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·~ Za wybitne osiągniecia produkcyjne i społeczne 

Order Sztandaru-Pracy I lasy 
.dla Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto 

Nerwami miasta nazywany jest łódzki system energetyczny. 
Każdy z nas zdaje sobie sprawę z prawdy zawartlJ w tym 
stwierdzeniu. Dziś może wyraźniej ni:i: kiedykolwiek.lZałoga Za
kładu Energetycznego l.ódź-Miasto położyła ogromne zasługi w 
rozwoju Lodzi. Dzień wczorajszy stal się też wyjątkowo uro
czysty dla łódzkich energetyków. W przecledniu I-majowego 
święta oclbyla się w ZEL-M uroczystość wręczenia zakla.dowt 
Orderu Sztandaru Prac}' 1 kla~y. który Rada Państwa przyzna
ła zakładowi w uznaniu wybitnych zasług załogi w walkach 
klasy robotniczej o społeczne wyzwolenie oraz dla rozwoju so
cjalistycznego przemysłu. 

W uroczystości tej ucrestniczyl 
sekretarz KC PZPR Wincenty 
Kraśko, I sekretarz KL PZPR B. 
Koperski, prezydent m. Lodzi J. 
Lorens, wiceminister górnictwa i 
energetyki B. Bartoszek, dyrektor 
Zjednoczenia Energetyki J. Troja
nowski oraz wicept'Lew. ZG ZZ 
Energetyków 1\1. Tymiński. 

Dekorując &1ltandar zakładu Or
derem Sztandaru Pracy I kl. - W. 
Kraśko podkreślll rolę i znaczenie 
energetyki łódzkiej w dziele uno
wocześniania życia n.aszei;io s.połe
ci:eń.stwa. Składając rów1 ocześnie 
serd~e życzenia w imieniu J 
sekretarza KC PZPR E. Gier~ 
Rady Państwa I Sekretariatu KC 
PZPR W. K::aśko stw'.e!"dżil . in.: 
"Polska Jest n~ dum• I s tej 
dumy, tej miłości, żrodzlla. się na
sza wolność i nasz obecny inten
sywny rozwój". 

W imieniu zalogi ZEL-M podzię
kowanie za to zaszczytne wyróż
nienie złożył długoletni zastużonv 
p!"acownik zakładu - \VI. Pawlik. 
Podkreślić należy . iż 1.ałoga pod
jęła dodatkowe cenne robowiRza
nia i czyn &J)Oteczny o lac-znej war-

~~ff&~ 

Wieńce i kwiaty Kino ,,lwanowo'' 

'Slz. W. Kraśko dekoruje sztandar ZEL-M 
Fot.: - A. Wa<:h 

tości 4.7 mln zł. Zobowiazano się 
m. in. do przeprarowania na rzecz 
miasta. i dzielnicy łąl':r.nie 95 tys. 
roboczogodzin. z czego do dnia dzi
siejszego zreal izowano już ponad 
12 tys. roboczogodzin. Dalszv O
fiarny wysiłek stanowić bedŻie po
dziękowanie ener(tetvków za zau
fan!e okazane zal~ze przez naJ
\l\TyZSze władz-e partyjne i pańsPwo
. we. 

pod Pomnikiem 
Braterstwo Broni 
• 
1 na 
łódzkich 

grobach 
komunistów 

Do życzeń i gratulacji przyłączył 
się w imieniu łódzkich władz paT- 9 

)' 
tyjnyoh i administracyinych I se- ;< W 

przeddzień 1-majowego 
Swięta pod Pomnikiem 
Braterstwa Broni w 
Parku im. Poniatowskie

'.:\'O zgromadziły sie delegacie 
'ix>leczet'lstwa naszego mia;ta. 
Warte honorową zacia~ęli żoł
'lierze WP. Przybvla !mmrJ1ni::i 
honorowa tódzkiee;o '(arnizonu 
WP i orkiestra woisko\va. 

kretarz KL PZPR 8. Koperski. ~~ 
~~ Każdy nowy dom - stwierdził -

każde nowe mieszka.nie. zawiera w 
sobie· cząstkę pracy łódzkich ener
getyków. Szybki rozwó.i miasta sta. 
wia w tej dziedzinie cor~ to no-
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we i powaźnie,isze zadania. Trad;v-

K •e • r k ' • k · . cje dobrej roboty są zaś w ZEL-l\I 

Wł Cten aprysny J3 marzec ~~: :;:;ł~c:;ć z:os~:~:/e~~zy~:ź::~ 
~ 
~ 
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Uroczystość sk!<ldania wień
ców rozpoczęła się odegraniem 
'1ym.nu na·rodowego. W imieniu 
KL PZPR wieńce u stóp Pom
riika Brater;twa Broni zlożvll: 
-;ekretarze KL PZPR G. 
~damcrewska i K. Kwiatkow
>ki, w imieniu KW PZPR -
U sekretarz L. Maźnic-ki. w 
'mieniu Urzędu Miasta Lodzi i 
'Jrzędu Wojew6dzkie~o - wi
''!Prezydenci J. Morawiec i B. 
0 ietn::vkowski oraz wicewoie
voda L. Wysłocki. Wieńce zto
··vli także przedstawiciele F.TN 
·tronnictw oolitvcznvch. oritani
~acji młodzieżowych, ZBoWiD 

Po :nietypowej Zl.lme. mamy nie
typowa wiosnę. Te.!:!oroczn:v kwiecień 
- miał nieco odmienny charakter 
ntl: normalnie. Był chł<>dn!e1sZY 1 
baroziej deszczowy. przyniósł na 
przemian fale clepla I chłodu. Naj
wyższe temperatur:v notowano 5 1 e 
kwietnia - p0nad 23 st. na połud
niu kraju, Cleolo PYlo też 10 kwiet
nia - ok. zo st. 

W dru.{(lel dekadzie naMąpilo na
~e maczne ochlodrenie Obserwowa
no si\ne o'padv rleszr,zu. zctar,alv się 
śnie{(! 1 Przvmr<>1.kl. Wvst11pUv rów
nież. ~!ównle I~ kw!etnl~ silrie wia
try o szvbko~. d')<)hodz.acei do 3'1 
misek K<>n iec m•e<1E1ca - to znów 
fila Ci!'oła 1 temoeraturnm1 uowvż<>i 
2Q st Tal;:; ul<!ad oogorlv w k•.,·1et
niu zctar>.a ~ie do~ć rzadko. 

Przew!ctuje sle. że oodobna ur.~octa. 
ia'< w końcu kwietnia. •.itrLvma •!e 
Przez Pierws~a deka<le ma.ia. nato-

Wniosek o ekstradycję 
Johna Stonehouse, u 

Rzad brvtvJsk; >ysto•owar of'<:ia.J
na orośbe <io rzadu austr3li_i5k;e~o 
o ekstr~clycję Johna Stonehonse·a 49-
letnleg·o oarłnmentf:!rzv~tv labOurzy~ 
Stowskle~o. klót"V na iesien; ub. ro
ku sfin~owal <We z.nikniecie w Sta
nach Z1ednoczon:vch Po kilkum!esle
cznych oo~Z'Uk!wa11iach orin'1.lez~r)no 
!!'o ''" Australil Ston°house oono
wiadąć ma Przed s;idem Wielklei 
Bryta.nU za dokcmanie malwersacji 
finansowych na sume 30~ tvs. de>l. 
Obecnie nrzebywa on w Austrarn 
wraz ze swą sekretarJtą Sheila Buc
kle)', 

tulacji za. ten rzetelnie zasłużony 
miast w <;irug1ej dekadzie maja mot- I sukcell. 
na sP<>dzlewać sie ochtOdzema. (er) 

DZIER 
KIESIE 

W 121 dniu roku słońce wze
~zło o godz. 4.07, zajdzie zaś o 
gt'dZ. 19.01. 

lmi•Miny obchodzq 
Jan 

DYiurny svnoptvk 
przewidu.ie d(a Codzi -, woje. 
"'Ództwa następu,jąl.'ą pogodę: 
zachmurzenie małe, po południu 
wzrost zacbmurzc>nia i możliwe 
przelotne opady deszczu lub 
burze. TcmpPratura maksyma.I
na plus 20 st. C. Wiatry 
~łabe i uniarkowane, w ciągtJ 
dnia okresami clość silne z po
łudnia. 

Ci.śnienie wieczorem - 746,2 
mm. 

Wa.zntejsie rocznice: 
1890 - Po raz pierwszy w hi

storii masy pracujące obchodzi
ły święto 1 Maja. 

Taka sobie myśl 
Gdy dwóch rzetelnych ludzi 

sprzecza się o zasady, obydwaj 
mają rację. 

Uśmiethnii się 

- Boję eh:. te pan będzi• ten 
kurs repetował! 
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WP. 

Również wczoraj w v;oozinach 
'ołudniowych delegacja Kl. 
PZPR złożył.a wie11ce i kwiaty 
ia !J(robach łódzki~h komw1i
stów na Cmentarzu Komunal 
nym i na płycie pamiatkowei 
na Radogoszcz.u. 

(j. kr.) 

Salut 
Z okazji międzynarodowego 

Swięta Pracy. w roku 30-lecia 
zwyclęst.w& nad hitlerowskim 
faszyzmem oddany zoslanie 
l maja w Wa.rszawie - zgod
nie • rozkazem ministra obro
ny narodowej - salut dwudzie
stu czterech salw arnt'atnlch. 

--------~----------.... ~----..-------------------..... ""'."------~ ........................................ „ .... 

mieszkańce Łodzi 
1-majowym • prezencie 

„lwa.nowo" w Loclzi, „Lódź" w Iwanowie - od wczoraj juł 
w obu, współpracujących z sobą miastach działają kina noszące 
ich nazwy . 

Kino • .Iwan1>wo'" mieszczące się przy ul. Limanowskiego 200 -
to nowa inwestycja kulturalna, którą otrzymalJ mieszkańc:v 
Loclzi w I-majowym prezencie. Otwarcie te.i placówki było tak
że punktem kulminacyjnym obchodów Dni Kultury Radzieckiej 
w naszym mieście. 

Efektowne wnętrze. sala wido-
wi kowa na 633 miejsca, nowocze
sna aparatura prnje-kc-vjna ponad
to kawiarnia. S7„atnla - słowem 
przybyła nam placówka z p~aw
dziwego zdarzenia. .,Iwanowo'" za
inaue;urowalo wczoraj .9Woją dzia
łalność. W uroczyslosci uczestni
czyli: kierowniC'łwo KL PZPR na 
czek z czJQnkiem KC PZPR, I se
kretarzem KL PZPR. przewodni
czącym Rady Narodowei .m. Lodzi 
B. Koperskim, radca ambasady 
ZSRR w Polsce Oleg Br:1-kin. wła
dze administracyjne z prezyden
tem - J Lorensem, pracownicy 
baluckich zakładów p:·vdukcyjnych. 
aktywiści TPP-R 

Projekcję poprzedzi! uroczysty 
akt przekazania symbolicznego klu
cza do noweqo obiektu. Pt"Ze<lsla
wiciele ŁPBM nr 3 wrę<:zyli f!.O dy
rektorowi Miejskiego Zanadu Kin 
- L. IClusce. Dodajmy, ŻP pracow
nicy instytuc:-ji. którei bezpo<lredn io 
podlci!,a ta nowa placówka przP1Jra. 
cowali spo!eczme przy iei budowie 
wiele g<Xhin. Tu także realizowali 

swój czyn partyjny dopełniając 
kosmetyki budynku i ie!tv otocze
nia. Kino „Iwanow<>" w .myśl po
rozumienia MZK z 7.arzf!<lem Łó
dzkim TPP R. któcy obiał nad 
nim natronat. bedzie ut rzvmywalo 
~kisła w~opńtprace z Dmr.em Kul
l ury Radziec-kiei w War57A'1wie. bę
dzie nooularv7.owalo Cilmv radzie
ckie. tu także planowane sa pro
iekcie filmów w we~ii ory.i;(inal
nej . .Iwanowo" będzie utrzymy
wało stały kontakt z radzieckim 
klnem .. Lódź". 
. Uroczystość otwaroia tei placów

ki wiąże się także z oremierową 
projekcją „Kwartalnika mmowE-
go". Jest to przygotowana przez 
WFO kronika łódzka. prezenluiaca 
nowe oblicze nasze_go miasta i ie
go rewolurvina orzeszlość. Jei picr 
wsze wydanie ooprzedzilo emisję 
filmu fabularne.i;(o pt. „Los ge
nerała „Kwartalnik filmowy" 
bedzie prezentowany na ekranie te 
go kina do 9 maja, a iuż od nie
dzieli także w „Bałtyku". ,.Włók
niarzu" i „Przedwiośniu". 

(rg) 

Na zdjędu: Foyer kina „lwanowo•• i uroczysty moment prze
kazania symbolicznero klucza do nowero obiektu, 
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!l uroczystego posiedzenia Il 
!I SeJ~mu PRL ł ł 
~' ~s 
)c J~ 

~~~ z lnic.ja.tywy klubów poselskich P1>lskdej Zjednoczonej Partii ?~ 
( , ~ 
~ Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Stron- )~ 

< nictwa Qemokratycuiego, Prezydium Sejmu - na podsławie ~ < 
' , < c art. 44 regulaminu - postanawia zwołać w dniu 9 maja 1975 '~ 

~ roku uroczyste posiedzenie Se.imu Polskiej Rzeczypospolitej Lu- ~~ 
~ dowej w związku z trzydziestolooiem zwycięstwa nad faszy- ~ ~ 
~ zmem. ~ ~ 

Ostateczne zwycięstwo sił wyzwoleńczych 

Sajgon wolny 
30 kwietnia rllll1ąl ostate~e ' Geralda Forda. Prezydent oznajmU I nią głównych założeń polity.kj od

marlonetkowy neokolonialllly reżim 0 zakończeniu ewakuacji obywate- prężenia i nie_ odbiją się n~ ~to
w Wie tnamie Południowym. Nad li amerykańskich z Wietnamu Po- sunkach radziecko-amerykansldch. 
patacem pre.zydenck~m w SajgOlllie 
powiewa od rana !Laga Tymczaso- łudniowego. „Akcja ta - powie- Zasadniczym celem odprężenia jest 
wego Rewolucyjnego Rządu Re- dział - stanowi zamknięcie jedne- zapobiega.nJe wojnie nuklea•rnei i 
publik.i Wietnamu Południowego, g0 z rozdziaAów trudnych doświad- współpraca we wszystkich dziedzi-
wo.bec którego administracja saj- czen· - k" h Prezydent nach, gdzie jeSit to możliwe. 
gońska dokooala aktu bezwarUll1lko- amerykans ic ". 
wej kapitulac.ii. Ford zwrócił się do wszystkich 

W środę 30 kwietni.a o godz. Amerykanów, aby nie wracali do 
3.30 czasu warszawskiego rozgłoś- przes'Zlości wspólnie pracowali 
nia sajgońska nadała krótkie prze- nad realizacją celów stojących 
mówienie gen. DuQilg van Minha, 
który przed dwoma druarn1 objął przed krajem. 

Kissinger poinformował, że Stany 
Zjednoczone były w o s tatnim cza
sie w kontakcie z rządem'. De mo
kratyczinej Republiki Wietnamu i 
TRR RWP. 

Sajgon 
przemianowany 

na Ho Chi Minh 
Radio sił wyzwoleńczych Wiet 

nąmu Południowego zakomuni
kowa-ło, iż z chwilą wyzwolenia 
Sajgonu nazwa tego miasta zo
stajP. zmieniona na „Ho Chi 
Minh". 

Decyzja ta ma upamiętnić 
dzieło wielkiego przywódcy na
rodu wietnamskiego ; rolę jaką 
odegrał w zakończone.; zwycię
stwem walce o wyzv.•olenie na
rodowe i społeczne. 

~ Początek posied-ienla. o god-i. 10. marszałek Sejmu H 
~ >' 
~ 'STANISLAW GUCWA H 
~~~„"'~V,."U~~,;;..V,..";.~"'';.:" ... ",..~~,.,",..~':'ro~'"'r"',..'V,...'-',..~~";.",..'"',..";."'"~"'r.~'-;.-V,.~';.'j 

funkcję szefa administracji sajgoń- Wltrótce po oświadczeniu pre
skiej, przekazujące władze przed- .zydenta Ford.a , sekretarz stanu 
st.awicielom tymczasowego rei,volU· USA, Henry Kiss1nger wystąpil na 
cyjnego rządu. BezposreJnw po konferencji prasowej, poświęconej 
przemówieniu Minha zastępca s:'e- głównie kwestii wycofania się St.a-

' fa sztabu armii sajgońskiej w roz- nów Zjednoczonych z kontLikitu 
kazie przekazanym przez rarho Pv- w ietnamskiego. Przy okazji poru
lecil wszystkim jednostkom wo.i- szyl on niektóre inne aspekty pa
skowym natychmiastowe pr~erwa- lityki zagranie1'nej USA. Szef dy
nie dział.all wojennych. plomac.ii USA podkreślił, że Stany 

Depesze przywódców Polski 
do przywódców 

Spotkanie w KC PZPR 

Najwyższe uznanie za zasługi 
. weteranom ruchu robotniczego 

W kilka minut później w Sajgo- Zjednoczone nie zamierzają uzna
nie zamilkły strzały. Jeszcze 1>rz<::d wać jakiegokolwiek rządu polud
radiowym przemówieniem Minha nlowowietinams.kiego, który ewen
żoLnierze armii sajg<>ńsk.iej - Ja·k tualnie zostanie utworzony na e
pis.zą korespondenci agencji pra,;c- migracji przez byłą administrację 
wych - na środku ulic miasta Thi e u. Odoowiadaiąc na lic'llne py

Rep u b I i ki Wietnam u Płd. 

zaczęli zrzucać mUIIldury, porzurać 
broń i pospiesznie przebierać się 
w ubran,ia cywilne, bądż na wpół
uhrnni rzucali się do ucieczki w 
potokach tropika.lnej ulewy. 

W związku z zakończeniem wa~k I Tymczasowego Rltądu· Rewolucyjnego 
w Wietnamie Polućl,niow:vm J sekre- Republlki Wietnamu Poludulowego 
tarz KC PZPR Edward Gierek 1moo- Nguyen Buu Tho i przew<>dniczące. 
wodniczący Rad:v Państw~ Henrvk . go Tymcza.sowei:o Rządu Rewolucyj
Jabloński . i pre'leS Rady Mln"str# v nei:-o Republiki Wietnamu Poludnio-

tani.a dziennikarzy dotyczące kon
sekwencji upadku Sajg-onu. sekre
tarz st.a.nu USA, · powiedział, że 

wydiarzenia w Wietnamie nie zmie-

Piotr Jar-OBzPwicz wystosowali 30 weg() Hu;f"nh Tan Pl1at. 
kwietnfa br. depesze do orzewo!lnJ- ------

• I przodownikom pracy 
30 kwietnia. w 1>rzeaedniu międzynarodowego świeta luda;i pracy 

1 Maja, c2llo11.1mwfo Biura P.oilityczneg•o i Sek·rebaiTiatu KC PZPR 
sJ)Otkali sie w gmachu K<>mitetu Centralnego part.il z ponad 100-oso. 
b<>wą grupą zasłużonych weteran ów ruchu robotniczei:.o oraz prrodo 
wników pracy - reprezentujących wielomilionową rzesze twórców 
socjalistycznych przeobraźeń nasze~o kraju. 

Witając w !mieniu Biura Polltycz- ski. Wszystko to. co robiliście, rol>l
nego i Sekretariatu KC PZPR Pl"ZY- , cie i bedzlecie robić - dobl'ze slu
bylych na sPOtka.nJe. Edward Gierek ży sprawie kra.iu. 
przekaza! im - a za kh oośrednici:'Nem 
wszystkim ludzi<l'ffi dobre.i robOtv w Informując o przyZJnaniu przez Ra
PoLsce - w:vraz:v naiwyższel(o uzna- de Państwa. na wniosek Biura Poli
nia :i.a 1.aslugi. które odda•li ; od.ctaia I tvczne!?o od1111aczeń. oaństv10\1:ych dla 
socjalistycz:nei oiczyżn i e . I szczel(ótn.ie zasluron:vch dla Polski 

Ludowej. I sekretarz KC PZPJ;t WY-
Wskazując, iż snotkanie odby-wa raził r>rzekcman!e, iż beda one za-

sie w przededniu proletariackiel(o cheta do dalsze'!. ieszcze lepsre.i pra-

Korespondenci age ncji prasowych 
piszą z Sajgonu, iż mieszkańc;y 
miasta z ogromną radością przy
jęli wiadomość o zakończeniu woj
ny. Od wczesnych godzin c.an.nych 
na ulicach Sajgonu, w okinach do-
mów, powiewały sztandary TRR 
RWP, a na gm.achach p.ails·two-

ność, która tłumnie wyszla na 

cZĄceeo Prez~·dium Komitetu Cen
tralneg-0 Narodowego Frontu Wv:r.wo
lenia Wietnamu Południowego prze
wodniczącego Rad:v Konsultatywnej 

·1 maja 

- wtorek 
wych wywieswno bi.ale flagi na 
znak kapitulacji. Wkraczające do 
miasta jednostki sil wyzwoleilczych' 
witane były owacyjnie prze.z lud-1 

ulice. --------

DALSZE SZCZEGÓLY 
OPANOWANIA PALACU 

PREZYDENCKIEGO W SAJGONIE 
Tytuł na calą szerokość pierwszej kolurruny „Glos:u Ludu" 

czerwaną czoionką : 

święta - 1 Maja u pro:w ZJb1iż~1a- i CY. sa one również s:vmooiem na- Korespondent Agencji Reutera, 
cei się 30 rocznicy zwvcięstwa nad 1 s·zeg0 szacunku dla wszystkich dzia- Neil Davis, który był świa.dkiem ' 
fasz.yznnem Edwsrq Gierek o<>dkreślil I łaczy rewolucyineP,"o ruchu. dla opa.nowania pałacu prezyd~ncliie-1 
szc~!(Q11J.1a rolę · weteranów . rtJclw I wszygtkich ludzi dohrei robOt.y w Pol go w Sajgonie przez żolnierzv ;;ił 
robotniczego, ich wkład iaki od j sce. który>eh jesteście przedstawicie- d ł I dal~ze : 

„DZIS NASZE SWIĘTO" 

W DNIU SWIĘTA PRACY I SWIĘTA DEMOKRACJI 

t;ierwszych dni w:12iwolenia wnieśli iaml. Wl'ZWoleńczych, na es a akCJt .• 

1

, 
w odbud.„we Pols",ti. ., szczegóły dotyczące tej 

Clreialbym takż.- - oo•.viedzial' I se-1 Edward Gierek zloży! w imienh1 Pierwszy czołg Narodowego Fron-
kretarz KC PZPR - \\·yra'7..ić naszą ~iU;ra Polityczne.~o KC PZPR. Rady tu ll\'yzwolenia podjechał do głów
~erdeczna wdzi eczn oś<'- dla obecnych • ans~wa ; rzaau PRL serdecZJne gra- ne· b y WJ"azdoweJ· około 5 mi-

ROZKAZ NACZELNEGO DOWÓDCY 
WOJSKA POLSKIEGO: 

„Kroc.zycie w 
jest bliskie. 

sla.wie do ootateC2Jnego zwycięs-twa, l~tóre 

1'.1 prządown.!k6w pr;ic" _ ,. a t!ikte I tu'·•CJP. odznaczonym J . ram . . I 
dla tych wszv·stklch 1c1ó;-vch tu\:lj Wśród o·dma'Czonych znależli s:ę nut po goclztme 5 _nad rnnem. w 
ni~ ma - za w'<:lnd w ro zwói Pol- przocsta'\Viciele Lcd.7..i i woJewództwa. środę. Czołg wywazyl bramę 1 _n.a-
l t' ·· . . . · . , 

1 

tychmiast wyskoczył z niego zol-
~ ~rzyż Komando~Ski OttTeru Odrodzenia Polski otrz:vm~l TADE1"SZ nierz niosący flagę TRR RWP. 

By uczcić całkowi.te wyzwolenie Ojczyzny, ro.zkazmje dać 21 
salwy honorowe w nasz-ej stohcy Warszawie, w Lodzi, Krakowie 
Gdańsku''. 

LlSZEWSKI - st. mistrz w Zakładach Mechanicimych im. J. StriZel- Wkrótce potem na dziedziniec pa-
, czyka w Lodz.L · ' •. · · I łacowy wjechało 6 dalszych c~ol-
' 

1

. gów i budynek zost.al blyskaW1CZ· 
· Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udek()["O. wani zo•ta- nie otoczony przez żolnierzy sił 
, li: HEJOl<:~.A JARECKI\ - pracQwn,ica Z;\l}l.adów Przenwslu .Ba'.Wei- wyzwoleńczych. żołnierze rcżimo-

nianego im. F. Dzierżyńskiego. l\HCHALfJllA ZIELEZIEWICZ - bra-1 wi bez oporu podnieśli ręce do 
ka~k.a w Z::ikładach Włókien Chemicznyc11 „Chemitex-Wi&tom" w To- i:-óry, ustawiając się w szeregu. 
maszowie Mazowieckim. I Na balkonie 1 pietra pałacu wy-

wieszono flagę TRR RWP. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otr1Zymali: MARIA 

• 

NOWE POLĄCZENIE WOJSK RADZIECKICH 
Z AMERYKAŃSKIMI 

NA ZACHÓD OD MIASTA WITTENBERG 

MONACHIUM iAJĘTE + TURYN l TREVISO 
ZDOBYTE 

AMERYKANIE ZAJĘLI DACHAU 
ZASTANO TAM 32 TYSIĄCE WIĘŹNIÓW 

JALMUŻNA - pracownica Widzewskich Zakładów Przem. Ba':"elinia- OSWIADCZENIE .,żołn ierze zwiedzający obóz zna.Je~ll 50 samocllo<lów ciEJ-
nego im. 1 Maja w Lodzi. HENRYK MACIOl.EK - kierowmk Po- G. FORDA i H. KIS•3INGERA żarowych z trupami zamordowanych ludzi. W krematoriach 
wi.'\towei Lecmicv Zwie rwt w Piotrkowi!' Trvbunalskim. Mll.RIA oboro znajdują się nie dopalone res?Jtiki ludz.kich kości". 
MATUSIAK - pr'lcownic~ Okre~owe"" Unedu Telekomunikacii Mię- We wtoi:ek o ?oclz. 22.00 czas_u W;vbra!: J. Pot. 

dzymia5tOwej w Lodzi. .JANINA MTCIELSlCA - pr.ai;own~c'l ~akta- ';arszawsk;e~o. Biały Don~ opu~l:~ '·--------------------------~----dów Pnem. Pończo~?.Jniczego „Sandra" w Aleksandrowie Lodzk1m. kowal osw1atlczeme p1ezyde .„ 
-------· --- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~:.;.~~:~~~~~t~:. 1 1a-1•l=ił 1#1-t•lai' l#Jił•l;it J#iil•l!ill 
2 rozw. z 5 traf. prem. - wygra-

ne 982.578 zl 
HiS rozw. z 5 tra!. zwykł. 

grane Po o'kol-0 is.ooo zł 
7.003 rozw. z 4 trafieniami 

grane po 377 zł 

Ligowej młócki ciąg 
W Y-

167.399 rozw. z 3 m-afieniam; - WY- • 
grane po 17 „1 

losowauie U 
1 rozw. z 6 trafieniami 

na t.tmo.ooo zł 
wygra-

Lech gra 
dalszv 

" 

w Łodzi 
1 ro.2Jw. z 5 traf. prem. 

na i.ooo.OO-O zl 
132 rozw. z ~ traf. zwyk'l, 

grane PO okolo 14.000 zł 
8.1'93 rozw. z 4 trafieniam; 

grane po 286 zł 

WY- • Widzew wy jechał do Gd~ńska 
wy. 

Uil.4S! rozw. z 3 tra.tleniami - wy
grane Po lJ :r.l. 

