BfroH

l

'tócli,

Wyd, A

poniedziałek

Rok X,XXI

!3 czerwca 1975 r.
Nr 140 (8138)

Cena

I złoly

I

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Czynu Rewolucyjn ego
z udziałem członka Biura Polityczneg o Wł. Kruczka
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Posiedzenie Biura Politvczneuo
•

Prez ydiu m

I

Rządu

Na. wspólnym posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium Rządu w dniu 21 bm. rozpa;f.rzoprzygotowane
1976-1980,
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach
założenia.
no podstawow~
przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów.
W wyniku przeprowadzonej dyskus,ji zostały zaakeep towane generalne kierunki rozwoju na lata 1976-1980,
jako podstawa do dalszych prac nad projektem planu 5-letniego w resortach i uri:ędach wojewódzkich.

Na zdjęciu (od lewej) dyslawa Kruc.zlca.

Miasto

w~racza)q

poczty ~tanda rowe oraz moment odswnięcta

przybrało odświętny

wyglqd.

Łódź szczególnie uroczyście obchodzi rocznicę pamiętnych wydarzeń, które przeszły do historii światowego ruchu robot·
niczego pod nazwą „Czerwcowej Rewolucji". 70 lat temu, właśnie między 20
i 24 czerwca 1905 r. rozgorzały najgorętsze walki na ulicach Łodzi, stanęły

pomnil<a

przez

Wla.

Pot A. wach

W rocznicę pamiętnych wydarzeń, w
miejscu, gdzie wykonywano wyroki śmier
ci na bojowcach, na Polesiu Konstantynowskim, tam gdzie przed laty powstał bezimienny cmentarz ok. 200 roodsłonięto
botników-rewolucjonistów,
wczoraj Pomnik Czynu -Rewolucyjnego,
projektu łódzkiego rzeźbiarza Kazimierza

