
P rnzydent Austrii przybył 
ObtllOtly roanity urodzin Ho (/,i Min/Ja 

Na z3.pl"06ze.ll.le przewGdlniczącego Ra.dy Państwa - Henryika Ja.blod
skiego, OO bm. przybyJ z oficjalną wizytą do Polski pa.-ez.ydemt fedC'r&lny 

Republłkij Austrii. Riudolt K>rcbschJaeger z maJtO<llką. 

Warszawskie lotnisko Okęcie. O· I mu Rady Państwa PRL na wniosek 
puszczającego pokład samolotu pre- Rady Ministrów Austrii 
zydenta Austrl1 1 Jegn małionk~ wi· PrzewOdniczący Rady Państwa u
tają przewodniczący Rady Państwa, dekorował prezydenta Austrii Wle1-
HenryJr ·JabłoóskJi z malżonką oraz ka Wstęg„ Orderu ~ług! PRL, na
prezes Rady Ministrów - Piotr Ja· dana przez Radę Panstwa za Wkład 
rosze<Wlez w . dzieło rozwoju orzyjaznych sto

Na lldjęclu t a. Kilrchschlaeger t B. 
"8b1o6!lkt na Jotmisku Okęcie. 

C.Ar-s~
te1ef01>o 

Orld•tra gra 
Austrii i Polski. 

narodowe 

Naatępnie Rudol! Klrehschlaeger w 
towa.rzymwie Henryka Jabtońskieg_o 
Odbiera raport dowódcy kompanil 
reprezentacyjne3 WP, oddaje hold 
sztandarowi WP l pozdrawia toł
nte:rzy. 

111l'OCZ;vstolló powitania na 1otnlslru 
kot\ez:V defilada kompanii reprezen
tacyjnej WP. 

Po południu prezydent Republiki 
Austrii ztośył w Belwederze Wizyte 
przewodniczącemu Rady Pat\stwa. 

W czasie spotkania Rudolf Kirch-
8Chlaeger wręczył Henrykowi Jablot\· 
llclemu Wielką Gwiazde honorowego 
()dznaczenla za zasługi dla Republlki 
Austrii - nadanego przewodniczące-

ealkowieie 

Kan.al Sueski zostal całkowicie 
oczyszczony z przedmiotów ~tan?
wiącj'Cb p~G<lę dla n.awU(acJf. 
Po raz pierwszy od czerwca 1967 
r. calą trasę kanału - od . Morza 
Czerwonego do Morza Sr6<tmemne
go - pl."7Jeplynę.1a flotylla 3 stat
ków egipslkich. Za kilka dni za
kończy się operacja wyprowadza
nia z akwenów kanału ostatnich 
statków C'Udzoziems.kich, które po 
7l0Staiwały tam od 1967 r. 

DZ I ER 
KIESIE 

W 141 dnłu roku sł-Ońce wze-
szło o godz. 3.33, zaJihie zaś 
o godz. 19.33. 

Wikwr, T:vmoteusz 

orzewłduJe dla Lodzi I woje. 
wództwa nastepuJa~a Pol?ode: 
zachmurzenie umiarkowane, o
kresami duże, w ciągu dnia mo
żliwość opa.dów deszczu. Tem
peratura od plus '1 do plus 16 
st. C. Wiatry umiarkowane, o
kresami dosyć silne z płn. zach. 
I zachodnie. 

Ciśnienie o godz. 19 - 747,3 
mm. 

1895 - Zm. Franz von Sup
pe, kompozytor austriacki. 

1935 - Ur. Fr. Saga.n, pisar
ka francuska. 

Prótny, słaby c-złowłek widzi 
w każdym sędziego, dumny, sil ~ 
ny sam sobie Jest sędzią. 
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Nie wygląda m1 all1 na Jlf.. 
Jaka. ani na chuligana. ani na 
raeJcmallzntora r Moźemy KO 6m'la 
lo przyjąć do pmcyl 

~unków między obu narodami. 
Następnie odbyła się uroczystość 

orzekazanla przez Rudolfa Kirch
schlaegera - pięknego zabytkowego 
świecznika - Jako daru narodu au
striaclc!ego dla Zamku Królewskiego 
w WarszaWie. 
Następnie pod przewo'1n1.:tNem 

Henryka Jabłońskiego 1 Rudolfa 
Klrchschlaegera rozpoczęły sie w 
Belwederze polsko-austriackie roz
mowv plenarne. Biorą w nich u
dzial rninistroWie spraw zagranicz
nych. ambasadorowie obu państw 
oraz inne osoby. 

19 ma.la ca!v Wietnam obchodził 85 rocznice urodzin wJelkJego PI'ZY
wódcy rewoluc.il wletnamskłej zmarłego w 1969 r. prezydenta DRW -

Ho Cht Minha. Na zdjęciu: urom:ystośoi w SaJgonJe. 

Wyd. A 
r.ódf, «roda 21 

Rok XXXl 

CAF - AP - telefoto 

maja 1975 roku I 
Nr 115 (8113) 

Ceno 
50 gr 

DZIENNIK 
ŁÓDZKI 
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Posiedzenie Biura Politvczneuo 
Biuro PoHtyczne KC PZPR na 

po.siedzeniu w dniu 20 bm. doko
nało oceny wxkonania zadań g<J&o 
podarczych w· okresie minionych 4 
miesJ.ęcy br. 

Uzy&kane w tym okres_ie ~ 
wskazują na utraymywanue się na
dal wy.soki.ego tempa wzrostu pro
dukcji przemysłowej, zgodnie z 
założeniami pla.nu i zadania.mi do-
datkowymi na rok bieżący Szyb-

zapewnienia termtnowego ukończe
nia prac na obiektach oddawanych 
do użytku w roku bieżącym. Wy
s!Iek uc-zesmików proce.sO inwe
stycyjnych powinien być skierowa
ny na &kra<:anie cyk.li budmvy l 
koncentrację ~rontu l.n.wes.tycyjne
go. 

Biuro Politycm• zalecllo zwięk
szenie produkcji na potrzeby cyn.
Iw, szersze wykorzystanie istnl.eją
cycll rezerw oraz utrzymanie wła
ści.rwych relacji ekonomicznych. Za 
leoono jednocześnie POdjęcie nie
zbędnycll kroków dla lepszego wy
korzystania cza.su pracy. zmniej
s.z;eni.a absencji, popraWY gospodar
ki w di:iedIDnie zatrud11l:6ii.ia oraz 
plac. 

Scisle ~ie wymi.enlo
nycli założeń 61:anawi podstawowy 

(Ciąg dalszy na str. 2) 

ciej, ni.Z przewidywał plan wzrasta- p a h Gromyko K1"ss1"nger 
produkcja przedsiębiorstw budowla o rozmow c -
nych. Nastąpiła też w ostatnim o
kresie poprawa pracy traru;.pol'tu, 
chociaż w dals.zym ciągu niedosta
tecma jest dyscyplina prrew<>7h
wa. 

Billlro Po.lityczne zwróciło uwagę 
na konie=ość utrzymania, 2lWla
=za w okresie letnim, dobrej ryt
miczne! pracy calej gospodarki. 

Okres letni stwarza większe wy
magania wobec handlu wewnętrme 
go. Niezbędne jest uzyskanie po
prawy organizacji pracy sklepów, 
szczególnie w dniach woi!Jnych oo 
pracy oraz zapewnienie sprawnej 
obsługi ru.chu wczasowo-turysty
cznego w rejonach wypoczynko
wych. 

Podkreś'!ono, że trwające oboonie 
Ln•tensY'Wille prare polowe powodują 
koniec:zno.ść zwrócenia sz.czegó1nej 
uwagi na potrzeby ws.i. Podobnie, 
jak w roku ubieglym wszystkie 
jednostki obsługujące rolnictwo są 
zobowiązane do udzielenia możli

. wie wszechstronnej pomocy rolni
kom indywidualinym i gospodar
stwom uspołecznionym. 

W związku z sytuacją w d ziedzi
n ie inwestycj i Biuro PolitycZllle za
leciło dal5zą pelną i konsekwentną 
r~izację decyzji zmierzających do 
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obu stron 

We wtorek w Wiedniu w121nowJ.one lrl05taly ll'07lDlOWIY między millli• 
strem spr;rw zagra.nJcrmcydt ZSRlR, Andriejem G:romykia a sekiretan:em 
stanu USA, Henry K;ss:ingerean. 

Opubiikowany wspólny komunikat stWierdza, te podczu spotka.nl,a w 
dniach 19-20 bm. ministra spraw zagranicznyclt ZSRR, Andrieja Gomyki 
i sekretarza stanu USA, Henry Kissingera podkreślono jednomyślnie 
zdecydowanie obu stron do utrzymywania dotychczasowej polityki zmie
rzającej do dalszej poprawy i rozwoju stoslllllków radziecko-amerykań
skich w Interesie narodów obU krajów l umocnienia pokoju, 

