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Berii fiski etap bez sukcesów

DZIEN·NJK
1:0 DZK,I
Najiywotnieisze

PZPR

przedmiotem obrad

w Berlinie

Biura Politycznego KC PZPR
- Wnioski w sprawie racjonalnego wykorzystania wszyst·
kICh użytkow rolnych;
- Założenia relocmy podatku
gruntowego,
u wzglęun.iające
włączenie oo świaucztal uuc'-1~0wych wartości dostaw obowiąz
kowych;
- Zamierzenia dotyczące roz·
szerzenia kotu.Laktacji i innych
form skupu zbóż, ziemniaków
i zwierząt rze'~nych w związku
ze zniesieniem z dniem I. I.
1972 r. obowiązkowych dostaw
tych produktów rolnych.
Biuro Polityczne akceptując
kierunki rozwiązań zawarte w
przedłożonych pod
<>brady materiałach uznało za słuszne, aby
rząd dokonał niezbednych zmian
W ni„dziPlę 30 maja wieś
w przepisach dotYClących rolpolska obchodzić będzie swoje
nictwa ora·, p1zedlożyl Sejmotradycyjne doroczne święto. W
wi odpowiednie projekty ustaw.
tysiącarh wsi i osiedli odbędą
W lrnlejn:vm punkcie obrad
się w
tym dniu uroczyste n1a6iuro
Polityczne
rozpatrzyło
nifestacje i wiece, a wieczorem
stan realizacji Inwestycji szcze- jak nakazuje zw:vezaj - zagólnie ważnych dla gospodarki,
baw:v ludowe, fP•lVnY, kiermaktórych
tf•rmin
uruehomlcnia
sze i występy z"spolów fnlklopr7ewid•.ian:v jest w latach 1971
rystyczn vrh.
-1972. zalecono rządowi podję
W tym roku p17.ypada 7:; roczcie ni<'zbc;dnych <rodl<ów w cenica pnw•tania jednej z pierw.
lu zape\vnicnia uzyskania przez
szych organizacji chłopskich nowo uruchamiane 7ald;tdy proMa-z,ursklcj Partii Ludowej. Z
jektowej z<lolno<<'i produkcYi·
te.I pr;1yrzyny centralna akadenej nie później niż w normatvwn f„ ur:t„, ... ,....„.m ,..'f„ 1 .... fi'„""'; _
mia z okaz.li Swięta Ludowego
z udziałem prudslawl~iell / tl'tV WOl<'Wtl<lzkie PZl?R 7.abczpicrzą
lrnntt'olo re;>Jl7,arii tych
n•iw.vistyeh wl11dz - odllędzie
prlorvtetowvrh inwPstycJi.
de '?!ł b"l'l. w Ohztynie.
1

30
'

Niestety nie ziściły się nasze nadzieje, nie została podtrzymana
tradycja dawnych lat, kiedy to etapy w Berlinie wygrywail:
Magiera (1963 r.), z. Czechowski (1967 r .), Z. Hanusik (1968 r.),
A. Bławdzin (1969 r.) I w 1910 r, Wojciech Matusiak, Kolarze nasi
pojechail wczoraj mało aktywnie. Zie pilnowali zawodników, którzy
inlcj<>wali ucieczki. Wczoraj wprawdzie zerwali się na kilkanaście
kila1netrów przed metą i ruszyli ia uciekinierami, a.Je brnklo Im
tchu i sil by nadrobić stracone metry,
Na wczorajszym etapie najlepszy z naszej drużyny był Krzysztof Stec, który w Berlinie zameldował się na i pozycji. N aj bardziej zależało nam na dobrym finiszu Szurkowskiego, który jechał do Berllna z mysią o zdobyciu koszull<i lidera. Zawiódł również Czechowski ! lak to się stalo, że niestety na etapie ze Szczecina do Berlina nie potrafilismy wysunąć się na pozycje czołowe,
a wręcz przeciwnie straciliśmy wiele nadarzających się okazji do
odniesienia pełnowartościowego zwycięstwa.
Wydaje się uam, że w tym roku kolarze nasi jadą mac:onie gorzej niż w roku ubiegłym i trzeba tu szczerze i otwarcie powiedzieć, że pech pechem, ale brak nam dobrej taktyki i kto wie
może nawet kondycji, by walczyć odważnie I jechać pewnie po
zwycięstwo. Wkradł się jakiś trudny do usprawiedliwienia
kompleks niższości w stosunku do rywali, którzy nie ;ą znów aż tak
grnżni, żebyśmy mieli im ustępować.
Na pozycji lidera umocnił się Fr. Balduzzi, a Szurkowski z 2 po•
zycjl spadł na trzecią. Natomiast fatalnie jest <i naszą drużyną
w klasyfikacji zespołowej po pięciu etapach,

Delegacja

problemy rolnictwa
Na posiedzeniu Biura
Politycznego KC PZPR 11 bm. rozpatrzono przedłożony przez rząd
następujący
kompleks
zagadnień
T.\Vi::łzanych z zanewnieni,..m
odpowiednich
warunków
dla
rozwoju prod u kc.li rolnej:

Balduzzi nadal liderem

We wtorek 11 bm. przybyła
do Berlina na zaproszenie KC
SED delegacja partyjna PZPR
kierownikiem
Biura !?rasy
KC, Wiesławem Bekiem na oze!e.
Celem wizyty jest zapo-z,nanie
>ię z zasadami partyjnego kierownictwa prasą i działalnością
środków
masowej propagandy
w NRD.

I

Na piątym eta1pie XXIV Wyki1gu Po1koju roz-egranym n.a
156-k.m tras·e ze Sz~zec:.na do
Ber•Ena, 2l·le·tni
Be•J.g M. Demeyer
pczed>uży•!
serię
z•WY·
c1ęstw swoich
roda·ków. Te,gor<X!zny wyścig staje się
~oraz
ba rdl'Jiej in.teresujący,

eta·p!e, któ~ego brasa wio·
nie.mal całiko ,wLcie po szo>ach NRD,
na;więcej
do powiedzenia miel i
re·preze•ntancl
ZSRR . oraz Bel1goow'e.
Słab!e-j
poJecha,Ji
Wlosi,
a koTarze
C5'RS i Polski oglądaJi .:ę na
s:eb :e I n 'e podjęli zdecyd.owa:
Na

dl.a
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WYNIKI

wielką wzorcownią
1!

bm. w Sali Kongresowej
Kultury i Nauki nastąpi

Pałacu

Władze

czechosłowackf e
wydaliły

chuliganów
,Jak
poinformowała
;'\gencja
CTK
władze
czechosłowackie
wydahly z CSRS cz.terech studentow amerykańskich i dwóch
z. NRF, którzy w dniu święta
1-majowego zrywali na ulicach
Pra,g.; czerwone nagi.

Protest
ZSRR
Minister5two
Spraw
Zag,anic„nych
Z.SRR
uożyło
we
wtorek pcoteot w amibasadz'e
USA w Mosk;wie w zw i ą~f!;u z
bezprawnym
za<:he>wan iem się
okrętu woje.nneg 0 USA w C1eśni,ni„ Koreań~k:ej 6 maja br.,
w wyni,ku czego zde~zył się o.n
z rad:z.ie-ck1m sta·Vkiem rataw·
niczym,
który dozna~ powa,ż
nych uszk.odzeń.
W

nocie

ZSRR

pcxHNeśla się ,
się o•krę

te ta·k.ie zachowanie
tu

maryna·rki

wojennej USA,
d,la bez·
na otwartym morzu, jest &pro:eczne z ogólnie
przyjęty>mi
no·rmami
prawa m i ędzyna.rodO'Wego.
W
n<X!ie
zawa·rte
jest
żąda.me
pod adresem
rządu
USA , by
podjął skutec7'ne krook•i w kieru•nku nie<łopu.szczen!a do po·
dobnych !ncydentów w przy.
szlości
oraz o?lw l ade7e~ ! ~ że
stronR raliz ie-i:-ka zastrzega sob ie
prawo do
rekompensaty
za szlke>dy wvnądzo•ne statkowi radzieck·ieimu,

stanowiące

pieczeń9twa

zagrożenie

że;r\.ug;

wydawnictw

świata

uroczyste otwarcie XVI Między
narodowych Targów Książki, na
których 2400 wydawców z 23
krajów Europy, Ameryki, Afryki I Azji eksponować będzie ponad 60 tys. tytulów książek opublikowanych w astat.nich dwu
latach, w 60 proc. będą to dzieła
z dziedziny nauki I techniki. Tegoroczne targi stanowić
będą
etap przygotowawczy do
obchodów
organizowanego
z
inicjatywy UNESCO w 1972 r.
Międzynarodowego Roku Książ
ki oraz obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, przy:
padającego na r. 1973.

WYNIKI

Hessa
A~eneje
rząd

prasowe podaj~, że
brytyjski wystąpił ponow-

n:e z wn:oskiem o uwo1'nienie
byłego

zasteocy kancler:za III
Rzeszy,
Ru.<Jolfa Hessa,
Jak
w:adomo, przebyw.a on nada,!
w więzieniu czte,ech w . ełk'ch
mocarstw w Spandau w Ber1inie zacihodnŁm.

„BATORY"
.zakończył

swó i ostatni

rejs
ak wynika z Informacji
kpt, ż. w, Krzyszto!a Meissnera, przekazanej z pokładu
.,Batorego''
tuż
p.rzed wejściem do Hong
•
Kongu,
na~z
zasłużony
transatlantyk 11 bm, zakończył

J

DRUŻYNOWE

V ETAPU

1. Belgia
2, ZSRR

3.

Wielkie
nieszczęście
nawiewczoraj łód:r;ką di~ceZJę.
kościół
katedralny pod
wezwaniem św. Stanisława Kostki, fundowany w 1912 roku
sumptem społecze1istwa naue·
go miasta i w 1920 r>oku konsekrowany na l<iatedrę.

dziło

Spłonął

Nie sposób oczywiście docieteraz przyczyn, W każdym
razie \\;adomo, iż ogień ' ogarną! drewnianą konstrukcję da•
chu nawy głównej
ok. godz.
18.20 podcl!as nabożeństwa majo we go odprawianego przez ks.
Piotra Rycerskiego. Wersj• .•'I
sprzeczne:
uczennica Sz.koły
Podstawowej
im. Lompy
Magdalena
Rosłaniec,
która
stała w tym
czasie 7.a ołta·
rzem głównym,
twierdzi,
że
ogień
buchnął
w momencie,
gdy
eksplode>wala
jedna
ze
świetlówek.
Franciszek Kania,
który
dostrzegł
ogień
z ul.
kać

Wólczańskie;

Rząd brytyis~i
za uwolnieniem

ETAPU

Demeyer 1Belg1a) 3:39,0'1
2, w. N,-e1uo:n ~ZSRR) 3:J9:~7
3. 1. Gera (Węgry
3:3~.52
4. B, Kn.,.spel (NrlD)
3:ł0,i.2
5. D. Vo..g~lae·n<ler (INRO)
6, M. Om10op \.Be·lgia)
1. K. Stec (Polska)
8, T, Va.sde \·Ru.munia)
9. P. Matousek (CSRS)
!Il, c. Grigore l'~u.mu•mą)
4.;, w. Ma·tuslak
1>5. z. Krzeszowiec
56. J. MiJ<oła.j-czy·k
78, Z, C2eehow.ski
80. R Szur•kowski
81. A. Kaczrna"ek
wszyscy
w tym samym cza.sie co Knis,pel

OgP a\i< •

Ksiąik-i

V

l. M.

