podróżnych wybiera)ących
się na urlop , w długich kole1ka"1i
oczekują na otwarcie kas. w lctórych
można nabyć bilety na %
tygodnie naprzód. Niestety. otrzymujemy
często sygnaly od naszych Czytelników, ze pracown.i CJJ „Orbisu"
nie
pri.estrzega,1ą
godzfn otwierania okienek, 1 tak
np. w dniu 8 sierpnia br. jeszcze
o godz. 10.20 kasy byly zamknię
te. mimo, że jak glosi wuwieszka winny być otwierane
o godz. 9.~o. Nikt nie potra.ftl poinformować
pndróżnych,
lderly
wreszcie kasjerki r o zpoczną pra·
cę.
(j. kr .)

Załatwiono
%4 lipca br.

odmownie

pani Jadwiga.

K..

( nazwisko
adl'es znane redalc·
c)i) wraz z trójką znajomych u ·
dala się na kolacje do re.•tauracji , .Europa".
Przed
wej.~ciein
wylwpila karty konsumpc.11j11e a
100 zl każda .
Niestety, wych od!ąc z lokaltt zapomniała o nir.h
i zaplacila rach1111ek got.ówką. O
kartach
pn11pomniala sobie dopiero nast'1pnego dnia.
S~ybl:o
uda/a. się więc
jeszcze raz do
•. Ett1·opy" ; przedstawi/a kierownikowi.
tłumacząc ?Pdnoc;eśnie,
w jaki sposóo
do teqo doszło.
pnekonana bul a, że s orawa zo stanie zalatwiona od ręki.
Niesteti1.
kiernwnlk odeslal jq dn
dyrekcii r~PPG. Tam z ko/el pani
Jadwiga ttslys?:ala. że musi 'tapisać podanie.
Cóż b.11/0 1·obić?
Napisala. Nie wykorzystane karty
konsumpcyjne
zostawi/a jednak
w dyrekcji.
Nie koniec jednak na. tym, Otóż
po kilku dniach - jak poinformowała. nas Czytelniczka dyrekcja ?.PPG odeslala jej karty
konsumpcyjne do domtt razem z
;pisemkiem, te podanie o zwrot
pieniędzy zos talo zalatwionl? odmownie(!).
CZIJ to nie jest po prostu ZlVIJkle nabijanie konsumenta w bu·
telkę.
Za jeden •:achunek du:ie
o:Jlatu? !
(je)

zw1·6ci1a się
tą sprawą
do.„
prezydenta miasta l:.odzi ( !) .
(j. kr .)

Pod sklepem Pe Ka O na al. Kowałęsają się
:upelnie
jawnie gromady „konilcciw'', uprnu:ia)ą::ych
bez
skrępowania
niecny
proceder
czyhając
na
l<!tentów, od ktorych można kupić, lub lctorym można sprzedać
bony.
Zważyws:y,
że
„koniJ\·1·1
t.o najczęściej recydywiści, wielokrornte kara ni qrzywną.
d z iw i ć
się nateZy. że kolegia nie sto su·
ją wobec
nich karu aresztu do
3
miesięcy
za miast
grzywny .
Tr:yniiesięc:na
przeru.;a w d?ialalności „koni/ca" by/aby (lla nieQO o wiele clotkli1n :ą /'arą
n ii:
grzyu:na,
po ktt>i·ej zaplace11iu
rowoczyna od nou:a swój procer!er.
J. W. B.

Gdzie

ściuszki

Do prezydenta„:
Jedna. z nas?ych C?ytelnic<ele,
lcońra mieszka w osiedlu im. M. •
Mireckief;lo przy ul. Srebrzyriskiej
a1, zawiadomi/a nas o slrnndal!cz n.11m ba/aganie na podwórzu tej
posesji. W czerwcu br. przeprowadwno ftt naprawę daclw budynku i cło tej pory
poniew i ernją
się ma~erialy IJurlowlane wraz
z
papq. Kied11 :awladomila o tym
fal~cie
MZBM - Po/esie.
uslysznta
w OclJJOWiedzt, że szJ..:oda. ii nte

kupić

Gdzie

w

Łodzi

można

kluod lat
14.30. 17,

:;
:

łóżeczko
kttpić

lóźeczko

dla
ma/ego
d!iecka .
W szystl.'o
jedno
drewniane.
czy metalowe.
Przewędrowal. em
na próżno pmwle calą Lodź w
poszukiwaniu
takiego
lóżeczka.
We w.n11stkicl1 sklepach, czy to
z rrrtykula.nii sµortou·.lfnil. czy z
zobat«knmi.
czy w magaz ynach
meblou:ych. tos~qdzie odprawiano
•Pnie • ku·ltkiem.
Kied11 hędą?
Nie wiadomo , Nie można kupić
również sienniczków <Io wózków.
Jak sa
materace. nie ma lóże
ctek. jak są wózki, nie ma sien niczkóu:. Czyżby l.ódź m;ala nn.;nltszy p1·zyrost naturalny w Polsce?
Z potcażnniem
C!ekaiący na lóżeczko o<! 15
lipca br. z dzieckiem na ręku
A !lrll'"'P,; ZMina.
ul. Retkifiska 94 m. 42

Reflektorka: „Dziennik
f,ódzki".
ul.
Plntrkow•ka• 96
90-103, Lódt.. ..Reflektorem po
J,odii". Nasze telefony.
331-41.
Atlre~

341-10.