Dokonano wymiany poglądów n. temat stosunków dwustronnych, w 
tym dotyczące dalszego ograniczenia stratęgiczny.ch zbrojeń ofensywnych. 
Omówiono także Wiele problemów międzynarodowych: postęp w pracach 
konfetencji bezpieczeństwa I współpracy w Europie oraz cel jej jak 
najszybszego zalrończenia, zagadnienie sprawiediiwego, trwałego i poko
jowego uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie łącznie ze sprawą 
wznowienia pra,. pokojowej konferencji genewskiej oraz inne kwestie. 
Podczas rozmów stl'<Xlly opierały się na porozumieniach osiągniętych 
w wyniku radziecko-amerykańskich 6POtkat\ na najwyższym szczeblu w 
MOSkwie, Waszyngt0<nle i we Wladywostoku. Rozmowy, przebiegające w 
konstruktywnej atmosferze, byty - zdaniem obu stron - pożyteczne. 

~~~~~~$'~~ 
KORESPONDENCJś Z BONN 

W środe, 21 maj.a pned sądem w Stuttgarcie 
rozpoczyna się proces kierownictwa tzw. 
tra.kej! czerwonej armil - Amdreasa Baadera, 
Ulriki Meinhof, Gudrun Ensslin i Jana Car

la Raspe. Akt oskarżenia za:r.zuca im sześć zam.a
chów bombowych, w których zginęły cztery osoby, 
! które zagrażały źyc!u 54 osób. Ponadto akt wy
mienia zbrojne napady na banki, podpalenia 1 Wiele 
Innych czynów przestępczych, 
Będzie to :!eden z najkoSzi>OwnJejszycll ł n.ajdłut

szych procesów w powojennej historii RFN. Zakłada 
się, te po.stępowanie dowOdowe będzie trwało ponad 
rok, przed sądem wystąpić ma przes7Jo aoo śWiad
ków 1 70 rzeczoznawców. 

Lewacka, anarchistyczna, „fr.akcja ~onej armii" 
powstała w ok:resie Wiosennych r-0zruohów studenc
kich 1968 roku. Po gt~nym zamachu na ówczesnego 
przywódce lewackiego ruchu studenckiego, Rudiego 
Dutschke, nastąpiła eskalacja aktów przemocy. Le
wacy utworzyli swoistą .,partyzl!IIltke ,mil!Jską". 

W początk&ch kwietnia 1968 podpalono dom towa
rowy we Frankfurcie n/Menem i wówczas właśnie 
uJaw.nila sle gruoa .,frakcjt CZe'l"WoneJ armil". P~
c:Ja przei dwa lata szukała taktycznyoh przywód. 

w 
ców podziemnego ugrupowanla, at wreszcie udalo się 
schwytać głównych jego członków. W lecie 1972 t. 
:z.ostali zamknlęc1 w Więzieniach śledczych , ale ich 
pomocnicy i sympatycy, do których należeli także 
niektórzy obrot\cy oskartonyCh. lrontaktowail ich z 
członkami rucl)u, pozostającym! na wolnośc:I. 
Doszło do sytuacji, w której siedzący w więzie-

niach przywódcy lewackich anarchistów kierowali 
akcjami terrorystycznymi. Jeden z uwięzionych, Hol
ger Me!ins, zmarł w więzieniu w wyniku strajku gło
dowego. Imię Meinsa przybrała grup,a teilNl!rystycz. 
na, :Ctóra przeprowadziła ostatnio zbrodniczą akcję 
w amb:.sadzle RFN w Sztokholmie. 

Proces ugrupowania będzie typawym proce11em po
szlakowym, gdyt nie ma bezpośrednich lłwiadków 
zamachÓ\v bombowych I innych 1>rzest~pstw, Przy_ 
puszcza się, że glówn' oskarżeni zastosują taktykę 
milczenia. Niejasna jest ~orawa obrony: kilku adwo
katów Baadera zostało '>dsunietych od sprawy, je. 
den z nich Ukrywa się . sam zał Baader odrzuaa 
wyzmacZ'Ollyoh z urz.edu obrońców. 

Proces przywódców grupy Baader - Meinhof 
wzbudza ogrom.ne zaLnteresowanie w RFN. 

MiN l'IBEJZN·l!IB 

ucz 
Szozda trzeci na mecie w Kaliszu 

etap, ostatni orzed dzisiejszą 
ind:vwidualma iazda na czas 
(do której wszyscy uczes·t:n;cy 
tegoroczneg0 Wvśc~u Pokoju 

przywiązuia ogromna wage) zakoń

czył s!e oechow" dla oolskieEto ze
SPOłu . Pechowo. blorac pod uwage 
orzecie wszystkim ~eudanY finis2 
lidera wyśc!mi - Szurkowskie.go, 

Kanitan „bialo..czerwonych" kieru
jąc s!e oolsem wjazdu na stadion w 
Kallszu PomVlil droi!e t w decydu
jącym momencie e><toadl z walki o 
oremle na mecie. Na szcześc!e Szur. 
kowsld zarobił kotelni' cenne sekun· 
dy będąc drut(lm na lotnym fi11liszu 
w Rawiczu • oierwszvm na oodob
neJ oremii w Kr<>tosZYnie. 

Na bie:!:nie stadJonu Callsli jako 
pierwszy wJechaJ Lichacz.ew I jemu 
tei przypadło zwvclt:atwn na X eta
pie Próbował nawlazać z zawodni
kiem ZSRR walke o mJejsce na na.J
wytszym l)Odlui» Szozda. Kto Wie 

(Ciąg dalszy na str. 2) STANtSLAW SZOZDA 

Klasyfikacja 
, . 

wysc1gu 
X ETAP INDYWIDUALNIE 

1. Lichaczew (ZSRR) 
2. Martinelli (Włochy) 
3. Szozda (Polska) 
4. Schiffner (NRD) 
5. Moravec !CSRS) 
&. Gusiatnlkow (ZSRR) 
'1. Perez (Kuba) 
8. ICails (CSRS) 
1. Trem0<lada f\VlOC:h.,, 

10. .Algert ~WłochYl 

3 :06.10 
3:06.20 
3:06.30 
3:06.40 

„ 
• „ 
• 

POZOSTALI POLACY 

11. Bonleakl 
37, Nowicki 
n Brze:!:ny 
52. Szurkowski 
&8. Mytnik 

s:ouo 
„ 

X ETAP DRUŻYNOWO 

1. ZSRR 
2. Włochy 
S. Polska 
4. CSRS 
5. Kuba 
6. Rumun:ta 
7. RFN 
8. Holand.t& 
9. NRD 

10. HiSZl)anfa 

ll:Ul.30 
9 :19.40 
9:19.50 
1:20.00 

„ 

PO X ETAPIE INDYWIDUALNIJll 

L Szurkowskj (POlllka) 
2. Hartn.!ck (INRO) 
3. Gusiatnll<ow !ZSRR) 
4. Pikkuus (ZSRRl 
5. Diers (NRD) 
6. Cza.płyg!n CZSRB) 
'1. Moravec (CSRS) 
8. Ba:rbonlcek (CSRS) 
9. Andresen (Norwegia) 

10. Brzeźny (Polska) 

3'1:Z9.H 
37:30.27 
37:31.03 
37 :31.ll 
37:81.19 
37:31.l!O 
31 :33.01 
37:33.46 
37:34.28 
37:35.53 

POZOSTALI POLACY 

22. My\nlk 37 :37 .53 
27. SzO!lllla 37 :39.59 
57. No-wieki 37 :54.52 
79. BolllieckJ 38 :25.57 

PO ]( ETAPIE DRUŻYNOWO 

1. ZSRR 
2. NRD 
li. CSRS 
ł. Polska 
li. Norwegia 
6. Hiszlpania „_ Bu?g~ 
8. w. Brytainia 
9. Wlochy 

10. RFtN 

112:31.!.0ll 
112 :38.52 
112:39.14 
112:44.12 
11.2:45.45 
112:~.09 
112 :52.53 
t.ll2:54.50 
11'2 :55.06 
lil.2:~5.10 

NAJAKTYWNIEJSI 

t. Szurkowski (Polska) łll pkt 
l~ „ 2. GuslaJtnikow (ZSRR) 

pe ujem) o \\ zorm\. 

3. !Aęha.czew (ZSRR) 
4. Ose>kin !ZSRR) 
5. Moravec (CSRS) 
6 Pik:kuus (ZSRR) 
7. Martlne2 1HiBznania) 
8. Verboven (Belgia) 
9. Suarez !H!szpa:nlal 

10. Schiffner INRDl 

17 p'.ki 
15 „ 
10 „ 

9 
9 „ 
9 „ 
8 „ 
7 

SZURKOWSKI wYPRZEDZA 

Ha.rtnldca o 
Gusiatnilrow.a 
Pikkuusa 
Diersa 
Brzeźnego 
Mytnika 
Szozde 
Nowickfego 
BonJeoklego 

Lll 
1.49 
1.57 
2.05 
6.39 
8.39 

10-45 
25.33 
56.43 

ZSlłiR MA PRZEWAGĘ NAD 

NRD 
CSRS 
Polska 
Noo-wegia 
H!szPania 
Bu tg aria 

Dziś dwa etapy 

6 .47 
7,09 

12.07 
13.30 
14.04 
2-0.48 

Dziś kolarze walczyć będą na 
dwóch etapach. Na 39.J<'ilometroweJ 
trasie prowadząee.1 ze STAWISZYNA 
koło Kalisza do KONINA odbedzie 
się indywidualna fazda na czu. 
Start pierwszego zarwodnlka o e:odz. 
8.30, N astepnt w:vruszą w odstępach 
90 sek.. a O<StatnJa 15 mwodników -
co 3 mtnutv. I 

Po południu uczestnicy WP wy
startują do XIJ etapu na trasie 
KONIN - r..ODŻ. Start o godz, 14.40. 
Spodziewanv przvla'Zd na stadion 

I ł..KS 
około e:odz. 17.20. Lot.ue pre

mie: w TURKU (32 km) i PODDĘ
BICACH (na 70 km). 

na tras e p zeiazdu 
olarz) " Łodzi i '~o· en ód1l\\ i 

Po sześciu latach Wzel'WY uczest-1 i:>r:r.eJada od Nowoso-lned ulicami : 
nicy XXVIII Wyści.gu PokJC>Ju gościć Bracką. Za.gajni~ową. Inflancką, StrY 
bedą w ;naszvm mieście. Po pora.n- kowską. Wojska Polskiei:o ł Brzeziń
ny:yn. xt etapie (>ln.dywid.uaJ;na jazda ską. (Il'U.Strute to załączona mapka na czas) na trasie Stawiszyn k. Ka- tral!Y l>rzeja.zdu kolarzy.) 

TrasA orzeJIWAu Jr..o 
lar.cy na stadion 

ŁKS 

llsza - Turek CUl9 km), kolarze wY
startuja PO pol:u<lnlu do XI! etanu 
KOnin - Lód.t (lla lan) . Około ltO
dxlnY 15.:ro rozegra.ny będzie pierw
szv lotn:v finisz w Tu?'ku Cna 30 km) . 
Po przejechaniu orzez Uniejów ucze
stnicy tegQrocznego WP walczyć bę
dą w Poddeblcach na drugiej lotnej 
premii (około godz 16.30) ł dalej 
przez Alckslllldrów zmJerzaó beda na 
mete eta'PU zna.idującego się na sta
dionie r..KS Planowany przyja'Zd o
koło godz. 17.20. przez r..ódt trasa 
xn etapU prowadzM będzte ulicami: 
Aleksa111drowska - Traktorowa -
Rąbietiską - Krakowska - Krzemie
niecka. Wcześnle1 tą l!llma trasa 
przejada kolarze ucrestnlcy tegoro
cznego MWP oT1(ani2.owaneiio wzez 
naszą redakcje I Snoiem. 

W Imieniu organizatorów obu im: 
prez. apelujemy do WSZYl!ltldch sym
patyków kolarstwa o zachowurue 
pełnej ostrotności t stosowamia łSłę 
do poleceń mtJfcjt t słutby l>Orzad
koweJ. Komitet Etapowy XXV1II 
WP w l..odz! zwraca sie za naszym 
pośrednictwem z prośba do wszyst
kich wla§cl.clelt 1 uiytkowników o 
nlepark<JWanie poJa.zdów w dniu 
przyJamu lrołairzy do Łodzi. U. w 
dniu 21 bm. WU!luł trasy (od itodZ. 
10 do momentu orzeJazdu ostatnich 
kolarz:v) oraz w dniu nastepnym 
(22 bm.) na trasie przejazdu ze star
tu hnnorowego orzy Pomniku Mar
tyrologii Dzieci Polaldeh w Parku 
Promienistych na start ostr:v w No
wosolned. Uczestnicy WP o goo.z. u 

K'.cllumna wykl,gu formowana be
d!Zie na staro!€ honorowym w są~ 
siedztwie Parku Promienistych W 
związku z t:vm wydano decyzję o 
zabronieniu parkowlllD.la ooJazdów 22 
maJa w godz. 8-13 w rejonie ulic: 
Bo:va Żeleńskiego (Od Przemysłowej 
do Obroóców Westerplatte) Staszi.ca 
(od Bova do Brackiej) • na ul. Bra
ckiej lod Staszica do Spornej). 

W czasie l>Ob:Vtu uczestników 
X1'.'VID WP w naszym mieście (21 
i 22 bm.) wstrz:vmanv bedzie ruch 
t zabr-onione parkowanie pojazdów 
na ulicach Traue:utta i Moniuszki 
(od Piotz:.kowsklej do Sienkiewi
cza). 

'llrasa przef~u na stan ostry 
w Nowo.olneJ 

lnformujemy również. że na sta
dion LKS beda mialy prawo w:f82ldu 
t:v'lko samochOdY kolwnny WP Dla 
kibiców pifkarsklch mamv rńwnie:!: 
tnfO'rm1cfe, ie MPK • wlek'" ilość 
wozów tramwalowYCh ' a ·.1 · ·us'>w 
kursujących z re1onu Arrni • C:wr
\VOttlej w okoll<lłl Dworca Kaliskie.sto. 
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30 LA r Posiedzenie Biura Polilvcznego 
Wydziału 
Mecllanicznego 
Wydział Meahani=y jest jed

rnym z tr.iiech inajstarszych wydzia
łów Politechniki Lódzkiej. Wczoraj, 
:t okazji 30-lecia jego· isbnienia i 
dz1alalności, z inicjatywy Dziekan.a
tu i Zakładowego Kola SIMP od
lbYła się sesja, poświęcona przeglą
dowi dorobku i moilliwości wydzia
kl. Główny akcent Polo7.oin.o ina 
iw:spółpracy rnaulti z przemyslem, a 
obok praOO'Wll1ików naukowych PL 
IJ!:i.cmie byli '!'epre.zentowaru praoow
ll'licy zakładów i instytutów ba
dawczych pl?emysłu. 

Obecny Wydzial Mechaniczny PL 
działa za pośrednictwem siedmi1t1 
instytutów. W ciągu milllionych 30 
l<tt wypuścił 1844 absolwentów. 
Nadalllo 180 tytułów doktora o.raz 
zalrońcrono 26 pi;zewodów habi
Htacyjnych. Obecnie studiuje na 
rwydizi.al.e 3260 studentów. Miarą 
tempa rozwoju placówki mogą 
być następujące cyfry. W roku 
akademickim 1945146 było zatrud
n!O!!lych 63 pracowników nauko
IWYch, w tym 12 profesorów i do
centów. W bieżącym roku Wy
dział zatrudnia 234 pr.acoWtilików, 
z których 48 osób ma tytltlly pro
fesorów 1ub docentów. 

(jU) 

(Dokończenie m str. 1) 
warunEik uitmymania wysdkiego 
tem:pa ramvoju gospodarczego oraz 
sy.;itema.tycznego wzrootu po'Li.Oilllu 
żyicia s.poiłeczeństwa. 

Biuro Polityc2me oceniło przebieg 
reali.zacji tegorocznego planu bu.. 
dow.niotwa mieszkaniowego. _.ier 
dzono, że dotychoza5QWe ma!iVain
sowanie prac budowlainych stwarza 
mOOJ.iwości pełnego wykonania za
dań rocznych. Polepszyła &ię ja
kość budowanych miesiJkań, nastą
piła rów.nież PQprawa rytmi:ki od
dawania do użytku obiektów to\'lla-

Eksplozja 
podziemnych 
składów amunicji 

we Francji 
C2lWoro dzieci ZJlliin«:lo w pOlllie:dzia

lek 111a skutelk w:vbuch.u. który ina
sta'Pil w ?>obliżu bumlkra z okresu 
dTUgiej wojny światowej w Breście 
we Fram.cJi. Dzieci w Wie!k.u od 9 d<l 
12 lat baJWiłY sie w 0t..'«l<lioea cih blllll
kra ł :I alk sie PrZYPuswza. ma1a2lłY 
nle'\VjllJ)a! tx>ci.slau a;rtylleryjskiego, 
kltórego wybuch ?>ociągnął za sobą 
ekSl)llozle roajduJących sle Pod zie 
mią slktadów amlllllicii. Eksplozja 
byla ta'.lt potetna., że ZW'łoki dJWOj!l(a 
dzieci l'lilaleziono w Od:Ieglości 50 
metrów od jej mie.Jsca. 

Nie tylko produkcja 

nzysizących. w ind.elct6rycla regio
na:ch występ\tją jedinaik napięcia 
wynikające :r: dU/Zej dynamiki bu
dow:nl.otwa mii6S'Zkaniowego. W 
7JWiap.fk.u z tym BiiUll'O Pollł!tyc:izn.e zo 
bowiązało zatnteresow~ NSOrlty i. 
wła~ terenowe do pod,jęcia od
powiednich dzialań, celem t«mi
nowego wY'konania :!'a'Pl.ain.owainych 
i:lośoi m.leS11Jkań. Konieczne jest 
przegrupowanie ś·rodków w ramach 
organizacji budowlanych. .ialk też 
udzielenie niezibędnei pomocy 
przedsiębiorstwom wyk.on.a.wczym. 

W kolejrnym punkcie por.ządlw 
dzierunego Bruro Pdli~ne za.po
zn.alo się z intormacjl\ Centra.lai.ej 
Rady Związków Za1wo®wych w 
spraiwie zaipewni.enia \W.aścirwego 
wyJ>C)C!ZY'll1ku ludzi pracy i ich ro
dziin w ~ 1975 oraz z prmdło
żoną przez rząd infoomaoją o or
gani:zaoid wypoczy;nlru letniego dzi.e 
ci, młodzieży szikolrnej i studentów. 

Biuro Polityczne pozytywnie o
ceniło stan pirzygotoiwai'1 do letnie
go wyipoczynku ludzi pracy i ~h 
rodzirn oraz dziec.i i młodzieży. 

Przewiduje się, że z wczasów pra 
cowniczych skorzysta w bieżącym 
roku około 4 milionów osób, 'fti. 0500 
tys. więcej, niż w rokiU ubiegłym. 
Po.nad•to ma obozach WYPOC:zymlk.o
wych dla mlo.dzieży pracującej l 
ucmiów SiZlkól zawOidoWYoh oogain1i
zowany;ch tmzez związ!k.i zarwodowe 
ws:pó1nie z ZMS przebywać będzie 
280 tyis. U07.eStJilikÓW tj., O 30 tys, 
więcej. nilŻ w roku ubieglym. Róż
nymi formami zot:'gainizowarnego 
wypoczynku letniego objęty.eh zoS!ta 
nie 4,700 tys. d7.i€<'i i młodzieży 
szko1nej. w tym 2.700 tys. poza 
miejS()elffi zaimi&S2lka:nia oraz po.nad 
100 tys. studentów. Powamy udzial 
w przygotowaniu akiej;i letniej d~a 
dzieci i młodzieży mają Związek 
Ha.rcer.s·twa Polsk.iego, Socjalisty
CZ'ny Związe!k Studentów POilJsikiiclh 
i Ochotmicze Hu~ Pracy. 

Zwróoono uwagę, że należy wy 
W nawalle z.a.dań e!k.anomi.oz.nyoh IPTZed:si.ębiol'&twa, formy idool~ korzystać pozoot.aijący jeszcze czas 

dość często zapomina '5!ę o ~rawie n.ego I politycmego oddziaływania d!la moZJ.iwie nad.łepsizego przygoto-
. · · w•"'"· · zakład pro nam'' lodzi'-" ""aCU'J."C"'. wania ośrodków ~h. obo-~iezrmerme _.„eJ - - "'" .,.. "' " zów i kol001ii letnich oraz za,pew-

drukcyjny to nie tyHro wy>twarzanie Dz.iś. w drugim d'IliU ohrad, dys- n~enia sprawnego przewozu mlo-
dóbr materialnych, ale i środowisko kusja opierać się będzie o konkret- dziieży. Szczególny naci.sik polożono 
o określonym wpływie wychowaw- ne przykłady. formy działania wy- k · ość '""'~· · 
czym. We wrześniu ub. r. plenum na ·omecz111 uwzg,'<'"'.iema W 

praoowan.e już w posz;czególnych za- ro2id:Z'iail.e skierowań n.a wczasy 
ŁRZZ poświęcono właśnie roli wy- kładach. Chodzi przede wszystkim przede W'Szystkim praoowiników za_ 
chowawczej zakładu przemysrowego. o młodzież OOZ1poczynającą swoją trudniony;ch .na stanowiskach pl!'acy 
Następnie w 50 łódzkich zakładach karierę zawodową, ale jak uczy &'Zlkodliwych dLa zdrowia. 
d.okonano oceny realizacji tzw. pro- praktyka, procesu humanizacji pra- Bturo Polityczne zwróciło slię do 
gramów humanizacji pracy, Wyni- cy nie można zawężać jedynie d-0 wsz~kich instancji partyijnych 1 
ki tej oce.ny okazały się niezbyt za_ środowiska młodzieżowego. Ksztai.. ogniw adminjstracji, alby na tere
dowahjąoe. towanie postaw praoowniczych, roz- nie swego d'Zia~ania udi21ie11ly nie-

'11llik więc LRZZ i Lódzkd Ośrodek budzani.e z,ainteresowań dookonale- Zlbędn.ej pomocy O!'ganizaito.oom 
