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we
kontynuowali
Na Kremlu
wtorek rozmowy sekretarz generalny KC KPZR - Leonid Breźniew, przewodniczący Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR - Nikołai
Rady
Podgorny, przewodniczący
Aleksiej KoMinistrów ZSRR spraw zaminister
i
sygin
granicznych ZSRR - Andriej GroRimyko z prezydentem USA Nixonem i sekretarzem
chardem
stanu - Henry Kissingerem. Jak
informuje agencja TASS. omawiano sprawy dotyczące ograniczenia
zb!"'o.ień strategicznych i ograniczenia podziemnych doświadczeń broni nuklearnej. Dokonano także wymiany poglądów na problem pokojowego uregulowania sytuacji na
Bliskim Wschodzie. na kwestie rew
dukcji sil zbrojnych i zbrojeń
Europie środkowej oraz na wiele
międzynarodo
zagadnień
innych
wych.

nich dwóch latach ,.zaszły olbrzymie
zmiany w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem
Radzieckim". .,System porozumień
-zawartych między obu krajami prezydent - otwiera
oświadczył
nowe drogi współpracy w różnych
dziedzinach w imię pokoju".

Dokonano w Mlnlsteftltwle nnans6w s udzlalem mlnłatra handlu
oceny
wewnętrznego i usług oraz przedstawicieli innych resortów
sytuacji plenieżno-rynkowej w n kwartale bieżącego roku, a takte rozpatrzono I zatwierdzono bllans pieniężnych przychodów I wydatków ludności na III kwartał 197~ r.
Według tej oceny. sytuacje 0 ieniężno-rynkowĄ w minionym kwartale ~r. charakterY7A>Wal dalszy wzrost olenleżnych przychodów
!Udnosci w odn!„slenlu dn analoeicznel(o okresu roku ubiegłego
' odpowiednio zwiek~zony fe.I rundu•z nabywczy na zakup towarów i usług, Wzrostowi pienleżnvch Pr7YChodów towarzyszył przyrost za~obów eotówkowvcb I oszrzedno~ci.
Zatew1erdzoilv na Ul kwartał 1974 r. bilans przewidu.fe
ma1~le sle znacznego tempa wzrostu przychodów oleniężnych
czenstwa. fak również dostaw towarów rynkowych i rozwoju

1.6df, §roda 3 lipca 1974 rok11

Prezydent USA - Richard Nixon
ponownie stwierdził,' że w ostat-

E. Gierek
przyjął J. Rama

dzenie Bi ra P lit cz

Polsko RFN

~potkaniem reprezentacji Polski i RFN, które rozpocznie się
dziś o godz. 16 na frankfurckim „Waldstadionie" zainaugurowana zostanie ostatnia, decydująca seria meczów drugiej rundy

tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata.
Kiedy we Frankfurcie zakończy się ten pojedynek i poznamy pierwszy zespół .,wielkiP.j czwórki" X MS w trzy kwadranDorhnnnrh:ie i w
se późn!ej na stadionach w Duessl'lclorfie,
Gelsenkirchen przystąpi do gry szóstka kandydatów do pozostałych trzech miejsc wąskiego finału.

Z~anlem ~vlększości speców śWi'llto\\ ego futbolu i wszystkich obserwatorów tegorocznych MS. za zdemeczu
w
faworyta
cydowanego
Polska - RFN uchodzą gospodarze
m1strzostw.
ma
który
Drugim kandydatem.
na olimpijskim stastanąć 7 lipca
dionie w Monachium do pojedynku

Io

tytuł najlepszej drużyny naszego
globu. ma być Holandia. która dziś
spotka się z obro1\ca tytułu Brazy.
lia. W oozostalvch dwoch me<'zach
Juo;:oslaS>.wecfa
się:
>.mierzą
wia w i;rupie „B" i Argentyna
NRD w grupie .,A".

(Dalszy

o
z

Wskazano na istotną rolę, Jak11
gospodarcza i naukowo - techniczna krajów socjalistycznych w ramach RWPG odegrała
w min'ionym ćwierćwieczu w dziele społeczno - gospodarczego rozwoju Polski. umocnienia potencjału ekonomicwego całej wspólnoty
w
socjalistycznej i jej pozycji
świecie.

Podkre~lono

wiodącą

rolę

lizacJI programu społeczno - gos- społeczno • gospodarczy kraju, łą
podarczego rozwoju Polski. Odpo· czący harmonijnie wzrost potencjawi•ada uchwalonym na VI Zjeździe łu ekonomicznego j stalą popraPZPR wę warunków życia społeczeństwa
I I Krajowej Konferenc.li
(Dalszy ciąg na str. 2)
zadaniom zwiększenia udziału gospod<irki narodowej w międzynaro
dowym podziale pracy.
Polityczne I Prezydium
Biuro
Rzadu stwierdziły. że osiągnięciu
tego celu dobrze słui:ą zarówno
dotychczasowe wYniki wcielania w
iyci.:i kompleskowego pro~ramu so
lak I
integracji,
cjalistycznej
XXVUI sesji
uchwały ostatniej
Rady. wytyczające nowe zadrinia w
,,.Józef
polskie statkh
Trzy
tej dziedzinie. •to•ownie do noKonrad''. „Kiliński 0 i Hl\towust.·
trzeb obecnego etapu 1 perspektyw
do Polskich Linii
ko" należące
ro1.woju krajów RWPG w następ
Oceanicznych. zostały odznaczone
nych pięcioleciach.
bojowymi
orderami
wysokimi
Polityczne i Prezydium
Biuro
Demokratycznej Republiki Wietnamu. z tej okazji w ambasadzie
Ru\du zaleciły organom państwo
odbyła się
DRW w Warszawie
gospodarwym i organizacjom
2 lipca br. uroczystość wręczeczym podjęcie praktycznych przedprzedstawicielom
odznaczeń
nia
uchwał
dla realizacji
sięwzięć
.,Józef Konrad"
polskich załóg,
XXVIII sesji RWPG.
„za
odznaczony został orderem
a
wojenneR Ill klasy,
zasługi
W następnym punkcie rozpdrz11„Moniuszko"
I
„Klllński"
statki
rozwoju
kierunków
no projekt
- „Orderami Walki" Il klasy.
w latach
spoźywc:r.ego
przem~·słu
ambasador
ordery
Wręczając
1976-1980 oraz do 1990 r. Rozwój
Trang
Le
Polsce
w
DRW
te są one wyrazem
podkreśUI,
uznania i wdzięczności dla polskich marynarzy za Ich solidarność w •prawledllwej walce narodu wietnamskiego,

liniowca
Pozostałym li górnikom przebyzawającym jeszcze na leczeniu
wszechstronpewniono 1 roskliwą,
ną opiekę lekarską. Ich stan zdrowia ulega stałej poprawie.

(Dalszy ciąg na str. 2)

zabytkoPiękno
wej Lodzi szczegół·
nie widać na centralnej ulicy naszego miasta. Oto sece·
s;vjny budynek przy
Piotrkowsldel
ul.

Transatlantyk luksusowy liniowiec
„Cunard Ambasador" (14.160 ton) z
625 pasażerami wysłał w poniedzia.
lek sygnał SOS w związku z awarią silnika I groźbą rozbicia się o
Statek
brzeg .oddalony 0 25 km.
na Morzu
znajdował się wówczas
Karaibskim 160 km od Caracas. Na
pomoc liniowcowi pośpieszyły statki
ratownicze l samoloty holenderskiej
marynarki wojennej znajdujące się
w bazie na Antylach.

Fot.1 A. Wacb

Kolejne bankructwa w RFN
Kilka dni po t1>talnym bankructwie jedneg 0 z bardziej znanych banków zachodnlonlemlecklcb „Herstatt Bank", którego niewypłacalność się•
ga blisko pól miliarda marek, opinia publiczna zaniepokojona i tak już
dostatecznie, stanęła wobec nowego krachu finansowego,
Tym razem całkowitą plajtę ogloslly dwa i;achodnlonlemieckie przedmonaci11jsiębiorstwa turystyczne:
skie ,,Stella Maris'' i kolońskie „Interrelsen", Pl'ZY czym pierwsze nana straty
razilo sw~·cb klientów
~o ml.i mor :.
rzĘdu eo iia1mni
Dziesiątki tysięcy urlopowictów, któ
rzy zaufali t)rm przedsiębiorstwom I
opłacili podróż za granicę, nie zrejej. ponieważ oba przedslęalizują
biorstwa okazały się niewypłacalne.
towawspomnianych
Pracownicy
rzystw turystycznych nie otrzymall
ostatniej wypł·aty 1 znaletll się na
bruku.
Całkowite bankructwo ogłosiła takw Nledermarsberg,
że huta szkła

która jeszcze w roku ubległvm mlala 8 mln marek obrotu. Cała załoga
oczywiscie bez:
huty znalazła się
pracy. Duże trndności finansowe ujawniono także w jednym z koncernów w handlu detalicznym. miapo.13d luB
, now[cle • skaploją · ·vn
firm spółdzielczych ,.Co-op Centrale
który rok ubiegły zamknął
AG'·,
stratami w wysokości 30 mln marek,
do poważnych
Zmusza to koncern
cięć personalnych.

DZIEi
KIESIE

Nowe połączenie
lotnicze
Warszawy z Madrytem
Na lotnisku Okęcie wylądował 2
bm. samolot należący do Hiszpań
„Iberia",
skich Linii Lotniczych
regularne połą
inaugurując nowe.
czenie między Hiszpanią i Polską.
Samoloty „Iberii" latać będą na
trasie Madryt - Barcelona - Monachium - Warszawa we wtorki i soboty. w tych dniach lądować będą
t
3 o
d
·
s arw Warszawie o go z. 1 .4 ' a 14.30.
o
tować w drogę powrotną Warszawa będzie więc miała bezz Madrytem
pośrednie połączenie
Samoloty
razy w tygodniu.
pięć
„Lot" latają bowiem do Madrytu
w pot)iedziałki,
przez Genewę
środy l piątki. Nowo otwarta linia
będzie eksploatowana wspólnie przez
„Lot" I „Iberię".

I
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Korespondenci zagraniczni PAP

donoszą

W 184 dniu roku stońce wzeo godz. 3.20, zajdzie zaś o
godz. 20.

szło

chodzq
Jacek, Anatol

przewiduje dla Lodzi I woJepogodę:
wództwa następującą
umiarkowane i
iachmurzenie
minimalna
małe. Temperatura
IO, maksymalna 22 st. C. Wiazachodnie,
umiarkowane
try
na południowo-za
>kręcające
chodnie.
Ciśnienie wieczorem 745,1 mm.

1941 - Hitlerowcy

rozstrzelali
profesorów wyż
szych uczelni lwowskich.
zginął Tadeusz
M. in.
grupę

Pozallrtowe echa sukcmw lllskich-łarzv
minaretów ma widoczny wpływ
konstrukcje zbiorników.
CAF - LTI
wleży~zek

Katastrofasamochodowa pod Inowrocławiem
Iczy
jego

prof. dr Bogdan Głębowicz,
żona Marla I dyrektor admimgr Remigiusz
nistracyjny uczelni
ranny został
Ciężko
Samochód osobowy Kołodziński.
na katastrofa.
Krauze!,
Henryk
„Wołgi"
kierowca
marki .,Wołga'', należący do Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Byd- Kierowca „Stara" wyszedł z kata·
strofy bez szwanku.
go~z.czy. wpadł na zakręcie szosy w
poshzg, W tym momencie uderzył w
z przeciwnej strony
jadący
niego
.Jak wykazały wstępne dochodzeciężarowy „Star" z Kujawskiej Wyprzez Komendę
m!l prowadz.one
Skutki !\hasta .1 Po\\latu. MO w Inowroclatwórni Win w Kruszwicy.
zderzenia byly tragiczne. Na miejscu wlu. w1pę ponosi
kierowca samo-,
pasażerowie samo- chodu osob?wego, który .na mokrej
śmierć ponieśli
cl!odu osobowego: rektor Wyższej szosle rozwmął
zbyt w1ełkl\ szybSzko!y Nauczy :Uelsldej w Bydgosz- kośł,
W

godzinach

wydarzyła się
kolo
dłowice

wleczorny1h 1 bm.
w miejscowości SzaInowrocławlil. traglcz-

na str. 2)
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Biuro Polityczne KC PZPR I Prezydium Rzl\dU na wspólnym posiedzeniu w dniu 2 bm. ro:apatrzyły spra- 149.
wozdanie delegacji polskiej uczestniczl\cej pod prze wodnlctwem prezesa Ra-dy Ministrów Piotra Jaroszewicza w obradach XXVIII jubileuszowej sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Sofii w
zajęte
stanowisko
dniach 18-21 czerwca br. Biuro Polityczne i Prezydium Rządu zaaprobowały
przez delegację polską na sesji,

faza ocz~·,i i ogromne maczenie wkładu ZSRR
Rozpoczęta się trzeci
Będzie
Kanału Sues ego.
czania
współpracy
rozwoju
w sprawę
Obecnie o- krajów socjalistycznych. Współpra
ona trwała cały lipie
a usuwaniu ca ta. w sw0Je1 wyższej formie sopolega
czyszczanie
niewypałow bomb l PQClsków z dna
gospodar.
i n tegracji
kanału i brzegów. W pracach tyci'\ c.ia listyczne.i
Qltrotw tit· ~71'i nabier;i. obeC"nie •7.czególnel?o
rO\-.. ':")ipż u·dz
,,.P7. '1A
znaczenia. 1ako ważny czynnik rea·
dz1eck1e.