----

A Godz. 8.20 ul. Kas,przalta !J7'5. 
Będacy w stanie nietrzemvym Ed
warci K. wpad~ na bok „SY·ren~" 
doznając złamania lewego podu{l2ia. 
Prnebywa w SzPitaJu im. Radilitiskle-

goi. God-z. 9.Ul na ,;tacii kolejowej w 
KtomnicacJ1 w czasie rożblórk.i ma
gazyniu służby dro1?owe1 nrzygniecio. 
ny zostal dachem 3-letni Andrzej P. 
Dzleó!tQ w drodze do s2mita·1a ZJmair
lo. 

& C'..odz .. t.1.:W s.kt"z;rżowanle ul. ul. 
Bratysławskie.i l \Vróble\VSl{ ie~o. Nie 
us.zanowal pierws·zc1i.s t W'1 PT'Zejazdu 
kierowca .. SyrenY" IT fi02 l poh·a
c;.t iadącc!Zo na rowerze He>nrYka S .. 
który doznał lekkich obrażeń clala. 

& Godz. lS.50 skrzyżowanie ul. ul. 
Gagarina i zaolziański e.i. Bedacy w 
st•nle nietrzeźwym .f67.ef B. coi'al się 
i w-padł na bok tramwaju linU I!>· 
Prwwlezlcmo I!'<> ' do I2Jby Wytrzez
wień. 

Ji. Godz 16 w lesie tag!ewnickJm 
sptonęlo kil.kaset metrów )'l()sr,y-:-ia. 
5 .1edlnostek Straży Pożarnej s·zybko 
zl'c>kalt.zowało pożar. 

• Godz. li!.40 ul. Rojna prcy ul. 
Grableniec. Przewozi! na rowei:ze 
2-letnla Aleksandrę, Jerzy Z. Dz1e. 
c!<o w.łoży!o nóżkę w szurycl1y, ro
wer przewrócił się. a d7Jewczynka 
do:r.nała cie7,klcl1 obrazeń c!ala i prze
w ieziono ją d·o Szpitala im. l{on1op
nicklei. 

w nadchodzącą sobotę oble lódZikie drużyny lli;l~°'.\Vle c.zekaJą 
truclne mecze mistu:'iio.w.s;kite. Jedenastka LKS podeJm1e na wla
snym !<tacli<>nie pozinaiiskieg.<> Lecha (początek sootlta1ua. o gol'l;z. 
M). Drug<>ligowy Wild1Zew wyjechał wcz<>raj na . W;\"b.rze~e; gd-z1P 
również w so.be>tę (początek o gocl!ż. 17) starute d!o n1eiatw.e1?0 
pojed1;\"n:ku z gdańską Lechią. 

Ka.1·wacki i jego koledzy zecl1cą I nie im. 22 Lipca z bytomską Po10-
zapewne z.rehabilitować się wobec nią. „ . . 

swoich sympatyków za niefortunna W sytuac31 nie do P_ozazdroszeze· 
porażkę przed tygodniem na stadio- nia znaiduja s1e elkaes1~CY. Po PO-

rażce w Krakowie z Wista nasza 

CSRS-Portugalia 5:0 
W rozegranym w Pradze meczu 

piłkarskim z cyklu el.nlinacji m1-
strZ-Ostw Europy (grupa 1), repre
zentacja CSRS rozgromiła Portuga
lię 5:0 (3:0). 

CSRS-Polska 3:0 
Młodzieżowa reprezentacja polsk1ch 

piłkarzy (do la.t 21) spotkała się w 
H roctę w Opavie ze swoimi rówieś~ 
nikami z CSRS. Towarzyski pojedy
nek przyniósł zdecydowane zwycie· 
stwo Czechosłowakom 3 :O (1 :O). 

Nasz zespół wyraźnie ustępował 
gospoda1·zom, wykazując brak zgra
nia i nieskuteczność pod bramką 
rywali. 

Tylko 16 · drużyn 

w ~iłkarskich mistrzostwach 
roku 1978 

jedenastka z.ajmude wprawdzie !~ 
miejsce w tabeli ekstraklasy. ale 
wyprze:lza dwie drużyny (f!,O_W i 
Gwardię) jedynie korzystmeiszym 
b'·lanGem br?m1cowvm. 

W pozostałych meczach ekst.r~la
sy spotkają s ię: . .\!tika - S.zombJe~
fkli., Gwa,rdfa - Legia, .stal - W1-

Zwycięstwo koszykarzy tKS 
z okazji tego.rocznego „Dnia 

Włókniarza'· w hali przy al. Unii 
rozpoczął się wczo·raj pięc iodniowy 
tttrniej w pilce koszykowej mez
czyzn. W lmprez;e tej uczestn iczą 
pie'rwszoii~owe zespoly z ZSRR, 
CSRS. Bułgarii i Jugosławii or az 
koszykarze LKS. 
Ełkaesiacy rozpoczęli turniej zwy_ 

cięstwem nad Jroszycką S lavią 
(CSRS1 78 :60 (35 :35). W drugim me
czu Zalgiris Kowno (ZSRR) rozgro
mi! Sp,artaka Plewen (BułgaTia) 
W/ :51 (l>l :27) , Żeljeznicar Kairlovac 
(Jugoslawia - NHKG Ostrava (CSRS) 
70 :78 (~O :37). 
Dziś grają: Spartak· - żeljez.ni-

car (godz. !6) , Slavia Zalgb:is 
(17.40) i NHGK - LKS (19.20). 

• • • 
W międzynarodowym turnieju 

!-majowym w piłce ręcznej odbyWa-
.iącym sie w par!ku 3 MMa 
re!Jrezentacja s-pat'takiadowa Lo-

~a, Pol<O<U.i.a - Górn~, Ruch - Pf!-· 
goń, Sll\Sk - GI~ 'rychy, Zag<lębu1 
-ROW. 
Zaskakująca porażka Widzewa z 

Zagtębiem w Walbrzychu skompli
kowała \ to znacznie dotyct1czasowa 
w miarę korzystna sytuację pod
opiecznych trenera L. Jezierskiego w 
ubieganiu się o awans do ekstrakla
sy. Wprawdzie najgroźniejszy rywal 
lubelski Motor też doznal porażki. 
Wszystko byloby w porządku, gdy
by nie to, że sobotni przeciwnik 
Widzewa, Lechia, Po zwycięstwie w 
Lu,blJ<n ie dowiód•l. że a.ru myśli Z'te
zygnmvać z walki o zakwa.liiikowa
nie się do grona pierwswllgowców. 
I wl,aśnie rezuitat sobotniego poje
dynku w Gdańsku przyniesie chyba 
pierwszą wstępną odpowiedź na py
tanie: która z tych drużyn bedzie 
mlala największe szanse w tej mi<>· 
rze. 

W powstałych meczach grupy pół. 
nocnej graja: Za.wiS'T..a - Gwav.;tia, 
St.aa Stocznia - P1>Jonia. Ol>m
pla - l\foflor, Avia - Stocmni«>•wiee. 
Uns.is - Warta. Stomil - A!rlk0<11!ia. 
Bał·l~'k - za.głębie. 

• * 
Wychodząc nap~eclw potrzebom 

lódzkich sympatyków fuljbolu wy
bierających sie na mecz LKS -
Lech, kierownictwo łód?lklego klubu 
zorganizowało przedsprzedaż biletó~v 
na s<:>botnie sPotkante w następuJą
CY'Ch punktach: sekretariat LKS, ul. 
Piotnk<>Wska 76 (W go.~. 9-18)' w 
kas.ie sti<dionu (ul. Kair<>lewska, w 
god:z, 9-17) oraa: w prutktach 71aKU• 
PU btietów MPK, Ili. Rzg&WS:ka (1pę
tla tramwajo~va pnz.y przystanku ko
lej<>wym), na pil. Wolności (pmy 
pr-.i:ystainlku autobusu linti „B"), na 
'IJcofiJ,0;wie (przy ul. Aleksandrow
skiej\ i .na Dąb:rowię (11l11. Felińskie
g-0). 

1-maiowe 
sportowe 

. 
imprezy 

Z okazJi Majowego Swieta k'li'.iby i 
orgamł?lacje sportowe organizują sz.e 
reg c'.ekawych imprez sportowo-re
kreacyjnych na które zaoraszaią 
wszyst1kicl1 miesekańców naszeg<:> mia 
.sta. ,. 

PILK.A NOŻNĄ: me<;i:e juniorów 
Kole.Jarz - St.a.ft (111. Minerska). 
LKS - Wirlzew (Ul. Oitrodo-wa). Tę
cza - Unia (Sklet"n.) ut Karna.eka. 
poczatek · ;potkań o iio.dz. !6.'30. Tur
niej tl"ampl<arz:v stadion Wlóklniar;:a 
l(Odz. ł5. Turniej 2leSPOłów spółdziel
czych, sta<lion startu. w godz. lJ0-15. 

PLYWANIE: Zawody S'Póldzielc-zoś
Ci n.racy. basen Starłlll, w godz. 
11.!-M. 

SKS START orga.nizuie także po
dobne zawody w l>ike ~lat1towej ko 
biet i me?.czyzn w dniu l maja w 
l(Odz. l.Jl-15. 

Również dziś w hal1 przy al. Unii 
rozegrane będa koleine mecze mie
dzynarodowego turnie.iu w plice ko 
seykowej meżcZYZJn z oka.zi; te.E(o
roczme!'(o Dnia Wlókniar-za. Dziś 
~rają: Sparta!• Pleve11 IBulgarJa) -
Żeljeznicar (Ju~<>sławia) - l!Odz. 16, 
Słavia JC,e>szyce Żałillis Kowno 
(godz. 17.4-0) i NHGK Ostrava - LKS 
1·g0dz. 19.20). 

KS RESURSA urzadza jutro w hall 
wlasnej t.urniei Pitki siatkowe.i za
kładów prac y przemysl'u tereinowe1(o 
(godz. 14). błyska,wiczny tlllrniel pił
karski szkól podstawowych Polesia 
(godz . 10). a 3.5. - lód'tka Olim-pia
dę SP w dżudo (-poczate'k " P'Oc!Zi
nie UJ). 

Eusebio w cenie 
Znakomity, ale dobiegający juź 

Porozumienie 
Polska-USA 
o wsp1ólp·raty 

w rolnictwie 
W 2lWiazku z sesją polsko-amery

kańs:k.iei lmmisj; rolnei powolanei w 
wyniku wizyty w ub. roku w Sta
nach Ziednoczonvch I sekretarza KC 
PZPR. Edwarda Gierka - w Polsce 
przebvwa delegacja rolni.cza USA, 
której przewodniczy 1 2lastepca m;
nist.ra rolnictwa - J Phi.1 Campbell. 

30 kwietnia br podnisano w War
szawie porozumienie o '.l;"SPólpracy 
w rol~1!ctwie i orzetnyśle rolno-soo
żywczym m;edzy Pols·ka ; USA . Prze 
Widuie ono n11wla>..a,nle lub rozszerze
nie wsnótdziałanda obu krajów w 
wymienionych dziedzinach. zarówno 
w sprawach l(OSDOdarezvch iak l na
u.kowo-technleznvch. Dokument u
wz!(lednia także obustronne zwlek
szenle ha.i1dlu artykułami rolnymi o
raz w-prowadzenie wielu 1.1latwie1'i w 
tym zakrffiie. Na tei oodstawie l"oz
wija<' będą wspó!orace ; wvmie1liać 
doświadczenia noszczegótne <iruuy 
sp~i 91 i•tów rolnictwa i orzemyslu 
s-pożywczeE!o z obu krajów. 

'*' .... * Czlrui.kmvie dele~acii St. Zjednoczo-
nych zwiedzili kii.ka J:?osoo:larstw r o.1-
nych na terenie woj. po·2lflańskiE>,!tO 
oraz Inst:vtut Sadownict<Wa w Skier-
11.lewicach. 

LIZBONA. - Wladz,e oortugalskie 
nakazalv l ikWldację rodezy1skiel m i
s.ii dYolomat:vc?Jnei w Lizbonie . Jed
nocześnie octwolanv 7,0,~tal prredsta
wicie.l Portu~alH w Sallsbury. 

LONDYN. - Powoluiac sle na Ira
cka Agencję Prasową Reuter noda
je z Bagdadu. że Rada Dowództwa 
Rewolucji przedhlźYła w środę o 10 
dni amnest:e dla Kurdów nro'klamo
wana w -polowie marca Age11cja 
nrz.ypemina róWtnocześnie. że amtne
stia. której tennln ttplvwal noczat
kowo 31 marca. została później prze
dlużona do- 30 kwietnia. 

PARYŻ. - Powo!v3ac się na of1-
ciatnv komunikat oo·ublikowany w 
Nikozji, agencja AFP podaje. że w 
śrexle dwa tureckie samolot:v woj
skowe naruszyły p~zestneti oowietrz 
na nad Cyprem. W ciaE?u 10 m llllut 
dokonazy one Jct,u nad Nikozją oraz 
oótnocną częścia wysuy. R.z11d Cy
pru oMtanowll zgłosić w tej s.pra
wie protest do Ott"\IZ, 

KAIR. - Jak doniósł we wtorek 
libański dziennlk „Al-Hajat". artyle
ria izraelska ostrzelała gęsto zalud
n lone reJony Aita-Asz. Szaab i Ra
mfja w p0bll2lu miasta Tyr w !>0-
rudniowym Libanie. Zniszczenia sa 
no\vażne-. ·Ten sam dzienni-k nisze, 
że również we wt.orek kilka izrael
skich jednostek mar.vnarki wojennej 
"·targne?o na libańskie wody terYt0-
1·ia lne w reJ011i·e obozu uchodźców 
palestyńskich Ras.zldila. 

RZYM, - Zdemaskowane nie.daw
no przez włoskie organa spraiwi.ed!i
wości ugi"Upowm1ie neofaszysto'\iv-skie. 
którel(o ośrodek mieścil się w małym 
miastec?lk;u Lucca. koto Pizy, przy
J?otowvwało serie 7.amachów terrory
stycznych. mających na celu zakłó
cenie przewidzianych na czerwiec 
WYllorów re~onalnych. Polic.ia wło
ska aresztowała w tych dniach 7 
neofaszystów oraz 21l osób podeirza-

, nvch o przynależność do tnv. cen
tral; terrorystycznej, Orl(a111izacja 
zbierała broń i ladu,nki wybuchow~ 
w celu użycia ich w pla.nowa•n:veh 
zamachach. 

l\'IAl..Y LOTEK· 

11, 16, 18, 31, 34 

wylosowana banderola: 411960 

Dnia 30 k'!Wetnia 1975 
zmarł. przeżywszy lat 12 

S. t P. 

r<>ku 

STANISŁAW GABRIEL 
GREŃKOWSKI 

Pogrzeb <>dbędzie sle d11ia 3 ma
ja br. o gOdz. 15.30 z kaplicy 
Starego Cmentarza prz:v ul. Ogro
dowej. o czym zawiadamia po. 
i:rążona w głębokim żalu 

RODZINA 

• Godz. 17.3a ul. Ltmamowskiego 
l'i9. Będący w stanie nietrzeźwym 
HenrY'k z. woa<H na bok, ·tramwaju 
linii 1-4 i z obraże.niam1 ciała m-1.e
wier.lono go do Szmit?.la Woiewód,z-
kiego w Zgierziu. (m) 

Na wtorkowym posiedzeniu eg.ze
kut}'wy Międzynarodowej Federa
cji Pil:karskiej (FIFA) w Dakar.ze 
postanowiono ostatecmie, że w fi~ 
na!ach mistrzoo.tw świata 1978 r. 
w Argenty:nie wystąpi tyllto 16 
drużyn. 

dzi nrzegrała z rumuńska druży
ną Botosan; 11 :12 (5 :6). W drug im 
meczu MKS LOdzianka równ ież prze
grała z zespołem Wismut AUe z 
NRD lJ.:13 (5:7), 

Pwnkty MPK czynne będa w godz. 
8-22, a w sobotę do godz. 12. Ka
sy stadionu w dnLu meczu otwarte 
zostaną o godz. 15. o tej godzinie 
czynne będą równi eż ruchome pun
kty sprzedaży usytuowane w :!'e)onie 
al. Unii. ~ 

końca swej sportowej kariery, pił
karz Benficy Lizbona - Eu->ebio 
podpisał atrakcyjny kontrakt z l<me· 
rykański.m klubem Rhode Island 
Oceaners. Zgodnie z umową ma on 
w sezonie 19'15 wystąpić w tj me. 
czach tej drużyny, a w zamian o. , 
trzyma 100 tys. dolarów i btalego 
„Corvette Moddell - 1975". .Je.st to 
najwyższy kontrakt w his-totlii fut-
bolu amerykańskiego. •••••••••••••••••1111 
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Trzydzieści lat temu 
Lotnisko poznań~kie wit.a nas deszczem i smutną wiadomością. 

Wojs~owy samolot do La.ncbergi. którym mielismy odbyć dalszą 
podróz, z niezn<IJ!lych przyc·zyn odleciał przed dwiema godzinami. 
Następny odlatuje dopiero nazajutrz. Ale nasza rozpacz rozbraja serce 
komendanta_ lotniska. Oznacza to co prawda zejście z wyznaczonej 
tr.a!Sy marszu, ale pl'%ybliża nas do Berlina o cale dwieście kilome-
W~ • 

Na polowym lotnisku w Reppen odczuwa się iuż atmosferę bliskie
go frontu. Zielona polana ujęta w pierścień ciemnego lasu. Zamasko
w_ane stanowiska artylerii. Maszyny przyczajone w lesie. Wysoko za_ 
w1es:zony na rozpogodzonym niebie kołysze się s<iimotnie samolot zwia
dowczy. 

Od pułkownika Czerwonej Armii, który odwozi nas samochopem 
do miasta, dowiadujemy się, że właśnie dzisiaj uległ ostatecznej H
~ida~ji opó~ niemiecki . w otoczonym Frankfurcie. Entuzjazm pio
nierski pono.si nas: Jedziemy natychmiast do Frankfurtu. Niestety 
pulk?wni~' odradza. Wo?ec zerwania mostu na Odrze dostęp do mia
sta Jest Jeszcze utrudn10ny. Przeprawić się możemy tylko w Lebus 
(Lubus.z). Więc trudno: jedziemy do Lubusza. Po obiedzie w Reppen 

droga samoC'hodem dzięki uprzejmości trzech czerwonoarmistów. 
Mijamy polskie w ie i miasteczk:i o niemieckich nazwach. dla któ
rych nie zawsze jeszcze umiem z;naleźć słowiańskie odoowierlniki. 
Puste :lll'liszczone o.si.edla. Konsekwentnie stosowana niemiecka propa-

• • 

KOMUNISTA 
.,Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui" oraz 

„Gra Cruz" tego odznaczenia prezentują się 
imponująco: połyskuje dyskretnie złocisty metal, 
śnieży się emalia, a na awersie podziwiać można 
misternie wykonaną konstelację Krzyża Połudn;a 
świecącą na niebie Brazylii, która nadała to 
swoje najwyższe odznaczenie łodzianinowi, Wa
cławowi Frankowskiemu, komuniście ... Jest on 
drugim Polakiem, po nie żyjącym już ministrze 
spraw zagranicznych Adamie Rapackim, który 
przez rząd tego kraju został tak wysoko wyróż
niony: .• Ja wypowiedzialem kilka swoich 

poglądów i wtedy ona odezwała 

• • 

6. NA BERLIN •••••••li się: „Taki towarzysz, kt6ry wypo
wiada takie poglądy nie jest w 
partii?„." Powiedziałem, że nie 
przywiązuję wielkiej wagi do przy
należności organizacyjnej. bo uwa
&am. że można działać i tak, nie 
będąc w partii„. 

Kiedy hitlerowcy wkroczyli do 
Lodzi. p0 trzech miesiącach w
stałem aresztowany i wywieziony 
do kopalni węgla w Gtur!au. Mieli 
listy komunistów i wyłapywali nas gan& strac~l:I· której resztki powstały jeszcze w przepojonych obłęd

ną menaw1sc1ą napisach, wym1o<tła stąd wszelki ślad ludzkiego życia. 
z lewei S·tr=y towarzyszy nam ciągle pl0tnący w cze1·wonych lunach 
Fr.all'kfurit. Radość z odwetu, jak.i spotkał niemiecki b'rankfurt. wal
czy w naszych sercach z żalem z powodu zniszczenia polskiej Siubi-
cy. I 

Oto kraj, przez który przeszła straszliwa nawalnica odwetu. nie 
pozostawiając kamienia na kamieniu. · Jpiorne szkielety płonących 
domów. Zapach spalenizny bije w nozdrza, ceglany pyl wciska się 
~o o?Zu. Porwana pociskami ziemia. Porizucone armaty, amunicja, 
srod~. tr.al!lsportowe, cale olbrzymie bogactwo, gromadzone na zagła
dę_ 5Wlat~. P~l'paine trupy łudz.i ,i . zwierząt. Warszawo, Stalingra
dzie - Jestesc1e pomszczone. Jestesc1e pomszczone po stokroć. 

Fantas_tyczna, urzekająca noc w samochodzie na postoju. Noc dy
~ząca niepokojem. hucząca odgłosen1 dalekich dział, szarpana grze
chotem karabinu maszynowego, z którego ostrzeliwał nas niemiecki 
samolot, dudniąca warkotem samochodowych kolumn zdążających 
uparcie i niepowst11'2:yma.nie w jednym kierooku. Na Berlin! Na Ber
lin! Na Berlin! 

Nazajutrz rano ostatni etap: droga Muenchenberg - Berlin. Tu 
z.niszczenie jest Zl1ac2lnie mniejsze. Widać, że po uparrtej obronie na 
Odrze nastąpił szybki odwrót wprost do następnego etapu walki: do 
Berlina. A odgłosy tej walk.i dobiegają nas coraz wyraźniej. Jedziemy 
w niekończącej się kolumnie samochodów. Wokoło wyczuwa się na
strój radosnego święta. Nad nami połyskują srebrzyście pozostawione 
przez Niemców balony na uwięzi. Artyleria przeciwlotnicza uczyniła 
sobie z nich cel wyszkoleniowy. Dudniący huk strzalów po prostu 
ogłusza. Z jakiegoś samochodu dobiega rado-na junacka pio5enka. 
Drogą przeciągają grupy ewakuowanych i jeńców. Nikt na nie nie 
zwraca najmniejszej uwagi. Czv można myśleć o czym ionnym jak 
o tym. że się jedzie do Berlina. Na Berlin. 

W jasnym powietrzu porannym. w łunie pożarów, w czarnych dy
ma•ch twardnieje przed nami profil po trzyltiroć przeklętego miasta. 

1\1. BRANDYS 

(„Rzect.!)OS!pOlita", 1. V. 1945) 

I e ;::::: 

Pachnąca i coraz elegants.za. Tak przynajmmeJ <>et>nia3ą fir
mę - Lódzką Fabrykę Kosmetyków „Pollena-Ewa" kEentki skle 
pów dror;:eryjnych Ekonomiści dodać zaś mogą: to świetnie spi
sujący się zakład. przodujący w swojej branży. To prawda -
wyniki pracy 450-osobowej załogi: imponująca wydajność, wy
sokie notowania planów produkcyjnych. brak kłopotów z nad
mierną absencją, zaslugują na najwyższe splendory. 

No, a poza tym - nowości sy- Więkswść stanowią ko<biety. częsito 
pią się, jak z rogu 0°bfitości. Je- z ponad 20-letnim stażem Jak pra
szcze nie ustaliśmy w zachwytach cuią? Nie tr~eba zbędnych s-lów: 
na temat udanego zestawu ko.sme- przyrost _produkcji uzyskano - w 
tyków do pielęgnacji nóg ,.Tramp", 
a już - podczas poznańskiej .. Wi-0-
sny 75" - „Pollena-Ewa" zab!ys
nęla kolejną „nowinką": lakierem 
brokatowym do paznokci. I nie by
ła to wcale pokazowa, targowa 
ekspozycja z możliwością produk
cji gdzieś tam w dalekiej pr:zy
szlości. Lakier jest już w sprze
daży! 

Nic więc dziwnego. że wokól · 
„Ewy" zrobiolo się głośno. - Chyba I 
za głośno! - macha ręką dyr. J. 
Chełmiński. Rozmowa rwie nam 
się ciągle - jak nie telefon. to j 
zastępcy w „niezwykle ważnej 
sprawie". a za chwilę - dwoje · 
młodych plastyków: Trzeba na
tychmia ·t wybrać projekt n.a no
we opakowanie do szamponu per
listego . 

1. 
Kiedy jako młody chłopak. ślu

sarz z zawodu, zaczynalem działal
ność po!Ltyczną i społeczną. moja 
star za sio.stra Anna. spoczywają
ca dziś na Cmentarzu Komunalnym 
tuż kolo Małgorzaty Fornalskiej, 

przez fabryczną bramę. Manewro
wanie wśród stert pudełek usta
wionych w piramidy na podwórzu 
wymaga ekwilibrystycznych wręcz 
umiejętności. Czolo młodego chło
paka za kierownicą pokrył już 
pot. Więc jeszcze trochę w przód„. 
.Jeszcze. Stop - Daj do tylu -
krzyczy pomocnik. który „ma oko" 
na wszystko. I jeszcze raz.„ Jesz
cze. Wreszcie! 

Ciasno. Fabryczne p0mieszczenia 

Plastycy ro21kładają na stole plidt 
rysunków. Ich zadaniem wyczaro
wać przyciągającą oko calość, a dy-

90 proc. - dzięki ich 7iWiększonej I również kzeszczą w szwach. Nie 
wydajności pracy (najwyższy wska są już w stanie pomieścić coraz 

rekcji - rozważyć czy to. aby 
wyjdzie"· bo brak lakierów bo 

~akrętki ~ie te, itd. Wres~cie' wy
bór paqa na śmieją}:ego się chłop
tysia z bujną czupryną: „oryginal
ny, zadowolony - widać po uiyciu 
szamponu „Ewy" ·i taki j aki~ ~ym
patyczny !" Plastycy wychod,zą. A 
my wracamy do rozmmvy. Na 
czym to stanęliśmy? 

Aaa - sukcesy„. Wypracowała je 
450-osobowa zaloga. Dobra. wy
próbowana, na która moż,na liczyć. 

źnik w branży, plasujący łódzką większej ilości potrzebnych do pro
.,Pollenę-Ewę" na pozycji lidera). dukcji materiałów. Co tu zresztą 
Nie bez znaczenia ~ą r6'wnież mówić o surowcach. Nową pudet
usprawnienia pr<><iukcji: zmniejs.ze- karnię ulokowano w· pomieszcze
nie ilości czynno~ci wykonywanych niach wygospodarowanych po„ fa
dotąd przy pakowaniu, unifilrncja brycznym garażu. 
butelek itd. 

Stop. Do.<ć teoretyzowania. Idzie
my „na produkcję". Najpierw trze
ba iediiak przecjsnąć s'ę jakoś 
przez. fabryczne podwórze. Dobre 
obie! To samo próbuje zrobić kie

rowca wielkie.i ciężarówki. który 
wolniutko i ostrożnie przejeżdża 

- No. niby teraz nie ma gdzie 
aut trzymać - mówi Zofia Pasz
kiewiczowa, brygadzistka na tym od 
dziale. - Ale my, z.naczy się kil
kanaście kobiet. nie musimy iuz 
.. wędzić ,ię" w zapachach z wa
rzelni my<l!a. A poza tym tu ma
my wid.no. A w starej pudelkami 
eały czas musiało palić się świa
tto„. 

Pr?:ed iębiorstwo iest stare. Bez 
błyszczących posadzek i parkietów 
na produkcyjnych halach. Bez 
palm. bez niklu. Ale na kai;dym 
piętrze nieefektownego fabrycznego 
~machu znajdują się pokoje śnia
daniowe duże. z pedantycznie 
równo ustawionymi rzędami sto
liczków i krzeseł. z pomysłowymi 
szafltami śniadaniowymi dla każde
go pracownill:a, z eleganckimi, (jak 
podkreślaly moje rozmówczynie) ni
klowanymi zlewozmywakami. z po
jemnikami na herbatę i kawę. 