Propagandy Parlyjnej Pl"ZY KL nie krwii.lif.ikacji, są to problemy nie- Llbio.rowego wy,poczymku. 
PZPR podjęły obeenie .kolejną ini- zwykle. i.rtotne w środowisku pra<"V I 
cjatywę, Od wczora.J w Lódzkich bez wz111lędu na wiek. 
Zakładach Obuwia Gumowego od
bywa. się dwudniowe seminarium w ,;EJ.cie", „Strze1czyfku" i i>n, Katastrofa 
poświęcone problemom wychowa.w- zakład.ach, rozwijane są rozmaite 
llzYm środowiska zakładu produk- formy kształtowania więzi środowi
cyjnego. Zgromadziło ono przedsta- skowej. Tworz<>ne .są grupy zainte
wicieli dyrekcji, rad zaklado~~h. resowań, zesp0ly artystyczne, a tak
organizacji partyjnych i mlod:ziezo- że spotkania z odchodzącymi do 
wych z 32 większych zakładów na- wojska lub wracającymi po odbyciu 

autobusu 
Indiach szego miasta. Można powiedzieć, że służby woj.skowej 'mlodymi robotni- W 

jest to okazja do wzbogacenia wie- kami. Tego rodzaju wymiana doś
dzy teorety=ej na ten teme:t wśród wiadczeń. poszerzenie ze:kre.qu wie_ 
łudzi zajmujących się w swoLc.h śro- dzy socjologic;mej na ten temat z 
dowiskach praktycznie problematy- pewnością przyczyni się do lepszej 
ką wychowania. Omawiane są za- organizacji pracy wvohowawcze.i w 
tem wzorcowe programy humaniza- środowisku pracy łódzkiego przemy
cji pracy, rola sbużby pracowniczej słu. (erl 

Co najmniej 16 osób nltineło l !O 
odinioslo rany w katastrofie autobu
su tu!"Y'Stycmego. jaka nasta Piła w 
nomledzi.ałek Wioozo·l'eill w pobliżu 
Mangalore na nol:udniu Jlndii. 

MOSKWA. - Sekretarz a:eneramy 
KC KPZR,. J.eOln!d Breżniew J>,TZek.a
zał we wtorek: POZd!r<>Wlenia bl.ldo>w
n!.oz:ym ba.1ka1siko-amurskie\I ma~i
atra3.i kodejowej w zw!llzku z ?>rned
tennlnowym W,Ylkonallliem prac btU
doWlaa!.Yoh !11a odclmku łączącym 
miedscowoś~ Tyinda z mag\strailą o
raz w l'!Wlazku z ro2lPOCzectem o 5 
miesięcy prz.ed Pl'U'!Widzianym ter
mlnem komu.nl:kacU kodejowe1 na 
tym odcinku. 

BELGRAD. - AgencJa Reutera 'PO
da1e z 13e1Lm'adn.J.. POWOlujac się na 
tamw.Jszą ambasade Egiptu. te pre
:z::irdent teilo kraju, A:nwar Sadat zło
ży 29 bm. 1edJnodnlową oflc.lantną Wi
z:vte w JUJ(os!awi1. gdzie t>rZeProiwa
d.zi :!'07Jill<liWY z nrezydem.tem Tito. 

XAIB. - W nocy- z ponled!Ziallku 
n.a wtorelk n.a jednym z p:raedmieść 
Bejrutu - Dekwacn.eh, d.OS7llo do 
atrn:elMI1nY. Słychać było róWlll1~ 
eksplozje '!>C>Clsk6w. Do zamiesze'k 
d<iszlQ w ml~scu . .!«I.zie znajduje sie 
du:i;y obóz uchodźców palestyńskich. 
W ublei<tvm mies!acu reion ten by! 
arena wal!lc czlon!kow prawicowej 
organizacji E>.kstremistycznei falan
!tlstów i komandosów oalestyńs'kich. 
Strzeftanina trwala do śwltu. 

MEKSYK. - Brazylijski państwo
wy koncern naftawy „Petrobras" 
'DOlinfO!t'Inował. że w pobliżu miasta 
Manaus, stolicy stanu Amazonas, od 
kr:vto bogate złoża roo001ośne. We
dlu,g ocen eksoertów. jeśli dalsze 
prace ro.zooznawcze POWJi.erdza do
tychczasowe WV!nillc; badań. dzienna 
Produ'kc.la może orzekroczyc 4 tys. 
baryłek. Ropa :r. tY'Oh złóż odznacza 
sie wvsollal jakością. 

Po XVII Plenum KC PZPR 

Reforma głęboko przemyślana 
W 

IPl'QW~ana ®eanli.e rw życie refoirma władz a.dmiJlllilsitljin;ycii 
i pod!l.ia2u tlelrytorialnego k.raihl jest zakończeniem p11ooes11 dJO.. 
slrona1enia stnmtiury Władz adnl.lmli&11l'ac)"jinY'Ch w Polsce, 1r1oa:-
poozę~o po Vi Zieźd'lli:e pariii, w roltu 1!172. Na WS7JYSl,kioo 

eta,paob tej rellcmm.y nieustainnie kionf'1.'l<lillto<wano Wym.ik·i teoretycznych 
zaZo:l:eń z rezu!Jta.ta'lllii praktycznymi i WJ>'l'Gwa.Wrono pO[>!l'aiwki, zw~ęk• 
szaJące skuteczność fun.kcj.001mvania admilnisilraclii. 

'11Meci, Obecny etap refo~my stanowi pro<L11'klt sta11.·~nnyicb przem.yśle6, 
S'Zevokicb lrool.sultacji i nauJrowyeh opra.c0twań. Pirace nad optymaln,ym 
Uiltsmt.ałoowaniem seh~tu admiruGt!'acyj•nego kiraju prowiad:rone są od 
lat pm;ez duże zespotY"' UC1J011yc1t. W ic:lt trnku oklre~lano warun'kl .s.pra.w
neg,o Wział,.,D!ia adimi111is1ll'aC\i1 i su.ger>Ot\Va.no najkorzystniejszą sWUktUrę je~ 
migainów. 

iNaulmwcy podiklreślaiją, ie istotnym zja.wtiislk'Lem flllllkcJo.no1wainia apa
ratu państV1,0<Wego jest j1ldn1>.litość Jego dllliała.nla w podSt:vw.owyeb spra
wa.ob. Aby to ooiJw;'nąć, lsi'llieć musi be2l~Y przepływ rozstrzyg
nięć z góry na dól om'Z wtla&ciWy pr2'ł>plyw iJnfol11ll8Jcji z dołu ku gó
l1ZI>. lim więks-za jest HCllba s2laebli JJJ."7lll.Iroalujących ro.mt1:zygnięcia i lin
f<>rmaQje, tym mniejsza Je6t skuteC2lltOść <l'7Jiałania aparatu pań&twowe
go, DW1Usto!P'nlOWa struJkitlum. -te&<o apairatu niewątpl.ilwie Podniesie efe.k
tymność jegio d7Jia-lllllllia. Stl'.IUkdnlTa taka stwoa·1z;y też JepS7.e mO!Zli~vości 
llkuteMnego koe1'owa.nią organami teren.owymi p'l'2lez orga.ny centralne, 

S 
zereg do-9\\<ia.d.czeń &wiadc:iy o 5lus?Jności pmzyjetycll wa.riantó<w. 
Pmypom\tJilmy, że Rada Ministrów w 1972 r. podjęła decyzje p-0-
lączenfa ma.tych powłat6w leskiego I ustru:yckiego <>rao: części po
wiatu sanockiego w mocniejiszą go.spodarcq;o jecLnOSVkę p111:est!l'Zen-

n•1. w w1od. wroctawskLm w pra•ktyee u.ksl;Wtowala się form.a wspólne
go dZiała.11U. w wielu <l<g'n.iiwach administracji d•la województwa i miasta. 
w WOQ. W31'\S7.aJWSki.m opra.cOl'IV>Ml'O kiOOtcep(\ję społeC2lUO-gospodarczego 
l'02JW10ju pOd!regionów płockiego, ciecha1towskiego, siedleckiego. osbliołęc.. 
kiego i w1airszawskiiego :z.espmu miajskiego, ~raoo te byty Jogil07Jnym! 
IOO!noopcjami r<»Jwoju lli\Wlględ!Udającymi za.Tówno h.istocycmie ul.:sztatto
wa.ną sytua.cję spoleczno~g<>s·p<>da.r.czą jalk i mo-filwości optymalne·go wy_ 
lrol.'zy&baniia warunków uabltra!>nyclt poszczególnych regionów. 

N Ot\Ve rOOJwiązaJ11ia. stniki..ry adim~niistracyjnej i J><Odltiału ter:vtorialne. 
go przewidują możltwości ich d:osk<0nalen1i>a. w mtairę 'lJhieramych 
doświa.d~eń i praiktYki. Chodzi 0 to, a.by reforma 7.ostll1a wcielo.
na w życie ~Y'bklo i skrute=.'ie, aiby .iak najszybciej zaczęta pr;;r.y-

tnosie oozek.LWallle efekty gospoda'l'cze i sp<lleomte. 
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Spotkanie delegacii wegierskiei Widmo bankruct~a 
ki 

nad„. Nowym Jorkiem 
Z e·lOWDl.~CIWem KW PZPR Władze miejskie Nowego Jorkusta 

nęły wobec perspektywy bankru-
ctwa. ldedy czolow; , bamlderzy od

Przebywająca od kilku dni na z,ie
mi łódzkiej węgLerslka delegacja z 
wojewód:2ltwa osongradzkiego z 
przewodniczącym WRN Laszlo Per. 
jes1m spotkała się wczoraj z kie
rownictwem KW PZPR w Lodzi; 
gości podejmował I sekll'etarz KW 
Zbigniew Zieliński. W spotka.niu 
uczestniczyli ta.Ir.że radca ambasa
dy węgierskiej w War~awie Daniel 
Hegedus. •i wojewoda łódzki Rioman 
Malinowski. 

I sekretarz KW PZPR poinformo
wał delegację o rozwoju spoleczno
gospodarczym naszego wojewódz
twa na tle ogólnego ~oju Polski 
a także zaipoznał z dokonywanymi 
ostatndo zmianami w organizacji 
adminhstracji terenowej. 
Przewodniczący WRN wojewódz

twa coomgradzlk.iego podziękował za 
serdeczną gościlnę jaką zgotowali 
delegacji mies7Jkańcy ziemi łódzkiej 
i jej przedstawi-ciele stojący na cze
Je władz poti~ycznych i administra
cyjnych. Jednocześnie podkreślił. że 
dotychczasowa przyjacielska współ
praca obydwu wojewó~tw jest jak 
najhardziej oWQCna oraz wyraził 
Życzenie jej kontynuowania. 

Podczas pobytu na ziemi łódzkiej 
delegacja węgiereka uczestniczyła 
m.in. w różnych imprezach zorganL 
:rowanych z okazji trwających „Dni 
Województwa Cson19rad". Goście 

przebywali w Kutnie, Pabianicach, 
Piotnkowie TrY'b. o.raz w j:nnych 
miejscowościach. Zwiedzali zakłady 
pracy i PGR, spotykali się z miesz
kańcami województwa oraz z przed
stawicielami władz; obejrzeli też 
spektakl w łódzkim Teatrze Wiel
kim. 

Wczoraj węgierska delegacja prze
bywała w Lodzi; gościła w „TextiL 
im,peJGie", Zakładach ,,Dywilan" i na 
Uniwersyttecie Lódzkim. Dziś goście 
ziemi ł~iej wyjeżdfają do War
szawy, a po drodze przebywać będą 
w Żelazowej Woli, gdzie wy.s.tiuchają 
koncertu muzyki Chopina. (W) 

Dwa tygrysy 
bengalskie 
rzuciły • 

się 

na widzów 
Pod.07'.as poka.zu cyrkowego na 

mówili ud7Jiclenia kredytu w wyso
kośCi 280 mln dol. Pieniądze te by
ły niezbędne dla ureJrUlowa.nia l>D
życzek. iailde zaciągneły władze miej 
skie <>r~ na WYl>la.t:v u1>0sażeń dla. 
pracownikó~. 

Bainkier;;y odmówiJ; pożyczkii, 1111-
macząc iż s:vtuac.ia finains!JWa m.Wita 
jest tak zła. że nie i:wara:ntu.ie zwro 
tu pienied2:v. Ostatnie t·ozmo~y 
wła.d,z miejskich z bankierami zosta. 
ły przerwa111e i lllie podano term.inu 
ich wznowienia. Oczekuje sie. te 
wobec trudności rina,nsowvclt bur
mistrz Noweg0 Jorku Abrnham 
Beame będzie musiał zwolnić z prą
cy 38 t:\fS. PL'aoowników miejskich. 
w tym wlielu oollc.iantów i straża... 
ków. 

Komun i kot MO 
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przedmieściu Johannesburga (RPA). 
który obserwowalo 1.500 widzów. 
dwa tygrysy bengalskie uciekJy z 
klatkii. rzuciły sie na uubliczność i 
raniły 7 osób w tym jedna cieżko. 
Polic.la hezslrntecznie próbowała za
strzelić zwierzęta, które ostatecznie 
zaoedzone zostal:v z PoWN>tem do 
klatki przez tresera, 14-t•J;i( J#łi.t•liil l#łił•l=i< J§j~•lAI 

Widzew-Zawisza 
na stadionie tKS 

Z wycięstw0 w Szczecinie nad 
· tamtedsza Stala Stoozn>a PrtiY 

podziale pUJl1!kJtów w spo1Jka
nru Lechii z ooz;nańska Olim-

pią spraJWiłY. że Jedenastka Widze
wa prO'WadizJ obeen.ie w tabel1 i;(rU
PY pól:nocnel u 11.gt z dWUPUnktO•Wa 
l)rzeiwM(ą nad gdańslka drużyną. 

Czy nasz 1.00Pól umocn; pnzeiwagę 
w wailoe 0 upragniony awans do 
ekstraatlasy? Wiele zależeć bed'Zie od 
rezultatu dz!sielszego meczu z trze
cim w tabeli zesipolem bydgosiką 
Zawiszą. Spotkanie rozegrane bedzie 
na stadionie LKS Dt'Zed przyjazdem 
kolarzy na mete XII etapu teWOO'CMlZ
negio Wyścigu Pako.lu. 

Aby ja·k najleotel przygo.tować sie 
do iego wamego ooJedynJru, a Jed
nocześnie skutec1J11ie zregenerować 
si:!Y oo cieżkim meczu w Soozecimie. 
kierowcn.totwo klubu ZO'l".E(aniz,owalo 
trzvdnloiwe zi(r<UJp()Wanje w ośrod!klu 
spotilowym w Spale. 

Zarów1no trener L. Jez;ierslti, jant 
t wszyscy oillcarze chcą zaprez-ento
wać sie w cz.asie dzls!eJs:rego S'POt
kamia lll!ilstrzowskiei<o · z iak nal~E!<P
szej strony. Malo. 1>rag01a t!llk grać, 
by wywalczyć pelnY sukces, zadając 
tym samym klam kTążącyrn 1lu i 6w
d'Zi.e Plookom. iż Widzeiwow; nie za
leży na wywalczeniu miejsca wśród 
16 naJ[eP5ZYCh drU tyn ekstra kJ.asy. 

INFORMUJE~ ..• 
Do "3 bm. (do g00z. 17Y~ przyjmo

wane są zapisy kam.dydatów na ktmi 
ratoW1I1iJ<ów m!odszych orga:nizowa
n:vch na basenie Anilany ' i>rzez ZL 
WOPR. 

Komunikat Totka 
W zakladach oitka'l"Skicit s d!r.Oa 

117/18.5. W'7·5 r. stwierdzono: 
LIGA POLSKA 

8 rozw. z 13 trafieniami - wygra
ne PO :M.834 zł. 232 roZJW. z 12 tra
fieniam1 WYittane oo 1.200. zł. 
2.602 l'O!IJW, z 11 trafieniami - wy
grane oo 10'7 m. 14.680 rrn:w. z 1D 
tra~ienlami - w:vgrane 'PO 18 zł. 

;,Kukułeczka 11 płaci 
za 5 trafień - 22 1.528 
za 4 traf. prem. - ?Jl 1'1 
za 4 traf. - zł 61 
m 3 traf. prem, - d IO 
za 3 traf. - zł. 10. 
Na na.ibliźszą g·re za I 

Jll'Zypaid& około ISS.OOO :zl. 

(Dok.on12enie ze str. l) J _ 

czy ~o.takowi nie uoa:oby się wy, ~·-..,~~-dA.V,JLI,,-·_, , .•..• ~ 
grać (ch-0ć kolarz rad7Aecki .lest do- ~~ ""--: 
skonallym sprinterem). J:<lyby nie -~Ei'I~~ pech na osta.~ich kil<imetracb (u- ~ 
cbod.zące powietrze z i;um:v t:vlne-
go koła). Mimo to Szozi!A waJcz:vł 
dzielnie, zd<>bywając trzecie miejsce 11. SZOZDA: - przygotowywal1Am11 
i 10 sekund b<>nifikat:v. Dru.$m na 
X eta.pie byt Włoch - Martinelli. fini:tz pod Szurkowskiego. Pope®i-

W dniu d:i1Sielszvm od>beda sie !em !l!qd nie wymieniając zdefekto
dwa etaoY. Przed J>Olu<iniem r0ą.e- wanego kota, ale nie spodziewalem 
grana bedzie 39~kilometrowa jaula 
na czaJS. a potem kolarze wystartu- się, źe na stadionie to ja, 4 nie Ry-
ją do xrr etaJ)U na trasie Konin - szard walczyć !lędę o etapowe zw11-
Lódź (112 km). Mamy nadmeie. że c!ę3't'Wo". 
bialoczerwomi sn.isza sie w obu tYcil 
nróbach doskoinale. Jeśli · talk ste 
stanie. kibiJce kolarstwa w nasz.vm 
mieście fetować bedą k<ldejny triumf 
połskich zawodników. 

Mówi zwycięzca: 
„w i:vm r<>lm wygrywu etapy nie 

łatwo. Szurkowski nie stM-z.eje się. 

R. SZURKOWSKI: - „Etap bill 
szybki, rozegrany w świetnym tem
pie. Nie 11'a oo żałować %1'1tarnowa
ne; sza,nsy na finiszu. Najważniej

:rze to poWodzenie w jetdllie M 

czas". 

SzOIZlla .!est cl<>brze 1.ISposobiony. TRENER K. MADAJ: - „Opraoo-
Sprinterskim taleutem błvsneli Wło-
si, Dzisiejszy etap mia! być odJJO- waliśmy plan rozgrywki finiszowe; 
czynkiem dla Pikkuusa. Gusiatnik-0- w najdrobniejszych szczególach, ale 
wa i Osok>na 11rzed jutrzejszą ,Jamą okazalo się, że diojazd 00 stadi011.u 
na cms. Lączym:v duże nad-zie.ie z 
„czasówką" i ia o.sobiście Jestem by! wąski • inny nłż się s.pociziewa
przekon:ainy, że utrzymamy błękitne iem Teraz oczekują nas największe 
_k_os_zulk __ i_d_o_w_a.rsza __ w_Y_"·------emocje, bo dopiei·o jwtro okaźe się, 

na co stać czoWwe druźyny w jeź

f!/J.IMl'l W.f.106 POKOJU dzie indywidualnej". 

Dziś ostatni etap 
Wc2l0l'ai roze;!rany zootal przed

ostatni eta.o Maleg„ Wyścigu Pokoju 
0 Jarurowe wieńce „Dziennlka Lódz
kiem". Dystans etapu w;r.nosil 24 
km. Na starcie stanelo 60 zawod.ni
kóW, a ukończvto 58. 

IN' a stadion AKS Wlókruat'Z w,pa
dla J{ruroa kil.kUlllastu lrolarzY. któ
rzy na bieżnl r02el\'falł finisz. 'ZlWY 
cieźYł M. Musz:vński (LZS Agra 
Piotrków). nrz.ed M. Dzledzice:m (LKS 
Orzeł NiebOróW). J . Pilkkmsem (Tram 
waJar.z). D. Debskim (Wló'kniarz 
Ale'ksandrów). W. Gallkiewlczem 
(LZS ~11.ry) 1 J. Za>reba (LKS 
Beichatów). WIS~Y UZYSkali tel!l 
sam czas - 35.08. 

Po trzech etapach kolejność jest 
nasteouJąca: 1) M. D7liedzlc (LKS 
Orzeł) - 1.25.13, 2) M, Muszyński 
(LZS Agra) - 1.25.34, 3) .J. Ułański 
1LZS Ner Poddebice) - 1,25.44. 4) 
o. Dębows.Jti C\Wólmlarz Al.) -
1.25.58. 5) P. J~szew51oi <S:poiem 

Lódi) - 1.:/Ai.04, ~l J, Zareba fl.lKS 
BelchMÓW) - 1.26.24. 7) s Kisiel 
1Wiókniarz Lódźl - 1.26.56. 81 Zb. 
Kltnick; <LZS Ner Poddębice) 
1.27.19, 9) J . Fron~zalk (Spclem) -
1.2'7.3~. 10) M. M<>d.Zeil'ewskj (LKS 
Or:rell - 1.27.4;;, 

Lider wyściAAI Mank Dziedzic li
ezy w lat 1 kończ:v w tym :rok!U vru 
k!Jasę. Tran.erem Jego iest St, La.to. 
szewski. Trzeba dodać . że w Niebo
roWie istniete sz'kó?ka kolarska. k!tó 
ra otaczall\a Jest tros'!Cliwa oroieka 
prtt-z mielsce>wvcti dZ!alaC't'Y. 

Dziś odbędzie sie ostatni et81D. 
Zbiórka kol8ll'ZY o ~ 15 na rY111-
ku w Poddębicach (lód21ey zawodni
cy zbiora się 0 lf<>dZ. l3.30 w Hele
nowie 1 orzewiezieni zostana auto~ 
karem do Poddębic). Kolarze do z..o_ 
d-z:i prZY:lada n.s stadion LKS prze:d 
przybyeiem na mete XI! eta.pu u
ozestintk6<w Wyśc!Jłu :Pokoju. CN 

2 DZIENNIK LODZKI m 111 (8113) , 

Kto zwyciężył w lodzi 
W dotychc:iasowej hiBtorii Wyści

gów prnko.ju nasze miasto gościło 15-
krotnie ttczestntków ma}O"We.I im.1>re
zy kolarskiej, A oto dotychczasmvi 
zwycięzcy łódzkich etapów: 

a&k zwycię:rea. zwycięzca 