PISZCIE DO NAS I TELEFO·
NUJCIE. CZEKAMY!

20

17.15. 19.30
=POLONIA
- „Zbrodnia
:
bie tenisowym" wl.-lul'(.

_

W

16. godz. 10.
12.15.
19.30
WJSLA - „Nie ma
mocnych"
col. od lat 11. l!odz. 10. 12. 14,
16, 18. 20
WOLNOSC - „Wybawieniem bedzle śmierć" franc od lat 16,
godz. JO. 12. 14. 16 18. 20
WLÓJtNIARZ „Kasztany ml!oścl'' wł
od lat 14 g. IQ, 12.15,
14.30. 17, 19.30
ZACHĘTA „.Tak się to robi"
pol.. od lat 11, godz. 10. 11.45
13.30. J 5.30, 17.30. 19.30
TATRY-LETNIE - „szantażyści"
franc. od !at 16. godz. 20.15 !kino czynne tylko w dnl 001zodne)
STYLOWY-LETNIE - „stara pan
ną" franc. godz.
19.45 (kino
czynne tvlko w dni po1rndne)

=
=
:
::

=
=
::
=
- „Mania
franc.,
od lat
godz. 14.30. 17, 19.30
=
STYLOWY „szeoty I krzyki"
16
ł..DK

!~.

:

\Vielkości"

~;wedz„ od lat l6. godz.

• lB,

STUDIO - „zawieszeni na drzewie". fran<:., od lat 11 gOdz .
11.15,
„Nazywam si~ Stelios"
szwedz„ Od lat 16, godz. 19.30

= TATRY
franc„

,.Bvl

s-obie

~lina"

od lat 14, godz. 10, 12.15,
14.30. li. 19.30

= c~!f~d lat.J~~.

10

rutowicza

6,

Żubardzka 4,

Dąbrowskie~o

60,

Obr. Stalingradu 15 .
STAC.JA KRWIODAWSTWA

~':,d~~o~i'.wfgści"

=

:

-

Franciszkańska 17/19 przyjmuje co- :

dzienn1P w l!odz. 7.30-14, a w so- ...
bo ty 7.3(1--13.
:::
DYŻURY

...

::

SZPITALI

lnstvtut Położnictwa I Glnekolollli
ISterllnea 13)
Klinika
Położnicza ul
Curie-Sklodowskiej
I~ Klfnfk• Ginekologu - d7.ieln ica Sródmle ście t
z dzielnicy
Górna: Poradnia „K" z ul. Feliń~kieeo.

KIN A

~acia.

Przybyszewsklel!o 86. Snorna B3 .
Piotrkowska 193. Gdańska !IO, Na-

--

K~~?~~al iJ~a1n M~X~w!:z~zlel-

nica Polesie J z dzielnlcv Górna,
P oradnia „K"
ul Przvbvszews klel!o 32 • Zan0lsk!ei 2.
Sznital Im. M
Kooernfka dz;elnica
Górna Poradnia „K"
<Xlrnńslrn . c•eszkowsk!eao. Leczn !cza I Rzeow"ka
Sz1>ltal lm H . Wolf - dzielnica Widzew oraz dzielnica Bałuty
oprócz Poradni „K" ul. Sedziowsita 1 Libelta.
Szpital Im, H. Jt>rdana
dzielnica Bałuty
Poradnia „K"
ul. Sed7iowskH I Libelta.
Chirureia oeólna - Szpital im.
P irogowa !Wólc zańska 195)
Chirurgia urazowa - Sznltal im.
Kooernlka !Pabianicka 62l
I
Neu roehl rurg!R
Sznltal tm.
Kopernika !Pabianicka 62l
Laryngolol!ia
Sznltal . im.
Barlickiego (Kooclńskiego 22)
Oku!lstvka - Sznltal un. Jon5Chera (Milionowa Hl
Chirurgia I larynl!oloE!ia dziecięca
- Instytut Ped1atrli AM
(Soorna 36/501
Chirurgia
szczekowo-twarzowa
- Szpital lm. Barllcklel'(o (Konclńsklel!o 22)
- remont Kliniki Chirurgii Plastycznej .
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy Bl
NOCNA POMOC LEKARSKA
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Nocna pomoc lekarska Stacji ...
Pogot<>wla Ratunkoweito przy ul. Sienkiewicza 137. tel 666-66.
__
0261nolódzk1 Telefcmiczny

Infonnacyjny, dotyczacv
nlacówek s!użbv zdrowia

Punkt

pracy __
. tele-

~~nl5. <;~~~~z c;i~~iie/~stśw'~at.godz.
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Nasze 3 grosze

tańca

•

Zabawa

praca

I

towarzyskiego, a 22 lipca
przyznane zostały liczne
stopnie
harcerskie: stopień ochotnika zdobyło 25 druhen i 14 druhów, tropiciela - 9 i 5, odkrywcy - 4 i 8,
przodownika - 1 i 3. wędrownika
- 14 i 8. pioniera - 13 i 14, wre!!Zcie stopień sprawnego - 5 i 1."
Przytaczamy tylko fragmenty obszernego listu. ale nawet one daPytante to jest
a:I: nadto uzasadją pojęcie, jak można pożytecznie
spędzać wakacje, gdy się chce
i nione poczynaniami niektórych pracowników punktów sl<upu odpadków
potraii rozumnie ie poprowadzić.