Międzynarodowe

Targ.i

Balduzzl

Wyniki

2400 wydawców z 23 krajów Eu1oi1y,
Ameryk;, Ahy~i i, Azji e'lcsnonować.
będzie &D lysiqcy dzieł

XVI

Franco

neJ akeji, Dbawiają.c się roz•
trwo-nie·nia sil.
Bohate«e"lf dnfa był tiriumlator Battyck:ego Wyścigu P~zY·
jaźni,
len i•n.gradczyk W. , N .' elu.bln. Dał on sygnał do sm 1a•
lego i ja·k się okazało sku·te~z
nego uderzenia tuż po prze.ie·
cha·n!u przez kola.rzy llni-i 'otne1 pre•mii w Schwedt,
Chociaż
do metv
pozostało
około 80 km, podopieczni trenera Kao!tonciwa l'Jdecydowali się
na ~fekt<>wną al«cję i przygo·
towali
N ie.lv•b'•nowi korzystną
pozyc;e do ata•k u.
N" 6() km w Schwedt lotną
t>"emię wy-~rał Rumun Vasile
nrze-O
Włochem Ma.ff'>i~em
i
Ma.tns'"k'em, Nasteon 1e na cze(Dalszy ciąg na str. 2}

ponoć

remoncie I obudowanej drewnianymi rusztowaniami. Gdyby
Dne się
zajęły,
niewątpłi•wie
wież 3
uległaby zawaleniu.
Ksiądz
biskup
ordy·nariusz
diecezji łódzkiej, Józef Rozwa·
dowski,
w kilkanaście minut
po wybuchu pożaru powrócił
właśnie z podróży do Wrocła·
wia,
Tak
on,
jak
i
biskup sufragan Jan Kulik w
ro.zmowie
z przedstawicielami
prasy nie ukrywali, że iest to
tragedia, jakiej nie notyją od
dziesięcioleci
kroniki kościoła
w kraju i za granicą, wylącza
jąc
oc<iywiście
wielkie pożary
świątyń Z''viązane z działania•
mi wojennymi,
Trzeba tu podkreślić poświę.

ktOrzy z na·
pod gradem
stropu
wielkich płatów tynku, wyciągnęli
do wyjścia pokaźnych rozmia•
rów główny żyrandol.
Kiedy
opuszczaliśmv
okolice l<iatedry
ok. godz. 20, dogasza,no już
resztki
głowni
leżących
na
sklepieniu na wy glównej, Cały
dach
nad kościołem
spłonął
doszczętnie, główna
wieża katedry ocalała. Wnętrze kościo·
la było zniszcZ(lne: zalane wodą, zarzucone
odłamkami be•
tonu.
Cały czas wokół miejsca wypadku, w odległości <>kreślonej
strażaków,
rażeniem
żyda.
spadających
ze

cenie

(Dalszy

ciąg

na s.ta·. 2)

115:33.59

16:35.!4
16:35.29
16:33.34
Hi:35.36
16:35.39
16:35,4.1

16:35.42
16 :35.46
16 :35.57
16:36.59
16:31.23
16:37.43
16:38.li
16:56.00

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
PO V ETAPACH
Włoc'hy

3. CSRS
4. Belgia
5. NRD
6, Węg<ry
7. Rumunia
8. Polska
9. Bu bgana
10. Fri!•ncja
~:. Fi,n.la n.<Jia
12. Szwaj-caria
13, Ma . ro-~o
14. Dania
15. Ang•l:a
16. AJ,gieria

zauważył

66:2LS1
66:22.48
66:24,n
66:24.35

66:24.H
66:is.o.1

66 '25.06
66:25.33
66:3-0.59

66 :33,37
66:37.ll
66:38.21
66:39.34

67:05.2<1
67:08.54

67:17,22

KLASYFIKACJA
NAJAKTYWNIEJSZYCH
KOLARZY
J,

2.
3.
4.
5,
6.
7,
8.
9,

Nieluhin QZSRR)
Szurkowski (Polska)
Sta·r·k-0w QZSRR)
Holi•k (CSRS)
Maffei·s (•Włochy)
Va•s i,le (Rumun:a)
Yon (\Francja)
Stec (Pol,;ka)
Omloo,p ~e1gi.a)

la pkt.
13 H

11
6

6
5

5
5
5

"
u

,;

„

DZISIEJSZY
ETAP

„Lucky
ship"
(„szczęśliwy
st11tek"),
jak
go
na7.ywano
wśród
aliantów w czasie wojny, dlugo po1ostanie w pamlę
<'i nie tylko polskich marynarzy.
Po przeka7.aniu , statku . na
załoga

1. F. Baldu:otl QW'l<X!hy)
2. W. NielUJl>i•n (ZSRR)
3. R. Szurkowski (P)
4, F, Onga.r.ato QWłochy)
5. A; Holik (,CSR6)
6. J, Osi111cew (•ZSRIR)
7. I. Gera (Wągry)
8. Z. Czechowski (P)
9. A. Star•kC>W (ZSRR)
10. T. Fie,ren1S ~eł!gia)
51. w. Matusiak
52. J, Mikołajczy•k
53. K. S~c
56. z. Krz.eszowiec
91. A. Kaczmarek

2. ZSRR

ostatnią podróż w swej bogatej
karierze tnorskiej.
Ten
poże
!(na ln:v rejs by! jednym z najdłuższych,
jakie odbył 35-letnl
weteran. Trasa podróży, wiodą
cej przez Atlantyk, wokół wybrzeży
Afryki. Ocean Indyjski
I Morze Południowo-Chińskie,
wynosila ponad 14 tys. mil morskich.

zlom ,

14:l0.13
14:40.U
14:!0,58

KLASYFIKACJA
INDYWIDUALNA
PO V ETAPACH

tt.

dym i plomienie wydobywajace się koło wieży nad prezbiterium.
Ok. godz, 19.:!0 runął dach
nad nawą główną i wioża oad
prezbiterium.
Ogień trawiący
drewnianą
konstrukcie powo·
dowal, iż międzi·ana blacha, jaką
pokryty był dach zwijał~
się
jak palonv papier.
Straż
p~ż~t>na,
która przybyła
na
m1eisce
tragic7nego wypadku,
w ~ile wła4ciwie całego stanu
bojowego. hkim dysponn ie w
naszym mirście, pr"Zy użyciu
dwu 30-metrowych drabin typu „Magirns'' ograniczyła
w
pierwszej fazie swa d1,iałaJnośC
do ochronv wieżv głównej katPdry.
wieży pozostającej
w

,.Batoree:o" powró„

ci do kraju samolotem,

Węgry

Foto: Jerzy Swltalski

Dziś
rozegrany zostanie Vl
etap WP, Trasa długości 145 km
prowadzi z Berlina do Cot tbus.
Start nastąpi o godz. 13. Kolarze na mecie. oczekiwani będą
okolo goil.z. 16.40. Przewidziane
są dwa lotne finisze na 28 km
1 Da 62 km.

Przedstawiciele LWP Pożar
z

wizytą

chosłowackie.

zakończyli wjzytę
Przebywająca

na zaproszenie
francusko-polskiej grupy par•az 7-dniową wizytą
mentarnej
we Francji delegacja polskofrancuskiej grupy parlamentarnej z członkiem Rady Panstwa,
grupy Euprzewodniczącą tej
zakoriczyla
Krassowską,
genią
swój pobyt we Francji. W sklnd
postawie:
delegacji wchodzi1·
Iwaszkiewicz, EugeBolesław
niusz Grochal, Witold Lassota,
Henryk Skrobisz, Edmund Osmariczyk i Janusz Zab'ockl.
W czasie pobytu we Francji
polscy 1osta1;
parlamentarzyści
przez przewodniczące
przyjęci
go Zgromadzenia Narodowego
Achille Peretti'ego. ministra kultury Jacques Duhamela, ministra ochrony przyrody i środo
wiska ludzkiego Roberta PouJade'a I sekretarza stanu dis za-

granicznych Jean de Lipkowskiego. Delega cja polska odbydwustronne roznwwy
także
ła
g~upy ·
przedstawicielami
z
w Zgromafrancusko-polskiej
Nairod.o•wego.

podróży

po

oówie•d~:•t.a

W

cz.a;s1e

Francji delegacja
D ijo n, Lyon i Tu0

luzę.

P. Jaroszewicz
przyiął

min. Iszkowa
Rady MiniP'rezes
'11 bm.
strów, P:ok Jarosze•wkz przyw· Polsce
prrebywającego
jął
rybnej
go5'poda·rki
ministra
ZSRR, Aleksa.nd•ra roszkowa w
towar zyistwie a1mbasadora ZSRR·
w P olsc e, Sta•n i.sł.aw a PLłoto•wi

Mikronezja
żqda

cza.

niepodlegfości
Z artykulu „New York Times" dowiadujemy się, że ludkilku archiność Mikronezji pelagów w zachodniej częi<ci Pacyfiku zdecyde>wanie występuje
przeciwko planom rządu USA
anektowania tego terytorium powierniczego ONZ.
W 1947 roku Mikronezja zoprzekazana pod opiekę
stała
Narodom Zjednoczonym. Jednak od tego czasu rząd USA
uprawia tam poUtyll:ę mocar·
stwa kolonialnego, nie toroszcząc
się bynajmniej o rozwój obszarów, którymi ma się opiekować
w myśl mandatu ONZ.

*

polscy

we Francii

dzenia

*

Dziś

Po.prz.edi1io min, Lszkow baWybrzetu G<laris:t:m,
na
wił
gdz:ie z,wie<lzH Stoc«nię Gdanim. Leni>na, Sbocznię im .
ską
Komuny Pary„kiej w Gdy.ni oraz Gdańską Stoczmię Remontową.

1

SPORT

UJ

w prze1pr01Wadzonych przyjacielskich rozme>wach porusz.ono szecoki zakres tematów doda'iszego zaciejnietyczących
ni.a współpracy m·iędzy .Pols;.ą
w dzil'd.zi·nie gospoi ZSRR
z,, nczególnym
darki rY'bne.l,
rozsr.erzen1a
u•w1,ęlE:<1.nieniem
l wydajności połowów
z.as'ęgu
prac nauko·Nooraz. rovwoju
badaw<:zych.

*

SPORT

*

SPORT

Tiranie

z cyklu eliminacji ME
Na naszym kol)llltynencie trwaroi.poczęte jes emą ubieglego rokti, elimi•nacje do pił•ka<·
&kiooh mistrzosbw Euir01py. Po-

laey, ja•k wi.adomo, zą w grupie vrn. gdZ.Je dotychczas ro·
z.e~ra no pięć &potkari.
tabela
mec:tach
ty•ch
Po
,pirzedS<~wia sit: następująco:

Komunikat „Totka"

5:1
5:1
3:S
3:3
3:0
2:0
3. Pol.s·k·a
1:6
0 :6
4. Albania
Polska udanie za'.nsugurowa&potkari m1ędzypari
la sezon
stwo.wych, wyg• rywając w Loza.nnie ze Szw"jcarią 4:2. Znająr jednak chimeryczną form~
naszych piłkarzy, którzy z sil·
nym zespołem potrafi.a wygrać,
a ze sla•bym często sromotnie
trudno jest coprzegry•wają,
prxed
przew'dywać
kO>łwiek
dzisiejszym meczem .
to
n.a
Polski
Reprezen.tacja
s•potka nie re•wa•nżowe W)ibra na
S'pośród Hl następuzo.stanie

ją,

PP Tota.Uzator 8,porte>wy zawiadami<1, że w zakładach plł
karnkich z dnia 8/9 maJa 191\l r.
stwierdrono:
10 ro'hw. z 13 trMiell1ami wyi~ra•ne po 21.858 z!, 26'! rozw.
wygrane ;>o
J 12 trafien ia·mi 837 zt, 2. 9D8 r cn'W. z Il tr a.f iewy.gra·ne po 75 zt,
m a mi
17.812 rozw. z :D traf:eniami wygrane po W zł.

.• * •

z
zakd.a<la-ch Toto~Le>tka
W
d1nia 9 maja 1971 r. w loso·...,aniu l, Móre odJbylo się w t.od2'i stwierdi;o·no:
S rozw. z 5 traf. p:em .
wygrane Po 7D9.71ł3 zł, 283 rotJw.
wygrane
z 5 braf. llwykl.
po około 12.500 zł, lli.154 r-ozw.
z 4 trafienia.mi - wygra·ne po
329 zł, 303.?16 ro2'w. z 3 trafienia·Illli - wyg•ra•ne po 17 z.ł.
To•to-Lotk.a z
W 7..3Jkładach
d.n.ia 9 mada 197! r. w lo.sowaktóre oct.b v!o si~ w
ni u II,
a z które..;o doWar.sza·wie,
chóct przeznaczono na Fundusz
Od•bu<iowv Zamku K ;ólelW'ski ego. stwie~dzono:
lH re>1JW. z 5 traf. zwy.kl. okoio 36.00o 1.1,
po
wyigrane
7.r!74 rozw. z 4 tr>f'e.ni.a•mi wya...ane pO ok<>lo 530 zł. 173.7741
wyrozw. z 3 tr.afienia.mi gune po li zł.

1. NH.F

2. Turcja

,iących

p iłkarzy:

Grotyńs.ki,

Winkler,
Wra·ży,
Gomola
Anczok O•raz Tn.:iW;vre>bek,
De jn a,
Szoltys:k,
skO<Wski BaBlaut or•az Cmi•kie<wi<:z orai
naś, Lu.bariski, Gadocha
Ja rosi k i Kozerski.
mePoza paźdz ie:n•i•ko'Wym
czem jesz.cze brzykrotnie spotz A:lb-ań<:zykami
się
k·aliśmy
na pilka•rskim boi·sku. W 1949
roku w W.a•r-szaw' e Polska wvgr.al1a 2:1. r ók póżnie.j w T iT; ·
: w
zrem'iS(}IWa 1liśmv O:O
n;e
!9S.l r. również w TiTan ie l)rz~
gr•li<imy 0:2.
RóW>n '.eż dz;siaj w Rzeszowie
ztnie•r?,~ s-ie:· rep:ezentac.ie m!o'•
dtierrywe obu pali.stw. Jes \en~ą
w Tiran ie P01la•cy z;rernisnwat:
1:1.