19ł8 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
195ł 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1966 
1969 
1973 

iudYWidualny drUŻY'110WY 
Vesely CSRS 
Vesely Rumunia 
K.labińsld. Pol. Franc. 
Rml:iczka CSltS 
Svoboda CSRS 
Pawli&iak Pol. Franc. 
Wilczewsld P.olska 
Schur NRD 
Schur NRD 
Proo8t Belęla 

Kapitonow ZSRR 
Venturelll 'IRD 
Adler N'RID 
Hoff manu na.ma 
Szurkowski Polska . . . 

e Pie!'WSzeJ ad oóttora roku Po
rażki doz:nal kenijski biegacz B. 
J~p.cho. przegnrwa1ac w cz.asie za
wodów w Eugem.e (USA) na dvstain
·sie 1 mili z Aus1n'alijczykiem C. Fi
scherem. lctóry UzYskal czas 3.57.3. 

e W flnll[e turnieju tenisowego w 
Bournemouth (A1lJ<']lal HiSZi!>an.. M. 
Orarntes wygrał z Fraincuzem P. 
Proisy w czterech setach. 

• SiatkaTZe ZSRR WYgra][ powtór 
nie w Nagoya z Japonia 3 :O. 

• Mimo „żółtej karllti". -Otrzyma
ne.i w czasie meczu z Lechem. Pił
karz mieleckiej Stali - G . Lato de
cyzja PZPN bE)!:lzie mó~ ~aś. w d2i 
sieJsz'.Vlln me<:ru z Legia w ~arsza
wje. 

PZPN Zlagodzil także k~ SZ'CZe
cińskieJ Pogoni. k!tóra t"Yłko drlś w 
spoitkaruu z LKS WYStaPi gości:nlll.ie 
w Swlm.oujściu. Poprzednio Po.goń 
miała grać na obCYm bolskiu <11Wa 
mlstrrowsltie mecze. 
e Podczas zawodów w SOfii srebr 

na rnedalistlka ro w l'f!<maohium, I. 
Ch~istoWa ustanowił.a rekord Bułga
rJ• w pehn1eclu kJula w:vni!!dem 20,38. 

e W i,a!eg~h me.czach k'.lasy wo
f ewódzklel juniorów Wlók:nlaTz (:Pa
bianice) wy~al z Czrurnvml (Rad.) 
5 :li tl :O). a LKS zremisowal :r; lio
d.zl.ainką Ul (0 ~. 

e Godz. 1.40 w Pajęci:nie l1a sku
tek \\TY'ładowanla atmosfe.rycznego 
wybuchł pożar. oineń straWił piec 
st ~ól. straty ok. OO ws. zł. e Godz. 8.29, Radomsko. Spaleniu 
ule~la kabina .,Stara ll9". Przyczy
ny w toJcu ustailania. 

• Godz. 16.05. SkrZYŻOWanie ulic 
Piotrkov.rs.kie:t I Miokiew.icza. Nie za
chował ostro·żnośc• kierowca motocy. 
kia MZ 1mf3 FE. HenrY"..r w. ; na 
?>rzejści'll dla oiesz:vch potrąci! Fran 
cis2'1ka L. Pieszv z obrażeniam; nrze 
wieziooy zostal do Szoitala im. Ko
p~~ntka. 

e GO<iZ. 17.10, skrzyżowanie Ulic 
Br-oniewskie:g0 1 Podgórne:!. Ra.ptow
nie wybiegła na iezdn.ie 1>1-Ietn.ią 
Alina K. 1 wpadła na bok motOC'Y
kla WSK. Dziewczynka d<W".:nala o
brażeń ciala I przebywa w Szoltalu 
im Jomschera. e GOdz. 18.25. sJtrzYżOwarnie 'lliliC 

. Bronieiws'kie.ll'o ; Kilińskiego, Nie u
szanawa:l Pierwszeństwa wze1azdu 
motO!I\nlczy tramwaju llnil 15/6, Jó
zef S. 1 sp.owodowat Zderzenie z au
tobu.sem MPK. J'ed!na z -pasa:!:ereik 
tramwaju doozna:la leklkich obrażeń 
ciała. (m) 

W dniu 19 maja br. o godz. 15 w 
czasie nieobecn-0śc1 rod2iców wy -
szecll z domu i do chWili obecnej 
nie oowrócH nieletni .Jarosław Xa
pieratski, s. Jana • Urszul; z d. Ur. 
bańczyk. ur 26.1 1967 r. zam '>ie
radz. Ul. WytJwolenia nr 7 m 21. 

Ryso.pis: wzrost 1123 cm. oostać v.ry 
smukła. wlosv blond Proste. twal"z; 
owalma. oczy brazowe. nos mah'. 
USZY nrzvle!lniace. oos\ada bl'izne p0 
ryperacj; \\'Yt'<>St'ka robaciknWeJ:(o . na 
łokciach ma drobne krosty. na jed
nym z oośladków- ma plame czer
v.·ona wietlrośc; 10 in-oszv. 

Ubrany: bluzka czerwona zapina;na 
na ekspres. reka.wv krótkie. spodnie 
krótkie koloru !!ra.natowegn na szel 
kach. butv iunlork1 koloru niebies
kie.go, skarpety bawetniane. PrZV 
sobie oosiada kluc:iY'k od zamka t'Y
PU „l'Jucznik'" na zielonej tasiemce 
zaWieszonej na szvi. 

Kto'k<>lwiek Wi-edzial:by o losie za
'(inione.ll'o. nroszony iest o skantak
rowanie się z Komenda PowiatO'\'lla 
MO w Sieradzu. ul. 15 Grudnia nr 27 
tel. :n1 tub 07. badź PO'\Viad<>mienie 
naibl1~zei iednostki MO. 

O slmnta ktowanle sie z KP MO 
w Sieradzu oroszonv jest rÓwniet 
chlooiec w wieku około 10 lat. któ
ry w dniu 19.5. 1\975 r nad rzeką 
Wa,rtą wiózł zaginionego rowerem 
marlti „Ryś" koloru czerwonego, 

Zly 1-0S za.brał nam nagie, '19 mada t975 ook·u naszego jecey>negio. 
11Kiocbanego, dobreg«o S·yina 

S. t P. 

KRZYSZTOFA EUGENIUSZA 
KOZIŃSKIEGO 
ur. 21 kWietnia 1953 r. 

Pog>rizeb od:błld7li.e Się w CllWB!l'tek 22 malja br, o godrz. 16 na 
· cmenta.iizu ewangeiidoo-au111Sbm-skim pny ul. Ogredowej, 

o ogiromne,j stracie zawiadamiają .,, nieopiSanym bólem zro21pa
o:nemi 

HALIN.A i WIKTOR BUDZYN.SCY z BABCIĄ; 
POZOS'DALĄ R>ODZIDNĄ i IPRZYJ'AmOLM.I 

Poosimy o llrieskladaini.e kOndoleDIC(ji. 

W dmJ!Ju 19 maja 1875 r. P<> ciężkich cierpieniach 7A11M'ł, pm:e
ŻY'WS7JY 68 :!Bit, nalSIJJ uklOchany Mąti, Ojciec i. Dziadziuś 

S. ł P. 

ZBIGN'IBV SOKOŁOWSK1 
byty długoletni "-·ca dyrektGr<a dis a.dmiinis~y.j:no-flinalllSowyeh, 
pełn>O!Dloan.ik zairządu oraa: g!lówoy księgO\v~· przeds_iębiorstw pań

stwowych l spóld~elczych. 
Msza św. i "'Y•PI'OtWadzelnii.e z'W'łok odbędzir o;ie w dniu 22 ma

ja br. o gi<l'diz, 16.30 z kaplicy cmentar.rie.i 'Iw. Franciszlta prz.y 
Ul. Rzgows!Ciej, o czym zawiadamiają 11-0grąze1~i w głębokim 
smu'Uku 

ZOIN\A, COIRIKA, '.Zl!ĘC i WNUOZKA 



•• •• 
·1I!11111111111111111 I I I I I li I I I I I Ili I I I li I Ili li li I Ili I I I I Ili llll llllllllllllllllUllll - -i 4 miesiące w przemyśle i budownictwie i 
I o Pomyślna realizacja zobowiązań i 
~ o-Na· budowach niedostateczny postęp · ~ 

Radni o remontach z dużym za.interesowaniem zwie 
<izali wc7l0tl'aj Wytwórnie Filmów 
Fabularnych flbnowcy angielscy: 
reżyser Gem-ge Brown. aktorzy: 

:E W nawiązaniu do pruedwczÓrajszej narady k-oor<lyn,acyjnej u : 
- pTezydenta m. Lodzi - J. Lorensa, podajemy niektóre dane ::= E o realizacji plan.u go.spodaxczego w okresie minlonyoh merech :: 
_ miesięcy, := r:: Wynik.i :Przemys~, który roczny plan PT'Qd'1.lkoj1 "!1Ykonał w r:: 32,9 procentach, mozna uz;nać za zadowaiające. Swzegó!n.!e dobre ~ 

I rezultaty uzyskały załogi łódzkich zakładów pracy w realizacji ;i 
zobowiązań, w czym przoduje zwłaszcza przemysł lekki I apo- ;:i:; 

= 
:i:ywczy. 55 procent wyrobów pochodzącyeh z dodatkowej pro- :;:_. 
dukeii tra.fito na rynek. E Niepolr'oi .nat<>ntlast med'l)•tateczne wykiom:ystanie _,,, pracy, S 

_ co odnosi się zarótvno do pra:emysłu jak l buid:()w>niilotwa. Uość -

i ~; e b1~I~!1'~~~~~:an:c~4 dnipr:c. P~;z~%i~~ą '~~~~81~t:nJ6 r::~yl: ~ 
_ gfó'i-:~nie absencja chorobov.ra. : = W rezultacie wzrosla ilość godzin nadliczbowych. : 
- Spore ~<>poty glówin.ie z pow~u braków w zat>mdnienlu : 
: p.rzeźy>Wa bud'OwuictWK>. 'l'rzy pmeldsiębioris.mva - „P..-zemł>ud'.'! : 

E
E l..PBM Ilil' l i „Budoma.w• nie w.ykODaiy planu. Gorsze mz _E 

przewidywano, są wyniki w budownictwie mieszka.niowym, Wy-
budowano wprawdzie o rnoo iZb więcej niż w analogi~nym -=-E okresie ubiegłego rojtu, przekazując do utytku 7300 izb. Zakla-„ dlllllo jednakże wybudowanie w oklresle ł miesięcy 9 tyw. izb. -=-!E Niepokoi rówrueż niedostateczne zaawan&ow.uii• tzw. atanów w-= rowych, = i W budownictwie towarzyszącym wykonano aatedwie 10,ł pr.oe. : 

iii: planu rocznego. : 
- Wynika z tych danych, śe szczegóinie p0wa!ne udania lltoja : 
: przed budoW\Ili.ctwem. Jak podlcireślano poder.as wspGrnnia- : E nej narady, aby oclr<>bić zaległości, budowlani muszą opracować : „ srezegółowe harmonogramy robót i p<>djąć szereg innych przed- : 
: sięwzięć organizacyjnych, gwarantującyCh wyko11.11nie tegorocz- : E nego planu. (~) : - , ~ 
llll li Ili llll I I li Il lllll I I I I I I li li I I I I Ili I li li I I 11111111111111111111n111111111111 Ili. 

Dziś Poleski Dzień Młodych 

Przed zbliżającą się sesja, Rady Narodowej m. Łodzi na. łe· 
ma.t „Polityka remontów budynków mieszkalnych - ocena sta
nu Istniejącego oraz programu działania. do roku 1980" odbyło 
się wczoraj spotkanie Prezydium Komisji Gospodarki Komu
nalnej, Komunikacji I t..ącznOści RN m. l'Adzi z Prezydium 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospoda.rkJ Miejskiej Dziel
nicowych Rad Narodowych. Omówiono szczegółowo sprawy 
dotyczące gospodarki mieszkaniowej w naszym mieście. Sciślej 
mówiąc - problemy związane z utrzymaniem we właściwym 
słanie technicznym sta.rycb budynków oraz ich modernizaeJe. 
Chodzi o zrównanie standardu I w,-posaienłe mieszkail w sta
rYeb I nowych domach. 

Z infonnacji przedstawionych 
rad.-.iym pr.zez dyrektora Zjedno
czenia Go.spod.ar.ki Komunalnej m. 
Lodzi - dr K. Krassowskiego wy-
111ilka, że polityJta remontowa w 
lll<lSzyim mieście 111a najbliższą 5-
latkę zmierza do koneentiracji re

montów i modemiz.acji budynków 
mieszkalnych w określonych kwM'
Wach ulic .ze =ególnym u
względnieniem przebudowy śród
mieścia. 

W latach 1976-1980 przewiduje 
się wzrost nakładów na remonty 
JtapitaLne i modernizację do ok. 
2 mld z.J (w Lat.ach 1971-75 P!='Ze-

zw.iązku .z tym zachodzi t>Hina po
trzeba zapewmienLa ok. 2500 izb 
zastępczych n.a pobrzeby remon
tów. W tej chwili wYkon.awcy re-

Laureaci 
Olimpiady Zdrowia 

budowlanych 
ka.zano :na ten cel 1,3 mld zl). ~ 

W nadchodzącej 5-latce nie ~ 
można sobie wyobrazić rem0111tów ~ 
kapitalnych i modernizacji w bu- § 
dy;nk.aeh, z który;ch cał!kowicie nie § 
wykwateruje się mieszkańców. W S 

o d października ub. r. trwa
ły wśród lódzk.iej młodzie
ży budowlanej eliminacje 
Olimpiady Zdrowta. „Olim

~ 
~ 

Występy artystyczne na Zdrowiu o Centralny bal młodzieży 
~ 
~ 
~ 
~ 

pijskie" konkurencje nie były 
przy tym proste. Obejmowały sze„ 
rok:i za.kres wiedzy o zdrowiu -
przygobowanie do życia w rodzi
nie, choroby spolec2'l!le, higien11 o
sobistą, otoczenia i wypoczynku, 
Poza tym naleźało sill wykazać u
miejętnością ud21ełania pierwszej 
pomocy, wysoką kulturą miejsca 
zamieszkania, jako że konkurs o
bejmował hotele pracownicze 1 
Ochotnicze Hufce Pracy Budownic
w.ra. Całość uzupełniały wyniki 
w konkux'sie hon-0rowego k:rWi&
dawstwa. 

W ramach imprez Lódzkich D.ni FSZMP - Polesie orga:ntzuie Po-
Mlodych dZiś Rada Dzielnicowa leski Dz.leń Młodych. Pt-ogram jest 

urozmaJoonY: w Parku Ludowym 

Uroczyste Sp,Ołkan1·e I ~j. z!ro;;~. ~.~~u::uwy~~~~r~ 
tystyC7i!le - m. in. J.oo:baretu z 
I LO, Zespołu Pieśni i Tańca Po-

kty m Poza• rm•czym litechntki Lódzkiej, Orkiestry Dęz a we tej XXVI LO, zespołów PWSM i 
Dzielinkowego Domu Kultury. Na 

Z okazji trwającycli Dni Ochro
ny Pmeciiwpo.Za.rowej, odbyło 51.ę 

wczoraj w Urzędzie Mia.sit.a uro
oz;ysite spotkanie z aktywem pożar 
ni.czym. W spotk.aJ!liu uezestm,iczyli 
m. in. wJceprezydent Lodzi - Zbi
irniew Polit i kier. Wydz. Admilili
stracydlllego _KL PZPR Jauk 
Surmacki. 

Aiktywowi pobmi:czemru - r~e 

zentu,jącemu jednostki LKSP. ska
ży zailt'l:aldOIWYch oraz ochotnicz.yich 
- ?!łoŻO!no wyrazy podziękowania 

za ofiarną służbę na rrecz ~ 
pieczeń.sitwa przeciw;pożarowego. 

W8.T'to pr.zy,pomnieć, że dzięki a
ilctY'Wł!1ej pracy łód:zkich poża.mików 
na prrresitrzend. ostatniego rok'll za
notowano dość znac:my spadek ilo
ści pożarów !I. 1X)'Wodowainych prr.ez 
nie strat. {kit) 

Kotooyń61ki A, - 100 fillm6w llłn
gielskich. WAIF 19711 r„ str. m. zł 65 

otto F. - POdręczinflc geometrii 
W}l'.kreśltnej, PWN Ul7i5 r„ stir, 4116 + 
anaglify, 2l. 60 
Ważru.ewskl W. - WaEc:i partya:ain

okle n.ad NidĄ 1939-<l.945, MOIN W7ll 
r., str. 3M. z1 OO 

K!lwow.icz M. - Ośw.!eoenie. PWN 
1975 r„ str. &411, zł 8li 

Bezpodstawna opłata 

Przed.sięborstwo Gos.podarki Ko
munalne;-Sr6dmie4Cie odpowiada 
na nasze „Korawody :i kuchni<;," 
z B lcwietmia: 

,,.„nieslusznie pobrane od ob. 
Stanisławy Krysińskiej (ul. Roo
seveLta 16) ptentqdze zwtaly ;ej 
zwrócone, t.okatorkę przeproszo
no (remonty bieżące, do których 
m in. należy wymi<vna kuchni, 
wyloonywane są przez rejony ob· 
slugi mieszka1iców nieod.plamie) • . 

Kuchnia :wstata podlączona., to· 
kehtorka nte wnosi cUtlszycli za
strzeżeń. Pracowutlwm winnym 
n!eprawidloweg0 zalatwtenia spr!! 
wy oraz pobrania pieniędzy za 
wzniesienie kuchni - 11dzielono 
kai11 porządkowej". 

Zrobić chodniki 

I Oddrlal PKS wraca do poru
azane1 w R. sprawy .rntszczonego 
zieleńca: 

„„.zieleniec przy ul. Wótc.rait
skiej 251 zoa·tai zniszczony przez 
aa:nwch-Ody nie tyllro na.szego 
prrzedstębiorstwa, lecz ta.kże sa
mochody o~oltcznych mieszkań
ców oraz przechodniów, którzy -
ponf.eważ n!.e ma tu chodnika -
muszą schodzie z ul Energety
ków wlaśnie na zieleniec. 

W celu zabezpieczenia zieleńca 
Wydział Komunikacji mtawit tu 

znaki zal:azu potto;1i. Jak wynl-

/ 

Zdrowiu będzie tak.że kiermasz 
Dornu Książki. Dla kibiców zain
stalowaine zostaną telewi.wry, aby 
można było obejrzeć Wyścig Poko
ju. 

We wszystkich pol€&kich klubach 
i świetlicach pr.zyza.ldadowych oraz 
w iZbach harcerskich wieczorem 
odbywać się będą uroczyste spot
kania i w.i.ec.ro.rutlce-, Centralny bal 

Od dziś nowe trosy 
„2"' „5" i IJ2t" 

W ZWi;\zku z remontem torów na 
ul. zachodniej, na odcinku od ul. 
Lutomiea-skiej dO Li.;MinoWskiei;lO, 
d"ZI! ulegną częściowej :mnia.n!e tra
sy nielctórych Unii tramwajowych. 
„Dwójka" 21 Chojen do zbiegu ulic 
Zachodniej i Obrońców Staling;radu 
kurS'Uje jak przedtem, a następnie 
ułicami: Obrońców Stal!~adu, Cmen 
tarną, Srebrzyńską, Letnią, Lima
nowskieg-0 - do Chochoła. „Piątka" 
z Chojen do zbiegu ulic Nowotki 1 
Kilińskiego bez zml.an., a następnie 
ulicami: Nowotki, pl. Wolności, No
womiejską, Zgierską, Limanowskie
go - do Szczecińskiej. Tramwaj nr 
„21" z Zeirzewa do zbiegu ulic za
chodmiej i Obrońców Stalingradu bez 
zmian, a daiej ulicami: ObrOńcćw 
Stallng,radu, ni. Wolności, Nowornlej
ś,ką, Zgierską, Limanowskiego - na 
żabieni~. Te trasy obowiązywać b"=
dą ok. 2 miesl~cy. Bilety pr,a.cownl
cze wydane na te linie zachowuj!\ 
ważne&<! na :zmienlonyeh odcinkach 
tras. 

lea z naszych ob!erwac;i, obecnie 
poJ<12dy nie wjeżdtajq tuż na 
zieleniec. Ponieważ w nisze.tentu 
zieleńca m!aly udz!a! równ!et na
s:ie samcchody tel'en został 
przez nas uporzqdkowany. Nie-
mniej jednak uwa.tamy, że 
w:?dtu.t ta. Energetyków (obok 
zieleńca) naletalooby polotyć 
chod-ntk, 4 takte urządzić wjazd 
do garażu dla samochodów oso
bowych należących d.o okoiicr
nych mieszkańców. 

Ze swej strony deklarujemy po
moc przy dalszym porzqdkOwa· 
niu teg0 terenu". 
Dziękujemy. Popieramll propo-

zycję. R. 

Tyłe kosztuje 

Sp6ldzietnia Pra.cu Lekarzv 
SpecjaU&tów „Zdrowie" odpowia
da na notatkę, w 1ct6r11j ncuta 
Czytelniczka postawna zarzut po
brania. zbyt wysokiej, Je; zda
ni.em opia.ty za wyrwanie zęba w 
!ecznłc11 przy u!. Pab!<mic7ciej 
161: 

„ ... wykonana usW.ga polegala 
na. „ ustmłęciu zęba z dłut.owa· 
niem". Zgo<Lnie z cennikem wy
da-nym przez Ministerstwo Zdro
wia i Opieki Sp~ecznej 18. II. 
1975 w aprawl<1 uslug śwtadczo. 
nych przez spóldztelnte tekarsk!e 
- cena %fJ taką uslugę wynosi 
96 sl. Ponadto cena ta badanie 
wraz z poradą wvno·si 20 ~ t 
po!>ierana ;est tylko Pl'IZI/ pierw
szej w!zycłe pacjenta. 

Przeµroowadzenle badaAtia uzę
llłenia pac;ema przy pte.rwszeJ 
wizycie jest niezbędne, ponieważ 
tylko lekarz może zadecydować 
Jakie !ec%enle !ub :i:abłeg ;est 
Joonieczny i Irorzystny dla zdro
wia. pacjenta, z ricnoutszeao wu
nilca, te ?Obrana oplata za uslu
gę - 110 zl - je11t zgodna :e 
ooowiązującym cenn!ktem". 
„ Wy;afoUi.jąc niniejszą wrawę 

cttytamy w zakończeniu - ser-