Komu służy
zbieractwo?

Relacje z letniego

§=

surowcowych..
bowiem ich wyobrażenie o w1asnej rJozycji w stosunku
klienta
pnypomina
niekiedy
mentalność , feudalneqo
możnowład
cy. Pisaliśmy o tym swojego czasu
wytykając
nieprzestrzeganie qodzin
pracy przez obsługujących te punl<ty aientów.
Dziś
znów
następny
„ktviatek". ujawniony nam w li.ście
p. Józefa J. z ul. Grabteniec w r..o-

wypoczynku

Tradycyjnie wypada zacząć od pogody. Listy, które ostatnio' przesłali nam również m. in.:
nadeszły z obozów i .kolonii letnich, nie sygnalizują. jeszcze jej
A uczestnicy obozu szkoleniowopoprawy, lecz mamy nadzieję, że następna ich porcja ju:i
tę
w Kościerzynie,
zmianę uwzględni. Dziś więc jeszcze o tym, co robią. na-si naj- wypoczynkowego
milsi, by nie poddać się złym warunkom i udowodnić, :ie kto POW. Sieradz („dziękujemy zwłasz
miMiąc
naprawdę dobrze potrafi zorganizować sobie zajęcia nie traci cza kadrze. która przez
wpajała w nas piękne idPe Czerducha nawet w niezbyt sprzyjającej sytuacji.

--=

ki", m. iin. Włodzimierz Wierusiński, Zbigniew Mroczkowski, Miroslaw Orman. Renata Wojciechowska. Jacek Plaska i Andrzej Rapkiewicz. Wystąpiliśmy jako specialistycz,ny harcer~ki ochotniczy hufiec pracy „Zośka".
Również dzięki
dobrej
pracy
dwie nasze drużyny - 322 z drużynową Anną Nieśmiałek i ~23
z
drużynowym Jackiem Płaską
zdobyły.
jako dwie z trzech w
Chorągwi
Łódzkiej
ZHP
miano
Drużyny Sztandarowej w 1974 roku.
N
ś d k
.
.
„
asz o r? e. w. t;zas1e w1zyta<'.i1
z Ch.orąg~1 Lodzk1e.i został w11soko
?.c:n~o~y 1 otrzyma! „obozowy z.nak
1al,osc1 · .
.
Prowadz1my tu ,.zielone przedS7~ole·'. do którego
u.częszczaja
dz1ec1 okoltcznych rolnikow, naukę

List pierwszy:
„Lipiec spędzałam z rodzicami w
Sokolnikach pod Lodzią. Okolica
bardzo piękna, las ciągnie się kilometrami. mnóstwo ślicznych małych domków. Rano budzi
mnie
leśna cisza, w której rozbrzmiewa
śpiew ptaków, cieszących się
nie
wiadomo z czego. bo pogoda w
1
tym roku spłatała nam figla. Pada. pochmurno. chłodno. Mimo to
bawię się dobrze. Poznałam wiele
miłych dziewcząt i chłopców
w
moim wieku. Chodzimy na grzyby, poziomki. gramy w piłkę
i
badmintona . .Jpździmy na rowerach
l wdychamy świeże powif'!rze.
Gdy pada. czytam ksi::i?:ki - równit'ź z lf'kfury szkolnej. Powtarzam
sobie tqkiP nif'miecki. które>go się
uc-:zę. Nigdy nie zgodzę się z tymi. którzy twi<>rclzą, że deszczowe
wakacje są nudne.
Po7dr~wiam Redekclę i <>biPcuJe.
te w sierpniu napiszę z Kolobrze-

wonego Krzyża i uczyła. jak pomagać ludziom
c;erpiącym i chorym");
.A harcerze z dzielnicy Górna w
Lodzi, przebywający na obozach w
Pieck~ch;

.A uczestnicy kolonii w Zduńskiej Woli, dokąd przybylo
90
dzieci z wadami postawy („nas1.a
kolonia nazywa się „Dzieci
Ojczyzny"; poszczególne grupy,
to
„Warszawianki",
„Przą~niczki",
„Krakowianki'', .,Marynarze". „Osadnicy": stale ćwiczymy pod okiem instruktorów, pływamy
w
basenie. urządzamy wycieczki; nasze zdrowie polepsza się z
dnia
na dzień· doskonale
wypoczywamy").
'
Milo jest dostawać listy, a wsoaniale dostawać takie listy!
Na'itępne jesteśmy pewni będą
już z promykiem słońca.
(j. sz.)