(MS)

Doskonałe wvniki młodzieżv szkolnei
re>21poez1tlY się lek·
IOOatletyezne mi11tnó's•t.wa Lodzi
szkolnej.' O! i ą1u1 ięto
młe>d.zie'tv
<'loskonatyC'h wyini•ków.
sz,ete.g
Z;pozna,jmy się z n.jmi.
Skok w dal Jędrzejczak 'T.13 . skok w'l:wy7. Ję<ll!"zej;;vak
- 2.00. &kok w·11Wyż dźiewe!ąt
\Ge, 400 m 'No Duezmąńska wa•ke>wski - 91,1; pchlnięci-e ku(5 kg) chJCJtPCÓIW · St~.pczy·k
lą
- 16.H. 400 m' d!11ie 0w•cząt !"olatyc_ka - 62,2, .'- b1e.g na , 1.500 m
W~"onj

ze
względu na koniecznosć zachowania miejsca dla celów operacyjnych oraz ze względu na
przei.

nister Jaruzelski wręczył g~ne.
rałom i wyższym oficerom CzeLudowej
Armii
chostowackiej
Medale Braterstwa Broni.
Delegację polską przyjął z ko.
lei premier Rządu Federalnego
CSRS, Lubomir Sztrougal. Obecny był wicepremier Rządu Federalnego V. Hula.
Następnie delegacja udała się
na spotkanie z pierwszym sekretarzem KC KPCz Gustavem
Husakiem. Po spotkaniu minister Jaruzelski i towarzyszące
mu osoby udadzą się d·o Mielnika , gdzie przed 26 laty zakori.
czyta szlak bojowy II Armia
Wojska Polskiego wyzwalająca
północno-zachodnie ziemie cze-

Parlamentarzyści

SPORT

(Dokończenie ze str. 1)

w Czechosłowacii

We wtorek przybyła do P.ragi na zaiproszenie Prezydium
KC KPCz, rządu CSRS i ministra obrony narodowej gen. płk.
M. Dżura, oficjalna delegacja
Ludowego Wojska Polskiego z
zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR, nu.n. obrony
narodowej gen. bronl w. Jaruzelskim na czele.
godzi.nach przedpołudnio
W
wych delegacja polska złożyła
wi~ńce na wzgórzu Vitkov na
Gre>bie Nieznanego żołnierza, a
także na Cmentarzu żołnierzy
Radzieckich w Olszanach.
polska
delegacja
Następnie
spotkała się z ministrem obroM.
gen.
ny narodowej CSRS
Dżurem. W czasie spotkania mi.

16d.zki'ei katedry

wla

4.15,S, 100
ch!oipców Kl imka m chło.pców BY« - ld,O. !OO m
l~ . 9. 100
d zie•wc?.ąt żetelska m pot - Wojtys iak - 16,5, Il&
1e,.1.
m wi. Leszew$kii Na specjalmą uiwagę • zas1.uguwy•ni•k;J M. J-ę
1ą dookonail„
dneic:oaka. Dzi~ki gruo'.e mło
Techlrni<k·um ' P ie!Ka1r n·l•
dzieży
cze,go. o•ng~·n\za:Ja byla SiprawAZS
Dzi-ś" n.a · !'tadinn'e
na.
przy- U'l. Lumumliif 4als'Zy ciu
mi-strzosibw.

ciągle

porządkowe

władze

niebezpieczeństwo

runię.

cia wieży głównej, stał tłum
lodzian w milczeniu patrzących
na rozwój wydarzeń. Na stopniach Kurii Biskupiej s1>otkallsmy czle>wieka, ktory nie chciał
był to maj·
się przedstawić ster, któreg<> trzej pracownicy
lutowali do godz. 17 na dachu
katedry miedziane płyty stanowiące jego pokrycie. Czy to by.
Io przyczyną tragedii?! Usiali Lo
niewątpliwie komisja„.
czas podczas akcji raCały
tunkowej, którą kierował komendant SP w Lodzi pik. Gwizdka, na miejscu obecni byli przeRN m.
wodniczący Prezydium
Lodzi Inż. Jerzy Lorens, kierownik Wydziału A.dministracyj.
nego KL PZPR Tadeusz Jal>lczyiiski, komendant MO m, Lodzi pik. Lee>n Chruśliriski.
Jeszcze tuż przed północą, gdy
zamykaliśmy numer, trwato wokół zgliszcz pogotowie strażac·
kie, jeszcze dogaszano tu i ówdzie Uące się zarzewie. Jak się
dowiedzieliśmy na miejscu, zdołano w porę wynieść z płonącej
katedry przedmioty kultu, szaty
liturgiczne, chorągwie. Wielkiej
pomocy udzielili tu klerycy z
duseminarium
pobliskiego
chownego.
intektóra
katedra,
Lódzka
gralnie zrosta się z krajobrazem i z uczuciami religijnymi
naszego
mieszkariców
wielu
miasta, która odrodziła się po
razach jakie zadał JeJ hltiero•wsk.i okupant zamieniając ją na
wojskowy magazyn, p1·aktycznie
biorąc przestała istnieć.
rzecz
Ekspertyzy fachowców pokażą
jak wielkie potrzebne będą pra-

Min. E. Zawada
iedzie do USA
13 bm. udaje się do USA minister przemy~lu · chemicznego,
Edward Zawada, wraz z kilirnspecjalistów
grupą
osobową
polskich - na zaproszenie orgaaizatorów międzynarodowej wystawy petrochemicznej, jaka odbędzie się w Tulsa (stan Oklahoma).

sza wy specjalna delegacja rzadowa celem zapoznania się z
przebiegiem wydarzeii w z~iąz·
ku 1 pożarem.

aby przywróci~ Jej dawny
I funkcję.
Zegar na więży katedralnej,
uratowanej Dd poiogi, nadal
wybija rodziny„,
J, POTĘGA
ce

kształt

z

nas poinformowat
P.S , Jak
z-c;a dyrektora MPK Inż.. Edward Majewski. dzis od rana
komunikacja tramwajowa wstan:e wznow:on;; wzd•lU·Ż ul. P.otr
kowskiej, Tylko przystanek przy
ul. Worcella zostanie nieco od
katedry odsunięty.

ostatnia i

Jak •twierdziliśmy o godzi·
nie 1.09 nie runęło sklepienie
nad nawą główną w katedrze.
Ok. godz. ~2 wyje~hala z War·

Kryzys walutowy trwa
krajów członkowskich EWG, uwaza się w Paryzu za :og1czne
postawy francusk1eJ
następstwo
w sprawie aktualnego kryzy:;u
walutowego. Z chwilą. gdy w
. Wspólnego Rynku za ryłonie
so waty się gtębokie rozbieżnos
ci w sprawie oceny ubccneJ sytuacji [inansowej swiata zachodniego. Francja uznała za bezkontynuowanie
przedmiotowe
do
przygotowawczych
prac
roku
1980
w
wprowadzenia
wspólnej waluty dla wszystkich
krajów EWG. Rząd francuski
od samego poc zątlrn nie uki y wal, że jest przeciwny '' prowa dzeniu swobodnego kursu wy miennego walut, kv>ry uważa
za cios w swe wysiłki w kierunku umocnienia i rozszerzeWspó!ne.!\o R·1nku
nia
Rząd belgij ski zakomun ikował ,
te frank belgijski nie będzie
poddany procesowi swobod'1"~L'
ustalania kursu , rn;rno pres3f
innych paristw Wspólne,lo H\·nku, przede wszystkim Ho!<'n<hi.
Premier Bel~ii. Eyskens Mwrndnatomiast, te post.::1. 11ow10czył
no pod .iąć szere~ i 1nyeh ~ro
ków antyinflacyjnych.

11 maja Bundestag zebrał su~
na nadzwyczaJnei sesJi w C<"U
przedyskutowania sytua.:ji, Jaka
wyniku (JOStanow
powstała
sprawie
wiei1 brukselskich w
k.ryz'lsu walu•towego na Zachotej
centralnym
dzie. Punktem
sesji było wystąpien:e kancie·
rza NRF, B·randta, ktory zażą 
dyskusjach
w
przerwy
dał
wokół sytuacJ I walutowej , prlerwy, która pozwoliłaby na ustalenie się poziomu cen i plac,
S\':ot>od:iei;o
po wprowadzeniu
kursu wymiany marki zac:10dnioniemieckiej. Brandt taapelował do organizacji si>ołccz11~·:=i'·
a przede wszystkim do przed·
siębiorców l zw1ązkow za woc:owych, aby „polożyty kr~s spirali cen I plac".
Deba•tę otworzy! m1nLs•ter goskt"ry
podarki Karl Schiller,
me ponosi
NR~'
że
stwierdził,
się
opóz111anie
za
winy
żadnej
Powieintegracji europejskiej.
u111a
„Europejska
on:
dział
gospodarcza l walutowa może
w wyzakończyć su: fiaskiem
niku inflacyjnego rozvJOJU ;,ytuacji w zainteresowany~h krajach, a nie w wymku puotanowie1i uchwalonych w niedzielę
w Brukseli. Wszystkie bowiem
kraje muszą ki ='.."ować się wyn1ogan1i własnej poti~yKi s1ab1~
lizacyjnej. w prze~iwnym wypadtrn unia walutowa I tak ina·
lazłaby się w ślepym 1aulku".
Stanów Zjednoczonych
Rząd
zajmuje nadal wobec kryzysu
walutowego w Europie postawę
obserwatora i w chwili ohe"·
nej nie zamierza pudeJmować
żadnych kroków.
Po na jnowszej zmianie kursów
kilku walut europeJ•k eh. departament skarbu ogłosi! w poniedziatek lakoniczne oświ'ldczenie, w którym stwie ,·d7.a, co

li ogólnopolaki

konkurs
na grafikę
ro2strzygnięty

16 slalków
dla ZSRR
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Błysk~w.czna
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*

SPORT

*
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Wczor.aj Cl'gloszono wyniki II
Konku.rsu na
OgóLne>pe>lskiego
grafikę. zorganizowa nego p rzez
Okręg Łód zlq ZPAP oraz Gra·
f icz•ną Pracow•nię Doświadc zalną w t.e>ct.zi.
Jury konkursu pierwszą nagrodę przyzmalo Amto·nie·mu Starezewsk'iemu z Łodzi za linoryt
pt. „333". a dwi9 drugie nagrody - Wojc iech<l'wi Krzywoi J.anubJoc•kiemu ('Kra·ków)
szow1 Pr·z.;y>bylsk•ie mu (WuszaTrzy trzec'e, nagr.ody
wa),
An•t<>ni Basaj (Wr.o~rzymali:
claw). Antnn; Bo catynski (Wat•
szawa) i Ta-deus„ Michał Sia-ra
(Katowice).
P<l'nadto przyi;nano 10 wyrótnieri oraz nagrody specjalne.
0

następuje:

R ynki pieniężne dostosowują
się w sposób uporządkowalJY
kU\rn
do decyzji walutowych
rządów Europy zachojniej. !'tany Zjednoczone bęJą nadal rozpatrywać wraz z rządami :n·
nych paristw tch ootrzel1y inZ.iednoczenie Przemysłu Okr~
westycyjne związane z ostatnim
towego, za pośrednictwem Cennaplywem dolarów. żadna jeHandlowej „Centromor"
trali
akajR ze strony
dnostronr1a
z radziecką centralą
podpisało
Stanów ZJeclnoc;:onrch nie jest
handlu zagranicznego „Sudoim-1 obecn!e kon\ecinll.
port" kontrakt eksportowy na
Wycofanie się Francji° z pra~ \
(typu B-436) do
16 statków
komitetu ekspertów, mająrel'!o
na celu przygotowanie unii gosprzewozu drewna w pakietach,
podarczej I walutowej sześciu
k<1żdy o nośności 14 tys. DWT.

*

Polska i ZRA

ń

„.

*

*
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podpisały umowę
o · współpracy

kulturalnej
i naukowej
o

umowę

Dwuletnią

współ·

nauI:<owo·

pracy kulturalnej
między
Lechnicznej

a
Polską
Arabską

Republiką

Zjednoczoną

podpisano li bm w Warszawie.
Polska i Zjednoczona Republika Arabska na podstawie pod·
pisanego porozumienia rozwijać
będą wspólpracę kulturalną, t•aukową i techniczną. Nowe porozumienie jest dalszym kro·
zacieśnienia
k iem w kierunku
współpracy mlęctzy obu krajami. „Jest ona wyrazem prawjaka łąc zy
przyjaźni.
dziwej
nnwiedzial mininasze krajc'
ster Gamal Mukhtar.
1

-

Minister feoloeii
ZSRR
z wizyłq

w Polsce
11 bm. pr zyby ł do War9zawy,
na zaproszenie prezesa Rady Mi .
nistrów PRL, minister geolo~ii
ZSRR, ~ztonek rzeczywisty Ra·
dzieckiej Akademli Nauk, prot.
dr Alek~ander Sidorenko - wraz
z członkami delegacji tegu resortu.
Program pobytu radzleck1ego
gościa przewiduje m. in. podpisanie protokołu o bezpośred
wspó łpra cy
dwustronnej
niej
Urzędem
Centralnym
między
Geologii PRL i Ministerstwem
b.a·
zakre.sie
w
ZSRR
Ge e>logi•i
i poszuki•
da1i geologic1mych
m i.n eral&urowców
złóż
w·ań
w są5ia·duiąoeych O•bS•ia·
nych
rach przygranicznych,

77 ofiar
śmiertelnych

w katastrofie

autobusu
W wyiniku katagtrofy autodo
;;ę
stoczył
który
busu,
w ponie·
JJbiNp•l·ka wodlnego
dziale·k w pr>ł>llżu Seulu zgi•
nęl 0 ai 77 osób.
)ed:;•n'e 14 o•
s'ę
Uratowało
AU;tobus wióz.l dwukrot•
sob.
nie w:ęce.i pasażerów. n iż po•
zwala•ją na to p-rzepisy.