~~~~Y :0~~ ~~:lict~~ § 
go i trwać b~~ie do pól.nocy. W S 
programie m. i111. występy arty- \.'\ 
stów estradowych, konkursy, za- S 
bawy zespołowe, degustaeja wyro- ~ 
bó'W m.Iec.z.nych i cukier.niezych. I~ 

Podczas poniedziałkowych fina
łów wyłoniano laureatów Olimpia
dy Zdrawla wśród łódzkich bu
dowlanych. Wśród hoteli pracow
niczych zwyciężył Hotel nr 3 z 
ul. Lagl1'Wlrtiekiej Sł. Wśród OHP 
- Hufłiec 2/18. w konkul'Sie indy
widualnym zwyciężył - ze11P61 b1' 

(j. kr.) ~ tetl pmioowmrmych. (er\ 

/t\eblowe nowinki 

o Prze~płaty na „Łask" o Meble z 
importu o Od dziś kiermasz mebli 
Choć w tYm :·oku Lódż otrzyma ly - wznowienie w IV k"';.·artale. Za 

0 15 proc. mebli więcej niż w to na poszukiwane meble typu 
ub r-Oku - to jednak zapotrzebowa- „ł.ask'• przedplaty będzie można u· 
nie pokryte zostanie zaledwie w 80 iszczać już niedługo. Dokładnie po
proc. Wciąż za malo jest w spr.ze- informujemy jeszcze o tym naszych 
daty bibliotek, drewnianych lóże· Czytelniltów. 
czek dzieclęcyeh, ław, szai ubra- 26 bm. o godz. 8 przy ul. PiO'llr
niowyc.'1, kredensów pokojowych. kowskiej 190 (pokój nr 7) rozpoez
Brakuje pojemników na pościel i nie sie przyjmowanie pt"'óedplat na 
biurek. Pod dostatkiem jest krzeseł, meble z importu. Niestety, :nie bę
foteli. tapczanów, stołów. Z komple- dzie Ich dużo (ok. 400 kompletów). 
tów niemal wystaTczające są Uo- !Jll'zeważnie kombinowanych z 
ści „Wyszkowa" i „Nowej Lodzi". W~gier, Czechoslowacjl, Związk}-1 Ra-
Cz11ść mebli, a ściśiej mówiąc te dz1eeklego, Z NRD ma nadejsć S 

najbardziej atrakcyjne, sprzedaje się l'Odzajów zastawów segmentowych 
na tzw. przedpłaty. Dotyczy to np. (m. in. poszukiwane „Viveny"), a 
b&rdzo p0szukiwanyeh „Swar-Com· z Jugosławii dwie wersje kompletów 
bi" ze Swarz11<1za lub kompletu „Ko- kombinowanych i segmentowych. 
zienice" - stosunkowo niedrogich, Dziś rozpoczyna się kiermasz meb
a starczających na umeblowanie li przy ul, Starorudzkiej 12. Oferta 
prawie dwóoh pokoi. Niestety, na - kilka mln zł. Podobne kiermasee 
te meble przedpłaty już sie skończy- jak poinformował nas wczoraj dy-

Refieksje 
z podróży do Chin 

w Klubie Dziennikarza 
W ezw<llrtek. 2Z maja, 0 g.odz. 16 w 

Klubie Dziennikarza (ul, Pil>llrk-O'W
ska 96) red, Jileksa.nder Malłachow. 
ski mówić bedzl.e o sw&jej pO:dróży 
d:o Chh\sldej Republiki LudoweJ. 

decznie przeprasZMny za niepo
rozumie-n!e, zaistn!ale na skutek 
niepoinformowania Obywa.tel ki 
przez lekarza o rodzaju i cenie 
:zabiegu przed j~go wykona-niem". 

Czarny pudelek 
„Dr.ogi Reflekrorku, zwracam 

aię do Ciebie z gorącą prośbą. 
13 kwiem!a zaginąl mój Z-letni 
czarny pudel (z żóltą obrozą). 9 
maJa w „Dz\ennil~tt" ukazalo się 
moje ogłoszenie - bez skutku. 
Ba,rdzo tęsknię za moim przyja
cielem. Jedyna nadzieja, że ktoś 
przeczyta mój list na lamach 
R.. zrozumie co przeżywam ! 
zwróci psa, do które.go tak się 
przywiązalem". 

'k,pt. rez„ tnw. 4L'O(). I grupy 
Waclaw Kaczmarek 

(ul. Lnia-na Z/31, tel. 908·68) 

Długopisy -

indywidualnie! 
Pismo z Woj. Pruds. Handlu 

Art. Papierniczymi ! Sportowymi 
w Łodzi: 

„W odpowiedzi na 1Wpię pisma 
Częstochowski.eh ZalGl. Mat. Biu
rowych z 9 1cwietnia 75 w spra
wie umożliwienia zakupu dlugo
pisów ,,Zenith-7" dla SDH „cen
tral", Informujemy że te dtugo
pisy objęte są zaJrozem sprzedaży 
dla odbiorców zl:lmowych . ze 
względu na malą podaż cUugopi
sy tej marki przemaczane;: są 
wylączni.e dla 1client6w in.d11Wł
dual-nych". 

A.dres Refiektorka: .Dziennik 
Łódzki" ol Piotrkowska 96 
90-103. t.ódt, .Reflektorem po 
Lodzi" Nll8ze telefony: 331-41. 
Hl-10. 