I
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Komunikat DOKP Warszawo

·wasza młoda czytelniczka
Barbarn nobiń,k3.
(ucz. Il kl. Lm
Dziękuj0my

i

Dyrekcja OKP w Warszawie uprze.i mie informuje. że w związku z
modernizacią odcinka
Koluszki
Lódź w dniach 11 i 18 sierpnia br.
wstrzymany zostanle ruch ooda,gów
na szlaku
Galkó\\"ek - Bedoń.
a
wprowad1.ona będzie na nim zastepcza komunikacja autobusowa. W celu 7.abezpier·zPnla or?ewo1n podróż„
n:vch n-a odeinku Koltt,7ki - Gał
kówek I Bedoń - Lńdź Fabr. lll'Uchomione beda pocia!?i łącznikowe .
w zwlazku z t:vm na•tania niżej

czekamy na slo-

n„czny list.
Długi list napisali do nas harcerze i harcerki o.~rodka „Lagiewniki" hufca „Promienistych". 'pr:>.eb,·wa.iący na obozie w . Przewozie
(woi. koszalińskie).
„Mimo braku pogody tvjemy peł
nią życia harcerskiego. Dni bez oogody wypelniamy pracą harcerska.
w,·chowawo:a.
Prz2żyliśmy tu piękne uroczystości. związani' m. in. z rocznica na.
dania n11szPmu zwią7kowi Orderu
Sztandaru Pr;1c~' I kla>:v, Zlotem
Mtodzieży Pol•kie.i i 30-leciem Polski Ludowej. Właśnie z okazji 30letia grupa naszych geocletńw po.
mairata w oddaniu do użytku w<iżnej. kilkum1stomilionowej
inwestvcii w Bvtowie. W te.i pracy wyró7.nili się drnh"wiP 7P szczepu im.
hm Tadeusza Zawadzkiego - „Zoś-

oociane zmianv

'''

relacji r.ńdź Fabr.
Lódt Fabr.
l.

Pociągi

ruchu

-

i:ior.ia~ów

Warszawa

na

odwołane

sie:

całej

-

tra-

osobowv, planowy odiazd ze st.
Warszawa Gł. o e;odz. 4.45
- osobowy, planow:v od.iazd ze st.
Warszawa Centr. o godz. 13.35
- osobowy. planowy nrz:viazd na
st. Warszawa Gl. o godz. 19.54

do

dzł.

„Dowiedziawszy się
z oglosze11ta,
przy ul Grabieniec 11 znaiduje
punkt skupu surowcowych nieużytków,
zebralem więc kilka starych
wetnianych swetrów i nici z
owczej wełny. starą •ukienkę z weł
nianej dzianiny t wybrałem s!ę do
punktu.
Przede wszystkim okazaln
ste, te adTes iest mylny,
bowiem
skup znajdu1e się nie w tym miejscu. a dalej. za ul. Rojną.
Kiedy
tam dotarłem. ze zdziwieniem potnformowano mnie, że iest ty!l;,o I.5
kg wełny zamiast 1,5 kg, jak sprawdzilem to sam uprzednio w sklepiP
Zażądałem ksiqżkt zażaleń. ale ni~
otrzyma/em
iej,
Pragnąlb1fm.
aby
że
się

władze

nęły

wysła/y

kontrolę

i

wycui,_g~

konsekwencje
wobec
tak1e1
„uczclwo.•ct'• l „ob .•łuoi".
Z pisma Spółdzielni Pracy „Surowiec", która dokonała kontroli. d~
wiedzleli.•mv się. te nasz Czyt.e/nil<
,.... mial uzasadniona pretensję co
do sposobu przyjęcia od niego zużytej dztan.inyt 1 i że „osobie. która
dopuści/a s!ę nteprawldlowego ol>•t_u.
żenla klient.a, wytknięto to na pt.§·
mie".
Rńwnież
rzeczywts\a
waga
wtórnego su.rowca. U8talona w cza·
sie łwntroli. wykazała 3 l<q dostarczonego
przez p. J J . sw·owca. a
nie 1.s kg.
ja.k usiłował wmówić
obsługujący punkt zbieracz. Podobnej .,nieśc~•tości'•
dopuścił -•ię on
ustalając cenę 5 zł zamlast 11,10 il