pewniający systematyczną poprawę Polski w bieżącym 5-Jeciu one f(".ź
materialnego i kulturalnego po:r;io- będą decydować w latach następ
mu życia Judzi pracy oraz umacnianie nych Wyrażać się to będzie w wysocjalisttycznych stosunków spoleez- datnym zwiększeniu funduszu sporealnych onych. Człowiek, jego pobrzeby i mo życia, wzroście płac
żliwości olkreślaly kierunki rozwoju raz przychodów pieniężnych ludnobarykady, na których robotnicy walczyli
ści i świadczeń społecznych w najo swoje prawa, o wolność swojej ojczybliższym 5-leciu. Podstawa dla oKarpińskego.
S>iągnięcia tego celu jest rozbudozny.„
wa potencjału produkcyjnego i dalsze unowocześni.a.nie całe.i bazy materialnej polSlkiei gospodarki w odpowiednim dostosowaniu do warun
• 1których klasa robotnicza wstawiła
Na uroczystość 'P11ZY'by1o kilka teranów mchu rewolucyjnego,
ków okresu 1976-1980. Oznacza to, tysięcy
mies?Jkai'lców mia„ta. przeó- w~ród nich c.ó!'ka Juliru~ Marchlew się w walkac~ rewolucyjnych 1905
1971-1980
że cale dziesięcio1ooie
roku - z woiewództw katowickiepoldziałacza
władz: czło skiego, wybitnego
konsekwen- s.tawiC'iele najwyższych
stanowić będzie jeden
nek Biura Polityc:znego, przewodn·i- skiego i międzynarod;)wego ruchu go, warszawskiego. białostockiego,
li tnie realizowainy etap polityki spo- czący
CRZZ - Wła.dyslaw Kruczek, rewolucyj.nego - Zofia, radca am- ieradzkiego, k.ra.kow kiego. kalisłeczno-gospocJa,rczej. nakreślonei 11.a
Wasyl! kiego. lubelskiego. PO.mańskiego !.
~'l ba<-1dy ZSRR w Pol.o.ce ~lonck KC, przewodniczący
VI Zjeździe partii.
bielsko-bial~kiego.
tralnej Komisji Kontroli Partii - Swiryn.
W nadchodząe:tm 5-leciu zakla.da Stefan l\lislaszek, kierownik WyLódź. iel klasa robotnicza przez
Przemówienie otwierające uroczysię poważny wzro.st produkcji prze
prowadllo;na od 1 czerwca br. Teforma polegają.ca !la ~PZPR,
KC
członek
s.tość wygłosi!
ldeowo-Wych-O<Wal\vdziału Pracy
myslowej i usług, a zwłaszcza pro- ~zei KC PZPR Wiesław Klimczak, I sekretarz KL partii. przewodni(Ciąg dalszy na str. 2)
stopniowej strukturze władz i nowym podziale terytorialnym
2maezenie
dukcji rynkowej. Duże
konieczność dostos.owania zasad funkcjoonokraju wysunęła
Ta.- czący Rad~- Narodowej m. Łod2li
minister przemvsłu lekkiego
wzroot
rozdalszy
macz•nie
i
również
będzie
warunków
mieć
nowych
do
wania prasy terenowe.i
Kunicki, wiceminis.ter oświa Bolesław Koperski. Witając dostojprodukcji rolnej. Soczególną uwa- deus-z
szerzon)~b zadań. W związku z tym. poczynają·c od 1 lipca. wpmwaprof. nych !!ości mówca zwrócił także
wyższego konity- ty i szkolnictwa prezydent
rozprowadzania
zasięgu
llę zwróoo.'10 na pobrzebę
dzone zostaną zmiany w dotychcz;asowym
m. Lo- uwagę. iż przybyły na uroczystość
handlu dr Jan Górski,
w ich konsekwencji zootaną zmie- nuacji szybkiego i'Qzwoju
większości dzienników terenowych;
gro.no we- delegacje ludzi pracy województw,
specjalizacji i ko- dzi Jerzy Lorens, liczme
zagranicznego.
nione także nazwy niektórych gazet.
innych
tetakże
a
prasy
operacji produkcji,
W celu zorientowania wszystkich czyte1ników codziennej
i
form w.sopólpracy gospodairczej
renowej o zaikiresie wprowadzanych w tej dliiedzinie zmian., informujenaukowo-technicznej ze Związldem
my, że:
Radzieckim i innymi kirajami so- „Gazeta · Białostocka" zmienia nazwę na :,Gazetę Współczesną" i
cjalistvcznymi. Zakłada się także
obejmować ·będzie zasięgiem swego oddziaływania wojewód2itwa: biadalszy rm;wój WYIDiany handlowej
łostockie. łomżyńskie i suwalskie,
i
i wspólpracy go..f)Odarcrej z kraja- „Gazet<l Krakowska" zmienia n.azwę na „Gazetę Południową"
mi kapitaNstycznymi stwa.i·zając mo
obejmować będzie zasięgiem swego oddziaływania województwa: kraW l'l'4 dniu roku slońee wzei:liwośc:i dopływu nowoczesnej teehkowskie, nowosądeckie i tarnows.kie.
sdo o godz. 3.14, zajdzie zaś •
w
produkcji
niki i technologii
Identyczny zasięg terytorialny :w.;tal us.talony dla wydawanego w
godz. 20.02.
zadań
Do
dziedzi.n.
szeregu
KrakoWie „Dziennika Polskiego".
zaliczono
ważnych
sz:cze.gólnie
- „Gazeta Olsztyńska" - obejmować będ2lie zasięgiem .5-Wego od·
Wcroot e!u.por~u.
dz;ialywania województwo olsztyńskie.
m
I~totrie znaczenie mieć będzie po- Gazeta Pomorska" - obejmować będ:r;ie za:iięgiem sw-egn oddziaprawa efektywn<>Sci ~ospodarowa
ływania województwa: bydgoskie. toruńsikie i wlodaws.kie.
nia we wszyst.kich działach gooP-O. Dla dwóch pozos•talych dzienników wydawanych w BydgosZICZy zadarki; przewiduje się więc dal zy