AJe oto oddział produkcji mydła. 
Metaliczny stukot maszyny owija
jącej rytmicznie w kolorowe opa
kowania .,Biały bez" i .,Oro". Gdzie 
te czasy, ~dy pakowało się ręcznie! 
Teraz trzeba tylko - poddając się 
rytmowi maszyny - kłaść na prze
suwającej się taśmie pachnące ka
wałki mydła 1 już po chwili od-

była już znaną aktywistką komite
tu KPRP dzielnicy Górna. Przy
puszczam. że dzięki temu nie mia
lem większych kłopotów, kiedy 
mnie samego przyjmowano do par
tii. A trzeba wiedzieć. że wtedy 
sprawdzano bardzo tarannie, czy 
kandydat przypadkiem nie jest 
czlowieklem, który się do sprawy 
równie tatwo zapala, co i znie
chęca. Trzeba było także zbadać, 
czy to nie prowokator. których nie 
mało „Defensywa" nasyłała i któ
rzy usil<J'Wali p1;;eniknąć do szere
gów partii. Partii potrzebni byli lu
dzie rzeczywiście oddani i ofiam\„. 
Także twardzi. bo w przypadku 
aresztowania niejedno trzeba bylo 
podczas śledztwa znieść i wytrzy
mać. żeby nie wsypać towarzyszy. 

2. 
.„pi·zyszla do mnie niejaka Lonia 

Hiller. Mieszkaliśmy wte<ly n.<l 
Granitowej p<Jod trzecim, a ja pra
cowałem jako ślusarz M Kilińskie
go. Mialem już za so-ba udzlal w 
demonsotracji robotniczej, byłem 
już wśród kole:;iów w pracy 'zna
ny. Bylem także znany mojemu 
pracodawcy. więc· szybko się mnie 
pozbył. Znalazłem sobie prac-ę w 
innym zawodzie, bo w swoim nie 
moglem. Zostałem włókniarzem w 
fabryce Kindermana i delegatem 
do klasowego związku„. 

Ale jeszcze wcześniej, jesienią, 
albo to było zimą 1923 roku, przy
szła do nas Lonia Hlller. która ra
zem z moj<( giostrą qzialala w 
partii. Rozmawiali<my o sytuacji. 

kladać na bok owinięte pięknie w 
kolorowy papier. 

- By!o ciężko. to fakt - w po
minają teraz Helena Małowiejska, 
Józefa Michalak i Aleksandra Sień
ko, które należą do „starej qwar
dii'• przedsiębiorstwa. - A teraz? 
Nie ma co porównywać. Maszyna 
wyręcza człowieka. a poza tym 
poprawiły się warunki pracy: przy
były dodal'k<J'We wentylac.ie i wy
ciąl(i. choćby na wydziale la!{ierów 
i zmywaczy czy szamponów s-u
chych. No i wreszcie od paździer
nika ub. roku - własny zakłado
wy internis~a ! 

Opinie te. niczym refren. pow
tarzały się podczas całej wizyty w 
lódzkLe.i „Ewie". Nie ulega wątpli
wości - wiele się już zmieniło na 
lepsze. ale trzeba ieszcze wiele 
U5pr.awnić i unowocześnić. Przy 
części stanowisk na wy<lziale szam
ponów. schylone kobiety napelnia
ią ręcznie butelki (jak mi wyja-
śniono nietypowe) złocistym 
~2'.amponem lecytynowym i zielo-
nym: tataro-chmielowym. Jest to 
iednak. na szczęście sposób pro
dukcji na wy!(aśnięciu. Przy złość 
.,Ewy" wyznacza mechanizacja i 
automatyzacja. 

Mijamy p<>mieszczenia. w których 
gotuje się my<lło. przechodzimy 
przez kolejne, za tawione wielkimi 
kadziami z szamponem, by znaleźć 
się n.a oddziale przygotowującym 
szampon perli ty i żóltkowv w o
pakowaniach turystycznych Praci.1-
ie tu Stanisława Jakubowska 
przodownica czynów produkcyj
nych, która w nagrodę za swoją 
pracę wzięlR udział w wycieC"ZCe 
„Batorym" do ZSRR. Takich, jak 
Jakubowska ,iest w „Ewie" wiece.i 
- do dobrej roboty dopin1n1Je m. 
in. współzawodnictwo o tytuł bry
gady pracy socialistycmej. W ubie
głym roku zwyciężyły brygady 
Barbary Jarkowskie.i. Alfredy Gi
zowskie.i i lłenr:vka Leska. Czy w 
tym roku' powtórzą sukces? Zoba
czymy. 

I tylko jeszx:ze wi·zyta w zakłado
wym laboratorium badawczvm. 
Pracuje tu m. in. inż. chęmik Ha
lina Nirmeczek: Czy szvkuirmy coś 
nowe~o? Oczywiście. C'o? To ta
jemnica Służbowa. Konkurencja 
nie śpi prze.cież. Powiem tylko je
dno: Zgodnie z wymogami mody 
wracamy do natury: jak najmniej 
substancji chemicznych w naszych 
wyrobach, a jale najwięcej zioło
wych, choćby o zapachu trawy, 
siana„. 

Rendez-vou, z „Ewą" dobiegło 
końca. Czy odkryło jakieś nadzwy
czajne metody sprzyjające odnosze 
niu ~ukcesów? Nie. Te rodzą się 
bardzo z,wyczajnie. W codziennym 
trudzie. 

ANNA TYSZECKA 

Fot.: - A. Wach 

Dyskutowaliśmy i ona przekona
ła mnie wtedy, że jest duża różni
ca między polityczną robotą .. par
tyzancką". a działalnością w partii. 
P<>Stanowilem wstąpić„. 

kolejno. . 
Wyzwolili mnie Amerykanie. 0-

;;,trzel(ano mnie, żebym sit; nie spie
szył z oowrotem do domu. bo na 
drogach ies.t ieszcze niebezpiecz
nie. Ale powiedziałem: .. Nie bę
dę tu czekał. Polska tam potrze
buje ludzi''. I w lipcu 1945 roku 

3. wróciłem do f,odzi. 
Oczywiście mnie też obserwowa- Siostra iuż pracowała w Komi-

li sprawdzali. ale przez wzgląd 113 tec!e Wojewódz~im. f'.P~. znal 
siostrę chyba mniej doklalinie. Do- mme Loga-Sow1!1sk1 · I t!!n1 towa
stalem poręczenie od niejakiego rzysze. P~ręczyh ~. mme_ . przy 
Kamensa, nauczyciela, który u- w:stępowantu ~o i;ia~u. To JU:Z dru
dzielal niemieckiego„. I wte<ly Hil- I 1(1 r~ w monn zyc1:u. Byłem "'.te
ter powiedziała mi: „Jeżeli chce- dy 1nst:uktorem KL w W!dz1a!e 
cie do n.as wstąpić, to przyjdźcie Ekon?m1cznym W sobotę. miał~ su: 
na podpunkt". Zasady konspiracji odb:J'.~ uroczysite wr~erue leg1ty
wymagaly, żeby nie spotykać &ię n:ac11: otrzymat~m 1edn~k oolece
od razu na mie.iscu zebrania, ale nie, zeby w piątek 001ec~ar d~ 
najpierw gdzieś w mieście, dobrze Warszaw.v do KC. Ale oowiedzleh: 
się rozejrzeć. czy nikt nie śledzi.„ 
Mnie wyznaczyli taki podpunkt 
przy rogu Sieradzkie; 1 Wólczań
skiej, mniej więcej l(dzie dzisiaj 
iest sie(iziba komitetu dzielnioowe. 
go partii Lódź-Górna. Wtedy tam 
by! plac ogrodzony płotem. Hiller 
oowiedziala: „Idźcie wzdłuż rzeczki 
Jasień ... " Po drodze podszedł do 
mnie towarzysz i zaprowadził mnie 
na zebranie. Brało w nim udzial 
pięć o ób. większe zgromadzenia 
były nie-bezpieczne. Któryś z towa
rzyszy prze<lstawił mnie. a mnie 
poproszono abym oowiedzial n tym 
co mnie S:ktania do 'wstąpienia do 
partii. Potem oni oswiadczyli: 
„Tak. Przyjmujemy was". 
żadnych legitymacji wtedy nie 

było ... Wybralem sobie pseudonim 
„Jerzy". Tak s<>bie, bez: żadnej 
przy czy-ny. 

4. 
Aresztowali mnie p:erwszy raz 

1 maja 1923 roku. Pochód. jak 
zwykle szedł od Wodnego Rynku, 
czyli od dzisiejszego Placu Zwy
cięstwa. Główną i potem skręcał w 
Piotrkowską. Komuniści szli na 
końcu ze swoimi hasłami. wzno
sząc okrzy·k.i. Już po drodze poli
cja wyciągała ludzi z pochodu, albo 
aresztowano nawet - jak ich 
nazywaliśmy - .. poprzeczniaków", 
czyli przypadkowych przechodniów. 
którzy przeciskali się w poorzek 
szeregów. Z ulic-y Anny. „7"1' i\?; 
oieiszej Mickiewi.c?.a, wypadta po
licja konna. odcinała grupę kvrnu
ni;;,tów i zaczy;naly się aresztowa
nia„. 

Trzymali n.as w „Defensywie" na 
Kilińskiego naprze.ciwko Abramow
skiego razem z kryminalnymi w 
okropnych warunkach. Zaczęliśmy 
więc strajk głodowy domagając się 
przeniesienia do więzienia i od
separowania od kryminalistów. Po 
5 dniach głodówki przyszedł pro
kurator i przeniesiono nas do 
więzienia na Tar~ową. Ale niejaka 
Piekar.ska. świadek „Defensywy" 
nie była zdecydowana. Twierdziła, 
że wznooilem okrzyki. ale nie sły. 
szala iakie. Zwolnili mnie wresz
cie po czterech czy Pięciu mie
siącach, ale musiałem się dwa ra
zy w tygodniu meldować na 
policji... 

5. 
Wtedy w lipcu wybuchł strajk i 

na Góinym Rynku zabit-0 dwóch 
robotników. zostałem wvsłany do 
Katowic, skąd miałem przywieźć 
odezwy wyjaśniające t!o strajku i 
przebieg wydarzeń. W drodze P-O
wrotnej, podcws przesiadki w 
Częstochowie podszedJ do mnie 
policjant i spytał dokąd jadę i co 
mam w paczce. Odpowiedziałem. 
że jestem nauczycielem. jadę do 
Lodzi i wiozę zeszyty. Sprawdził 
jednak„. 

Trzymali mnie najpierw dłUŹSZJ 
czas w Częstochowie. ootem przy
wieźli mnie do Lodzi. Tam połą_ 
czyli wszystkie sprawy: przynale
żność do nielegalnej partii. udział 
w komunistycznej demonstracji. 
Bronił mnie m. in. słynny adwo. 
kat Teodor Duracz. który podej
mował sie na ogół spraw. kiedy 
przeciwko oskarżonym komunistom 
były dowody. W sumie otrzyma
łem trzy wyroki: 3 lata za przy
należność do partii. 2 lata za prze
wożenie odezw komunistycznych i 
2 lata za udzial w 1-maiowej de
monstracji. Są<l połączył te wyro
ki i wymlerzyl mi 3 lata. ale nie 
zaliczyli mi roku. k.tóry już sie. 
dzlalem. Nie 1.aliczyli także dru
giego roku, kiedy czekałem na wy
nill: apelacji. Tak że w sumie prze 
siedziałem 5 lat i trzy miesiące, na 
Targowej, na Gdań.s.kiej, potem we 
w .ronkach„. 

.,Frankowski me może jechać. bo 
nie ma legitymacji.„" Poproszono 
Wydział Personalny, żeby mi legi
tymację wypisał i dostałem ją bez 
żadnej uroczystości. tak zwyczaj
nie. Nie było czasu po prostu„. 
Trochę mi było przykro z tego po
wodu. 

7. 
Jeździliśmy wte<ly po wioskach 

województwa i agitowaliśmy chlo
pów, żeby oddwali nadwyżki acty
kulów żywnościowych, bo w mia
stach zaopatrzenie było bardzo zle. 
Nikomu się wtedy nie orzelewalo, 
ani tu mbotnilwm. ani tam chło
pom. ale oni jeszcze coś tam mieli. 
Często zdarzały się 1,abńjstwa 
PPR-owców. Kiedyś w Radomsku, 
w hotelu iacyś ludzie zaczęli się 
dobijać do drzwi mojego ookoju 
twierdząc. że są z UB. Ale była 
pierwsza w nocy, więc im powie
działem. żeby przyszli rano. Broń 
miałem oczywiście. Mieszkalem na 
pierwszym piętrze, pod ok:nem by
ła przybudówka. Przetrzymałem ich 
pod tymi drzwiami dość długo. za
czął się szum, zgromadziło się &po
ro ludzi. Wreszcie otworzyłem. We 
szli iacyś ubrani zwyczajnie. po 
cywilnemu i jeden z nich powia
da: „Dobrze, że otworzyłeś. Bo 
iak byś nie otworzył, to byśmy cie
bie rozbili..." Raz kozie śmierć„„'' 
- mówię. Ale iuż było spore zbie
gowisko. PokreciJi się więc i po
szli. 

Rano pytaliśmy w miJicji l 
Urzędzie Bezpieczeństwa czy wy
syłali kogoś ze swoich do tego 
hotelu. Powiedzieli, że nie, nikogo 
nie wysylaJ.L. 

8. 
W partyjnej ewidencji miałem 

napisane, że znam język trancuski. 
Rzeczywiście uczyłem go się t~ 
chę siedząc '!N więzieniu Trochę 
zi;ialem język niemiecki z~ czasów, 
kiedy pracowałem w kopalhi. Wy
słano mnie więc do Rzymu na 
stanowisko l sekret.arz.a na.~zej am
ba.sa~y. Bytem tam orzesozlo trzy 
miesiące. Po niespełna 2 miesią
cach ambasadora Druto wys.lano do 
Nowego Jorku, a ja zastępowałem 
go w pracy. Towarzysze widocznie 
uznali, że zdałem egzamin. 
Wy~łano mnie więc do B'razylH 

do R:o de .Janeiro i tam pracowa
łem cztery i pół roku na stanowi
sku ministra oetnomocnel(o. Ale 
bardzo trudno znosiliśmy z żoną 
tamten kii.mat. Przyplątała się cho
roba.„ Trzeba było wracać Wtedy 
tam wręczyli mi ten .. Ordem Na
c1onal do C.ruzeiro do Sul", czyli 
Order Krzy?.<! Południa i Gwiazdą. 
To bardzo piękne odznaczenie„. 
, .(\ pierwszy raz w życiu uroczy_ 
scie legitymację partvina wręcn·li 
mi towarzysze ltilka dni temu 'na 
zebrai;iu. naszej Terenowej Grupy 
PartymeJ„. Przedtem w moirn żv
ciu .i?-koś się nie zlożvto żeby 'to 
zrob1c uroczyście. „ 

JOZEP POTĘGA 
Fot.: - Andrzej Wach 
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Glittl iI odpowiodo 
CZY OTRZYMAM RE:-JTĘ? 

A. B. Uległam poważnemu wy_ 
padkOWi ta!k, że daLsoza moja p.raca 
.stooi pod znakl<:<ffi zapytania. Na 
r.azie pobieram zasiłek chorobowy, 
l.ec1; niepokoi mnie myśl co będzie 
~a1ej. Czy w razie stwierdzenia u 
li\1llie in.walidztwa otrzymam rentę. 
jeśli mam za sobą jedynie 3 i pół 
roIlru pracy zawodowej. A jest ich 
t;tk nieWiele - choć ukończyłam 
jui 30 lat - dlatego, że po wyjściu 
za mąż pozostałam w domu, wy
ChOWUjąc dl.iecko a potem. gdy u
~o &i~ drugie, korzystałam z 2-
1i!Jtniego urlopu bezpła~nego, który 
za·kpńczyl się w roku ubie~łvm 

hałaśliwej ulicy i w dodat.ltu po
lożone blisko zakładów produkcyj. 
ny'ch. Czy póldzle1nia jest wbo. 
wiązana zamienić mi je na inne 
poloż,one przy mniej ruchliwej uli
cy i ponieść wszelkie koozly llWią
zane z przeprowadzką? 

Wolne soboty - temat nieustający POCITl' 

RED.: Minimalnym okresem za
łradDienł.. wymall'anym do uzyska
iii. reMy inwalidzkiej przez IIra-
coWJlika, który ukońc2:ył 30 lat (pra 
eewllie, młodsi nabywają upraw
nień do renty po przepracowaniu 

RED. l{westlt: zam;:m reguluJI\ 
statuty poszcugólnych spółdzielni. 
Z reguly przewidują one możli
wość zamiany wtedy, jeśli potrze
by mieszkaniowe członka spółdziel
ni Uległy zmianie, bądź ld jeśli 
zachodzą inne uzasadniQne powo
dy. W obu przypadkach Jednak 
wszystkie kouty zwla.zanf z za
mianą ponosi członek spółdzielni, 
gdyż cala operacja Jest dokonywa-
na na jego wniosek. (h) 

DEPUTAT 
DLA GLOWY RODZINY 

DlIIie,;s7.ej ilości lat) jest 5 lat. Ale R. B. MOja wna pracuje w za
I('arap'af 6 ust. 2 uchwały nr 13 kladliie podległym Ministe!'5twu 
ll84I, Mlnisków z 19';'2 r . w opar- Przem. Lekkiego, gdzie otrzymuje 
ciu o którą otrzymała pani urlop deputat węglowy w wysokości 660 
beZłJlatfty stwierdza, że okresy ur- zł rocznie. Ja jestem Z3~rudniony 
le,. hezpłatnego w granicach nie w przedsiębiol-stwie podległym 
pnsekrao'..aJt,eych 6 lat, uważ&ne są. Min. Prze.m. Masl.Y'Ilowego. W 
ta oIIru zatrudnienia w rozumie- moim zakładzie islnieje t~ de])u
mu przepisów o rentach i emery- tat węglowy, ale wypłacany w róż_ 
toradl. nych wysokościach. Raz w kwo-

Jak wynika z przytoczonego prze cie 47 zł. drugi - 114 zł. Ja otrzy
piau, w rwe uzna.nia inwalidztwa muję owe 47 zloty cli i nikt nie po
uąska pILni świa.dezenia rentowe trafi mi sensownie wy!tumacl.Yć 
ZUS, ardyi łącznie z urlopem bez- dlaczego. 
,łataym b~ie się pani leKitymo- ~.E~. Po wyja.śnle';lie spr~":Y 
wał. odpowiednim okresem za- zrozDlcowa.nycb deputatow zwrOCl
łrnd1łitmia niezbę(lnym do przyzna. li~my się d~ 1iw. Zaw. l\Ieta~ow
•• , .. t!twYch świadczeń pienięż- cow. OdpOWiedz jest następUJąca: 
łlnIL (hl I Ekwiwalent pieniężny wypłacany 

jest zarówno pracownikom będą-
. 00 Z .. INSTYTUTEl\l"? cym głOWili rOdziny, jak i samo

tnym, nie prowa,clzącym własnego 
&. W. Dowiedzieliśmy się, że tak gosP!ldarslwa do~nowego. Głowie 

uj:;:rtec2llla instylucja, jak 1nstytut ~odzmy -:- za k~orą uważa. sil!) m~
Ple1unacji Nóg przy ul. Piot'l'kow_ za - o Ile pOSIada on rrueszkllme 
&kiej SI ma być wkrótce zlLkwido_ bez centra,lnego ogrzewania i ga·zu, 
wany. Pomysł bardzo nie życiowy, w myśl postanowień układu zbio
bo ilrlStytut ma własną wyrobioną rowego pra.c)' dla przemysłu meta_ 
pr-~ lata pracy klientelę, wśród !lowego, ekwiwalent Winien być wy
któt:}'ch jest sporo osób starszych. płacany w wysokości 114 zł mie
I eo OlU! tetaz będą z sobą robić? slęcznie. Zaś pracownikom samo
- tnym, nlE'zale:inie od wyposażenia 

aED. ModernizaCja sicci handlo- mieszkllJlia, które zajmują, - 47 zł 
,vo-usłngowej zatwierdrona przez miesięcznie. 
JII'Złłd Miasta Lodzl wymaga pew
Jlyeh przegrupowań i zmian. W wy
Iliku ich lokał przy ul. Piolrkow
'kleJ 81 przejmie LPTO. Nasta.pl 
to jednak dopiero we wrześniu, zaś 
w zamian SpółdzIelnia Pracy Fry
z.ieHko-Kosmetyczna, której pod
le"" instytut uzyska inne pomie
alleZenie j to w pobliżu, bo przy 
nI. 'Plotrkowskiej 76. W pomiesz-
_alu tym, po dokGnaniu nie'Lbę
«litych przeróbek, wykonywane bę
ci, uslul'i jwlildczone dotl\d przez 
inełytut, (hl 

Ponieważ układ zbiorowy nie u
zależnia upra.wnień pracownika bę
dącego g'łową rOdziny, od tego (!loy 
jego małżonka otrzymuje w swoim 
zltkła.d:de deputat ~zy też nie, pra
co\\onik ten ma prawo do otnymy_ 
wania. deputatu w pcłnej wysoko-
~. W 

Z:\BRAKLO 
SnODKOW FINANSOWYCII 

c ZE'Jka nas w maju dłużs.:r.y niż rzazwyezaj 
wypoczy;nek. poza niedrLielami i dniami 
ustawowo wOlnymi, wypoczywać będzie
my również w dudach 9 i. 10 maja. 

Przypominamy, że 9 maja jest dniem 
wolnym od pl'acy, w m.iejsce wczeŚilliej wyZiI1aCZlO
nej jako wolnej wboty 24 maja. Chodziło po pro
stu o to, ażeby llJJ1.ikJnąć niekorzystnego org.a.n:hza
cyJlllle prz~cWielenLa dwóch dni wolnych od pra
cy. Albowlent sobota 10 maja jest w z.amia.n za 
sobot~ 25 styc~n.ia. Przooiesiono ją na ten wlaś
nie miesiąc, głÓWinie ze względu na walory wy
poczynkowe. W styoz.niu woLna wbota nie bylaby 
talk atrakcyjna jak obecnie. 

Zaintere OW.arrUe Czytelników dOdabko,wymi wol
nymi dn.iami - mimo że korzYlStamy z nich już 
drugi . rok - jest wciąż og·romne. Świadczą o tym 
listy l telefony. Sporo jes,t jeszcze niejasności 
i niepor~zumiell. Nie wszyscy bowiem przyjęli do 
wladomoscl, Ze deCYZje o wprowadzeniu dodatko
wych dni zawierają określone uwarunkowania. A 
warumek podstawowy - to wykona.nie plaJO.owych 
zadań prOdukcyjnych oraz założonYCh relaCji eko
nornic2:llych i finan.wwych. 

Wprowadzenie wolnych sobót nie może bO\wem 
po.ciągil1ąć za sobą wzrostu godzin nadliczbowych, 
~zro.;,tu zaG"udnienla i funduszu plac. To Zo'laczy, 
ze trzeba tyle wykonać, ćl!by w pełni pokryć uby
tek czasu pracy. Dla pracoWll1ików, zlłtrudnionych 
w 46-godl:in.nym wymiarze, są to wolne dni be.z 
obowiązku ich odpracowania .Natomiast oi, któ
rzy pracują w systemach organizacyjnych o wymla
l'Ze CZ&Su pracy niższym ruż 46 godziJn w tygod
niu, muszą je odrabiać. 

Są już dość liczme grupy pracOWilllicze, kJtóre ko
rzy~tają z i'IllJ1y<:h form skróconego czasu pracy, 
UdZielanych np. w systemie 4-brygadowej OIl'gallti
zacji pracy lub w pracy trzyzmiaJnowej, ze z1ik
widowaalą trzecią zmianą w soboty. Tym pracow
nilrom nie wszystkie woLne soboty przysługUją. 

DokladJne wyjaśnienie pr.zez komórki dzJiałów 
karu:, powodów i przyczyn, dla których nie wszy
scy pracujący mogą z dodatkowo wolnych d.'1.i ko
rzystać, pozwoliłOby w porę uniknąć wiele nie
potrzebnych zadrażnień. 

Bywa ruerzadko i tak, że kierownictwo :zakładu 
odmawia prawa do dodabkowego wypoczynku, 
gdyż źle, niewłaściwie zlonterpre·towalo uchwalę 
nr 41 Rady Ministrów. SygnalizUją nam o tym 
Czytelnicy W. swokh listach. Skargi te dotyczą 
główrue pracowników, zatrudnionych w służbach 
dozorowania, remontowych, przygotowania produk
cji, w usługach, haJl1dlu, gastronomii. Ci pracow
nicy także mają prawo do dodaJtkowego wypo
C'.zYlll'ku, Lecz ze wzgLędu na charakter ich pracy, 
powinni go otrzymać w inny dzień tygOdnia. 

A oto kilka spraw, o których wyjaśnienie pro
szą nasi Czytelnicy. Jeden z nich pracuje w 
przedsiębiO'rstwie Dra.nsporŁowym na stacji obslugi 
samochodów. otrzymuje wynagrodzenie za czas 
faktycznie przepracowany, tzn. dni6wkę. Korzysta 

nag;rodzenia. TymOLa.Se.m uchwala wyrazrue stwier
dM, że pracowniCY godzinowo płatni, którzy wy
konali wszystkie zadania, nie mogą ponieść 
uszczerbku na zarobkach. Zaklady są zobowiązane 
wyrównać straty dniówki, poprzez wyplacenie im 
premii z funduszu wygospoda.rowanego w wy.nlku
wzmożonej wydaj·ności pracy. 

Czytelnicy zatrudnieni w prywatnych za,~dadach 
r.zemieś1niczych, dopytują się, czy i oni równ.ież 
mogą kor.zystać z wolnych sobót. Uchwała nr 41 
dotyczy wyłąCznie p.acowników u!;połeclmionych 
zakładów pracy. Ale jeśli prywatni pracodawcy 
chcą, to mogą wolnego dnia udz.ielić. To kwestia 
umowy między nimi a ich pracownikami. Ta sa-
ma uchwala nie obejmUje również nauczyciell . 
i uC1Jniów. Korzystają onJ bowiem w ciągu roku 
z kilkutygodnlowych wakaCji i ferii. Co więc ma 
zrobić uczenn,ica ZSR, odbywająca płatną prakty
kę ]N sklepie, który akurat korzyst.a z woJ.nego 
dnia? Sprawa roc7.ej prosta. Bo je~li szkoła nie 
zorgaJnizuje tego dtn.ia innych zajęć, to uczennica 
ma rów,rueż woLny dziel1. Nie możE' przecież ood
jąć pracy, gdyż jej sklep jest tego dnia zamknię'y. 

Postanowienia uchwały maja jednakże ~;;t(\·o
wanie do pracowników ekonomic7.nvch. admi<ni
stracyjnych i porządk<lwych. zatrUdnionych w 
szkołach i in.nych plarówkach o:iwiatowo-, 'ycho
wruwczych. Im wol<ne dni pr~:vstUE!uią. Ale nil' 
można nagle wst.awić iizkoly bel. obsluai. Musi 
ona funkcjonować normalnie również w dni:-tch. 
kiedy więks7MĆ praC'ujących w mieście WVOOC7y
wa. Zycie więc podyktowało inne rozwi"u>nie 
sprawy. Jaik wyjaśni.a nam łódzki Oddział Zarza
du ZNP - wolne dni mo,::a być wykonvot9"1(, 

wyłaClJI1i.e w term~nach najdo!:lodnieis7.vch d13 
S'2Ikół i placówek wychowawczych. Takim włMnie 

. termiil'lem SI\ ferie, Decy-zje w tych spra waC'h PO
dejmują dyrek.t.wzy w porozumieniu z o.gniskiem 

ZNP. . ó . d "'ak l d Kilku Czytelmk w chce wie Zlec, J wyg ą a-
ja wolne dni w okresie urlopu. Za-j!l'Zyjmy więc 
je=e raz do uchwały, która wyra·żnie stwier
dLa, że przypadające dni wolne od pl"acy w oltJre
sie urlopu są wliCizaJne do urlopu .wypoczynk~)\ve
go. Oczywiście tylko tym pracowmkom. ktorych 
tygOdniowy wymiar pracy wynosi 46 .gO~zin. Ozma
cza to więc, że dodatkowe woLne dn.l rue przedłu
żają urlopu wypooczynkQwego. 