pośpieszny.
planowy przyjazd Zfl I kg
na st. W-wa Centr. 0 11odz. 23.H
Słowem
"ladny" cnu~ast na uro„
2. Pociagi odwołane
na odCi(\kU dzajnej qlebie użytecznego skądinqd
Koluszki - Lódź Fabr.:
surowcowego zbieractwa.
(w11l
osobowe, planowe odjazdv ze
st. Warszawa Centr.
o 11odz. 6.45.
9.55. 11.5-:i. 15.55. 18.oo , 22.55
,
- osobo\"e, planowe przyjazdy na
Wrona spiesząca za pługiem i wyst. Warszawa Centr.
o godz. 11.55.
jadająca pędraki to spraw·a tak na13.56, 15.56. 17 .54 i 23.04
turalna. jak „Polski Fiat" na Marpośniesznv .
planowy przyjazd szałkowskiej.
Natomiast zaobserwona st. W-wa Centr. o l(odz. B.44.
wane na Lwowszczyżnie
dziesia,tki
3. Pociągi
skierowane przez so- bocianów którp kroc'?_a za komhaichaczew:
nami na fanach pszenicy - obrazek
to raczej niezwvklv. Przedtem bypośpieszny. planowy odjazd ze Iły tam biota.
na które z wiosna
st. Warszawa Centr. o godz. 7.44
ściaealy te sympatyczne ptaki. Kiepośpieszny, planowv odiazd ze i dy biota osuszono.
bociany rychł.o
st. . Wars; iwa centr. 0 · godz. 16 .44 . j s1e prze~?naly. ie ld~c z.a k.omba1:
Pociąg ten odjecl 7 ie ze st. warszawa nem. moz,1a n.leźle !'ozyw1ć <;1ę po!.
Centr. 0 godz. 16.57
nym1 mvszam1 konika ml polnymi 1
podnbnym łupem. z czasem zupeł- pośnieszny,
planowy przyi3zd nl.e oswo\ly się z obecnością potężna st, W-wa Centr. o godz. 17.10. nv~h maszyn i rozooczvnają „d:VPrzyb~dzie o godz. 18.12.
żur" razem z brygadami tniwiarzy.

Bocmnv
• za komba1nam1
• •

I
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Chwila muzyki. 12.?~ Za kierownicą,
13.00 INa katowickiej antenie, 15.00
Ekspresem przez świat 15.lO Dyskoteka P<>d gruszą. l~ 30 „Jllk stalem
się zającem"
słuch
15.50 Samby 1
bessa novy 16.05 Mój świat rozkołysany. 16.15 Lato w filharmonil. 16.411
Nasz rok 74 17.00 Ekspresem przez
świat. 17.05
.,C?towiek P<>dzlemny"
odc. 17.15 Kiermasz ołYt. 17 40 Stu•
dzia.nki 9 sierpni& - aud. 18.04 F.
T,iszt - sześć wielkich etiud
18.30
Polityka dla wszystkich 18.45 Tylke>
PO hiszpańsku 19.00 Ekspresem przez

SlJ!!lłPNIA

PROGRA!lf I
10.00 Wiad. 10.08 Non st<>p instrumentalny, 10.30 Lato z radiem. 11.50
Nie tylko dla kierowców. 11.55 Komunikat Inst. Lącznośc!. 12.05 Z kraju
i ze świata. 12 20 Chwila \lluzvki.
12.25 Poznań na muzvcznej antenie.
12.40 Koncert życzeń. 13.00 Z. Noskowski - Wedrownv 11rajek. 13.15
Rolniczy kwadrans. 13.30 Polskie zespoły diXielandowę. 14.00 Kapela Dudziarzy. 14.30 Sport to zdrowie 14.35
Wakacje z muzyką. 1~ . 00 Wiad. 15.0a
Listy z Pol•ki 15.10 Wakacje z muzyką. 15.35 „Ttarlada" 16.00 !Ll Wiad
16.10 Dyskoteka - beat. 16.30 Aktualności
kulturalne,
16.35 Dyskoteka
sweet. 17.00 Radiokurier . 17.20
Dvskoteka - rock. 17 35 Snotkanie z
muzyką Bacha. 18.00 Muzyka l
aktualności
18.25 Non stoo przebojów.
19.00 T wydanie dziennika. 19.!5 J.
Smith - wirtuo1 or~anów
rn.45 Z
kslegarskiej lady 20.00 Felieton literacki 20.10 Muzyczny kalejdoskoo.
20.47 Kl'on lka sportowa. 21.00 Fala
74, 21.10 Koncert siedmiu stolic - „Partita". 22.00 rr wydanie dziennika.
22. 5 Muzvka Indii 22.35 Rock and
rock starY i noWY. 23.00 Wiad

Ś\.Viat.

burg". mia ta akurat przedpołudnie wolne.
Skoczyłem po nią
wozem i jest tutaj Czeka.
- A to znakomicie - zatarł ręce Puchacki.
- Wprowadzić ją tutaj?
- Nie. niech zaczeka kilka minut. Albo Inaczej„. Przyprowadźcie tu świadka i czekajcie. Ja zaraz wracam. Nie rozmawh icie l nią o ~prawie
Idąc korytarzem miną! siedzącą na krześle kobietę.
Mogła
mieć około czterdziestki Obrzuciła Puchackif'i!O zaciekawionym
spojrzeniem. No. w każdym razie nie koza ani nie histeryczka,
określił ją z zadowoleniem Krzysztof.
Po upływie kwadransa wszedł do swego pokoju, a kobieta
się z krzeseł. Porucznik nie był sam.
z nim weszło do pokoju pięciu mężczyzn. Wszyscy byli ·
więcej jednakowego wzrostu i tuszy. Wszyscy ubrani
przeciętnie, zwyczajnie.
- Proszę stanąć obok siebie polecił 'Krzysztof. No,
niech pani im '>ię przyjrzy - zwrócił się do wciąż sto,iacei kobiety.
Proszę podejśr bliżej, popatrzeć na tu obecnych.
Z kim pani iechała autobusem?
Ogladala ich uważnie. wpatrywała się w twarze.. lustrowała
ubrania i obuwie. Była wyraźnie przejęta.

