e.
Wyd. A

Mario Soares
w Moskwie

.Nr

Rok XXXl

z

(8106)

j

Cena

511 gr

JUŹ JUTRO!!!

MA GA ZYN SOBOTNIO - NIEDZllLNY

DZIENNIK

Związku Radzieckiego
sie w czwartek rounov.·y między ministrami spraw zagranicznych_ ZSRR I Portugala - Andriejem Grom;tką I Marlo Soaresem. omówiono problemy stosunków
radziecko-portugalskich
oraz
per·
spektywy !cb rozwoju. Ministr01Wie
wyrazu; zadowolenie. że uczyniono
']\lt ważne kroki zmierzające do dalszego rozwoJu I pogłębienia stosunków radzlecko-portuga1sklch C:la do·,
bra, narodów obu krajów. utrwalen;a pokoju I h<!zpieczeństwa w Europie ! na całym świecie,

W

Lddf, płą,tek 3 stycznia. 19'15 roku

stolicy

11021poczęły

PANORAMA
o w nim m. in.:

ŁÓDZKI

* Historia i
* Ze
i o
* Rozkoste
* Horoskop i tygodniowy program TV
współczesnoś-ć

świata

łamania głowy

stanisław Guewa

zprac Radv Ministrów

stycznia br. odbyto się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady
Ministrów Uc1.estn\czyli w nim przedstawiciele CRZZ, NIK, kierown:cy urzędów centralnych, prezesi centralnych organizacji spóldzlelczych. wojewodowie i prezyde,ncl miast wydzielonych.
W toku obrad. na t!e dokonanego bilansu wyników spolecznogospodarczych 1974 roku I minionego czterolecia. sprecyzowano kierunki działalności rządu .lego ogniw 0 raz całej administracji pa1\sL\\·owej w procesie t·eallzacji zadań roku 197a.
który zamyka
2

obecną

pięciolatkę

Prezes Rady Ministrów P\otr Jaroszewicz
podkreśm w swoim
wystąpieniu.
że
pozytywny dorobek minionego roku osiągnięty
w dzialaln<>ścl produkcyjno.ekonom1cznej oraz w real!zacji polityki
spoleczneJ świadczy o prawidtowym wdrażaniu w życie kierunkowych politycrnych decyzji VI Zjaidu PZPR. Był to rok ofiarnego

i coraz lepiej organizowanego wysHku klasy robotniczej, rolników
i in tellgenc.1i. zna<'zony pogłębianiem się korzystnych tendencji
w gospodarce I życiu spa!ecznym.
Rozpoczęilśmy Już powtedzial premier - prace n.ad wykona·
niem zadań ostatniego roku bieżącej pięciolatki. roku VIJ Zjazdu
partii który wytyczy program rozwoju kraju na następne lata,
a wlec jest to rok ze wszech miar szczególny. zaważy on na bi·
lansie naszych pięcioletnich dokonań, a jednocześnie stworzy bazę
startu do zadań nowej 5-!atk.i.
Dlatego też od pierwszych dni nowego roku musimy uchwycić
i utrwalić właśc!wy rytm pracy oraz stworzyć warunki do uzyskanJa wysokiego poziomu produkcji w styczniu i w L ·kwartale br.
W centrum uwagi pozostawać zatem musza działania zmierzają:
ce do obniżki kosztów produkcji i do wydatnej. poprawy e!ekt;i;wności gospodarowania.
Plan na rok !975 Jest zbilansowany 1 wewnętrznie spoj11y, f.d
zawarte w nim zadania trutlne ale realne. Wyrażając - w imieniu I sekret.arza KC PZPR Edwarda Gierka, BiurR Politycznego
KC I Prezydium Rządu - serdeczne podziękowanie za dotychczasową prace kierownictwu Komisji Planowania, ministrom. kierownikom urzędów centraln:Vch oraz organizacji spółdzielczych. wojewodom i prezydentom miast, pracownikom wnystkich o~niw
gosoodarczego I adm!nlstrac3•jnego zarządu. premier Piotr Jaroszew1cz Wy-ra71l przekonanie. ii nie po~kapią oni trudu a~i gospodarskiej zapobiegliwości dia dobrego wyk<mania tegorocznych zad~ri. R1ąd uc1yni w;>.ystko co nlez;będne, aby nadal stwarzać
Po temu sprzyjające warunki.

W Waszyngtcnie PO trzydn!owyc\)
naradach lawa przysięgłych ogłosiła
werdykt w trwającym od 3 mieslecy procesie wyższych przedstawicieli.
poprzednie.I admlnlstrac.ii. zamieszanY<'h w aferę Watergate.
Lawa przysięgłych
która wypowlada s1e tYlko oo d~ tego. czy oskarżeni są winni. czy niewinni. uznała.
że były
minister sprawiedli't\"OŚCJ John Mitchell. byty szef biura Białego Domu a R Haldeman
i b:vły doradca Prezydenta dis wewnętrznyclt, John Ehrlichman są WiTl
ni. m. in. stawiania przeszkód WY·

Bronisław

Smietański

Baw. im. Gen. Waltera
zatrzymano

z

Pnędz.

ostatecznie
ma;zyny
Zresz:tą sama załoga
niej - „nasze muzeum"
- i niestety me bez tacii. dodaje
dyrektor produkcyjny Janusz Kik,
z którvm wchodzimy na teren zakładu. Maszyny rzeczywiście były
zabytkowe. z lat 1890-1910. wmunki pracy fatalne. Sam
budynek
także nie nadaje się już do eksploa
tac.iL W <'ią.gu dwńch tygodni we.
cyduje się ostatecznie co tu będzie,
ale najprawdopodobniej
pomieszczenia socialne.
W przędzalni obrącz1mwei zastajemy przy maszynie Wiesławę Ufel.
Kilka rnlnut ternu zaczęła pracę na
Il zmianie.
- Odpoczęliśmy jui dobr.ze
po
'Sylwestrze. Byliśmy z męiem na
balu. Bawiliśmy się znakomicie, oo
też i powody były 'do radości. Mai
został brygadzist~ i teraz id.zie do
Przędzalni
mówiła o

B.

?'

* Bogaty serwis
* leksykon kibica

że

sportowych

*' Kultura
*

(Dalszy ciąg

na str.

okolice
Kobieta, rodzina, dom

Singapur

2)

miarowi sprawiedllwośc! 1 składania
fa!szywvch wViaśnień przed sądem.
Sędzia Slr!ca w naibllższvch cin!ach
oirlosl konkretne
t - 1ak sie oczekuje - surowe wyrok!. Uchodzi za
pewne. 7~ w~zysc:v uznani z.a win·
1,ych beda apelować.

JR przed użył
W cZ>varlek Irlandzka Armia Re-

publik.ań"'ka zapowiedziała przedlużenie

o 14 dni rozejmu noworocznego. który obowiązywał w Północne.i Trlandii i w W Brytanii od
,
22 ~dnia 1974 r. W czas!;. t~go Maleńkie chińskie dŻl>nki na n:ece
roze.1mu. którego termin \~)~asa! Singapu1 malowniczo kontrastują z
piątek 17.abudową centrum S!n!{apun1 - sto·
o północy z czwartku na
~~
.
•t'. „1a. łor .1 :·•t"8 ' ,(! i?•" z hcy aTJatyclilego 1n:a.fu o tej samej
steb1e operacje OOJ<>We przeciwko
nazwie.
wtadrom bryty',iski.m.
CAF AP tele!oto

w Kairze
egipskich

oświadczenie władz

Ostatnie dni roku są zawsze okresem poważnej mobilizacji
w przemyśle „dopitlania" planów produkcyjnych, realizacji ostatnich metrów tkanin, ostatnich sztuk konfekcji. Jednak po.
czątek nowego roku jest w praktyce produkcyjnej nie mniej ważny. Nie można pnecież pozwolić sobie na demobilizację. Każda
godzina zwłoki może odbić się ujemnie w dalszym bilansie. NoJanina Knast z ZPB im. Armii
wy ~~k. to równi.eż _momenł ~pojrzenia i w przyszłość I w przeszłosc. Zastanowienia nad os1a,gnlęoia.mi osta.tniego okresu i nad Ludowe;
no~ymi nadz.iejami. Spróbow~liśmy więc wczora.j. w pierwszym
Fot. A. Wach
dniu pracy 1975 raku. spojrzec na kłopoty i nadzieje prac~wni
ków łódzkiego przemysłu włókienniczego.

tDalszv ciąg na str.

TV

wiadomości
Sejm przedyskutował I akorzedstawiony on.ez prezesa Rady Ministrów orogram rzą
du w zakresie reall.zacjf oostanowleń
l
I Krajowej Konferenc1i PZPR.
W
uchwale sweJ
Sejm st\vlerdzil. że
program ten oznacza nowy doniosły
k-rok na drodze oolepszenia warunków żvcla ludzi oracy l sh1żyć bę
dzie dalszemu dvnam!cznemu rozwojowi kraju Na l!stopado\vym !X>·
siedzeniu Sejm P<>d1ąl akt o doniosłym znaczeniu dla narodu - wnie- , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ; . . . - - ; ; : - - - - sioną w następstwie uchwal XV ?ienum KC PZPR 1 VII Plenum ZSL
In„

łódzkich załóg

W ZPB im. F. Dzierżyńskiego ten szkoły mistrzowskiej. Syn zaczął
nowy rok zaczął się od znamien- się też lepiej uczyć, więc jak się tu
n~.i::o momentu. Wczoraj
właśnie nie cieszyć? A życzenie mam
w
za.sadzie tylko jedno w tym nowym
roku - mieszkanie. \V „Bawełnie"
zapisani jesteśmy właśnie na ten
rok i oby nic się nie wydarzyło.„
ZPB inL Armii Ludowej zaczęty
nowy rok od l{orącz:kowej
pracy.
Trwa przecież instalowanie pierwszej parti.i maszyn w p0mieszczeni;3ch nowej hali
„szwedzkiej".
Niebawem nadejdą nowe żakardy
francu-$ie.i firmy Verdol i szwaj.
carskie kro.ma Sulzera. Wszystko
musi iśp sprawnie, maszyny trzeba
doc1erac, zeby
zaraz w
drugim
kwartale rozpocząć produkcję posz:uk1 wanych żakardów
sukienkowych. Trzeba dopilnować instalacji
oświetlenia i tysięcy innych spraw.
Janina Knast od 16 lat pracuje
w przędzalni. - Troszkę kłopotów
przyniósł nam w pracy Nowy Rok,
bo nieco koleża.nek choruje. Trze-

* Nowy. felieton

ceptował.

Zajścia
nowe sprawy

bogaty maga.zyn, a w nim m. in.:

Werdykt lawy przysięgłych
• Watergate
w procesie
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Nowy rok -

„PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA"

o pracy Sejmu VI kadencji
arsz.alek Sejmu, Stanisław GuC\\'a w rozmowie ze sprawozdawcą parlamentarnym PAP
omóWil dz.ialalnośc Sejmu w
19'74 r.
w nawiązaniu do dorobku
naszego parlamentu w VI kadencji
oraz główne kierunki
jego działa
nia w 1975 r.
Sejm w bieżącej kadencji - powie
dział marszałek w oparciu o zasadnicze decyzje politycz.ne, szer<>k-0
rozwiną! dzialalnośc wytyczającą i
kontrolującą
podstawowe kierunki
dzlalania państwa w dziedzlnie społecznej , gospodarczej. Ta linia dzia
lania kontynuowana była również w
1974 r.
St. Gucwa prz;ypomnial m.

PONIEDZIAŁEK

W
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Dokonano bilansu wyników roku 1974

świecie

:::::::;

ły

środkowe

1

południowe

Włochy.

W Campanil - rejonie naibardzie.1
dotknletym,
od uderzenia Pioruna
zginęła czteroosobowa rodzina. Dwie
OS<>bv zginęty pod drzewami przewróconymi przez wiatr.
osią!(ający
w porywach 150 km.godz. w rejonie Neapolu 8 osób oonlosto śmierć.
a co najmnle.1 2.0 zostało rannych.
Równteź
wzb11rzone morze pochło
nęło kilkanaście o:fiar. Jeden .z wlo-

Oświadczenie
ogłoszone 1 bm. nawołując ludność, by się do nieb
wiecwrem po posiedzeniu komitetu przyłączyła".
Demonstranci wybijali szyby w
i:ządowego z udziałem premiera El'(iptu Abdela Aziza Higaziego
in- ok.nach sklepów i obrzurah karnie.
formuje. że elementy te .. wszczęły niami przeieżdżające autobusy i inodnieśli
2
demon&tracie na
ulicach
Kairu, ne samochody. Rany
przechodnie i pe\\o-na liczba p01icjan
tów. Sily bezpieC"Zefo;twa rozpędziły
tłum i a resztoi.vały 4B osób
Oświadczenie wyraża ubolewanie
z powodu za.iść środowych, stwierdzając. że „za element.ami nieodpowiedz1alnvmi kryje się l(arstka
spiskowrów. praiznących powstrzy.
mać marsz Egiptu". „Spiskowcy ci
wykorzystuia do swych celów tru(lnośc! i;ospodarcze wywołane
warunkami gospodarki woiennej".
Oświadczenie dodaje. że demonskich kutrów rybackich zatonął z
gdy
całą
6-osobową
załogą,
Drugi kuter stracji „dokona.no w chwili.
być
zaginął
Wladz.e obawiają się. iż front wewnetn;ny powinien
sześcioosobowa załoga kutra ponioiak naim0CT1iejszy, aby można byto
sła smierc.
dokończyć walki
o
wyzwolenie
W
środkowych
1
poludnlowo- ziem okupowanych". O~wiad~zenie
wschodnich Włoszech niespodziewa- podkreśla. że „rząd iest zdeC'ydonie obniżyła się temperatura I spadł wany przeciwstawiać ~ię stanowśnieg.
W mlejscO'\vośc! Frasclnetto (Kala- czo i bezwzględnie demonstracjom
bria) przy rozkr·ęcaniu orzypadkowo l tnnym aktom gwałtu, anarchii i
znaleziooneg 0 grana tu z okresu dru- be-.qn-awia".
gie.i \\"Ojny świat.owej,
zginęło 3
chłopców w \\"ieku 10-12 lat.