Architektura strzelistyth

eynąt
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współpraca

Trwa oczys zonie
Kanału Su kiego

I

Dziś

Ceno

50 gr

ŁÓDZKI

Nixon
Prezydent USA Richard
we wtorek w centralnym
Jego
programie telewizji ~SRR.
ratakże
wywiad transmitowa
diostacje Związku Rqdzieckiego.

wystąpił

ale z

'

DZIENNIK

•

2 bm. I sekretarz KC PZPR,
Edward Gierek prz$Jął wybitnego
działacza politycznego Indii, człon
ka Prezydium Partii Kongresowej,
JagjiYana Rama.
która
romowy,
Przedmiotem
przebiegła w przyJaelelskieJ atmosferze, był wszechs onny rozwój
stosunków między Polską i Indiami.
Jagjivana Ram przekazał w imieniu premierą Indiry Gandhi, rządu
indyjskiego i Partii Kongresowej
zaproszenie dla Edwarda Gierka do
złożenia oficjalnej wizyty w Republice Indii.
Zaproszenie zostali przyjęte
zadowoleniem.
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Sukcesy reprezentacji Polski na piłkarskich mistrzostwach świata wywołały reperkursje wykraczające poza dziedzinę sportu. Przede wszystkim ogromnie wzrosło
zainteresowanie naszym krajem. Oto co piszq na ten temat korespondenci zagraniczni PAP:
:tRODLO

DUMY

DLA

POLONII

NOWY JORK (PAP)
- JERZY GÓRSKI!
Od pierwszych sukcesów 1'01Bkich
pitkarzy do korespondenta PAP w
siedzibie ONZ przychodzą w odwleAnglicy, Szwedzi,
dziny Niemcy,
Australijczycy. Jugosłowianie.
Wło;;l.
Najpierw długo i serdecznie gratulull\. potem zadajl\ pytania w rodzaju:
l(dzie tkwi tajemnica waszego sukcesu? Jaki\ macie • oolltykę w dziedzinie sportu I kultury fizycznej. Wszystko co mówię. skrzętnie zapisują.
W środo:"isku POionijnym sukcesy
palsk1ch piłkarzy stanowia przedmiot
szczególnej dumy w ciągu ostatnich
dni powstały dziesiątki polonijnych
klubów ollmoijsklch. propagujących 1
oopierających pal~ki spart. Srodowisuwar:ę na
zwraca·j11
ka oolonijne
a.si)ekty &połeczllil polskiego ap0.rtu ~

8!)onowc6'1"1' ł o którym Wlosl wiedz.a dotad nie~rów:nuj1, 11ytuac:l•
koncepcje rozwoju kultury fizyet.nej wiele. iak w ogóle o świecie. Przy
okaztt publikowania przez prasę ży
w różnych krajach.
ciorysów naszych zawodników okazało sie. że są to Judzie mający najWASZYNGTON (PAP)
średnie. a niekiedy wyższe
częściej
- JAN DZIEDZIC:
wyksztalcenie. Dla przeciętnego WioAmerykanie polskiego 'O'OChodzenla cha było to sem•acją. Pil.l,<arze jego
własnej reP'!'ezentacJI są bowiem w
przeżywają każdy mecz piłkarzy na
równi z klbicami z oalej Polski. przytłaczającej większości absolwenWszystkie dzienniki, nawet te. któ- tami ~-klasowej tutaj szkoły pore nie stronią od materiałów nie- wszechnel. Przebieg mistrzostw świa_
przychY1nych Polsce Ludowej, azero. ta wywolał wzrost zainteresowania
ko informowały o meczach, często Polski\ ze strony włoskich turystów.
w fOnnle czolówek.
Jedno z rzymskich wielkich biur
podróży reklamuje w swojej witryJEDZCIE DO POLSJU.~
nie organizowane wycieczki do naszego kraju w sposób nasteouiaCY:
RZYM (PAP)
.. Jedźcie do Polski. zobaczyć skad
- ZDZISLAW MORAWSKlł
się biorą z;nakomlc1 piłkarze". Chetnych jest znacznie więcej niż miejsc.
Sukcesy nuzych 1'1lkarzy w~olu K.1iięgarnia na ulicy Cors.o w ce.nwzrost zainteresowania
lą ogromny
(Dalsiy cią&i na str. ~
krajem tel rewelacyjn~ drużyny ~

Boy-Zeleńskl.

Można zawsze wnosić o charakterze człowieka po sposobie,
w jaki znosi drobne przykr11ści
życia.

łmlechnlJ

1,

Posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR Komunikat PAP Egzaminy wstępne na wyż ze uczelnie
(Dokończenie
r ozp oczęte
•l p rezyd lum
••
R d
Zą U
=
t.e

(Dokończe nie ze str. 1)
5-leciu, średniorocznie
3,5-krotn!e
1tawia przed rolnictwem i przemy- wyższe niż w ubiegłym. Nastąpilo
słern spożywczym wysokie wyma- szybkie po.większenie i unowoczegania w zakresie zaspokojenia ros- śnienie 3ego
bazy
wytwórczej.
nących potrzeb zaopatrzenia ludno- Przeznaczone na ten cel nakłady
ści w żywność. Przemysł spożywczy inwestycyjne w latach 1971-1975 są
w ostatnich latach osiągną! wyso- 2.5-krotnie wyższe niż w poprzeką d~namikę rozwoju, tempo wzro- dnim 5-leciu. Szybki wzrost prostu jego produkcji jest w bieżącyip dukcji artykułów ;spożywczych od-
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Urlop a wolna sobota
Za niespełna 3 tygodnie, 20 lipca będziemy mieli drugą w tym
roku wolną sobotę. Ten, a także następny dodatkowy dzień
wolny od pracy - 24 sierpnia, przypadają na okres szczytu urlopowego. Wiele osób wyjeżdżających w tym czasie zastanawia
>ię, czy można sobie przedłużyć urlop o wolną sobotę. czy też
dz:ień ten jest do urlopu wliczany. Również z niektórych zaktadow pracy nadchodzą sygnaly o wątpliwościach i nieporozumieniach w tej kwestii.
W myśl obowiązujących przepisów, jeśli dodatkowe dni wolne
udzielane są bez obowiązku ich odpracowywania - a dotyczy to
ok. 80 proc. zatrudnionych - są wliczane do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że wolne soboty nie przedłużają urlopu. Za
te dni przysługuje wynagrodzenie obliczone tak, jak za poZ<Jstałe
dni robocze składające się na urlop. Natomiast jeśli urlop koń
czy się w dniu poprzedzającym wolną sobotę, pracownik oczy:wiście korzysta z dnia wo.Jinego. ale już bez prawa do odtębne
go wynagrodzenia.
Takie rozwiązanie jest zgodne z ogólnymi przepisami UI'lopowymi, które mówią, że dni urlopowe - to dni robocz.e. Jedynie dni ustawowo wolnych od pracy, a więc niedziel I
świąt, nie wlicza się do urlopu. Warto te zasadę mieć na uwadze w konkretnym przypadku lipcowym, gdy wolna
sobota
zbiega się z dwom.a dniami ustawowo wolnymi od pracy (niedziela i 22 lipca).
Te przepisy - podkreślamy to raz jeszcze - dotycZI\ tycn
wszystkich, którzy są zatrudnieni w powszechnie obowiązują
cym w)•miarze czasu pracy, tj. przez 46 godz.in w tygodniu I
wolnych sobót nie odpracowują. Inaczej natomiast uregul<Y\11ano tę sprawę w stosunku do tych, którzy
pracują w czas ie
krótszym. W tych rnstytucjach i zakladach, jak wiadomo, warunkiem otrzymania dni wolnych jPst dokonanie odpowiednich
zmian w rozktadzie czasu pracy, bez skracania jego obowiązu
jącego wymiaru. Tam gdzie te =lany wprowadzono, wolne
soboty nie są wliczane do urlopu.

str.

1)

W związku z tragicznym wypadkiem w kopalni .,Silesia" w Cz.ech?w~cach - ~ziedzicach do przywodcow polskich nadeszły depesze
kondolencyjne od przywódców krabywał się również dzięki wysokie- jów socjalistycznych.
mu zaangażowaniu załóg robotniWyrazy głębokiego
współczucia
czyc)l i kadry inżynieryjno - tech- przekazali: I sekretarz KC BPK.
nicznej tego przemysłu, w jak najlepsze
zagospodarowanie i prze- przewodniczący Rady Państwa LRB
tworzenie produktów rolnyrh po- - Todor Żiwkow i premier rządu
przez
wykorzystanie
możliwości LRB Stanko Todorow; sekretarz
produkcyjnych zakładów. Przyjęty generalny KC KPCz. Gustav Huprogram zakłada dalszy, intensyw_
ny rozwój przemysłu spożywczego. sak I przewodniczący rządu CSRS
Przewiduje się istotne zmiany w - Lubomir Sztrougal; I sekretarz
strukturze
spożycia w kierunku KC MPL-R, przewodniczący Prepodniesienia jakości i rozszerzenia
asol'tymentów artykułów
żyWnoś- zydium Wielkiego Churału Ludoci10wych.
wego MRL - Jumdżagijn CedenBiuro Polityczne
i
Prezydium bał i premier
MRL Zanbyn
Rządu aprobując podstawowe kie~
runki rozwoju przemyslu spożyw- Batmooh; I ~ekretarz KC SED czego zaleciło odpowiednim orga- Erich Honecker,
pnewodnicz.ący
nom państwowym ich realizację w Rady Państwa NRD - Willi Stoph
ramach planów społeczno - gospo- i przew<Xlniczący Rady Ministrów
darczego rozwoju kraju.
Zobowiązano instancje partyjne i NRD - Horst Si ndermann; sekreterenowe władze państwowe
do tarz generalny KC RPK, pre~ydent
systematycznej troski o
termino- , S~R - Nicolae Ceausescu i. prewą realizację
inwestycji w tym m~er SRR - Manea Manescu, predziale produkcji, o prawidłowe WY- m1er WR.L Jenoe ,-Focie
oraz
korzystanie warunków poszczegól-1 przebywaiący . obecme w _Polsce
nych regionów dla rozwoju prze- członek Prezyd ium KC ZKJ 1 Pre~
myslu ~pożywczego.
zydium SFRJ Edward KarqelJ.

I::

? bm. rozpoczęły się we wszystkich szkołach wywych egzaminy ~stęl?ne. Uczelnie dyspouujl\> 63,5 tys. miejsc, kandydatów
natomiast Jest przeszło 120 tys. Nadal najbardziej popularne s11
studia humanistyuzne, niektóre kierunki studiów technicznych,
studia lekarskie oraz ogrodnictwo i kształtowanie terenów zieleni w akademiach rolniczych.

=
=
===

Biologia , historia, filologia polska, filologie nowożytne, psychologia. socjologia. nauki polityc:;ne i
prawo - to najbardziej popularne
studia w uniwersytecie.
Fizyka, filologia klaFycz.na - to
kierunki najmniej oblężone.
W uczelniach technicznych,
jak
zwykle, rekordy popularności
bije
architektura, elektronika, studia w
zakresie podstawowych problemów
techniki oraz studia
n:ł Wydziale
Elektrycznym i Budownictwa Lą
dowego.
Na wydz ia ły lekarskie w Akademiach Medycz.nych zglo.•iło
się
jak zwykle wielu kandyda-

tów.

Po

•

ś

erc1•

prezydenta Perona
Buenos
ireJi podano do wiado
It pogrzeb Juana Perona odsię w cz;wartek. Na 24 godziny
przed pogrzebem zwłoki Perona zostaną wystawione w gmachu Kongre
su, by umożllWI~ ludności Argentyny
oddanie swemu przywódcy ostatniego
hołdu.
Zwłok.I
Peroua zostaną zło
żone tymczasowo w jego rodzinn y m
gr1>bowcu na cmentarzu Chacarita.
Po wzniesieniu Panteonu ku czci bo
haterów narodowych na północnych
przedmieściach Buenos Aires, zwłoki
zostaną tam przeniesione.
\V

mości.