sięg roz.ptowadzania us.talony został następująco: „Dziennik WieczorPre-.tydenl Republiki Fra.ncuskil'j Valery Giseard d'Estainit -z mał
poE1tęp w racjonabzym wykoDzystany" - obejmować będzie s.woim zasięgiem województwa: bydgook:ie
żonką 1a.końrzyl w piątek 4-clniową oficjalną wizytę w Polsce. złożo
niu czyJl!llilków produkcji. podniei wtoclawskie, „Nowości" - popoludniówka tóruńska, rozprowadzana
w dniu dzisiejszym przewiduje
m\ na za-proszenie I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka wystososienie poniomu kwalifikacji ka.dr,
będzie wyłącznie na te-renie województwa ioruń kiego.
dla Lodzi nastepuj-ea pogodę:
wane w imieniu najwyższych wła.dz PRL. W cza.sie wityty określono
i
wyrobów i peł
poprawę jakości
- „Gazeta Poznańska" zmienia nazwę na „Gazelę Za-0hodnlą"
1.achmurzenie małe i umiarkozasady. wyzna(.-ze>no główne kierunki i rozszerzono ramy dahzego rozwego odd:ciaływania województwa: poonie.is.ze dos.t090wanie ich asortymffi
obei_mować będzie zaS>ięgiern
wystąpienie
możliwe
wane,
woju wszeehstronnej w~pólpra<'.v polsko-t'na<'uskie.i. Ma t.o zn:tczenie
tu do potrzeb spolec-znych. u.s.;:>rawznanskie, ptilsikie, leszczyńskie. k01I1.ińskie i kaliskie.
przelotnych deszczów lub bunic tylko dla obu państw. Jest t.o r(iwn.ież doniosły wkład w ooprę
nienil' calol'-S•i:talt.u procesów m18.
minimalna
Temperatura
rzy.
żenie l międŁ~-narodową wspólpral'ę.
(Cią~ dalszy na st.r. 2)
we~t~·cyjnych. o.~zczędnt> i racjOITTalWiatrv
maksymalna :10 ~t. C.
prane gvs·poda<rowanie 7~1sobami
słabe i umiarkowane z kierun·akcentem <>i'tu·t.niego - Valery G1.,;,::ard d'Estaing. U<'Zf>Głównym
cy. lepsze 1~korzystanie ma<;:zyn i
ków WSC'hodnieh. Jutro zachmudnia wizyty były rozmowy plenar- s.~nikami i~m6w ze .s.t.rony poi kiei
urządzeń oraz wydatny wzro.::it wyrzenie na ogół umiarkowane
i podpisane byli Hemy.k Jabloński i Piotr Japolsko-~r.ancw;kie
dajności pracy w przemyśle i bu- ne
lokalnie przelotne opady i
za.kl0ńczen1u doni-O&le doku- roszewicz.
downictwie, jak i obniżenie ma- po ich Stronie
rze,
polskifłt przewodnimenty.
teriałochłonności produkC'j i.
Ciśnie.nie o codz, H ~
(Ciąg dalszy na str. 2)
Jednym z celów wytycwnycli w czy!l Edward Gierek, a tra.ncuskiej
Io 748,l mm.
projekcie planu jes.t wyrównanie
likiwidacja
fmrutu g0$P0darczego,
~VVLASNA)
dalsze umocniende
dysproporoji,
a w
ekonomic2l!lej,
równ-O<Wagi
daWlllo, bo w ubiegły cztery nerki. K.obietę sprowadziły szczególnOOci równowagi ptatJJiczej.
N<ie tak
19111 - Ur. Jean Anoułlh frandolegliwości,
pewne
lecmicy
do
kairskim
za
iinwest~yjnej
podawaliśmy
piątek
pięniężno-rynkowej.
cuski dramaturg
„Al-Achbar" wiado- mogące sugerować schorzenie ne- oraz w dziedzinie zaopatrren.ia rnadziennikiem
1921 - Ur, wielki ksią:ie Lukmość o robotniku egipskim Musta- rek. Jakież było zdumienie lekarzy. tel"ialowego.
semburga Jan
Ocenicmo, że projekł planru na
fie Sadek, który żyje z trzema ner- gdy na zdjęciach rentgenowski~h
kami. I oto sensację goni sensacja. ajrzeli podwójne nerki i podwójne lata 1976-1980 jest programem amdla
Już następnego dn.ia zadizwonil do moczowody. Wszystkie one są pra- bitnym i realnym, otwartym
zmierzaj.;.na.s dr Jerzy Wiernicki z Lasku, widłowo zbudowane i funkcjonują wszyst.kich inicjatyw.
więk
je.."'ZC'Ze
osiągania
do
cych
i.nformując. iż w miejscowym szpi- rupelnie spraw.nie.
Patrzeć bez zawiści, Jak inni
Załoga Łódzkiego Kombinatu Bu-1 ly czasu. trwania budowy, kosztów.
(Jot-es)
szyc:h r€Xultatów.
do których
osiągają sukcesy,
ta.lu przebywa chora mająca aż.„
w dowy Domów popularn.1e zwane.go wydajnosci pracy. warunków bhp 1
Osiągnięciu sformulowanyeb
samemu się dą:iy, to wielkość.
Kombinat Bunim celów sprzyjać będzie dok:Ollla- Fabryką Domów zdobyła pierwsze socjalnych. Lódzki
mieiny w ostatnich Jatach poGtęp za- miejsce w ogólnopolskim konkursie d.owy Domów zd<obyl drugie
równo we wzroście poziomu życia w resorcie budownictwa na kom- sce. Pierwsze - przedsiębiorstwo
ludzi pracy, jak i w rozbudowie i pleksowe bryl{ady organizacji pra- z Radomska.
komplekNasze gr.aituJac.ie.
unowoci:eśnian.i.u naszej goopoda!rki. cy. Są to brygady, które
zajmują się wykańczaniem
(a.1>)
D:rięki wytężonej pracy calego na- sowo
rodu, Polsika znaj<ll\lje się d:zJiś na bloków mieszkalnych.
dru,l(~e
zdobyła
załoga
sama
Ta
rozwyraż;nie wyżsrzyrn poziomie
miejsce w Polsce, w konk,ursie
woju.
obejmującym przedsiębior
DORO.
Biuro Poli.tyczne KC PZPR i Prezydium Rządu zaJ.ecilo, by w trak- stwa zajmujące się budownictwem
mieszkaniowym. Kryteria dotyczv(Ciąg dalszy na slr. 2J