Lekarz.e ze szpitala dz;ie<>ięeego w
kanadyjskim
mie~ie
T·„ ''11.0
wszczepili 2-letniemu dziecku atomowy stymulator prac:y se>rca "óry będzie funkcjonować przez 10
lat. Operacfa udała się i mały pa.
r.ient czuie się dobrze.

DZIER

KIESIE

3 dniu roku słońce wzeo godz. 7.45, zajdzie zaś o
godz. 15.36.
W

szło

Da.nuta, Genowefa.

przewiduje dla LodzJ ł województwa
następująca
pogodę:
zacbmur-lenJe przewatnie duie z
możliwo4cla sl"b~!ln deszczu lub
mżawkl
Ran. 0 mglisto. Tempera.
tura minimalna ok. t st.. ma.ksvmalna ok 5 Rt. C.
Wiatry
słabe
1 umiarkowane zachodnie.
Jutro pogoda I temperatura bez
większych zmian.
Clśnienle wieczorem 756,2 młn.

Katastrofa kolejowa

Podejrzani o dokonanie
pod Ostrołęką
masoweJ zbrodni
•
•

I

w areszcie tymczasowym

Oględz;iny miejsca wypadku wz.b'U
dzily itt:i na samym wstępie śledz..
tw.a
t!ltotne podejrzenia co do oko·
Wieslawa Ufel z ZPB im. Dzier- llcznośej
wybuchu pożaru. Potv.rierź11ńskiego
tlziły je; aa.beZ<Pieczone :na. miejllCU

z atomowym stymulatorem

JAK PODAJE EGIPSKA AGEl'\CJA PRASOWA MENA, „EWYWOLALY W SRODĘ

w Nowym Jorku

Jak informuje Prokuratura Wojewódzka dla woj warszawskie'\<> wy
jaśniano już szereg okoliczności tragicznego w skutkach potaru W<! t'."Si
Pelty k,Myszy1l.ca (pow. Ostrołęka).
który w~·buchl w zabudowaniacl1 ro
dziny Domianów. w zniszczonym
przez pożar
budvnku mieszkalnym
znalez:ono zwłoil<:i sześciu osób: Jó.
r.efa D miana 150 lat) 1 je~-0 żony
Apo1oni1 (50 lat,, córek - Eu~enii
(21 lat) 1 Marli (13 lat). syna R~-
szarda (11 lat)
oraz a-miesięcznej
wnuczki.

2--letnie dziecko

~!~~NlIJlc~~o~,r~~Ii:~:.1ALNE"

Fatalny począt~k
roku 1975 we Włoszech
Co najmniej
18
osób ponioslo
śmierć w wyniku
ulewnych deszczów 1 huraganowych wiatrów. które 31 grudnla i l stycznia naw!edz.i·

1111111111111111111111 tlll Illlllllll llllll

ekspertyzy i
:nne dowody.
W wy.nlJrn analizy
mater1aló\~
Prokuratura Wojewód.Z·
ka zastosowała
areszt tvmczasowy
wobec osób pode.Jrzanych o popeln:enie zbioroweę<> morde1'Stwa. Ustalono m in„ że ootar &OOWod<>·
wany został w celu zatarcia śladów
- dokonane.i prz:v użvciu broni palnej - zbiorowej zbrodni. u której
oodłoża
leż.a!y
nieporozumienia ro·
dzinne.
M. in. areszt zastosowano wobec
zięcia OOmianów.
Eugeniu;;za K. u którego odnaleoono też nielegal·
nie oosiadana broń. z której - według ekspertyz - strzelono do ofiaT.
Sledztwo w sorawie, która wstrzą5nęta miejscową O.Pinią publiczną nac..i. wwa,
pożaru

ślady,

wstępne

Co najmniej 95 osób od.n.i~ rany
wyniku wykolejenia się dwóch
pod!lliejskicb pociągów pasażerskich
zdąźajacycb
do centralneęo dworca
w Nowym Jorku. Oba wypadki spowodowały zatrzymanie
wielu poclą.
gów. którymi setki tysięcy pasaże.
rów zmierzały do centrum,. Nowego
Jorku,
w

•

•

Wedlug ostatnlcb

1870 - Ur. Marcjanna Fornalska, maik;i. Malgorz'.lty, autorka
„Pamiętnika matki"
1945 - Powołanie
Komitetu
Odbudowy Warszawy.

Ten .fesi tylko niebezpieczny.
kto ma język obosieczny.
(przyslowie staropolskie)

•

d~nleeied,

Umibę

rannych w katastrofie kolejowej w
Nowym Jorku szacuje się na oo naJ·
mniej 170 osób,

Zasiłek

dla królowej

brytyjska
Elżbieta
n
w wysokości 1000
funtów, z funduszów publlcznych, na
remont dwóch domków w 1eJ wlejskieJ postadłoścl Sandrlngha1n
w
hrabstwie Norfolk.
Posiadłość ta,
która ma powierzchnię 20 tys. akrów,
składa sle z 330 podobnych dom·
ków. .Tak wiadomo. kró1owa należy
bez wątpienia do najbogatszych kobiet w w. Brytanil.
Królowa

otrzymała

I

zasiłek,

co

żebym

rz:uclJ

zlapaJ tego dranła.
gdy Ja śpie.
czy Di. nie :!;al"!.„

serpentynę.

wa!em .,Góralu.

o

-

•
Zair wprowodzo ZIWDDY
Cel
dal~~e d~sko~alenią pracy Sejmu VI kadencji
w polityce 1• gospodarce pracv admlnlsłracłl Pansłwowel -~ ~~~~';,,,eniep;:z:;f.;,J> Klubu ~:~~Y~~~Kryp~~~a P~~~~~;:Biuro Politycma R•uehu IAld.O'wo!tewOllueyjnego Partii rzs.dz.l\Cej
w Republice ZAIR zapowiedziało w
końcu
grudnia
przeprowadzenie
%)ll'llan w dz.ledzlnle poli1ycznej, gol!l•podarczej
I społecznej.
Decyzje
przewiduJą m, in.
twQrzenie z.esoo·
Iowych brygad i rolniczych
spół
dzielni produ<kcyjnych, by z.a:pewn!ć
nmowystarczalno~ć w zakresie żyw.
noścl.
rozwój przemysłu
nawozów
sztucz:nych, utworzenie funduszu kre
dytoweg 0 dla rolnictwa. Bliuro Polityczne zarpowiada Wl!lT'OWadzenle koon
troll nad importem, by zllkwid01wać

nlelegllllne

w.llbogaceni• 1114 oeób
~zanych • t11 dziedzinll gospodarki.
P01Wzleto również decyzje 0 reorganJzacli ays.temu szkolnictwa d<>stosow.anego do pot.rzeb rozwoju
kraju.
BluT'o Pc>lltyezne postanowtło r~
nież włączyć wojsko do pracy produkcyjnej w rolnictwie. Republika
Zairu będzie
dążyć do ograniczania prywatnego władania bogactwami narodowym! 1 większym! środ
kami prO<iukcjl.

POCZĄTEK
ważny

jak finisz

(Dokończenie z.e str. 1)
ba więc robić za siebie i z.a Innych.
Ja.k d~tychczas jednak
wszystko

VOLKSWAGEN
wstrzymał produkcję

idue na.m dobrze. Porównania? Oczywiście, zmiany są bardzo dqże.
Choćby tylko „ofuki". Zainstalowanie ieh przy maszynach sprawiło,
ie praca. stała. się lżejsza. Pła.ce
także są już inne niż dwa., trzy lata. temu. No a dla mnie najważ
niejsza zmiana. to oczywiście mieszka.nie. Przeprowadziliśmy sic; niedawno z. 14 metrów kwadratowych
do M-4. Trudno wręcz powiedzieć
co to oznaeu dla. człowieka„.

Rozporządzenie

Rady Ministrów
w sprawie praw 1 obowiązków
pracownikó w urzędów państwowych
„Slubuję uroczyście na powierzOi!lym mi stanowhsku przyczyniać s•ię
ze wseystkfach siJ: do pomyślnego, socjalistycz.nego ro?lWo}u
Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, wierności jej zawsze dochować, obowi~ki

swoje wypełniać sumiennie i starannie przestrzegając z.asad praworządności ludowej oraz kierując się interesem społecznym I zasadami

budownlctiwa socja.1istyc2lllego" - tak brzmi rota ślubowania, które od
styczm.ia br. składać będą p1'aoownicy nzezelnych, centralnych i terenowych organów admtnistracji państwowej, a także urzędów podległych
nacz.elnym i centralnym organom admi:nisitracii państwowej. Tekst roty publikuje najnowszy 49 numer Dziennika Ustaw. zawierający m. in.
rnzporz.ądzenie Rady Mi!llistrów w sprawie praw i obowią?Jków prac<>wniików urzędów państwowych.
Roz.porz:ądzenie to, podjęte po porol7lllmieruu 7: CRZZ uznać należy
zarówno za ważJk.! k.rok w ~iedrlrue ujedlllolicenia praw i o]?owią'Zików
wszystkich zatrudnionych w goopoda.ree narodowej, jak też za istot!lly
dokument okreś'lający w spo.sób kompleksowy rolę i zadania praco'INmików administracji państwowej \V dziedzi!ll!e 1St.alego doskonalenia jej
dzialania.
Prec~jąc klryteoriia., kitórym odpowiadać mu.si osoba kandydująca na
etat pracownika pańs~ego, rooporząrlzenie - obok wymogu kwalifikacji - kladzie srez.ególny nacisk na wartości ideowo-moralne, które dają rękojmię należytego wykooywania powierwnych udań.
Praoown.ik administracji państwowej musi 71\Vłaszrza postępować zgodnie z 7.asadami praworządności ludowej, kierować się interesem spo..
lecmym i zadaniami budownictwa socjali ·tycznego. Strz.ec autorytetu
wladzy dążąc do pogłębienia zaufania obywateli do organów administ.racji państwowej. Działać wnikliwie, szybko i bezstronnie. udz.ielać
niezbędnych informacji, czuwać, aby obywatel nie poniósł
szkody
wskutek nieznajomości prawa i wyjaśniać jego przepisy. St.ale podnosić .swoje k:waJifikac;je zawodowe i doskonalić się w wykonywaniu powierronych zadań.