będzie

Ze w~tępnych
ocen przebiegu
egzaminów pisemnych kandydaci zdawali jeden z kierunkowych
(.
przedmiotów - wynika, . że mło
(.
dzież czuje się dość pev;me. Więk
SZQŚĆ prac oddawano przed upły
Wcroraj w Lodzi przy zbiegu ullo
(.
Pabianickiej 1 Rudzkiej kierowca sawem limitu czasu.
(.
moch<>du „Zek" Anton; D. (22 Lip84) nie uszanował plerwszeńs tw a
(.
lUllllllllllllllłllliHHllHHlłlllllllłllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHlllllllllłll ca
prze.1alldu i spowo<lowal zderzenie z
c.
tramwajem 42 4. Niefortunnemu kierowcy pomocy udzielono w pogoto(.
wiu. Pojai.d y zostaly uszkodzone.
(.
1:f Taueu•z Ch„ 1. 46 (Felsztyńskie
(.
~o 25) przechodząc skrzyżowanie ulic
Skrzywana i
al. Politechniki za
l
(PAP)
pt·zejściem dla pieszych został pot.i·ą
(Dokończenie r,e str. 1)
d.rodu''. seme przez si'= mówili. a~ BUDAPESZT
(.
- AINDRZEJ CZERKAWSKI:
cony przez samochód „s:vrena". Ple_
trum Rzymu wylożyla w witrynie j łest dusiaJ Polska i jakle są le:l m
szego ze wstrząsem mózgu przewieniedawno tutaj wydaną „Matke" Wit. zl!wośc1. Artykuł orzeczytaja m„ m.
Na Węgrzech. gdzie według i>OPU- ziono do szpitala. Swiadkowie tego
klewicza. re~lamuJa,c ją: „Po!scy pi- I symoatycy polsk ich piłkarzy,
larnego
oowledr.eflia
„Na IO mln wypadku oroszeni są do WKRD MO
sarze nie ustępują pOlskim pil:ka- dowiedzieć się Więcej o naszym kr mieszkańców jest IS mln kibiców o!l- ul. Wł. Bytomskiej 60, tel. 515-86.
rzom''.
ju.
karskich". sukcesy na5z„j reprezen8-letni Dariusz P. (Mnoga D-Olna;
tac.1i
mia!y
oczywiście
niemały oow. Brzeziny) będąc w Lodzi "-yNAJLEPSZA REKLAMA
SPORT
v.rpl~.r;..v na za~nt'!resowanie Polska \\' bie!'(ł zza stojącego
autobusu przy
I WSP0LPRACA G08PODARCZA
ogóle. choć na Węgrzech istniało ono skrzyżowaniu ulic Strykowskiej i
BONN (PAP)
za\\~sz~.
Zródl-0wej
i p0trąoony został o'rzez
JAN
PREJZNER:
LONDYN (PAP)
Przv okazll sprawozdań z meor.ów. samochód ciężarowy LC 8490. Chło
- W'LADYSLAW KRAJEWSKI I
Takiej reklamy 1a.k obecnie nasz 1ch autorzy - oprócz uksztattowa- piec doznał
o~ólnych potłuczeń 1
lrral
nie
miał Jeszcze w Republice nYCh historycznie cech naszeg-0 na- przebywa w
switalu.
Postawa drużyny polskiej na oll- Federalnej, Wszystko d.zlęki W1'paniakarsklch
mistrzostwach świata 1 leJ postawie oolsklch pilkarzy w mi- rodu. jak oflarność. bojowość. wola W. Przy tbiegu ul'c Tatrzańsk\ej i
Wasilewskiej, to-letnia Jadwiga
walki, czv też ogromna ambicja związane z t:vm zainteresowanie nacoraz cręśclej wymieniają nowe. jak: Cz. 1Rudn.ickiei>o 2) wybiegła raptowszym krajem dowod7.i, :te sport, a strW!lł1W&ch ~wiata.
na Jezdnię i potrącona została
zwłaszcza pilka
nożna,
•a w miJest to zainteresowoanie aoonta<0icz.- madrość c!zialanla. planowość przed- nie
bokiem autobusu MPK. z urazami
strwwsklm
wydaniu
znakomitym ne. a 00 ważniejsze - budzące s:vm- siewzieć. umiejętność pprspe_lctywicz- czaszki
i zJa."l\aną ręką przewiezionego
sp0Jrzen!a.
dyscyplina
jednostśrodk'.em pośredniej reklamy kraju. oatie dla naszego kraju i cheć bll~
Ją
do szpitala.
w okresie „Tygodnia Polskiego" w szego poznania ojczyzny tak wspa- k! . czy też duch kolektywnej współ no Kierowca
•• syreny" IT 3976 przy
pracy.
I Glasgow dzienniki szkockie relacjo- nialych ollkarzy.
zbiegu ulic ZachOdnieJ i Limanownawały na kolumnach
sportowych
skiego
spowodował
zderzenie' z motopolskie gole zdobyte na boiskach
NASZE
l\IETODT WZOREM
Przectetny obywatel RFN ma na
cyklem IH 7018. Kierowca motocykla
RFN. na kolumnach informacyjnych o~ół słabe wyobrażenie o współcr.es
doimal
lekkich
okal2czeń
i po opaza~ ;mal.azly wyraz oersoektywy r-0z- nej Polsce. Nie w oel'ni zdaje sobie Ll'ZBO:'llA (PAP)
trunku udał się do domu.
W toku dochodzenia, które ro-.!:- woju wspótpracy gospo::iarczej mię- sprawę z naszego dynamicznego rozMIROSLAW IKONOWICZ:
t'rokuratura Wojewódzka w LoPrzy zbiegu J.lic Rzgowskie.i I
organa sc!gania ma1?azynier d7.Y firmami handlowym! i przemy- woju ekonomic1..net!o, oostepu spodz:t przekazała do Sądu Wojewódz- poczęły
b
d · t
· - ·1 ·
d
·
s•owyml Polski t 57.kocji. Gra druż:v- lecznego, osią~nieć na11kowyc.'1. cr.y
Gdy nar.ajut.rz 00 antyta;;zystow- .t:eczniczej k ierowca motocykla IK
kiego akt oskarżenia
przeciwko
ryga zis Jz:YJasm ' .ze na wyz- ny oolskiel na miqtrzostwach śwla- kuituraln;vch, a także miejsca Polski skim zamachu •tanu ooekraczalMTI 9o.05 p<>trącil przechodzącą przez jezdszesnastu
osobom
stanow:iącym
l rozprowa
I za posrednictwem ta dostarcza ogromnych wzrnszeń w świecie.
I w maleńkim o•iedlu Cala granicę nię Krzestawę K. (Lecznicza 15), któjedną z grup przestępczych zorgakonwojentów oraz niektórych kie- Palon\J w w. Brytani i. która trzyUzupełnieniem
relac:H sport.owych nortugal<ka. młodziutki kapral uwa- ra doznała urazów ciala. Ooart:rzono
Swiadk owie tego
nt.zowanych
przy
masarni WSS rowców. A jak wytwarzał nadwyż- ma kciuki za przy>szle mecze.
w prasie. radiu I telewi-ijl są ooisy żal. że Polska iest wyspą na Morzu ją w pogotowiu.
wypad.ku P1"<>szenl sa do WKRO MO.
i reportaże dotyczące wspanialej oo- Bałtyckim.
„Społem" w Pabianieach. Listę o·· ki? .,Dolew.ał większe ilo~ci wody
Po mecw Polska
*!Na
ul.
Bratysławskiej
5. 60-letnia
i
krwi
niż
to
przewidywała
rec20WZROST
stawy
polskich
piłkarzy
na
co
dzień.
Argentvna
wiedział
znacznie
więcej
skarżonych otwiera brygadz,ista maotrzymyw.at
J:AINTERESOWANIA POLSKĄ
<> naszym kra1u 1 orosił o zdobyci„ Sabina Rz. (Fornalskiej 51) zeszła
sarm Tadeusz R. Pozostali to tura I w ten sposób
nieostrożnie
na
Jezdnię
i
potrącona
dziennif'."
BERLI'J ZACHODNI IPAP)
dla nle~o a,uto!(T'afn Latv. Dz ieki zosta~a
p ratownlcy Przedsiębioi'stwa 'l'ran- około 15 kg nadwyżek
przez motocykl 1397 IK. KoTę „rece ptlM'ę" st05-0wał od„. 1961 BEJłLDf (PAP)
- ZBIGNIEW KUSTOSIK:
sukcesom naszych ollkarzy Portugal- bieta doznała
sportu Handlu
Wewnętrznego ura1.ów
głowy
I zła
k
- Jl!:RZY TOMASZEWSKI!
CZYCV S7Vbko o•wo!li "ie ze słowem
Oddział w Pabianieach - kierowcy, ro u.
Przed flnalami mistr,ostw §wiata Polska. wymawian:vm dziesiatki razy mania obojczyka. Przewieziono Ją do
szpitala.
konw,)]enci i sam kierowmk.
V: czasie kolejnych prz..,słuchań
Polska JeBt bez prze•ady na ustach w oilce nożne.1 mało się mó\\ilo w dziennie orzn spikerów radiO\\'YCh i
W
Czepowle,
pmv. Poddeb'ce
Tadeusz R. wyjaśnił. że wytwarzał "'· zystkich mieszkańców !NRD. a 0 Berlinie Zachodnim o Pol~ce i szan- telew!zyinvch. a ltraj nasz ooiawil
11 kwietnia
1973 r. członkowie i zbywa! dziennie około 10 kg nad- nant'l reprezentacji piłkarskiej mó- sach Polaków. Obecnie nawet nie- sle tako realne ooJecie w wyobraźni k1ero\vca ., Warszawy" 3j65 PC potrą
ci.I
':'Chodzącego
raptownie
jezdZakładowe.i Komis.ii
Gospodarcze] wyżek. Przyjmując, że był zatrud- wi sie tam dużo wieceJ niż o wlas- orzvchylna dla nas1.ee:o krain prasa w!ęks?Ości mieJ•cowych ob:vwateli. nu: 19-ietnle o Antoniego P. na
z obra_
Dyrekcji ·wss ..Społem" - Oddział niony przez 12 lat na stanowisku nel drużynie. Jeszc>:e ważnieiszA iest soringerowska zaczęła 1..amieszczać · W dvsk11sli toczącej sie obecnie nad żeniami prz 1.1ieztono go do szpitala.
w Pabianicach
skontrolowali sa- IJryr;adzisty. a czas pracy wynosił chyba to. że wiekszość rozmów.ców hvmnv oochwalne nil c1.eść 7P,Spo1u reol'e:anizacia soortu portugalskie~.
W
Mes c:iach,
pow. Piotrków
li dni w tygodniu _ mógł wyoro- lest przekonana, iż w spotkan'u Pol- P-Olskiegó. oodkreśla się przy tvm ktńry orzeżywa cleżkl lnnys, demomcx:hód
należący do PTHW
„Jelcza" RE 3651. Jan D. w
clukować
sprzedać poza ewiden- ska - RFN, zwycieslcą będzie nasza skuteczność gry zesp0lowe.1
i Jej kratv=nl działacze snoTtu wvsuwaJa kieT?wca
przedsiębiorstwa
świadczącego uczasie
wyprzedzanla
potrącił rowe1
drużyna.
przewage nad tndyw!dua!nymi oo- czesto Jako
argument. te oolskicn
stu~·i Oddziałowi w formie dosta>v cja - 24 tys. kg wędlin. Przyjmując
Sukcesy_ polske'.l drużyny przyczy- c zynaniami
wysoko
oolacanych oilkarz:v doprowadziły d-0 sukcesu m. rz.ystę Tadeusza H„ zam. w Piotrkomięsa i przetworów z masarni rlo dalej cenę jednego kg przecięt- nilY sie bardzo do w1.1"<>stu zaintere- „g\\·\azd" zachodnich. W rozmowach in. warunki stworzone orzez ustrój, Wte .. Tadeusz H. doznał poważnych
został
do
sklepów. Siwierdzono. że konwo- nie - 20 z1 otrz:vmuiemy 480 tys. sowanla Polską, W ostatnich dniach czuje, się, że mieszkańcy Berllna za_ wśród którvch
wymieniają ta'kie obrazei\ i przewieziony
Piotrkowie
or1ynoszą coraz to chodniego nabrali szacunku dla te- czynniki, Jak masowość sp0rtu i do. switala w
jent mia! prze•zl,o 25 kg wędliny 71 i taka sumą obciąża akt o~kar- dzienniki NRD
Kierowe
motocykl~
FI
8281
MaTadeusza R.
dzi~lajacego no.we pozycje o Polsce. opisujące jej l!O, na co stać .P.ols.ke i Polaków. Pil- taele. na. Jego roz\':'ó.1. a także upoza
dokumentacją
dostawy. ŻC'nia
z wieloma innymi osoba- , o<ią~111ec1a w 30-lPcm. W artykule k3:ze orzyczyn·ll s1e do. w7.rostu ore- pewmeme . zawodrnkom po zakoń- rian B. zderzył sie w Zgierzu z saStwiPrdzono, że otrzymał towar od wsp61.nie
mi
„Neuio-s Deutschland" takie no. P-Od. stizu Polskt. udowodmema naszych j czemu karierv soorto\\·eJ pracy w mochodem osobowym 8739 IB. Kiemagazyniera
masarni
wyrobów
doznał złamania
·
( t) tytuly, jak „Kuźnia kadr 0-0lsk·cI1". możliwości. srneunlrn i i•espektu dla charal<:terze
trenerów.
nauczycieli rowca motocykla
wędliniarskich.
nogi i o~ólnych obrażeń. Przebywa
Z
„Dzieło prz yjaźni"
1 „Na dobrej naszego kraju.
\\'f, lub praco\\-ni ków klubów.
w szoitalu.
W Skierniewicach kier<>wca mo_
fi 1111rrr11r11r111nr11111111111m111111111111111111nnm1111111111111111111111rrr11r1111111111111111111111111111111111111111•11111111111111111mn111111m11111111111mnm11111111111111111111mr11111m1111
tocykla Marek G, nieostroź.nie skrę
caJac w lewo zderzy! się z samochodem os<>l>owym FV 2455. Kierowca
mot>Oeykla dozna! obrażeń. Pojazdy
zostały mocno uszk-O·dz-0ne.
l
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Kroniko wypadków
*

Pozas1111rtowe echa sukcesów Polskich pilkarzv.
zeb/

*

*

prokuratury

„Wygospodarowali"

p.ół

mln

*

zł

*
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.*

*

*
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Imieninowe

życzenia

,,Kukułeczka" płaci."

od K. Deyny

Najpiękniejszy prezent dla Czytelniczki

(Dokończenie u str. 1)
meczu Polska - R~'N
raczej
za. „pewniaka" uchodzą gospodarze,
ktorym wystarczy uz~skanie rezulta tu remisowego z bialo-czerwon vmi. Pod.obnego zdania jest też trener druzyny RFN - H. Schoen.
W licznych wywiadach prasowych
podkreślil, że jep,o zespól
ma ju~
Gwans w kieszeni. - Wystarczyłby
nam. remis z. Pola~aml, ale gra na
rem1s jest mebezp1pczna. Chcemy I
musimy wygrPć t? spotkanie! - dodal w wy~ladz1e . dla „Koelner
Stadtanzeige.r . Zdamem k?ml'ntato·
ra tego dziennika
sełekcJoner reprezent~cjl RFN
.ma przygotowane
na dzlstejszy mecz t: Polska n'lWe
rozwiązani.a taktyczne. Grabowski I
Hoelzenbe1n wezmą chyba ~ cugle
polsl<ą defcn~ywę - uspokaJa swolcl1 czyt,e1t1:kow gazeta„
.
Choeiaz me brakuje 1 mmej optymlstyc~nyrh wypowiedzi na len temat
Wicie
zachodnioniemieckich
dzie.nników sportowych
przestrzega
p;zed niesnodziankami, jakie mogą
sprawić piłkarze polscy. Podobnego
zdania są l komentatorzy Innych 711 •
chodnioeuropejskkh pism. Mediolański .,Corriere delio Sport" zastanawiając się nad możliwością awa11su
bialn-czerwonych stwierdza m. in.:
- Wynik meczu
Polska - RFN
b ędzip zależal nie tylko od dotyehC7.as zaprezentowanych przez Polaków umiejętności. Nasi pogromcy pisze dalej mediolańska gazeta już udowodnili. że nie u stępu.!ą nikomu i nie mają powodów obawiać
się żadnego rywala. Ich zwycięstwo
nad RFN będzie zależalo od posiadanych jeszcze rezerw sil.
We wtorek p<>lscv o!lkarze oo ra'L
dru~! w czasie swojego niemal miesięcznego p0bytu w RFN orz„~vli
trase z Murrhardt do Neu I•senburg.
P odróż trwała ok. 3 godzin. W hotelu „Forstshaus Grawenbntch" zam<>ldowali sie o gooz. 17.~0.
Po pr7~•je:tdzie dn Neu Isenburii.
orJdalone!!o od ,.Walstadionu" we
Fra11kfurcie zaledwie o 15 minut ja7,dy autokar<'m. nasi oilkarze odb\'ll
snacer. o ~odzinie 19 .00 zledl; kolacje 1 ro7:ooc1ęl'll s!P k<>l<>Jna ~er!a zablo!!ów odnnwv. Dr Garlkkl I masazy~cl dokładają
wszelkich st.arat\,
W