P.racQlWJ1icy, ltJtórzy od])racowałi dnJ wO'1ne .ze 
względu na mniejszy wymiar ])racy w tygO~lU , 
przedłużają urlop o przypadające podczas mego 
wolne SO'boty Jeżeli urlop kończy się w dniu po
przedzającym wolną sobotę, too pracownik korzys.ta 
z te!{o wolnego ~nja. 

a wiele pytań nie byliśmy w stanie od'N powiedzieć. Skierowaliśm~ je więc do ~i
nistei'Stwa Pracy. Plac I Spraw SoCJal

nych prosząc o wyjaśnienie wątpliwych 
kwestii. Gdy tylko otrzymamy od

powiedzi, natycbmiast przekażemy je za
interesowanym CzytelnDkom. a także opubl~ku
jemy ich treść ;na łamach gazety. 
. G. BARGIELOWA 

IN:-JE PRACE 
PRZYSZLE E~SPEDIE:-JTKI: J~I z w01nych robót, ale nie otrzymuje za nie wy-

steśmy ucz.ennlcaml Zasadmcz.eJ _ ._--- .. :.:..::.:-==-==--=:.:.:::..:::..:::.:::.....:::.:.-=:::...-=::..::. _________________________ _ 
Szkoły Handlowej. Prakty<:z;ną Z kos,n 

J.a. - Jestem wykwalifikowanym 
~ra()()wni1dem. Potratię .wykonywać 
killka czynności - ch0d2i o obsługę 
8komplikowanych urządzeń. Nie
dawno powierzono mi nowy ich ze
spół. W ?:wiązku z Cl.ym otrzyma_ 
lp.m podwytkę. Gdy już podpisałem 
r._kres nowych O'bowiązków, kiero
wnik oznajmił, że oprócz pracy 
bieżącej. będę też musiał wykony
wae dodatkową, gdy zajdzie taka 
potrzeba. Ujęte to zostało w punk
cie: - "Wykonywanie wszelkich 
innych prac zleconych przez kiero
wnictwo". Jak mam to rozumieć? 
Czyżby kierownictwO' z góry zakla
dało, że obecny zakres moich czyn
n~ci nie \\'Ypelni 8-godzinnego 
dnia ])racy? 

'RED. : - Każdy zakres obowiąz
ków ujmuje jedynie podstawowe 
~aclaDia. Nie sposób bowiem wyliCZYĆ 
'fi? rum wszystkiCh czynności, zaś 
te, wymieni&ne. mają głównie cha
rakter przykładowy. I stąd na u
kończenie bierze $ię stwierdzenie : ... 
oru wykonywanie innych prac, zle
tlOnych pr1U kierownictwo". Jest 
q»rawl\ oczywistą. że "te inne pra
U'i. mus~ się mieścić w ramach 
.. wartej umowy o pracę i wynikać 
• jej eha.ra.kteru. 

(a-) 

. ZAMIANA MIESZKANIA 

. S't .. B. Od ki.lku lat zajmuje mie-
szkuu. &półdzie1C2e przy bardzo 

naukę zawodu odbywamy W pla- U .... 
cówk'ach PSS .. Społem". W końcu 
ub. roku podpisano z nami aneks 
do umowy. Z dniem 1 st1C1Jh!a br. , K k d ' , 
miałyśmy. otrzymywać :vyższe wy- as a owe 
nagr0d2enle. Wszy.otlm Jednak zOo- . 
stało po staremu. Żadnej podwyilki , , obyczaje 
nie otrzYmałyśmy. I 

RED. Otrzymaliśmy w tej spra- Piękna jest nowo otwart.~ "Ka- I kać 40 minut i tyleż na drugie 
wje wyjaśnienie LÓdzkiego Oddzla- ,kada" Toteż prZlJciąga klientów danie. l w którym na dodatek 
łu Zarządu Głównego ZZPlIiS. 0- ze wszystkich stron. Klienci za§ klient wpisujqcy swoje żale do 
łóż nowe przepis~ o regulacji płae, najpierw rozglqdają się po wnę- ksiqźlci życzen (spotkalo to inż. J. 
obe,!mujące uczniów zasadniczych trzu, aprobują wystrój, krytyku- Ż.) dOWiadUje się, że jelt pija-
szkol za.wodowych. lDogły być jąc co najwyżej n~skie, przytla- 'kiem i awanturnikiem. 
wprowadzone od sty<,znia br. Lecz czające sufity, fakt, że kawiarnia. Byw'.!, że klient jest kobietą. 
tak poważn.v W'Most plaC' grupy jest pozbawiona wt7snego WC Wtedy obslugujqca panienka. trak
uczniów. mÓKł n~ta.~ić tylko wte- oraz, że to co znajduje się na paT- tuje go z widoczną niechęcią, po 
dy, gdyby przedsl.ęblors.tw~ d:vspo: terze, ma. wspólne wejście dla czym przysiada się do sqsiedniego 
ł1;0wały wy~ta.rczaJB,Cymł srodkaml pań i panów. Jedni dowodzą, że stolika do mlodego czŁowieka, w 
fmansowyml. b' t k' .. b h't k kt 're t r- t te spęd a dluż Plmieważ okazalo sit:, że tyeh y,a o .omecznosc,. ? arc ~ ~ - o go owa ~ys w % ~ -
funduszów dla wszystkich uczniów I tow obow.lązy~'aly 3akleś. spec3al- szy czas. Klient-kobieta patrzy ł 
nie starczyłOby, z tych więc wzglę-I ne. ogramczent':" . metrazo~oe, '" c:zeka. 
c1ów Centrala "Społem" w \Var- znow drudzy, ze 3est to mepra.w- W przeciwieństwie do obsługi
sza.\vie, w porozumieniu z Mini_ dopo~obne sąd;<lc po ogromnym dyrekcji Łódzkiego PrzedsiębioT~ 
sterstwelD Pracy, Plac i \Spraw 80- tereme, na kto rym usytuowan.o stwa Przemysłu Gastronomicznego 
cjalnyeh, pismem z dnia. 25 st~'cz- bu.dyne~. . . zależy dużo b.~rdziej na uznaniu 
uia. br. poleciła aż do odwołania, WY71ltana. uwag. me. trwa Jed- konsumentów. Toteż po zapozna
wstrzymać wykonanie zmiany u- nak z.byt ~lugo ~ o~!e strony a- niu dyrekcji z incydentem inży
mów z uczniami. probu3ąca l krytykuJąc,~ zaczyna- niera J . Ż. udoczek,"l się" on po 
Załować tylko trzeba, że IIpra- ją oczekitva~ na obsŁugę.. Mia~a miesiącu spóźnionej satysfakcji i 

wy tej o wiele weześnie.i dzielnico- być znakomtta., rekrutu3ąca Stę podziękowania. UL powiadomienie 
we placówki "Społem" nie omów!- z do~konale u:yszkolonych. absol- o zaistniałym zajściU, gdyż "uw/!.
ty dokładnie z uczniami i ze nikt wentow szkol gaatronomlcznych, gi o działalności nadzorowanych 
im w porę nie wyjaśnił. dlaczego a jest taka, że poniektórzy klien- placówek pozwalają nam, tj. dyr, 
na pewien okres trzeba było odło_ ci ObieCUją sobie omijać "Kaska- ŁPPG na wyeliminowanie wciąż 
żyć Obiecywaną IlD regulaCję płac. dę" z d.~leka. Bo cóż to za pTZy- ,ieszcze występujących nieprawi
Ucuń to Przecież prz:vszły praeow jemnośĆ' chodzić do lokalu, tO kt6- dlowości". 
nik. Należy go już dziś traktowae rYm na kelnera przyjmującego Wlaśnie - wciqż jeszcze ... 
równie poważnie. (1') zGm6wienie na obiGd trzeba cze- (h) 

~ nsłyłu~je . , . . 
wYJosnloJą 

PL...<\.N ZAMKNIĘTY 

Zakład Energetyczny Lódź-Mia
sto poinformował mieszkańców u
lic: Młynarskiej, Joselewic:r.a, Za
wiszy, LagiewniokiieJ i Berlińskie

go, że na bieżąco ul,I;upehlla ich 
oświetlenie. Wystąpił również z 
pismem do Zarządu Dróg i Mo
stówo umieszczenie tychże ulic 
w planie na 1975 r., celem ich 
model'nizacji. Nie!>tety, plan jest 
już 7.am.knlęty. Modernizacja tych 
ulic może więc nastąpić w roku 
1976, co też nie jest wcale takie 
pewne. 

KNOTY JEDNAK 5 .. \ 

WS7.1stkich poszukiwaczy k,notów 
do lamp .naftowych, "Arged" za
wiadamia. że zobowią.zał aż dwa 
skilepy do ciągłej ich sprzedaży. 

A są to: sklep .n.f UlI prz:v ul. 
Lutomierskiej 2/4 i przy ul. Piotr-
kowskiej 317. (g) 

~'f.'t<y,'1.'1.y,y,y.,~'I."I:1.';.y,y,'y..y.,';,'1.'y..y.,'t,;'t,'f..'f.,'f.,~'t,~y.,'t,'t,'r.'f..';,y,\f.'1.'f.'j..'t,'r.\l\A';,'f..';,Y,';,\#v..'y..Wv..W'f.~';.'I.'t,Y,y..'f..v..y.,'Ay.,y,';,y..Wf...,,'f..y.,~\#y,'t,'A't,'f.y.,y..v..\#·rW't,'r.'M.'-!.'y..';.'y,'t,'r.'1_'r.'f..'1.Wy,y,y.,~'r.';.y..y.v..'A'f.'-Av.."A';.';..'t-.'-A'A'f.'t-.';. .... ';..';.~~\t..'f..'f..'h'-A\ 
~: ~ 
ł. kogo chcesz, tylko na litość boo!ką el- dziecko. Co jednak przez ponad miesiąc takie myśli w ogóle nie przYchodzą 00 ;~ 
~ ~031flFJ~[J{] cho". prteiywad:a pani B. T. łatwo wyobraZi 6\0- głowy. ~( 
~ "~A . O . 4 Ilustr!lcj~ or.uga. Sc.iśle umiej~o:viona • ble każda matka.. . 22 kwietnia p H. B. zglo",i~a do rekla- ;~ 
:J'. " w ~~ ~ przes<trzem. Poc~ąte:k Jej st~- Pl'zez.Pal'k uno Sta~Zlca szla soble.p€w- .. ..oJ ie buty zaku,uione za 650 zł w ,~ 
::F- !10WI dZlen 5 marca. w ktorym to dmu nego WIosennego dma młoda, ładna ko- mac] I m:-r . ~. ;c 
~ ~~~. dziecko pani B. T. zam. przy W. Abra- bieta. \V pewnej chwili za.nul"zył~ rękę w listo.padzle ub. roku. Uczy.młaby to o 'i 
~ mowskiego 34 zoo!ało pogry7.l0ne przez kieszeni, wyclągneła z niej garść bile- wiele wcześniej, ale dopi€1'o niedawno 5< 
ł psoa. Ustal~nie pe.rsonaliów ' właśc}().iela nie t'?w tra:mw~.iowych i z r~achem rzu- dowiedziała się. że sklep może przYjąć ~ 
~ pr~tawlal() Większych trudnoscI. Za- clła w powIetrze. Spacerująca obok s-tar- . ~.. . 'l' kl' t . ,~ 
~ reklamaCję nawet wt"",y. Jes I len me ;r 
~ " posiada dowodu kupna. bo go zagUbił. ~~ 
~. R óżne tematy podsuwają nam Czy- Pani z okienka oz.amia.<;t o butach 'l'.a- ~~ 
ł. te1nicy w swoich listach. Tym ra_ J ki' · d częla jednak arol!!ancko mówić o odwa- ~( 
:%, zem z zadziwiającą zgoono~c:ą a s ODce o ' dze i braku wstydu klientki. Pan ur7e· ;~ ~ proszą, by napisać coś o.. . Jedni I Wa dUjaCY z panią. p.o POwroc-ie .z z!lolecza ,~ 
'Sf. nazywają to al'tykuł"'rn pierwszej P<'Arze- u kierownika orzekł. 7.(' buty te b11v \.. ;,-
:>t by. n iezbędnym dla żyda tak. jak sloń- s>pnedaży 2 lata temu. Zaskoczona ~tar- ~~ 
ł ~. \voda i powietr?e. DrudzY wartością sza. paJ!l.i, której w obecności wielu klien- ,c 
ł nigdy nie przemijającą i kon iecmą w ży- tów zarzucono kłamstwo i chęć wyłudz.e- ;~ 
;e. ciu każdej zbiOl'OWO'\ci ludzkiej - kul_ n ia pieniędzY. odes2!la ze I.zami w oczach. ,~ 
ł tura na co dzień. W domu. na uEcy. w by po ochłonięciu wrócić i zapytać czemu ;< 

l
O(. . oo,iaZdach. w sklepie, fabryce. biurze. na . ._ ó d ~_, . s,""-vkał .J'~ tak ubJiża]'ący za,rzut. Wtedy 'fi-,( • ~ i t I' k kl l' cz"ły się dopiero w momencie, gdy lęka- sza. pam. ",t 1'a z omu wyni.u:.ta nIeco "" ., 

,,,n e na u,ry. Ja zwy - e s uzą przv_ " l l ' Gd b urzor1uJ'ący pan podnl·esionv. m "losem I'OZ- )( kład' a' k . . .~.. t t· .J·lIca się o zdrowie i żvcie dziecka matka inne nawyk,i, westchnę a g 08no - y y '<~ ".r 
ł mI WS'. aZU]lIcyml na nh,,,,osy ej u.,iłowała 7imusić właś~icie1a do szybkie- zObaCll)'i to milLcjant. Młoda odpoo\vie- kazał przyjąć reklam'lcję, ale klientka ~ 
ł kultury w bliższym i dalszym otoczeniu. go przebadania psa. aby wykluczyć mo- dl.i.ala beztro..'<Iko Ale nie widzi. bo go nie nawykIa do tego. aby być publicznie l' 
~ Oto kUka nadesłanych ilustracji. Jes.t żliwość wściekliliny (pies byt bowiem nie nie m.a. Z,resztą co to panią obchodzi - ofLa,ra l~pin odeszła roz7.alona rezygnu- ~ 
:ł noc. Ca.łe - za dnia spokOjne nobliwe srez;epiony). pani. park? jąc z' rekllamacji i dals.zych kont.a:k~ów ~~ 
~ . i dostatnie osiedle - śpi głębokim &neJn. Tygodnie płynęły jeden za drugim, po_ Czym skorupka 'la młodu n.asiąkini~, z.e skllepem. . . {c 
); Nagle większość mieszkańców zrywają na dobnie, jak wezwania wysyłane przez tym na' st.arOŚć trąci. Ale czym ma na- N ad<:ł!odzi o.k!'!'..'! .. \~ klor~m więk- ~2 
ł nogi przeraźli'we krzyki. Jed,nego pana i Pańs.twowy Zakład Leczniczy dla Z'Wie- siąknąć młodzież odwiedzająca s.tadioo sZ?Sc z. nas< OPUSCl ~wo]e cztery ,~ 
~ dwu pal\. Pan. deklaruje "Iośno i zapal- rząt, a \vłaściciel psa lekceważY'1 ws:z.y- .. Startu" przy ul. Tel'es.y? Wszyslokim tyl ŚCLa:J1y l . r=pl'os'Z}' Sl~ po <:al~'1ll ~, 
:t5 .czywie chęć zamordowania i to bez stko. Dopiero gdy zrozpac;:ona ma'tka po- kQ nie zamiłowaniem do porządku, ładu k~Ju: po ~ot'ach. lasac~. l~ZIO- ,~ 
~ zwłoki .jakiegoś współbiesiadnika. Panie ruszy;ła niebo i Ziemię, przyprowadz.ił nie- ' i s.chludno.~ci. Kto nie wierzy niech obej- ra~h, UiClst.nych w~lach. C?>raz Wl~:eJ 10- ;( 
;>; l'ównie d(>bitnie usiłują odwięść go od te- bezpieczne/ro pu,J)i,la na badanie Zn<>wlI rzy wizytówkę stadionu - we'j~cie od dZlan k0't:zystać tez zacZoTue z rac] I wol- ;2 l 1/;0 niecnego zamiaru. Pan jes.t uparty i minęło kibka dni i dopiero 9 kwiemia uL Teresy. Zobaczy. że 6przed wejścia ny;ch sobot z wyja.z.dów na weekendy. ,< 
ł coraz głaśniej przedst.cl\via &we racje. Pa- do DzieJnioowei St.acji Sanitat"no-Epide- moima by zebrać niemal tonę makula:ru- Z c-zy1n tam pojedziemy? Czy 'Z na\\.<y- 5~ 
$ nie czvnia oMobnie. Wtem jeden z wyr- miologicz;nej wpłynęło ~wiadecr\Vo lekar- ry. pod warunikem. że ~oś wpadłby na kami, pootaiWami i s.posobami bycia za- ;2 
ł <.vanych z drzemki ' lQblol'óW wychy],a ko-wetery;nary,ine wykluczajl\ce podejrze ten pomysł i zeC'hciatby zająć si~ 1..biór- preoon1.owanymi powyżej? ~~ 
ł się z balkonu i woła: "Panie, morduj pan nie wściekJillllY u psa, który pokąsał ką. Ale jak widać ki.erown ictwu ,.Startu" A. KULPIłQ'SKA ~~ 

ZAŁATWIONO ODMPWNIE 

Mieszkamy tuż przy wielkim 
placu budowy. na którym to 
v·?nosi się gmach Instytutu 
Wlók~enn:ctwa. Wywożenie zie
m! 7 tE'; budowy. min'l.() licznych 
\)ro.tf'~lów mi eo;1:kańcóW ul. Spl
skiei i prz,VIN(l"ch do nie.i. od
bywalo ~ię wla~ni(' n<U'zćj ul!cą. 
Dopmwad:!:'ło to do calkowlte
gr, z<:lf'was.towania nawierzchni. 
Wys-zJakowana. bez dsx1atkowe-
15<) utward~el1ia jeronh. 7.o!>lala 
rozic~dżonll. rowy odpływowe 
zllikne1v. W\·~tarc:!:y maly deszcz, 
aby misza ulica z,mieniła się 
IW b~ioro OE'!ne blot.a i wody. 
W cza,ie mrozu bto'o zama'!'za, 
·l·.r~ża.ia(' I1l7€'('l1o:1ni0'" na po
,vaż'1e u..:-?.k~d'7.e-n:e nr::!. Naj
hąrd7. :~ i zn: ;;7('~()n~' jc,;t około 
30-n1""trowv od r·inek. tuż przy 
ul. Rpf'7i ń<~iei. w ym miejscu 
ul. So',ka · i(' .~t znacmie 'ZWE;'ŻO
n,. 'Zf~ względU na stojący bu
dyn ... k-7..awal idroge. pr7.emaczo
ny do rozbiórki. Chodnik pokry 
tv ~os.tal warstwa błota z roz
,ieżdżon C'i iezdni. Wie.czorem na 
zWę';,o!lym oo.<"inku ul. SpLskiej 
nanuią ciemności. pOl1ie~vaż 
świat10 z ul. Brzezińskiej i z 
ul. S;>isikiej tu nie dociera. 

W ub. roku podjęto na ul. 
Brzezil\skiei prace ziemne przy 
budowie drugie.go pas.ma jezdni. 
Na wspomnianym zwężonym od 
dnku naszej ulicy przybył nowy 
niebezpieczny element - nie
o':,wietlone i nie 'Zabez;pie.c:wne 
prowizoryczne przejście nad glę 
bokim wykopem. Z tego pl'Zej
ścia. oprócz pieszych. korzy ta
ją również s.amochody ciężaro
we i il111e pojazdy. 

Mijają miesiące i nic się nie 
zmienia. Obie budowy mają 
trwać kilka lat, czy to zna.czy. 
że mamy przez cały czas bro
dzić po blocie lub wykręcać no
gi na koleinach? 

Zwrócili: my się 'Z pi&mel? w 
sprawie poprawienia nawierz
chni i zainstalowania dodatko
wego oświetlenia na zwężonym 
odcinku ul. Spiskiej do Wydzia 
lu Gospodarki KorTlljIlalnej U_ 
r;:edu Dzielnicoweg<1 ŁM'Z - Wi
dzew: p{)' przepU,~azeniu w 
dniu 23 s'lycrnia br. wizji LO'kal
nej. Wydział Gnt<;;podark.j Ko
munalnej wy:;.tąoil do Zakładu 
Energetycznego i df) Zarządu 
Dróg i Mostów z odpowiednimi 
pis.mami za~naczają{;. że sprawa 
iest pilna. 

Z Zakładu Energetycznego o
trzymaliśmy odpowiedź odmow
ną. czyli Oos.pławiaja klienta". Z 
Zarządu Dró~ i Mostów d() tej 
pory odpowiedź nie nadesz1a. 

Wygląda na to. że wszystkie 
wymienione ins.tytucje uznały 

sprawę za zaLatwioną. Jak zwy
kle skończyło się na wymianie 
korespondencji. Ale nas miesz
kańców takie .;załatwienie" 
sprawy n:e satysfakcjonUje. 

Zofia Sieszchala. 
ul. Spiska 12 

WOKOL 
"ZIEMI OBIECANEJ" 

Obejrzałam film ,.Ziemia n
biecana". ŚWietny, wspaniała 
gra aktorska, ale chyba. na mily 
Bóg nie dla 15-latków. Mi
mo może szybkiego rozwoju fi
Z'Jcznego naszej młodzieży i 
wcześniejszego uświadamiani.a 
niż to było niegdyś, trzeba mleć 
i pel:ną dojrzałosć psychiczną. 
żeby podane w ten posób sce
ny drastyczne oglądać bez szko
dy dla psychiki. A wydaje mi 
mi si e, że młodziei w wieku od 
la f. li>-18 ies'l mimo wszystko 
wewnetrznie malo doirzśla. Dzi 
wię się bardzo. Że .. Ziemię obi", 
e<.ną" zakwalifikowano od lat 
15. 

K.R. 

* 
Je'.tem dość liberalny. ale nie 

zam;e1'zam zachęcać swej 15-l~t 
mej córki do w .... -br.<Ima się. .na 
.. Zit-m'e obieraną". A. że opinię 
moja podzielają i znaiomi ma
jacy dz;~i w tym wieku zasta
nawiam Eię, ezy komlsja ustilla
iaca krvteria w'eku tym razem 
Tli e przesad ziła ? 

inż . w S. 

ARU J 
KRE W 

HAIUd lyel l I 
~ ~( 
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•• •• 
W przededniu Święta Pracy 

Dla najbardziej 
Przed Jarmarkiem Łódzkim „Dl" 

o Rozdzielono · inż mieisca o Współzawodnictwo 

zasłużonych przedsiebiorstw o Polowa ul. Moniuszki 11PChlim targiem" 

i ofiarnych 

• 
1 

i = --· -· -5 ' -= -= ---E = --= -= --

Wysokie odznaczenia państwowe 

Honorowe Odznaki m. Lodzi 

W Przededniu 1-ma1·owego Swięto Procy wcz.o- rezltk, F . Woch, H. Wojciechowski, 
. . - . M. Wlazeł, !U. Walczak , Teresa 

rOJ w gmachu Rady Narodowej m. Łodzt od- Wróbel, s. Wolski, Sł. Walczak, 
było się uroczystość dekoracji zasłuiionych J. Wilczyński, u. Wotlziński, A. 

· k • • · k' · d · Wojnarowski, L. Wa.Iaszczyk, W. m1esz ancow naszego miasta wyso 1m1 o znaczenia· Wis7., Władysława Woźniak, A. 
mi państwowymi i Honorowymi Odznakami m. Łodzi. Woźniak. B. Wójcieki, M. Wal"lyń-
u · ' ' I · M · d d · k " W ski, F WłodarC>z:vk . H. Ziółkowski, roczy.st·osc rozpoczę a się „ tę zynaro ow Q . u. Z~pisek. J . Zebrowski. 1. ży-
imieniu Kl PZPR i Rady Narodowej m. Łodzi I sekre- cińska , Gt. żałobny. 
tarz Kl PZPR przewodniczący RN m Łodzi - B Ko- Ponadto Lf"'P0 l?we Honorowe 

' · · ' Odzmak1 m. Łodzi przyznano Za-
perski złożył serdeczne gratulacje i wyrazy podziękc· kładowi Doskonalenia Zawodowego 
wania za lata pracy trud i ofiarność ludzi-om którycl-i m. Lodzi i woj. ł~dzkiego, Zar~ą-

. - ' . ' dowi Olaęgu Związku Polskich 
wysiłek został tak wysoko oceniony. Artystów Plastyków, Oddziałowi 

Aktu dekoracji dokonali: I sekretarz KŁ PZPR, prze- Wojewódzkiemu _Polskiego _To"'.a-
. . B . . rzystwa Ekonomicznego i f,odzkle-wodn 1czqcy RN m. lodzi • Koperski I prezydent mu Przeclsiębiorstwu Odtieżowo-

m. lodzi - J. lorens. Fufrzarskiemu „Nes tor„. 

ORDER SZTANDARU PRACY 
I K:LA'SY! 

W imieniu odz.nac.zonych za za
szcz:i,tne w:vróżnienia podziękował 
Wacław Frankowski. 

o trzym.sl - Józef Kepler. (i. kr> 

Podobnie jak w poprzednich 
: latach. tegoroczny Jarmairk 
: LócWk.i „Dziennika Lódzkie!!o" 
: odbywać się będzie na ul. Mo-

n ius2lki, ul. Hotelowe.i i c.ześ
ciowo na ut Traug11t·ta (w pod 
ci eniach Pałacu Młodzieżv im. 
Tuwima ). o raz w a lei ZMP. o-

- bok plenerowej gałerii rzeźby. 
Pod !tierookie m orzedstawiciela = Wydziału Hainrłlu U t"2edu Mia
sta · Łodzi - Władysława Wit

- kowskiego, przeprowadrt.ono 
:; trzy konferencje w tereni e , za

kończone u zgodn ieniem lokali
zacj i stoisk. kiosków i ~trae-a-= n ów POS:2'czeS?ótnych p r".zedsie-

·- h iol's•tw hain dlo~y.ch 

I iaJk , zgodnie z charakterem 
pasażu ZMP, umieszczone t u beda 
takie pr.zeds-iębiors~wa. ia k „Ce
pelia". „Dom Ksiażki " oraz „P ra
sa. Ksią?ika. Ruch" . Tuta; też od
bed-i:ie sd ę pok.a?: modeli „Teli111e
nv''. Yrnne 1)t"zed1'iebiors·twa i in
s·tytucje r eprezentowarne będą przv 

DARUJ 
lfllliii-KREW 
RATUJ ZYClf! 

ORDER SZTANDARU PRACY 
li KLA8Y: 

Ad~lf Capf i Waelaw Frankowski. 