Dyrekcja t1rmy Volkswagen poatanowila
całkowicie
wstrzymać
;przez naj blitsze 7 dnt - począwszy
Załogą Przędz.alni Bawełny ~·
od
2 bm. produkcję samochodów.
Decyzja ta spowoduje czasowe bez.- Gen. Waltera ma war-unki
dość
robocie 86 tys. robomików tego kon- skomplikowane. Zakład „roz.parcecernu. Ma ona na celu zahamowa- lowany" jest w różnych punktach
nie
produkcji
samochodów „na mi85'ta. Za.kład jest także w trak1<kład"
gdyż
- jak
wiadomo
cie modernizacji. Wymiana z.g.rzesprzedaż
samochodów tego koncer- blarek i rozciągarek na od.dziale
11u zmalala w ostatnim czasie. Również
zakłady Audi NSU.
którego przygotowawczym sprawi, że zało
właścicielem
jest koncern Volkswa- ga z.yska na przestrzeni. Będzie
gena będą pracowały krócej niż za można założyć bufet z wydawazwyczaj w celu zmniejszenia nad- niem posiłków na miejscu. Będą
miernej produkcji.
instaJ.owane kolejne Pol-Rosy, co
W okolicach miejsoowoścL
Lub- fiar tragedii. W konsekwencji odpowLnno poprawić warun!ki pracy. ceyna nad Jeziorem Dąbs1kim
od_ naleziono zwłoki całej czwórki ;re_
Niektórzy wprawdzie, tak jak np. na.leziono i zidentyfikowano 21Wlo- glarslciej wyprawy.
dyr. Wojtkowski
wzdychają,
że ki
An<irz.eja
Sz.
czwartej
Ciągle natomiast nie 7111ane
są
Pol-Ro.sy hałasują niczym
stad<> osita.tniej ofiary tragedii. k<tóra wy- przyczyny tra.gediL
Można
tY'lko
biesów, a.le na raz.ie nie ma na to darzyła się tu przed ponad 2 mie- przypuszczać, że wywrócenie
się
A G<>dz. 13.15 ul. Thaeimanna 41. jeszcze lekarstwa.
siącami.
jachtu i śmierć czterech osób naKierowca „Warszawy" IP 7883 zajeW
farbiarni
luźnego włókllla spoPrzypomnijmy:
2!5
października
stąpiła w czasie błędnego manewru
chał droge Innej „Warszawie" zmutykamy jednego z przysz.łych juhi- ub. roku rybacy ma.leźli wywdx:.o- jachtu przy sztormowym wietTze.
szając ją do gwalt.ownego hamowastoczni
nia. Mimo tego manewru samochód latów. W czerw·cu minie 30 lat, jak ny do góry dnem jacht
Smietańskd
rozpoczął szczecińskie.i z zaplątanymi w wanuderzyl w latarnię, a jego pasażer Bronisław
PODZIĘKOWANIE
ka Helena M. doznała urazu twa- pracę u „Waltera". Takich wielo- ty 7iWłokami żeglarza Bogdana G.
rzy l zostala przewieziona do Sz;pi- letnich pracowników jes~ tu 7lI'e- W kabinie jachtu znajdowały się
Wszystkim tym, którzy uczestn1tala im. Pirogowa.
t'7.Yll w ostatniej drodze naszego
siztą wielu.
części
ga.rderoby
dokumenty
ukocilanego Męża, OJca i DziadI t.a.k mniej więcej wyglądała sy- t=e~h ~alszych ooób, w tym JeA Godz.
13.55 ul, Broniewskiego
ka
tuacja na wszystkkh
wydziała.ch ' dne1 dzie"'.czyny.
.
ł)rzy ul. Kilińskiego. Zamykające się
S. t P.
przez. nas w dni.u
Przystąpiono do posz:uluwania <>w czasie hamowania tramwaju drzwi odwiedzonych
uderzyły w gloiwe 9-letniego Dariuwczorajszym zakładów. Codzienne
sza K. ze
wstrząśnieniem mózgu
obowiązki obok
problemów zwiąchłopca
przewieziono
do Szpitala z~nyc!t
z systematycz.;ną. moderni~głab"in
im. Konopnickiej.
CJą. lliowy rok przyniesie nowe młl
\!
1
a w szezególnośc.i: la!. prałatowi
westycje socjalne, barclziej odczu-1
..
.
Stajudzle, ks. prałatowi Mkhala.
A Godz. 15.02 ul. Obr. Stalingra- walną
poprawę
warunków
pracy.
I
Geol~dzy
ken.1JS?Y
wspólnie
z
eks
du i;>rzy ul. Towarowej.
kowi, ks. Jajkowsldemu,
z powodu
przedzanieczyszczeń
„tawldelom: Izb:v Rzemieślniczej
w zwrotnicy wyko- wszyscy doskona.le zdają sobie spra per.tarni z ramiern,a progi;-a~u roz_
leił sie tu tramwai
w Lodzi. Cechu Rzemiosł Skórzalinii 9/8. Przer- wę, że te pierwsze dni w ich pra- woiu 0!".Z odkryli w re.iome .Tecy s;i, nie mniej ważne, niż okres z~?ra Natw~sz.a J;>ogate zasoby enr\<"8 w ruchu trwała z tej przyczy.
n;veh, Cechu Szewców i Cholewmobiliza~ji w ostatnich dnia~h ml- !!'t1 gE!?term1czneJ o. mocy 400. mekarzy, Spółdzielni „Skóra", C?lon.
ny 58 mln.
kom
Chóru Im, St. Monlu6zki,
nionego roku. Sylwester minął w gawatow (dW1_1krotn1e w1ęK;sz:e1 od
Prz:vJaciolom r Zl\RJomym. senteA Godz. 17.53
ul. W!elkopo:.Ska atmosferze p.rzyJemneJ 'Zabawy
ł mocy W.szy"tk1ch elelcl•rowni w tym
C"Zne
Pmhillk-•nle i ,,Bóg Zll•
przy ul. Lnowrocławsklej.
Autobus odpoczynku. Teraz zaczyna się ko-1 kt:aiu~. Z Je<lnego ~ próbnych od~
plac!", eklada
MPK B/12 uderzył w tył stojącego leJ·ny rok zwYkłej, a jakże ważnej wiertow z głębokoś. c1. ponad 1,5 km
na poboczu
samochodu osooowego
RODZINA
IS 0536,
powodując jego r.macr.ne pracy. I wszyscy zdajemy sobie z wy t rysnę I Y t rumienie pary n.a wy_
uszkodzenie.
(jb)
tego spra,wę.
(er)
sokość 60-70 metrów.

od naIe ziono zwłoki czwartei ofiarv

tragedii na Jeziorze Oqbskim

Posels.kie!!o PZPR
1 Klubu Poselskiego ZSL - uchwalę
„o dalszą
poprawę wyżywienia narodu 1 rozwój rolnictwa"
Praktylka
podejmowania
przez
Se.lm kompleksowych uchwal - kon
tynuowal marszałek - potwierdzając
rosnące wclaż
imaCJ.enie t etekty
kierowniczej roli partii, prz~zynia
się do petnej realizacji przez Sejm
jego konstytucyjnych uprawnień przez określe'l'lle zadań 1 kierunków
działania
aparatu pańtlt\•:a. jak f
kontroli tt"<(<) dz!alanl.a. Prz~zynia
sie to do wz.r0>~tu roli 1 awt<l!rytetu
Sejmu.
Dzialalno~ć
ustaWOdawcu. Sejmu
VI kadencji koncentruje sill wokóf
za.gadnień WY't\ikających z uchwały
vr Zjazdu partii. W praoeach swych
klerujemy się dążeJnlem, aby prawo
by! 0 Jasne i zrozumiale dla wszystklch, wewn~znle spójne. jedn()ll!te.
pozba·wi.ooe luk oraz wolne od nadmiernej szczel(ółowoścl.
w komisJach sejmowych
przedyskutowany

En-orgia z

17 „tycmtl 11 br. w 30 rocznico:
wyzwolenia Warszawy spod hitierowskiej okupacji
Poczta Polska
wprowadzi do obiegu jeden znaczek
pocztowy przedstawiający fragment
odbudowanej Warszawy - pomnik
Nike na tle gmachu Teatru Wielkiego
Opery i
Baletu. Koperty
pierwszego dni~ obiegu bedą stemplowane okolicznościowym kasownikiem. Nominalna wartość tego znacz
ka - 1,50 zł.
Tym właśnie 2/llaczkiem
Poczta
P<llska rozpoczyna emisję
nowych
znaczków oferowanych także
dla
filatelistów w 1975 r. Ogółem ukazać
sle ma 59 znaczków oraz dwa okolicznościowe bloki.
Nominalna cena
wszystkich znaczków wyniesie 159,30
zl.
27 bm ukaże sie kolejny znaczek
Poczty Polskiej upamiętniający
30
rocznice wyzwolenia obozu kancentracyjnego w Oświęcimiu.

Dnia 1 &tyC7Jllia 1975 l'Oku %MA?'ła 1)0 k.rót'kdeh, lecz clę2lkich
cierpieniach naju.kocllańsza Matka, Zona. Ba.ciunia l Siostra

8. t P.

FRANCISZKA
z Plasków

CIESIOŁKIEWICZOWA

I v. MELCHINOCIEWICZ
Po~
Cmentar~

od'b.,dzie się dn, ł etyezm.ia o golh. 13,00 na Starym
przy ul. OgrocloweiJ, o cz.ym zawiadamiają pogrążeni

głęboldm

w

JOZ EFA
JAKUBCA

zi·emi

dz.ialalmości

Bliską I rzeczową wsp(>tpracę .Sejmu z rządem - kontynuował marszalek - !łustl"l.lje fakt, że czlonk<>wie rządu wyst()poW&lf 56 razy na
plenarnych posledze'Jllach, a prezes
Rady Ministrów wielokrotnie z trybuny sejmowej prze<ista'\\i&l zamierzenia rządu we wszystkich klucwwych sorawach.
W 1'9'75 r. działalność Sej'!1u bedzie koncen~rowaJa SHl wokol węz.
!owych zadań rozwOl)u kraJu. nakre.
ślonych w
narodowym planie spoleczno-.gosPQ<l.arczego ro.zwoju w 1975
roku.
rugim lstoitnym
kierunkiem
dzlalanla w 1975 r. będzie systematyczma kontrola realizacji zadań. nakreślonych vr
uchwałach Sejmu o
penipektywiC?mYm programie mleszikantowym,
o wychowaniu młodzieży. o systemie edukaej! narodowej, o dalszej
'PO'Prawie wy-żywienia narodu 1 roLwoju rolnictwa.
Na tematYke orac Sejmu w 197~ r.
zloż11 sie zapewne ró'W'Tlleż I inne
ważne problemy. które bedą prt.edmiotem !nicJatY"WY l decYzli. najwyt
sz~·ch władz pol!tycz.nycb.
Tak wiee podstawowy nasz cel reallzaeja orogramu wyb<>rczego. któ
reg0 treść wyz,naczyta uchwała VI
Zjazdu partii, poparta przez. sojusznicze stronnictwa ZSL i SD - je•st
reali2owany
konsekwentnie - p<>wl<'dz'al marszałek.
Wiele uwagi Sejm poświęcit t><>lityce zagraniCZ111ej Wszystkie najważ
niejsze za~adinlenla
naszej oolltykl
zagranicznej
zgodnej
z racjami
wspólnoty socjalistycznej l potrzebami naszeg 0 państwa. po'!"uszane są
na posiPdzen!ach Sejmu.
R()ztnawiaJ:
.
MAURYCY KAMIENIECKI (PAP)

D

59 znaczków
dla filatelistów

Kroniko wypadków

sową regulację określO'llYCh pro'b'.emów społecznych. Przykladem weJścla na tę drogę działal:noścl prawodawcze!J Sejmu jest Kodeks Pracy,
który w sposób kompleksowy unormowa! sprawy dO>tYCzące stoirunków
pracy w odniesieniu do wszystkich
pracowników. Jest naszym dążeniem
- oświadczy! marnz,a.lek - aby ten
kierunek działalności prawotwórczej
Sejm utrzymywał w dalszej swojej

smutku

SYN, MĄZ, WNUCJZKA, SIOS'l'RY. SZWA.GIER

oraz POZOST.ALA RODZINA

!P.rosbny o nlMkładadlle k.ondoł~

Red. BARBARZE WRZESINSKIEJ
współozucia

wyrazy serdecznego

z powodu zgonu

OJCA
1kładaJ'

ZARZĄD ŁODZIUEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA

DZIENNIKARZY POLSKICH
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ŁODZKIE

oraz

z

głębokim

WYDAWNICTWA RSW
KSIĄŻKA - RUCH".

,,PRASA

-

talem zawiadamiamy, ie w dniu 2 sty~nla 1975 roku
Ojciec i Dziadek
S. IP.

zmarł n~ naju.kocllańs.zy .Mąż,

Optymistyczny horoskop „PS" przed Montrealem

I.