Za punkt wyjścia do opra-oo\van.ia przyszłego planu pięC'ioletniego
przyjęto założenia kontynuacji linii programowej VI Zjazdu PZPR.
a więc dalszy dynamiczny spoleCllno-g05podarczy roZIWói kraju za-

„Dziennik

Łódzki"

zmienia

nazwę

na

w

DZIER
KIESIE

Prezydent ~rancji V. Giscard d'Estaing
zakończył wizytę w Polsce
Podpisanie

doniosłych

dokumentów

bu=

-
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Witamy

jetlenastkę

Fiasko próby pokonania
Sahary na wielbłądzie

Widzewa

22-letni mieszkaniec Tokio, Takashi Kamionik, podjął próbę pokonania na wielbłądzie Sahary z zachodu ,na wschód. W listopadzie 1973 r.
Mauretanii, skąd rozsię do
udał
począł w pojedynkę swą wędrówkę.
miał do pokonania dyKamionlk

Fragment
niedził'lnego

meczu
(SZCZEGÓLl"
I POZOSTALE
WIADOMOSCI
SPORTOWE
S'IK. 8)

~tans

Jak dowiaduje s.ię PAP za 'J)Ośredniotwem :radiostacji mors:kie:I „Gdynaa Radio", w nocy :z 20 na 211 bm. statek dalekowsehodniei linii PLO
„Florian Ceynowa" u.ratował 39 roiJbitków z porzuconego, płonącego
&tat<ku ,.Srithep". pr.a•wdopodobnie band&1:7 ~dMei. 6 ura.towia;nych

~

-

Clięi:ko ~yoh.

5.600 km. Nie

udało

mu

się

jednak dotrz"ć do wybrzeży Morza
Czerwonego, jak to sobie zaplanował. Poct koniec maja br. w zachod
nim Mali znaleziono jego szkielet.
człowiek.
Kamionik{' jako pierwsz:v
samochodem.
pokonał