„Ol"

H

pięć

trtilet\

2.2114

za cztery trafienia premiowame

7.l 176

:za CŁtery trafienia zwykle - zJ 7ł
premiowane
- w Imieniu własnym i wszystkloh ma Podzie'ltowanie od samego ka.!>1- z! za 2<l trzy tra!!enia
moich kote~ów z drużyny. a także tana zespołu polskiego K. DeY'Ily.
za
trzy
trafienia
zwykle
- z! Hl
kierownictwa ekipy i trólki trenerów
oraz l'rzyw aJe posiadaczom wylosoz K. Górskim na czele składam serwanych końcówek banderol: samodeczne życzenia w dniu pani im iechodv „Zaporożec" na nr 512130 oo
&by dz!J w •wolm n6stym jut wy- dr Garlicki - teby mecs ten był , nin. Dziękuj e w Imieniu wszystkich
• zł IO.OOO na nr 12130. oo zł l.OoO na
stę~le 1>olscy pilkarze byli, Jak naj. bm„ Wtedy Istnieją większe motli- piłkarzy za gratulacje, jakie otrzv_
nr
2130. PO zł 100 na nr 130
lepiej przygotowani. Trudy dotych- woścl przygotowania Szarmacha do maliśmy od pani oo zwycięskim meNa wygrane za 6 trafień · w bieciasowych pojedynków dają znać 0 gry".
czu z Jugosławią. Pani depesza była
żącej grze przypada
ponad 200.000
sobie. Najbardziej odczuwa to nieJeżeli sytuacja
na boisku będzie pierv.~szą, jaka czeka.ta na nas w h<>złotych,
dawny lider tabeli strzelców Szar- przebiegala raczej niepomyślnie dla telu .. Sonne Post" PO powrocie \V
mach. Kontuzja. której doznał w me- naszego . zespolu prawdopodobnie w niedziele wieczorem z Frankfurtu. Na
czu z Jugoslawią okazała się na ty- drugiej części meczu zagrają w po- pani rece składam także oozdrowie1·
le groźna. że nasz bombardier nie mocy Jakubczak I Kmiecik,
nia dla wszystkich sympatyków p iłbędzie mógł dziś grać. Trener GórSa, to jednak raczej luźne konceo- ki noZ.neJ w Lodzi. Przyrzekamy', ,że
Dz iś w Warszawie rozpocz.n11 się
ski nie zdecydował. kto zastąpi szarW zakładach piłkarskich z
zrobuny wszystko, aby w śroclow~m II Mistrzostwa Europy w kolarstwie
dnia
macha. Prawdopodobnie będzie jed- cie. Trener Górski ostateczne decY- meczu
z dr.użyna g-0~poctarzY '?i- szosowym 1 torowym
w kategorii 29 30, VI. 19i4 r. stwierdzono:
nak to Domankl lub Kapka.
zje oodeimi~, do*olero "'dziś.
10 rozw. z 12 trafieniami
wystrzostw świata wypasć, jak naile- juniorów. Do mistrzostw z2łosili s1e
O wiele lepiej orzedstawia sie sy,.,.
..,....
•
a . tym sam~1 dostarczyć 1e.sz-1 kolarze z Austrii,
Belgii, Bułgarii, grane po około 14.000 zl.
tuacja z kontuzja Deyny, Kapitan
Nasi dzlsie.!sl przeciwnicy prz&pro- 01ej,
149 rozw. z 11 trafieniami
wyc~e w:ęcej
sat~ stakcjt i przezvć CSRS, Danii, Finlandii, Francji.. Hiszdrużyny ma Już 0
wiele mu.lej wadzlll we wtorek trenlnll' na „Waldgrane po 956 zł,
spuchnlęt 11 prawi( stopę 1 poprowa- stadionie". Rozpoczęli 10 o 1-0dz. \\ Szystklm nal!zym kibioom W kraiu. lpanii, Holandii, Irlandii, Jugosławii,
1.232 rozw. z IO trafieniami
wy.
Tak wygl11dala w skrócie treść te- Luksemburga, Norwegii. NRD. RFN.
dzl sw6j zespól do kolejnej batalll. 17.30.
le!onlcznej rozmowy, iaką orzeoro- Szwajcarii. Węgier, Wioch,
Wielkiej grane po 115 zł.
!Noga w,vgJąda iuż zup~lnle dobrze,
Po treningu, który trwał ok. 60 wadzila w poniedziałek (1 bm.) nasza Brytanii I ZSRR.
UCI postanowiło
ale lstmeJe możliwość. że w czasie minut sprawozdawca
PAP zapytał stała Czytelniczka
W zakładach Toto-Lotka z dnia
p. Halina Jare- dopuścić także do startu kolarzy z
i::ry .może on ooczuwać ból. Pozosta-1 trener'a Sclloena. w jakim składzie w!cz, zam. w Lodzi przy ul. 1 Ma- Algierii, Australii. Barbadosu, Jamaj- 30. VI. 1974 r. stwierdzono:
h piłkarze nie ·mają poważnlehzych wystąpi jego drużyna?
Nie przewl- ja 15 z kapitanem polskiego zespołu ki, Kanady i USA.
1 rozw. z 6 trafieniami wygradOIPgllwoścl 1 w Jd•
b I 'k ·
"
na !.OOO.OOO zł,
pel ni sil
Pierwszą konkurencją będzie wy~
Y "' na
os o w duję wlę~szycb •..mi'!n w stosunku Kazimierzem Deyną.
3
rozw.
z
5
tra!.
prem.
wy.
w
·
do ostatmcb występow. Trudno ml
clg
szosowy
na
dystansie
126 km ze
- Kiedy w poniedziałek na kilka
racając do kontuzji Szarmacha, , .jednalc w tej clnvili odpowiedzieć na minut pned g, 11 zadzwonił telefon l startem i metą w Zegrzu. Przez trzy grane po 625.737 zł,
310 rozw. z 5 trat. zwy kl,
wyzdaniem dr ?ar.11ck1ego jest szansa, t? P.Ytanle. Dochodzą nl;'s wladomo~ w sluchawce usłyszalam głos Deyny, kolejne clnl na torze warszawskiego
po około 8.500 zł.
że 01lkar7 G?rn;ka
Zabrze będzi~ ci. ze w zes~ole polskim zabraknie myślałam, że ktoś ze znajomych po- Orla startować będą sprinterzy
i grane
13.377
rozw.
z
4
trafieniami
wy.
mógł \Vystąpić ." ostatnim meczu ."
~znrmacl~~· Ciekin:v jestem l_iog~ w kusi! się o zrobienie mi oryginalne- średniodystansowcy. Ostatnią konJ>ugrane po 253 zł
Monachmm. „Wolałbym - powiedział le.1 sy,tuacJ1 wystawi trener Gorsk1".
rencją mistrzostw bedzle wyscli: dru·
go imieninowego kawaiu.
212.949 rozw. ~ 3 trafieniami
żynowy na dystansie 70 km.
wygrane po 16 zł.
Sa to moJe najcudowniejsze llnieni,ny. Piękniejszego prezentu nie moW
reprezentacji Polski we:tmie
głam się soodziewać dodala na·sza udzial R. Seratin (Społem) wytypoDnia
lipca 1974 r. zmarła
czvtelnlczka. Do tel chwili nie umiem wany do wyścig&w
torowych na
nagle
sobie wytłumaczyć, Jak to się stalo, 200 m i 1 km. W czas le ubiei;loS. t P.
że kapitan naszej
drużyny malazl rocznvch I ME rozegranych w Motam w Murrhardt telefon sklepu. w nachium młodzi oo!scy kolarze nie
którym pracuję. Przecież depeszę na- zanotov.rali większych sukcesów.
dawałam z teletonu domowego. Myfn)
~le.
że stało s ie to za sprawą nawłasna
szych teletonistek,
które mając na
z domu GLINICKA
długoletnia pracownica
Unii Murrhardt bl:yskawicz.nte odszu~ ~
„Domu Książk1°
D7Jisiejszy
przedwnlk
Polaków, ta w 196e r.;
mlejl!ce w 1970 kaly numer telefonu w sklepie. (Bradrużyna RFIN' należy do na,jtrudniej- r. l czwarte w 1958 r. Drużynie RFN wo paniemk:i z łódzkiej „mi~zymia...
Nabożeństwo żałobne
odbędzie
się dnia ł lipca o godz. 10 rano
szych rywali. posiadających bogatą n1e oowiodlo się jedynie w 1962 r„ lll1C>Wej").
w kościele św.
Teresy w ł.o
kolekcję tytułów.
kiedy t-0 została wyeliminowana w
Naszym ciytelnlkom
należll' !!le
~·••M„•11111!9'111~
dzl, a pogrzeb na Cmentarzu Po·
Gospodarze
tegorocznych
ml- ćwierćfilnalach przez zespól Jug06 1a- krótkie wyjaśnienie. Otóż w niedzielwązkowskim w Warszawie (przy
strz-0stw w ciągu ponad 20 lat star- wil.
ne popołudnie p, Halina Jarewlcz
IV
bramie.)
dnia f lipca
o
tów na arenle międzynarodowe] wyNajwiększa rewelacją reprezentan- uszcześllwlona ze zwyciestwa polskie• v 9tap Tour de !'ranoe wygrał
godz. u, o czym zawiadamiają
robili sob ie doskonała wizytów'l<e. Z cl RFN byli w czasie MS w Szwa.1- !(o zesoolu nad Jugoslawią zaraz P? Betr;r. R. De Witte. w klMYfikacji
najważniejszych sukcesów piłkarskiej carii w 1934 r. Zespól trene~a Sep- zakończeniu telewizyjnej
transmls1i o'(ólneJ pro"·adzi Holender Karstens
CÓRKA, BRAT, BRATOWA,
reprezentac.1i RFN warto wymienić pa dokona!
niebywalei?o wyczynu. nadała. tele!onic1.nie depesze z i;ratu- który wyprzedza Merckxą 0 2 sek'.
SIOSTRZENICE i RODZINA
zdobycie t;vtulu
mLStrza świata w w finale drużyna H. Rahna. bra<"i lacJam1 za wspaniałą oostawę na1954 r„ mistrzostwa Euroov w 19'!2 r. Fritzów t o. Waltera p okonała „zło- szych dzielnych chłopców.
Na m iędzynarodowym turnieju w \
Prosimy o niesWadan1e kondoOb-Ok tego piłkarze
RFN mają :na j tą· iedenastke" W~ier. zdob:vwa.lac
lencJi.
Nadając depesze ~ni pnez moment Japonii polscy siatkarze wygrali 2
SW~ k®Clti w~tl'ZOS~WO iWl\11• pier""'6ZA nued&ce.
oo!e J.lcZYla. że za te gratUla.cje ~:v- USA
i pokonali ZSRR 3 :o.
~---mlll-------m!lllEl:i:~
• ':~
·-~r..__...,A -~
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Z

uża grupa byłych żol
ni erzy II wojny świato
we.; - obecnie członków
ZBoWiD, została udekorowana wysokimi odznaczeniami bojowymi, nadanymi
im
przez Radę Państwa
z okazji
30-lecia Polski Ludowej.
Krzyż Partyzancki otrzymali:
Lucyna Banasiak, M. Bieszcz, .J.
Czermiński,
J. Kaliński,
W.
Klinowski, R. Krasilewicz,
T.
Nowakowski, Krystyna Partyka,
J. Sobieszczański, Z. Szczakowski, B. Tomaszewicz, L. Znyk,
T. Balcerzak, Cz. Białecki, E.
Boguszewska, E. Kacprzak, A.
Kaźmierczak,
R. Klukowski, J.
1.\-farek. W. Radomski, L. Starczewska, D. Święcicki i T. Walczak.
Brązowy Medal „Zaslużc-.'1ym
na polu chwały" - J. Nowak.
Medal za Warszawę: I. Brzostowska, L. Grzelązka, N. Hertz,
Halina Kasprzak, J. Kopczyń
ski, S. Rżanck, H. Porzycki, S.
Oborzyński, S. Nowaczyk i T.
Lipiec.
Medal Zwycięstwa i Wolności:
J, Adamczewski, J, Balcerzak,

D

Relaks
11

-

o słomianych wdowcach
11
1

Jeofilanka''.

'
" Na
S1oneczna
p· k.. k..
11
mtr ows 1e1

obiady w niedzielę ..