Szewińska

lekkoatletką

Se:r;oon 1975 r„ Jak to Sill p&pularnie mówJ - przedolimpijski, dali. Ob<>k SzeWińs'klej zloty medal
dla niemal wszystkich naszych
Skoczolowych
zawodniczek ma W.obyć w d~esieciobo!lu
wronek.
w noworocznym wydaniu - „Przegląd Sj>()rtowy" \VY'tY110Wał jut
Na złotych medalistów „PS" typumedalistów olimpijskich we wszystiklch
dyscyplinach
objętych je przede wszystkim naszych piłka
programem olim.pljskim, Horoskopy są bud:r;o optymistyczne, Pol- rzy i siatkarzy, ciężarowca
Kaczska ma zdobyc w Kanadzie 13 złotych. li srebrnych i 21 brązo marka. kolarza Kierzkowskiego. szoW \vyniku przeprowadronej ansowca
Kowalskiego, strzelca Gawli- kiety na najlepszych lelrll:oatletów
wych medali, co daloby nam si medale· i znaleźlibyśmy się w
czołówce światowej, ustępując reprezentantom
ZSRR - 135 me- kowskiego, zapaśnika Lipienia l llim wszechczasów w konkurencji konastyka Szajnę.
dali. USA - IO medali i NlR(() - 79 medali.
Na liście medalist&w z;najdują sill biet pierwsze miejsce zajęła IREz horoskopami •. Przeglądu Sport.o- ko jeden medal w b!eg>u na. 400. m, dwaj łodzianie: ciężarowiec z; Orl.a NA SZEWIŃSKA posiadająca 6 me
rekordy
·weg-0" można
oczywiście dyskuto-1 ale nie widzi sie Jej
na p<>dmm Antoni Pawlak rwycJ10wanel< trene- dali olimpijskich I dwa
ra Jana Bochenka) i Pawel
wać. W omawianiu szans w I.a. mńKur- świaita.
zwycięzców na 200 m. La,cznie lekko
zapaśnik
"''i się. że Szewińska zdobt')dzle tyl- atleci Polski mają zdobyć - 11 me- czewski.
z Budowlanych
Jak wiadomo jut wcz.eśniej. za
(wychowanek trenera Jana Kauca). sportowca
wsz:echczasów
wśród
Lodzlanie mają przywieźć z Kanady mężczy2m uznano zdobvwcę 4 zło
brązowe medMe oby tak się sta- tych medali na Olimpiadzie w Berło.
Wydaje elll nam, te chociaż prog- lilnie lelclcoatletę USA J. OWENSA.
nostyki ,.PS" są bardzo, odwaime. to
jednak w niektórych dyscy-plinach
Zastępca przewodniczącego Wydzla- Jandia rozegrany
T.OSta'11ie 2s-is.n., sportowych może nastąpić wiele niełu Sportoweg 0 PZB Stanisław Godo Bułgarii 1-6.IV. wyjedzie okol<> spodzianek,
zwłaszcza w l<olarstwie
lańsk;, poinfonnowal nas 0 naJbliż.. 16 zawodników. 2-6.!V. walczyć bę i lekkoatletyce. Bardzo trudno Jest
szych imprezach międzynarodowych, dzlemy na Węgrzech.
przewidzieć jaki loo spotka ostateczktóre czekają naszych pięściarzy w
W maju czel<ają nas turnieje w: nie naszych piłkarzy i siatkarzy, któ
1975 r.
·
Bratysł,aw1e (2-5), Bukareszcie (5-11) rzy. jak dotychczas, wysoko są notowani na świecie, ale
senlor7.y walczyć będą 1-l~.n. w i Szczecinie (27-29).
droga do
,,
W kolejnym meczu miedzynarCYdoBelgradzie. Międzynarodowy turniej
1-8 czerwca
Mlstrzost \a Europy Morfrealu jest jeszcze daleka I trudw Mińsku z udziałem naszych za- w Kato1\\•1cach. Polska wy~taw1 pełną na, Wiemy, że pitkarze jako obroń weg0 turnieju hokejowego juniorów
wodników odbędzie się 14-22.Jl. Mię- Jed.enastkę od wagi papierowej do cy tytul'u z Monachium znajdują się w Lahti. reprezentacja Finlandii pokonała Po!skę 9 :2 (3 :1. 3 :1, 3 :0).
już w finale, ale czy to oznacza już
dzypaństwowy mecz Polska Fin- ciężkiej włącznie.
zdobycie medalu?
Młodzieżowcy w lutym
rozegrają
W rozegranY!ll w IA.tcernie w cz<Var
Nie damy żadnej
gwarancji czy
mecz międzypaństwowy CSRS - Pol
ska w Olomuńou. W Poznaniu 19-23 Komar któreg 0 nie widzimy na po- tek wieczorem m~zu hokejowym,
reprezentacja
Polski pokonała S1odium
zwycięzców
nie
zmobilizu.1e
lutego turniej
międzynarodowy
o
Pas Polusa. W kwietniu w Schweri- wszystkich swoich sil, by zdobyć me- vana Bratysława 6 :4 (3 :'!, O:2, 3 :t).
(NRD) i w Bułgarii walczyć bę dal.
W czwartek na olin1pi}skiej sko- nie
W bok~le .. PS" nie widzi żadnego
czni w lnsbrucku na której w dą również młodzieżowcy.
z naszych pięściarzy na najwyższych
platek odbedzle się trzeci konkurs
w drugiej części
sezonu po Mi- miejscach olimpijskiego
oodium. P!ę
turnieju czterech skoczni odbył
strzostwa,ch Europy odbędą się we ściarze maja przez
Gortata I Sredni1ię oficjalny trening. Wśród zawodwszystklłh
grupach
wiekowych cl<iel(o wywalczyć srebrne medale,
a
:ników. którzy uzyskali
największe
a trakcyjne spotkania międzyna1'odo przez Kickę 1 Rudkowskiego
w zakładach
Toto-Lotka i. dnia
- brą
odległości,
znalazł się reprezentant
we. Polska spotka się z pięściarza zowe. Apetyty
nasze są nieco więk 29.U. lllH r. stwierdzono:
Polski - Stanisław Bobak. Uzyskał mi USA w Ameryce, r. INRO w Bersze.
on w trzech kolejnych skokach (Tóż linie i z Nigerią w Poznaniu.
LOSOWA."'llE I
A no. zobaczymy, jak to tam bene długości ro:ibiegu) 92, !)!! i 98 m
seniorów odbędą się dzie w Montrealu. W każdym bądt
pr„y czym ten ostatni skok był z weMistrzostwa
8
ro-zw.
Wr<'.lcl&wiu
z
5 traf. prem. - wygraw
dniach
9-16
marrazie
jeżeli
rzeczywiście
zdobędzie
potipórką,
ca. Juniorzy w IV Spartakiadzie wal- my 52 medale to ))Obity
zostanie ne oo :»2.888 zl, 209 rozw. z 5 trat.
czyć będą od 14 do 20 lipca w Biaprzez naszych reprezentantów rekord. zwy.kl - wygrane Po około 9.0{)j) zł.
łymstoku.
11.769 rozw. z 4 trafieniami - wy(n)
Ua. nJe.\
grane p0 M7 zł. 192.%2 rozw. z 3
trafieniami - wygrane Po 15 z.I.

li

będzie

i zawooników, trudnym, lecz &trakcyjnym egzam1Lnem,

wszech czasów

Bogoty sezon .b:oksersk.i

Porażka młodych

hokeistów

...

Dobra forma S. Bobaka

Komunikat Totka

Judowcy Łodzi
w kadrze juniorów

a. K.Oilodzlejozyk l wr.
Greber
a Resuny oraz A. KOiba z lódzkielo Orla powalani zostali do kadry
juniorów w judo,

16 marca otwarcie sezonu

piłkarskiego

Wlodzi mecz Polska-Bułgaria

Otwarcie
11ezonu p!l1tarsk!ego na
Wystartują równlet juniorzy. Gruterenie województwa nastąp] 16 msr- pa Juiniorów sklada sill z 16 zespoca.
Czternaście drużyn
rozpocznie łów.
Loci.zlanie przebywa111 obeenle na rundę wiosenną o mistrzostwo klaPZPIN' przyznał Lodzi organiz.acJe
zgrupowaniu w Warszawie,, przyg<>to- sy wojewódzkiej seniorów. W tym meczu mlędzypaństw'<>wego Polsk3 samym
dniu
odbędą się mecze w
Bułgaria. Spotkanie to rozegrane zov.-ując
się do m'.strzostw
Europy, obu grupach oo 16 drużyn w klasie stanie
3 września na &tadionle przy
które odbędą sie w Finlandii.
1 międzypowiatowej,
Al. Unii.
W

I

DZIENNIK LODZKI nr 2 (8106)

FLORIAN CIUPlriłSKI
M8za łw. za spokój zmarłego, odbęd'Zle sill dnia ł. I. br. o god%.
112.30 w kaplicy na cmenta<rzu Kur<:Z&k.i. po czym nMtąpi wyprowadzenie zwłok,
ZONA, D:mECI i WNUKI

LOSOWANIE I'I

4 r<>7.W. z 5 trat. prem. - wygrane p 0 418.778 zł, 145 rozw. z 5 traf.
zv.'Yltł. wygrane po o·kolo 11.500 z.l.
8.553 rozw. z 4 trafieniami - wygrane po 293 zł. 171.438 rozw. z 3
tratieniami - wygrane po Ił ?J.
Na V.'Ylosowaną premiowaną koń
ców'.ke banderoli w dniu 29.12. 1974 r.
dotychczas stwierdzono:
- sześciocyfrową nr 328563 - 1
kupon - nagroda samochód osobowy
marki .,.syrena" lub 74.000 zl
- czterocyfrową nr 8563 - 126 kuponów - nair<><IY .t>O 1.000 z.2,

w dnlu
1

w

I 1tyeznia 1975 roku

zmarł nasz: ukochany M;\ź, Ojciec

po

dniu ll. xn. 197ł r.
chorobie

D:r;!ad1:!11ł

S.
~

S.

t P.

Pogrzeb odbędzi8 sio:
w dniu
' stycznia br, o godzinie n z ka.
plicy cmentarza rzynnsk.okatGli<:kiego na Dola~b.
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE
l WNUCZKI

KOWALCZYK
!Pogneb
odbęd2lle
11!1.ę
dnia
L 1975 r, (sobota) o g'Odz. 13 z
kaplicy cmentarza na Mani,
o
ceym powiadamiają pogrążeni w
ł,

smutku

ZONA, C01tKT. 7"""''.lWI!E
1

Dnia 1 styczni& 1915 r. zmarła,
lat 80 nasza najdro:tsza Matka, Babcia 1 Prababcia

S.

JANINA
WROBLEWSKA

IP.

WROBLEWSKA
WYJ1rowaduni&
zwqok nasta,pl
dnia ł stycznia 1975 r. o godz. 15
z kaplky cmentarza przy ul. Ogro.
doweJ.
BiODZINA
W dniu 1 stycmia 1975 r.
po
krótkich l ciężkich
cierpleniM:h,
?.ma.rl, przeżywszy lat 62

S. t P.

ANTONI
KAlMIERCZAK
Uroczystości pogrzebowe odbęda,
sie d!nia 4 &tycznia 1975 r. (sobota) o godz. tł.30 z kaplicy cmentarza rzym •• kat. św, Wojciecha w
Lodzi na Kurczakach, o czym p0wiadamlają pogrąiżeni
żalu 1 8mutku

w

głębokim

ŻONA, SYN, SYNOWA,
WNUCZEK, SIOSTRY l p()ZOSTALA RODZINA

WNUCZĘTA

S. t P.

przeżywszy

STANISŁAWA

IP.

WACŁAW

BOLESŁAW

OWCZARCZYK

zmarł

ciężkiej

z domu WYKRĘTOWICZ
uradzona 22 lutego 1903 r. zmarła
dnia 1 8tycznia 1915 r.
Msza święta 1 pogrzeb odbędl\
w dniu 4 stycznia 1975 r. o
god7.. 14 w kaplicy cmentarza ka·
to!fokiego na Dolach, ul. smutna.

się

~IĄŻ,

DZIECI 1 WNUK.I

Dnia 1 styez:nia 19;5 r,

w wieku 84

zmarła

la~

S. f P.

ANNA
WAŁĘSIŃSKA
Pogrzeb odbędUe slll 4nla ł. I.
1975 r. o godz. 14.30, z kaplicy
Starego Cmentan.a przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiAJą dal.
&?..{' rodzinll 1 znajomych Zmarłej
SYN, SYNOWA 1

Jł.ODZllMA

••

••

niej
iecz
.Szy bcie j i bezp
.
•

al e •.. nie na wszys tkich ulicac h
Łódzkie ulice. Narzekaliśmy na nie od lat i trzeba przyznać - najczęściej były to uzasadniowąskie
ne zarzuty. Wymieńmy najważniejsze:

jezdnie, nie najlepsze nawierzchnie, wysoki procent dróg gruntowych, słabości sygnalizacji świe
brak oświetlenia na
tlnej na skrzyżowaniach,
wielu ulicach.
Tak bylo przez wiele lat. Dziś
mniej.
jest już coraz:
Zresztą sięgłijmy do przykładów,
op ierając. się na realizacji za.mietrzema
rzeń zakończ.onego przed
dniami roku.
dyrektor
poinf<irmowal
Jak nas
podstawowe
R. Wnęk,
ZDiM prace wykonane zostały w całości.
Oddana została do użytku ulica
:i
pierwsza
Aleksandr<>wska
prawdziwego zdarzenia trasa wyloDąbrowskiego,
ul.
towa z miasta,
fragment ul. Towarowej, Krzemieniecka, Retlcińska., Franciszka, wę.

lllarzekań

~

wimieniu naszych pac iech

się

Cieszymy
południu

zateleS:i:pitala im.
~ Kopernika, poprosiliśmy o połączenie z sali\ położnych i już
" po chwili w sluch:iwce ode:i:wał
się głos pani Krystyny Adach
szczęśliwej mamy pierwszego
~ ~ łodzianina 1975 roku, który przy
~ szedł na świat 1 s~y eznia. do~ kladnie 3 minuty po północy.
nomicznym im. Tekli Borowiak. jej szego dzieciom ! rodzicom I - do
rzasadnicz.ą spotkania na uroczyo;tym wreczeniu
mąż Ry zard odbywa
- Już wszystko wie:n - powie. służbę wojskową.
oremii „ Uniwersalu" !
i serdecznie
działa pani Mach <szl
wszystkiego najlepje,;uze
Raz.
panialy
życi:enia I w
dz.iękuję w
.się
nam
bardzo
Wózek
rei:ent.
p
przyda. Mam nadzieję, że mo.iemu
będzie w nim wygodnie.
Witkowi
- A więc imię już wybrane?
- Tak, właśnie Witold.
- To pierwsze dz.iecko?
- Drugie. Nasza c<'>r>ka Joanna
ma już 4 i pół roku.
- Jak pani się cZJuje? Jak c.2JUje
się laureat specjalnej premii ~U
niwersalu"?
- Oboje bardzo dobrze. Syn ma
54 cm i waży 3.700 itramów.
-: Jeszcze parę słów o rodzicach„.
w
- Ja pracuję jako księg:owa
LóQ.z.kich Zakładach Budowlanych
mąż
Pri:emyslu Lekkiego-Póinoc,
w
jest pracownikiem fizycznym
Przędz.alni ~esa.nkowei „PolmerL
Wczoraj po

S tonowaliśmy

mówiq
pierwszych

do

§
§

mam·y
1975 roku

szczęśliwe

łodzian·

I

Zal. Politechniki znika zim~ ••

"'

no".