PISZCIE DO NAS 
NUJCJE CZEKAMY! 

t TELEFO• 

:rekl>Olr WPHM, J; Bara.rwwskl - or
gani.zowane będą częścej w różnych 
punktach miasta. Obecnie odświeżany 
jest największy sklep meblowy „Do-
1nus". Flrace nad nową a.ranżacją 
wn&za mają być zakończone 30 
-czer ·!!. w drugiej połowie tego ro
ku \\ J·dzi ma być zorganiwwany 
następn;y sklep specjalistycZlllY z 
mebiaml wyszlwwskiml i goleniow-
skimi. <Kas.> 

9 bimbrowni 
zlikwidowano 
na Górnej 
Dzl.ewieć bimbrowni 2ll!l.k\vMowa111.o 

w ostatnich tyl(Od!niach na terenie 
Górned. M. !In. waJWdZlwa fabryc:zlke 
samogon-u wyltryto w pewnym d&m
ku 1ednoirodzln:nym. Zarekwirowano 
:WO litrów przygotowanego wcieru 
oraz komi:>letna aJParature. Wlaśel-1 
ciel nieźle prosperował skori> stać 
go było na kut>no kosztownego sa
moeh.odu, choć oticialne J~o docho
dy byty raczej skromne. W inne.I 
melinie ujawniono 100 l zaciełt"U. 
Ogółem ki'l!kadzlesiat Mtrów gooto. 

wego l przygotowanego do sprzeda
ży- samogci.nu :r,abezmiec7.<m.o jako do
wody rzeczowe orzectwlko sprawcom 
niele·gainego nrod'llill:ov">a.n1a Stl:kohoru. 

(]rt) 

W kilku zdaniach 
• Zebranie naukowe Za.r7,l\d.U Sek

cji Historii Fa.rmacji PTFarm. w J,o. 
dzi. oraz Oddzia1u t.ó<lzld~g0 Polskie
~o T<>Warz:vstka HlsllOlrił Me<l.voyny 
- dziś o gOdz. 13 w gmachu Wy. 
dziam Farmaceueycz.neg0 AM (Ul. 
!N'arntoW!cza H!Oa. sala nr 1). 

• S!>()tka.nie z plsarzem T. Pa1pie-
rem - <17.iś o godz 18 w MzDK 
„Lodex" (ul. Buc:zlka 17-19), 

• Z o~ Dni Kultury Węgier
skiej do 23 maja w ro.ubie MPiK 
(ul. Naruto-Wicza 8...10) czymna jest 
wystawa ~unków t>1ascyka welńe:r
skiego Petera Bacsay. · 

• Studium Wiedzy o Filmie -
dziś () g(Jd?;, !7 w DOK Łódt-Baruty 
(ul. LlmanowsJtiego 166) . W nrogra
mte fiilm fabularny l>'t'od. poUskie1 
tl't. „Zanis zbrodni" Po filmde dy
skusja. 

• SPDtkanle z reda.ktoramt Łódz
k!iej R<>zglo&nj Polskiego Radia z 
otkazil 3tl...lecia dziatalnośe\ Polskiego 
Radia dziś o irod:z. 18 w K!lUl:>ie 
MPiK ('ul. Narutowicza 8...10). 

montów dyspoinują zaledwie 
500 wb.ami zastępczymi. 

ok. 

W dyskusji radni zwracali uwa
gę na koniecmość poprawy jako
ści przeprowad.zail1ych rernointów, 
która nadal w wielu wypadkach 
budzi pow.aime zastrzeżenia. 

Obecny na posiedzeniu komisji 
wiceprezydent Lodzi - Z. Polit 
stwierdzil m. tn., że należy po
prawić organizaeję pracy przedsię
biorstw remontowych oc:a.z rozbu
dować ich P.Qtencjal. Trzeba rów
nież 2lWrócić uwagę na właściwą 
współpracę 'Z samo1"Ząd.ami miesz
kańców. W przeciwnym wvoad.ku 
niełatwo będzie wykOl!lać zwięk
szone zadania remontowe w nad
chodzącej 5-1.atce. 

(j, kr.) 

W czerwm nad morze 
PT „Lód:i" dysponuje juzcze skie

rowania:mi wczasowymi nad morze. 
Turnusy 1'02.poc:zynają się l czerw
ca i potrwają do 14 czerwca. Na 
łodzian czekają takie ośrodki wcza
sowe, jak: Sopot, Władysławowo, 
Sobieszewo, Stogi l Oliwa. Zainte
resowanych kieI'ujemy na pl. Wol
ności (tel. 687-45). 

--~--
WAżNB TELEFONY 

lnformacJa teleł<W1iciDa 
Straż Poła.ma 08 CGS.U. 
Pogotowie Ratunkowe 
Informacja kolejowa GSS-55 
tnrormacJa PKS 1 
nworzet' Centra.lny 
OW()rzec Północny 
Po~otowle wodoela11owe 
Po,otowle cazowe 
Pogot<>wie enercet:vczne 
PoJl'of<>wie elef)łnwnlcze 

TEATRY 

03 
195-35 

09 
tSł-60 

265- 96 
71'-20 
835-46 
395-85 
334-28 
253-11 

WIELKI - godz tł .. snmedana 
narz.ecz;001.a'' 

POWSZECHNY - lt. 16 „Dz:lew
czyna na snrzedait". ltOdiz. 19 
„ Zl0d.zle1" 

NOWY - !!'Od.z. 19.15 „Wei;;ele Fi
ga.ra" 

MALA SALA - 'i'Odz io „Kubuś 
Fa~alista" 

JARACZA gOd'!:. 16.30. 19.30 
„Tango" 

TEATR 7.15 - 11;oru<. 19.1CS „Ciot
ka Karo·la" 

MUZYCZNY - l!'odz. :IS „Pch!a 
w uchu" ~od lat 181 

ARLEKIN - godz. 17.30 „Konik 
Garbu\Sellr" 

PINOKlO - l!<>dz. 10 „B?el<itnY 
t"V-oe'r'ZVk'c 

CY1RK (Llrnanow11kiego) !tO'dz. 111 

MUZEA 

I SZTUKI <W1eekowsk!eJ;to nr 361 
godz, 10-17 

HISTORII RUCHU REWOLU. 
CY.JNEGO lu! Gdańska nr 13\ 
godz. 9-17 

;f 4.RCH'EOLOGICZNE I ETNOGRA. 
~ FICZNE !Plac Wolnoś~t nr 141 

ł 
godz. lQ-117 

C'ENTRAL."'E l\fUZEUM Wt.0-
KIENNICTW A IPlotrkowska 282) 

nieczynne. 
EWOLUCJONIZI\10 IPlllI'k Sienkie

wicza·) l(OdZ. 10-lł 

zoo 
czynne od itodz. 9-19 
czYn.na do l(odz. 18) 

KINA 

(kasa 

BAŁTYK - „Sa.fari 5000" 18D. 
b/o, godz, LO, 12.45. ..Ziemia 
obiecallla" noL od lat 15. j!odz. 
1-6. 19.30 

LUTNLI\ - nieczynne. 
lWANOWO - „Charley Varrick" 

USA Od lat 18 godz. 10, 12.15, 
14.30. 17. 19.30 

POLONIA - .• DzieWczYtna z la
ska" an.I?. od lat 16. godz. 10. 
12.15. 14.30. 17. 19.30 

PRZEDWJOSNIE - „Britannic w 
n!ebezpleczeństWie". ang. od 
lat 15 godz. 10, 12.11, 14.30, lT; 
Ul.30 

WI-SLA - „Ziemia obiecana" pot, 
od lat 1Al godz. 9.30. U.SO, 15.45, 
19 

WOLNOSC - „Joe Kl<id" USA, 
od lat 15 gOdz. to. 12.15, 14.30, 
17. 19.30 

WLÓKNIARZ - „Joe Kidd" USA 
Od lat 15, !(Odz. 10, L2.15. 14.30. 
1'7. 19.30 

ZACHĘTA - „No 1 oo doktO<rku" 
USA. b/o, !!'od.z. 10. 12.15. 14.30. 
17. 10.30 

STYLOWY-L111'Nlll - „Pepplno 
pOdbljg Amery'kę" wt. !fO<lz. 19,18 
(kino czynne tylko w dni po
godm.e) 

l.DK - . „0%.łO<WiE!k w dziczy" 
USA. <>d lat 15. Jii'Odz. 14.30. 
17. „Smierć w Wenecll" wt, Od 
lat 15. !!'od-z. i..ą,30 

STYmwY „Trzy kr<>kl w 
szateńst\fo" k.; Od lat 18, g. 
1.5. 17.15. ne - seans zamknię
ty) 

STUDIO - „Maitika Joanina od 
Aniotów" !Al no!!. od lM 18. 

. godz. 16, 13. 2.0 
GDYNIA - „Romaintyk" 

A:illrianne Om1ri (znamy ją m. in. 
z „Mechanicznej pomarańczy") l 
Christopher Lee (występujący naJ· 
częściej w filmach grozy) oraz 
sekretall'z Ambasady Wielkiej Bry-

Wizyta 

angielskich 

filmowców 
tanii d/s kulturalnych - K. D. 
Eweflts i dy.rektor Instytutu Bry
tyjskiego w Warszawie - Il>, Cze
kill\i. G<>ście zapoznali się także z 
profitem polskiej produkcji filmo
wej. W czasie swego pobytu w 
naszym mieście złożyli ponadto 
wizyt!! w PWSFTViT. Angielscy 
filmowcy i przedstawiciele naszej 
kl!ll.ematografii mieli okazje do 
wymiany doświadczeń i omówie
nia istotnych problemów filmu 
ol>u krajów. <n?l 

„ ccPPFb 

weg. od lat 15. l!O<l:L. 1.2..10. 14.SO. 
Pożegnain.!e' z filmem .• 100 kara
binów" USA. od lat W. l!odz. 
10. 17. 19.30 

TATRY - „Człowiek w nl.ellowm 
krawacie" fr. Od lat 15 iiodz. 
10. 19.30. Kill1o filmów ~~ie
cych .• Dzielny szeryf LiUcky 
L'Uike" franc. bi<>. aoctz. li:!.30, 
N.1!5. 16. 17 .45 

DKM - .• Taika łacina dz.l.ewczy. 
na" franc. Od lat 18. i;todz. 16. 
Hl, W 

CZAJKA ·- rueczvnne 
E.l'llERGETYK - nieczynne 
KOLEJARZ - nleczvnne 
MLODA GWARDIA - „Romanca 

o zakoeha1n·ch" (Al radrz.. od 
lat 1.;, l!odz. 11.45 14, „Pan 
Anatol szuka miliGna" nol. b/o. 
godz. 10, 16.15. 18, 20 

MUZA - .Słodkt dom" bel!!ilsk! 
(BI Od lat 15 l!odz 15.45 .. . Nie
uchwvtnv morderca" wl. t>d lat 
18. l!odz. 18. 20 

OKA „J'eremiah JohJnson" 
USA. od lat 15. gOdz. 10, 12.30, 
1'5. 1'7.30. 20 

POLESIE - „Tam. gdzie rośnie 
zie!GnY bór" 1ui;t. Od lat 15. I!. 
1'7. „Dom w.amolrów" ani!. od 
lat 1>5. ~ 19 

POPULARNE - „Wujaszek cza
rodziej" Wal!. oo Lat 6. l!odz. 
16. „Oiclec chnestnY'' USA. od 
lat 18. 1!'-0dz 18 

• • M.A.JA - „Bład szeryfa" NRD 
bi<>. gooz. ts. 1'7.15. „W:vbacz l 
teITTlai" !Al radz. od !rut 15. I!. 
19.30 

HALKA - „Potoo" cz. I. 1)01, 
b/o, godz. 19 

PIONIER - .Taiemniczy bltin
dYn w czarnym bucie" franc. 
Od lai 15. l!odz. 16 17.45 19.30 

POKOJ - „Zaloty nieknel!o dra
gona" czreh od lat 15. l!odz. 
I5.3tl. 1'7.30. ..Bubu 7 Montp.ar. 
nasse" wł. od lat 15 l!Odz 19.30 

REKORD - .. Wtnnetou w Dolmie 
Smiercl" 1ug. bło. <iodz 14. 
16. „Poled:vnek rewolwerowców" 
USA. Od lat 15. l!'odz 18 20 

ROMA - „Zóltod.zlńb" !Al radz. 
b/o, l!'<ldz. 10. 1.2 Potop" cz. Il. 
nol. bio. !!'od.z 14. 16.45 19.30 

STOKI - „Czterv serca" (A) 
radz. bio. !!'odi l~. 17.45. „w 
ooszukiwaniu miłości" aru!. od 
;,t 15. <!OdZ. 19 30 

SWIT - Dzlelnv woJaik R<>s<>li
no" (Bl wl b/o l!odz. LS.30. 
„Porozmawia1mv n kobietach" 
USA. od lat 18 <!odz. 17.4•5. 19.45 

so.nrsz - „Sza...,,ta:i:vśc1" franc. 
od lat 15 .rodz. 16.45 19 

OVŻURV APTEK 

Tuwima 5'9. Rzgowska 147, Piotr 
kowska 307, Limanowskiego 37, 
Gdańs'ka 90. ni. Woln<>ścl 2. 

DYŻURY SZPTTAIJ 

Instytut Polotnictwa i Glneko. 
logu ISterlln.l!'a 131 - Klinika Po
lożnlcza. ul. Cune-Sklodowskiel 
15 - d.z.leln.ica Sródmleście oraz 
i dzielnicy Górna ooradnle K. 
ul. Felińskleg0 • Zaoolsklel 

Szpital tm. M Ma.durowicza -
Klinik~ Pot.Gin w AM dzielror.a 
Poles ie or82 z dzielnicy Gór.na. 
Poradin!a K ul Przvbvszewslde
.110. 

Szpital Im. Kopernika - dziel
nica Górna. noradn!e K. ul. Od
rzańska. Cieszkowskie!!<>. Leczmi
cza I Rzi?<>Wska 

Szpital Im. n. Wolf - dzielni
ca Bałutv. 

Szpital Im. Jorda.na - dzielni
ca Widzew. 

Chirurgia ogól:na - Bałuty -
Szoital tm. Biegańskie!?<> <Knl.a
ziewicza 1/5) Górna - Szoital 
im Brudzlńsk1E1,eo rKosvruerów 
Gdvńsklch 61) Polesie - Sim1tal 
im. KoPernlka IPablarucka 62). 
Sróclmleścle - Szt>ital Im. Pa
steura IWiErurY i9). Widze;w -
Szpital tm. Biel!ańsk!e.go CKnta
z!ewicza 1/Sl 

Chirurgia urlł!l.O'Wa - S2lpjita] 1m. 
Rad.lińskiego (Drewnowska 75) 

Neurochirurgia - SzniJtal tm. 
Konern1ka /Pabianicka 62l 

Laryng<>I<>l!ia S2'10ital lm. 
Barlickiego CKol>Cińsk!ego 22) 

Okulistyka - SZt>ital Im. Jol!l
schera (Milionowa 14\ 

Chlrul'ltla I la.rvngo!og!a d.zie
cieca - SznitaJ Im. Korczak;> 
(Armil Czerwone! 151 

Chirurgia s:r.czelrowo-twarrowa 
- Sznital lm Barlic!k!eRo CK<>n
cińS'k!e.g„ 22) 

Tok'SY'kologia - tnstytut Med.v
cyny Pracy !Teresy Bl 

NOCNA POMOC LEKMl.SKA 

Nocna oom.oo lekarska StacJI 
Pogotowia Ratunkowee0 przy ul. 
Sienkiewicza 137 tel 668-GS. 
Oeólnołóc!Zki Te!efoon.lcznv PUn'kt 

lnformacvtny dAfvezacy wacv 
nlacówek sh:J:!:by rornw!a telefon 
615-19 czvnn:v 1est w I(~ 7-111 
ooróc7 nJedztel • śW!at. 

TEI.EFON ZAITFANIA - 337.37 
czynny w dni powazednle od 
15-7, w niedziele I św!eta cała 
do be. ł 

aeTJ:: . ··~ 
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,30 - 31 maja 

J#f ZAPRASZAl\IY KOLEKCJO
NEROW I ZBIERACZY 

J#f BĘDZIE MIEJSCE DLA 
PLNSTYKOW 

J#f KAŻDY MOŻE HANDLO
WAC NA „PCHLIM TARGU" 

.Jammrlt LódzkJ. w dniach 30 i 
81 maja Sttan.ie s.ię okazją do naj
większej w naszym mieście gieldy 
zbieraczy i kole'kcjonerów - sto
warzysmnych, którym gościny u
dziela Dzielnicowy Dom KUltury 
- Polesie oraz niezocganiwwa
nych. Będą tu mogli sprzedawać l 
wymieniać najrozmaitsze przedmio 
ty - od opakowań żylete'k, po 
egzemplarze dawnej bronL 

Na .Jami8il.'lku Lód7Jkim ma,jd2lie 
ftę t~ miejsce dla ~ów, lcló
CIQ' będą oferować swoje prace -
obr.aci:y, tkaniny, rzeźby t p.rzed
blioty utylkowe. 