JUZ

Gdzie zjeść smaczny i możliw\ie niedro~ obi.ad w nied2llelę? Jest
to problem, k t óry - zwtas2'Cza Latem - in.teresuje wielu z
nas,
a przede wszys tkim słomianych wdowców. Wiadomo, że w niedz.ielę
w restauracjach miejsca blokują wycieczki. a bary otwarte są tylko
w części. głównie z.resztą w śródmieściu. Cóż więc ma.ią począć konsumenci, którzy nie tylko w dni powszednie, ale także w niedziele
i święta pragną skorzystać z usług łódzkiej gastronomii? Z tym pytaniem
zwróciiiśmy się do dyrektora II Oddziału Łódzkiego Przedsiębiorstwa
Przemysłu Gastronomicznego Zygmunta Cupryna.

tylko
autobusy.„

- O sl<J'm ianych wdowrach - mówi dyrektor Z. Cupryn - pomyW każdą niedzielę (począwszy od 30 czerwca) będz.ie otwarta jadlodajnia .,Relaks" przy ul. Tatrzańskiej 124-b. gdzie m. in. wydajemy obiady dietetyczne. W godz. 13-17 w „Relaksie" z 10-procentową bonifikatą proponujemy konsument-om 4 różne zupy i 4 drugie
dania. Również w niedziele w „Relaksie" będzie czynna kawiarnia.
W pierwszą niedzielę lipca - 7. dla mieszkańców Retkini otwieramy
(równ i eż na następne niedziele) jadłodajnię „Sloneczną", a dla mieszkańców „Teofilo·wa" bar mlec.zny „Teofilanka". Tak w;ęc. również
m.i.eszkańcy peryferyjnych dziie1nic Lodzi będą mieli w niedzielę zapewnione obiady.
śleliśmy.

Odznaczenia
bojowe
dla członków
ZBoWiD
S. Berendzik, .T. Czermiński, A.
Dreszer, L. Głowacki, L. Grzelązka, W. Jabłonowski, A. Januszkiewicz, E. Jasiński, J. Kaliński, M. Kamińska,
Halina
Kasprzak, M. Kempa, W. Klinowski, J. Kopczyński, H. Kowalski. R. Krasilewicz, Z. Krasnodębski, W. Krzemiński, L. Kuciński, E. Kuligowski, M. Libera, R. Michałkiewicz, J.
Mikołajczyk, W. Orłowski, I. Potocka, K. Rawicki, H. Slczyński,
I. Wojciechowska, L. Znyk, B.
Gryszkiewicz, S. Gogołkiewicz,
W. Filipowi<>z,
Cz. Cierpikowski, A. B.vstry, Lucyna Banasi:.lk, T. BalcE'rzak, E, Boguszewska, M. Jachimiak. Z. Janic. K.
Kaczarowski, J. Kałużyński; T.
Klimczak, J. Kmieciak. J. Kosterna, H. Krysiak, Z. Kuberski,
J, Kulczycki, J. LE'śniewski, T.
Lipiec,
B.
l\Iikołajewskl,
J.
Olbrych, K. Owczarek, R. Przywitowski, W. Serafiński.
H.
Sierpiński, Genowefa Ziętał
I
A. Żak.
Uroczystość
odbyła
slę
w
Urzedzie
Dzielnicowm
Lódź
Śródmieście. Odznaczenia wrę
c1.al nacz.elnik dzielnicy
R. Rojewski.

myślą

Fot.: A Wach

Luto łódzkich płetwonurków
I

Rozmawialiśmy również z kierownikiem ja.dlodajni i kawdarni „Relaks" K. Gielz,akiem, który oświadczył nam , że postara się aby
konsumenci mieli odP<Jwiedni wybór dań w każdą niedzielę (8 l'.UP
i 20 drugich dań). a konsumf'nci. którzy odwif'dzą kawiarnię - mo~li
oglądać
transmisje
telewizyjne
(zaiIJstalowano
tu
tele'\lliz:or
„Rubin-200" z 23-calo,wym ekranem).
Ukr)
---------·-----------------------

Lódz.cy płetwonurkowie z „Try- Jak z.drowie'!
czasu gdy jestem płetwonurkiem
- świetnie! Pletwo.nurkowie niP - pozbyłem s,ię tej chorobv
tona" spędza lato na obozach orOd
,
Rozmawiała: KAS
ganizowanych nad jeziorem Powidż chorują np. na reumatyzm.
kolo Słupcy i będą zdobywać tam
•un111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111n1111111111
wyższe stopnie wyszkolenia. Lódzkich płetwonurków - poz.a łowiec- :
o~~ ~.c~v t ~p~ fr. od lat ~
twem podwodnym, w którym osią
gnięt<J ostatnio duży sukces zdobyENERGETYK - nieczynne
wając wicemistrzostwo Polski
KOLE.JARZ - nie<:ZYnne
mtere~uje
także fotografika, arGDYNIA - „Winnetou w Do.linie
Smiercl" 1ug.-RlfN od lat 14. g. :
cheologia podwodna, badanie pod10. 12, 14, 16. „Monolog"
(A) wodnej flory i fauny. Rozmawiamy
radz, od lat 14, godz 18. 20
:
HALKA
„Poskromienie
zlośnl.- :
z
„Trvcy" (B) USA. od lat 14. godz.
Co decyduje o pomyślnym po- :
15. „Love story" USA od lat H
i0Wa.11iu na rybę pod wodą?
g<Xlz. 17.30 19.30
1 MAJA „IN'aprawdę wczoraj" ::
- Znalezienie ryby i podpłynię
(Al poi. od lat 16,
godz, 16,
Aby usprawnić wykonywanie re- wę materiałów i dobrą organizację cte do niej na
około 1,5 metra.
17 .45, l 9.3()'
montów budynków mieszkalnych, pracy. A więc i pod tym wzglę- Strz.al z kuszy bywa na ogól ceLny.
MLODJ\ GWARDIA - „Jutro b<:- :
dzle za póżno" <Al cze<:h.
od :
Zjednoczenie Budownictwa Komu- dem ta forma prowadzenia różne_ Pana życiowy rekord?
lat 14. godz.
10. 12.15, 14.30, :;
nalnego w Lodzi w coraz szerszym go rodzaju robót przez brygady za„Bulllt"
USA,
od
lat
16,
godz.
stopniu wprowadza w podleglych trudnione w przedsiębiorstwach bu- 25·kilogramowy 11.um ~ści
17. 19.30
mu przedsiębiorstwach akord zry- downictwa komunalnego jest ze 1,65 m.
MUZA - „Ojctec chrzestny" USA •
czaltowany. Polega on na podpisy- wszech miar wskazana.
(j. kr.)
A. żychliński przed kiilku laty
od lat 18, godz. 15.30, 18.45
waniu z brygadą umowy na wykowz.!ąl udział
w eksperymencie o
OKA - „Cztery serca" radz. od :
lat 14, godz. 12, 14,
„ Doktor :
nanie w ściśle określonym terminie
światowym znaczeniu.
Przez ty_
Popaul" fr od lat 16, g<Xlz. 10, :
- za z góry ustaloną kwotę - poX~lrbA~Rl
dzień
przebywa! wraz z dwoma in16. 18. 20
szczególnych prac.
Je śli brygada
n:trni płetwonurkami w specjalnej
POLESm - „Klęska
atamana"
przed terminem
ukończy roboty,
kabinie p<.d wodą w zatoce Gdan(radz.) od lat 14, godz.
16.30. •
kt?re jej zlecono -. otrzymuje p_re,
skiej. Celem tego
wyczynu było
19.10
mię. Rzecz iasna. iest to powazny
,T. F, Cooper - P 1onlerowie. Iskry sprawdzenie
re.akcji
organiz
POPULARNE - „Kró!O'\Ve Dzlkle- :
1974 r„ str. 488 • zl 30 ·
doping dla zalóg budowlanych.
mu człowieka w takich warunkachgo Zach<ldu" :er. od lat 14, &. :
s. Strumph W0Jtk1ew!cz - Tier, .
·
• :
16.45, 19
Jak nas poinformował z-ca dy- garten K1W 1974 r„ str. 34i. z! 35.
a wynuk1
.z.ostały
wykorzystanA
PRZEDWIOSNIE - „3eżdzlec bez ~
rektora Zjednoczenia Budownictwa J Wróciła P<>l<ska. Iskry 19i4 r„ str. przy budoWJe Portu
Północnego.
głowv" IBJ radz. od lat 11,
11.
Komunalnego w Lodzi _ mgr Jan 308. zł 20.
się do osiągnięcia
1 przyczyniając
15.30. 17 45. 20
WAZN&
TELEFONY
Barański, w zeszłym roku zawarto
Teatr wyobratnl.
Wybór słuch<>· dużyrh oszczedno.~,
PIONIER
„Pogromca
zwie1974
2800 umów, a w bieżącym około ~~~k l r~~\owych. COK
r„
str
- Czy nurkowanie !Interesuje Lorząt" rum .-franc
od lat 14. g,
03
Informacja telefoniczna
15.30. 17.45 „100 karabinów" od
Straż Pożarna
08, 666-11, 595-55
4 tys. Akord zryczałtowany poz;,,, z INo.;,aczyńskl _ Mal pie zwier- dz.Ian?
lat 16, USA godz 20
_
09
Pogotowie Ratunkowe
wala nie tylko na wzrost plac (w ciadto. T. 1;2 . Wybór pism satyrycz655-55
Ogromnie,
ale
niestety
nie
Informacja
kolejowa
POKOJ
- „Jak
rozpetalem n stosunku do ub. roku wzrosły one nych. WLit. 1974 r„ str. 1180. zł 125.
399-80
284-60
jcsteśmv w stanie za_
woJne światową" (Al cz. I oo!. „
o 13 proc.), ale także wp!ywa na
Polskie podróże po Sląsku w XVIII wszystkim
265-96 547-20
Informacja PKS
od lat 14. g<Xlz 15.30, 17.30. „Sa- „
stabilizację załóg.
·
i XIX wteku Opr, A. Zieliński, Oss. gwarantować trening na basenie.
835-46
wodoch>,gowe
Pogotowie
muraj 1 kowboje" franc. <Xl 1974 r„ str. 356. zl S5.
395·85
- Cz.ego wymaga się od kandY·
Pogotowie gazowe
lat 16. g<Xlz 19.30
Oczywiście, umowy można podJ. A, Potrykowski - Tułactwo Po334-28
energetyczne
d:1ta
na.
płetwonurka?
Pogotowie
pisywać tylko tam, gdzie robotni- laków we Francji. T. 1,2. WLlt. 1974
REKORD - „Wielka Włóczega"
253-11
ciepłownicze
kom zapewni się rytmiczną dosta- r ., str. 857, zl 150.
fra111c. od la.t 11. godz. 15. „Sla- :
- Przede
wszyst<kim
dobrego
Pogotowie
dem czarnowlosej dziewczyny"
zdro\\riia i wysokiej
umi€'jętności
TEATRY
jug, od lat 18, godz, 17.30, 19.30
pływania.
godniach . otrzyma/em przesy1kę,
wych? Pytam o nie już chyba od
ROMA - „G<>racy
śnieg"
(A)
,,Madame
WlELKI g.00.z.
w której były aź cztery zameczrol•u.
Ekspedientki nawet nie
- Duix> ł!renujecie?
radz. od lat 14. g<Xlz. 10, 12, 14, ::
Butterfly"
ki. Nie zażądano za to ode mnie
wiedzą o co mi chodzi (I)
„Nieszcześcia
Alfreda"
franc.
19.15
POWSZECHNY
- Wchodzim} pod wodę przez oGdzież więc s ię podziały te tak
ani grosza!
od lat 14. godz 16. 18. 20
,.Billy kłamca"
latwe do prz11rządzenia ziemniaChciałbym publicznie podzięko
krągły rok nie wyłączając zimy.
SOJUSZ ,L!l1owa akacja" (BJ :
JARACZA
godz.
IB.3-0
„PQ<Piól
ki w ładnych kolo1·owycli pudelwać
„UNlTRZE" za wubawienie
węg„
od lat 14,
godz . 16.30,
i diament"
kach po 8 zł sztuka? Czy ż by ich
mni" z kłopotu i życzyć wielu
,.Serce
to samotny mvśllwy" :
MALA SCENA - godz. 19.30 „Sta
produkcję zawieszono? Wydcw;11/o
osiąqnięć w
dalszej
pracy. Nie
USA.
od
la1
16.
godz.
18.30
•
i·a kobieta
wysiadu.Je"
(od
mi się zawsze, że na puree suwątpię, że tych o•iąqnięć będzie
STOJU - „Walka o Rzym" wl.- •
lat 18)
rowca u nas nle brakuie. ''
jeszcze ba rrtzo wiele".
rum.
od
lat
14,
godz.
16,
_
TEATR 7.1~ ~ godz. 111.15 „Para
ZoJlia Szymkowska
Zadowolom1 posiadacz
„Umrzeć z milo~cl"
(BJ franc,
nie para"
(Główna 47)
gramofonu
od lat M. godz. 19.30
Pozostałe teatry nieczynne
SWIT „Arabeska" (B)
ang .
•
MUZEA
od lait 14. godz. 15.30, 17 .45. 20
Nie udało się ustalić„.
Poszukujemy świadka

17 3 0 0

Zryczałtowany
Przys;p•1esza remonty domo;w ~~,.Żychlińskim
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Na wczasach

Ten drugi sposób

I

„Kochany Reflekto1·ku !
Wiem,
to nie jest nowy temat, ale
µrze<0 i ez poprzednie pruvy poaNcia go ntc nu~ aa.ty, więc 1nu.:..e
war t o je::;zcze
d.o niego tvrJciC.
że

l~1ani

nuan.ow-Łcie

sposuo at.u pa-

sażerów,
zmęczonych
oczekiwa1ueni ~woich cra1nwu;ó·w i au10-

busów na przystankach i chcę
Cię prO>tC, z~bys go upowszecllml: ten sposob, to siPdzenic w
k.uc/(i. Mo;;e nie jest to zbyt wygodna pozycja, iecz przecież .rni
vdpoczywa!
Ni" 111a ławek
a wiem to
ja/:u t ~... ct-zwnk'i. z wiel0Letni111 stażcn, a..ni w ale:Jacll. Kościusz
ki przy Zamenhofa,
ant wzcjtuż
calej uasy tramwa7owe) do p,acu
Niepodlea<osci, ani na Zachodniej
prz y Limanows1dego, ani na placu
przed
Teatrem Wielkim.
Nie
ma ich w centrum prawie nipdzie. choć wiadomo że są potrzeb
ne. Ludzie na przystankacn przes t ępują z nogi na nogę,
cllwiejq, się ze zmęczenia, nie mają
gdz ie położyć swoich pakunkin11
n·ik.ogo to nie wzrusza.
Dlatego w ł aśnie występuję z taką inicjatywą. Jest to, na~uraln i e, dr11.gi sposób w ko!ejności. Pierwszy
znacznie zresztq prostszy
to vostawić ławki!"
H. M.