Fo chwili rozmawiamy ·1. mamą
1975 rok•u pierwsze.i łodzianki
pan i ą Bożeną Pasternak. Jej có50
reczka !Vfarta urodziła się w
minucie Nowego Roku i także oprzez
trzyma wózek ufundowany
naszej
,,Uniwersa!" z inicjatywy
cm
54
sobie
erzy
mi
redakcji. !\Iata
i waży ~.300 gramów. Obie z mamą są zdrowe.
P ani Bożena pracuje, jako ekspe
d ie ntka w „Domus ie''. a wieczorem u czy się w T echnikum Eko-

Fot.:
koU wykonanych robót f stwiernie wnosi żad
że lokator
z:astrzeżeń 0 •

Razem z

życzeniami

naszych CzyteLntków o
uDztennika
dostaw
poszczególnycll
do
Lotlzkiego"
kioskow są stalą pozycją w repertuarze spraw przekaiywanych
redakcji, m.m. również Re{lęktor
kowi. Os.tatnio znowu dostaliśmy
wśród
sygnalów,
taJ<!ch
k1Lka
nich od pani Teresy G. z uL. CiesieLsktej rnazwi sko t dokładny adres znane red.), rencistki która
-: iak pisze - jest stalą czytel(„od
nicz~ą calej nasze; gazety
deski do deski"), a zwłaszcza Rektóry
h<iroskopu,
i
flektorka
,,chcecie to łDlerzcie. chcecie nie
się
często
bardzo
wierzcie spr~wdza" .. Niestety, ńasza CzyteLmczka nie może dostac „Dziennika" w najbliższym kiosku czę
sto juź_ o godz. 10, co naraża ją
na dlu~sze a niekiedy nawet wyposzukiwania swojej
czerpu1ące
gazety.
Pro śby

zwiększenie

nie to?...

„ Z coca-colą mieliśmy już niejeden kłopot: była, nie byl-0 jej,
rnowu pojawiała się, i znowu jej
n ie ma. Ostatnio !odzianie pl)ą
(przy okazji: pojawił
pepsi-colę
slogan krzepiący
się nawet
„lepsi piją pepsi" - przyp. R ejej coraz
być
flektorka) i ma
więcej, bo rusza miejska wytwórnia.
Wszystko
chciałbym

to bardzo piękne, ale
publicznie postawić py-

tanie: co mam zrobić z butelkami
Po coca-co!!? Zgromadz!lem ich

sporo, tymczasem okazuje się, że
w sklepach nie chcą ich przyjąć
ponlewa~ nie zanosi się na dalsze
dostawy coca-col!, a rynek będzie
nasączany pepsi-colą. Tak mi powiedztan.o m.in. w „Delikatesach"
Kilińskiego I
ulic
przy zbiegu
Głównej.

Wciąż wierzę, że zaszlo niep().

rozumienie i sprawę da się załatwi;! po myśli tych, którzy nieopatrznie zrobili sobie zapasy butelek, które teraz przecież powinnismy szanować jeszcze bardziej
niż przedtem".
Mieczysiaw R.

Też wzięli

„na

„„.uprzejmie zawiadamiamy, 1e
uszkodzone tapety w mieszkaniu
nr 38 przy Ul. Floretowej (blok
23) zostały naprawione przez wykonawcę bloku, tj. Lódzkl Kombi·
Domów. 4 grudnia
nat Budowy
technicznego
dzfalu
pracownik
sprawdził ja naszej spółdzielni

•

Sprawę tę wraz z noworoczny.
mi życze11iam1 przekazujemy dy·
rekcji „Ruchu", zaś naszej Czytelniczce chcielibyśmy powiedzieć
iż dp lloroskopu mimo wszystko
powinn'? się podchodzie z przyolra Naturalnie, ży 
mrużeniem
czymy Pani aby w Nowym Ru/w
spełniły się jej wszystkie dobre
R.
wróżby.

Gospodarzu,
odezwij

tapetę"

Po notatce R. z 22 paźdz;ernlka
74 pt. „Bierzemy na tapetę"
RSM „Polesie" przyslała do nas
że i
dające dowód
wyjaśnienie
zajęla aię opisaną
spóldz!elnla
przez nas sprawą:

że

pierwsza 11Jgo typu sy.

~nali:zac.ia zamontowana została na
i
skrzyżowaniu ulic Zachodniej
Ogrodowej. Duża w tym zasługa
Zakładów „Ema-Elester". produJrn.
jących szafy sterownicze do k.ierowania ruchem ulicznym oraz Spół.