Nie wąitipi!ny, te podobnie, jak 
w poprzed.tniich latach, tJumnie na 
6a.rrna1rkiu Lód-dtim zjawi się mlo
dzieli; s-tudencka i saikól średll1ieh 
s nielronwene}0111a1nymi hasłami 
reklamowymi <liN1Z równie poimy. 
alowymt ofertami handlowymL 

Na ,,pehli!m targu" w ramach 
J'lir.ma,rlru Lódzklego kał.dy będzie 
mógl ha.ndlowa.ć nie płacąc tzw. 
plaoowel{o. Spodziewamy &ię, łie 
z tego p.rzywileju skorzystają tet 
jarmarczni ~arze. Mile widzia
ni będą też wlaściciele rozmaitych 
„kól s21CZęści.a" czy przenośnyeh. 
wytwórni „lodów na gorąco". 

Nie życzymy sobie jedynie o
becności na J annarlru Lód2ikim or 
gani.zatorów gry „w trzy karty". 
Oni nie mogą liczyć na tolerancję, 
podobnie, jak organizatorzy innych 
jawnie oszukańczych gier hazardo
wych. obliczonych na wyhldzainie 
pieniędrzy. Zastrrega.my to by u
nikinąć ewentua.ll!lych nieporo7lll
mień. 

Dla indywidua1nych sprzedawców 
rezerwujemy prawie połowę ul. 
Moniuszki od ul. Sienkiewicza. Kto 
przyjdzie wcreśniej, ten oczywi
ście zarezerwuje sobie \vygodnie.i
me miejsce. Mamy nadzieję, ze 
ws;z;yscy chętni slę pomieszazą. Je
żeli zabraknie miejsca, część ofe
rujących prace plastyczne skieroje. 
my do pasażu ZMP, ~dzie iest do
skonale miejsce do tego rodzaju 
handilu wZ'dluż ściany domu po pra 
wej stronie, patrząc od ul. Biobr
kowskiej. 

Wszysitkich indywidualnych ~rze 
dawców zachęcamy by już zaczęli 
przygotowYWać się do Jarmair'lru 
Lódzkiego, obmyślając atrakcyjne 
hasła reklamowe i oprawę s;woiich 
stoisk. Na pewno się to ba.rdro o-
placL (kt) 

c 
Za półtora miesiąca egzaminy wstępne 
Przed tegoroomyml abHurlentamł jeszcze ustne egzaminy maturalne. a .tut na wyższych uczelnłach 

trwaJl\ ostatnłe prace przygotowawcze do ep&mi nów wstępnych. Prezentację „oferłH poszczególnych 
łódzkich uczelni rozpoczynamy od Uniwersytetu l.ódzkłeiro. 

Legitymację studenta tej ucze1nl. mOO. 7Jdoby6 
w tym rok!U 2210 osób, a więc o blfulko 100 osółf 
więcej , ni~ w roku poprzedin.im. A oto, jak przed. 
stawiają się 1imity miejsc na poszczeg61nych kie
runkach Sttudiów stacjO!l'lArn.Ych. Wydział flloz.
historyCZ111y: historia - 90, archeologia Polski 
ł powszechna - 15, etnogra.f:la - 20, psychologi& -
50, pedagogika szkolna - 30. Wydział filologiczny: 
filologia - polska - 120, rosyjska - 100, angiel
ska - 80, germańska - 80, romańska - 30 I kla
syczna - 15. Wydział mał.-flz.-chem.: matematyka 
- 150, fizyka - 120 I chemia - 90. Wydział bio
logii I nauk o Ziemi: biologia - 120 I geografia -
60. Wydział prawa i admin,stracjl: prawo - 180, 
studia administracyjne - 90. Wydział ekonomlczno
socjologiC7Jlly: socjologia 60, cybernetyka ekonomi
czna f informatyka - 100, organizacja I zarządza
nie - 60, ekanomika obrotu I usług - 60, kie
runek ekonomiezno-spoleezny - 80, ekon<>mika 
I organizacja produkcji - 150, ekonomika handlu 
zagranicznego - 80. 

Po raz pierwszy będz1e też można w Lodzi pod
jąć studia na trzech nowych kierunkach: b ibliote
k?z..nawstwie i i.nl'ormac ji rumlwwej (wydz. fi1olo
g1czmy, magisterskie, studia czterolmie, 50 miejsc, 
egzamiiny z języka polskiego oraz z h1s:tooii, lub 
maiemaityiki do wyboru), pedagogice opiekuńczej 
(30 miejsc) i pedagogice w zak.resie pir.aicy kuilitu. 
railno-oświatowej (40 miejsc). Modyfikacji uległy 
trucie dotychczasowe stJuidiia zawodowe: wychowa. 
nie muzyiczne (30 miejsc) i toohnic2me (taka sama 
ilość wolnyich miej&e). Od bieżącego roku studia. te 
będą mieć oharaikter czteroletttich studiów magts.ter
skioh. Zrezygnowano też z podziału na speojalli.. 
zacje: 111au~'Y'Cielską 1 111ienauczyciels'ką na WM:Y• 

Siódma 
• • 

91lklch kierunlkach humanistycznych. Podział ten 
utrzymano jedynie na wydzialaeh: mat.-fiz.-chem. 
or.a.z biolo!Ołl i na'lllll: o Ziemi, 

Dotychczasowe zasady rekrutacji na studia nie 
uległy zmianie. Obowil\ZuJl\ punkty preferencyjne 
za pochodzenie społeczne I stopnie na świadectwie 
z przedmiotów kierunkowych. Przypominamy jed
nak, że punkty te zys1kuje kandydat ty1ko jedno
rarowo - przy pierwszym Z'dawaniu na ucze1n.ię 
jeżeli kandydat studiowal iuż i Z05tal skreślony 
z listy studentów, przy powtórnym egzaminie 
wstępnym dodatlkowe punkty już mu nie przysłu
gują, Władze UC'Zelnl poinformowały nas także, ~ 
ka.żdy kandyda,t, który na egzaminach wstępnych 
otrzyma z przedmiotów kierunkowych średni•• 
wyższl\, niż ł, winien byó przyjęty na studia, nle
zaletnle od punktów dodatkowych. Eg'Z3.mlny na 
studia stacjonarne w całym kraju rozpoczYUaJl\ się 
2 lipca. Podania tegoroc7Jllych matunys.tów przesy_ 
Jaj ą szkoły, nat<>mia:s.t absolwenci z I.at poiprzedlllkh 
składają potrzebne dokumenty osobiście, do dnia 
10 czerwca br. Uczelnia apeluje o wcześniejsze 
dopełnienie tych formalności. 

Jeżeli chodzi natomiast o &tudia zaoczne - to 
jest to p1'Zede w.szystJltim dla UL, trzeci rok kslltał
cenia nauczycieli kierowa:nych praez kuratorium. 
Niemnied w tym roku uczelnia dysponuje 20 miej
scami na tf1()[ogU poi1slltiej, 30 na hlst.ot"i! i 20 na 
matematyee, o kł:ÓN! można się ubiegać poprzez: 
egzaminy wstępne. 

Wszelkich l:ntormaoeji zwią,zanycli z re!krutaicjll 
ł egzamLnami wstępnymi udziela dzial naUClZalI!ia 
Ul. (ul. N aruto\vicza 85 P. 6). (Jb) 

• wiosna. 
w noweJ 

Poeci (ł nie tylko) powiadają, że ta najpiękni-ejsza z pór roku nigdy nie zjawia się w Identycznej kre
acji. Z tego też przykładu postanowill skorzystać organizatorzy Vll l..ódzkiej Wiosny Artystycznej -
odżegnując się wczoraj, na specjalnej konferencji prasowej, od wszelkiej sztampy i powielania wy
tartych już nieco sześciokrotnym użyciem wzorów. W myśl założenia, że każda nowa Lód'tka Wiosna 
Artystyczna będzie 'miała swoje naczelne hasło i wiodącą dzied:1;inę - zbliżającą się szybko Vll LWA 
„ubiorą" w różnDroclne imprezy głównie PLASTYCY. 

Z mnogości trudnych do wymie
nienia jednym tchem w-ystaw. sp<>t
kań. koncertów wybraliśmy dla za
prezentowania atrakcji VII LWA; 

- IV Ogólnopolską Wystawę Po
konkursową Grafiki - w Ośrodku 
Propagandy Sztuki, 

- otwarcie wystawy plastycznej 
prac laureatów m. Lodzi I woj. 
łódzkiego, która wraz z uroczystym 
zebraniem dzia!aezy Społeczneg<> 
Komitetu Ochrony Zabytków - od
b dzie się 30 maja w secesyjnej 
willi przy ul. Wólczańskiej 31 - no
wej siedzibie BWA i T<J<Warzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. 

- bardro ciekawie zapowiadają
cą się sesję (30-31. V.) w ŁDK nt. 
„Film - ~tuka obraru", 

- pierwsze spotkanie z cyk lu 
„Plastyka w architektu rze", które 
odbędzie się 4 maja w „El.cie", 

- interesujący cykl spotkań 
(26. V.-5. VI.) z Władysławem Ha
siore:tn. 

Dodajmy jeszcze do tego otwarcie 
Galerii Bałuckiej na Starym Rynku 

- z wystawą mala.rstwa, grafiki i 1 Ponadto w dnia.eh ll-8. VI, gościć 
rysunku Leszka Rózgi, S'liereg cieka. będziemy artystów Opery ze Starej 
wych wystaw w Salonie Sztuki Zagory (Bułgaria). a 2. VI. - roz
Współczesnej. Galerii Rzeźby. Klu- pocznie się X OgólnDpolski. Festi- I 
bie Dziennikarza. wystawy w zakła- wal Poezji. Nfe przesadzając z jubi
da.ch pracy (m.in. w „Stomilu". leuszami przyznać trzeba, że tego 
.,Olimpii''. „Bistonie") organizowane rodzaju festiwaJi - gasnących dość 
w ramach Sojuszu Swiata Pracy z szybko w ogniu słomianych 
Kulturą I Sztuką w dniach 26. V .- zapałów - jest to poniekąd ewene-
8. VI., kiermasze dzieł sztuki mi- ment. Swój przyjazd na Festiwal 
nigalerie obrazów w wystawach zapowiedziało już ponad 60 wybit
sklepowych n.a Piotrkowskiej, udo- nycb poetów polskich. a ze specj„J
stępnienie zwiedzającym pracowni nymi referatami wvstąpi:;i m.in. St. 
artystów-plastyków. a wreszcie nie- S~arczyńska. M. Piecha!, R. Ma
spodziankę dla czytelników w po- tuszewski, B. Drozdowski. 
stacl reprodukcji grafik dodawa
nych do co 10-ego egzemplarza ga
zety. 

„Muzyczna kreacja" VII Ł W A to 
przede wszystkim zakończenie Ogól
n1>polskiego Konkursu Wokalnego 
(29. V.) i koncert laureatów w Tea
trze Wielkim oraz dwa wspaniale 
koncerty (30. V. I 6. VI.) z okaz.il 
60-Iecia Filharmonii ł.ódzkiej, o któ
rych 1;o impreza.eh pisaliśmy sza-e
gółowo we wczorajszym numerze. 

W ramach Festiwalu odbęd?.ie się 
także premiera oratorium Ernesta 
Brylla oraz di:ieln icowe koncerty 
Poetyckie m.in. w domach kultury: 
„Polesie", .,Locl.ex". ..Energetyk" z 
udziałem uczestniczących w Festi
walu poetów. Nie zabraknie trady. 
cyjnego Turnieju Jednego Wiersza 
- w Klubie .• 77", a biblioteka dziel
nicowa na Bałutach otrzyma 2. VI. 
- imię Stanisława Czernika. SL. 

Ttlum. BARBARA KAl..AMACKA - Z ja.klim rezuJ.tatem? 

- Tak. Nabrała znaczne1 tuszy, leez - na ile moglem oce
nić - zachowała szyk i nie zrezygnowała z pewnej kokieterii. 
Wedlu.I! zez.nań świadków, była bardzo przywiązania do dzieo.v
czynkl, którą wzięła na staincję nie tyle dla skromnego zarob
ku, ile raczej z obawy przed samotnością. 

- Miała kont.o w banku lub w kasie o&i;czędności? 
- Nie. Nie ufała instytucjom kredytowym, nota.riuszom, lo-

k.atom w ogóle. Wszystko oo posiadała trzymała u siebie . 
- Znaleziono te pieniądze? 
- Ząledwie kilka monet i parę drobnych banknotów w to-

rebce oraz trochę bilonu w jednej z kuchennych szuflad, 
- Miała z pewnością jakąś skrytkę, ca,y pan ją odnal.azl? 
- Chyba tak. Kiedy Leontyna Faverges była chora. oo zdarzyło 

~ię dwa lub trzy razy w ciągu ostatnich lai. dozorczynl przy
chodziła do niej. aby zająć się gospodarstwem i zaopiekować 
malą. W salonie na komodzie stała zawsze chińska waza wy
pełniona sztucznymi kwiatami. Jednego dnia kobieta wyję!a 
je z wazy dl.a od.kurzenia i zobaczyła spoczywaiącą na dme 
jedwabną sakiewkę, która zdawała się zawierać złote mone
ty. Sądząr z wagi i rozmiarów sakiewki dozorczyni przypusz
czała. że musiało Ich być więcej niż tysiąc. Doświadczenia, 
które przeprowadzałem z nią w moim biurze z podobna, sa
kiewką zawierającą toOO ~ztuk złota, potwierdzają jej ocen,. 
Wypytywałem urzędników różnych okolicznych banków. W fi
lii Lłońskiego Banku Kredytowego przypominano so?ie kobi~
tę odpowiadająca rysopisowi Leontyny Faverges. K1lkakrotrnę 
zakupywała tam akcje n.a okaziciela. Jeden z kasjerów, naz
wiskiem Durait. rozpoznal Ją formalnie na fotografii. 

- Jest więc możliwe, że również papiery wartościowe trzy
mała w domu. podobnie jak złoto... Pal!l jednak nie malazł 
tam niczego? 

- Nie, panie przewodniczący. Oczywiście, zdejmowaliśmy 
odciski palców z wa:zy, z szuflad i po trochu z całego miesz
kania. _„_ 

- Odciski należały do obu mieszkal!lek, jedne zaś znailezione 
w kuchni, do posłańca ze sklepu. Sprawdzono czas jego ostat
nie! bytności w tym domu. Przyniósł zamówione produkty 27-go 
rano. Jednakże według orzeczenia dra Paul.a, który wykanal 
obie sekcje, zbrodni dOlkonano 'l:1 pomiędzy 5 a 8 
godziną wieczorem. 

- Przesłuchał pan wszystkich mies:Dkańców kamienicy? 
- Tak, panie przewodniczący. Potwierdzili to, oo już mówi-

ła dozorczyni. Było powszechnie wiadomo, te Leontyna Faver
ges nie przyjmowała tadlnych meżczYM prócz 11'\Vy'Ch dwu sio
strzeńców. 

- To znamy oskarżonego, Ga.storul Meurain.t 1 jego brata 
Alfreda? 

- Dozorczyl!l.i twierdzi, że Gaston Meurant odwiedza.? ciotkę 
dość regularnie, raz lub dwa razy w miesiącu, ostatnia zaś 
taka wizyta miała miejsce na trzy tygodnie przed i:abójstwem. 
Co do brata osk.arżonego, Alfreda Meurant. to pojawial się na 
ulicy M.a.nuel na.der rzadko, gdyż był 1>rzez ciotke źle widzia
ny. PL"zesłuchiwaina krawcowa. Solange Lords, mieszkająca na
przeciw zamordowanej, przypomniała sobie, że 27 lutego o pół 
do szóste; przyszła do przymiarki pewna klientka. Osoba ta 
nazywa się Em.ie i mieszka przy ulicy Saint-Georges. Twier
dzi, iż wstępując po sehodacb zqbaczyła jak do mieszkania 
pa.ni Faverges wchodził jakiś mężczyZllla, a spostrzegłszy ją 
udal:, że się omylil. Zamiast zejść na dól, skierowal się na 
trzecie piętro. Nie zdołał.a dojrzeć jego twarzy. gdyż schody 
są bardzo żle oświetlOiI!e. Za.uważyla jednak:, ze mial na sobie 
garnitur koloru morskiego i kasztanowy płaszcz od deszczu 
z paskiem. 