t wywiadowca poderwali
Wraz
mniej

Mam:v świ<idka. obywatelu poruczniku - milicjant, mimo
w cywilnym ubraniu, wyprostował się jak na placu musztry.
Znależliśmy kobietę,
która mieszka w domku w pobll.i:u
Downarowej. Jechała wieczorem auiobusem. Pamięta wszystko
doskonale. bo wóz był pusty ...
- Przesłuchaliśmy świadka?
- Tak jest. Oto protokół... - wyjął z teczki arkusz papieru.
- Przeczytała, podpisała. Wszystko gra!
- I pamiętała tak dobrze swoją podróż autobusem właśnie
w środę? - okazat zwątpienie Puchacki.
- Babk~ śpieszyła się do domu, do męż~. A pamięta wszystko
dobrze. bo bała się faceta, który jechał razem z nią aż do koń
ca trasy„.
Puchackl podparł głowę rękami. - Zaraz, zaraz... Mówcie po
kolei...
- A więc jechała autobusem, w którym był kierowca i kilka
tylko jes1cz.e osób. Było dość późno. ona mówi, że kolo dwudzie>stej. Pasażerowie wysiadali. było ich coraz mniej. W końcu
zostata ona i jakiś miody facet. Gdy określiła mi człowieka,
wyglądało na to. że mówi o tym Chalińskim„.
- Chylinskim„.
- Wła;\nie Na pętli wysiadła pierwsza i szybko szła w kierunku domu. On za nią. Bata się. prawie biegta. On za nią,
też szybko Nie oglądała się, ale słysząta kroki. Mńwi, że dopiero w połowie drogi kroki ucichlv W poJ:owie jej drogi do
domu. A tam wtaśnie już tylko kilkądziesiąt metrów do domku Downarowej.
- To ważne - mruknął Krzysztof.
Wywiadowca zrobił dumną minę. To nie wszystko. obywatelu poruczniku. Zanim zameldowałem się
do was. ~kontakto
wałem się z kobieciną. Pracuje na zmiany w „Róży Luksem-

- Nie mam żadnej wątpliwości - powiedziała pewnym gło
sem. - To ten pan - palec skierowany był do przedostatnie11:0 ze stojących
to ten pan jechał ze mną w środę wieczorem„.
- Ależ skąd! To pomyłka!
- Cisza! Puchacki prawie krzvkna,ł. Nie wa.tpl pan{
w swą pamięć? Może to ktoś inny? Może bardzo podobny?
Przecząco pokręciła głową. To on! Na oewno„.
- Dziękuję, jest pani wolna. Kolega odwiezie panią do domu.
Jeśli będziemy
jeszcze czegoś potrzebowali, skontaktujemy się
z panią ...
- I ja dziękuję. To odwiemenie n1epotrzeone. Pójdę sobie
pieszo. do sklepu wpadnę.„
Wv5zła z pokoju wraz z wywiadowcą I czterema mężczyzna
mi. Piąty. ten, którego wskazała, został zatrzymany gestem ręki
Krzysztofa.
- No. panie Chyliński - ton w jakich wypowiedziano te sło_
wa był wyjątkowo poważny - dość żartów. Corae więcej dowodów świadczy przeciwko panu. Tylko prawda,
ale· pełna
pr'łwda. może pomóc w panskiej sytuacji. Nie ukrywam.
że
prokurator ma wielka ochotę sporzadzić akt oskarżenia o zabójstwo Heleny Downarowej i właśnie panu przypisać
ten
brzydki czyn„.
- Nie zabiłem„. - wyszeptał Chyliński.
- Więc jak to właściwie było„.? Ale po kolei I szczerze„.
Chyliński zaczął zeznawać. Kolejna wersja wydarzeń w wielu zasadniczych szczegółach różnila się od poprzednich,
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10.00 z serii „Janosik" - odc. nt
film prod. TVP pt. „w obcej skórze'' (kolor. W) 10.45 „Felix i Otylia" - film tab pl."Od. rum. (kolor;
W). 10.30 Dziennik
(kolor). 16.40
„Wielcy ludzie a muzyka·• - Maria
Konoonlcka (z Katowic). 17.10 Turystyka i wynoczynek (Wl. 17 35 Studio W11kacyjne
Telew;zji Młodych
(W).
lR.05 Film
krótkometra żowy
„Zamki na plasku" orod . radz . <z
Lodzi). 18.20 NajlepszP z najlepszych
- program pop.-naukowv (W). 19.!B
Pr•YP<>minamy, radzimy (W). 19.20
Dobranoc (kolor). 19.30 D7.iennik (ko
lor). 20.20 Z serii: „Janosik" - odc.
III film prod.
TVP pt. „ W obcej
skórze" (kolor. W). 21.05 Panorama
Ckolorl. 21.45 Wiad. sport. (W). 21.50
Teatr TV - Samuel Nathanie! Behrman .,Biografia" (z
Lodzi). 23.00
Dziennik (kolor).
PROGRAM