dzielni Pracy „Armatura". wyikonuiącej głowice. W tej chwili spe.
cjalistom od sygnalizacji sen z oczu spędza tylko brak... uszczelek.
niedawno w
(Ci, którzy oglądali
TV film pod tym tytułem, wiedzą
że to wcale nie taki blachy prozeł przy ul. Llma.11-0wskiego. Rozjednak, że i tu
blem). Sądz~my
poczęte zosita!y także roboty nad
znajdzie się jakieś wyjście (ale nie
modernizacją drugiej ulicy wylotobędzie to zawał serca„.).
wej - Rzgows kiej. ZmodernizowaW tym roku nowa sygnalizacja.
ne zostały już ulice: Lagiewnicka,
pojawi się m. in. na całej ulicy Lisy~ali:zarównież
się
Pojawiła
Kosynierów
Wyclec:i:kowa, Bema,
cja wisząca. W marcu „DL" infor- manowskiego oraz na ul. TowaroGdyńskich. W tym wypadku zało
mowa·ł Czytelników. że zapadła de_ wej.
żony plan. zdaniem dyrekcji, wy_
. J. CYPERLING
cyzja o jej produkcji, zaś już 18 liJpca
lwnany został w 100 proc.
Plan na b ieżący rok zakłada dalsze z:większeniE' tempa. Kontynuoza godziwane będą prace na. ul. Rzgow- ~
GDYNIA - •. Godzina
ną" !>Ol. od lat 15, godz. 12.H,
skiej. Zda.niem wykonawców, teraz ~
~
Pożegnanie z f!lmem 14.30.
~
- gdy wyburzono ostatnie domy „zamek 1>ułapka" franc. od lat ~
zawalidrogi - roboty pójdą szyb- ~
~
19.30
17.
10.
l(odz.
15
~
ciej. Zakłada się też przedłużenie ~
wielkości" ~
,Mania
TATRY .
ul. · Promińskiego od Przybyszew- ~
franc od lat 15, g, 10. 17.30, 19.SO ~
Kino filmów dzleciecych „Wlad ~
skiego do Kilińskiego oraz ul. To- ~
ca l(ór" rAl radz. b/o, g<idz. ~
warowej od Lima.nowskiego do Liś ~
~
12. 13 45 15.30
ciastej i od Obr. Stalingradu do %
- .. ~nakomlty piąte'k" ~
CZAJKA
Andneja Struga. Na tych trzech ~
~
ang, od lat lS. godz. 17. 19
tak ważnych arteriach koncentro- ~
DKM - .. Porozmawlajmv o ko· ~
~
wać się będą najważniejsze prace.
bletach" USA. od lat is. godz. ~
~
Ale to jeszcze nie wszystko. Wie- ~
~
16. 18. 2C
,!,
le nowych ulic i uliczek trzeba bę ~
„Roztargniony" ~
ENERGETYK .
~
dzie wykonać na nowych osiedlach ~
franc. !(<>dz. 17. 19
na
Widzew-Wschód.
R ebkmia i
~
KOLEJARZ - nieczynne
~
wielu ulicach zmienić nawierzchnię.
HALKA - „Dzieci1 lwicy z bu- ~
~
15.30,
gcxl.z.
o.
b
ang.
(B)
szu"
%
chyba
najbardziej
No i sprawa
Zn!kający punkt" USA, od lat ~
~
interesująca mies:i:kańców Lodzi ~
18. godz. 17.15. 19.30
trasa W-Z. W pierwszym rzęd1Ae ~
~
na mlo·
„Dziewczyna
MAJA
J tle"
prowadrone będl\ roboty konstruk- /;
15.15 ~
bto. t!odz.
rBl- czech
cyjne wiaduktu przy skrzyżowaniu
D1lkiel(o Zachodu" fr. ~
„Królowe
~
ulic Żeromskiego i l\-liekiewicn. W %
~
C>d lat 15. !!odz 17.15, 19.30
II kwarta.le rozpoczną się roboty
~~
„Heca"
- go<lz.
GWARDIA
MLODA
KIED~
10,
15.
lat
od
RFIN.
(BJ
iiemne na dalszym odcinku trasy. ~
~
~
12.15. 14.30 17. ll!.30
są li,
Potrzeby w dalszym ciągu
duzo większe niż możliwosCi wy- ~
bi.;, o~~l i::~ ~
.~n~""
J\l~1~!n1;;-„
konawców. Z teg<i też powodu np.
i ~ - - - - - -·
USA. od lat 18. g, ~
„Wahadło"
Pabianickiej
przebudowa ulic
~
20
17.45,
~ na 2
Narutowicza odłożona :i:ostała
,,Zacza?'O).llane podwór- ~
OKA Ocz:yw.ikm1iec przyszłej 5-latki.
ko" pol. godz. 12, 14, „Wy'ba- ~
WAżNE TEJ,EFONY
~
Wleniem bed2ie śmierć" franc. ~
:kie. jakaś kolejność potrzeb musi ~
w łaś.nie! il, Informacja telefoniczna
~
zachowana, ale być
godz. 10. 16, 18. 20
03
m<>Cnych ~
i.nPOLESIE - „Nie ma
08. &66-11. 795-SS
Sięgnijmy tylko do statystyiki
Straż Pożarna
~
pol. l(odz 17 19
09
formującej o liczbie wypadków na ~ Pogo\owle Ratunkowe
~
POPULARNE - nieczynne
Informacja kolejowa 655-55, 284-SG
ul. Pabianickiej, z.obaczmy co się
~
- „Zuzanna i zaczaroPIONIElR
PKS.
lntonnacj
~
1
między
dzieje na ul. Narutowicz.a
~
o,
b
NRD.
(A\
PleTścleń"
wany
265-91
% Dworzec ~entral~y
godz.inami 15 a 17! A przecież co ~
diabla" ~
godz. 16. ,.świątynia
747-!0
Pólnocnv
Dworzec
i roku zwiększa się w naszym miejap. od lait 18. g<>dz. 17 .30, 19.30 ~
835-4'
Pogotowie wodociągowe
ojca ~
~~~~~~~~~~~~~ ~ Pogotowie ęa2owe
POKOJ - „Druga twarz
395-85
chrzestnego" wl, od lat 15. g, 2
334·28
energetyczne
~ Pogotowie
~
15.30. 17 .30. 19.30
W-11
~ Pogotowie ciepłownicze
Hucka ~
REKORD - .,Przygody
li,
godz.
b/o,
radz.
(Al
Flnna"
TEATRY
:%
15.30. „Absolwent" USA, od lat ~
god2. 19 .,Spmedana
WIELKI ~
18. g<>dz. 17.30 19.30
~ narzeczcma"
I
ROMA - „Wa1ka o Rzym" wł. ~
16.30
godz,
"
'
~ POWSZECHNY
„Pociąg ~
b lo, ;iodz. 10. 13.30,
% „Szachy". godz. 19.15 „To sa
pancerrly" (A) radz. od lat 15 ~
~ momenita. co się pamięta"
7
~
godz, 1 • 19.30
~ NOWY - godz. ll!.15 .• Wesele Fi·
SOJUSZ - .• Dawid Copperfield" ~
~ Elara"
~
16.45,
godz.
b/o,
ang.
(B)
„Slód20
otwarto
go<U.
5!
SALA
Plotl'kowskiej
l\IALA
li,
Prz.v
„Okruchy tycia" franc. od lat ~
zapGWiadany Już od ~ my anioł"
„Maxima" ~
zręc>m<>Ściowych. :;.,: JARACZA 15 El<>dl. 111
„szaleńdawna salon gier
godz. a
bab- ~
STOKI - „Rzeczpospolita
Meble ze Szwecji, automaty z RFN, ~ stwa panny Ewy". g<>dz. 19.30
ska" (A) P<>l. b/o. godz. 15.30. %
dyskMeka z najnowszymi nagranJa. ;% .. Kopeć"
~
17.45, 20
mi. bufet z na'Pojami, nieduża ka- li, MALA SCENA - nieczynna
wiarenka - taki -& grubsza Jest t.en lj TEATR 7.15 - g<>dz, 19.15 „Ciotrum. ~
SWJT - .• Weronika" !A)
łódzki .,Maxim".
blo. godz, 15.30. „Smiech w 0
:% ka Karola"
ciemności" ang. 0<1 lat 18, g. ~
„Pchla
te 9\pę ~ MUZYCZNY - godz. 19
mówiąc,
Przesadzilibyśmy
~
17.15. 19.30
dztmte tu wieczoru. nie pociąga :i;a ~ w uchu"
ale ~- ARLEKIN - god?:. 11.~ „Lu<1osobą konsekwencj; finansowych,
~
DY"'URY ·~EK
%
...,.. •
1,
jeśli ktoś lubi. a do tego ma jesz. %
wa szopka p<>lska"
~
Piotr
147.
Rzgowska
59,
Tuwim.a
cze trochę gr-OSza na zbyelu - j~. ~ PL.,.OKIO - godz.. 17.30 „m~tny
kOW\Ska 3-0?. Limanowskleg 0 37, ~
rycerzyk" (zamknięty)
g 0 spraiwa. ,,Maxim'' na takich cze„ :2
maksimum emocJI ~ FILHARMONIA (Narutowicza 20)
Zielona 28. Pl. Wolności 2, Obr. ~
ka, zapewniając
1 przyjemności hazardowych,
~
Stalingradu l5.
~ godz. 19.30 Koncerty karnawa<azl
~
DYŻURY SZPITALI
rowe - Orkiestra SymfomlC1l!l&
~
~
Dl!~ PFL. Dyrygent - Henryk
lruitytui Poł.-Gtn. AM (ul. CU· ~
E. Kwaśniewska
bich. Soliści:
~
~
pr2vjmurie-Sklodowsklej 15) ?, - sopran. P . Raptis - tenor.
je chore l(lnekoloe!lcznle z dziel· ~
A1m~ Jantar - piosenki, Adam
~
n!cv SródmleśclP or82 2 dzielni- ~
Zwierz. - p iosenki.
~
cy Górna 1 Poradni „K " ul. Fe- ~
~
~
lińskiego 5 t Zapolskle1 2,
~JUZEA
~
1...
Sz.pltal im. H. Wolf (Ul. La- ~
~ SZTUKJ lul. Wiecko'W\!k:leiro 18) Jl(!ewn!cka
34! - dzielnica W!· ~
:I,: godz. 11-18
Bałuty ~
dzielnica
oraz
dzew
Późnym popołudniem trzej mlo- :% HISTORII RUCHU REWOLUCYJ.
.K'" ul Sędztow- ~
Poradni
oprócz
gotll.
13)
NEGO !ul. Gdańska
mocnych ~
tzw.
dz.ieńcy, szukając
~
rodzace
oraz
S
Libelta
t
16
ska
9-19
i
wrażeń, wybrali się na daleki spaz dzlelnlcy Sródmleścle 2 Porad- ~
ARCHEOLOGICZNE J ETNOGRA•
Kocer. Gdy przechodzili ulicą
~
60
Now<>l"k•
ut
K"
„
ni
g<>dz,
lłl
o FICZNE (pl Wolności
walską. 7lWrócila ich ttwagę kurz.a
Im. Madurowicza (ul. ~
Szpital
~ 1~-19
ferma. Pon ieważ akurat jedna ku- ~ HISTORII WLOKTENNICTWA (Ul.
Fornalskiej 37l - dzielnica Pole- ~
ra wydostała się na ulicę, postano- ~ Piotrkowska 2R2l nieczynne
sle 1 2 dz.lelnlcv Górna Poradnia ~
Przybyszewskte110 32 I ~
„K" ul
\\"ili ją złapać. Uda.Io im s ę to :% EWOLUCJO:-JIZl\1U (park Sienk!eZaPolskiel 2 oraz rodzace z dziel· %
bez. większych trudności. Wła5ci ~ wicza) l!Odz. 10-18
P<>radnla „K" ~
Sródmleścle.
nlcv
~
i
jednait
to
zauważył
ciel fermy
~
ul. to Lute!!<> s a.
zoo
by ~
zwrócił się z grzecz;ną prośbą
Szpital Im. M. Kopernika (Ul. ~
oddali kurę. Młodzi ludz:it> umali ~
~
Gór·
dzielnicy
z
621
Pabianicka
(lcau
f-15.30
!!odz.
w
czynne
~
do
to za wystarczający pretekst
na porad-nie „K" ul Odrzańska, ~
do godz. lSJ
brutalnej zaczepki. W trójkę rzuci- ~ czynna
Rz!!<>wska oraz ~
Cieszkowskiego.
g
1 N A.
li się na mękzyznę i zaczęli okl.<>- ~
rodzące z Poradni .,K" ul. Fellń- ~
~
dać go pięściami. Gdy napadnięte_
~
sk!e;r_, 5
No„Szczęś\11weg
BALTYK
~
0
mu pospieszy! z pomocą S}"n
Szpital im. R. Jordana (ul. ~
od 111.t 18,
wego Roku" franc.
~
chuligani pobili i jego.
~
Badzielnica
Przyrodnicza 7191 godz. 9.30. 11.30. 13.45. „Potop"
~
K" ul Sedzlow- ~
Juty Poradnia
O całym wydarzeniu natychmiast ~ cz. TT e:Odz. 16. 19
ska t Llbelta oraz rodzące z ~
„Szczęśliwego IN'ow~
zawiadomił łódzką komendę MO je- ,, LUTNIA Sródm ieśc!e Poradnia ~
d zielnicv
den z sąsiadów . Już po kilkunastu ~ .e:<> Roku" fr. od lat 18, g<idz.
%
•. K" ul. Kooclńsklee:<> 32.
19
16.45.
12.15,
10.
~
minutach trójka napa.s.tników została
~
?.: POLONIA - .Nie ma rót.v bez
ujęta i doprowadzona do aresztu. ~
Chlrure;la ol(ólna - Sznit.al 1m. ~
o!!nla" 001. od lat 15 l(Odz, 10,
~
W najbliższym czasie staną przed ~ 12.lJ. 14.30. 17. 19.30
B iegańskle.t!o (Kniaz!ewicza 1/5)
Chirurgia urazowa - Szolt.al Im. ~
sądem. Będzie to z pe....,'l!lością kul- ~ PRZEDWlOSNIE
„Pierwsza
~
KooE>rnlka /Pabianicka 62)
minacyjny punkt, tak przez nich ~
spokojna n~" \\'ł. od lat 18. g.
szoltal Im. ~
Neurochlrur~a
H.30, 17. 19.30
~
poszukiwanych mocnych wrażeń.
~
621
/Pabianicka
Kopern ika
(je)
~ WISLA _ „TaJemnlczy blondyn
Okul!stvka - Szo!tal Im. Jon- ~
franc. od
w czarnym bucie"
~
r~
11ehera (Milionowa 14)
lat 15 e;odz. 10. 1%. H. 18, 1s,
'.:%
Chirurgia 1 larvnl(oloe:!a dzle- ~
20
~
Korczaka
Sz.p!tal Im.
clęca
~ WOLNOSC - „Grzeszna natura"
~
IArmlf Czerwone! 15)
wł. od lat 15, godz. 10, 12.15,
'.:%
szczękowo-twar=wa ~
Chirurgia
% 14.~o. 17. 19.30
~
IK<>PBarllck!ego
lm.
S,.;pftal
Wt.OKNTARZ - „Strach na wróJ. Dackiewicz - o Francji, o tęs
~
clńsk1el?o 22)
l>le" USA od lat 1~. godz. 10.
knocie czyli każdy kocha! Inaczej. :1, 1~.15 14.30. 17 19.30
ToksVk<>!ogla - Instvtut Medy. ~
WL 1974 r„ str. 207, zł 30.
,,
cyny Pracy (Teresy 8)
„Bolek t Lolek" g.
~ ZACHĘTA Molier - Skąpiec. WL 1974 r., str. ~ 12. 13, lł. „w l>OSZUk!waniu ml~
148, zl 12.
~
NOCNA POMOC LEitAJtSKA
lj !ości" ang. od lat 15, godz, 10,
ziemia, ,,, 15 17.lll. 19.30,
Nieostygła
W. Jarecki %
2:
Stacji
lekarska
30.
Nocna 1>omoc
WMor. t-974 r ., str. 258, zl
~ ŁDK - „Skradzione poea'l>unkl"
Pogotowia Ratunkowel(n przy ul. ~
T. Borowski - Wspomnienia. Wier- ~ franc. od lat 15, godz. 15, 17 . 30
~
Sienkiewicza 137 tel. 666-66.
IB\
sze. Opowiadania, P'fW 14174 r., str. % STYLOWY _ , Najemnik"
382: zł 15.
O!!ólno!ódzkt 'J'elefonlcznv Punkt ~
~ an!!. <>d lat 15 e;oclz 15.30. 17.45,
H. Muszyńska-Hoffmanowa - Ru~
pracy
dPtyczacy
Inf-0nnacv1nv
DKF)
(20 - projekcja
WL 1974 r„ ~ STUDIO mak; Ksiecia Józefa.
,Człowiek w nlęk- nlacówelr słutbv zdrowia telefon ~
str. 245, z ł 36.
T-15
cz:vnnv w l(odz
815-19
nym krawacll!" franc. od lat 16
- Ro1lil10WY przy
W. Szukszyn
J'
oprócz nledz!el 1 świat. ·
godz. 11. 19.30
, jasnym księżycu. PIW 197ł r„ str.
254, zl 30.
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Iale jeśli ktoś lubi...
I

nych

już

o tym,

I

dził.

To

to macznie, 1ic22ba pojazdów.
Kolejnym problemem, z którym
miasto borykało się przez wiele la.t
skut(nie za.wsze z najlepszym
kiem) była sygnalizacja świetlna.
k~unastu
W ciągu ostatnich
miesięcy sytuacja z.mieniła się radykalnie. W marcu 1974 r. pisaliśmy w „DL" o zapewnienLu dyrekPowiedział on nam
tora ZDiM.
od
wtedy, że ,.po raz pierwszy
najmniejszych
wielu lat nie ma