Zostaną zobowią1ani
RSM

„Bawelna•

odpowiada

na

nasze „ Pretensje do kierowców"

z

Dyrekcja Okręgu Poczty t Telel,omtmikacji przesiała do
nas
odpis wyjasnienia, skierowan ego
clo naszego Czytelnika, p,
A. Ratajczyka. Cz11tarn11: „ W zw iązku
ze skargą Ooywatela, która ukazała się w postaci notatki prasowej w „Dzien.niku Łódzki·m' 1
5
czerwca 74 r. pt. „Sześć dni na
trasie " („ .)
uprzejmie zawiadamiamy. że w tej sprawie przeprowadirone zostało
szczegotowe
dochodzenie.
Ustalono,
ze
list
ekspresowy, nadany 23 maja
w
UPT Sosnowiec 1, nadszedł
do
OUTM w Lodzi w dniu 29 maja
i tegoz dnia zostat Obywatelowi
doręczon11.

Przyczyn opó.tntonego nade}tcta
listu do Loclzi nie udalo s i ę jednak ustalić, gdyż llsty ekspresowe nie podlegają ewidenc1i pndcza.~ przewozu. Informując o powy ż szym Dyrekcja przeprasza za
ktopoty wynikłe
na skutek powstałego

opóźnienia."

Jak z tego widać. Poczta jest
wp-rnwdzie pełna galanterii i ust a
nowania dla klientów.
lecz nie
bie1·ze na siebie odpowiedzialno·
ści za powierzone jej
przesylki.
Prawdę mówiąc, z chęcią zgod zilibyśmy się na zupełnie przeciwne traktowanie nas żeby, mią.
11owicie. listy prz ycliodz ily pun/( tualnie, a wtedy ju t pozwoWibusmy Poczcie. żeby nas cz asem nawet zruga/a„.
R.

19 czerwca: „uprzejmie infOT·
mujemy, :że nie wyraziltśmy zgody na o z nakowanie
stanowisk
samochodów na parkingu przecl
„Jest.em posiadaczem gramofobudynlcii i nr 11 przy ul.
Ta·
nu „Mister Hit",
Przed
kilku
trza1isk ir
55/ 51,
Właścici ele
miesiącami
zepsul mt sie 2mnesamocho, .ów samowQlnte wuzno.czek
przy
pokrywie
gramofonu.
czyli stanowiska dla swoich poDowiadywalem się w sklepach %
jazdów
(przypomnijmy, że ;rroczęściami
radiowo-telewf~yjnybilt to w d.odatku ba1·dzo nie- - mi,
ale takich zameczków
tam
chlu1n :e R.) l w związku
"
nie
bulo.
Zwróci/em
sie do kiltym zostaną
zobowiązani przez
ku
Placówek
ZURiT,
lecz
t
to
administrację osiedla do natychn i e dato oczekiwanego sktttku. W
miastowego zlikwidowania stanojednym punkcie
poradzono
ml
wisk".
nawet, żebym zmieni! calą pokrywe <!), a7e zaraz pocieszono,
że takich pokryw te:t nie ma ( !) .
wiedzą
N i e pozostało mi nic
Innego,
jak zwrócić się bezpośrednio do
wytwórcy, 'Wystałem pisemko do
Łódzkich
Zaf,ladów
Radiowych
,UNITRA"
(Ul,
Wróblewskiego
„Drogi Reflektorku! Mota
Ty
16) pros ząc o przyslanie mi za
wiesz gdzie w l'..odzt , !t1b nau:ct
zaliczeniem
pocztowym
dwóch
w Polsce, można dos tać z iemniatakich
zameczków
bo
jeden
lti puree, tak bardzo przyda)qce
chciałem mi eć na wszelki wypasię np.
na wczasach narniotodek w rezerwie. Po dwóch ty-

Szacunek dla klienta

„Nawet nie

pytam„.''

o co

w

klopocie znalazła się
nasza Czytelniczka,
która jadąc
tramwajem nieszczęśliwie upadla
i. doznała skomplikowanego ztamania ręki. Serdecznie zająl się
nią od ra zu pewien pasażer, potem jednak wysiadł i tera= nasza
Czytelniczka szuka z nim kontaktu.
chodzi bowtem o ustalenie
godziny wypadku (za wypadek w
drodze od pracy na!eży się odszkodowanie).

=

=

koloniach

SZTUKI (ul. WiecJcovvskleio 38)
godz. 1-0-17
WSTORIJ
RUCHU
REW OLU·
CYJNEGO
(Ul.
Gdańska
13)
godz. 9-17
Al\CHEOLOGICZNE I ETNOGRA•
f'ICZNE fPi. Wolności 14) iodz.
10-17
HISTORII Wl.OKIENNlCTWA (ul.
Piotrkowska 282) sio<lz. 10-17
EWOLUCJONIZMlJ
(park S!eukiewicza) i<Xlz. 10-18

dużym

Oto najważniejsze dane:
bylo
to 5 czerwca o godz. 14.10 na ul.
Obro1iców Stalingradu przy Gdanslciej,
w tra111.waju linit ,,15".
V przejmego
mężczyznę,
kto1·y
pomógł
wtedy
poszkodowanej,
pl'Os <my, by jeszcze raz pośpie

z

szył
pomocą,
bezpośrednio

z

konta/ctując
p, Alęksandrą

się

Ma-

lecką,

91-006 Lodź, u!. Podrzecz19 m 6 lub z Reflektor-

na
kiem.

Adres Reflektorka: „Dziennik
Lódzkl",
ul,
Piotrkowska
96
90· !03,
Lódt, „Retlektor~m
po
Lodzi". Nasza telefony.
331-'7,
341-10.
PISZCIE DO NAS I TELEFO•
NUJCIE. CZEKAMY!

=

ulgowe
Skierowania
opla ty
Obowiazki służb socjalnych
Kiedy
zwrot
kosztów
przejazdu?
Uwagi
o
tegoroczn:vch
wczasach i koloniach
Na te tematy

rozmawiać będą

ŁOOZKIE

z naszymi Czytelnikami
W CZWARTEK.
PRZY NTU

=
= BALTYK

g<Xlz.
czynna do godz.

czynne

ł

BM.

303-0ł

w a:odz. od 10 -

1L30

MGR. BOGDAN SLIWINSKI
Rady Zw.

Zaw.

:

I MGR STANISLAW
CIESIELKA
wizytator Kuratorium Okręgu
Szkolnea:o Łódzkiego

1iZ akt prokuratury

=

:
--

Bardzo drogie.„ ciastka
Prokuratura Wojewódzka przeka.zała do Sl\dU akt oskartenta przeciwko 13 osobom - pracownikom ciastkarni nil' 5 i nr 3 LódZlkich
Zakładó\v Prremysłu Pieka.rs)tiego.
Od 1966 r. do paźdz.iernika 1972 r. Stani.slaw M. - kierowniiik t>iruitkarni nr 5, magazynJer i zmianowi brygadziści produkcji w.garneli jak formułuje zarzut - na szkodę LZPP znaczne
ilości wyrobów
ciastkarskich np. bułek jagodowych, keksu. babk1i piaskoiwej o · łącznei
wartości około 340 tys. zł. Mechanizm przestępstwa jest już znany
czytelnikom z innych spraw tej serii. kradziona mąka wprowadzona
poz.a ewidencją do produkcji, ,wypiek rozprowadzany prnez dobraną _
spółkę na wl:asny rachunek po sklepach przy współdziałaniu oraoowników Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrz-nego nr 3.
W ten sam sposób dz.ialało trzech oskarżonych pracowników ciastJcarni nr 3: kierownik. magaz.)"l'llier i zmiainowy brygadz.ista oraz tn.ech
konwojentów PTHW nr 3. zagarnęli na szkodę LZPP znaczne
ilości słodkiego pieczyw;t (np. bułki drożdżowe, serniki) o
łączne.i
wartości 150 tys. z.ł w czasie o.d grudnia 1969 r. d-o jes1e<11Ji 1972 r.
Udział poszczególnych
wspólników jest z.różnicowany tak w czasie
trwania przestęp s twa jak i w wa.rtościach. Rozprawa odbędzie się
J).r?.ed Sądem Wojewódzkim w Lodii.

=
=
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APTEK

3

KU\ńsklego 136a, Narutowicza n,
Piotrkowska 61. Pl. Kośc ielny 8, ::
Cleszlcowskiego 5, Fel!ńskiego 1,
(boks), Obr. Stalingradu 15.

;;

STACJA KRWIODAWSTWA

;

Franciszkańska

~

17/19 przyjmuje
codziennie w godz. 7.30-14, a w _
soboty 7.30-13.
~

ZOO
9-20

DYŻURY

('kasa

1~)

KINA

„Mania wielkości"
franc„ <XI lat 14. godz. 10, 12.15,
14.30. 17. 19.30
LUTNIA - „sutjeska" Jug. od
lat 14. g<Xlz l-0. 12.30, :u;, 17 .30.
20
POLONII\ - „Wlosna. Panie s ierżancie" P<>lski
od lat 11, godz.
10, 12. 14, 16. 18, 20
WISLA - „WdO'\Va Couderc" fr.
<Xl lat 16, godz. 10. 12.15, 14.30,
17. 19.30
WOLNOSC - „Czlowiek,
który
przestał palić" szwedzki od lat
14. <!Odz 10, 1.2.1.5, H.30. 17, 19.30
WLOKNlAR~
„N ie ma mocnych" polski, od lat 11, godz.
10. 12. 14. 16. 18, 2-0
ZACQĘTA „Syn Go<lzilll" jap.
Od lat !]. l(odZ 10. ll.45, 13.30.
„Spragnion a m!lości" butg„ od
lat 16. godz , 15.30 17.45. 20
TATRY-LETNIE „Heca" RFN
Od lat 16.
godz.
20.30 (kino
czy nne tylko w dni pogo d ne)
STYLOWY-LETNIE - .,WybaWlemem bedzle śmierć" tranc„ od
lat 16. godz. 20. 15 (kino czynne
tYlko w dni oogodne)
.
LDK - „Maty wielki człowiek"
USA <XI lat Hl, godz. 14. 16.45.
19.30
!'ITYLOWY - „IN'a krańcu świa~
ta" australijski od lat 18, 11.
15.30, 17.45. 20
· STUDIO „Barbarella" fra111c .wl. od lat 16. g<Xlz. 17.3-0. 19.45
TATRY - „Zawieszeni na drzewie" franc. od lat 11, g<Xlz. 10,
1'2. 14.
Pożegnan ie
z filmem
„Dzień.
w
którym wypłyneta
ryba" gredkJ <Xl lat 14, g<Xiz.
16. 18. 20
CZAJKA - „Grubasek" (czeski).
Od lat lL g<Xlz. 17, ,,Smiech w
ciemności"
(ang.)
oo lat 18,
godz. 19

=

wiceprzewodniczący

Lódzkiej

w

DYŻURY

~

SZPITALI

Instytut Położnictwa I Ginekologii (Sterlinga 13)
Klinika
Położnicza. ul
Curle-Skł<Xlowsklej
15 - Klinika Ginekologii - dzielnica Sródmieścle t z dzielnicy
Górna: Poradnia „K" z ul. Felińsk i ego

:::;
:;

::
~

:;

...

~

Szpital Im. Madurowicza
(M.
Fornalskiej 371
dzielnica Po- ::;
lesie, z dzielnicy Górna poradn ie „K" z ul Zapo!skie.1 Przy- ....
byszewskiego oraz z dzielnicy Bałuty,
poradnie „K" ul. Traktorowa. Lniana
:i:
Szpital Im. H, Wolf - dzielni- ....
ca Widzew oraz d zielnica Bałuty ....
oprócz PoradnJ „K" ul„ SedzJowslca t Llbelta.
:::
Szpital tm.
H,
Jordana

=
-„

s„
~

dzielnica

Saluty ,

Poradnia

K" :;

ul. Sedzlowska 1 Llbetta.
Chirurgia ogólna - Szoital Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Ch trurgia urazowa - szpital !.rn.
Kopernika (Pabianicka 62)
Ne11ro~hlrurg l a
Szp'tal Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Laryne<'loel•
Szpital
Im.
Barl!ckie!!o !Kopeińskiego 22)
Okulistyka - Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego 62)
Chirurgia I ;arvngoJogla dzlecleca
Szpital Im Korcza.ka
<Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital tm. Barl!cklego Utopc!ńskiego 22)
'
Toksykologla - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA

::
:;
;::
....:!.

;i;

;:::

,..
:::

3
::
...,_:=

~-

:::

3„

:;

...