n

17.10 Grecja - Odwrót pulkownl•
ków - progr. pub!. 17 40 „Małżeń
stwa z rozsądku" - <Xie. n. film
seryjny orod. czech. 19 .20 Dobranoc.
!9.30 Dziennik (k<>lor).
20.20 Lotny
finisz - rep filmowy rkolott). 20.35
Jarmark Dominika - rep film. (kolor). 20.55 TEST - TV Słownik Eko
nomlczny,
21 20 Ekran ws.oomnleń
„Jutro Meksyk'' - film fab. prod,
polskiej. 22.50 24 godziny (kolor).

O,..,,eprowskl A, 8. - Ppdstawy te.
oretyczne chemii organicznej. Zacla1Ha i ćwtczenia. PWN 1974 r., str,
223. zl Z3,-

W dniu 1 sierpnia 1974 r. zmarła
po długich i ciężkich cierpieniach
wieku lat 78, opatrzona św.
sakramentami

z Instytutu
Rybactwa i
mogą się poszczyci6 tnteresu.Jącyml obserwacjami
z tycia wielorybów. StwlerdzJU on!
np„ ie matp kaszaloty do roku towarzysza, swym gigantycznvm mamusiom I żywią slE: Ich mlekiem Osią
gają w
tym czasle
wielkość 6-7
metrów. Mleko wielorybów lest niezwykle pożywne . zawiera ono od 30
do 58 procent tłuszczu. co wielokrotnie przewyżs•a zawartość tłuszczu w
mleku ssaków
la,dowvch
Badanie
mleka samicv kaszalota wyka7.a1o. te
fego skladnikł
maln u<tepuja ma•łu:
zawiera wiele białka. ootasu.
fosfon1 itp Pozw~la to małemu wielorvbowi szybko przybierać na wadze t rosnąć niemal z godziny na

w

S.t. P.

STANISŁAWA

sierpnia

śmiercią

Pogrzeb odbędzie się w dniu
9. VIII. br. o godz. 16 z kaplicv
cmentarza sw. Rocha "' Radogoszczu, o czym zawiadamia w
głębokim smutku
NAJBLIŻSZA

roku

197ł

FIBAK

s domu STELMASZEWSKA
wdowa po g, t p, Józefie

godzinę.

ł

pow.

Mazurskt K . - SwteTadów Zdr"t •
ol•olice. Przewodnik. WSiT
1974 r„
str . 96, zt 15,-

Naukowcy radzieccy
Naukowo Badawcze,l?o
Oceanogra!1i Pacyfiku

W dniu

odc.

TELEWIZJA

8.30 Wlad. 8.3S My 74. 8.4~ Muzyka sood strzechy Podhale. 9.00
Madry11aly. 9.20 Kołowrotek muzyczny. 9.40 Dla przedszkoli • dziecińców
wiejskich „Jabłoneczka". to.OO Czytamy klasyków 10 30 Muzy!<a operowa. Il.OO A. Dworzak
Serenada
E-ctur. op. 22 11.30 Wiad. 11.35 Postęp
w
ge>spodarstwle
domowvm.
11.45 Od Tatr do Bałtyku. 12.05 CL).
Komunikaty. 12.!0 (Ll Nads>edł czas
spłacania dlui?u rep 12.25 Marsze
operetkowe. 12.45 (L) Piosenki w iez.
esperanto. t3.00 Wakacie z muzyką .
13.30 Wiad. 13.35 „Walusl potrzebny
bVl OlPoi" fragm. 13.55 Mlniprze11lad.
14.00 Więcej, lepiej. taniej.
14.15
Tu Rad · J Moskwa. 14.35 Koncert
popularny.
15.00 • Radioferie:
15.40
Amat0rskie
zespoły
przed
mikrofonem
16.00 Alfa i Ome11a.
16.45 (L) Akt. łódzkie. 17.00 IL) Na
sJmk-opie wspomnie,11. 17.30 (L) „Zbo7.e Jak zlot-O" - I młodzież„." 17.45
(L) Gra ork. lnstr. ludowych . . 18.20
Terminarz muzyczny. \S.30 Echa dnia.
IR.40 Zmiana skall. 19.00 Z na!!rań
pianisty jazzowel'(o
Art Tatuma.
19.15 30 lekcja języka ang t9.30 Odt\\'orzenie Koncertu Symfonicznee:o z
Festiwalu Casalsa w Puerto Rico 73. 20.16 Dyslrnsi~ filmowa. 20.36 d.c.
Koncertu.
21.23
Muzyka
Jazzowa,
21.30 Z
kraju
ze świata. 2UO
21.57
Chwila
muWiad . sport
zyki. 22.00 T!!or Strawi!lski „cedipus Rex" - opera. 22.54 Gra Kw·tn„
tet Dave Brubecka. ~.OO Impresje
muzyczne. 23.30 Wiad.
PROGRAM lfi
12.05 z kraju i ze świata. 12.20

zmarł

.,Beniowski"