- Proszę nam opowiedzieć, jak pan tr~ na ślad osltar:bo
nego. 

- Kiedy po południu 28 lutego mol lud:i:ie przeszukiwaM 
mieszkanie i przesłuchiwali lok.a.torów, wieczorne ga:zety zdą
żyły już poinformować czytelników o zbrodni. podając spo.00 
szczegółów. 

- Chwilec2Xę. A w jaik:! sposób zboodn.lę odlkiryt.o? 

- Tego dni.a, to jest 28, o.kolo południ.a., dororczyni za.niepo-
koiła się, ponieważ ·nie widziała ani pani Faverges, ani malej, 
która regul.a.mie uczęszczala do pobliskiego ' przedszkola. Poszla 
więc na górę i zadZwonila 'do mieszkania. Nikt się nie odez
wał. Spróbowała raz jeszcze nieco później, wciąż bez rezulta
tu i w końcu zatelefonowała do komisariatu. Wracając do Ga
stona Meuramt, dozorczyni wiedziała tylko, że jest ramiarzem 
i mieszka gdzieś w stronach Pere-Laohaise. Niie pOtrzebowa.?em 
go szukać, bo następnego ranka.„ 

- To znaczy 1 marca. •• 
- Nazajut;rz rano, jak 'PQWied1lliaiem., zgłOISll się &am do ko-

misariatu IX Okręgu oznajmiając, że jest sdootraeńeem ofi.aa'y. 
Komisariat mwezwal wtedy mm.le... 
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W czerwcu br. 

„Dzieie grzechu" na ekranach kin 
W oierwszvch dniach czerwca wel

dzie na ekrany kin zrealizowana przez 
Waleriana Borowczyka filmowa 
ąda1>tac1a .. Dzleiów itrzechu" wg oo. 
wi~ StefanA żeromsktel?o Główne 

role w filmie odtwarzala studentka 
łódzkiej PWSFTviT - Grażyna DlU· 
e;<>łecka ora1 Jerzy Zeln.!k Olltlerd 

t.ukaszewlcz Roman Wllhelm1 • Ma· 
rek Wal<:rewski 

Pisane w latach 1904-1907 .. Dzteje 
.e;rzechu" należa do nailloczytniel-

SR-ODA. 21 MAJA 

PROGRAM I 

9.00 Wiad 9.05 Gitariada. 9.25 Stu
dio S-13 9.S-0 Moskwa z melodia i 
piosenką. 9.45 studio S-L3 9.55 OO 
czyta kraj 1t.) l0.08 &'luzvka. I0.15 
Studio S-13 t0 . 2.ii Chw'.la muzylt! 
rn~o .. czarne 1ai;ody" - fragm pow 
10.40 Apetyt wzrasb w miare sht· 
chanla. 10.45 Le.ksYkon Jazzu •• B" 
11.00 Studi" S-13. U.15 ChW!1a mu
zYki. ·lll..18 Nle tylko dla kierowców. 
Ll.25 Refleksy 11.SO Rzeszów n.a mu
zyCZll'leJ antel!lle. 1'1.45 Studjo S-13 
1'2.20 Rzeszów na muzvczmel anterJe 
- oz. II. 12.40 Koncert tyczeń 13,CO 
Mel.. ludowe. 13,15 Rolniczy kwa· 
dranAJ. 1~.30 z antolo~H JB.Z7JU, 14.00 
Pieśni ' tańce 14 .30 S1>0rt to zdro
wie 14.:!S Muzyczne nowości 15.00 
I me1dune'k 7 trasy XU etapu WP 
15.05 Wiad. 15.10 Listv 2 Polski. 15.15 
Wtosk!e płyty 15.30 II meldunek z 
trasy XII etapu WP 15.35 Operetka, 
Jej twórcy I wYkOl!l.awcy. 16.00 m 
meld, z 1lr11$Y XIJ etapu . WP 16.05 
Tu di"Uga zmiana. 16.15 Propozycje 
do Ll.stv PrzebOJów. 16.30 IV meld. 
z trasy }9'.I l'taP'U WP. 1$.35 Aktluał
n<>ŚCl kulturalne. t6.40 BaJ1adY duetu 
Mar~ - Almon.d 17.00 Tran.smla1a z 
zalrońc7.enia XD etlliD'U Wv00lgu P<>· 
koju w t.odzl CLl. 17.30 wza1emn1e 
beiz zobOw!azań. 18.00 Mu:zylta I ak
tualności 18.25 Nie tvlko c11a klerow 
ców 18.30 ?rzebOle non sto!). L9.00 
Dzlenn.ilk. 19.15 Gwiazdy estrad 19.45 
Rytm, rvnek. reklama . 19.55 Alk.o
ho! - al.kohollzm alkohol. 20.()(J Na
ukowcy - rolnikom 20.15 Frmoser
wis. 20.~7 Kronika sportowa (!'..). 
21.00 „Postawy I "·zorv". 21.15 Snle
wa Klal"i Katona. M.25 Koncert cl1<>
oinowski. 22.0tl Dziennik 22.1s Be•t 
oo hisr.o -tń>}:-0 1 22.:lO Motospri,wy. 
22.45 I;u;Jy Suita francuska g-
moll, 23.00 Wiad. 

szych POwie-4c1 żeromskie;ro Utwór 
orzY1etY kontrowersvlnle. wzbudzi) 
sZYbko za.lnteresow11.nie fUmnwców. 
Pierwsza ekranlzac1a oochodz , 19U 
roku . a lei reall7.ate>rfml bvl aktor 
- Ant0<n• Bedna.rezvk którv odtwo
rzy! role Płazy SDlawslcfei:ta Kole1na 
oróbe orzenie•1en1a n• ekran te1 DO• 
wieści oodieto w 193~ r (re~ Hen. 
rvk Szaro• Film reż. Waleriana Bo
rowczYk8 !est trzecia ekranizacja 
.Dzlejów l'(rzechu". 

; 

lAl.40 Pod skrZYdlami Hermesa 
mag. 19.00 Muzyka ()perowa. 19.15 31 
lekcja iez franc 19.30 Teati PR 
.. Trawą wvrosnać" - słuch 20.20 
Miedzvn T:-vl:runa Kompozyu1rów. 
21.22 H. Góre<:ki - 4 preludia 21.30 
z k:raiu 1 ze świata 21.:W Wiad. spor 
t<>we, 21.55 Rozmowy ł refleksje. 
22.05 Stołeczne akttialności. 22 .30 
.. Stulecie impresjonizmu" 22.4<1 Mu
zyka. 22.50 Warto przypomnieć 23.00 
I.Inpresje Jazzowe - aud. 23.3<1 WJad. 

PROGRAl\l nx 
10.35 Pieśni 1 t>iosenkl. 111.00 .Tama 

ze Skandynawll. u.20 ż:rete rodzin.o 
ne - mag, U.50 Pieśni 1 oiosenld, 
12.M Potudliltowe wvd z kraju 1 ze 
świata. 12.20 Chwila muzyki . 12.25 
z~ kierownica 13.00 Dzień lak co 
dzień - mag. IB.10 E, Presley I je. 
go na.śladc>wc:v. 15.30 Herbatka prz$ 
samowa.rze. 15.50 L. CarveU - !llta
reysta Prawie do9konaiY. 16.15 Pio
senki z listów, Ui.45 Nasz rok 75. 
17.00 E)kspresem nrzE!2 śWiat, 17.05 
„Przedzia2 morderców<' odcinek 
oow. 17,15 Kiermasz oh"t. 17.40 Pi
sarz miesiąca 18.00 MuzykobTanie. 
~8.3<1 l?o!itYita dJ1.a wsZYStklch 18,45 
Aktualności muz. z Par:vta. 19.00 Coo 
wieczór powieść . 111.30 EksPresem 
przez świat. 19.35 Muz ooczta UKF'. 
2tl.OO Dzień za,bójey - gaw 20.10 
Wielkl pianista. 20.50 .. Monitauur'' -
słuch lM .20 Z h!stort1 czarne.gn Brod 
wa:vu. 21.50 ~era łYl?Odnia. 22.00 
Fakty dnia 22.oa Gwlazda siedmiu 
wieczorów - G O S1111ivan 22.18 
Trzy kwadranse - !>r<>blemy - mag. 
23.00 A. Makowieckl - w:iersze. 2Cl.OS 
.. Podróż do środka ziemi" baśń 
muz. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

PROGRAM n G.M; TV Tecllnil!mm Rolnicze (W), I 
6.H TV Technikum Rolln1cze (W). 

7.40 .. Gorączka zl:ota" - film fab, 
orod. USA. w roli gł. Ch. Charpli111 

8.30 Wiad 8.35 My 75 - a:ud. 8.45 (kolor). 9.()(1 Chemia Id VU - So... 
Muzvk1 spc>d strzechy. 9.00 Ko:ncert le cWl 10 no Fizyka ki vn - „Pó 
9.40 Regiona•ne oArod~' naukowe. ki my · żyj;,my. · <Wl Ji2 45 TV Tech 
l<l.00 Czvtam v klas\tkow. 10.30 Z nikum Rolnicże <Lódt) i~..,- TV 
estrad i scen ope.rowvch y.oo Kon- Technikum R<>l.nlcze (Wroelawi"" 14.40 
cert Ti;lemanna 11 30 ~:ad, 11.35 Politechnika TV - Fiz;Y'ka, kuirs 
Pleć m.o nut o ~;r;:vchowamu L.40 .. z przy~otowawczY (Gdańsk). Lli.lij Po
naukowei orasv. 11.50 , Od \atr d~ Jitechnika TV: Fizyka, -kurs 1>rzygo
~a1:tvku . - region kra.cowski. 12.0° towawczy (Gdańsk) 13 45 NURT 
Kc:·--;_,-,,,c•v f!,J l2.IO 0 xzatek nu- (K.ralrów) . 16.20 Dzlenntk (kolor, 
l<>SC'. - ir~.E(m . l)fJW. (!,,). 12·30 Ka.- W), Ió.30 - x:xvm Wyścll( Pokojtt 
lejdoskoo muzyczny IL). 13.00 B. XI l XII etao (Lód.t) 17.40 Dla 
Britten - .WaTiacie". 13.20 Mozart mlooych widzów: Skrzy-dła (Wro
- Uwertura do op „Lucto Silla" · c!awl. 18.l<l Losowanie Mal~n LC>lika 
l3.2<l W\ad. l~ .35 „AntykWariat z ku- <Wl. 18.20 W środku Polski (L6dź). 
rantem" 13.45 M!niprzeglad to'1klo- 18.40 Polska - Konto 1975 <'kolor, 
r"stvcz:ny. 14.00 O zdrowiu dla zdro Wl. 1'9.20 Dobr8lloc (kolor. W). 20.20 
wia 14.15 Rel)Ortd lit. 14.35 Utwcr:v .. Gracz" - film fab orod. radz. (ko
R. Kw\atkowskie:i(o 15.00 Zawsze o lor. W>. 21.55 Kronika Wyścigu Po-
15 15.40 Adelina Gallert śpiewa ole- koju (\V). 22.05 Sylwetki X Muzy 
śni Haydna, Mozarta I Hauera. 16.00 (Po2l1lańl. 22.30 Dziennik (kolor, W>. 
W trosce o sło·wo • treść 16.15 K.On- 22.45 Wiad. s1>otrowe (W) 
cert fCl'rtepianowy. 16.45 Aktualności · 
!ód.Zlkie (L). 17.00 T<>n I test (L). PROGRAM U 
17.03 DYskote'ka rozrywkowa (L). 
18.00 „Dzień dobry kobief)()" (L). 
JB.20 Termtnarz muz 18.30 Echa <tnie. 

o e chi 

Specjaliści z Przemysłowego tnstY
tutu Motoryzacji opracowali nowy 
typ ChbOdnlcy do „Fiata 125P". Zmie 
nlony wstał wzór tzw. ażuru ra<llil
bOra blaszki odprowadzające 
ciepło sa obecnie cieńsze, za to roz. 
mieszczono /je gęściej, „Fiaty" wy. 
pooażone w nowy typ chl<>dnic ma
ją wydajniejszy układ chłodzenia, a 
FSO może zaoszczędzić rocznie ok. 
90 1>0n miedzi, 

Wanny w kształcie trapezu 
Polski Komitet Normalizacji l miar 

zait.Wierd.zil nową normę dotyczącą 
produkcji żeliwnych wanien kąpie· 
lc>wych. Wyroby wykonane zgodnie 
z tą norma będą odpowiadały stan. 
dardom światoWYm. Norma przewi
duje wyposażenie każdej wanny w 
uehwyty ułatwiające wchodzenie 1 
wychodzenie, zmniejszenie ciężaru, 
a przede wszystkim zmianę ksztal
tu wanny. Być może już w orzY
szlym roku na rynku ukażą się 
wanny o kształcie tirapezu. Zmiana 
ksztaltU polepszy funkcjonalność 
wanny oraz spowoduje racjonalne 
zmniejszenie zuźyc!a wooy podczas 
kąpieli. Norma ujednolica wysokośe 
wanien, dzięki ezemu można będzie 
wreszcie produkować typmve obu
dowy I zunifikowaną arma~ę. 

Dnia 1~ ma.Ja 1975 roku zmarła 

:117.0IS Język francuski - Jekcja 4.1, 
cz. I. 17.35 W bratniej wsoólnocte. 
111.05 Kino Ml.Jńatur - żart fUmo
wy (!kolor). 18.i!O „Tri.o forte-Planowe 

Es-du;r op. nr 1 „LUdvika van 
Beethovena" (Kraków). 19.20 Dobra
noc (kolor, Wl. 19.30 Dziennik (ko
lor. W). 20.20 Informator turvstvcz
nY. 20.50 Dziecko w świecie doro
s!yoh - program !>Ubl. 2t.~ 24 i:o
dziny Orolorl. 31.30 Jezyt'.it an.I(. -
lek>c:la 29. 22.00 „Ra-port 36" - ftlm 
fab. tn'Od KRL-D. 23.45 NURT. 

z wielkim bólem zawiadamiamy, 
te w dniu tł. V, 18'11'1 r. zmada 
w wieku .,, lał 

•. i •. 
MARIA 

POŁAWSKA 
s «Jomu 8LrSKA 

PogrAetJ odbędzie S. w dniu 
tt.. v. 19'75 r. o godz. 15.30 • ka
plicy cmen1- na Dołacll. 

COolłKA i PC>ZOSTALA 
RODZINA 

Dok.tor ll"&me BOBOWSIKIEJ• 
c.rsKIE.T, wy.razy głębokiego 

WSI>Ółczuei& • powodu śmierci 

OJCA 

~ł 

KOLEżANKI I KOLEDZY 
11 ODDZLUJU ~EGO 

,,.B" SZPITALA 
liM. JONSCHERA 

. DR MED. 

HALINA CIBORSKA-JAKUB10'WSKA 
adiunkt Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej w Lodzi, skarb
nik Oddziału Lódzkiego Polskieg-0 Towarzystwa Farmakofogtcmeg-0. 

W Zmarłej traci farma.kole>gia polska wybitnego pra.e-0wnika nau
kowego, ofiarneg-0, niezwykłe obowią71kowego i aktywnego członka 
Towarzystwa Farmakologicznego. 
Uroczystośej p<>gTzebowe rozpOC1lllą. się w Kościele Katedralnym 

w Lodzi. dnia 21 maja o godz, ll!.00, Sklld n.ast41!PI przewiezienie 
zwłok Il<> Sieradza. 

Dla oozestnik6w ~u zoata.nie pOdStawiony przed Jtatedrl\ 
11111toka.r o god& 1!.45. 

ODDZIAŁ r..ODZK.1 
POLSKllEGO TOWARZYSTWA FARMAKOLOGICZNEGO 

Redaguje kolegium. Redakcja - kod 90-103 Lódt, Piotrkowska 98. Adres pocztowy1 „DL" Lódt skrytka nr 89. Telefony: centrala 293·00 łączy ze wszystkimi dz1alamJ Redaktor naczelny 325-Sł 
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