pławątpliwości co do wykonania
nu w 100 proc." Rzeczywiście. Wy_
starcz:y powiedzieć, że w zeszłym
roku zamontowano na lód1Jkich ulicach więcej sygnalizatorów niż w
poprzednich 5 latach.
ście, j

mu1e na siebie dużą częśc ruchu
z całej okolicy. Jest na niej rów11 ież postój taksówek, choć raczej
powiedzieć.

że

drej. Ctqgnie się wzdłuż niej szenie zagospodarowanej
roki pas
na której z powodzeniem
ziemi.
można by urządzić podjazdy dla
samochodów - cóż jednak począć
jeśli nie wiadomo do kogo zwrócić cię w tej spra wte. SpóldzleLnta ,.Lokator", do której telefo nowali jej czronkowie. odpowledziala. ie to nie jej teren. a 110
się przecież
cudzym nie będzie
rządzić.

Pu tam więc: czyj to teren i co
gospodarz na nwją propozycję?"
!J.P. z ul. Kolodziejskiej
wisko i adres znane red.)

Ostrożnie

(naz-

na dachu I

kwituje
Sródmleście
MZBM w notatce R.
poruszoną
sprawę
pt. .,Przecieki po raz setny!":
„ W w11ntku zgłoszenia pani Zof li J. (al. Kościuszl<i. 41) z dnia
2 lipca 74 (chodzilo o oalanie mtef Zkania na skutek d;lur tv dachu
- R.J ADM m 4 w dniu 16 lipca
celem
tam dekarza
skierowa/a
zltkwi.clowania przyczyn zalewania
mieszkania nr 16. Stwierdzono. że
dach u.<zkoozlt lokator tnstalu tą
CtJ

nn nim

antenP

te1etvizuinrt.

D 7 Ch zostar nap1'awlony przez pracou·nika ADM-4.

Obecnie. w wyniku interwencji
redak cji Po li.<cie czi1telnicrkl. r!oprzeqladu
ponownPgo
l<onano
stwierdachu
pokrucia
ml<'S?zalewanie
że
dzono,
lipcu
w
naprawie
po
k11nia
również bylo wimikfem uszkodzenia pokrycia dachowPrio w cza sie mocowania linPk 1Y!dtrzymujących mastt telewizyjny.

ne1•.

Kołodziejska na Zubarchoć bardzo wąska, przej-

nal~żaloby

Wach

Uszkodzenie zost11ło zllkwidou:a-

się I

„ Ulica

dzit~,

A.

życzą

sobie te90 wladze komuntlcacyjne,
przystają
bo sami taksówkarze
tam niecllętnle: dojazd jest okropny (glębokie doly I).
względu na wąską jezdnię nie
ma też moUtwośct zaparkowania
samochodu. Taka możliwość mogłaby być stworzona na równo-

Ze

legle} do Kolodziejskiej ulicy Mo-

wyja.faienie I
za
podziwiamy cierp!lwo§ć
A DM .. a do majster/ców-amatorów
musicie
ittź
apelujemy: jeśli
bądźcte ostroż
wejść na dach najdobitniej
przyklarl
Ten
ni!
wskazuje . że robiąc sobie na rę
ke, innym sprawiacie nie byle iaR.
k! przykrofoi.
Dziękujemy

naprawę.

Adre& Reflektorka: .,Dziennik
9i
Piotrkowska
ul.
t.6dzki".
L6dt. .Re!lektoreni po
90-103.
331.n.
telefony
Na!l:e
Lodzi".
341.10.
PISZCIE DO NAS I TELEFO.
NUJCIE. CZEKAMY!

Kradzież,

rozbój

areszt

i

%

%
%
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DZIENNIK l.ODZKI nr I (8106) I

Kalejdoskop motoryzacji ·
PRZYSZl..OSC CIĘŻARÓWEK I KIEROWCÓW

PIĄTJ!ll[,

Jedna :r firm francusk ich opracowa/.a projekt silnika któr11
wedlug opinii konstruktorów - znajdzie w przyszlości z~stosowanie
do napędu wielkie~ cię;Zarówek. Jest to 8-cylinctrowy silnik wysok? pręzny w układzie „ V" z turb-Osprężarką, o mocy 350 KM. Spelma on wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowis ka (czy ste spalmy, mały hałas), iednak dla prawict!owe} eksploatacji wy.
maga zast-0sowanla skrzyni przekladniowej o szesnastu bieg«ch.
Pr: eciwko temu protestują związki zawodowe kierowców; żądaj ąc
wprowoclzenia przekładni automatycznych, qctyż bez nich prowadzenie sanwchodu wymaga zbyt wiele wysiłku fi zycznego.

Ta

PROGRAM I

knosć
zaprezentowana
z ostała
na
londyńsk i ej

wystawie

psów,

ale

właści ciel k i
ró\\' n!eż
pow inny si ę spodobać„.

AMERYKANIE WIĘCEJ NAPRAWIAJA

CAF-AP

Jednym z m itów rozpowszech11.ionych u nas na temat m11toryzac}t
w Stanach Zjednoczonych jest przekonanie, ż e samochód w y rzuca
się tam po dwóch latach. Tymczasem park samochodowy w USA
odnawia si ę rocznie w dz iew ięciu procentach. co daje przecię t ną
e l• .•r>klatacj ę wozu osobowego w ciąou jedenastu lat. Zakres prowadzon11c1t napraw ma tendencję wzrostu. Fi r m a STORM-VULCAi\1
w Teksasie w yprodulvowa ła np. zestaw obrab iarek do regeneracji
IV '! Mw ro z nądu w silnikach, Przv remontach generain11ch silników
warv te dotychczas wymieniano na nowe
PODWÓJNE ZA WORY

Silniki samochodów sportowych wyposatone są obecnie najcześ
ciej w podwójne układy zaworów, czyli w ka!dym cylindrze prac1tie ich cztery. Jest to korzysfne. poniewa ż poprawia j ą się w ten
sposób warun ki przeptywu gazów. a równocześni e mniejsze i lie,i' sze z.awory pozwalajq. uz y ski wać wvż.~z e obroty silnik a. Sy.•tem
pod1co}n11c1t zaworów - :dan.iem specjallstów - bedzie w przyszzosci szerzej stosowany w silnikach samochodowuch,

Groźne mariaże

Komunikat,

kieliszka z pa.p ierosem
•
z

oho zm1 r

g rupę

kontrolną,
składającą
płci i różnego
si ę, że L5lnieje
zależność nadwyżki
„głęb s zych" z
zachorowalnością
na nowotwory.
Ludzie. którzy p i ją czę.sto i w wię

sób)
się

ludzi różnej
wieku. Przekonano

tym. że alkoholicy w znacz- I Tymczasem konsumpcja napojów
nie wi ększym stopniu niż alkoholowych stale rośnie. Badania
niepijący ponoszą ryzyko ·za- ankiet.owe.
pr-zeprowadzone pr zez
chorowania na raka przeko- instytut Gallupa, wyka7..aly. że ponali się uczeni w toku badań nad nad 68 proc. ludności USA pije p~ zy czynam i
chor ób no.wotwo~o-1 względnie nadużywa alkoholu. Co
wych.
Okazało
się,
ze
nad- ~or '<za coraz
wyżs.zy iest udzrat
używanie
alk(>hoJ.u
~przyj.a roz- I nielet n ich w tej ogólnej masie luwojowi nowotworów jamy ustnej . . dzi pijących . Obliczono. że co siódgardla ,
przewodu
pokarmowego. my ucz eń klas starszych w szkowątroby. Jeśli zaś co zdarza się I !ach średnich p i je przynajmniej
nader często
z alkoholizmem ~ raz w tygodniu.
łączy się nałóg palenia ryzyko
wzrasta!
Jaki właściwie j est związek nadużywania
alkoholu z ra k iem? Badan ia naukowe. prowadzone w zapytują lekarze. Jak wspomnieliś
amerykańskim insty tuc ie dis alko- my wyżej. szereg postaci raka bezholizmu wykazały, że tylko w USA W7.((łędn i e można łączyć z n admiers'riltv z t ytułu r-hor<ib i absencji, ną k'l'nsumPCia napojów aikoholon i eszczęśliwych wypadków w pra- wych. Przekonali
s ię
o tym np.

O

I
I

I

ilości

kszej

są

10 razy

więcej

zagrożeni
n i ż niep i jący. W
krajach
zachodnich stwierdzono, że rak jamy us tne j. krtani i przewodu pokarmowego wys tępuje kilka razy
częściej u ludzi p i jących wh isky.
niż u amatorów w ina czy piwa.
Pijący-palacze
chorują 15 razy
częściej niż niepalący
abstynenci;
współdziałanie obu nałogów na organizm okazało się bardzo silne·
Badania nad powiązaniami alkoholizmu z rakiem są w toku. ale
już to. czego dowiedz ieli się o nich
uczeni św iadczy, że w poszukiwaniach przyczyn raka n ie należy lekceważyć jako jednej z nich tego rozpowszechnionego nalogu„.

Prokuratury Garnizono.wej
godz. 18, na d r<Xlze Poddębice
Aleksandrów
samochód osobowy
marki „Trabant", jadąc w kierunku
Ale ksandrowa w m. Adamów pow:
Ló<lź, pot r ącił żolnierza Wojs·l'<! Pol
skiego. który wskutek odniesionych
obrażeń

zmarł.

Osoby bęo.ące ~wiadkami tego
wypadku oraz kierowca samochodu
.. Fiat", który odjechał w kierunku Poddębi c. aby zawiadomić Pogmowie Ratunkowe, proszeni są o
skontaktowanie się z Wojskową
Prokuraturą Ga.rnizono·,vą w Lodzi,
ul. Obr. Staliingradu nr 83, p. 13 teil. 221-54.

~„i.~;;~~~;:::„ :;;:~~~':·~,'.'~ j_____P_r_of. dr E. Wojciechowsk_i_____

-

zn o w na ekranie
I jej

„Abdykacja" Antoniego Har'l:eya
jest w pewnym sensie dalszym .
ciągiem
słynnego
niegdyś
f !lmu
„Królowa Krystyna" 2 Gretą Garb
1· l '
·
o w ro I g ownej. Szwedzką krolową gra Liv Ulmann, odtwórczyni
wielu postaci w wielu filmach Bergmana. Po zrz eczeniu się. korony
U'Y ieżdia ona - zgodniP. z prawdą
historyczną
do Rzymu, abu
przyjqć katolicy zm. Papież jednak
jest clio-ry, a dostojnicy ko~cielni
odnoszą się do niej nieufnie. Dziw11P im się
wydaje, że podróż do
Rzymu zajęła jej aż rok. O <?kskrólowej krążą niesamowite pl_otki.
Kardunał Azzolmo (Peter Finch!
ma więc zbadać, na ile szczera jest

chęć powrotu na lano kościoła
rzymsl~ iego. Stosunek tych dwojga
ludzi, kh długie dyskusje, dwu-

I znaczne uczucia kardynala, którego
początkowa niechęć i pode.irzliwość
przeradza się stopniowo w podziw

i uwielbienie dla niezwykłej kobiety, stanowią główny U:'(tek filmu.
Do koń.ca jednak nie jest wy iaśniona sprawa, dlaczego Kryst -µna
zdecydowala się przejsć na katolicyzm. Jak stwierdzi!a krytyka angie1ska, Liv Ulmann gra tę trudnq rolę bez przekonania. Wielka
aktorka nie osiagnęla tu tych
szczytów aktorst w a, które nieraz
pokazała w filmach Bergmana.
.
0

10.00 Wla<I.
10.0ll Ari~
wokal ne.
10.30 „Cudzoziemka" - odc. 10. 10.40
Sergi0 Mend ez i jego zespoły. 11.00
Jazz Po polsku. 11.18 Nie ty ll<o dla
kierowców. 11.25 Refleks y ll.3ó Byd·
goszoz na muzyczne.i antenie - cz.. r.
12.05 Z kraju i ze świata. 12.25 Bydgoszcz na
muzycznej antenie cz. IT. lZ.40 Koncert życzeń.
13.00
M.otywy ludowe w twórczośc i G. Ba·
cewicz. 13.15 Rolnic,y kwadrans. 13.30
Dyskoteka nasto latków. 14.00
„Hej
ode wsi do miasta" . 14.30 Sport to
zdrowie 14.35 Pio<enk; Burta
Bacharacha. 15.00 Wiad . 15.0~ Listy z
15.10 Muzyka E
MendelsPolski.
sohna. 16.00 Wiad. 16.10 Pronozycje
do listy przebojów. 16.30 Ak tualności
kulturalne 16.35 CiE'kawostki
.. Polskich Nagrań".
17.00 - Rad'.okur'er .
17 .20
Piosenki z uśm iechem. 17. 35
Walce F. Lehara.
18.00 Muz yka
i
aktualności. 18.2.; Nie tylko dla kie·
rowców
lR 30 Przeboje non st2p.
19.00
I
wrctanie
dzienn ika. 1!1'.15
Gwia zdy europejskich estrad.
19.45
Kup i ć. nle kup i ć, posłuchać w.arto.
~o . oo Felieton literacki. 20.1;; Muzyczny kalejdoskop. 20.47 Kronika sport.owa.
21.00
Biuro listów
odpowiada.
21.10 Zapomniane prz.eboje.
21.35 Koncert bez biletu. 22.00 tl WY·
danie dziennika. 22.15 Elementy hinduskie w muzyce. 2?.35 Od regtlmeu
do rock and rolla. 23.00 W!a<I. 23 .()5
Koresoondencja z zagranicY.

W dniu 26 grudnia 1974 r. około

1

,

W dniu 27 grudnia 1974 r. mtart w wieku 69 lat dr Edward Wojciechowski, profesor Uniwersytetu Lódzkiego, Od 1945 r. prof. dr E. Wojciechow.
ski byt ściśle związany z łódzkim środowiskiem 11aukowym. Położył wlelkie zasługi jako współnrgauizator b. Wy7iize.i Sz!rnlv EkonomieznPj oraz
jej wieloletni dziekan ! prorel<tor. a następnie pierwszy dziekan Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Lódzkiego.
Przez 25 lat kierował Profesor Katedrą a następnie Zakładem Rachunkowośri. Pod Jego kierunkiem napisano ponad trzysta prac magisterskich
I dyplome>wych, Wykształcił grupę doktorów uauk ekonomicznych,

Prof. dr Edward WoJcier.howski, prawnik i ekonomistR, wybitny pedagog i urzony pozostawił duży dorobek naukowy w dziedzinie historii ra.
chll!ltkowośoi w P<>lsce. Pre>wańzil wieloletnie badania archiwalne nieomal do
ostatnich dni. Byt członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Hlstoryków Rachunkowości.
Tysiące ~tudentóiv i ekonomistów praktyków studiowało rarhunkownś<l
:z Jego podręczników 1 skryptów, napisanych przystępnie :z na.ciskiem na
aspekty prawne.
Prof. dr Edward Wo,1 clechowskl byt wspóltwńrcą pierwszego jednolite11:0
planu ko11t w Polsce Ludowej. Pod jego kierunkiem kwalifikac.fe zawado.
we zdobvly t""i:t1'e księi:rnwych. Był członkiem Rady Naukowej Stowarzys7.enia K"ięgowych w Polsce i wieloletnim wiceprezesem Oddziału L&d2.1.<iego tego Stowarzyszenia.