PROGRAM I
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R. JAWOROWSKI I J. SALECKl

19 05

19.35 Muzyczna poczta
UKF . 20.0!J
Mikrorecital zesp-0tu .,Spisek sześciu",
20.10 Blues wczoraj 1 dziś , 20.35 „Cu•
da" na instrumenty t syntezator.
20.50 Mal(azy11 Autorów. 21.50 Opera
tygodnia - G. Verdl - „Attyla". 22.00
Fakty. dnia. 22.0R Gwiazlia siedm iu
wieczorów zesp.
Deep
Purole,
22 . l.5 Trzy kwadranse
iazzu. 23.0!J
Niezapomniane !'erytacJe 23.05 Kon.•
cert tylko dla melomanów,

RODZINA

Dnia I sierpnia 1974 roku zmarła
lat 83 nasza najukochańsza Matka l Babcia
przeżywszy

tragiczną

S. f. P.

S. t. P.

JANUSZ

PELAGIA PILARCZYK

GOŁYGOWSKI
lat 23

Pogrzeb
odbE:dzle
się
dnia
10. VIII. br. o godz. 16 :i: kaplicy
cmentarza na Dolach, o czym

Pogrzeb
odbędzie
się
dnia
9. VIII. br, o godz. 16.30 z ka.
plicy cmentarza
św.
Wincentego na Dolach, o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie
RODZICE, SIOSTRY
POZOSTALA RODZ1N4.

zawiadamiają

w

pogrążeni

glę.

boklm smutku
CORKA, SYN, WNUCZKA
oraz POZOSTALA RODZINA
Wyrazy
głębokiego
współczucia głównej księgowej ob. AURELII SROCE z powodu zgonu

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim
Przyjaciołom I Zna.
jomym, którzy w najcięższych
dla nas chwilach okazali nam
serce I współczucie w związku ze
zgonem
naszego
ukochane~o.
nig-dy . niezapomnianego
ll'Ięża,
Ojca I Dziadka

MATKI

S.t. P.

składają1

JOZ EFA
RADZIKOWSKIEGO

RADA ZAKLADOWA, ZARZĄD
oraz KOLEŻANKI i KOLEOZY
ze SPOLDZIELNI PRACY
„URANIUM",

wyrazy najgorętszego podzięko.
wania składają
ŻONA, DZIECI, WNUKI ·
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~ JESZCZE DZIŚ możesz uzupełnić swój ekwipunek na wyjazd WAKACYJ NO KOL ONI JNY
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~

~

~
§
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A ROWNOCZESNIE ZAKUPIC PRZEDMIOTY SEZONU SZKOLNEGO - ARTYKUŁV KONFEKCYJNE,
TURYSTYCZNO-SPORTOWE, OBUWIE I WIELE INNYCH.
POLECA W DUŻYM WYBORZE POT „UNIWERSAL" -PL. NIEPODLEGŁOSCI 4 I HANDLOWY DOM DZIECKA
~~~~
-UL. PIOTRKOWSKA 60
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Reoa~uJe kole1?tum
Re<lakcJa - kod 80-103 t.Oc!t, Piotrkowska 96. Adre1 pocztowyt „Dl.." t.Odt, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293·00 łączy ze wszystklml działami. RedaKtor naczelny 325-84.
Z-ca redaKtora oac?elnego 307·28 Sel<retar? odpowiedzialny
Il sekretarz 204 75 Dzlaly: miejski 341·10 337-47, sporto.wv 208-95. ekonomiczny 228·32, wojewódzki 223-05. dział \Istów I tnterwencJ1 303·04
frękuot•<'>w nt" tamńwtonvcb
redakc)e nie twracal
l<ulturainy 521-60 ,PanoTBma" 307-28. dz!al 1001ecznv I totoreoorterzy 378-97, Dział Oglo~zeO 3!!·50. <Za treść oglos2eń redakcja nie odpowiada).
Reda1<r1a nocna 869·68 1188-78. Wydaje Lód? kle Wydawnictwo Prasowe RSW .Presa-K~t 11 Hca Rurh" Cena orenumeratv: rocznie 234zl, półrocznie 117 zl kwartalni" 58.50 zł. Zgłoszenia orenumeraty
..,...,vimula urzędy pocztowe t oddziały terenowe „Ruchu". E~zemplara ar<'hlw11lne „Dziennika" sa do nabycia w •klepie „Ruchu". LOc!t. Piotrkowska 95. Wszelkich lntormacjl o warunkach pre•
numeraty udzlela1s wnvstkle otacówkl •• Ruchu" I poczty. Nr Indeksu 35003.
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Skład

l druk: Prasowe

Zakłady

Graficzne RSW 1 ,Prasa-Kslążka-Ruch", Lódt, tll. Armil Cze.rwoneJ 28, Papier dru.lt. mat, IO Io