*
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*
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ankieta ,,Dziennika łódzkiego"

Kto wyera XXIV Wyście Pokoju? WARSZAWAeBERUN8PRA6A
w

(Dokończenie

z

olbrzymim zainteresowaniem tegoroc1mym Wy~ci
giem Pokoju zadaliśmy niektórym dz.ialaczom pytanie: kto wygra
XXIV Wyścig Pokoju?
Henryk Grenda - kurator okręgu szkolnego: Polska I Szurk.o·w:r.wiązku

sJcl

ZSRR
JcierCl'Wca s,amochodu t.OZKolarskiego:
Zenon Jet
S7.urkowski
Wacia w zatke - przewodniczący LKKFIT: Polska I Szurkowski
Henryka Pawłowska - działaczka sportu lytwiarskiego: ZSRR
Szurkowski
Donat Budzyński - sekretarz ge.neralny LOZKolarskiego: CSRS
Sz.urkowskl
Knysztof Zajączkowski - WKZZ: ZSRR I Sz.urkowskl
Leszek Nowak - działacz sportu szkolnego: Polska I S21urkowskl
Roman Balcerzak - zastępca przewodniczącego LKKFiT: Polska
Szurkowski
Grzegorz żyżyński - dziatacz narciarski: CSRS i BalduzrA
Stefan Szulak - ZM TKKF: CSRS I Szurkowski
Jerzy Skotnicki - dyrektor delegatury Toto-Lotka: CSRS I Szur.
~-ki
Tadeusz Labaziew!cz - d:oialacz sportO'Wy Startu: ZSRR . l Szurkows•ki
Józef Pisarski - były e>limp!Jczyk: ZSRR i S:imrkowskl
prezes LOZSzermierczego: ZSRR i Si.urkowsk!
Bolesław Banaś di.ialacz sportowy: ZSRR i Czechowski
Władysław Cent l\farian Gwizdka - działacz sportowy: Polska i Szurkowsk.I
Pałacu Sportowego: ZSRR I Cze• I
Józef l\filanowskl - dyrektor
chow ski

le

ze str. 1)

z

wyscigu,

półminutową

!6 kolarzy, wśród
czterE:.1 za•wod•nicy ZSRR,
a także M 1k11taj czyk. Po doucieklnierów,
tych
śdgnięciu
wyhamowadrużyna radz'eoka
tempo peletonu, natomiast
ł.a
Nie!u.b1n i;próbCl'\\'ał od•wai,ne.go
on
Z ostał
a·ta•ku.
samotnego
w
prem:i
\n.tnej
zwycięz·ca
Eberswalde (105 km), Zawodninado~onili
ka radzieckieirn
Demeye·r i Wę
s·tępnie Be1g
g ie•r Ger„.
wypracowala .aż
Ta trójka
minuty przewa.gi nad
półtorej
nie2lb)lt aktywna iitówna gruul:ca<:h Be rlin a
lecz na
pą.
n 'e·ma l całkll'wic'e,
.lą
straciła
Kon.trat"'k ok.azal s'P minimalnie scpó~niony i k ie<fv uciek~„
nie.ny wpadti na metę, pościg
w tunel oMwalloącv
wjeildżal
na tor kolar~k i We 'sse·n<See "
prze"''a~ą było

nich

De.mever

Beri:n=e.
na<Jsz)l'b~zy
b i•n odJpacł

drutie

kowS>ki

okaz~ł

sie

N ielu na fini•zu.
ata•k Gery I zaial

m ie.i c;ce.
mi<1ł

RYS7!ł:'d

wywrnt·k<:

~ zur

,..

11

km pned ~tadiil·nem 1powodo•
któregoś z 01eprzez
waną
uwa7mie jadących za n;m ry•
wali.

J.

Kollińakt

I P. Kaczorowskl
mislrzomi Lodzi
Na torze w Helenowie rozegrano dwa wyścigi o m1~trzo
stwo Lodzi. Wyniki wyśc1gu na
200 m: 1) Kotliriski Widzew 3)
Społem
Raczyński
11 ,4. 2)
Szymczak Orze! 4) Figacz orzeł
5) A. Bek Widzew.
Wyścig na 4000 m: 1) P. Kaczo5.09,4 2)
rowski Gwardia
5.10,0 3)
Tyszkiewicz Orzeł 4) K r ę
5.15.0
eł
z
Or
Głowacki
5.27,3. Najfepc zyński Orzeł szy czas dnia w eliminacja.eh
5.06,7.
uzyskał Tyszkiewicz -

Piłka ręczna
ro„począl
W·czoraj w Łod:oi
sii: o.gólno,po•lski tur·noej p 'łki
o puchar reMw.a prof,
dr M, Serw:riskiego.
Oto wy.nicki: Poznań - t.ódf
Kra·ków 14:4,
24:4, Gdarisk
Gli•wice 14:10,
AGH Kraków Wroclaw - S:oczecin 18:12. Wa r sza·wa - Po z•na ri 13:10, Kraków
- t.ódź 16:13, Wroclaw - AGH
Kraków :a:Ml. Szczecin - Gli·
Warsza·
wice ?2:16, Gdans•k wa 111:9.
PoAl.
przy
Dz.iś na boisku
d.a.lszy c iąg
l itechniki :1
tu.rnieju. Początek o godz. 9
ręctJnej

R. Serafin i G-. Chacala liderami MWP
Wczoraj na szosie w kierunku
Konstantynowa KS „Tramwajarz" zorganizował II etap MaWyscigu Pokoju o taurołego
we wie11ce „Dziennika Lódzkiego'". Warunki byly doskonale.
nadobra
pogoda,
Piękna
wierzchnia szosy oraz pełne
włączenie się do prac organ izacyj nych aktywu działaczy sportowych tego klubu.
dostępny dla kolarzy
Wyścig
młodszych wygrał R. Serafin 13.50, 2) Zb. Sikora, 3) A. FerZb. Kędziora, 5) J.
ster, 4)
Klat, 6) M, Rudziriski, 7) J. Gajek, 8) Zb. Pasikowski, 9) A.
Darnowski, 1D) E. Obiedziriski,
12) W.
P. Staniszewski.
11)
Grzelak. 13) K. Nowak, 14) "M.
Bticzyrislti. 15) A. Piotrowski,
16) r,, Ma,tówski. 17) K. Zagajewski, 18) J. Szwede, 19) P.
Jan1<owski. 20) \V. R:ykal•ki.

, Wyliiki po z et1paeb: 1} R.

Serafin, 2) K. Za!lajewski, 3)
A. Darnowski , 4) A. Ferster,
5) M. Rudziriski, 6) Zb. Kędzio
ra, 7) J. Gajek, 8) Zb. Pasikowski, 9) J. Klat, 10) A. Pio·
trowski.
dostępny dla kolarzy
Wyścig
starszych: Wyniki drugiego eta·
39,30, 2)
pu: 1) G. Chacała P. Miśkiewicz, 3) M. Bluszcz,
4) A. Fryczka, 5) A. Czarnecki, 6) P. Guzenda, 7) T. Markowiak, 8) Wł . Krzysztofiak, 9)
R. Grabowski, 10) Zb. Suchacki, 11) J. Surin, 12) Wł. Lazio·
ki, 13) A. Stępień, 14) T. Barcicki. 15) Z. Grober. 161 A. Antoniak, 17) R. Sokalski. 18) J. Ku·
kula. 19) J'. Ratalewski, 20) T.
Rylski.
· Wynild po dwóch etapach: 1)
G. Chac"'ła, 2) M. Bluszcz. 3)
T. Barcicki : 4) A. Stępjeri, 5) J.
Surin, . 6) !I', Miśkiewicz, 1) A.

Fryczka, 8) A. Czarnecki , 9) R.
Grabowski, lD) W. Lazicki.
Wszyscy zawodnicy, którzy. ukm\czyli drugi etap mają prawo startować w trzecim etapie.
Odbędzie się on 13 bm . Zbiórka
o godz. 15.30 na torze w Heler>owle przy ul. Północnej 36.
Etap organizuje SKS „ Społem".
Kolarze startować będą ze startu indywidualnego na czas. Dystans około 7 km.
Po zakoriczonym drugim etapie sędzia główny Cz. Wróbel
ogłosił wyniki. a prezes honoro„ Tramwajarz" L. B.
KS
wy
w· towArzystwie
Wróblewski
członka zarządu St. Wentyla i
trenera kolarzy .,Tramwajarza"
M._FilinC'7.aka wrN'7.YI zwyrię•kim
zawodnikom jub11eus7.0we proporce J. znaczki 35-lecia tego
etapu
klubu. Organizacja tegn
(n)
zasługuje na wyróżnienie.

_Otwarcie przychndni
sportowo-lekarskiei
Dz iś C> godz. 16, w sa•L! konfe.re·ncyj.nej Pafa•cu Slportoweg<i
p rzy U1l. W<>rcella 21 zbiora się
wJ.a•dz spo~to
przed9taw:ciele
wych i służ:by zdrowia, by un ow o
czestn~-czyć w otwarciu
wyremonta.w a ńej siedz:by prt,y•
cho'<iru ~C>rto,wo-~ekai"S'ki&j,

w

TYM RAZEM, PO DYSKUSJACH, JAKIE ODBYLY SIĘ
NAD KSZTAŁTEM POPRZEDNICH
LÓDZKICH WIOSEN
ARTYSTYCZNYCH, PROGRAM
OBECNEJ WYGLĄDA BARDZO INTERESUJĄCO PRZEDE WSZYSTKIM
ZDECYDOWANO SIĘ WYODRĘlłNIC TAK ZWANE IMPREZY WIODĄCE, MAJĄCE STANOWIC Wł ZYTOWKĘ III LWA.

Ospokój dla spokojnych...
Wś.r~d

li~tów

napływaj~ eych

w od.powledzi na ankietę
„Sami sobie", wiele dotyczy pro·tilemu walki z wszelkiego. typu osobnikami z.akló c.ającymi spokój w mieście. cytuJemy fragmenty trzech tistow ilustrujących to zagadnienie przykładami z Czerw onego Rynku, lodzkicb parkow
i pewnej kawiarni.
„Dz ie·lnica Gór·na - jedna z
tansza, tan.a jest -te.z „r uletpod·leJSlych
dzielnic
nd.szego
KA •
m ;asLa. Tu naj•w.ęcej jest r'ul'«i ry.11Jl<u ro20wcn.ęLa ;est
der, to tuta; naJw.ęcej dowo·
11.&Q..,„ru.,..,1.u„a".
J..~1e
b~c:i.&U,ię
z.i s:ę w o.dy beczkc>wozam1, to
ov. it ... C:.J
<l"t.a.~lat1K.,
pr "-J" ""'· J ~c..1
tu.taj w każdą sobo· tę odb;y wa
r.J.„ uuu,.> .1.111 s .... da.11d.1n1, j~.:,"' „ u„ łvs.ę
zlot n.eO.esk:ch ptaków z
.n.v, .ru p ... u wvJ•"'-J \.cu.„t.
J. u
całego
m.as La
na
osła w .one
JO~L t.) l'~O i„ c.1
o1J0 .HC'u1.a.1. ~ ... 1..Hy
11baz.ary'', czyli Czeriwo,ny RyuiL.
2.10.ł
k. . .u.t! nuQO•Wo.Ht! Ji:..>L
.nek - p:sze nasz <::zyte1ln.k Euuu k. ... .a.""u, ci u.1oże Oci1W~L k ..lA1Ugeniusz W. Batuty pozbyły
na•••U Ja< p:ly ul. n~6 J.y,.,..,,.cJ.
się tej
ru1pi-ecia:-ni
z
Pl..acu
L.t.y n1vl:na. Le1nu z.a.1.·c:1. .... t..c! i'oia
Tamfaniego,
l<itóry
dz;„ad
pe v\l'Uu:
.A:"fZC'l,l.e
W~L...)'~Ln..m
na•
przekształcił się w · sym,patyczlei.i
pO„t:.11.€;.)C
to.„ gV' W i ;:iz..U Ja·K.
ny sl<were·k. Ciuchy i rup'.ec •e
naJ.szy,„h.:łeu
w inn~ m.eJ.:J'Ce, z
1przeniesiono na Czerwony Ry~
Od.J.a O'<l ruct1H.wy<.:n ain.er.:i. kOnek. usytuo•wany p:zy wylotomu.11iil\..a.;y;nych. Przec.1.ez ta·ń..e
wed a•rterii kon~un '·kacyj.nej. J<łtarg·u.W.b.cto może is· ~n1ec, L;)'u"o
l<ą jest ut
Rzgo-ws.ka .
Czego
wy.na.5a OtP•eKii Mu ~w cywl_•
tam nie ma.
Właściwie
jest
lu1 i UHIŃh.1, Mo.tna tak~ <vrwszystko, a przede
wszystkin\
~an1L.OWi.:iC rC>\\n,ez t.rOJ1K•1 ;:,,}11..l"'
co krok to przestępstwo.
Na
h;.ct.ne 1 któ;:e z.a.~rną s~ę n1łouo
rozłożonych „stoiskach„
artykuły, których
często

różne

brak

w sklepach,
Jak
np. sprzęt
elektroniczny,
kradzion~ najczęściej z Lód7.kich Zakładow
Radiowych, urzl\dzenia do obróbki metali (now•) pochodzą
ce z różnych
łódzkich zakła
dów metalowych.
N'.eodosobrtio·nym
w id<>kiem jest pos t ać
młode•go chłopca
sprzedającego
.ne>wą baterię ła·z i en,kową, przyrządy
pomi·a,ra.we,
czy rnne
prze<lmioty, które na pewno są

- <leli•katnie
mówiąc „n :ew iadoomego pochodzenia".
Następna
S1pra,wa to hazard. Lega,ln ie
g•ra
się i k·antuje w
trzy ka,rty {je:l•na 11:ra ZQ je<ly.ne 100 zł), 1,sióderrieczka" jett

Pierwsza
nagroda
za „Czajke••
Piękny sukces odnio•IY teatry łódzkie na XI Kaliskich
Spotkaniach Teatralnych.