"'ł

trasę

Miech ryczy, będzjem„ mleU

dla 1iebiel
_____,
.„__________
przedział

„To
(Dokońcrerue

•
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Pomoce audio-wizuaine
na Uniwersytecie. Łódzkim
W In&tybucie Hist.o.rii UL odbyta
skromna uroczy.stGść otwa~·cia i
oddan.ia do użytku gabine.tu PQmo~
cy
audio-wizualnych.
Prorektor,
prof. dr
W. Śmiech stwierdził.
witając przybyłych gości, że obok
zain.stalowa.nych wcześniej paru 1.aoora.toriow
językowych
jest to
pierwsze tego rodzaju urz.ąd2.enie
na Uniwersytecie,
umożliwiające
przeprowadzenie dość ruomnego
programu. Słowa podzięki na.leżą
się Komitetowi Lódzkiemu
pa.rJii,
który pomógł uczelni w zdobyciu
aparatm·y i jej zainstalowaniu. Sekretarz KL. O. Ada·mczcwska wyrazila pogląd, że gabinet pows.tał
wspólnym wysilikiem wiciu zainteresowanych osób i iniStytu.<.'lji. Tworząc go wykorzystano dośw.ia<lcze
nia, jakie ma KL urzl\(l.ezając podobne gabinety dla pracy partyjnej. St.a.rano się zakończyć prace
i.tuta lacy}ne i inne pr.zed Ul'OC'ZYstościami 70-lecia Rewolucji 1905
roklu i w rzeczywistaści uro.czysfość
wcz.orajs:z,a stala się pierwszym
akcentem uświetniającym rocznicę.
G.
Adamczewska
podziękowała
wó.Zy.stkim. którzy przyczy:nil.i się
do po1vstania gabin.etu.
Dyrektor Instytutu Historii, doc.
S. Ba,nasia.k, zV1<-rócił uwagę na
fakt. że skrócenie studiów na wyeię

(Dokończenie

wości.

(JU.)

nazwę

na

ae str. 1)

cik:jdeniye11ny zasięg ie.1:ytoriałny ?»St~ vdltało.ny dla wy~a-w.a.nego w
Lodzj - „&~iennlka Lódzkiiego", kAór'y jedłloc!zełn"' 'Dl\1ema na~wę
na. „DZIENNIK POPULARNY".
.
. .
., .
„Głos Szczeciński" obejmo.wa<: ~ 2Wltęg'1en1 &wegr> oddz1al~·wania wU<jewódmwo szczecińskie:
- „Głos Wybrzeża" obejmowac bedw~ usiięei-e-m s:wejfO odc:bialywania województwa: ,gdańskie i elblą~-k1e.
_
w
J<leniy<:my za,;ięg lerytori.a:lny W6ttal u;:,1,&l.o.ny dla wyd.aw.iiin.ą.o
Gdańs.ku .,Dziennika, Bałtyckiego".
. „
. .
- . Nowinv Rzesww.;;;kie" zmie..n!ia~ą naz;wę na „~owhll·Y i obe.3.mować będą więgiem ;;.wego oddzi.~·w~urta wojeWódMIYl'a: t'l\·&Sl.iOW.SkH~.
k,rośnieńskie, P'fZ€!lllYS'kie i t'111.'1nol>rz~1ł!. . .
.
- „Słowo ·Lvdu" O!l>ejmować b~1e ~ --.o ockl~;wania
wojęwód-zt.wa: iki.eleck.ie i a·ć!darns.k1e.
- Sztandar Ludu" obejmować ~ „~ -ego oddzialywanł.a województwa.: lube1lskie, biell®kOJ)(lldlla.skiie, :zamoj;Stk.ie i chełn'!Slkie.
,;ilrybtma M;im.wieoka" ~i€.nia na!Zl\Vę na ,,NasY..Ą Trybu11.ę" i
obe.imOl\Vać będ1'ie 2Jl11Sięgiem iJWego -Od®aływam.ia województwo sitolecz.ne wars:tawskie, wojewooz.twa cie<:>han<l'wS1k.ie. <Jl!;trolęc•kie, plOC'ki..,
i o:iedleckie.
i
- „Tr)~bUIIla Opo.Js1ka" mniei1i;a . 11.IUW~ na „TD·bw11; Odrzańską"
obejmować będzie za»,ięgiem 311ve.go oddzialy·w:mia wojewóttz.two opolskie.
-„Trybun.a Roboh1foza" obejmować będzie za.s.iQgi.ęm s-wego .oddzial~··waini.a w.oj€1Wództv.-a: ka.towidk.ie, bielSkie i częs,t.cx:how.s.kie.
I<lentyczny .z;więg teryt.oriafuy urt.aił ustail.any dla wydawanego w
Katowi<:ach „Dllie.nnika Za.chodniego".
Wydawane w: Gdańsku, Ka.towica.c h, Ki..ełcach, K.ra•k<YWie. Lublinie,
Lodzi, Poz;n.a'lliu, Szczecinde i Wroclaw.i.u gazety popołudniowe
nie
:mieniają zasięgu t-erytocialn.eg,o, czy1i bę<lą dostępne w ;SJ)!°'Zedaży na
tych terenach, na których rm;prowadza·ne były one dotychezas.
S\oo()wnie do zmian w zasięgu kolportażu poszczególnych dzienników,
od
1 lipca br. wszyscy µrenumer.atorzy otrzymywać bę<lą tę gazetę,
ltitóra obejmować będzie S.W'Oim zasięgiem siedzibę ich zoo1ieszkania.
Indywidualni pre.numeratoroZy, którzy ehcie'Hby na<lal otrzymywać dolychc:za<> abotnmvany dzienillti:k poowinni zgłosić swoje życzenia w miej&cu zamó-wiemia prenumeraot.y z podaniem
nowej
na1Ziwy
da:ne~
fvtttlu. <> ile na•s1tąpila w 11>iej 'llllli,ama.