KRZYŻ KO!\IANDORSKI 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI: 

Lech , B. Lew asozkicwicz-Petrykt>w
ska, Oz. L is, M. L 11 clwicw k, H. 
Loś. F. L ucnk, Cz. Lt:cki , I. Lę
eka, L. Ma ci aszek. J. M'.ld7.i3 ła , K. 
'.'lfajewski, St. l\farć inkowski , St. 
Michalak. Z. Maryniak . Fr . l\lać
kowski, L. Malec, J. l\I ierze,jcwski. 
Zofia l\larcinirt k. St. Macie.iewskl, 
T. Nawrooki, M. Nowakowska. H. 
Ostaszewska, Z. Ogiński. St. Ossak, 
St. Pawłowski, B. Pikała, A. Pio
trowski, B. Pa.szkiewicz, R. Pana
<iuk. Z. Pias111cz;vk,, · A. Pri.tsiń~ki , 
L. Parys lak, K. Pa.wlow~ki. Urszu
la Petrow, T . ltosiak . J. Rudni<'ki, 
S. Rosa, J. Rodziewicz, K. Rade
ck<i, Zofia Racl1ilewicz. •S. Rnszklc
wiez. A. Ryb&k . A. Skalski, Jl. 
Skrzypek. J. Skwarka, A. Sokół. 
l\I. Strfaniak M. Sikora, z. Sta
nowski. Z. Skotowski, S. Swiatly, 
S. Sowa, Z. Stoduls ki, Z. Szezeoa
nik, .J. Sztendel, W. Szulc. -St. 
Szczepań•ki, St. 'Szwecl. J. Szczep
kowski. L. Szymczak, M. Sza kali
da, .A. TabRk. H. Tonkiel. Fr. Tra 
wicki. 1'. Terebiński L: Walencki, 
'i. WesołOl\o"Ski. K. Widawski, M. 
Więckowski, J. Wiślicki, St. Wit-

Łódzkie apteki 
najlepszych Józef Kubiak, Ja.n La.ube i Jan 

Wloda.rczylt. 
KRZYZ OFICERSKI 

' ORDERU QJ)(tQDŻENIA YOLSl\.'f: 
Tadeusz tJrba.nialt 

KRZl:ż KA W ALERSKI 
ORDERU ODRODZENJA POLSKI: 

·Janina Aulak, Henryk Bomwiez. 
Jerzy Cieślak, tłoleslaw U:eli. Sta
nisław J,ysko, Antoni Nil?d:i!ielskl. 
Jan Nowak i Józef„ Wojtkun. 

ZLOTY KRZYŻ ZASLUGl: 
Stefa.n ea.rtyzel, Edwa.rd .Czapliń

ski, Jartina Czyżewska, Eugenia 
Chorąża.k, Marian Kuja.wa, Jan 
Leszczyński I Wladysla.w Pawlak. 

SREBRNY KRZYŻ ZASl.UGI: 
Władysław Ka.prański, Jerzy Ku

ny„, Bruno Nowi, Jaeek Pa,jor, 
Stefan Wodziński i Marian Ziól
ków~·ki. 

BRĄZOWY KRZYŻ ZASLUGI: 
Eugeni'l!Jlz' Michalak. 

l\IEDAL 
„ZA OFIAB.NOSć I ODWAGF;" · 
otrzymał, za uratowanie tonących 

dzioci. :Mzisław Cyrus. 

MĘDAL 30-LECIA PRL: 

J. Bachanek, J. Borowski, Zb. 
Balawa.j4et, M. Brzezjński. E. Bul
ski, E. Cwalina, M. E,ime, E. Feli
kowski, E. Furgalski, K. Gadom
ska, A. Grabieki, E. Grabowski, J. 
Horoch, A. Kabarowski. Wł. Ka
p1·ański, A. Kowalllki, B. Kosmyn
k::i, A. Kwiatkowski, Barbara LJ
bich, J. l\la.stalski, 'l'. Michalski. 
L. Olszak, K. Orczykowski, K, Or
szulak, L. Pewnlcka, Cz. Perka, K. 
Pilarska. A. Pietrasiak, P. Rubin
szta:in, W. Rzadkiewlez, J . Sie1>ka, 
J. Siejka, Z. Szymański. A. Swi
der. K . Sokołowski, l.\'I. Strobin, K. 
Te&la.wska, Z. Twardowski, .J. Ur
bańska, J. Uznański, K. Wiiiński, 
Z. Waliszewski, J. \\1odarśka. 

HONOROWYMI ODZNAKAMI 
M. WDZI· 

-zostali wyróżinieni : R.. Adamiak, J, 
Andt-z~ewsM, l\'I. Aurustylliak, 
Michał Brzezhiski, Halina Bernat, 
Fr. Bodyoh, St, Bukow8ki, W. 
Bałul, W. Ba.kal~tz. W. Bobrowski, 
8. Banasiak, P. Balcerzak, M. Bro
niarek, l\l&riaa Brze:tlński, A. 
Czerwtl\ski, sz. Czameckl. N. Cie-
śliński, w. Cwł.lda, St. Choinkow
ski, T. Cbtomiński, J, Dudek, S. 
DwojM:Zfty, 1'. Dura, L. Drucho
wfcz, L. Deredas, Z. Detach, Wł. 
Fa.rbotko, w. ł'elira, W. Felczak, 
W. Fli«iel, J. Fiwek, J. Falkiewicz. 
F. Flis. J. Grabowski, Kazimiera · 
Gruenbert:, Zb. Godlewski. Z. Gra.
decki, I. Grabka, li:. Gadzinowski, 
Z. Garbacz.,vński, J. Goworski. T. 
Grltbisuwski, H. GT~a. W. Gołę
biowski, A. Hampel, M. Her4;ZYń
ilki, M. Ignaczak:, G • .Jaskulski, W. 
Jenszke, s. Ja.niszeWski. P. Ja.nik
Ja.nczerski, St. .TakUMwski, R. 
Kro'(lidlówski, \V, Kra,wentek, Fr. 
Kostrzewski, J. ltotus, Wł. Kurc
buch, z. Kę.~ik, W. Kindł:rma.n, K. 
Kubiak, T. Kra.jewski, R. Kulftrow
ska„ H. Kra111awska, Eugeniusz 
Karasiński, T. Koza, H. Kacprzak, 
W. Karbowiak, W. 1U411bek. U. Ko
walski, A. Kowa!sltf. A. Kowalska 
Gwardys. s: Kowatskł, M. Kubiak, 
1!. Kuasiński, Boaumna Kutnik, Wł. 

ULICA 

... 'Jr*"--~ Dlaczego~--
nie ma dętek? ----- -~.-.---

„Wudaicać by się nwglo. :ie 
sprawy dotyczące tz w_ ogumie
ni.a samochodów powinny spra
wiać najmniej klopo,tó10 wtaści
ci.elo1n aut pisze wlaści-Ci<~! 
„ Trabanta'' - w praktyce jest 
jednak inaczej . Wprau>d zie ma-
my rozwinif?tY i nieźle rektamu
j(Jcy się przemvsl gumowy. ale· 
nie. gwarantuje to ieszcze dobre· 
go zaopatrzenia rynku w opony 
i d<:tki. Od IWkunastu dni na 
próżno szukam w /óclzk.ich. skle-
pach dęt.ki d-0 swojego sa.mocho
du. W sklepi<' „Stomilu" przy ur. 
P i>r>trkcncslcleJ iest remont . a w 
sklPpie pr.z11 ul . Zaclwrtniei 26. 
któ ry ma zastępować zamkniętq 
placówkę. ocf.sylają d o „ Polmo
zbutu" Tu 1edrlalc .<11tua.cja po
liol:ma. W sklepie pny ttL . Ptot.r · 
kowskiej 125 trwa remont, a przy 

znowu wśród 
tych dniad1 rmstrzygi\ięty został kolejny ogólno polski kon

kurs Oświa>ty zdrowotne.i wśrótl a1ptek. Już od lat tak się sld acla. 
że rokrocznie łódzkie apteki znajdują się wśród przodujących. Tak 
też stalo się i w tym rok u : wśród wielu dziesiątk6w aptek z,gło
szonych do konkursu przez wojewódzkie zarzą.dy aptek, dwie z na
sze<?o mias·ta zdobyły drugie lokaty. 

+ Apte~a nr 26 (ul. Kopernik<i 26) za temat obrał.a sobie 
ochrn.nę naiuraJnego środowis:'3 c.zlowieka. Hasłem przew-0dnim 
zorganizowanej w:vstawy a ptecznej stało się : „Dbając o ziel eń -
d \nmy o na5ze zdrowie". 

+ Druga laureatka, apteka nr 27 (ul. Narutowicz.a 42) zorgaJ11i 
zowala w.vstawę związaną z najpoważniejszym obecnie problemem 
nredycyny, tzm . zapobieganiem schor.zeniom układu k.rążenia krwi. 

Łódzk im a!}telwm - lau reatk-0m. gratulujemy sukcesu. 
(er> 

ALEKSANDROWSKA 

ut. Rzgowskiej spodziewają się 
cLostaw dętek dopiero p 0 zo ma· 
Ja, Dl a ścislości i:iodam. że opon 
beZdetk<Ytv·ych., ńa jaki.eh. mopą 
ieżrlzić „ Trabanty", ;uż od daw
na nie ma. 

Czy roccz11wiście należyte :ra· 
oPaf.rzenie 1·ynku w dętki samo
C'hodow<' jest tak w ielkim probl e
mem dla- .• Sto1ntluH? ... 

ZURiT czeka na sygnał .._,,., _.....,-&~ 

MZ BM-Górna 

W zwią:/'" ~ naszq notatką o-
p!sttją"ą delcorncję daclrn. j akq 
przy ul. Br2ozo u>ski ego 2 jest 
lcosotowna a nie spełniająca 
swoich funkcii antena zbiorcza. 
otr;;11mali,Śmy p !srn-0 z Zaktaclu 
Uslug Radioteclinic.znych ! Tele
Wi ?Ujnych. 

„ Poprawa w odbiorze progra 
mów telewizyjnych i raaiowych. 
:,; pośred-ntctwem anten11 zbior
coej - c?ytamy w pi~mie 
111-0źlł-wa będzie po nr?enies J.en.iu. 
Jej na wiei:owiPc ws1anlajqc11 
cl'>m prz y ul. Br wtowskieqo 2 
ort st.rony fród1a . .i1qrial6w. 
MZBM-Górno zobowiqza1 .!ię wy· 
l(onać nie.zbl'rl.ne ptace priv
stosowawcze. Czekamy wi<i<' tylim 
na ·'!lanal MZBM o wyk-->naniu 
1"ch prac f natvchm!nst pr~ustq
pimu ero ortvow iednich. prac in
stalacyjnyc/t" . 

Safari„. 
------~ ~-------
n Szanowny Reflelctorku I Może 

Ty potrafis~ odpowiedzieć na py· 
tante kiedy wstani e dopro"JJadzo· 
ny do porządku zniesiony !eren 
Przy :biegu ulic GrtmwaL<lzkiej 
i PojPziersklej? .Jest to na10liźej 
położone miejsce, do ·~tórego 
mieszkańcy naszeg.o osiedl a m ~~1ą 
póJść z rtziećmi na spacer 'T'ym-
c?Usem te-ren ten lelrl w~taż w 
ovlakanym stanie : .• puc1iaC,z z 
a1eiek zrobił <:wy kf P drogi rolne. 
na lot 6rych ~q flńry i 1oly , 
t ak , że Pne.iazd wózkiem 7Jr7.'!I· 
po mi.na samochodowy ra.id Safa. 
ri. Pozn! ko.ly r6wn1Pż •awPrz'ki. 
1cfórych i talt ttiP bYlo -tlJyt 1cie-
1e: teraz 'fW"JJ-<talo dO!l.own.ie 
ierlna. Natomta~t matPk ? rlzieć
m i - cl1cąc11c1t •konystać z 
rr:l poczynku w wl,osennym s!aftctt 
- bardzo duźo". 

w im!Pnt.u wszu.•tkich ma.tek = 
osiedla Pojezierska, 

Adre9 
r,ódzk i'• 
4ij. I03, 

r,odzl" 
m.10 

...... C , 

Rr n e ktor ka: .Dziennik 
ul. Pir>t.rkbt'Vtka 9~ 

L ód:.! Re fl t'k t.nrem oo 
N:i.• 'Ze t elPfnn~: 337-'7 

P ISZCIE OO NAS I T ELEFO· 
NUJ CJE CZ EK A.MV! 

ul. ul. Mo.niius:zkL 
Traugutta. 

Hotelowej 

O szc.zególach napiszemy w na l
bliższych dniach. Dziś ieszc.zP 
chcem y ty lko zwrócić uwagę i:<" 
uczestnicy Jarmarku Lódzkiego 
s ponta•niC2Jn ie ogłosil i .vs oółz,a won 
nktwo n a na j lepie j prz ygo towane 
i najatrakcyj niej prezentuiacE' sie 
s•tragan y. kioski i s to iska. Każde 
przedsiębiorstwo szy ku je też wiP
le niespodzianek dla swoi c.h kli en
tów. Pomyśleliśmy również " 
„pchlim targu ". Zarezerwowaliśmy 

dla niego prawie Polowę ul. Mo
niuszki (od ul. Sienkiewicz.a)·. 
Ma my nadziej ę, że li cz,nie pojawią 
się tu„ ,;5Przedawcy najrozmaitszych 
„okazi1 - pocrnwsz:v o d „cud:>w
nvc.h" środków do ostrzeni.a noży. 
a na a utentyctnych .. bi.a!ydi kru 
k.ach" ksi:i.żkowvch skończvws,7.y. 
Liczymy te7 na oomv~lowoś<' mło
dz i eży zwtaszcza ;zkńł artv,tvcż
n:vch . Na „ Pchlim targ u" I możn~ 
będzie spr.zedawać wszystko - nie 
płacąc tzw. plaoowego, 

(ka te) 

~'t:/L#J\AI' lP•'Nt:J~~At'łlłA~AJ'R4qflJJINtA•A„~~~ 

~ l!fll a 15.30. _. Ucieczka przez pu. St:Vnie" -~ 'I franc. od lat 15 godz. 17 .30 . 10.45 ł~ 
Ml!ZA - „Och . i aki p ar. szalo-

,~· 1 ~~" ail'lg _ od lat 15 !lad.z. Hi, 18. 

' OKA - .Czterei pancerni I p ie s'' . 
~ -pol. godz. 1'5, .• Goracv śnle.q • · ) 
.i!> rad z. go:.tz l'i .30. 20 
f: POLESIE - nleczvnnł· :L ,„ POPULARNE - . .iNie ma . moc. 'ł 

I n .vch" ool. godz 17 19 ·i 
l MA.JA - „ w pu st;·nJ J w pu-

? ~;~~~V" IA) P OI. b/o !(Odz. 16. '! 
HALKA - „Nie ma róży bez. 0-

ł r;-- 1 r7~~r &~1· od lat 15 godZ. 15.30 . ' 
ł PIONIER - „Wilk mors.ki" ra'd.Z . 
~ co • b /ó godz. t5.:m. 1'1.30, „G rz.es zrn l 
I natura" wlosk; od lat 115 l(Odz. 

19.30 . 
ł i I POKÓ,J - „Malżonk·owie ro.ku 1!'1 ' 

i ' GDZIE f~anc . b /c, <Wd1 1;;,30 17 .30 
c;, „ Ktop otv z cn0\a" !ug od la l i 
}<. I LB '!Odz 1 9. ~ 5 i 1 Kl EDN' H~~'?.n·~a;c 'j,~~w~~~~e°fs;oa 1tł: ' 
1 j ' I I a~~i "~,.: ·_ ~1a 0'.';;e11 ~.r~~ ;~!i~~~ 
I w bocianv" <Al r>.'>l od lat J5 

5!odz. 19.30 

- - - - - - ST OKJ - 0 7Jel11y szervf Luclrv 
ł L tt cke" fra n c, b /o go d 7, 18. lt.4:> 
; WAŻNI!: T ELEF ONY \Q,30 
~ SWTT - PneirlRci f'il;nów radzie. 
'J.. lnformac.ta tl'lefon lc7.n a 03 ckie h: .Iwnn Groźnv" cz T ( A\ 
1- '>traż Pożarna llll 666-11. 795. 55 od l•t 1!i 5!odz l ó.30 17 30 1 ą 3~ ł 
~ Po~otowlt- Ratu1tkow~ 09 SO.Jtrs;z - P 111n 1 " t~' t:;.7'\\'edz'\c· 
J: t ntorm nr.Ja kol„lnw a 6:i5- 35 284-60 b/_, '10<!1 •r, ~~ „ f'l•,1 ec;ol" 001 
:->'. "• tonna11Ja PKS • od 1at l'i tmd' 18.4~ , 
f 'hvorwr Ce nr.raln v 265-9& DV1:tTRV ł\PTEK , ~ 
~ l'lwol"Ze r f>ńlnncnv 747.20 ' · h,, 
~ 0 ni:otnw lr wnllndairowe 835-H ., 
r. „ t. • 395 s· P!o.tt'kowsk.a 127, .fa;rpcza SQ . ł l• 0~0 .nWJ~ ~a7.owr · · • " Rzg-oursk a 51 R Luksen1burt! 3 
.( !>oirotnwle E' ll P-TP. e t v(7.11e 334-2R Niciarniana !5. P 'lh1am<'kR 218 , 

ł
~ Poirotow ie cienlnwnil'?.e 2!;3.ll t.arnow~ 12~ /f.'l l 

T E ATRY Od gort 7. 9 ,d» t4 czvnne bed~ 
h u_ " 1>r>tekl · Gló\\'nn 5. K 01>ern1kR 2~ . 

\VIĘL'i{J :-- l?O!l<l. rn ' .• Henryk VI P'oh-kl>W<k~ ~~ ;; ol WolnC>śc1 2 

ł 
na łowach" Pl. Koś.ct<;l-lv r. J..,. 

POWSZECHNY - l?odz. 19 „Zło- ~ 
dzlej" DVZtTRV SZPJTAL1 f, 

'/, NOWY - nieczynny ·{> 
-,, 1'1ALA S ALA - nieczynna I 11stvtut Polot nlrt Wft I Glneko. le; 

i-,,, JARA CZA - e:odz. 18 „Burza" lozii 1s 1.erlin m1 13 - K linik a P o f. 
TEA TR 7.15 - god?„ HJ.tJ; „Po- tMnlcza ul C'•irle Sklnrl•>wsk1e · ~ 

r\vanif" Sabi.nek 0 15\ - dzit"-ln 1<' !!J ~ rńt1m le~<"1~ ora· · ~ 
~ MUZYCZNY - n!~zynny z d?:1elnicv Gt,r·n• n<>rA c1 11 ł e I< ,c, 

ł
'f, ARLE KI"I - nleC7.V!l11V ul p,,,Hń~h"'"e" 7, o rv>l• k•ei '~~ 

PI!llOKIO - !!O<iż . 115 „ Król lVIA- Sznit.al tm . M !\hdurowic?.a -
ciuś I" - w musz.J; oarilw P o- Kllnilra P n! - Gin w>. M '11leln1<' ' " 
it iatQWs:kie!to Pnlesie ora1 7. C'ł 7.. i e 1n1~v G órna r.. 

ł CYRt< (ul Alek-a.rdr<>Wska) i<ł>d:z. Por~dni a K . tt1. Pr=bvs~ewskie ~ 

'1:1:~~:, 15

• 

19 

. „ . "
0

szpital im Koper nika - d Zi eJ . ~!': ~ MUZEA n!<'~ Górna on r adnlP K . Ul Od . 
rzari~ka . C1 e~ 1.k,..,w~ki1=?~0. LecŁni„ 

SZTUKI .(W\eckowskie ito nr 36) c:r., ; R• !!<>1'••1rn 
god z. 11- 19 S7.pit• I Im H Wolf - dziel· 

IUSTORJJ RUCHU - REWOLO- nlci R" tutv 
CVJNEGO tul. Gdańska n r 13) Sznit~T lm. .Jordana - dz.letni. 
godz. 9-19 c~ Wld7.ew, 

f. ł\JtCRF.or.o<HCZNE I E~OGRA. Ch iru r !?ia <>5!ólna Flaruty -
" FTCZNE rolae Wo1.n noo1 TU' 14l 8"1'.litat im . mee-Rńsk ;e!to rKnia · 'f, 
I,: !?Od7.. 10-17 z;Qwi<'• 1 ; 1;;1. Górna - <;1.n lta' '/, 
f CENTRALNE MUZEUM Wt.O- im. rconen1k~ tP" h in'l'<'k• 621 f, 
~ KTEN"'1JCTWA !Piotrk owska 'U12\ P r>lPs iP _ c:;7.n;,,,,1 im l<or·Pr'llk• ~ 
~ nieel'.:vnne tP ql)'A"licka ~? l ~'"'""'' " ć.r-i e - J,. ,„ EWl'lT .t TC.rONIZMU rnark S len.kle- S?O'IRl Im. <>ast""'" rW"Wrv ,~, . ~ 
~ Wiczal !!Od?., 10- 18 W;c!7~'V - " "'"''tql •m . <; ryn<"'J'lb<'T· ~ 
~ zoo ga <Pienhw :>01 ~~ 
1, C hir11rl'(!8 u ra1.<>wa - Szoi t.a l im R 
~ czynne od ~eaz. 9-18 Ckasa R~riliń·:-k :eg'° tD'r-rwn·nw,ka 75) ł 
~ czirnna d-0 s:odz 171 1'le·ul'V'<'hł ru r5!IA - <; 7,oit~I Im 

ł
{, Kooer-ntk:\ (P •hianlck• ()2) ~ 

K I N ,\ T,~rv:i"ol<'>!!i R <;zoit.a' Im. 
BP.rlicklP<!., m:on.rlń < ki P!!o 22) 

l BAI.TYK „Ziemia óbiecana" Okulip;tvko - <; :r.nlfAl 1m. ,Jon. ~ 
7. pol, od lat l5 !!Odt. 16. 19 .30 sch„r<> t1\l[i1Jon\'>we l' l Jj! 
~ LUTNIA - .Ples za burta·' raclz. Chiru~!?l • ' 1a1'1'n"nloe:ia dzie - ł 
~ goctz. 15. 17 „ K ob ieta z. lance- e!eca - S zi>ltal 'm Korczaka 
~ t em" radz. godz, l'9 (Arm;; C1.Pi·w o nei 15l I 
'(. IWA-"10\VO - „Los generała" ( A ) Chlru r l(i.' ~•czekown. t.warvnva 
I!, radz, bio godz. 15. 17.15 19.30 - c:; Z'">ital im fl orl•<'kleeo !K<'YO· 
1 c i•i<'<lt>!!" a21 % POLOl'ilA - .No ' en dokt<.>rku " 1'0ksvknln'.!1a - Tnstvtut Medy. 
~ USA b/o gooz. H .30. 11. 19.3-0 c·vnv Pra v r'T'e· v 81 
~ PRZEDWIIJSNIE - Prze<!l!ICI !il- . c I f' S ·_. , 

~ mów rad zie<::k ic h: .Ptonaca ta j. NO CNA POM OC (,EKARSKA ~ 
i Ila" (Al b lo go<J.z 15 .36. 17.30, -,, 

~'f.. 119.30 Nocna Domo~ le karska Sta c.U ~ 
i- WISI.A - nieez.Ynl'.e Po~ot.o>wl:i lh tnnkowr1rn onv ul Z 

WOLN O SC - „Z iemia obiecana" S!enkieWi~a 131 łt•l GG&. RG. 'f, 
J, P<>l. od lat Hi 11odz. liU3 19 Oitó• nolń<hk' l'f' \ ~rnnic>.n v Punkt ~ 
t Wr. OKNl.ARZ - „Orfeusz W Ple - Tnform~cv•nv rtot vcn1e v orac v h 
'J. kle" N'RD b lo godz„ 15.3-0 11 .30, olaców<'"k <lu;bv >.<l r<'w\a tel efon ł 

.~ t.9.3-0 615- 1~ czvnnv lest w !!odz.. 7-15 l. 
" ZACH F,'l'A - Prze itla d filmów r a- onrr,,,, " ' Prl?iel • ~wiat -,, 

dzleckieh „ Rom anca 0 zakocha- t> 
nych" (A l e>d lat 15 !!Od?.. 14.30. Swiąteczna Pomo~ LekarRka I ~ 
17. 19.30 Piełeimiarska od <?od·,„ 10 dó 19 "' 

r. DK - „ Nian mewzvzna na sta- 1.ia·k w n led?.:el<> ; ~wieta l "'~ 
dl<>nle" Nlln . a. · lal 15. _godz . Ad !'esv Swlate.•z:nei Pomocv Le-
15. 15. 17.30. Konform ista" v;l. kacr•'rn-P !f.' l e!Tni ~N<k i f'i dziel -
od lat 18, !(odz. 19.45 n ice : ~ 

STVLOWV - Pntska !!n!a" !A) Ba lu t:v - u l t.a>?iewnlcka ~3 . Z 
oo.i. b '" !?od z. 15 !f>.30 Przeglact ~~L31:i'J-17, ul. r.anowa 2. tel. ~"' 
!Umów rad7..iPckir.h : .. 7.aoam:e- · 
tal lmle swo1e" U\ \ blo !!<>dz. Gónta - ul. L""zn icza 2. tel. 
16. 20 44 0-~2. ł 

STUDIO . - P rz.e 11t ;i<l fi lmów ra - P ol esie - at. l Maia 42. ~l. 

dbz/,!eck1cdh „1!fi>s7ril4v5 '""1.r;;oa;ns" IA) 30~~~dmieście - ul. Piotl'kows:ka 
o e:o z. lu. I . " ·" j1. 

GDYNIA - „Mot()Cr<>s" I Al czecll. Hl2 . tel. 271-80. ł'/. 
Od lat 15 ((odz. 'S.30 li.IKJ . „Nie Widzew - ul. SzultaLna 6. teL 
dn obro.ny' ' ane. od la1 18 <!<>da:. S~-S4 . 
19.30 Stacja P <>!!OU>Wia Ratunkowego 

TATRY Przegląd f il.mów ra - tel. 09 . ł 
dziec.kich: .S l';a.r.f' kaczat.ko" Nocna. Pomor Leka rska tel 666-66 łj; 
(Al b/o e:odz 16. . 7.h-ereŹlnik" '.'.'r>ena Pomoc P ielel!niarska tel. 
an;i. b /o e:octz 17,4•> ~ 324- 09•

1 
Cf, 

CZA.JKA - nieC7.Ynrn„ 
OKM - „Alfredo. ,t\ lfredo" '\'\'!. N o <l11a P l>moc Ioternistv C»tla • 

od tat 1s 11001, !6.30 17.45 20 S t nmat.olo 1timm a w ~mbulatoriuni 
"1"1 f:R.OETYK - „Nie O~?Uklli ko- Stlleii P<>l!">tow'q l'!atimk,.,,,Ve<!n , ł 

i
< chan.fo" !N'Rn E!'O<l7. 1~ . „Wy. or;vim <'>wnt h~'l~ o~<'i•ntó"' 11a ~ 

naJetv czl-0<vlek" USA od lat 18 7..aMd~<'h I wan.tn>kach dotvehcza. ~ 
~od·z. 17. rn sowvch. ~ 

'C0I,E .J/\RZ - „P otop " vol. l(od7„ T ET.EFON ZAllI,' '\.NI . .\ - 331. 3? * 
~ M?,ODA GWARDIA - P rze.tlad czynnv w dni POWS7ednlf' od ~ 
I!: f ill'nów radzie<'k~cb „W drod"e 15-7. w niedziele 1 świeta cala ~ 
J na l<a„;JnneJe" • t A \ b lo. e:odz. dobe. ~ 
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Pieryvsza premiera w kinie I 
,, 

„ wanowo 

,,Los generała u 
„BÓJ TOCZY SIĘ SWIĘTY 

I PRAWY, 
SMIERTELNY BOJ NIE DLA 

SLAW'r 
- DLA ZYCIA NA ZIEMI". 

skiego Ekranu" Jewgienij Matwle
jcw odtwórca głównej roli w obu ski w Mongolii Zewnętrznej, oży- Medal Aleksandra Dowżenki dla 
c7.ęściach filmu - charaktery2mje wającej w chwili, gdy pisze on scenarzystów (J. Dunskiego i \'Il . 
żarliwa pasja znajdująca w tamtych prośbę o przywrócenie do slużby Frida), reżysNa oraz odtwórcy 
czasach tak wiele okazji do uze- wojskowej. Akcja „Wspomnień ge- irłównej roli. 
wnętrznienia. We „Wspomnieniach net<ała" kończy się dnia 21 czerw- „Filmy - wizerunki wielkich do-

Ostatnie słowa przytoc.zonego tu generala" Szapowalowa wprost roz- ca 1941 r. W tym samym dni!U za- wód.ców nie są zjawiskiem nowym 
fragmentu poematu A. Twardow- nosi chęć aktywnego działania. Jest czyna się „Los generała". Nasz do- w radzieckim kinie. - Pisała ra
skiego użyte zostaly jako tytuł fil- nieustannie na pierwszej linii. Zda- wód.ca zostaje mial!lowany szefem dziecka prasa. - Dość wspomnieć 
mu reżysera Jewgienija Kariełowa. rzają mu się omyJ.ki, ale uczy się jednostki wchodzącej w skład ar- Sierpilina z „ŻY\vych i martwych". 
Na polskich ekranach obraz ten na błędach. zdobywa żołnierskie mii gen. · Gajdabury. Zaczyna się czy Bie.ssonowa z ,.Gorącego śnie
nazywa się „Los generała". Jest to doświadczenie. Jest zawsze o se- woj-na. Szapowałowa poznajemy gu". Autorzy filmów o Szapowało
druga część filmu, tego samego kundę szybszy od wroga i ta sekun- przede wszystkim jaJ<;o świetnego wie podjęli ambitną próbę niepo
twórcy, „Wysoka godność" - pierw- da decyduje o jego zwycięstwach. stratega i dowódc~. ale także ojca wtar-zania dawnych wzorów . i 7.0ll· 
szą. „Wspomnienia generała", o- W filmie .. Los generała" staramy przeżywającego wielki dramat. męż- leźli dla głównej Postaci nową per-
glądaliśmy w ub. roku. się pokazać. jak w warunkach n<>- czyznę rozdzielonPgo z ukochaną. spektywę. Pokazują swego bohatera 

Bohaterem obu jest generał Sza- woczesnego frontu. Szapowałow z Realizatorzy położyli tu mniejszy nie tylko w akcji na polu bitwy 
powałow. Wśród dowódców wyróż· niezawodnym instynktam. wnosi do akcent na stronę widowiskową fil- (żadna z obu części nie obfituje w I 
nionych w II wojnie światowej nie •li.Talki pełną finezji i polotu myśl mu koncentrując się na psycholo- sceny batalistyczne), lecz starają 
znajdziecie jednak tego nazwiska. operacyjną". gicz;nej motywacji postaw bohatera. się przedstawić skomplikowal!lą sfe-
Jego dzieje bowiem to kompilacja I Pierws2'.a część filmu była swoi- .. Los generała" otrzymaJ nagrode rę myślenia kształtującego po.stawę 
biografii wielu dowódców, m.in., .~tym, pełnym retrospekcji zapisem Ministra Obrony Narodowej ZSRR I dowódcy. J. Matwtejew tę Intencję 
Żukowa I Tuchac:zewskiego. „Moje- biografii generała, od I wojny świa· 1 na Wszech:zwiazkowym Festiwalu bardzo trafnie podchwyc;ł. 
go bohatera - mówił dla „Sowiet- towej, po konflikt radziecko-japoń- Filmowym w Bailm w 1974 r„ Zloty Oprac. - RG. 