Jury pod przewodnictwem
prof. Bohdana. Korzeniewskiego. dwje nagrody eierwsze ex
•equo przyznało Jerzemu Grzegorzewsl<iemu za reży•erię ł
scenografię „czajki" Cz11chowa w Teatrze im. Jaracza
w Łodzi oraz Maciejowi Pru-

za

S(HYi

reżyserię

'Vitkacego

w

„Szewcó'V"

Teatrze Im. W.

Bogusławskiego
w
Kaliszu.
Ponadto
nagrodę dla aktora
otrzymała
Ewa Mirowska za
rolę Maszy,
a Grażyna Marzec
wyróżnienie
z&
role

Niny • .
Natomiast
Teatr
Nowy
otrzymał
ufundowani\
prze:r
komitet t>rganlzacyjny Spotkań
Kaliskich
nagrodę
za
udział
w
XI spotkaniach,
łącznie
z „Królem Mięsopu

stem".
Gratulujemy!

WAZNB

M.

TELBFON1r

InformacJa telefonlcr:na
Ol
Strat Pożarna · Ol. Y66-41. 595-55
•99-90, 157·71
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Mo 01, •oo-oo. !I00-00

•

TEATRY
WIELKI pcińska

eodrz.

li

Re'Wli„ }a•

POWSZECRNY
„Ksiądz
Marek"
NOWY - ge>d•z. 117 „Zemsta"
MAŁA SALA a;o<lz. 20 „w
małym dworku"
JARACZA - .godz. 15 „A.n•a z
Zielonego Wllgórza", &Odz. 18
„Król Edy•p"
TEATR 7.15 godz.
15 „o
krasnoludkach i s ierotce Marys i". go<iz. :9.15 11 'Lez.tern"
OPERETKA - n ie<>ZY'n.na
ARLEKIN - gad.z, 17.30 „CaHne.1ciika''

PINOKIO - godz. 15 „Sto
tych tata.rów"

zło

MUZEA
S~TUKJ

('Ul. Wlęckow•kle.ro .Ml
nieczynne
ARf'AEOLOGICZNE I
BTNO•
GRAFICZNE (Pl. WoLnośct Ił)
godz. 11~17
HlSTORll
RUCRV
REWOLUCYJNEGO (ul. Gd•ńska 13)
g<><U. lł-18
RlSTORll
WłORIENNlt"TWA
{P iotrk<'wska · 282) ,godz. 1()-16
KATEDRY
EWOLUCJONIZMU
Ul. {Park Sienkiewicza) godz.
10-17
ŁODZKIB ZOO
czynne
w gad.z. ł-lt
czynna do &odi. li)

li: I N A

o<l
B<\'LTYK - „ Hlb·~n8•tu,g"
l<IJt 11 (fr rnq &•od Z. 10. · U.
lł, Ul, . 18, 20

c~anym1

11

hanie.r1U1W>Ca1m1 '' (!'!)

M1esz,kańcy tegoż
norn oą.:„acil:uą·cjd't

ltCO

m.c;;.scoiwe~ siedt..1b.e
nue.uczą.ej
stę
prz,y

w

uLc 8 Marca i
- pełnione były
dz~na..:h

łaWt\.11

c.eS.d<:OWStKiego.

dz~eją

Ła·Cl·na

-

lo-

w1cka, ale dla kogo Ją wy•bude>wa.no1 Chy•ba n.e ata miesll<an"ów Os.edla Nuwe Ho>:ic.e.
Z cale•&o m:asta
sohoazą
s;~
,)panowie"
spragn1en1
piwa.
Wracając

haolas•u.ją,

zata~<a;ą

(nie piszę już o zabrudza·
nych c'hodni,kach ke>lo b!Oke>w).
Latem
na•tom1.ast kolo tarasu
gdzie U'1'Zęd• ują pi·wosze, le,p.ej
nie przeohoaz:oc::. bo ni„ tyłka
stę

zaczepiają,

garnych
byłoby

}im

il

Równie alarmujący Jes·t ltst
i·nnego czyte•J·nt•ka - pana Jerzego N.
„ud dł.uż.sz.ego już cz.asu w
malym, ale p.~łt.nym i starann;e u.trz.yma.nym
wldLewsk . m
11 Z.rodil~ska"

w~ecz.ornych".

propozy<:Je
z.gtasla
pa'n J, z u'l\.cy Cieszkow.k.e,go.
„K.;1w.arnia-1p:·wiann ia przy uil.

drzewa ,
potłuczone lampy oiw1etleni-0we",

parku

zo.Lgu

Prz~lalucaaeJ
dyżury w g;n-

rC>wU'l . eż

0

pa.l·aimane

UR~O.

Pewne

szyociej to na„tą,p., tym wc„sa.e; ode·tchną m,eszkancy oo:ulw rynku".
Inny problem, o którym m.
in. wspom •na pan E. W„ to
par.ki. ,,Lle te> J•u.t razy ~sa:!!I
s.ę na
te.•nat dewasLa"Ji z.elonyc'h .plu.c m 1a.sta. Zan.ą<i Z.ele·ni O.piekuje s i ę par•ka.mi tylko 8 godz. <i :ai~n nie, a pr zet
1pozo s.ta;e, .przynajmniej 8 go.:iz.
„o-p1eix..uJą"
si~ parka1mi cnull„
gani.
Daow1n:ej
byh doz0rcy
par l<o·wi, dzLs .aj ich nie wid ac.
Widać nalomia~t z małp.ą uoShwos.c ią

CZ.)'11 . ę

os.edla i z
pl'O.Slq ta1'ze
w i.;::h 1n1,en1U), 4::;;

s.-:

ale

u.ty1waJ1:4

ny lub · ja·kąś iinną jadlodaja,ę?
Albo też zas, Lą,p:ć
ka1wiarn:ę·
piwiacn ; ę skle,pem
warzywnym.
Na ta•k.im dużym os.edlu iest
tylko jeden skle.p tego ty1pu i
są tam stale duże ogonk i' '.
Zacy•towane tu fragmenty liste>w a ta.kże i in·ne
wypow1e<:il'..i CZY'tel:nil<ów,
które 2
braku
m '. ejsca pom lJamy,
9wiadczą o don:oslości prooie·
mu be:apieczeń51t·w1a w m~esc 1 e
i och~ony społecznego mien!•.
Mo,gą też być tra l<to•wa.ne Jako
głos w
e>golnok•r ajo·wej dys•kus~i
na<l
u.sta•wą
d~tyczącą
wszeLl<lego ty•pU pasożytoow s.polecznych.
Ankieta „Sami s-o.bie" mają··
ca na celu zas i ęgn 1 ęc : e opon.i
u naszy·ch Czyteln:•ków na te·
mat w,szelkiich, nękających ich
problemów i s.posotJów ich
rozwią.za•n i a.
trwa. L !sty pt os imy kier-0·wać
pod ad_resem:
,,Dziennik Łódzki", Łódz,
ul.
Piotł"kowska 96
(z dopiskiem
Sami
sobie").
Dla autorów
~ajrenn i ejszych
wytp()Wiedzi
p r zewi·dziane są na.grody w postaci bonów \()Warowych.

w łódzk eh blblm ekach

eo? GDZIE? roEDJ?
HALKA „Szczę.śllvwy Aieksa1n<ler" od lat 14 (•fr.) 11od1„
16 ,.,Sa nj·uro·sa•mura.j z..nikąd„
O<i la<t 16 (j·ap.) godz. 18, 20
1 MAJA „Miecz dla króla"
od lat 7
(USA)
godz. 16
„ZtJi~g z Alca,traz" od lał 18
(USA) ge><lz. 1'1.45. 20
OKA „Pa'n Doo.el<"
Opol.)
oo lM H, god•z. 10, 12, H. 16.
18, .20
POLESIE „W1inne·tou wśród
s~pów" od !alt I~
(Jug.NRF),
ge>dz. :7, 119
POPULARNE „CzłoW'ie-k
W
pięk•nym
kraM'acie" (fr.) od
lat 16. g-0dz. 16.30. !9
PRZEDWIOSNTE
„Isadora"
(>ang.) od lat 16, g. 16.30, 19.30
Łl\CZNOSC n·!eczvn.ne
MLODA GWARDIA „Spartaku.s'' od la<t 16 (USA) godz
In. Ił, 18
MUZA - „Pejzaż 'I
bohaterem" od lał IS ~poi.) go<it
16 18 20
POKOJ „-""n•na
Kare•n i•na"
o~
la·t 16 (,radz.) go<iz. 16, IQ
PIONIER „zawe><lowcy•' od
lat I.Ił (USA) godz. 15.30, 17.45
20
REKORD „Testament
~nków" od lat 11
(lbutg -NRF)
!l(odz. 10, li! , 14, 16, t8, 211
ROMA „Krai<11.a
wlechnel
m!C><l .ńścl" od lat T (<rum.) I!.
10. 12. 14 „Srzezi·na" od lat
16 (.onl.) godz. 16. 18, ~
SOJUSZ - „Gwl.azdy
Egeru"
od lat 14 fwęg.) go<iz. 16.30
1

19.16

STOKI - „Fraule1n Dokt<>r" od
lat lł ~wił.) gioda:. 15.30, 17.45
20
SWIT „Wa·lecz"11
przeciw
r1ymsk'.m legionom" o.d lat
N "rum.-franc.) &-0dz./ 10. lZ,
J.a, 11, Zł

u.

Arty•ty<'zną

(wręczenie

Niewątpliwą

atrakcją

ogólnopolskich
t>ra:r:
wielki koncert rozrywkowy w
wykonaniu orkiestry LódzkicJ
Rozgłośni PR pod dyr. H. Debicha. O szczegółach bę<lziP.niy
informować w najbliższym cz=sie.
(Kat)

będzie

dla łodzian przygotowywana w
Hali Sportowej przez środowiska
twórcze \Vielka unpreza 3.rtystyczna, w której zapre7-entowane zostaną widffwiskowe i
ciekawe muzycznie, fragmenty
sztuk z repertuaru lódlkich teatrów.
Srodowisko
muzyczne
przy gotowuje koncerty, na które złożą się kameralne I symfoniczne utwory k:>mpo;.ytorow
łódzkich.
·
W progra1n \V1ączono rów:'.lteż
koncerty najlep>z't (:!1 zesprJłow
amatorskich, które będzie 1ncżna obejrzeć w końcu maj:.o w
MzDK Włókniarzy „Pałacyk" .
Do imprez LOwar7..Vfr.ac:1l 11 i'alic7.ono m.· Jn. nowe premiery
teatrów, liczne wystawy plastv<'zne
i
fotol!'raficzne,
VI
Lódzką Giełdę Piosenek i Plosenkarzy. koncerty muzvl:i rn!odzieżowe,J,
koncert Jaureatow
muzycznych konkursów I prz~-

wul-

Autcrzf '.'ksiąiek ·

·-

GrRfil<ę

nal(ród
- 25 bm .) oraz se•la
Klubu Fotografii Prasowej SDP

polączona z konkursem na fotogramy o Lodzi.

stów. Czy nie lt.p.ej 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
tu u.rzą·dz.c': bar mlecz-

skandaliczne wyczyny chul.g.n"'l<ie. Otóż mniej więcej trzy
razy w tygod.oiu 1 za każdym
razem w inneJ części te.go parOpr. m.
Jrn, powywracanyc!1 i puwyr.v·
wa·nych z betono.wymi podstawa.mi jest k•lkanascie ławek.--------------Sbrącane
są
też o nJi;zczone
pustki db 3móec1.
Pojaw1en.e
się
pa.treli
mi.licyjnycn
n :e
przyczyni się do li'kw:dacji tego sd<C>d•liwego zjaw iska.
l'u
1
trze·ba - jak sądzę - prze,p row.adzenia
taociej akcli (.moie
przeą.
cyiwiLnych ormO<Wców ?),
W zw: ąZJkU z Dniami Ośwta
aby „ptasllków" tych wylapać
ty, Ksią,żl<i i Prasy, w lćfd7i przykładnie wl<arać na pokakiich
b ibliotekach rejonowych
zo•wej ro21praJwie w danej 41<ielzorganiz.O'w1aino wiele
róLnor„nit:y.
k·iCh
imprez
u1powszechniają
I jeszcze jeóna llprawa: m·iecych czy'lelnicbw-0. W dntach
szkańcy
nowe>
powstałego
i
tych &poty·l<ają „:ę tu ze swyro„bud()wuJące10
się
na<ial
mi czytelni•kami nie ty1ko l:tPosiedla w:,l cza Ge>lębia,
są
raci miejscowi, ale równie-ż ptczęsto
budzeni w 111ocy prze·•
Sa•rze oraz auto•·zy dziel popupac~ę WY'l"Osbkaw w
tym ąb
la•rnych
pozalódzcy.
M.
in,
rębie miesZJl<aj,cych, którzy w
u.ct.ział. w 9pa.tl<an1ac·h tych b iostanie pod·chmielenia alkoholorą E. P3Juks7Jta, J. Gerha•rd, E.
wego zakłócaj~ pi•jack:mj WY.•
Jackiewiczo•wa, K. Sie~'.cka, M.
· ci.a.mi ciszę nocną.
Sądzę,
że
Koza1l<ie•w icz I s. Ma.ich.row~ki.
Spotkanta
tego ty·pu cieszą
nietru<l·no b~zie ustalić nazwi- \
ska I adresy ty•ch awanturnisię wśród gości .naszy·ch b:•olinków l we11Wać ic'h de> MO, ceterk wieiLkim zaLnteresowan'em.
lem osta teczne,go. ostr•zeże•nia.
M.