4-osobowa rodzina

Dlf:IENNłK 1.ÓDftl

ze &tr

M

1)

getyków. Zakład Energetyczny Łódź-~iasto, o~znaczony ?sta.tn.io Orderem Sztandairu Pracy. w mrn1ony piątek przezywał
kol€.jną uroczystość. Załoga ZEŁ-M zwyciężyła w
krajowvm
w.spó~zawodnictwi<i zakładów energetycz.nych. Podczas uroczy,,__
tego posiedzenia KSR. wiceminister górnictwa i energetyki - - B. B~r
toszek, przekaz:al. w ręce załogi Sztan<l<tT Przechodni Rady Ministrow
i CRZZ.
Efekit~ ubiegloroozmej działalności. · energetyków lód2lk!i.ch moi.na wym1erzyc konkretnie. Składa siQ na nią całkowita realizacja zadań
produkcyj.nych. Zakład doot.arez.a obecnie energię elektryczna dla 294
tys. odbiorców. Zreali2J01Wane zoo.taly w tym cz.asie t.a.k7,e trudne z.:idania inwestycyjne - budowa tirzech st{lc.ii energetycznych. W sum:e.
długość llnii energetycznych- zwięik.~zyl:a się o 4 proc„
moc s.tacji
o 20 proc„ a ilość S•przroanej energii o l l proc. Równoc-ześnie -zmniejszono liczbę a.warii i ~krócono cr..as ich usuwania.
O iq~ięcia te podkr~ślił w swoim wy&tąpieniu sekretarz KL PZPR St. Bnjur, skladając na ręce ca.lej z.alogi gratulacje z oka~j i teg-0 koleinego W}"różnienria i rówJ1oczeS.nie !)Odziękow<l!l1ia z.a ofiarną pracę,
tak niez:bę<lna dla szybkiego 1'02'\Voju naszego m.i.W!a.

cie prowad2x>nych

prac naid planem dążyć do zapewnien.ba
da!&'7...ego umoon.ienia równowagi ekon.omi.~ej i ut·rzyma'llJ.a
określo
nych w zaiażeniach proporcji r-OIZwojowych dotyoz.ących
:zwłaszcza
tworzenia i podziału dochodu narodowego, przy jednoczes<1u!!j &tale.i P'(llpmwie efektywno6ci gospodarowania, zwlas= pl.'ZeZ wykorzystanie poo:a:inmes.tycyjnyeh czy;nników ro71WOjtt g<JGl!'O(iairczego kiraju.
Podk;re·ślono. że podobnie jalk w
bieżącym 5-leciu decydującYm, CZY!l
niikienn roll\voju spoleczmo-ekonorrnci;nego ie.sit aktywność i paitriotyczna poS.tawa ludzi pracy wyraża
jąca się w wy&Oko wydaijnei i dobrze rorg:miwwanej p<raicy. dyscyplinie i odpowied~all<nośc.i zawodowej.
Biuro Poliltycme KC P:OPR
i
P.rezydtum Rządu za.<p-00nal'y się z
przebiegiem i rez.uMa:tami
wi-z;yty
prezyde:nita Republi~i F.rancuskie-j.
Valery'ego GiscaJ!'da d'Esrt:aiing
w
Polskiej Rreczypospólitej Ludowej.
Aprobując w peł.n.i podJ>iswie dokumen.br
i. zawarte porowmi€JJ1..ia
oraz przyjęte ustalenia, Biuro PolityC'Zllle i Prezydium Rządu stwie;rdziło z zadowoleniem.
że ,llJ'izyta
prezy<lenta Francj.i i jej
owocne
wyniki utrwalają osiągnięty w ostaitnicll la.tach postęp w sitosunkach dwuJ;;t.ronnych i otwierają nowe per31P0kty·WY dla dalszego rozwoju wzajemnie korzystnej ~lsik~
t:ranclL~kiej
w&-pól.'\>racy w dzied~
nie gospodarczej i naukowo-technicZJnej. a także dla poglęb!enia trndycyjonej p.r:zyjażill obu narodów.