Dni Kultury, Oświaty, Książki 

~ Biblioteki zapraszaia 
~ Ciekawe wvstawv i odczvtv 
• Spotkani.o z St. Lemem 
Pro1tra.m tegorocznych obchodów faszyzmem hitlerowskim zoi;tanie 

Dni Kultur] O'wiaty, K~iażki i ł uc7JCzone tematycznymi wystawami 
Prasy przeoiegać będzie pod has- we wszystkich bil:>liotekarh. Z oka
łem 30-lecia PRL, 30-lccia zwy- z.ii 9 maja spotkają się z czytel
cięstwa. nad faszyzmem hiilerow- !likami kombakwei II wojny świa
ski1;11 i 30-lcria Pt'Wrotu Ziem towe j - mjr Józrf Ja.eh, płk Ja· 
Zachoclni~h do Macierzy: znaj<l;.'e I nusz Przymanowsk.i. płk Euge
to też swoie odbicie w plaMch. niusz Banaszczyk, mjr Zbigniew 
jakie w t:vm czasie zrealizują Flisowski. Z1°planowano 6 prelekcji 
lód"!:kie b iblioteki publicz.nr.. oo~więconych m.in. udzialowi Po· 

Tel:(orocme „Dni" zainaul!uru ie laków w II wojnie świat<>wej, 
- 7 wystaw poświęconych kultu· walce Po•laków o Berlin it<l. Prze
ne. literaturze i historii :r.ic>m za- widziany jest również zestaw fil
chodnich (W bibliotekach Wid7.e- mów p.t. „Chwila WEJpomnień 
wa, Górnej i Salut). montaż slow- 1944-1945·•. 
no-muzyczny ,.Wróciliśmy na Zie- Głównymi imprezami Dnfa Lite
mie Zachodnie i Pólnocne" -(w 16 ratury Krajów Socjalistycznych 
RBP dla dzieci i młodzieży Ba- (11. V.) będzie pięć odczytów, które 
łuty.) \ldczyt „Zlernie Zachodnie I m.in. wygłoszą Igor Sikirycki i 
Północne w 30-ledu PRL" (17 RBP Ja.n Koprowski. We wszystkich 
'Bałuty), oraz cykl filmów o~wia· dzi e lmcach zaprojektovmne są 
towych w 18 R'BP na Bałutach. przeglądy poświę~one literaturze 

Na dzień 5 maja. który bedzie krajów demokracji ludowej. 
dnie_m prasy radzieckiej, biblioteki W Dzieli Działa.eza Kultury 
publiczne przygotują: 12 wystaw 25 maja · odbędzie się uroczysty 
i wystawek popularyzujących pra- koncert w Dz1elnicvwej Bibliote
sę i czasopisma Krajµ Rad, spot· ce PubHcw1ej Łódź - Śródmieście 
kanie z przedstawicielem Domu ora:z spotkanie z posłem nH Sejm 
Kultury R'.ld:zieck:ej w Warszawie mgr Gabrielem Górtowskim w 
(17 RBP Bałuty) oraz zgaduj-zga- Dzi elnicowe.i Bibliotece Publicznej 
dulę .. Co wiesz o Kraju Rad"? (13 Łódź - Górna. 
RBP dla dzieci i mlod.zieży Balu- Dzień Oziecka (1. Vl.) obcho-
ty). dzony będzie przede wszystkim w 

Trzydziestolecie zwycięstwa nad lódz.~ch bibliotekach dziecięcych. 

i Prasy 
Warto zaznaczyć, że w czasie Dni 

odbędą sie 43 spotkania z pisa-
1"7..ami i publicystami - m.ln. z 
St. Lemem. St. Fleszarową-Muska.t. 
Z. Nienackim. O. Budrewiczem. 
J. Dobraczyń8kim, W. Kar~ewska,, 
K Kopczyńskim. 

Centralnymi impreza.mi za.koń· 
czenia obchodów DKOKiP będą w 
Lodzi: uroczystość nadania imie· 
nia Stanisła.wa Czernika Dzielni-

„Dzień Młodośc: '' 
w Pałacu Młodzieży 

,.D•iem Młodości", w którym nikt 
nie bedzie mia! ponoć: prawa czuć 
się staro, być nudnym i oonurym 
będzie w Łodzi dzień 2 maja - z 
mnósh\lem imprez organizowanych 
m.in. przez ZMS fJódź-Sródmieście. 
Odbywać się one będą przed „Cen
tralem", w al. Sc-hillera. w pasażu 
ZMP. a miejscem spotkania ollszych 
milusińskich będzie Pałac l\1lod2ie
ży im. .J. Tuwima. 

Tego dinia - wśród Wielu innych 
atrakcji - organizatorzy zapowia
dają np. występy orkiestry dętej 
pałacu. która dąć będzie w roZJmai
te trąby i puzony - od godz. 15 -
prz;ed ·wejściem do Teatru Rozmai. 
tości. W godzinę później rozpocznie 
się konkurs rysunkowy dla naj
młodszych, którzy rysować będą 
swoje dzieła na jezdni. a ich starsi 
koledzy pokażą z kolei co potrafią 
namal-ować (tym razem na sztalu
gach) na temat .,Sport". 

Rysunkowe zmagania umilać bę· 
dzie skoczna muzyka. bardzo pięk
nie i zgodnie śpiewać będzie chór 
Pałacu Młodzieży, a wielu małych 

cowej Bibliotece Publicznej Lódź -
Bałuty i jubileusz 30-lecia 1 RBP 
dla dzieci i młodzieży w dzielnicy 
Sró<lmieście. · 

Jak wvnika z tego zestawienia 
program Dni Kultury, Oświaty, 
Książki i Prasy w lód7Jkich biblio
tek.a·ch pubHC'ZJ11ych opracowany 
został bardzo interesu.iąco. Teraz 
chodzi o to, ażeby znalazł o.n echo 
wśród tych. do których został :r.a
adresowaJ1y - a więc wśród ogółu 
społ'.eczeństwa łódzkiego. 

1\1.J. 

i doroslych widzów obserwować bę 
dzie z zapartym tchem pokaz mo
deli latających na uwięzi. O godz. 
17 - po wręczeniu nagród „mala
rz01u" - chór zlwawany wstanie 
przez zespól akordeonistów Pałacu 
Młodzieży. po czym dużych emocji 
dostarczy z pewnością pokaz judo. 

Wiele braw zbiorą chyba tak:i:e 
soliści Studia Piosenki ist·niejącego 
przy Palacu Młodzieży. a najnowsze 
linie młodzieżowej mody poznać bę 
dzie można w czasie pokazu mody 
or!'anir.owanym opez „Uniwer;;al", 
w którym to poka;de zapre?.entowa
ne zostaną kolekcje pani Hoff. 

„Dzień Młodości" w Pałacu Mlo
rlzieży zakończy się balem w dy
skotece, co nie znaczy jednak, że 
ani przedtem ani potem nie bę
dzie się działo w pałacu nic specjal
nie ciekawego. Wprost przeciwnie. 
Już od zaraz zapraszamy na otwar
tą w pa!acu inłeoresu,iącj\ wystawę 

poświęcona, twórczości Leopolda 
Staffa, Z pewnością warto aby zaj
rzeli na nią np. maturzyści, którym 
taka „pov.rtórka ze Staffa" przydać 
się może - i. to bardzo - już 
wkrótce. 
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ie spo.sób jest wejść w skórę innego człowieka. śledzić 

N jak na sobie. dlaczego tak. a nie inaC'7ej - myśli, 
lak, a n.ie inaczej - odc?uwa. Zwła<;zcza , ieże\i chodzi 
o jego stosunek do pojęć ol:(ólnych. Tu iu7 wszelkie 

nasze rekonstrukcje mają charak'Ler hiPOte1 Tali:ŻP ~oektakl 
„Pa.miętnik intymny" wedlul:( poezji i .. DziPnnikńw" .Jana. 
Lechonia jest hipotetycznym obrazem "-lo5un!;u tel!o ~7-towieka 
do pojęć .,ojczyzna", „patriotyzm'' i innych. z nimi związa
nych. (Także ten felieton jest w swych konkluzjach hipo
tezą). 

Jan Lecho(1, urodzony w 1899 r. w Warszawie, zmarły w 
r. 1936 w Nowym Jorku. Współtwórca (Jarosław Iwaszkie
wicz. An.toni Słonimski, Julian Tuwim. Kazimierz Wierzyń
ski), poetyckiej grupy „Skamand er". bardzo czynnej w la
tach międ.zywojennych, Od roku 1930 nieobecny w \!:raju. Po
czątkowo jako attache kulturalny w Paryżu; od lat wojny -
na emigra-cji. .,Pamiętnik intymny" w wyborze dokonanym 
przez Stanisława Kaszyńskiego i w opraC<Jwaniu scenicznym 
Zbigniewa Józefowicza. ie>t swego rodzaju ~powiedzia Poety. 
Wybór dotyczy tych Cra~mentów poetyckiej działalności Le
cho11ia i tych fra!lmentów jego .,Dzienników·'. które mówią 
o skutkaeh jego fi3ycznei nieobecności w kraju i o obecności 
kraju we wspomnieniu. w poezji. 

Egzotyka tej spowiedzi... Przy w::.zyslkich podobieństwach 
jej wątków. Tak:le Broniewski Pisał: .,i nagle mazurek SzQ
pena w jeroz.olimskim zauŁku". Broniewslti wrócił. Lechonio
wi Szopen grał w lrnmienne.i pustelni na Manhattanie, towa
rzyszy) mu aż do chwili skoku z 40 piętra drapacza chmur. 
Nostalgiczny patriotyzm Lechonia polega, zwłaszcza w l czę
ści wieczoru na Małej Sali w Teatrze Nowym, na odtwarza
niu w sobie ojczyzny z okruchów, ze szczegółów pamięci, 
i wtedy jest d<>jmujący, pr:r.ejmujący, . Ale konstruowany jest 
też w slowie poetyckim, w 13-zt(ło~kowych wycyzelowanych, 
okrągłych. gładkich frazach i \Vledy rodzi pytania: skoro tak, 
skoro mówisz o Polsce tak goraco tak namiętnie. tak pięk
nie. skoro nie potrafisz przeżyć bez niei godziny. to czemu, 
choć się je.i boisz - nie wrócisz?... Jest w tych pytaniach 
podejrzenie o nieszczerość, o poetycka kalkulację. - „Jak to 
się stalo, dlaczego, PO oo" - o to Lechoń pyta siebie w pro
zie. nie w poezji. 

Wiecz.oru część druga jest pośrednią odpowiedzlą, Tu Le
cho(1 wydaje się inny, bardziej szczery. Retoryka, Pięk.noslo
wie, im bliżej śmierci. tym schodzi dale.i. na drugi plan. 
Więcej tu z cierpiącego człowieka. niż z poety ubieraiacego 
swe cierpienie •W słowa. Odslan.ia się też ltonstrukC'ja lecho
ni<>wskiego patriotyzmu, patriotyzmu - rekompensaty psy
chiczmej, uzasadniającego istnienie na emigracji. .. We mnie 
jest wszystko" - napisze, myśląc o tym, ie i PoL~k.a jest w 
nim. „Tę..>knię dó ojczyz.n.v. której ni.gdy nie było i nie ma 
na mapie". To uporczywe tworzenie kraju w sobie. ·w swej 
wewnetrz-nej emigracji, odseparowanej nie tylko od eizvczne
go istnienia Polski, do której tak tęskni (dom spned lat, 
kawiarnia. ludzie. łąka. bocian). ale i od <\rodowiska emigra
cyjnego, którym w istocie gardzi - spvC'haja go na krawedź, 
poza którą nie ma już nic. W nim. przez lata budui11cym 
Polskę d 1 a s i e b i e. zbyt późno przychodzi mvśl o wier
szu d 1 a k r a j u. ..Moje życie. moje prawdziwe życie to są 
tylko sny, przywidzenia, tylko to. oo mógłbym. oo powinie
nem napisać" - powie, widząc swa niemoc, swoje rozdarcie. 

Przejmujący spektakl samotności, wyobcowania. 

ajbliżej chyba lechoniowskieg-0 tonu by! Zbigniew Jó-

N zefowicz, mówiący prozę i wiersze najprościej. najzwy
czajniej, dojmująoo. Hanna Bedryńska nie musiałaby 
już mówić nic więcej ponad .. Toast" - tak drama-

tycznie. głęboko zabrzmiała fraza z niego - „nie ma już nic", 
Ba.rbara Horawianka. Róża Czaplewska, Jan Rudnicki - to 
kolejni. bardzo przekonvwający wykonawry. Andrzej May 
i Jan Zdrojewski, przy całej ich kulturze slowa. wvdawali mi 
się chwilami. na tle te~o speklak\u. skupionego. wvciszonego 
- nieco deklamacyjni, każdy oczvwi 'ci!' na swói soosńb. May 
poprzez nadmierną, zewnętrzna ekspresje wvoowiPdzi. Zdro
jewski nadto dający sję powodować melodia wiersza. Z pew

nym oporem odbierałem tego wieczoru l\farie Bialohr„eską. 
wyjętą jakby nie z tej poetyki, spłaszczającą nieh.'iedy słowo 
Lechonia. 

Wybór. realizacja? Przy tego rodzaju spektaklach każd:v 
będzie miał swoje wątpliwości oo do sposobu konstruowania 
tekstu scenicznego, celowości umieszczania czegoś w tym. a 
nie innym miejscu. To są jednak ~zczet(ń!Y. mniej w tym 
wypad.ku ważne. skoro, jak mi się wvdaie. zamv5l główny 
- unaocznienie tragicznej drogi Lechonia na płvte nowojor
skiej ulicy - jest przeprowadzony w SP<rób narzu<'aiary 
szersze refleksje nad istotą patriotvzmu, przy użyciu ~rod
ków artystycznych Z!l<>dnych 2 klimatem samej <;orawy. Zbi
gniew Józefowicz. aktor. jest równie sprawnv i orzekonvwa
jący jako autor „oprncowania scenirznee:o". Nie usiłowal orze
skakiwać struktury tPkstu. tworzvć •vtullrii •reniczn"'C'h ito .. 
na pierws-zym olanie ooslawił •Iowo. r7vste ~Iowo l tvm 
wciągnll.l widownię . .Jedyny POza•lownv pfpk! t<l mm:vka Szo

pena./ współtworząca nastrój spekt.aklu. .TPdvny. alP orzy
mam. te i tak dla mnie niekoniecznv .Te7Pli iuż w~ooma
rianie wiersza - to czy efektami tautol0iticznvmi (wsoomae:a
nie JlOP.2ii Lechonia muzyka Szopena. to tak. iak smarow"l
nie masłem chleba z masłem). C7Y też możP kontrapunkt.o
wymi?.„ Np. muzykFi nowojor~kiei ulicy. ,Jeżeli iuż. 

Scenografia - Iwona Zaborowska, opracowanie muzyczne 
- Anna Płoszaj. 
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• .ie&t ziemia łódzka najbo. 

gatsza w ar-chitektoniczme ie zabytki przeszłości, a nie
rzadko. jeśli jakieś frag

menty budowli sterczą gd.zie.ś z ziemi. 
t rudno na pierwszy rzut oka twierdzić, 
czy zasługują, by się nimi :zająć powa
żnie i zainwestować pieniądze w badania 
i odbu<lowę. Cele takich zabiegów . mogą 
być naukowe, te się zawsze opłacają, 
najbardziej nikłe resztki kryją czasami 
cenne olvruchy przeszłości. Natomiast tu
rrta lubi rzeczy efektowne - blanki. 
wykusze. strzelnice, baszty. Jeden rzut 
oka na zachowane lub odnowione frag
menty murów i pobudzona wyobraźnia 
zaludnia je postaciami z historii. Ale do
piero znawca epoki - ,jes•t nim zwykle, 
'archeolog - orzeknie. czy skórka waxta 
jest wyprawki. 

Jeden z głównych celów działalności 
arche()\o~ów na ziemi ló<lzklei - to do.•
tarczenie podstaw dla konser:watorskie:zo 
zabei;pieczen ia niektórych. znośnie zacho
wanych obiektów, oraz formułowanie 
wn.iooków. jak ie zużytkować, by korzyść 
odniosła nie tylko nauka. ale by przv
bylo narn także interesujacyrh obiektów 
re!fręacyjnych i turystycznych. 

l\lówia,c .o archeologii łódzkiej, mam na 
myśl.i Instytut Kultury Malerialnej, wcho 
dzący w skład Zakładu Archeologii Pol
ski Srodkowej PAN. kierowany przez 
prof. dr Andrze.ia Nadolsklt'!go. Działal
ność instytutu stanowi przykład pracy 
naukowej tak zorganizowanej, że spod 
nawarst.wień różnych szci.ęś\iwych, a 
przeważnie trag icznvch epok wy<lobywa 
się ' wied?:ę o faktach. która wzbogaca pra
ce naukowe. kiedy zaś naukowiec zmie
nia miejsce pracy. społeczeństwu zostaje 
n i;> wy, choć pochodzący sprzed wieków 
obiekt. który cza.sami można nie tylko 
Z\viedzać, ale również zagospodarować 

Instytut - jeśli przejść do szczegółów 
jego dzialalności - jednoczy badania "f'
zakresu archeologii tzw. p1'..'<iziejoweJ, 
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etnografii oraz historii kultury material
nej, ściśle pojętej. Porusza sie po prze
strzeni czasu, której początek g.inie w 
mroku przeszłości, koniec tkwi w XIX 
stuleciu. W praktyce specjaliś.::i zatrud11ie 
ni w zakładzie koncentrują swoje zainte-
1·esowania głównie w okresie J)O<Wstawa
nia Pols•ki i w późnym średniowieczu. W 
takich zaś ramach czasowych wykrysta
lizowaly się trzy specjalności. Pierw :za 
ma charakter ponadczasowy - chodzi tu 
o badania nad historia badań archeologi
c3nvch. Druga - dotyczy broni ~Te
dniowieczne.i. W tej dziedzinie jednym z 

nielicznych w Polsce autorytetów jest 
profesor A. Nadolski. autor wydanej nie
dawno książki pt. „Broń biała". która u
kazała się w cyklu książek Ossolineum 
zatytułowanym „Polska broń". Instytut 
działa w tej dziedzinie na prawach wy
łączności i od pewnego cza.stu przygot.o. 
wuje się do prowadzenia generalnych ba
dań na pobojowiskach. Archeo1o~owie lu
bią ten typ poszukiwań. Zawsize bowiem 
pnynoszą one iakieś sens.a::je. Pewnego 
zaś ro<lzaiu. przyjemność sprawU! fakt, że 
są to jedyne chyba w areheo1ogii wy
kopki. w których dokładnie iest o'kreślo
na data wydarzeń. Nie tylko co do ro'b.-u, 
ale nawet miesiąca i dnia. 

I wreszcie trzecia specjalność dotyczy 
kultury materialnej - ba<la sii: wieś śre
dniowieczną. Pod określeniem ,. wieś" ro
zumie, się wszy tko oo nie jest miastem. 
a k&zta1t badanych obiekstów może być 

różny, Archeologów interesują siedziby 
obronne. I tu właśnie tkwi możliwość 
wspótoracy z regionem. Tu wkracza wo
jewótjzki konserwator ochrony zabytków, 
b'>wiem każ<le odkrycie. każde uchronie
nie jakichś szczatków od ostat-erzne!(o 
zniszczen!a - to zysk także dla regio
nu. 

Badania tego rodzaju trwają od lat I 
w kilku punktach naszego wojewó<lztwa 
znaleziono murowane obiekty. sięgaiace 
~woja h i.;toria czasów. kied:-· znikało Sre
dniowieczn pod naporem Odrod7E~nfa. Mo
żna tu wymien ić Besiekiery w pow. łę. 

czyckim, gdzie wart jest zachodu wczes
norenesansowy zameczek. Za interesujący 
zabytek =ano też <lwór obronny w 
S:emkowicach IV powiecie pajęczań&kim. 
Najwięcej zaś wysiłku wkładają pracow
nicy naukowi instytutu w uratowanie 
:zamku w Bolesławcu nad Prosna. 

Zrealizowano już program badań <loty
czący Siemkowic. Stanowią one przykład 
pozostałości z czasów, kiedy od niewy. 
godnych siedzib ufortyftkowan:vch przt>
chodzono do budowli zapewniających 
wpraiwdz.ie mniejszą ochronę przed napa
ścią, ale za to dających większy komfort. 
W sąsiedztwie dawnego grodu drewniano
ziemnego zbu<lowano więc.- wieżę. a na
stępnie systemem przybudówek prze
kształcono to w dwór. Obecnie bu<lowla 
ta nadaje się · np. na gminny dom kul
tury lub pomie.s2iCZenie o podobnym oha
rali;t.erze. 

Natomias·t Bolesławiec stanowi duży o
biekt turystyczny. wymagający znacznego 
wysiłku. czasu i pieniędzy, by załatać je
go okaleczenia i oddać go s·poleczeństwu. 
Był to kiedyś zamek książęcy, a następ. 
nie królewski W okre.„ie rozbic-i~ dzielni
cowego stanowił punkt ~ani<'Zny pomię
dzy Wielkooolską a czeskim wów<."zas 
Ślaskiem. W pewnym okresie dostal s'ię 
on w ręce Wladyi:lawa Ooolcz~'ka. który 
sprzeniewierzał się często królowi pol
skiemu i po kryjomu paktowa! z. wrogimi 
dynastiami. Jagiełło wykrył tę d\'Vl.tlicn. 
wo~ć i orężem odebrał mu iE'nno. Za
mek pozootawal w st.anie oblężenia Hl 
lat. wrócll do króla. ale st.racil znacz.enie 
obronne. 

Ta lakoniczna relacja każe się domyślać 
wielu i.ntere<>ujących sensacji historycz
nych. Ruiny, po zabezpieczeniu murów i 
dre""nianego młyna. odsłonięciu fragmen
tów zasypanych stanowić b~dą dużą a
trakrję dla turystów. jeżeli iu7 oomine 
w tej chwi'li oodkreślan:v kilkakrotnie !n
teres nauki Utwiący w prowadzeniu tych 
prac. 

Przy ich prowadzeniu na<ler cenna oka
zała się pomoc młodzieży z Oc-hotniczego 
Hufca Pracy, w 5klad którego wes-zli 
uczniowie s-zkól ló<i-z.kiC'h i Podłód;r,kich. 
Natomiast opiekę naukową i or!?aniza
cvjną zapewnili - w stosunku do Siem
kowic dr M. Głosek, do Bo1P.slawca. dr 
T. Poklewski. 

T 
pełna optymizmu rela.cja nie 

a powtnna n i kogo w-prnwa<lzić w 
błąd. Archeologowie &tąnają 

, nie tylko po różach Aby Czy
telnik był praw<ly tej oowien, zakończę 
pytaniem retorycznym: Co ma zrobi~ ora 
cownik naukowy. którv ze:odnie '? ol:mem 
zamówił kilkadziesiąt tysięcy ce_gieł go. 
tyckich specjalnie formowanych i kie.dy 
zamówienie ros.tato wykooane, wówczas 
władze PAN znacznie ztnnieiszyły fun
dusze? 

JERZY URBANKIEWICZ 

Nowy „Kalejdoskop" 

już w kioskach 
Niezwykle punktualnie. w pierw

szym dniu miesiąca nowy .. Kalej
doskoo" ju:1 do nllbvcia w kios· 
kach „Ruchu". W numerze m.in. 
informa<."ie o boe:atvm i:mn:(ramie 
majowvch imorE'? orr.vgotowanvC'h 
z okazii Dni Kulturv. O~wiaty, 
Ko;iążki i Prasy i VII Ló<lzkiej 
Wiosny A rtvstycznej. 

Zaintt-resowanych plastyką za
chęcamy do lektury artykulu G. 
Romanowskie1rn .. Łódzka olastv
ka". Svmolltvków muzvki 7aciPka· 
wi matPriaJ Marii Jłoffmann „Bll
tuta 7. tr?'.v<'l7.iP•tkP .'. IPrZV!Ylmnii· 
my or~Y okazii. że \\. końr-u mie
<:iaca Filharmonia V'Jdzlui bo .> 
n'ei tu mowa. obrh<>d>:ie bedzie 
swój iubileu~z flO-lPC'ia istnienia). 

W dziale ooezji znajdziecie m.in. 
wyoowiedzi Andrle.ia Biskup~kiP· 
go, Jerzego Poradeckiego i innych 

w matel'lale pt. ..Poezja: czas. 
obowiązek p,raw<la". O filmie oi
szą Z. Ma.chwitz, „Upowszechnia
nia blaski i cienie" i T. S zP· 
pański (prezentuje on operatora 
Bogdana Dziw<>rskiego). 

Jak zawsze w „Kale.idookopiP" 
wiele riekawych sylwetek m.in. 
Urszuli Modrzyńskiej i Czesława 
Przybyły. Na o<obnei wkładce ma
jowy repertuar kin. teatrów. mn· 

I zeów. Filharmonii. i sal wYSta
wowych. W numerze wiele cieka
wych ZJdjeć. 
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H ZAPISY u 
g K,q!\IDYDATóW D·O NAUKI ZAW·ODU ł~~ 
:>< ( 

~~ ślusarza i tokarza ~~ 
u P R Z V J M U J E ~r 
~? 3-LETNIA ZASADNl·CZA SZKOŁA ZAWODOWA ~~ 
')( ( 

~~ przy Fabryce Osprzętu Samochodowego 
s? „„ „POLMO'' w Łodzi. 
2? '< Szkoła mieści się: 

~$ W !3U!JYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 143 

~~ W LODZI, UL. KUŹNICKA 14, , 

~
< W BUDYNKU ZASADNICZEJ SZKOLY METALOWEJ 
(( ~( W LODZI, UL. NALKOWSKIEJ 2. 