LUTNIA ,.K.a,rdfogra.m" od
łat 16 (po<l.) g>odz. 16, 18, IO
POLONIA .- "Wahadło" od lat
18 (USA) godi.. 18, 1.ll.15, lf.30,
17, 18.30
WISŁA „NidmierteLnl !'łi•p
l Fla·p " od lait L•l fUSA) I•
10, 12. 14, 16. 18, 20
WŁOKNIARZ nieczynn.
WOLNOSC - „Hil'lernatus" od
lat Il (tran.c.) &Odi'.. 10. 12, 14
16. 18. 20
ZACHĘTA „Sklep I modelkami" od lat 16 (USA) (OO!..
10 12.!5. lł.30. 17 19.30
STYLOWY „Elpilo.g ne>rymber.,ki" od lat 16 tpol.) ge><lz
15.30 „S....a'1e>ny Piotruś" od ła.t
16 (fra•nc.) godz. 18, 20.15
STUDIO - . Metro" od la.t 18
(;mg.) g<>dz. 17.15. 19.30
ADRIA Potegnanle ~ t:vłu
łem
.Słnd>kl
ptak młod-0Sc'"
od lat 16 fUSA)
godz.
(.10
sea.n·s z.im.k,n.), 12.30 ~15 seans
zamkn.). l!T.30, 20
TATRY - „Powrót
re<Wolwerowca" od lat 14 (USA) tod•
1n t2 ~. Bal kl
Na tMD3Ch
Yeti" godz. 15, 16 „Ja•k ro21pę
tałem TT W1' .1ne ~iatn·wA'' e7
l1 .; IN .. Za b-rnn'ą" ... Wśród
swo!c-11" od La't 14 ~pol.) g;o<lz.
117, 19.45
C7.AJKA
"Pl<>mień
nad
Adriaty•klem" (\jug.) od lat 14
(O<l·z. 17, 19
DKM - „ Winn~tou w . Oo~'nle
Sinlerci" {jug.-NRF) od lat 11
godt. 16, 18 20
·
ENERGETYa: nle~yn-ne
KOl,EJARZ - niet"tyn.ne
ŁDK „100 kara•binów" (.USA)
od la•t 16, gad z. 14.30, 1G, 19.~5
GOYN!A .Ktn Wierzy w bo•
c :a"v" n~ la·t 18 (pol.) C()d'I
lO, LU~, lUO, 17, 18.:IG

Pierwszą z tych imprez, za r azem inaugurująca caly wiosenny
cykl, będzie sesja naukowa zorganizowana
przez
Muzeun1
Sztuki z okazji 40-lecia istnienia słynnej w całym świecie
kolekcji sztuki nowoczesnej. W
ran1ach
sesji otwarte zostaną
dwie bogate i ważkie merylorycznie wystawy - „Grupa a.r.
- dokumenty" oraz „Sztuka XX
wieku
w
zbiorach
Muzeum
Sztuki
w Lodzi". Warto te
imprezy wykorzystać
również
dla pozaartystycznych cel6w
wiado1no bowien1, że na;:,za unjkalna kolekcja mieści się w
gmachu, który muzealny•n rnożna nazwać tylko dlatego. że jest
daleki od nowoczesności...
Inne z in1prez o szerokim za·
sicgu odd7.ialywania. to VI Ogólnopolski Fest.iwa! Poezji (2426 bm.). rozstrzyi:nlęcie II Oi<ólnopolskieiio
Konkursu
na

słuchań

co· z postulatami?

trudności,
szereg
postulatów
ub. roku poszczególne wymogla być zala·twionych, gdyPrezydium RN m. L o dzi
by
poszczególne
agendy
Prez.
przyjęly do planu SO postulatow
RN i DRN
zwróciły
bacz1 wniosków ludności, z ktorych
niejszą
uwag<';
na ich
reazrealizowano zaledwie 53. Najlizację.
Tymczasem,
tak
się
więcej wykonanych
postulatów
dzieje,
że
postulaty
odsuwane
(45) było z dziedziny gospodarsą
na ostatnie miesiące roku,
ki komunalnej i mieszkaniowej.
a w efekcie przecl1C>dzą „poUwzględniając
wnioski
mieszsli
zgiem"
na rok na s tęp.ny. A
kańców doke>na.no m. in. zmiapr z ecież zadania objęte postulanv nawierzchni na ul. Czerwotami
powinny
być real.izowane
nej,
przebudowano ul. Zieloną
z nie mniejszą troską jak i inna odcinku od Wólczańskiej do
ne zadania planowe w radacll
Malej, wybudowano pę t lę tramnarodowych.
wajową w Kochanówce, otwar(J. kr.)
to pawilon handlowy na Osiedlu Teofilów I na tymże s a m y m · - - - - - - - - - - - - - - osiedlu
wybudowano
żłobek.
Ogólna wactość nakładów ponie„
sionych na realizację postulatów wyniosła około 94 mln zł,
Do n ie wyk-0nanych 27 postulatów przez agendy Prez. RN m.
Lod.zi, należy m. in. nieuru c homienie szeregu linii komu.nikacj i aute>busowej.
Natomiast agendy dzielnicow y ch
rad narodowycl1 z planowanych ogółem 286 postulaLOKAL ROWNORZĘDNY
fow zrealizowały 238.
Również
l tu dominują spra·wy z dzieH.
CR.: Wkrótce ńasz dom
dziny
gospodarki
komunalnoulega ' rozbiórce. Sądziłem,
że
mies;·kamowej.
Dotyczą
one
dą.
.mi
to okaz.Je przeniesienia
m. in.
naprlł''-VY
nawierzchnf
sif
do
bloków,
bo
dochód
nasz
ulic, podłącz eń posesji do siec!
nie przekracza 800 złotych na
\vodociągowo-kanalizacyjnej, bu1 o•obę. Ale władze lokalowe
dowy
pomieszczeń
gospodaroferują mi tylko mieszkania w
skich itp. z dziedziny zagad·
starym budownictwie.
nlen socjalnych i kulturalnych
RED.: Prawo lokalowe w art.
postulaty dotyczyły
urządzenia
51 nakłada na organa do spraw
placów zaba,w dla dzieci, orgalokalowych obowiązek zapewnizowania świetlic terenowych.
n ienia rodzinom z domów przeAgendy
DRN nie wykonaly
znaczon y ch do rozb iórki tylko
łącznie
48
postulatów.
Nie
lokali równorzędnych. W miazałatwione
wnioski
w
więk
rę możliwości kwaterunek stara
szości
związa.ne
były
z niesię jednak przydzlel.p.ć rodzinom
wykonaniem
remontów
bumniej zamożnym,
których nie
dynk6w
mieszkalnych i
gostać na mieszkania spóldzlelcze.
spodarczych oraz podtą~zeń polokale o lepszym
wyposażeniu
se ji do sieci wodociągowej i
techn icznym. I taki lokal DRNka.nalizacyjneJ.
Górna obiecuje przydzielić PaNa ostatniej sesji RN m. Lonu.
dzi stwierdzono. że w ub. roku
<.h)
załatwianie
postulatów przebiegało w sposób
niezadowalają_
NIE ISTNIEJĄCE
cy. Pomimo.
te występowało
ZARZĄDZENIE
przy tym dużo
ebiektywnych
H. z.:
Pracuję w Wydziale
Zdrowia na pól etatu I zarabiam 625 zł. Przez kilka miesię
DYŻURY APTEK
cy wraz z innymi otrzymywałam
kilkudziesięclozlotowy
dodatek, przyznany najniżej zaraTuwima 59, Piotrkowska 307,
biającym. Teraz jednak wstrzyRzgowska 147,
b!manowsklego
mano go, powołując się na ja37, Zielona 28. Plac Wolności 2,
kieś bliżej nie określone zarzą
Ubr. Stalingradu 15.
dzenie, które zabrania wypła
cania wyżej wymienionego doDYŻURY SZPITALI
datku emerytom, otn;ymującym
doclatek za wysługę lat.
J Kllnika Pol.-Gin. AM
RED.: Zarządzenia. o którym
ol. Curie - Skłodowskiej 15
Pani wspomina nie znamy. Nie
dzieln ica Górna.
słyszał
o nim również dziat
U Klinika Poł. •Gin. AM
ks i ęgowości
Wydziału
Zdrowia
ul.
Sterlinga 13
dz.ielnlca
RN m. Lodzi
dokąd
radzimy
Sródm i eście. re.ion('lwe oorad·n·ie
zwrócić
się
z
prośbą
o
inter..K" u•l. Nowotko eo I K<>pctilwencję.
skiecio 32.
(h)
Klinika WAM - ul. ,M. Fornalskiej 37 - d ·z.lelnice P"les;e
I Sród•mieśc·ie <>raz rej. poradnie MK" przv ul. Piotrkowski~J
107 I Piotrk'owskie1 289.
Szpital
Im.
H. Wolf Ul.
Lagiewnicka 34
dzlelin.lce

W

działy

NTU 303·04
od owiada

•

20 lat
Za hładowych
Oddziałów

Samoobrony
Wczoraj
w Klubie
ZPW
„9 Maja" w Lodz.i odbyła si.Il
uroczysta konferencja z ok.azJI
20 rocznicy powołania zakłado
wych oddziałów samoobrony w
Zjedno.czenlu Przemystu
Weł
nianego Pólnoc. W uroczystości tej wzięli udział dyrektorzy przedsiębiorstw, komendanci zakładowych oddz,iatów samoobrony
oraz
aktyw
ZOS.
Przybyli także goście z Wojewódzkiego l Powiate>wego Szctabu Wojskowego.
W czas.ie konferencji
podsumowano 20-letnl dorobek powszechnej samoobrony w Zjednoczeniu Przemysłu Welrna.nego Północ.
M. in.
prowadzi
się:
powszechne szkolenie w dziedzinie samoobrony. wyposaża się
drużyny
ZOS
w
niezbędny
sprzęt
rate>wniczo - obronny.
Udoskonalono system alarmowy
w zakładach pracy. Oprócz gotowosci do działań obronnych,
które mają
przede wszystkim
na celu ratowanie życia ludzkiego I mienia społecznego oraz
umacniania
systemu
ludowej
obronności zakładowe oddziały samoobrony wykonują prace
społeczne,
uczestniczą w honorowym
krwiodawstwie
oru
śpieszą
z pomocą w czasie
klęsk żywiołowych. W ubiegłym
roku drużyny ZOS w tym zjednoczeniu wykonały c.z yny spolec:me o wartości
pa.nad
pól
miliona z! oraz oddąły honorowo 173 litry lcrwi. W m i ęd z y
zakładowym
współzawodnictw i e
między drużynami
powszechnej
samoobrony
za
rok uhiegły

p ierwsze miejsce zd-0byl ZOS w
Konstantyne>wskich
Zakładach
Przemysłu

WeŁnia.Rego.

(j. kr.)

Kredyt

na zakup
opalu
Na wniosek CRZZ wznowiony został dla pracowniczych
kas zapo91ogowo - pożyczko
wych kredyt PKO w czekach
na zakup przydziale>wego węgla.
Kredyt ten dla Lodzi i w-0jewództwa wynosi 25 mLn zt I
bedzie udzielany
pracowniczym kasom zapomoge>wo-poż y czkowym
przez
oddziały
PKO w okresie II i III kwartału br.
WKZZ
dokonaŁa
podziału
kredytu na poszc·zególne zarządy okręgowe związków zawodowych, zobowiązując poszczególne rady zakładowe i zarządy
pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
do
jak najszybszego upowszechnienia i wydawania czekówup.rawnień
zai.nteresowa.nym
pracownikom.
Jak nas l.nformuje Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo
Handlu Opatem jest ono w
pe1nl przygote>wa.ne do sprzedaży
pr z ydziałowego węgla w
tej formie.
Przypominamy Jednocześnie,
że
do
końca
czerwca
br.
można
wykupywać
przysługującej
rocznej

opalowej,

całość

normy
(ló

Bałuty.