Podczas uroczy&tości wi.cemiinisiter B. Bartoszek i wic~ez.ydent m.
L. Krowirantla u.dekonl!wali najba;rdll.<iej zasluwnych pracowników ZEL-M przymanymi pree.z Radę Państwa odznaczeni.ami KTZYże
Kawalerskie Oroeru OdTodzenia Polski otrzymali: E. Adamczyk i J.
Elke. Złote Krzyże Za.<łuE?i - 1\1, Ciechulski i R. Krajewski. Srebrne
Krzyże Zasługi G. Kopiczke i K. Pudlarz.
Ponadto
kilkadziesiąt osób otrzymało Honorowe Odznaki Zw. Zaw. Energetyków.
odznaki Zasiluionego Przodownika Pracy Socjalis.tyC2lllej i Zaslużonego
Łodzi

Prac~nika ZEŁ-M.

DJLi.a 21 or.erwca 1975 r. po

'

I

.;

Komendant WAM, plk. lioc. dr
hab. med. J. Bończak w1·i;~.1.al w
sobotę najsta!l'.s.zemu rocznJkowi'.stuchaczy akademii dyplomy lekarskie. Z kolei w niedzielny poranek, na placu ćw.icz.eń uczelni.
wobec liczinie z.gromadzonych rodzLn i mies:z;kańców miasta. odbyła
się urocz~·sta
promocja of.icerska.
Aktu tego dokonał wiceminister
obro:1y narodowej, gen. broni T.
l'nczapski, pa.,;ują:c iwko pierwszego
prymusa uczelni ppr. lek. W.
l'łustochowicza.
Wsµóizawod.n.ictwo
wśród słuchaczy akademii wojskowych, w tvm tai1"2:e i
Łódzkiej
W A:vt, je:;t niezwyik!le trudne. Naj1-ep.si uhonorowani wet.a.ją Medalem MON za ttlroóczenie akademii

w

w 1'tl (8l;m

głębokim żalu.

ZONA, CÓRKI,

ZIĘC,

w

1975 roku
lat 63 nasza
Matka i Babcia

pierwszą

śmierci

przeżywszy

najukochańsza

POZOSTAŁA

WNUK I

w dniu 19 czerwca
zmarła

odprawiona będzie msza święta
dnia 25 czerwca 1975 r. o godz.
7.30 w kościele parafialnym w
Koluszkach. Życzliwych pamięci
zmarłego zawiadamiają

MATKA,

CÓRKA, SYN. SYNOWA, zn;c
i WNUKI.

od

WŁODEK SŁUPECKI

tP.

ZOFIA
ROTTENGRUBER

student Politechniki

rza na Zat'Zevt'le, o czy1n zawia.
damiaj11 pogr11ieni w głębokint

bólu

Cl>RKA, WNUCZKA
nieskładanie kondo-

RODZICE I SIOSTRA

W dniu 20 czerwca 1975 r. po
derpieniach zntarła

ciętkich

Dnia ZO czerwca 1975 r. zmarła
w wieku 3ł lat

śmiercią tragiczną

S. tP.

8. tP.