::=

Nocna pomoc lekarska
Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ul, :
Sienkiewicza 137. tel. 666-66,
Ogólnolórlzld Telefoniczny Punkt
Informacyjny
dotyczący
pracy
placówek służby zdrowia, telefon
615-19, czynny Jest w godz. 7-21,
oorócz niedziel i świat.
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IO tym zapewne

al

~wiecie„.
Z okazji świąt narodowych, wizyt kurtuazyjnych okrętów w obcych portach,
uroczystości żałobnych, a także na cześć dostojników
państwowych i dowódców wojskowych oddawane są na morzu saluty armatnie.
NaJ·więce3· strzałów - 21 - liczy
salut narodowy.
Saluty armatnie na morzu oddawane są z reguły
z nieparzyste)
liczby dział; nieparzysta jest również ilość strzałów.
__s_a_l_u_t_n_a_r_o_d_o_wy
_ _o_d_d_a_i_·e__
sl_ę_ _n_a

Materiały

budowlane
ze szmat
UNFORMACJA WLASNA>
Każdego roku przybywa tyslące izb mieszkalnych. Budownictwo domaga się od przemysiu nowych materiałów wykończeniowych.
Odpowiedzia,
na
wezwanie budowlanych będzie
z pewnością budowa 'Zakladów
wlókien technicznych w Zelowie (pow. Lask).
Budowa tegoż zakładu ireallzowana ma być w cyklu 2 letnim. B.ozpoczęcie rok 1~<5.
Latwo więc obliczyć, ie już w
pierwszych miesiącach 19i7 r.
ruszy prodttkc.ia m. in. wykła
dzin podłogowych, izolacji stropodachów, szczeliwa okiennego
i izolacji akustycznych.
Szlagierem
w tym przedsięwzięciu jest surowiec, z którego materiały owe będą produkowane - odpady
przemysłu
dziewiarskiego. Spełni więc inwestycja kilka zadań - budownictwu da niezbędne materiały,
miastu 470 nowych' miejsc pracy a ponadto rozwiąże kłopot
z odpadami przemysłu dziewiarskiego.
<eo)

Klub

Nagroda dla

wodach obcego państwa.
Na czas
!Saluty świąteczne na morzu są
salutu okręt salutujący podnosi na złożone z 21 strzałów (taki salut
swoim głównym mas1:cie banderę oddaje się m. in. podczas parady
wojenną państwa, na cześć którego morskiej z okazji Dnia Marynarki
oddaje salut. Salut narodowy od- Wojennej PRL). W obcym porcie
daje się przed wszystkimi innymi można oddać salut świąteczny
z
salutami.
racji
uroczysto ś ci
obchodzonych
s 1
b
t
·
a ut oso isty s osu3e się w przy przez kraj, do którego dany port
padku spotkania na morzu lub w należy.
porcie okrętu z flagą głowy państwa, bądź członka rodziny panuSaluty żałobne
oddaje się przy
jące.i oraz w przypadku składania' ceremoniach pogrzebowych
osób,
wizyty oficjalnej na okręcie przez którym przysługuje salut osobisty.
dostojników państwowych, dyploPojedync~e .strzały sal~tu - . namatów i wyższych dowódców woj- rodowego, :;w1ątecznego 1 osob1steskowych. Podczas salutu osobiste- go - odda.ie okręt w równych odgo na maszcie okrętu salutującego ! stępach wyno~zących 3-5 sekund.
podnosi się banderę . wojenną pań- \ Okr~t. salutu3ący, podczas ruchu
stwa.
którego
przedstawicielowi , ~m111e3sza prędkosć. Przy salutach
oddaje się salut.
Salut osobisty za.łobnych odstępy miedzy strzała
nie może w żadnym wypadku prze- m1 wynoszą 1 mmutę.
wyższać ilością strzałów salutu naDo odda.wania salutów uoow;iżrodowego.
nione są tylko te okręty,
które
Saluty armatnie oddawane
8 ~ mają. c<_> najmniej 2 działa kalibru
również przy spotkaniu na morzu powyze3 75 mm.
okrętów . różnych
bander
jeżeli
W ciągu wieków zwyczaj odda. przynajmniej na jednej z nich znaj- wania salutów armatnich
ulegał
duje się dowódca morski w stopniu modyfikacjom w zakresie formy i
od komandora wzwyż.
Pierwszy treści. M. in. król angielski Jakub
rozpoczyna salut ten okręt, który I (przełom XVI/XVII stulecia) prónosi znak młodszego dowódcy. Sa- bował wprowadzić oddawanie saluJut znaku dowódcy wymienia sie tów armatnich
lad. unkami ślepy
strzał za strzał.
mi. Ale nie przyjęło się to ponieSaluty artyleryjskie oddaje się na , waż w tamtych czasach
rozbryzg
morzu w czasie od wschodu do za- wody był uważany za ważny elechodu słońca, a na kotwicy wzl(led- ment ceremonii. Dziś salut artylenie w porcie od momentu podnie- ryjski oddaje się wyłącznie pocissienia bandery do jej spuszczenia kami ślepymi, głównie ze wzgledu bezpieczeństwa.
0 zachodzie slońca.

Użytkowników

Samochodów Radzieckich

wyrusza na trust
6 tys. km
Cieszący
•le wielką popularnoś.clą
Klub Użytkowników Samochodów Ra·
dzieckich
wysyła
na trasy ZSRR
grupę 9 samochodów. Sześć tysięcy
kllometi•ów przejadą
w ten sposób
łodzianie,
członkowie
KUSR
prze•
Lwów. Kijów. Charków, Rostów nad
Donem i Soczi. A także. w drodze
powrotne.I przez Gruzję i Ukrainę.
Oc:-loszono wśród nich konkursy na
na jlep~ze zd.ierie
I opis wycieczki.
lrh rezultaty t11:dą znane w pierwsze.i dekadzie listopada br. kiedy to
!ury ogłosi, komu p1•zypadła w udziale nagroda w postaci wycieczki sa·
morhodowej do ZSRR.
Warto wiedzieć.
że do tej pory
"'~'jechało Już własnymi samochodami na trasy do ZSRR 21 członków
Klubu. Grupa wy.jeżdżająca 2 lipca
złoży
w tym dniu,
o godz. 6.30
kwiaty pod Pomnikiem
Braterstwa
Broni w Parku im. J. Poniatowski•·
10.
(jp)

łódzkic.h

Oglosz<>11y w lutym br. przez
warszawski SARP kon-

KULTURA. Zaraz po wojnie
z wszystkich stron kraju a przede wszystkim
ze zniszczonej
Warszawy, ściągali do Lodzi· pisarze, aktorzy, dżiennik1;lrze, naukowcy. Już · w 19'45 r. oddział
Związku Literatów Polskich liczył w naszym mieście 60 człon
ków. W tym czasie zaczęły ukazywać się w Łodzi
czasopisma

,,Szpilki",

„Przyjaciel", ,.Przygoda", „Swier
szczyk", nie mówiąc już o prasie codziennej, powstałą. redakcja literacka Polskiego Radia,
przedsiębiorstwa
.wydawnicze
itd.
Szczególnie aktywne środowi
sko literackie zyskało wówczas
poparcie ze strony władz miasta. Wskrzeszone zostały nagrody literackie.
Po wyzwoleniu
pierwszym laureatem został w
1946 r. Mieczysław Jastrun. w
trzy lata później nagrodę otrzymał Julian Tuwim.
Lata 1945 - 1949 to równie:!:
bujny rozwój teatru.
22. lII.
1945 r. wystąpił już z premierą „Wesela" Teatr Wojska Pol&kiego, w lipcu ot wart.i została
,.Syrena", w listopadzie .Teatr
Kameralny Domu Żołnierza rozpoczął swą działalność „Pigmalionem",
latem 1946 r., przyjeżdża do Lodzi Leon Schiller.
Ten zloty okres trwa do potowy 1949. Później
następuje
masowy odpływ ludzi
kultury
do odbudowywanej Warszawy.
Ale równocześnie rozpoczyna
gię rozwój własnych
łódzkich
placówek kulturalnych. Obecnie
w naszym mieście znajduje sie
89 publicznych bibliotek. 12 tPaftAw i i11~tytuc~1 mi.zycztwch
oraz 34 kina.
(j

PBOGRAM I
miarę

I

I

„V.J'ieś",

IBODA.. I LIPC!!A

10.0<J Wiad. 10.08 Apetyt w:r-rasta w
słuchania. 10.13 Melodie
r<>Zrywkowe. ·10.30 Lato z radiem. 12.05
Z kraju i ze świata. 12.25 Gdańsk
Warszawie został rozstrzygnięty.
na muzycznei antenie. 12.40 K001cert
Jeg<> celem był<> uzyskanie konżyczeń
13.00 Gra Polska Kapela.
cepcyjnego projektu zagospodaro13.15 Rolniczy kwadrans. 13.30 z anwania terenów i zespołów obiektologii jazzu. 14.00 Spiewa .. Sląsk".
tów sportowych w rejonie stadio14.30 Sport to zdrowie. 14.35 .,Wakanu X-lecia w taki sposób, aby
c1e z muzyka''. 15.00 Wiad 15.05 Lin1ożna tu było organizować wielsty z Polski. 15.10 Wakacje z mul{ie ilnprezy sportowe, treningi o ...
zyką. 15.35 Operetka. iej
twórcy i
raz. ~odzienną rekreację miesz-1 wykonawcy. 15.55 Transmisja meczu
kancow.
Polska - RFN 1 Frankfurtu n. Menem. 16.45 Wiad 16 55 Druga polowa
Uczestnicy
konkursu,
oprócz
meczu Polska - RFN. !6.30 Aktualzaadaptowania Istniejących obiekności
kulturalne.
16.35 W kręgu
Count Baslego
17.00 Rad iokurier.
tów do nowych potrzeb, projek17.20
Kabaret
piosenki.
18.00 Muzytowali m. in. halę sportowo-widoka i aktualności 18.25 Kronika muwiskową, zespoły urządzeń szkozyczna. 19.00 I wydanie dzienni.ka.
19.15
Sp i ewające
gwiazdy ekranu.
leuiowych, kulturalno-wychowaw19.45
Rytm, rynek. reklama 19.55 Alczych, wypoczynkowych.
kohol.
alkoholizm,
alkohol. 20.00
Naukowcy - rolnikom. 20.15 MuzyJury konkursu, na który wpły
ka rozrywkowa 20.25 Transmisja II
nęło 17 prac, nie przyznało pierwpolowy meczu Szwecja JuR:01;ła
szej nagrody. Dwie równorzędne
wla. 21.15 Muzyka
ludowa. 21.23
U uagrody otrzymali: architekci
Koncert chopinowski. 21.57 C. Debu.5Adam Zych i Wojciech Potkański
sy - Syrinx na flet solo. 22.00 II
z
warszawskiego
SARP,
przy
\\'Ydanie dziennika . 22.15 Mikrorecital
współpracy
Katarzyny Malik z
wieczoru - Rmsanna Fratello. 22.30
ASP oraz architekci, Ewa i JaMotosprawy.
2~ 45
Cole Porter w
nusz
Pachowscy z Warszawy.
wersji Instrumentalnej. 23.00 Wiad.
Ul nagrodę otrzymali: architekci
łódzcy Elżbieta
i Krzysztof
PROGRAM n
Muszyńscy i
Lech Bara1iski, ".
którymi współpracowali studenci
8.:łO
Wiad.
8.35 My 74. 8.łl! MeloWydziału
Architektury Politechdie regionu rzesz<Ywskiego, 9.0-0 Jan
niki Lódzkiej.
Bral1ms:
Kwintet klarnetowy
9.40
W świecie humanistyki. 10.0<J Pisarz
i ksiatka. 10.30 .z estrad i scen o_
perowych naszych sąsiadów".
11 .00
Emilio de Cavalieri: Rappresentatione di animo e d1 corpo 11.25 Jazz.
11.30 Wiad. 11.~5 Pięć minut o wychowaniu. 11.40 Lekarz przypomina.
11.50 Od Tatr do Bałtyku. 12.05 Komunikaty (Ll 12.10 .• Dzień przestepny" - npowiastkl współczesne (L).
12.30
Kalejdoskop muzyczny (L).
l.3.00 Wakacjp z muzyką 13.30 Wiad .
13.35 „Wyzwolenie". 13.55 Mini prze_
gląd folklorystyczny.
14.00 o zdrowiu dla zdrowia. 14.15 Rep. lit. pt.
„Na Jeziorze Gorzkim''. 14.35 Utwory T Balr<la \ K. Serockiego. 15.00
R~dloferle.
15.40 Gra klawesynista
h1szpań•ki. 16.00 W trosce o slowo J
treść. 16.15 Koncert muzyk\ ooer<>1;:ei. 16.45 Aktnalności łÓdzkie (L).
11.00 Ton 1 test (L). 17.03 .. Pozwól.
niech nadejdzie muzyka" - koncert
(l,). 17.30 Marcello i Pa'(anini w oolsktch nagraniach rLl 17.50 z cyklu:
„Koofro ntac.fe" - .. Moje 30-lecie" rep. CL). 18.20 Terminarz muzyczny.
18 ..30 Echa dnia 18 40 Pod skrzydlanu Hermesa
19.00 Gra !(itarzysta
Wes M<mt<(omerv. 19.15 Lekcja iezyka an~. 19.30 .. Trzecia iesień" i „!Na
"'Si
wesele" - dwa słuch. 21.00
Wsuólcze5na muzyka 21.30 z kralu
1 ze świata
21.~0 Wiad sPorto\\'e.
21.55 „Obrazv rortzinne" 22.1-0 Chór
PR.
2~ . 30 Mozart Divertirnl'nto.
22.40 Nowe wiersz~ Wł. Rronie1''5kiPg„_ 23.00 Przewodnik operowy, 23.30
oddział

kurs otwarty o cllarakLtrzc stu·
dialny1n na „Ccntrun1 sportu" w

I

„Kuźnica",

architektów

-

Jur'ełt

-

Splkerowi Stanisławowi Buko,v&kiPmu serdeczne wyrazy współ
czucia z powodu śmlercl

natychmiast skontaktuj się z Komendą Stołeczną MO. Osobiście. Bierz samochód. Błyskawicmie.
Przedtem zamelduj się
u Rogatki i wyjaśnij w czym rzecz.
Pułkownik zwrócił sie
z prośbą o współpracę milicji i uzgodnił z kompetentnymi w
tej sprawie ludźmi zasady wspólnego działania. Należy jak najszybciej znaleźr tę D<>wnarową. Nalegaj, by uruchomiono wszystkich wywiadowców znających środowisko handlarzy z bazaru
Różyrkiego. I daj mi znać, jak tylko uda się coś ustalić.
Ostatnie glośne już słowa Redlaka dogoniły Lubacza. gdy z.a.myka! za sobą drzwi. Po wyjściu porucznika panowała' kilkusekundowa cisza.
- Panie Podbiał - powiedział kapitan pr05zę
mówi<!
wszystko, co pan wie o D<Jwnarowej. Chętnie uwierzę, że nie
ma pan nic wspólnego z przemytem diamentu. ale musi umieć
pan o tym przekonać . Skąd pan :llnal tę handlarkę?
Podbiał milcz.al zastanawiając się
nad
słowami kapitana.
Przechyli! nieco w bok głowę. Z natury lekko przygarbiony,
skulił się jeszcze bardziej. Widać było, że waży każde slo·wo.
- Przyszła do mnie. do domu, około sześciu mies·ięcęy temu.
Powiedziala, że od wspólnych :majomych wie o tym, że jeż
dżę jako kelner w wagonie restauracyjnym do Czechootowacji.
Spytała czy chcę zarobić ...
- Wtedy pan powiedział, że pan chce - Redlak niecierpliwie bębnił palcami w blat biurka. - Jacy to byli ci wspólni
znajomi orientujacy się w charakterze pańskiej pracy?
- Nie wiem. Nigdy mi o tym nie powiedziała. Pytałem raz
i drugi, ale zbyła to żartem, a ja nie byłem znowu taki ciekawy. Wiele osób wiedziało. że jeżdżę za granicę.
Mówiłem
o tym często znajomym i kolegom w kawiarni albo przy piwku. Ktoś z ntch zgadał się widocznie z Downarową, a ta przyszła do mnie i zaproponowała, żebym co jakiś c11as„.
Kapitan przypomniał sobie ten fragment rozmowy z pułkow
nikiem. w którym była mowa o informacjach, jakie ot•rzymała
Centrala z Czechosłowacji.
- Mniej więcej raz w miesiącu? - spytał.
- Tak. Skąd pan wie? - zdziwił &ię Podb!M.