Szpital lm. H. Jordana - ul.
Przyrodnicza 7/9
dzielnica
Wl<lzew.
Chtrurl(la pC>lu<inle Szpital
tm. Pa<S'teura (>Wi.gl!Jry 19)
Ch!rurgia oóln"c
"llPltal
~m. Pasteura
{IW;glllry 19)
ChirurC(ia urarowa - Szpital
im.
Rad'1!ińsk·ieg'O
(IDrew.no•wsl<a 13)
Laryng<>lr>gia Szpital Im
Pir<>gowa (Wólczańs·ka 195)
Okulistyk.a
Szpital
Im .
Ba rlickliel(o (Kopclń!<kiego 22)
Chiruł"gla I larynl(ologia dz.ieCll:C•
Instytut Pediatrid
(Spe>rna 36/50).
Chl.ru'r,gla szc-zękowo-twa .rrowa
- Sz.pltal Im. Bar'llck.lego (Kopcińskiego 22)
Tol<sykola.gia t•nstytut Medycy•ny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska stacji
Pogotowia
Ratu11kowego przy

al,

lliellkiew~ 13~, łeL Mł·66

;f: „Porzucenie pracy" zebran ie dyskusyjne, o godz. 19.30
w Radzie Adwokackiej (Pie>trke>wska 63).
Szkolenie
plastyków
za•
trudnionych w komórkach wzorcujących

łódzkich

zakładów

godz. 14 w
Muzeum Historii Wtókiennict wa
(Piotrkowska 282). W programie
filmy angielskie: -0
rzeźbach
H. Moora oraz „Giełda sztuki
w Londynie".
;f: Dzieje myśli Kopernikowskiej" - p.relekcja mgr Stefana
Przyłęckiego. o godz. 18 .w LDK
(Traugutta 18).
;f: „o dawnych papierniach
w Sieradzkiem" - odczyt doc.
dr Jadwigi StniarskieJ-C zaplickiej . o godz, 17.30 w Muzeum w
Sieradzu.
;f: „Dyskutujemy o Il programie TV" - o god z. 18 w DDK
Polesie (Wapienna 15),
przemysłowych,

o

0

;f: „Telewizja
satelitarna w
UNESCO" prelekcja
dr Tadeusza Koiluka (Narutowicza 8/ 10).
iii: Kiermasz wydawnictw turystycznych I kartograficznych
NRD czynny do 15 bm. w Klubie MPiK „Ruch" {Narutowicza
8LIO).
Siódmy szkolny konkurs
na recenzję teatralną organizowany przez TPL l Ośrodek Metodyczny KOS m. Lodzi jest '
pr z edłużony
do 15 bm. Prace
należy składać w . sekretariacie
TPL {Piotrkowska 104, tel. 290-40
wew. 439) w godz. 10-15.
Kt>bieta, której skradziono
4 bm. ok. godz. 15 w Hall Targowej na Placu Nlepoc;lleglości
portmo.netkę i biżuterię. prosmna jest o zgłoszenie s i ę d-0 KD
MO Górna {Wó lezar\ska 250) w
godz. 3-16 celem złoż e n i a zeznań
I od e brania
utracony
ch
„
_ __ _
przedmiotów.
służbie

'*'

'*'

DZIENNIK ŁÓDZ~l nt 111 (7083) ~

Ostatni odc,nek 1erH .,1h:lnc1

159 serc

przeszczepił

dr, Barnard
Ka.psztadzie
We wtorek w
przeprot. Christian Barnard
prowadził 159 w historii medytrans,plantacjl
cyny operację
serca. Trwała ona 6 godz:n.
o•publikowany przez
Bi'uletyn
szpital .,Grootp Schuurlł stw·:e:D.rk
dM że 45-letnl pacje.nt
va.n Zyl czuje s ię dobrze.

8'ROllK I\
W4-Pa\DIKO 'W

Ruda,
m iejscowo5ci
W
A
J>OW. Łask spaliły się: stododWLe Sw~n~e.
ła. Obora , korl.,

jedna jałówka . P rzyczyną poza.prósienie ogn :a
byto
zaru
przez 6-letn•iego chłopca, syn·a
gospo·darstwa.
właśc:c1ela
A W Łęczycy z me wyjasmoprzyclyn spaLła
nych dotąd
wyno..szą
Straty
stodoła.
s.ę
ok. 30 tys. zl.
A Na ul. ::ika·rbowej 6, Gertruda N., lat 69 powożąc wozem konnym uległa bi:zej ;i.e
wyw sz.\!l ~góła-ch
z.nanernu
pa.dKow:. Dozna1a ona wstrzą
prze-oywa

mozgu i

su

w

.::iz.()1·

talu :m. Pirogowa.
A Na ul. W yc .eczkowej przy
S tarej Dz.alce dwaj chłopcy 12-letn1 Andrzej O , 1 11-letn:
Waldemar R. wyb.eg<H rapto·.vn 1e na jez.dn:ę 1 wpadH pod
samochóa osobowy. And:zej ;),
w Szp .ta lu im. Piprzebywa
rogowa a Waldemar R. w Sup italu im. Korczaka.
A Na ul . Bema z tramwaju
paoaże: i<a
.,,ys.adła
bm: 16/4
Wcktoria P„ lat 60, która po: upadła na chodsię
tknęła
n: k. Ke>b.eta doznała zlaman.a

Rurk a z krem em
Real.zowano tutaj koleJne uJę
cia osta.t.n.iego odcinka i 3e•:u
szko1y".
pt. „Dz.ee, z na·steJ
k tóry nosi tytuł „Rurka z Kresob~e
ta, ja.k
Ser~a
mem".
wyśw.etla
z
pnypom111amy
nych JUŻ fragmentów, p rze z.;iaczona Jest d l a dz;ec! w w:e.ku
szkolnym. Kazdy o<icinek stanow i całość tematyczną ~ kazdy po:u.sza .ia-k : ś problem moraln-0-elyczny. z którym moze
zetknąć

samocho<lem osobome uszano-.vał
który
Poprzejaz<iu.
jazdy zo-stalv uszkodzone.
A W PalJ!an icac h k:erO'\vca
„Sta:a" n.r IT 38-91 uderzył w
tył innego „Stara" FL 29-45, a
ten z kolei w samochód. Jelcz".
K:erowca „Stara" FL 29-45 doo :erw szeństwa

znał

obrażeń

c lał a

~

orze·„v~e

w
•m (tała
zionv został do
ok.
wynoszą
Straty
Zg!e:w.
60 tys. z!.
W Ja.mnie. pow. t.ow:cz
A
w roweuderzył
motoc~"klista
i;aje~hsl
który
rzyste lat 9
Chło;:> iec
motocyklowi drogę.
Łe>wi
w
~pHalu
w
przebvwa
czu. (z)

Kukułeczka ołac i...
za pięć t:afień zwykłych zł
2.300 za cztery traf:e·n:a premiowane zł 245. ui czt€ry t:af:enia zwykle zł 145, za t"zv
tra!'.enia prem i<:>wane zł 20, za
trzy trafienia zwykle z} 10 oraz przyi.na!a orem'e p'eniężpos:a<1ac10m
2.000 t.ł
po
ne
ban.deroli nr 9840.
końcówki
przy;pa.
w:vi::raną
Na <:łówna
<la 500.000 z!C>tych.

p:zeku.pić

sobie
dać
Wpada na
po pros~u

słodyczami.

P.en:ą

dze cze·r pie z kasy orga n:zJrocji, któ:a sta.now: swego
dzaju fundusz poc 1eszen :s dla
pczyoadkowyrh
ianych,
wspomn
Tomek wy:rndwójkowiczów.
rzystuje kasę do maks!mu:n.
w:erza
kole<lzv
bo przecież
mu s'.e
że dz!e Je
piątkowemu.
k·rzywida. Na ko.n:ec
wyraźna
jednak Tomek zostaje zdemaskowa·ny I w te<! v doo 'ero roz-

jego praw<l'liwe
się
perypet:e.
Film ten realiz'IJ,je Wad lm Bewspółudzi..ai.e
przy
restowsk1
K az: m ie·cza Wawrzyn:aka (zdjc:fk:eStrąka
c ia) i Tadeusza
rownik p:odukcji). Zdjęcia w
reafrzowa·ne są w nacalośC:
plenerach i wneturalnych
trzach Łodzi. ·
Ser!a .,Dz~eci z nacSze.j szko·
poczynają

13
zawierająca
być wyświe•tlana

łv"

m.a

odc~nków ,

w

telewizji.

w

całoś<!:

Bosz.

uc ze ń.

się

0

kiJk.u

wie

zakładają

równ-ole-głych
,,tajną··

klas

orga·mzacJę.

zapotajemnie,
calv ceremon·iał. polub zadeJ:zany w fHmach
czerpnięty z przec zy·tanych p.oCeł1>m
przygo<lowych.
w:eści
n'es'en'.e poorganizac ji jest
m ocy kolegom którzy ich zda•
n ie m . zo-stali skrzywdzeni n :t?·
sorawiedl'wa dwóją. Do organ izacji należv również Tomek
Pewnego
p 'ątkowy.
uczeń
dn \a rndzice wy~eżd7.aJa na Jakiś cza~ ! zostawiają go z troj·
rodzeństwa.
m!O'dszei:o
giem
Zbiera ją
cho•wu Ją c

s:ę

Wszystko

linii 77/3 na ul.
przy TargoweJ zde-

wym

nie może
rady z maluchami.
aby Ich
pomyst.

Chło.piec

Boha,terami są dzieci w w.eku od :o do 12 la.t - uczn:-0wie !ódvkich szkól. Reat:zaLOrzy tej seri<i próbują ukazać
św : at
skompt:kowany
cały
ich
i doznań dz:eci,
przeżyć
patr ze n1a na Swla t lus~osób
dz i i sprawy, z którym: mają
do czyn ie nia. Oto na przykład
w .,Rurce z kre me·m„ uc1„n10 -

Autobus

A

nr 94
12.rie•

khlKa dn~ „urzę<Jowaici'' ełt ..pa
f 1.1111-0wa Wytworni „~emafor''.

rękn.
Fabry ~une j
się z
rzył

po<!Jwórku pooesji
ul. .P1ot«kow~k:eJ

Na
przy

o ubezp ieczenrach
PZU
+

TRYB I WARUNKI
UBEZPIECZANIA
POJAZ.D ÓW
MECHANICZNYCH
• URLOPOWE
UBEZPIECZENIE
MIESZKAN
ZAOPATRZENIE DZIECI
SOBIE
ZAPEWNIC
JAK
W PZU DODATEK
DO EMERYTURY NOWOSC
O TYCH WSZYSTKICH
FORMACH UBEZPIECZENIA
INFORMOW AC BĘDZIE

+

+

naszych CzytelnlkOw
PRZY NTU 303-04

w

CZWARTEK, 13 BM.

w irodzinach od 10 do u.30
dyrektor
PZU dla m. Lodzi
mgr
ALEKSANDER WLODARSKJ

Oddziału

Czylelnicv ,,D:J::J~

_'O.·odóudtJlllfl ~BU

Wczoraj w sekretariacie re·
dakcjl, Piotrkowska 96, lewa oficyna, Ul p. (winda czynna) na·
fundusz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie wpłacili:
Członkowie Kola Ligi Obrony
Kraju w Zakładach Przemysłu
Filcowego (Strzelczyka 35/37) 1 250 zł; Klub Prasy I Książki
„Ruch" w Bogdance pow. Brze. ziny - 223,50 zl, zorganizowano
w tym Klubie wystawę zdjęć
Zamku pod hasłem: „ Wspólnymi silami odbudowujemy Za·
mek". Podczas wystawy zorganizowano zbiórkę na ten szla•
chetny, patriotyczny cel.

~
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Dnia 10 maja 1971 r. zmarł
nagle w Toruniu w wieku Jat
32 nasz najukochańszy Mąż i
Syn

S. t P.

MIROSŁAW

RYDZYŃSKI

POGOD1'
;...
· Zachmurze nife niewielkie.
m.aksymal·na ok.
Temperatura
26 st. C. Wiatry słabe zmierine.
Jutro napal słonecz.nie I cie1

pło.
Sl'Ońce

I Oddział PKS w Lodzi (Worcella 17/19) wpłaciwszy pierwszy
raz 1 777 zl, tym razem wpła
ogrodów
właściciele
cił 782 zł;
„Morwa" (Nowotdziałkowych
ki 182) - 424 zl, Tomasz Tomalewicz (Roosevelta 7 m 7)

dziś

zajdzie o godz.
19.?JJ, a jutro wzejdzie o 3.52.
Imieniny obchod'lą Da<nl•ni.k i
Pankracy.

LEKARZ STOMATOLOG
Pogrzeb odbędzie "ę z kaplicmentarza rzymsko-katocy
lickiego na Dolach, dnia l2
maja o godz. 16.30.
Poe&osta.ją

ialu

w

nieutulonym

ZONA 1 RODZICE
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dowiedzieć o Sławińskim. Na podwórzu

Micha1aka. Przywitał się z koniuszym i rozpoczął taką sobie zwykłą
A co słychać••• ~ A jak
pogawędkę.
tam zdrowie żony~ A jak się kartofle
udały, i tak dalej.
· Michalak grzecznie odpowiadał, zdziwiony trochę niezwykłymi zainteresowaWreszcie Kuczewski,
niami dyrektora.
uważając, że wystarczy tej grzecznościo
Czy pan inży
wej rozmowy, spytał: nier jeszcze śpi?
Ale
głową.
Koniuszy potrząsnął
gdzie tam. Już dawno pojechał.
- Gdzie pojechał?
- Tego mi dokładnie nie mówił, Pewnie n.a polowanie, bo wziął ze sobą
strzelbę i psa.
- Na motorze pojechał?
- Nie. Bryczką. Tą małą polówką. Zaprzągł tego kasztana, co to ma być sprze-

spotkał

Parę minut po szóstej zajrzała do jego pokoju. - Już nie śpisz, Czesiu?
Nie mogę spać.
Posłyszałam kroki i dlatego„. Pię
kny zapowiada się dzień.
Tak. Pogoda raczej się utrzymuje,
chociaż przez radio zapowiadali przelotne deszcze i skłonność do burz.
- Jak to milo, gdy w niedzielny poranek małżeństwo porozmawia sobie o
uśmiechnęła się.
pogodzie Jeżeli
jej się uważnie. Przyjrzał
masz mi coś ciekawszego do powiedzenia to chętnie posłucham.
- Co chcesz, żebym ci powiedziała Ci
szóstej rano?
Choćby to, jakie masz
- Nie wiem.
plany na dzisiejszy dzień.
- Chcę pojechać konno. Mam ochotę
na dalszy spacer. A ty? Co będziesz robił?