~~ W czasie tnvare.a nauki uczniowie otrzymują wyna.grodzen:e: 
5
i 

s? T rok nauki - 300 zł mies-ięc.znie s' 
„~ li rok na,uki - 480 zł miesięcznie, s$ 
~ III rnk nauki - I kat. płac, tj. G.20 ~ na godzinę. H 
1 Kandy<l3cl do klasy f~k;·r;;ni~ą w zawód~e łf 

~ winn,i zgłosić się tr. rodzkall1': do sekretariatu Srkoly Pud:sta- !' 
? wowej nr 143 w Lodzi, ul. Kuźnicka 14 (dojazd tramwajami li- ~ 
ł nii 1, 27, 41 do Chocianowic). < 

~ Kandydaci do klasy I na ul. Natkowskiei w zawodach: s! 

ri ~~ "~~,~· !~~!~~~~~~~~h~.;~ ;!~,: !! 
S< ul. Pr;zybys7..ewskiego 99, pokój nr 30 (pat'ter) (dojazd tramwa- 5~ 

~ (2 . l 3 . ś d ~„ ::( jam1 !.nii 1, , 4. 5, 16, 18, 21, 21-b1.s). i przedstawic: wia e- , . 
ctwo ukończenia. kl. VII, wykaz oeen za l półr<>eze kl. VIII, 

~~ świadect.w-0 zdri>\via - sztywna karta ze szkoły podstaw<>wej, ~~ 
~~ el'Jtery fotografie, a. po ukończeniu roku szikolnego świadectwo ~~ 
s~ ukończenia s-zkoly podstawowej. ~; 
~„~ Na.bór do sZ:koły na ul. Kuźmioką odb)·wa się w poniedzialki, ~~ 

<' wtorki i piątki w god;z. 10 - 16. Nabór do <;:z,koly przy ul. ~ 
~~ NałkowS'kie-j odbywa się w dz:al-e kadr FOS „POLMO" co- ~~ 
~~ dziennie w godz. 8 - 14. H 
~~ Uczniowie ótrzymujq bezpłatnie komplet .ubra- 2r 
2( nia roboczego. Zakład organizuje dla uczniów ~ 
~~ obozy wędrowne, stacjonarne i wczasy. Zakład ~! 
~~ posiada własny ośrodek wczasowy w Chodeczu, ~~ 
~~ woj. bydgoskie, ośrodek położony jest w lesie nad H 
~~ jeziorem. ~; 
„~ )< 

~~ Po zakończeniu nauki w szkole zawodowej, za- H 
- s? kład zapewnia uczniom dobrze płatną pracę. ~~ 

s~ ~~ 
~~ Chętni do dalszej nauki kierowani są do 3-le- <~ 
~~ tniego Technikum Mechanicznego, znajdującego H 
~~ się przy zakładzie. H 
'~ 1526-k '( 
~vVV"1'\.l'\,;'\iV\.JV\,i'\AAJ'VVV'-''V\.l\.iV\,,~""'VV\..oVVV\./VVVVVVVV"VVV'V'\„i'-'"V'V"'""''\J\i\,v ""'°" V'\,.;"V\i\.„~\.. ~ 
v-r~~~~~r~r~~~~rĄ~Ą~~r~~~~r~rr~~rrr~~rrrr~rr~r~~~~~r~r~Ą~~~~~r~~~Ąr~~; 
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SPÓŁDZIELNIA PRACY 
KONSERWACYJNO - REMONTOWA 

ROBÓT BUDOWLANYCH IM. M. NOWOTKI 
w Łodzi, ul. Milionowa 23 

WYKONA JESZCZE W li KW BR. 
w ramach usług dla ludności 

ł tNSTALACJE wod.-kan. i centralnego ogtze· 
wania, 

ł STOLARKĘ BUDOWLANĄ drzwi, okna, 
wrota garażowe. 
Przyjęte zamówienia wykonywane są zgodnie 

z technologią. 
Informacji telefonicznych udziela dział usług, 

tel. nr 499-71 w godz. 7 - 15. t469-k 

g~~~eeQ~QQQQQ~~QQGQ~f., 

SPOŁDZIELNIA PRACY 

„CZYSTOSC" 
p;zypomina PT Klientom, że wprowadzona została 

obniżka cen na usługi zlecane 
przez osoby prywatne: 

e 'pranie i ramowanie firan z 9 zł i 11 zł na 
8 dotych, 

e maglowanie bielizny za 1 kg z 5 zł na 4 zł, 

a pranie dywanów apreturowanie o 15 p1oc. 
z dn. 8. IV. br. 

1661-k 

PRZETARG 
WOJEWóDZ·KA KOLUMNA TRANSPORTU 

SANITARNEGO W ŁODZI 
ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż 
samochodów zgodnie z przepisami ogłoszonymi w Mo· 
niterze Polskim nr 26 z dnia 2 maja 1972 r., poz. 148. 
ma.I1ka tyop ·nr rejes-tT. wew. nr podw. c<"na 

wvwot. 
W-wa sani·t. 223A FC-6472 514 195059 3~.óoo zł 
W-wa sanit. 223A FS-1971 478 179!'171 a·!.1100 z! 
\V-wa sa,nit. 223 FM-0273 575 217555 32.000 zł 
W-wa san!t. 223..Ą FI-1589 486 187727 32.UOO zl 
W-wa sa.ni.t. 223 FX-4480 554 212999 32.~00 zł 
W-wa sani•t. 223 FR-2577 530 202890 32.000 .zł 
W-wa o ob. 203 FC-1067 614 NOl-215 32.000 zł 
Nysa towos 501 FK-5720 503 53007 43.750 zł 

-Ny.sa towos 521 FR-4530 326 21682 43.750 zł 
Nysa miikrob. 501 FH-4183 498 52033 55.000 .U 

Wszystkie wymienione pojalldy moona oglądać w dni robocze na te
renie Wojewód.z,k',ej Stacji Obsługi w Pabianicach, ul. W. Wa>ilew
skiej 7/9 w godz. 11 - 13. Przetarg odbędzie się w dn.i·U 15- maja 1975 
rokiu o godz. 10 na terenie Wojewód1zk!ej Stacjj Obsługi w P abiani
cach, ul. W. WatSilewsk!i-ej 7/9. Zai.ntereoowani wi.nni wpłacić wadium 
w wysokośC'. 10 proc. ceny wywoławczej Poja:z.du na konto nr 908-98-
557 NBP IV 0 /M w Lod·zi z podaniem celu wpłaty oraz nazwy 1 adre
su instytu<"j i organizującej przel.al'g najpóźniej w przeddzień prretar-gu. 
UWAGA! Drug,j przetarg na samoeho<ly nie &przeda,ne w pi-erw.;zym 
przetargu odibędizi-e się w dni.u 16 maja 1975 roku o godz. 10 w miejscu 
jak wyżej. Doda,tkow-ego ogłoszenia o drugim prze.targu n4-e będzie. 

Wa.dr.urn z pierwszego przeta.rgu zachownje ważność na drugi pr.z.e
ta,rg. Instytucja zastrz,ega <oble prawo odwołania przeta!'gu lub wvco
fania niektórych samochodów bez podania przyczyny. 1156-k 

I 

i .. ,,~~~~~~~~~;;--~1 
w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 2 

OGŁASZA ZAPISY 
dla kandydatek na rok szkolny 

1975 - 1976. 
S tudium prowa&i: 

WYDZIAl. PIELĘGNIARSTWA 
- na.uka łrw.a 2 lata, 

\VYDZIAL por.oiNY.CB 
- nauka. trwlł 2,5 r&kn, 

WYDZIAL HIGIENISTEK SZKOLNYCH 
- nauka. trwa 1 rok. 

Waru!l!k.i pl'IZyjęcia: 
- świa.dectw& ukończenia Mceum 

&gólnctkształAlącego, 
- dobry stan zdrowia.. 
- wie>k od 18 do 35 Ia.t. 
- Pl'iZY studium nie ma Interna.tu. 

Bliiszyioh in10111nac~i udziela <'Od111enni-e 
sekretar.!lJt studi:um w godiz. 8.15 - · 13, 
rei. 430-26. 493-50. t 774-k 

.-----.....:..----------------~ 

SIKAWA - wYdz.ierżawi~ 
plac z drzewami owoco
\\TITl i i altana miesZ!kalma, 
Oferty „ 7655" P rasa, Piotr
lr.ow&ka 96 

GARAŻ do wY11alecia. 111. 
strzelcz:l'ka. Tel. 453-0.2 

7319 g 

ItUPIĘ dom iednorodzimny 
pietrowy z wygodami. c.o. 
i ~az, ~a:raż w mieście 
!'.1b na nrzedmieściu. Wła 
ctvs!aw Skibiński. Piotrów. 
noez.ta Przewóz 68-207. pow. 
żary - Zlelcmogórsl.--;e 

HW1 g 

„PANNONIJ;i" - nft.l"\'ll<lt 
„Wars 2" sprzedam. Wal
demar Wódarskd. Lotnicza 
4 a-M. O:r.orków 70311 g 

OKAZJA! „S"Y'rene 102" 1962 
na chodzl.e S1:1rzedam. l~ 
t:vs, :r.ł. Oferty „7il3~" Pra
sa. P lO<trkowska 9S 

„WARTBURGA IaOD" snrze 
dam. Tel. 997-71. P<> 1.6 

7024 g 

SPRZEDAJ\! dobre cz;eści 
blacharki wraz; z bl<rtni
k<imi stare! .. Warszawv". 
ul. Ko!lwaliowa 3 7001 g 

SPRZEDhl\J siJnik 7~ skrzy 
nia bie~ów .:nata 1600'· 
(wlos·kil. Tel. 233-30 

6964 g GARAŻ pri.y ul. Jarzvno
wej zamienic na e:araż ·w 
okolicy l Maia 28 lub nd- „SYRE.."IĘ 105" wylosowana 
staoie. Tel. 251-70 724!; g w PKO. Odblór „Po1mo

·I CT.li.RAZ odkuoie lub WY
! na,i1ne w okoli.cach: Lano-

zbvt". Oferty .. 7214" Pra
<a. Piotrkowska 96 

•• FIATA 12<i-n' 4 nowe.~o -
'l>r7.<'dam. Tei. 480-59. godz. 
16-18 72li g 

wei. Plantowej Woroni<'za. 
\JF,ksandrowskle1 . Do go. 

dzin. · 17. 1;(>-1. 2li7-82 . po 
godzinie 18 telefon 9~-0-32 

710.1 S( 

POSZUKUJĘ l(ara:7.u na 
osied.~u Wt. Bytomsikiei. -
Tel. 733-65 l!odz 8-16 

7L73 g 

KUPIĘ małe gos"OOdarstwo 
rolno-oitrodnicze w Lodzi. 
Dz:wonić w niedziele tel. 
Bł2-75 'li115 g 

KUPIĘ domek 1ednorodzi.n 
ny. M-4 b!o"kl. m n. na 
zamlane. Lódt, Teofllów. 
Traktoirowa 92, b l, 210 D. 
m. 12 71l·HI !( 

% ha ; 4.5 ha sorzedam. 
Torowa IO 70"..2 g 

WEZl\fĘ w dzierżame stara 
stodole lub szc>oe w Lod?Ji. 
lub w t>Obliżu. 0-ferty li
stowne: Jerzy Sobczyński. 
Lódź, Reia 3'5 m. ::.; 

6947 g 

„WI TKĘ" na cześci -
sprzed3m. 'l'el. 630-39 

72-07 f( 

SPRZEDAl\1 d<><:zepe 750 kl( 
do samochodu osob<>wego. 
La~iewn1ck.a 83 a m 12 

71:71 g 

SPRZEDAM „S"lrode-1.00-S" 
(l9i2). Tel. 39"2-58_ g<>dz. 
18-2<1 7879 g 

.,ZASTAVĘ 75-0" SPt'7..edam. 
Teotiiów ul. Grsl>ieniec 7 A 
blok 258 m. 28. godz. 16-18 

7116~ Jl: 

KUPIĘ maszyne dziewiar
ska saineczlrnwa marki 
.. Dubiet" nr ui.g'!eJ1\a 8. -
Oferty z cena „7130'" P:-a
~a. Piotrikowska 96 

SPRZEDAM ntedor-0-ito lód~ 

„MERCEDESA 220" sprz>e- do silnika lu b -,, oźagJmva
dam a.\bo zamienle na no- niem. Dabrowskie~o ł.:! B, 
we!'(" „Fiata 12'i-P" lub m. 98 'PIO h'i 
„Dscie". 603-82 po 1'6 ----------

„żUK-A-l3" n<JWY sPrze- MAGNETOFON to.netke Im 

d am. Tel. !»9_30 7979 g o le. Limanowstltieg0 102 m. 
18 6986 g 

„SICODĘ", „Wtt!'tburga". 
„ VW L200-1500" ( 1968-73) -
kupie. Tel. 327-49 6945 g 

SPRZEDAM „Traba'!lta 601" 
r>raz silnik Poszuku:le Jla
rażu na Po-lesiu. Tel 272-44 

7JJ42 g 

SPRZEDAl\f P<>lskieJZ<l Fia-

KSIĄŻKI wydane do roku 
1939 ze wszystkich dzie
dzin sta1e zakuimie t sprze 
daje Antykwariat .,Domu 
Kslażki" w Lodzi - ul. 
Piotrkowska 133, teL 626-1.2 

12i~ k 

ta 508 kabriolet. na cześci. MAGJEJ, rec:im:v. kl111tiki do 
Łódź Wienia•wskleoro 16 m. norek, kościarke z moto-
5, Kotowicz 7H-O li: rem s przedam. R:vso·wni-

cz.a 17 7'162 g 
„SYRE'.'llĘ IM" (rok Hl71l 
z r:adiem. stan bardzo do
bry (fotele „FiRtR"l !mrze
ctam. Tel. 9~7 -40. Po god?;i
nie 16 71<» g 

„MOSKWICZA-H2" rok 1970 

SPRZEDAM komplet me
bli s;rnrz.ed-z;kich CsYPi·ag 
nia). Cena 50.000. Telefon 
651-92, l(<>dz. 8-IO i 18-22 

7747 g 

~nrzedam. Tel. 733-65 godz. SPRZi;JDAl\1 folie metali-
R-16 7lT2 g zowana zlota. Warszawa 

SPRZEDA'.\1 .. Moskwicza 40 -M-20 godz. 9-lo l.646 k 
412". Telefon 482-94 w;e-
crorem 7916 I( GA.BL'l;ET dent~siyczny -

sorzedam. Tel. 437-9'1 po 1'1 

_,WARSZAWĘ M-2-0" tanlo 
sprzedam. Tel. 948-40 

'ro72 g PELISĘ 

---------~ oohórze 
_.WARSZAWĘ 224" sprze- 2311-96 

7165 g 

ndwa meska. sroód 
- st>n-edam. "l'el. 

6968 Jl 
dam. Rewolucjd 1905 r. 4 -----------
m. 28 7-074 g r.OżECZKO dzJeclece m~

SKRZYVIF; b lef?ÓW .,S:vire
nv 103" s'Ot'7.edam. Zakat
na 17 m. 118 od !(Odz 16 

6996 g 

„JUNA'J<A". <Stan do-bry -

talowe sw.zedam, TelefO\!'l 
32U-75 7224 g 

KUPIĘ \\"alek heblarsk\. -
Tel. 41;4-40. po l!Odz 18 

1247 lf 

so~redam . Kt•aszew k!Lo- TURECK1 t>laszcz sltórza
d>.i. ul. Rokicińska 8. Or- ny diamgJ<1 S"PT7..ed-am. La
loWSki 6~ g kowa 19~3 12M lf 

···············································~ „ 
ozrEWCZVN·KI i CHŁOPCOW 

w wieku 9 - 12 fot 

poszukuje 

do odtw&rzenia ról w seryjnym filmie 

fabularnym SMFF „SE-MA-FOR". 

Od jed.n~j iz dzi.ewczynek wymagana 

je.st duża siprawność fizycz.na. 

Zgłosrenia listowne wraz z fotogra!ia· 

mi ina•leży nadsyłać oo końca. maja 

na adres: 

SMFF - SE-MA-FOR, 

93-427 LODZ, AL. KOSCIUSZKT 48 „ 
- Dział Filmów Aktorskich. 

Zastrzega się 
mania fotografii 
Studia. 

prawo zatrzy
do dyspozycji 

1731-k 

~··································„··········· 

=·=·=·=·=·=·====·=•====s•=•ł . ZAPISY !!! 
~ ZASADNICZA SZKOŁA WlOKIENNICZA li 
Ili 

• 

• 

Ili 
• 

Ili 
• 

Ili 
• 

Ili 
• 

Ili 
• 

DLA PRACUJĄCYCH 
ZPB im. J. Marchlewskiego w lodzi Ili 

• 
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1975-76 uczniów 

z terenu lodzi i okolic podłódzkich na następują

ce kierunki: 

e PRZĘDZALNICTWO bawełny 
i chłopcy w wieku 15 lat, 

e TKACTWO bawełny 
w wieku 15 lat, 

dziewcięta 

dziewczęta 

chłopcy 

e WVKOfłCZALNICTWO chłopcy w wieku 
od 16 lat. 

NAUKĄ TRWA 2,5 ROKU. 

~I 
• 

Ili 
• 

Ili 
• 

Ili 
• 

IU Miesięczne wynagrodzenie w czasie nauki 

li wynosi: 

Ili 
• 

Ili • 

Ili 
w I roku - 300 zł; w l'I roku - 480 zł; 

w Ili roku ·- 780 d. 

I 
i,11 Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 8 klas szko-

-
Ili • 

ły podstawowej. Zapisy przyjmuje sekretariat 
Ili • szkoły, ul. Drewnowska 88 w godz. 8 - 15. 

Ili 1459-lc '!" 'I ===:::1==::1=:=1=:=1--=1===1=1=1===:1= 

ZAJ\UENIĘ nowe - 3 "PO
koje, kuchnia wtas.nośc.io
w,- h1b 2 ookoJe. lruchnfa. 
tf>icfon - ś\.-ódm!eście na 
mieszlrnnle w WaT:<zawJe 
Tel. 849-72 7761 g 

BEZDZIETNE ITlRłżeństwo 
t>OS7.U'\ru1e M-1 htb M-2 na 
t-2 lata. Otertv .. ~751" 
P!'asa. Pi<>trkowska 96 

DWA ookoie- kuchnia -
52 m kw. - telefon. blo
k; k\v1teTunkowe - Nowe 
Rokicie zamlenie na 
równorzedint> 3 uokoif', lru 
chnia - blok; równ:eż No
we Ro"klcie. Ofert-v . 'ó'fiO" 
Pr?.sa. P' Cl'trk<>WjjJta 96 

BYDGOSZCZ - M-3. blo
ki. :r.amienie na JJ()dobne 
lJ1dź. Ofert;> „71'44" Prasa. 
Pioirkows'ka 96 

POKO.J 1. lmchnia w Tu
~zyn Le~ie _, z.amt.enie na 
m'Mz.kan.ie w Lodv. Ofer
t v „ 7!68'' Prasa. Piotrkow 
s"k• oo 

POSZUKUJĘ poddasza na 
pracownie. 7?1-62 71Gł g 

KUPIĘ male mies2'Jk3Jllie 
w!asnościowe. o rertY „ 7105" 
Prasa. P!()t;rkowska 96 

ł'RZYJllfĘ samotna kobie
tę na mieszk:anie. Dąbro
wa. EJsm<mda 13 71'34 g 

MŁODY meżcz;yzn.a uczacv 
i praculac:v ooszukuie sub 
Jokatorsk'.ego ooko1u nai
chetnlei przy Pl. Ni6'J)()cl 
ieglości. Ofert:v „ 7133" Pra 
sa. Piotrkowska 96 

3 POKO.TE. kuchnia - blo
h--:t. r<nklad<>we I t> teJe
fo.n. garaż. zamie.nie na 
równorzedne budownictwo 
miectz:vwojenne z telefo
nem Oferty .,7090" Prasa. 
Pioti.'kowska 96 

SAMOTNA l)racujaoa t>O
gzuJruie samoctme.Jnel?o po
koju lub miestkania Ofer
ty „7000" Prasa. P iotrkoow
Ska 96 

NIEKRĘPUJĄCY umeblo
wany pokói w blokach na 
Retkini do '-'<"Ynajecia 
Pła,tne za rak z orórv. O
ferty „70;;3" Prasa. Piotr
kowska 96 

l\ILODE małżeństwo poszm
kuie pilnie samodzielne.go 
pookoiu. Oferty „70~" Pra 
sa_ PiotrkowS:ka 96 

2 POKOJE kuchnla - do 
w:vna1ecia na 3 lata_ Na
rutowioc:ia 135 m. Ul. Po 
goctz_ 16 7001 g 

PlOTRKO\V Tryb, - 4i1 m 
kw„ wygooy - centrum, 
zamlC!ll.ie na mle.s~kanie w 
Lodzi. Oferty .. W58" Pra
sa. Pl<ltrkow'5<k.a 9tl 

llfŁODE małteństwo lru'Pi 
mięszka.nie 1-. 2-P<likoi owe 
l~b zaonlekuie sie osobą 
sta·rsza w z.amlam za mie
szkainie. Oferty „7016" Pra
sa. Piootrkows.'1'a 96 

PRZYJMĘ 2 oanien'k! t>ra
cuJace do wspólnel!o t>O
kolu. Tel. 324-66 6994 g 

MALŻEŃSTWO t>o&Zukuie 
mies7A<anla na r01k. Płatne 
z; l!órY. Ofert:v „6971" P1'a
sa.. Piootirkow.s.ka 96 

POKOJ, · k.ich:nla. wygody, 
umeblowane db w:vqaiecia 
na 1-2 lata. fl'tat.ne z l!ó
ry. Obr. StalirUtradu 72 m. 
24 6970 g 

SPRZEDAM poolcój z kuch
nia w domku wtas.11ośeio
wym. Tel 902..<>4 '7637 I( 

. 
MIESZKA>VtE 3-pokoJowe, 
kuchnia. telefon. l(a!l'aż -
do \V"Ytlaie-!ia na dłuższy 
okres. Pla·~e z 11órv. Ofer 
ty „ 7230" E-rasa. Pioor"Jww. 
ska oo 
M-% własnościowe na Te
ofil owie sorzedam. Oferty 
„ 72W" Prasa_ Piotrkowska 
us 

ODSTĄPIĘ mleszkarue na 
WSI PDd. LO<iz:ia. Pierwmeń 
stwo maja wacownlcy o
gwia.ty . Ofertir „ 72.ll3" Pra
sa, Piotrkowska 96 

POSZUKUJĘ lokaJu na war 
szta.t ślusM'SkL - Ote.rty 
8055 Prasa Piotrkow&ka 98 

'E-'iYtM ··~ ~ 
Dr ZIOMKOWSKI - sk61'
ne - 1ven„rvczne 16-19. 
Piotrkowska 511 5928 g 

CYPERLING - ~pecjall.St.a 
idnekolo.I(. PKWN 4 

'i9'71 g 

ZESPÓL Przvch<>dni Spe. 
cjalistYcznych m Lodzi -
Przychodnia Skómo-Wene
rolot?lczna ul. Zakatna 44 
r o reiestrac1a Dt'?.Vimu
Je całą d<>be C0i:>róc1 nie· 
dziel), udziela oora<l w za. 
kre~ie ch<>rób wener.vc~ 
nych 1 !eezy beZPlatnle 

ZDJĘCIA d zieci t komunii 
św. ora-z ślubów. chrztów 
i oasz"J)Ortów 7.atttanicz
nYch - wv.konufo Foto 
Stanisław tllelskl - Lódź, 
Obr. Stali.nąTadu 4.1 Tel. 
235-09 '1713 g 

FARBUJEMY: bluzki mo
dylon bń-nyton helanco 
bistor. Plas!l()r sukienki 
ilubne - eremt>ttna ko
ronki. takard ortaliony. 
k01;imle non-Iran 'P!"vWat
ny zakład. Nowomteiska IO 

6!w.i g 
-~--~~-~· 

POSIADAM S'.lmochód o
sobowY i W<>lnY CZM. -
Ofertv „7227" Prasa. Piotr 
kows.ka 96 

1428 k NA.PRAWJA US2lkodż<>na j!a.t' 
derobe . Cerownia lllrtY'StY

RE.1'JCISTA uI'ZYimie leklka czna. W!eekowskliel!'O 2-.3 -
prace na Dół etatu rm~e Frankowska 7132 g 
być biurowa). Ofertv .. 7-087" 
Pra<a. PiotrkOl\\'lSika 96 

POTRZEB:-JA oomoc do do
mu_ Rvsla 1 7Z13 it 

SPAWACZA. lakiernika sa 
mxhod<l'\V>'!?o PrzYime do 
z•kladu. WiadomoM: Ra
d7.'reka rno IIB-13 ic 

N.\.PR!\WA telewlzorÓ\\?. -
Adamczewski 398-55 

6923 .I( 

w ZWIĄZKU 1 nrrebudo
wa ulicy RZlł:c>wskie:I. za
k!ad kamlenla.Nkl (wYrób 
nalł:r<>l>k6w'l mle.śrezacv .i<e 
orzv ul. Rl.l(O'Wsklei 1R9. 
uneni~lotlv xost~? na u
lice Kurczaki 57159 

FRANCISZEK Janik. U{U

l>l! Plecr.a tke o ~ści : 
.. CZSM l..ódt. Konwo:1„nt 
nr 200 WZTM" 7020 1t 

PYacifJtvH1c11 f/OJ1u/owu11i 
~ ~ .>l 

PRACOWNIKA z terem~ woj. łódtkiego 
z biegłą znajomością języka angielski~go 
przyjmie zaraz do pracy na budowę odle
wni żeliwa w Koluszkach Łódzkie Przed
siębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
nr 2 w Łodzi, ul. Słowiańska 5. Wskazana 
znajomość zagadnień budownictwa. In
formacji udziela dział zatrudnienia i płac, 
teL 487-70, wew. 1? 1375-k 

Lódzkie Przedsiębiorstwo Instalacji Sani
tarnych i Elektrycznych w Lodzi. ul. Sien
kiewicza 85/87 ogłasza przetarg nieograni
czony na wykonanie usług w zakresie: 

a) naprawa 100 szt. gwintownic jedno
i dwuramiennych 1 ", 2", 3" i 4" wraz 
z dorobieniem do naprawionych gwin
townic pełnego kompletu narzynek. 

b) naprawa 10 szt. prasek hydraulicz
nych PH-4 i PH-6 wraz z d0robieniem 

zacisków (kamieni) oraz 
nowych prasek PH-4 szt. 
szt. 2. 

wykonanie 
10 i PH-6 

c) chromowanie na podkładzie niklowym 
wraz z obróbką wstępną w oostaci szli
fowania i polerowania detali armatury 
laborator:vinej sukcesvwnie w czasie 
od maja do grudnia 1975 roku w ilości 
30.000 dcm kw., 

d) wykonanłe z materiału własnego ofe
renta 80 szt. sprężvn .tłoka głównet"?o 
i 120 szt sp.rężyn tłoka małego - gię
tarki hydraulicznej GR-3. 

W przetargu mogą brać udzi;ił przedsię
biorstwa państwowe, spółdzielcze l)raz 
prywatne, na całość oferty lub jej części. 
Oferty z podaną ceną jednostkową w za
lakowanych kopertach z napisem „Prze
targ'' należy składać w dziale gł. mecha
nika przy ul. Krętej 14 w Lod?:i d1) dnia 
17 maia br. do godz. 14. Komisvjne 
otwarcie ofert nastapi w rlniu 20 maia 
1975 roku o godz. 12. · ŁPTSiEl. zastrzega 
sobie prawo wyboru oferenta (oferty) lub 
odstąpienia od przetargu bez pod:inia 
przyczyn. Bliższvch informacii ud1iela 
dział gł. mechanika, tel. 486-55. wew. 26. 