9.25 Matematyka w s7>kole '" Kra..
kowa). 10.00
„Czarodziej Gllnka"
(W). 11 .30 Matematyka w szkole ('i
Krakowa). 15.25 ITP IW). 15.40 Dzien
nik (kolor>. 15.50 Pilka.rskie
Mt.
strzostwa Swiata, mecz: Polska RFIN' (z Frankfurtu n. Menem, kolor).
17.45 Wiadomości dnia. 17.55
Renortaż :r: cyklu: „Portrety" (z Lodzi). 18.05 Losowa.nie Ma tego Lotka
(W). 18.30 Dziennik (kolor).
19.!0
Dobranoc •. Piegusek" (W). 11.l.20 Pił
karskie Mistrzostwa
Swiata, mecz!
Holandia - Brazylia (kolor.
D01:tmund). 21.20 „Pożegnanie weterana''
film d.ok.
prod. TVP (kolor, W);
21.45 Dzlermik (kolor). 22.00 Przegląd
Pilkarskich Mistrzostw Swiata
w!a._
d<J:IUOŚC\ sporl<YWe (W). 23.30
Program na czwartek (W).

PROGRAM U

współczucia
Wyra.:r:y szczerego
Koledze Int. Benedyktowi Kląbce
z powodu śmierci

TESCIA

MATKI
sktadaJat
składaJa>

J

KOLEŻANKI

li

- To moja rzecz. Proszę dalej.
- Miałem przewozić za każdym razem trzy metalowe pudełka papierosów. Powiedzfała, że chodzi o przepompowanie do
Pragi kilku dolarów. Z powrotem, do Warszawy, miały jechać
za moim pośrednictwem „kubusie". To są takie grube ołówki
automatyczne. Rozmiarami przypominają ... - Podbiał zbiera! myśli. W sukurs przyszła mu nagle jego wiedza kelnerska. Są
wielkości parówki. W Pradze oddawałem pudelka, dostawałem
„kubusie". Było ich zawsze pięć: jeden żółty I cztery czarne.
Zanosiłem je na bazar do Downarowej. Ta odbierała ołówki
i płaciła mi od ręki pięć tysięcęy za każdy kurs. To wsz.ystko
co wiem. Nigdy nie słyszałem o żadnych diamentach!
- Kto odbierał papierosy i przekazywał panu olówki w Pradze?
Niski, gruby tacet z brodą, w ciemnych okularch ! szerokim berecie. Zaws1,e ten sam. Spotykaliśmy się w restau.-acji na dworcu. Znakiem rozpoznawczym . byla gazeta w kieszeni płaszcza. U mnie polska, u niego czeska. Rodzaj gazety
dowolny. Należato ją jednak złożyć w ten sposób, by tytuł był
dobrze widoczny. Nad pierwszą literą tytułu mojej 'lazety musiał być kleks z zielonego atramentu, a u niego też kleks, tyle
że czar:ny. To znaczyło, że wszystko jest w porządku.
Kto podał panu za pierwszym razem znaki rozpoznawcze?
- D<lwnarowa. Jak tylko zgodziłem się z nią współpracować.
- Czy rozmawiał pan z odbiorcą papierosów w Pradze?
- Nie, nigdy. Dosiadałem się do zajętego przez niego stolika, albo on do mnie. Zamienialiśmy paczki. To wszystko.
- Skąd wobec tego, ów brodacz wiedział kiedy przychodzić
po papierosy?
- ~dzina była ustalona raz na zawsze: trzy kwadranse po
przyjściu pociągu. Co do dnia ... nie wiem„. Może dostawa! od
kogoś informację. że wiozę towar, albo przychodził do restauracji co miesiąc, a jak mnie nie zastał to w następnym tygodniu I tak aż do skutku.
A więc następne spotkanie nastąpiłoby najwcześniej Ul
cztery tygodnie? - Redl.ak wyrwał kartkę z notesu wyjętego
z. szuflady i napisał na niej kilka słów.
Tak. Ale ja jeszcze raz chcę powiedzieć, te nie wiedziałem nic o przemycie diamentów. Oni mnie oszukali! O dolarach faktycznie, przyznaję, że byłem poinformowany.
- Oni? Jacy „oni"? Handlarka - I kto jeszcze?
- Nie wiem. Domyślałem się. że Downarowa, podobnie Jak
ja, jest tylko jednym z łączników na trasie, ~tórą do Czechosłowacji szły dolary. a do Polski. .. chyba Jakieś kosztowności.
Podejrzewałem początkowo, że jeden . z „kubusiów''. które woziłem z Pragi d0 Warszawy. był robiony ze ztota, albo z platyny. Ale okazało się, że nie. Co było w środku ołówków, nie
wiem. Wolałem nie zaglądać. Downarowa ostrzegała, że „oni''
to znaczy organizatorzy całego przedsięwzięcia, nie znoszą ciekawości swoich wspótpracowników i jakiekolwiek
usiłowania
zorientowania się o co w tym wszystkim chodzi, może się dla
mnie źle skońrzyć.
Nie dostałem ścisłej odpowiedz! na ~tawione pytanie.
Kim są eł „oni"?

.... 30
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KOLEDZY
LÓDZKIEJ ROZGLOSNI
POLSKIEGO RADIA

Dnia 29 czerwca 1914 r.
nagle ukochana. Siostra i

zmarła

Ci-Ocla

TECHNICZNEJ ELTOR LóDZ
W dniu :n. VI. 1974 r. zmarł
wieloletni prezes Klnhu Oficerów
Rezerwy LOK przy ZO ZIW PRL
w Lo«z1

8. t P.

KOL. INŻ.
POBUCZNIK B.EZERWT

STANISŁAWA

ZYGMUNT
MAJEWSKI

KWAPISZEWSKA
FOKCZYŃSKA

voto

I

s domu

WROŃSKA

Inwalida woJenn:v

P<>g'l'Zeb odbędzie się dnia s. \'li'.,
1974 r. o godz. lł.30
s kaplicy

cmentarza na Rado;foszczu, o
czym zawiadamia poz.ostała w glę·
bokiin talu

CzMd Jego

dają:

KOLEDZY - CZLONKOWIE
KLUBU OR LOK PRZY
zo znv PRL w ŁODZI
Dnla 30 czerwca 1974 r.

'I· zmarł

przeżywszy

pamięci I

Rodzinie Zmarłego wyrazy głę
bokiego żalu i W1Spólczucia. skła·

R<lDZJINA

W dniu 30 czerwca 1974
lat 6'

pn;eżywszy

8,

Radogoszcza ł In·
oraz były prezes
,,Kotłobudowa", „In-

wlęzied

Spółdzieln.i:

stalator". „Farmedia", odznaczony ·

l\fedalem 10-lecla PL.
Pogrzeb
odbędzie sle dnia 3
lipca 1974 r.
o godz. 17 z kaplicy cmentarza na Radogoszczu,
o czym zawiadamiają
ŻONA,
CÓRKA, SYN
i SYNOWA

ł

P.

ANTONI
TURLEJSKI

ZABŁOCKI
nych obozów

zma,rł

lat 97

S. t P.

KAZIMIERZ
były

I KOLEDZY

s PRACOWNI DOKUMENTACJI

KOLEżANKll: ł

l!'ot. A. Wac.a.

!ta.pit.an m6wi1 szeptem n.achylony !!<> Lubacza -

TELEWIZJA
l'ltOGRAM I

17.!0 III I<Olllcert fortepianowy Dy.
mitra Kabalewskiego gra Tatiana
Charczenko (kolor). 17.40 Kino M;inlatur w programie filmy: .,Anato.
m1a" - Tadeusza Wudzklego, „Pa•
sja" - Jerzego sowy „Gość" - Engelberta Krala „Przebudzenie" Marli
T..ewandowskie,i I „Quo
Vadis" Zbigniewa Petersona. „Po prostu" Jerzego Bugajewicza i Leszka DobOsza. 18.30 Dziennik
(kolor). 19.lD
DobranóC. 19.211 „Czarodziej Gl!inka"
- mm fabularny. produkcji radz.
WiadQl.lllOŚCi.
rkolor). 21.35 Przegląd oolonijny,
PROGRAM m
22.05 24 godziny (kolor). 22.15 Malar-stwo r06Yiskie 1850-1900. 22.45 Spie12.IH! Z kraju I ze ~wiata.
12.20
„Gloria" ~ra zespół Steve Kuehna. wa Leo11ard Andrzej
Mróz solista
12.25 Za klerow:nlcą. 13.00 Na olszty1'1- Teatru Wielkiego w Warszawie

lllllllllllllllllllllllllłlłHIHlllllllllRftllllllltlłllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllłllllllllllllllllltmlllllllllllllllllllllHllllHIHllUlllllłllllłllll

R. JAWOROWSKI I J. SALECltl

1k!le! aMenfe. is.oo Eksi:wesem !)rU!I
świat.
lS.10 Dyskoteka pod gruszą.
15.30 Herbatka przy samowarze. 15.50
Nahorny
gra
Zielińskiego.
16.05
Awantura o dziecko - e:aweda. 16.13
„summertime" - śpiewa
Mahalia
Jack-son. 16.23 Lato w Filharmonii J. F Haendel - „Muzyka na wodzie". 16.45 Nasz rok 74. 17.00 Ekspresem prze• świat. 17.05 ...Jokohama" - odc.
pow. 17 .15 Kiermasz
płyt. 17.~0 Przeskoczyć śmierć rep.
16.00 Kronik1 włoskie 18.30 Polityka.
dla wszystkich. 18.45 Poezje śpiewaj~
Wanda Warska I Czesław Niemen.
19 .00 Ekspresem przez świat,
19.05
„Niezwycle:!ony" - odc. pow. 19.35
Muzyczna poczta UKF. 20.0Q Remini,.,
scencJe muzyc,.,ne.
20.50 „NaszY.1nlk
z monet" - słuch. 21.HI .. Prognoza:
na jutro"
Zespołu
Laboratorium.
21.25 Budapeszte1\skie muzykalia. 21.50
G. Donizetti - „Maria Stuart". 22.00
Fakty dn1ia.
22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów - zespól Ten Years After. 22.15 Trzy kwadranse jazzu.

Wyprowadzenie zwłok
nastl\pl
dnia 3 lipca br. o godz. 15.30 z
kaplicy Stareirn Cmentarza przy
ul. Ogrodowej, o czym zawiada.
mia Ją
ŻONA, SYNOWA, WNUCZĘTA
t PRAWNUCZKA
111.sza
I

§wlęta

żałobna

odbyła

się

liI>Ca br. w Kolumnie.

PODZIJ!jKOWANIJC
Wszyistklm tym, którzy oka.zal! pomoo 1 wspólczucle
w pogrzebie mojeg-0 Męża

orM: wzięli

udział

JERZEGO KLIMKA
a w szczeg6lno4ci: Dyrekcji l..ódzklego Pnedi!!lęhlo"twa Obrotu Pro·
duktami Naftowymi, Radzie Zakładowej i Pracownikom Zakładu
CPN w Ko!Ull!Zkach, 1kla4a
serdeczne podziękowanie
ŻONA z CÓRECZKĄ 1 RODZINĄ

Redaguje kolegium Redakcja - kod 90-103 t.ódt. Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „DL" Lódt, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystkimi działami.
Redaktor naczelny 325-64.
z-ca redaktora naczelnego 307·26 Sekretan odpowiedzialny,
II sekretarz 204-75. Działy: miejsi<J 341-10, 337-47, sportowy 208-95. eko nom1czny 228-32, wojewódzk.J 223-05, dział listów I lnterwenc.11 30:1-04
(rękopisów nie Mmów1onych redakcja nie zwraca).
kulturalny 621-60. „Panorama" 307-26. dz lal społeczny 1 fotoreporterzy 378-97, Dział Ogłoszeń 311-50. (Za treśc ogłoszeń redakcja nie odpowiada).
Redakcja nocna 869-68. 868-78.
Wydaje Lódzkle Wydawnictwo Fra sowe RSW „Prasa-Książka- Ruch". Cena prenumeraty: rocznie 234 zł, półrocznie 117 zł, kwartalnie 58,50 zl.
Zgłoszenia prehumeraty
przyjmują urzędy pocztowe 1 oddz!llly terenowe „Ruchu". Egzemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu", Lódż, Piotrkowska 95.
Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki „Ruchu" I poczty. Nr
indeksu 35003.
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