Przed obiadem pewnie trochę popraMuszę wykończyć to sprawozdanie. A po południu może wybiorę się na
dobrze mi robi na
Polowanie
kaczki.
nerwy.
- Jesteś zdenerwowany?
-

cuję,

Trochę.

- Biedaku, przepracowujesz się. Ko•
niecznie powinieneś wziąć urlop, wyjechać.

Razem z tobą?
Myślę, że powinieNiekoniecznie.
neś odpocząć nawet I ode mnie.
-

Obrzucił ją szybkim, badawczym spoj•
rzeniem. - Wyjeżdżam niediugo za grapowiedział.
nicę - Tak, wiem, ale to nie będzie odipoczynek. Będziesz musiał rozmawiać o insprawach zawodowych, A
o
teresach,
tobie jest potrzebne zupełne odprężenie.
Musisz zapomnieć na jakiś czas o tym
wszystkim co cię na co dzień otacza.
- Nawet o tobie?
- Nawet o mnie.
- No cóż.- Spróbuję.
- Tak bym chciała, żeliyś iiobrze wy•
począł. Zle ostatnio wyglądasz. ZmizerPo•
niałeś. Mój ty, pracusiu kochany. deszła bliżej i chciała go pocałować. CoWybacz, ale jestem jeszcze
fnął się. powiedział chłodno.
nie ogolony Gniewasz
Zrobiła zdziwioną minę. się o coś?
- Nie. O cóż miałbym się na ciebie
gniewać? Nie widzę powodu. A ty wi·
dzisz?
Wzruszyła nieznacznie ramionami. . Jesteś jakiś dziwny.
- Dziwny? Czy możesz to bliżej określić?

Wydaje mi się, że ostatnio jesteś
niechętnv w stosunku do mnie.
po- To ci się tak tylko wydaje wiedział, nie patrząc na żonę i poszecil
do łazienki.
Po śniadaniu zajrzał do stajni. Ostatnio
rzadko się tam pokazywał, a tym bardziej w niedzielę, ale chciał się czegoś
-

dany.
- Pojechał nad · jezioro, na kaczki? .
- Może l nad jezioro zajedzie. Nie
wiem. Pan inżynier ogromnie lubi za.
upolować na jastrzębia. Takie już
podobanie.
- Nie mówił kiedy wróci?
- Wspomniał, że może wieczorem.
- Chyba cały dzień nie będzie polował na jastrzębia?
koniuszy zrobił do- Chyba nie Może jakieś inne zaję·
myślną minę. cie także sobie przy niedzieli znajd.zie.
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PROGRAM l i
17.40 Walter and Connle (15)
powt. kursu jęz. ang. 18.10
Automatyzacja jako nowa faza
rozwoju technilkl z cyklu: Czło
wiek w świecie współczesnym.
18.40 Transmisja turnieju koszykówki męskiej Polska - Jugoeliminacje do misławia
strzostw Europy. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dzlennik TV. 20.05 „Siódmy kontyJ>ent". 20.35 Nasze rece•nzije. :W.50 W.iecz.ór u państwa
21.35
(Szczecin).
Oclrapack.ich
24 ge>dzlny. 21.45 En francals Kino
22.15
kurs jęz. franc. (22)
Wersji Oryginallllej nowela filmowa prod. franc. Bajki La„,Le meiun·ieir, son
fontaine'a
fiilm et l'a.ne.

PROGRAM Il
lat ~rasy
,.Sto
;,Anty.
(L)
13.00
kwarlat muzyczny". 13.40 Nim
B. Dro·
się ks iąż ka ukaże
zdowsk!. 14.00 Wiad. 14.05 Gra
14.25
kapela E. Donarskiego.
Koncert. 14.45 Błękitna sztafeta.
15.00 Kompozytor tygOdnia
J. s. Bach. 15.40 „Pleśni I tań
Kambodża. 16.00
ce świata" 16.05 Cyrk przebojów.
W iad.
łódzkie.
Aktualności
16.45 (L)
17.00 (L) Aud. dla dzieci. 17.15
(L) Uczniowie PSM II stopnia.
17.30 (t.) Repo.rtaż pt. ;,WypoW"
wiadam walkę chorobom
17.45 (L) Splewają M. Hopkins. ~--••••••••••. . .
18.20
H. Kunicka.
Adam-0 i
Dnia 8 maja 19'11 r. sginąl
Sonda. 19.00 Echa dnia. 19.15
śmiercią tragiczna
Lekcja jęz. franc. 19.31 ;,Kursy
słuchowisko.
wieczorowe"
S. t P.
21.0l
20.31 Felieton muzyC7..ny.
MGR
Chwila prozy. 21.05 Spiewa chór
Chwila
;,Harfa". 21.29
męski
poezji. 21.34 „Wszystkie kwart.ety smyczkowe Be.I.i Bart.oka".
22.00 Z kraju l ze świata. 22.30
Wlad. sport. 22.33 Utwory Cz.
"kapitan rezerwy WP
23.15 Uniwersy.
Grudzińskiego.
Pogrzeb odbędzie się 12 matet Radiowy. 23.35 Kwadra.-ns
ja br. o godz. 17 z kaplicy
przed snem. 23.50 Wlad.
cmentarza św. Antoniego na
o czym zawiadamiają
Mani
PROGRAM m
w głębokim bólu
15.„o Mistrz Dobrzyński." ?S.IO pogrążeni
RODZlCE, BRAT,
ŻONA,
Sztafeta piosenki. 15.30 EkspreBRATOWA, WUJEK i PO·
sem pr7ez świat. 15.35 N plus
RODZINA
ZOSTALA
T - czyli nowoczesność i tech·
Melodie dla pocz3,tnl.ka. 15.50 automobilistów,
16.15
kujących
Sonatina. 16.30
M. Ravel Kol, .JADWIDZE MILLER,
Kwadrans parodii muzycznych.
wyrazy
najserdeczniejsze
16.45 Nasz rok 71. 17.00 Eksprews-półce&ucia z powodu śmier
Quodlibet.
17.05
świat.
sem przez
ci
17.30 „Trędowata" - o<lc. 17.40
18.10
Przebój za przebojem.
JEśCIA
!
Herbatka przy samowarze; 18.30
18.35
Ekspresem przez świat.
składają:
Mój magnetofon. 19.00 ;,Benlowsk:i" - ooc. 19.30 Historia pioZARZĄD, RADA ZAKŁA
senki. 19.45 Polityka dla wszyi
KOLEŻANKI
DOWA,
stkich. 20.00 Reml<n\scencje mu„BAKOLEDZY z RSM
zyczne, Ankieta Liszta o Cho·
WEŁNA" w ŁODZI
20.45 Teatrzyk ;,Zielone
pinie.
„ Dwaj w górach" Oko" 21.11 Rytm 1 piosenka.
słuch.
21.30 Na co dzień I od święta.
Wyrazy głębokiego ws1>ół
21.50 Eugen Suchoń „Krutnlaczucia kol. ZOFII MILLER z
22.08
22.00 Fakty dnia.
wa".
powodu zgonu
Gw!aroa siedmiu wieczorów 22.15 Trzy
Michel Polnareff.
MĘŻA
kwadranse Jaz7.u. 23.00 Ne>we tomiki poetyckie. 23 .05 Muzyka
a naszego serdecznego Kolegi
(Ł)
łódzkiej".

1'2.45

WITOLD
BARTOSZEWICKI

lim••••••••• •••••

nocą.

TELEWIZJA
PROGRAM I
li.OO Dla szkól: kl,

składają:

i KOLEDZY
ART, ODZIEŻO·
MHD
WYMI w LODZI

KOLEŻANKI

vn

z
Che·

Dnia 10 maja 1971 roku, po
krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł. przeżywszy lat
78, nasz najukochańszy Mąż,
Ojciec i Dziadziuś

S. t P,

m.a

Co macie na myśli?
- E, nic specjalnego. Młody to pewnie
w lesie z jaką dzierlatką się spotka. Nie
Prawda, panie dymożna · mieć za złe.
rektorze?
Nie
odparł Kuczewski.
- Prawda
wypadało mu wypytywać się szczegóło
wiej. Wydało mu się, że w oczach koniuszego zabłysła drwina. Więc jednak
Sławiński pojewszystko się zgadzało.
chał niby to na polowanie. Nina każe
sobie osiodłać konia i pojedzie w las.

mia - Ważny kwas (W). 9.55
Fizyka - Atom J energia (W) .
10.25 „Boniwur" - cz. I - flim
Wę
fab. (W). 11.55 Fizyka drówki ciepła (W). 12.45 Wybieramy zawód (z Katowic). 15.05
MatematyPolitechnika TV: kurs przygotowawczy ka Zadan.ia ze stereometrii - cz. I
(z Wrocławia). 15.50 Politechnikurs
Matematyka ka TV:
Zadania ze
przygotowawczy Wrocła
(z
II
cz.
stereometrii
wia). 16.15 Dziennik TV (W) .
16.30 XXIV Wyścig Pokoju
Sprawozdanie z zakończenia VI
etapu na trasie Berlin - Cott144 km (transmisja z
bus Cottbus). 17.20 Dla młodych widzów: „Latający Holender"
Pola wlacz ciekawostek morskich
(Z Gdańska). 17.50 PKF (W).
18.00 C-355 i inne... - reportaż
z Zakładów „Ursus" (W). 18.30
dnia (L). 18.45 „z
Wiadomości
czego budować" z cyklu „M!e'"·
(W). 19.20 Doprogi"
kaniowe
Zaczarowany ołówek
branoc 19.30 Dziennik TV (W)
(W).
20.05 „Boniwur" - cz. I - fit n
tab. prod. radz. (W). 21.05 Swiatowid (W). 21.35 Scena muzy ci·
opera
„Cyberiada"
na
(W). 22.15 Dziennik
współczesna
TV (W). 22.30 Kronika Wyścigu
Pok<:>ju (z Berlina). 22.55 Politechnika TV: Matematyka
kurs przyg. (powt.) (z Wrocła
wia). 2,3.30 Politechnika TV: Matematyka - kurs przyg. (powt.~

SRODA, 12 MAJA 1971 ROKU
PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.05 „Latem na
opow. 10.25 Rewerandzie" portaż z piosenką. 11.00 „z oper
St. Moniuszki". 11.20 Dedykujemy II zmianie. 11.45 Publicysty12.05 Z
międzynarodowa.
ka
kraju J ze świata. 12.25 MeloRolniczy
rytmy. 12.45
die l
kwadrans. 13.00 .. Wesoła Ludwika" - słuch. 13.20 swojskie melodie. 13.40 Więcej. lepiej. taniej. 14.00 I meldunek z trasy
WP. 14.05 Rep. lit. pt. „WZY•
wam pomocy". 14.30 II meldunek z trasy WP. 14.35 „Wielcy
artyści współczesnych scen operowych". 15.00 III meldunek z
trasy WP. 15.05 Wiad. 15.10 Go.
dzina dla d ~iew cząt I chłopców.
16.00 IV meldunek z trasy WP.
!G.05 Muzyka. 16.15 Transmisja
z zakończenia VI etapu WP w
Cottbus. 16.50 Popołudnie z mło.
z Tirany
dością. 17.30 Transm.
meczu pllmiędzypaństwowego
Polska.
karskiego Albania
18.15 Wiad. I muzyka. 18.30 D. c.
meczu. 19.20 Dobry wieczór, zaczynamy. 19.30 Koncert cho.p\20.30
nowski. 20.00 Dzienn ik .
Rytmy I melodie. 20.45 Kronika
ws\.
o
i
wsi
Ze
21.00
sportowa.
21.20 Rozmowy o wychowaniu.
kulturalny.
21.30 Kalejdoskop
22.00 Koncert. 22.20 Kwadrans
dla powa;.nych. 22.35 Taneczne
pas z Budapesztu. 23.00 II wydanie d7.lennlka. 23.10 Informacje sport. 23.15 Korespondencja
z zagranicy. 23.20 Po raz pierwszy na antenie. 24.00 Wlad.

JOZEF FIKS
Pogrzeb odbędzie się dnia
13 maja br. o godz. 16,30 z kaplicy cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym powiadamiają
pogrążeni w bólu
ŻONA,

Dnia 10 maja 1971 r. zmarw wieku lat 73, nasza najMatka, Babcia i
ukochańsza
Prababcia

ła,

S. t P.

MARIA TITZ
z domu WIATROWSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia
13 maja br. o godz. 16 z karzym.-kat. ·
cmentarza
plicy
przy ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamia pogrążona w bólu

CORKA, SYN,
SYNOWA i WNUCZKI

RODZINA

-

aktywistce ceDługoletniej
STRZEŻYMIRZE
kol.
chu,
SEREDYŃSKIEJ. wyrazy gir„.
bokiego współczucia z powodu

śmierci

BRATA
ZARZĄD, PRACOWNICY i
CZŁONKOWIE CECHU
RZEMIOSŁ ODZ-EŻOWYCH

WŁOKIENNICZYCH

w

(21)

S. t P.

ZOFII

składają:

i

W dniu U maja 1971 roku.
o godz. 7,30 w kościele św.
Teresy przy ul. Nowotki, odbedzie się nabożeństwo żałob
ne za spokój duszy

ŁODZI

URBANOWICZ
o czym zawiadamia
GRONO PRZYJACIOL

(Dalszy ciąg nastąpi)
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