'
z i:tęhoklm talem t.egnamy wybitnego uczonego, niestrudzonego organ!~
:tatora, ~erdecznego wychowawrę młodzieży studen{!kiej, ofia.rnego społecznika, człowieka bezgranicznej życzliwości I dobroci.

PROGRA.°'YI Jl
Wiad. 8.35 My 74. 8.4S Pod118.p i eśni . 9.00 Dla klas vnr <Nauka 0 człow i eku. 9.20 J . Haydn
Kwartet
sm yczkowy
9.40 Dla
8.30

l ańslt ie

przedszkolj

Gebhardt włożył na nos okulary w $talowej oprawie
śpiesząc się wyjął zdjęcia z koperty. Potem zaczął je
glądać powoli, obojętnie, jedno po drugim, nie czyniąc
mniejszych komentarzy. W jego twarzy nie drgnął ani

I. Di\MBSKA

nie
przenajjeden

nerw.
Fenway nie mógł się powstrzymać od głębokiego podziwu
dla tego człowieka. Bardziej niż atletycznej budowy, robił na
nim wrażenie spokojnego I pewnego siebie. Summa summarum
pomyślał, Mira nie była taka głupia. Z tego rodzaju czło
wiekiem można się 'dogadać.

i

Gebha.rdt 'Zldjąl okulary,
skrzyżował na nich ręce.
-

Nie. Powiedziała, że będ21ie na mnie czeka~. Wszedłem
więc po prostu i basta. My się nawzajem nie krępujemy.
- Proszę mówić dalej.
- Dobrze. PodC'hodzę więc bliżej 1 có:!: widzę? Jakiś typ
siedzi na kanapie przed szklaneczką koniaku. Był sam i wygląda! na faceta kompletnie zalanego ..•
- Nigdy przedtem nie widział go pan?
- Nie. D<>plero potem dowiedziałem się, :!:e byt to... Ale
niech pan superintendent pozwoli, żebym opowiedział całą tę
historię dokładniej. co?
- Proszę.... proszę ..•
- O.K ! Kiedy więc chwilę zastaJlowiłem się, co mam właściwie robić, pomyślałem, że najlepiej pójdę do pokoju Daisy.
No i właśnie tam... zobaczyłem Daisy. Siedziała golusieńka.
jak ją pan Bńg stworzył, przed lustrem w toalecie. Widziałem
tylko jej plecy. Głowę miała złożoną na skrzvżowanych na
stoliku ramionach. Pomyślałem. że i ona także musi być zaw iana. Zawołałem: Daisy! - ale nic nie odpowiedzi al a. W tej
samej chwili słyszę. że facet nadchodzi. Cóż ja wtedy robię?
Chowam się za firankę. No, dobra . . hę? Nie miałem o niczym
pojęcia, prawi:la? Facet na "'idok Daisy przykuca za jej taboretem na podłodze i obejmuje ją w talii„. i masz ci los! Wali
się na plecy .. „ powiedziałem, że był na bańce! Ach. trzeba
to było widzieć! Daisy wali mu się na plecy razem z taboretem . A ja przecież jestem fotografem. nie? Więc pstryk pierwsze zdjęcie! Facet nie miał pojęcia, co sie z nim dzieje. hę?
Kotłuje się, kotłuje się z nią trzeba to było widzieć! Cholerne piekło! A ja nic - tylko pstryk!, pstryk l Suo. jak pr
ma<\le. powiadam panu! Foto!(rafowanie. to ja mam we krwi,
nic mnie nie jest w stanie oowstrzymać! Koniec końców zwiałem po cichutku. - Nic nie mogłem zrobić dla Daisy.
- T jest pan pewien. że iuz wtedy nie żyła?
- No. cóż, wystarC'zyło spojrzeć na lei twarz: czarna. powia<lam panu, catkiem czarna, a w dodatku przez caly czas
ani drgnęła - o. orosze. mam tu zdjęcia!
Wyjął
z teczki grubą, ciemną kopertę i wyciągnął przez
biurko w stronę superintendenta.
- Ułożyłem je w takiej kolejności, jak robiłem zdjęcia -

wyjaśnił.

,
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zauważył

-

kupkę

chciałbym

zdjęć
zadać

na

panu kilka

Jabłko
szać.

adamowe w szyi Fenwaya

zaczęto

się

szybko poru-

- A więc, przede wszystkim - kim jest ten człowiek?
- Dowiadywałem się, sir. Chodzi tu o pana Cadwallera,
P.D.G. Oyster Oil Cy.
Gebhardt pokiwał głową ale odpowiedz Fenwaya nie zdziponieważ Cadwaller był . osobistością dobrze mu z.nadwukrotnie był interpelowany przez służbę policyjną.
Raz na skutek wypadku spowodowanego . prowadzeniem auta
w stanie nietrzeźwym, drugi - kiedy go zatrzymano po jakiejś bójce w pewnym lokalu w Soho, nie cieszącym się dobrą opinią. Wszyscy w Scotland Yardzie znali Cadwallera. jako nocnego awanturnika i pijaka. I teraz znowu dal się nakryć przez tę gnidę Fenwaya w mieszkaniu Daisy Trudgeon.
Trzeba będzie przesłuchać go znowu, prowadzić śledztwo. zmobilizować Prokoffa l Murphy'ego - a wszystko to razem z oewno~cią na próżno, gdyż wyglądało z góry na t~ że śmierć
Daisy Trudgeon i obecność w tym czasie u niej P.u.G Oystter,
nie miały ze sobą związku. Gebhardta bardziej interesowało,
w jakim dokładn i e celu Daisy Trudgeon telefonowała do Fe.nwaya żeby zaraz do niej przyszedł z tym aparatem fotograficznym.
wiła go,
ną. Już

u.oo

Postęp

w gospodaestwie dom0<wym.
Melodie z Kujaw i Patuk.
Komunikaty (L) . 12.10 „Sladern
inwestowanych miliardów" rep. (L) .
12. 15 IV Kwartet smyczkowy G. Ba·
cewicz CLl. 12.45 Rund.a z piosenka
(L). 13.00 Dla klas I 1 rt wych.
muzyczne
„Jedzie zima". 13.20
Gra k lawesynistka
sz.wed1,ka Eva
Nordwall. 13.30 Wlad. 13.35 Rozmowa
o ku lturze . 13.5!i Miniprze<:lad folklorystycz.ny - Kuba, u.oo Więcej Ie·
pieJ. tan iej. 14.15 Tu Radio - Moskwa. 14.33 Muzyka operowa. 15.00
zawsze o 15.oo . 15.40 Amatorskie ze.
spoly przed mikrofonem. IG.OO Stud iuin Wiedzy
Pol\tyczno-Spo!ecz.nej.
LG.13
Estrada młodych
muzyków.
16.:13
Hektor
Berlioz: „Karnawał
rzymski".
16.45 Aktualności łódzkie
(1J). 17.00
.Tego warto
posłuchać"
(L). 17.30 Reportaż {L). 17.45 Llrycr.ne melodie i ~orące ryttny {Ll . lR.20
Terminarz.
muzyczny
18.~0
Echa
dnia. 18.40 Ludzie. wśród których ży
jemy, 19 oo Utwory Antona Weberna.
rn.13 25 lekcja jezyka ani:. 19.30 Odtworzenie koncertu
symfonicznego.
20.24 Dyskusja literacka 20.44 D. c.
koncertu. 2-1.4~ z kraju i ze świata.
22.09 Wiad. soort>C>we. 22.16 Magazyn
studencki.
~s.!6 Sonety Petrarki 'l
muzyka F. L'.szta - śpiewa M. Price. 23.30 Wiad,
lt.45

12.05

Dnia :ro grudnia 1974 r. zmarł
w wieku SS lat

Fenway zamruga!, jak gdyby raziło go światło.
Czego się miałem domyślać? -

-
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zapytał, udając naiwnego.

„

TELEWI7.JA
PROGRAM I
6.33 TV Techn~kum
Rolnicze
powt. (WJ. 7 .00 TV Technikum ao1.,.
nicze - powt. (Szczecin). 9.13 Z serii: .. Droga" - film ser. pro<!. TVP

Pt. „Musisz t 0 wyoić do dna" (W).
10.10 .• Arsen Lupin" - film ser. prod.
franc. pt. „Arsen I,uPln bierze urlop" (lm!or. W).
11.05 Uwaga. niebezpieczeństwo pol''t. ·ew>. 12.45
TV Technn<um Rolnicze IW).
lS .25
TV Technilrum
Rolnicze CPOznań),
13.55 Politechnika TV (z Wrocławia).
14.25 Politechnika TV (z Wrocławia).
14.50 Nurt PSYChol~ia (W) ~ 13.3(1
Magazyn soort<>WY (kolor, Wl. !UO
Dziennik lko1orl 16.40 Pora na Telesfora (Wl. 17 15 -rurystvka i wy-pocz~·nek
(Wl.
17.25 Wśród
star~·ch
ksiąg l ekslibrisów (z Poznania). 18.00
Poradni.k młoctych !Wl 18.20 W środ·
ku Po1sk1 rz Lodzi). 13.4n Fakty. opinie. hip.ptezy (Wl.
19.20 Dobranoc
<kolor. Wl.
19.30 D7\ennik (ko-lor).
20.2-0 „Guillaume AP011lnai.re" - wldowisko ooetyckie (kolor. WJ. 21.13
Panorama <kolor, Wl.
2t.55 Wiad.
soort-owe (kolor. W). 22.10 .• Dziew.częta
z Osaki" .iai:>Ońsk\
pro~r.
rozr. (!kolor. W) • 22.53 Dziennik (ltolor).

PROGRAM li
1'1.00 Język niemiecki - lekcja 11.
17.25 Program pub!. 17 .5il •.Królestwo
nurków" - odc. II z serii „S\\iat,
który nie może
zaginąć" film
prz;-rodniczy. pr<>d.
ang. (kolor),
18.20 ..Klasyc:zme duety" - rad-z!ecld
Program baletowy. 19.05 Rodzina reportaż. 19.20 Dobranoc (kol<>r). 19.!t
Dziennik (ko~or). 211.20 Scież'.ka mrowia. 2<1.35 Nurt. 21.05 24 godz!tiY
(kolO'!'). 21.J.S „Czekamy na ciebie•
- tilm fab. prod. ZSRR. 22.~ Ję
zyk rosyjski - lekcja 12.

W dniu 30 grudnia 1914 r. :zmarł
nuz ukochany
llląi. Ojciec
f
IRiMlelt

s. t p_
STEFAN

SATURNIN FRANCISZEK
TURSKI

I
I
I

I

Porrzeb
odbęd:zle
się
dnia
3 styc:zn.ia 1975 r. o godz. 16 a kaplicy cmentarza rzym.-kat. na Dolach. o C7.Ym ~wiadamia pogrąt.o.
na w głębokim smutku

MASS
M?STRZ KALETNICZT

Pogrzeb odbędzie lldę w dniu
r. br. () godz. tł z kaplicy
<1mentarza rllym.-kat. w t.od:zl pny
ul Ogrodowej, o czym zawiada·
nrtają pogrążeni w żałobie

:t.

cop·-·

ŻONA,

RODZINA
Dnia 211.

xn.

19'7ł

r.

t>O cUuglch

cierpieniach, zmąrl w
Warszawie uMz
naJukochańszy
Syn, w wieku lat 17
ciężkich

Dnia 30 grudnia 197ł r. odeszła
od nas nagle. n.8Ma na.jukochań·
sza 2:ona l Matka

ELŻBIETA

REDLICH

ARTUR
KUZNOWICZ

Porr:reb

'WYt>rowadzenle zwłok
nastl!,p(
dnia 3. I. 1975 r. o godz. 14.30 z
kapllcy cmentarza na Dolach. Pozostają w nleutulnnym ialu
MATKA, OJCIEC, BRAT
i POZOSTALA RODZINA

dniu 30 grudnia 197' r.

~I

STA NISŁAW

się

dnia

grąteru

w

głębl)kim

smutku

MĄŻ,

CORKA
I POZOST.'l" \ '1.'.)DZINA

PODZUJKiOWANIE

Wszystkim,
którzy w okresie
nagiej choroby

KRZYNOWEK

ł.

t P.

LEOKADII
LANGE
udzl.elili pomocy, Okazali tyczll.
wnść oraz uczestniczyli w uroczy-

11erdeczne

W1>półczucia składa

SPOLECZNEG O
KOIDTETU WALKI
z GRUŻLICĄ

ZARZĄD

Wyrazy szcr-eregn WlSpólcr-ucia
R.odzinie. 'l: powodu śmierci
w
dniu 30 g-rudnla 197ł r.
INŻ.

stościach

po.ęrzebowycb

podziękowanie

szc.ze~e

skla.dają

SYNOWIE
Mgr Aleks11.ndrze r,rn„~~"lw.
SKIEJ wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu łmiel'<li

OJCA

HENRYKA
GENDKA

skla.daJl\I

składają:

WSPOLPRACOWNICY
z PRACOWNI POMIAROWOBADAWCZEJ BPPL „BEDETE"

w

od~e

3 stycznia 1975 r. o gOdz. 15. na
cmentarzu Komunalnym na DG.
lach, o c:iym za"l't"iadamlają
pO-

·Jeden z zalożyo:leU
Społecznego
Komitetu Walki z Gruilicą, dłu
goletni, ofiarny I zasłużony dzia·
la<"Z tego komitetu, całym sercem
oddany trosce
o 'l:drowłe ezlo.
wieka,
RodzinJe

-~t:>WIE

I WNUKI

s: t P.

W

m

11.łO „Raj" odc. pow. 11.ifO Pocz..
tówka dźwiękowa z Paryża. 12.05 Z
kraju i ze świata. 12.20 Chwila muzy ki. 12.25 Za kierownicą. 13.00 Na
gdańsk iej antenie
15.00 Ekspresem
pr1ez świat. 15.10 Przedstawiamy Zespół Sparks
15.:l-O Peruwiańskie peregry11acje Polaków. 15.50 Pocztówka
św i ątecz na
Kuby. 16.03 A. Nicholas w Pradze. 16.30 .. Odcień ciszy'.'
16.45 Nasz
- śpiewa T . Woźniak.
rok 75. 17.00 Ekspresem przez świat.
11 .0;; ,.622 uoadki Bunga" odc.
pow. \7 .15 Kiermasz ptyt. I-7.40 Portret t\\'Orc:y - H. Safri.n. 18.00 Mu7.Ykobranie. 18.30 Polityka dla wszystkich
18.43 Tylko Po hism:iańsku.
19.00 Co wieczór po•vieść .. Ziemia.
obiecana"
w
Reymorita. 19.30
Ekspresem p1-,ez świat 19.35 Muzyczna p.oczta UKF. 20.00 Wśród usarzy
i pancernych gaweda. 20.10 Macim0 le Forestier śpiewa w Theatra
de la \'i llo 20.25 Bluesy wczora.f 1
dz i ś.
20.50
Ma:ra zyn
autorów.
21.50
Opera tyl{odn :a
G.
Bl1et . Carmen".
22 .00
Fakty dnia.
22.118 ·Gwiazda siedmi11 wieczorów G. O'Sullivan. 22 15· Trzv kwadranse
Jazzu. 23 .CO Nowe tom iki poety<:l<ie
- K. Sw:~l(ocki 23.05 Koncerty tylko dla melomanów.

S. t P.

Totet tej sprawy dotyczyło jego drugie pytanie.
Fenway
nerwowo splatał i rozplatał nogi pod swoim fotelem.
- Daisy powiedziała mi tylko, żebym zaraz przyszedł poza tym nic więcej mi nie mówiła.
- Ale pan ... Co pan sobie o tym pomyślał?
Pomyślałem tylko, że jest tu trochę forsy do zrobienia
to \vszystko.
- Niech 1 tak będzie, ale kiedy pan do nie.i przyszedł,
zobaczył tego pana w salonie, domy~lił się pan zapewne, czego od pana oezekiwata7

•

z

Pytania. 10 .35

biurko

pytań.

-

-

Dobre klisze -

odłożył

•. No\voroczny obereczek 0

Reportaż
katowi-ćkieiio O~ólnopo-!sklego
Festiwalu
Pieśni ZaangawwaneJ.
Dla klas
Il lic.
(język
polski) - .. Kibic istota nieznana" 11.~0 Wiad. 11.35

10.00
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