1142-k 
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Brigitte Bardot 

Fritz Muller 

w chacie Wuja Toma 

Wielki kapitał zachodnioniemiec
ki na dobre się zadomowił w po
ludniorwych rejonach Afryki, po
coostających pod rządami rasistów. 
Natomiast iJndywidualni przybysze 
z RFN powiadają, że wiedzie im 
się tu lepiei niż w domu, po pro
stu tak świetnie, jak im się nigdy, 
przenigdy nie wiodło. Niejaki 
Fritz MU.Her wyznał w wywiadzie 
prasowym: „Gdzie na świecie jes.t 
mzyi;liwe, bym w pięć lat po przY
bycLu z plecakiem i 500 markami 
w dziurawej kie.szeni został mul
timilionerem, z siecią własnych za
kładów piekarniczych, na teryto
rium równym obszarowi Europy od 
Helsinek aż po Rzym?.„". Milllel!' 
dyskrebn ie przemilcza. że dorobił 
.się na haniebnym wyzysku „czar
nej sily roboczej". I nie on je.den. 
Republika Pol:udniowej Afryki for
&uje od 1960 r. napływ białych o
sadników. W ciągu tych 15 lat przy 
jęto ich pon.ad 500.000 - średnio 
po 40.000 rocznie. A w tej liczbie 
aż 25.000 osadników z RFN, tych 
,.najczystszych aryjczyków". uprzy
wilejowanych gości. Bez entuzja
zmu wita się w RPA smaglych Poir 
tugalczyk6w. Hiszpanów czy Tur
ków. Chodzi zresz:tą nie tylko o 
kolor skóry, także o potencjał ka
pitałowy ojczyzny petenta. Np. 
„kolorowi", bądź oo bądź Japoń
czycy są honorowani niby „rasa 
panów". Rzecz znamienna. 90 proc. 
imigrantów nie wiąże się na etate 
z RPA, zachowuje obce obywatel
stwo. W praktyce są to nie osad
nicy, lecz wspólcześni konkw.i.!>ta
dorzy łapczywi na złoto, grabicie
le i ciemiężcy okupowanego kraju 
„czarnych". Ponad 100 szkól mo
żna byłoby wybudować z.a wielo
milionowe fUJndu.sze, jakie rząd 
RPA obraca na „bodźce material
ne" dla imigrantów „czystej krwi 
białej": zwrot kosztów podróży, za 
pomogi mieszkaniowe, na adapta
cję i aklimatyzację. zagospodaro
wanie się itp. A także na subwen
cje dla partii nacjopali&tycznej, 
które.i trzon stanowią imigranci... 
niemieckiego pochodzenia Nigdzie 
na świecie nie udaje się tak łatwo 

l cynicmie zbijać majątlkit.t na eks
ploatowanej w niewolniczych rygo
rach sile roboczej. I bodaj nigdzie 
już na świecie, nie wyłączając na
wet Baiwarii, nie &poljka się takie
go skupisika piwiarni udekorowa
nych popiersiami Bismarcka, roz
brzmiewających pruskimi marsza
mi i butną wrzawą współczesnych 
koloni.a1nych Krzyżaków„. 

POZIOMO: 7. Uskmydlony 11ym
bol poświęcenia. 8. Port nad Mo
rzem Liguryjskim .10. Autor „Pieś
ni Janusza". 11. Miejscowość na
poleońska w Wirtembergii. 12. Na
gromadzenie . się rzeczy pilnych. 
15. Instrument mu:zyCZllly w po
staci małych ocgaillów. 18. Zastą
pienie jednego drugim. 19. As + 
as. 20. P!ynma część krwi. 21. Jed
na dwudziesta lira. 22. Parmezan. 
24. Podwla.dny Oberona. 26. Wyj
ście z nory. 27. Kolega barci. 29. 
Nabyl Mal!'ek ina jarmarku. 30. 
W maroowe - zabito Cezara. 31. 
Owoce z białkiem. 33. Miara po
wierzchni. 34. Raduje karciarza. 
37. Czarny mieszka.n.iec AfrykJi. 
38. Szary metal. 40. Najciężsq:y z 
metali. 42. Rozwiązał zagadkę za
daną przez Sfinksa. 43. Jedna z 
Gorgon. której spojrzenie zamie
niało ludzi w kamienie. 45. 4840 
jardów. 46. Licznik ma na góme 
48. Mia....ro pamiętne z bitwy tatar
sko...polsldej w 1519 ro'ku. 50. Atry
but łowcy zwierząt. 52. Piaszczysta 
pustynia. 54. Zakrzywiooy pręt że
la:zmy, 55. Sąsiaduje z Kalifornią. 
56. Odmiana klawikordu. 

Krzyżówka 
PIONOWO: 1. Gaz szlachebny. 2. 

Płytka zatoka morska. 3. Pobory. 
4, Autor powieści „Fałszerze". 5. 
Koński posiłek w drodze. 6. Tro
chę konia, trochę bawołu. 7. Waż
ny w rozbiorze zdania. 9. Drewno 
z kuzynki brzozy. 12. Struś ame
rykański. 13. Mąż Sawy. 14. Nie
godziwiec. 15. Chmary. 16. Rodzaj 
swetra 17. Dostawca kawio.ru. 23. 
Rozporządzenie starorzymskiego 
władcy. 25. Rupieciarnia. 28. 100 
centisimów. 29. Uchodzi koło Gru
~iądza. 32. Profesorskie stanowi
sko. 33. Symbol czujnego strami
ka. 35. Miasto historyczne w Lc
tairyngii. 36. Wnioskowanie, które
go konkluzja ma postać altema
tywy. 38. Nad Tygrysem l Euka
tem. 39. Kambodżański złoty. 40. 
Przepływa przez Zbąszyń. 41. Nie 
kwapi się do rozmowy. 44. Zjawi
sko atmosferyczne .47. Szuka jej 
jeleń. 49. Lączy Florencję z Pizą. 
51. 10 libr. 53. RyzykJO. 54. Autoc 
po\Vieści „Kwiecień". 

Pomiędzy czytelników. którzy do 
dnia 10 ma.ja. nadeślą poprawne 
rozwiązania niniejszei krzyżówki 
rozlosowane zostaną trzy na.grody 
- niespodzianki. Na kopertach, 
(kart.ach) prosimy o dopi.sek 
„Krzyżówka. 1-ma.jowa". 

Własność prywatna 

Maria Otero, posiadaciikia palacy
ku z parkiem w eksklueywnej miej 
soowości wypoczynkowet Miami na 
Florydzie miała zwyczaj z rewol
werem w ręku ścigać przedostają

ce się na teren jej włości dzieci 
biedoty, pozbawione w tym rejOl!l.ie 
jakiegCikolwiek placu zabaw. W oie 
ply dzień kwietniowy mUionerlka 
zauważyła, że kilkoro dzieci ośmie
lilo się pluskać w jej ba.senle ką
piel.owym. Aby dać ra.z 111a zawsze 
odstraszającą nauczkę - .iak. pó:f
niej \rzasadnila w ze:zmaniach 
dobyła broni i wystrzelila cały ma
gazynek. Uciekający z gromadą 

malców 13-letn.i Johnnie Perez 
l'JOstal trafiony w glowt: i zgtnąl 

n.a miejscu. 

Wiosna miłosna 

pilną konsultację prawną w kwe
stii mah·ymonialnej, przy czym nie 
rzadko chodzi tu o malżefts.twa za
wierane po 3 dniach znajomości. Z 
dokonanej przez rrecrony urząd 
analizy wynrka. że wśród niecier
pliwych zagranicznych kandydatów 
do 2eniaczkl przeważają młodzi 
bruneci o śniadej cerre. krT.epkiej 
budowy. obdarzeni temperamen
tem, energią życiową i dyplomem 
przyucronego robotnika bez wy
ks.zt.rucenia podstawowego. Naito
mias.t tubylczymi wybrankami są 
najczęściej niewiasty w dojrzałym 
wieku, stanu panieńskiego, niepo
zornej urody, skromnego statu.sou 
mająbkowego oraz oczadziałe ze 
szczęścia, że pierwszy raz w ży
ciu doznają adoracji mężczyzny, W 
myśl prawa, cudzoziemcy ożenieni 
z obywatelkami RFN otrzymują ze 
zwolenie na stały pobyt i korzysta
ją z szeregu przywilejów socjal
nych. Te improwizowane mał
żeństwa mają szansę przynajmniej 
10-letniej bl'Walości, gdyż więk
szość młodych-niemłodych ŻOill 
decyduje się raczej lożyć na kształ 
cenie męża od stopnia szkoły pod
stawowej, aż choćby po uniwersy
tecki. aniż.eli pozwolić mu na za
wodowo-finansowe usamodzielnie
nie się po miodowych miesiącach. W.ioona jest tą porą, kiedy dzie

siątkom tysięcy tureckir..h, hiszpań
skich, marokańskich gastarbeLte
rów w RFN wygasają uprawnienia 
do pobierania za.silku dla bezrobot
nych oraz terminy ważności okre
sowych wiz pobytowych dla cudzo
ziemców. Wiosna jest jednak rów
nież porą sprzyjającą porywom 
serc. W biurze porad Urzędu Imi-1 
gracyjno-Emigracyjnego w Mona
chium co siódmy petent prosi o 
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ANTHONY BERKELEY Tłum. I. DĄ!UBSKA 

- Rany boskie! Chyba nie przypuszczasz? Roger! 
- No, no! Nir nie wiadomo! Przyouszczasz. że on sam mial 

by tyle odwagi? Bardzo watpię. 
- Ale czy ona byłaby do tego zdolna? 
- Do podjudzania - to zdolna na pewno! I przypomn1J 

sobie, jak się wyraża.la o tej drugiej pani. O, wcale bym się 
nie dziwil, gdybv się okaulło ooś bardzo. bardzo„. 

- Niech mnie kaczka kopnie! Czy mogę to wszystko opo
wiedzieć Sheili? Stoi tu kolo mnie i aż z.aty~a ją z wraże
nia. 

- Owszem, powiedz jej ! I podkreśl, jakiego ma mądrego 
wujcia! 

- Naprawdę, mądry z ciebie chłopak, wujciu Rogerze -
odezwał się w słuchawce damski głos, z głębokim podziwem 
- I opowiedz mI o tych nowych wYdarzeniach. Wolę to 
usłyszeć od ciebie. aniżeli od Aleca. 

Roger opowiedzial jej wszystko możliwie oględnde. W słu
chawce trrzmialy oelne eksta.zy okrzvki. 

-·To wstrębny. brzydal! - wvkrzyknęta zachwycona Sheila 
- To widocznie rodzinne! No, no. no! Czy wszystkie nasze 
nazwiska będą ·W prasie, Rogerze? A może i moia fotoi:(rafia 
na ostatniei stronie? Jutro pójdę do zdjęcia. to zbyt kuszą
ca okazja. żeby jej nie wvkorzvstać! „Detekty-w Purefoy w 
swojej nowej kreacji z zielonego creoe marocain". „Detektyw 
Purefoy za kierownicą samochodu oica" „Dama w rekawicz
kach" - Och. Roeerze! Czv pani Saunderson.„ 

- żegnam cię, Sheilo - wvkrzyknąt paśpie~ie Roger -
pamiętaj, że telefony mają uszy! - to mówiąc, odwiesił słu
chawkę l wybie.E!I na peron. 

W drodze Roger przygotowywał sobie no.tatki do przy.92:łe
go raportu i był w wyśmienitym humorze. 

• * • 
Dopiero parę minut przed siódmą 

wrocił do domu doktorstwa Purefoy. 
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tego wieczora Ro!(et. 
Z nieco roztargnioną 

miną powiesi! w przedpokoju na wieszaku kapelusz I olaszcz. 
podczas gdy pokojówka zakomunikowała mu, że miss Sheila 
i pan Alec czekają na niego na górze i proszą, żeby zaraz 
po powrocie do nich przyszedł 

Jak tylko otworzy! drzwi pokoiku, Sheila skoczyła do rui.e
go i chwyciła za rękaw marynarki.. 

- Oto zjawia się zwycięzca! - z.awotała. - No? Jakie 
dalsze wieści? 

- Owszem„. są nowe wiadomości i obawiam się, ż.e coś 
nie klapuje z tym zwycięzcą. Otóż„. ooka.z.atem fotografię 
Williama eksjedientowi od Wart.ona, a ten klnie się na wszy
stkie świętości, że to nie jest ten człowiek, który nabył w 
ich magazynie arszenik!!! 

Rozdział XXIII 

KOIQCOWE ODKRYCIA 

- Nie ten człowiek??? - powtórzyli Alec i Sheila unisono. 
Roger opadł na stojące przy kominku krzesło. 

- Nie. Czy to nie rozpacz? Tego właśnie można się było 
po takim draniu jak br.at William spodziewać! 

- A czy ten facet jest całkiem tego pewien? 151pytał 
zmieszany Alec. 

-Absolutnie. Powiada. że nigdy nie zapomi.!lla raz widzia
nej twarzy, a że brata Williama nigdy nie widział na oczy. 

- Och! - wykrzyknęła Sheila. - No, ale przypuśćmy, że 
byl w przebraniu? 

- Owszem„. i o tym także pomyślałem„. 
- Naprawdę? - rozczarowata sie Sheila jaki z ciebie 

niemożliwy nudziarz! O wszystkim musisz pomyśleć! 
- Przepraszam, wcale nie o wszystkim powiedział 

skromnie Roger - na przykład o kartach firmowych. Ale 
wracaimy do sprawy przebrania Zasłaniałem części twarzy 
na fotografii. kazałem mu przyoomn.ieć, ie może bvl w ciem
nych okularaC'h, ale wszystko na nic. Ten mały tacet jest 
stuprocentowo przekonony. że to nie był brat William. 

- To rzeczywiście cholerny pech! - mruknął Alec - co 
zamierzasz robić dalej? 

- No, cóż! Spróbuję podsunąć mu fotografię brata Alfre
da, oczywiście i Allena i każdego, kto ml jeszcze przyjdzie 
na myśl. To jednak piekielnie kQmplikuje sprawę. Widxicie, 
bilet firmowv niekoniecznie iest taką cudmvną poszlaka. iak 
nam się wydawało. Każdy może wejść w posiadanie karty 
firmowej Bentleyów i moim zdaniem było to zwvklvm ood
stępem. Gdvby policja zadała sobie trud wnlknięcia tak głę
boko w tę sprawe jak my. to doszłaby po orostu do prze
konania. że firma Bentley sama Mkupila ten artvkuł do 
swoich własnych celów. że Bentley wział t.o ze sobą do do
mu, a tona mu go podkradła. Wszystko to zmierza do odsu
nięcia jeszcze bardziej podejrzeń od właściwego przestępcy. 

- A skierowania ich na panią Bentley? 
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CZWARTEK l MAJA 

PROGRAM I 

9.00 Wiad. 9.05 Koncert tyczeń dla 
zakładów pracy. 9.40 Transmisja z 
uroc.z;ystośc1 1-majowych 1'3.45 Z me
lodią I piosenka dookol:a Polski. 14.30 
śpiewaja Państw. Ludowe Zeso~ 
Pieśni ! Tańca „Marowsze" t ślask" 
15.00 Koncert życzeń 16.00 Wiad. 
1.6.0S Tańce z oper. I6.2S K<mcert 
przyjaź.:rrl. .W.55 Transmisja TI oolo
wy meczu o Puchar Polski w nitce 
notnej II il!(! Stal R:t., - ROW. 17.50 
„Wśród J>rzylaciól" - orogram roz
ryw'kowy, 18.50 Chwila muzyki 18.53 
Dobranocka. 19 . .00 D~ennlk. Hl.30 1-
majO<WY festvn tanec=y 20.00 „Snot 
kan1e autorsl<le" - słuch 21.39 1-ma 
j<>wy fe.~yn ta111ecz:ny. 23.00 Wiad. 
23.05 Ogólno1X>lslcte wiad. ~rtowe. 
23.20 D, c. 1-majowy festyn tanecz
ny. O.Ol Wiad. 

P.ltoGRA!'.f n 
7.30 Wiad. 7.~5 „Orklestr?." - aud. 

M. Bara1\sk1eE!o, 8.02 „Dzień dobry. 
w p!erwszvm dniu ma!a" (Ll. 8.:JO 
Wiad. R.35 Polskie wler<:ze. 8.55 „Zo
bacz:vm:v Ich na Plotrkowsklel" -
aud. ILl. 9.40 Transm!s1a z urocz:v
stośc; 1-majowvch 13.45 Z melodia 
l piosenką. 14.30 „Zab11wa w radio" 
- magazyn 15.00 Koncert chooinow
s.kL 15.30 Rad!owv Teatr dla Dz•e<'J 
I Mlodz.ieży - „Na ratunek" - slu
chOWisko. 16.15 Ma1owe oe>7Arowie
no!a (Ll. 117.00 „Nad miastem" -reo. 
dźw. t'Ll. 17.10 RepC>rtersk!e notatki 
- mcmtat radlOIWY CLJ 17.20 .. De
blch - łodzianom" koncert (1,\ 17.35 
„Na o<>l'lldnte od Lodzi" - rep CL). 
17.50 „10 minut z bractwem" - kon 
cert. 18.00 Wi:id. 18.05 Polskt.. zesno
ly regionalne. 18.30 Teatr PR 
„Agnieszka , MarCJn" - slucb. 20.00 
Oct;tworzen1e koncertu z AkademU 
Muzvcmei im. Liszta w Budaneszcie. 
:>..1.30 .• 1 Maja 'w kraju i na świe
cie" 22.10 Zlote karty oieśniarstwa 
polskiego, 22.30 „o ludziach dobrej 
roboty". 23.00 Recital skrzYDOOW:V K. 
A, KuLkt 23.30 Wiad. 23.03 WLad. 
IO'!)Oł"tOWe, 

PROGRA.'IU Ili 

11.SS życie mikrofonem pisane -
rep. 12.10 Jazz alla oolacca - obe
relk. 12.35 życiorysy mikl'ofonem oi
sane - rep, 12.55 Jazz alla oolacca 
- k:rresany. t.'l.15 życiorysy mLkro
fonem pisane - rep. 13.30 Prekurso
rzy i rówieśnicy ChO'Pina. 14.00 Eks. 
J)resem J>rzez śwLat. 14.05 Muzyczne 
pre.mienr, 14.35 Stro!y dawne. strofy 
oiekne. 14.45 Odkuroone oneboJe 
15.10 Zapraszamy do Tróikl. miedzv 
lnnYtni. 17.05 „Akr<>o<>l" - <>de PO'\V 
19.30 Eksnresem Przez świat. 19.35 
Prekursorzy t rówieśnicy Choptna 
(2) 20.00 „Karta oowolania" - shl
chowisko. 2<'.:ro Na estradzie ChaJ. 
turnik l fl~aw 21.00 Teatrzyk .. Qu1 
Pr0 Quo" I fego szlal?lenr 21.20 
.,F1oletv" - fortepian<>Wt> impresje. 
21.35 życlocysy mikr'>fe>nem otsane. 
21.50 J. Massenet: „Manon" 22.00 
Fakty dnia . 22.0B Gwiazda siedmiu 
wieczorów - Jan Ptllsz:vn Wróblew. 
ski. 22.15 „Rze!ka oo•emna" - odc. 
22.45 Luc1a Prus I Maryla Rodowicz 
śolewaja kolysan.lti. 23.00 „Dmeń two 
jego narod"Z!enia" ~ nowv tom wier
szy St. Stabro 23.05 „W samym 
środku nocy" - e:ra I śpiewa SBB. 
23.25 w;ecWTY na Harendzie. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

'l.łO D1.iennik t'kotorl. 7.50 Tra.rum\. 
ilil z uroc.zystośc\ !-majowych w 

Moskwie. 8.35 Studio 1-maJowe. 9.50 
Transmisja z uroczystości 1-ma.io
wych w Warszawie. miastach woJe
wód7Jk.!ch 1 w mlaslAch kraiów so
cjal!stycmych. 14.00 „B<>lek U>le'lc. 
Rumcajs L„ fa" <k<>lorl 15.00 Stud;<> 
1-maJowe „Jest w orkie~trach detych 
Jakaś slla" - turniel orkiestr (.ko
lor. Wl. lo.55 Finał Pucharu Polski 
w olłce nożnel Stal Rzeszów - ROW 
Il <Kraków). 17.45 Studio 1-majowe 
(kolor. W) 19.W D0<branoc (koloc, 
Wl. 19.30 Dziennik (ko1or Wl. 20.35 
.. Co kto lubi" ('kolor. W). 21.~5 
„Awantura na letnisku" - film fab. 
nrod. radz. ('kolor. Wl. 

PROGRAM ll 

15.20 POZ<:lrowl.enla pierwszomajo
we. 15.30 „Wspomnlenla pierwszoma
jowe" - reoortaż oubl .w.oo „RUND" 
- orogram TV NRD 16.30 „Liberec
kie nokturno" - prol!l'am roziryw
ko\vy. 17.20 W bratniei wsoólnocie. 
13.00 Mlacst.o mistrzów - orogram 
TV radz. 18.15 .stawka większa niż 
życie" - film prod. TVP ocie. I 
„ Wiem klm Jesteś" 1!9.20 Dobranoc 
- Mieszkaniec zel?ara z kurantem 
('kolor). 19.30 Dziennik I kolor). 20.35 
Program estradowo-rozrvwkCJIW'V TV 
Rad.z 21.00 .. Wielki festyn w „Phe
nianie" - orogram TV KRL-D. 21.45 
„Prz.ebole" - oro~am !'O'ZJrVW'kO'WY. 
22.30 „Noto Hungaria Varia" - pro
gram muzyczny 22.55 .. Sootkanie po 
22.00" - or<>ITT"am roZTvwkowy, 

Na półkach księgarni 
Koo!dOWSk.i z. - Rumak1 Lizypa. 

Iskry 1974 r„ str. 372. z1 18 
Zeyla:nd A, - Może iutro. Iskry 

1975 r„ str. 222. zt 14 
Wyndham J. - Dzień tryf!.d&w. 

tskrv 1975 r„ str. 375. zJ 20 
Strugacki A. - K.ooUec akc:I! .,A:r

ka" tsk:rv 1975 r„ str :as. zt 14 
ZWe!.E! s. - IN'lecieroliwość serca. 

PIW 1975 r„ str. 405 zJ 20 
Hemln,gway E - Pożegnanie z 

bronla PIW 197;; r„ str. 313 zł 16 
Jaworowski R. Uśmiechnięta 

panna Liza MON 1975 r„ str, 224, 
zl ta 
Włoszczewsk; s. - Na przełomie 

dwóch epok. LSW 1974 r., str 447, 
z1 40 

Rogows•kJ W. - Awaria KiW 1975 
r str. 144, z1 14 

Ajschy?oo, Sofokles. EuryJ>ldes -
Ant<>loe:ia tragedii greckiej WLit, 
1975 r„ str 472, zl 60 

N!enackt Z. - Pa.n samoehodz.ik i 
ll'antomas. WL 1975 r„ str 338. zł 40 

Bodn.lcki W. - Upadly anioł . WL 
1975 r., str 2~9. zl 30 

Alex J. - Gdzie ori:ykazań braik 
dzlesieciu. Czvt. 1975 r.. str. 432. 
>.l 32 

Dicke...s K. - sammnia. CzY't. 19'75 
r. str 1-050, zł 90 

AndreJew W - Eoos partv:z:ancki. 
Ci::vt 1975 r .. str {33, z! 32 

Peter'<m H - Ma~us Mateusz 1 
koń WPoz. 1975 r.. str 124. zl 'l!1 

Januszewska H. - z eórv na Ma~ 
zur:v Czvt 1974 r„ str 107 z1 45 

Gwlazdomorsk1 J. - Wspomnienia 
z Sachsenhausen. WLit 1975 r„ str. 
284 zł 40 

Klonowski S. - P<>d czaoka frY
eljo;ka. KJW 1975 r„ str 191. zł 25 

Kur T. - Trzy srebrne róte 1)11a
cza :->\&.k zbrodnl. MON 1075 r„ str. 
236, r:t !O 

W dniu 28 kwletnła 1975 r, odszedl od nas w wieku JM 71 naj
ukochańszy Mąż, Ojciec i Brat 

$. t P. 

WŁADYSŁAW RUTKOWSKI 
długoletnl pracownik Zaldadów Przemvsłu Bawełnianego, od1maczo
ny Zlotvm Kn.yżem Zasługi, rzlc>wiek wlelklt"go serca. 
~za żałnhna odbec17iP <;fe dnia ! mah 1975 T. o godz. 16 w ka· 

r>hcv rmentar7' rzvm .. kat. na ZarzPwie po czym o godz. 16.30 
nastaol WVOMW•d7.eniP or,włnk. O <;mutn:1-= tvm obt"Zędzle zawiada
miają pogrą7.P'll w i:łehnkhn żalu: 

ŻONA. DZIECI, SIOSTRY i POZOSTALA RODZINA. 
WWWWWW&WłJC ,;; >AA• t c 14U0&4 AS WP a 

W dniu 28 kwietnia 1975 r. zmarł Po dluglch 1 cięż.kich cierpie
niach, przeżywszy lat 68 

S. t P. 

inż. ALOJZY WAJS 
emerytowany dyrektor Centralne!!o Laboratorium TechniC7'llych Wy· 
robów Włókienniczych Od7.llaczony Kn.yżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski dwukrotnie Złotvm Krzvtem zasłu!l'i oraz inny
mi odzna<'7.Pnlam1 nań<;twowvml. 

Pogrzeb odbędzie się dula 2 maja br. o ~odz. 16 z kaplicy cmen
tal'7'.a św. Wincentego na Dola.eh, o czym zawia.da.miaja pogrążeni 
w głębokim smutku: 

ŻONA. CORK.A, SYN, ZIĘC i WNUKI 

W dniu 29 kwietnia 197> r. po 
dlugich cierpieniach zmarł opa· 
trz..ony św. sakramentami 

S. t P. 

ADAM LECHICKI 
długoletni na uczy ciel szkól łlidz· 
kich. 

Pogrzeb odbędzie sii: dnia 2 
ma.ja 1975 r. o godz. 15.30 z ka· 
plicv cmentarza św Franciszka, 
przy ul. Rzgowskiej. o ezym za. 
wiadamia pogrążona w blu: 

RODZINA. 

Dnia 29 kwietnia 1975 r. po 
<llugiej chorobie zma.rla w wieku 
84 lat 

$. t P. 

WŁADYSŁAWA 
M~ESZALSKA 

Pogrzeb odbędzie Ilię dnia 2 
ma.ja br. o godz. 16 na cmenta· 
r1'U św. Franciszka przy uJ, 
R:ogoiwskiej, o ezym 7.awladamia• 

RODZINA. 

Dnia 30 kwietnia 1975 r. zmarł 
przeżywszy lat 49 najukocllańszy 
Mą,ż, Ojciec i Dz.iadek 

S. ł P. 

JERZY NOWICKI 
Wyprowadzenie drogich nam 

zwł-0k nasta.pi dnia 2 maja 1975 
roku o i:Ml'z 15.3D z kaolicy cmen. 
tarza na ul. Szczecińskiej, o c!YD\ 
zawiadamia.la 0-0grążeni w glebo· 
kim Rmutku: 

ŻONA, CORKA, SYNOWIE, 
WNUCZEK i POZOSTALA 

RODZINA. 

Dni.a 29. IV. 1975 t'. zma.rła 

$. t ft. 

LIDIA KUTOWA 
wdowa po nlk. dv-pl<>mowanym 

J0ZEF1E 

Wyprowadzenie mvł<>k nastąpi 

dnia 2 maja 1975 r. o ę-Odz. tł ze 
Szpitala im. l\L Kopernika na 
cmentarz w Lisiej Górze W głę

b-Oklm bólu pozostaje: 

SYN z RODZINĄ. 
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