JADWłGA

ZAJD'EL

Pogrzeb <1dbędzie si• dnia. H.
VI. 1975 r. o godz. 11 z kaplicy
cmentarza przy ul. Ogrodowej, o
czym pefwiadamiaJ11 pogrąłone w
głębokim 1mutku

w Polsce

8JOSTRA s

~prawie

preJereneyjnych wa-l'unków
kredytowych przy sprzedaży urzł\
clzeń iuwestycyjnycb prze-z l~rancję
do Polski w la.fach 1976-Hl78, Fran
eja, udziela. J>olsce nowego kred)1U
prefe.rencyjne.go 'iii' wyso-kośct
7
mld franków.
Umowa doiyeżl\t::.a
węgla. i ułatwień fina.tlłlowych dla polskich zakupów we Fra.ncji zapewnia, naszemu partnerowi do.stawy poważnych
ilośei węgla energetycznego i koksują.cego do 1997 r. Dost.awy
są
zwi~zaa1e
z
udziele.niern Pols<:e
kred~'iu finansowego ora-z różnych
inny<:l1 kredytów towaro·wo-im,vesty
cyjnych.
Zabierając g·łos Edward
Gierek
wyra.ził przekonanie, że podpisane
dokumenty będą dalszym krokiem
w dziele umocnienia stosunków
polsko-fra:ncuskich i przyjaźni mię
dzy narodami Polski i FrllJlcji.
Prezydent. Francji podkreślił m.
in. osobisty wkład I sekrcta.rza KC
PZPR w stworzenie „Karty ZllSa.d
przyj~ej współpracy między Polską a. Francją", która toruje drogę
do żywotnej i owocnej współpraey
między obu krajami.

w dniu 19 czerwca
zmarła

J'ui<u

nagle
ł.

Posrzeb odbędzie Ilię tUiia U
czerwca 19'1'5 r. o godz. 17.DO na
cmentarzu
rzymskokatolickim
w Zgierzu. przy 'ul. Piotra Skar11i, o caym uwiadamiaj" sr0t:pa.
c•enł

MĄŻ,

RODZINĄ

1•75

tP.

S. t P.

ALEKSANDrRA
ZAStON·KI

PAWŁOWS1 KA
Pogrlleb o4będzie 11, dnia n.
VI. br. o godz. 15 na cmentarzu
Dołach.
pogrązona

o

czym zawiadamia

w 11mutku

z<Ntanie odprawiona msza tałob·
na w dniu 23 czerwca br. o godz.
U w kościele św. Jerzego, o cz)·m
pragniemy zawiadomić Prr.yjaciól
i Znajomych

RODZINA
Dnia 18 czerwca
ku lat n ~marł

1'75

SYN i RODZICE

W pierwszą bolesną rocznicę
śmierci. naszego najukochańszego
Męia, Ojca i Dziadziusia

ROZALIA

na

KASZTELAN

Z D. BEDNAREK

:a: DOMU PEl.ZOWSKA

Prezydent Francji V. Giscard d'Estaing

Łódzkiej

Pogrzeb odbędzie &ię dnia 23
bm. o godz. 17 i< kaplicy cmenta-

Pogrzeb odbędzie się 23. VJ. br.
o godz. 16 na cmentarzu rzym.kat. przy ul. Ogrodowej.

łRENA

ŻONA, CÓRECZKA
i RODZINA

Dnia 19 czerwca 1975 r. odszedl
n,_, przeżywszy lat :Ił, nasz
najdroiszy Syn I Brat

Dnia 20 czerwca 1975 roku zaw Bogu opatrzona św. sakramentami. nasza najukochańsza
Mamusia
snęła

M.'\Ż,

i 1edy.
Brata

I

INŻ.

DOMU WASZKIEWICZ

Prosimy o
lencji.

rocznicę

JERZEGO KUMKA

Wyprowadzenie zwłok nastąpi z
kaplicy cmentarza na Mani w
dniu 23. VI. br. o godz. 15,30, o
czym zawiadamiają

ł.

bolesną

najukochańszego
Męża, Ojca

S. t P.

ALEKSANDRA
WVRWASOWA
Z

RODZINA

nego Syna,

ł.tP.

woj.511cowej z wyró7Jrueniem. Obol
wspomnianego jui. prymusa. medal tak.i na wczorajszej uroczystosci otrzYlfilal jeszcze ppor. lek. med.
W. Witkowski. 00.'\j w czaBie dluitich i t~udnych studiów nie otl"ZYm.ali ani jednej trójki, jedną trzecią
w:izY.,,tkicll ocen 1>tanowily
czwórki. res.zitę - pi:i,tki.
W nie.zwykle barW!l1ej \ll'OCZys:toś
ci oficerskiej promocji słucha.czy
\V AM uozesLnic.zyli również ~os·oo
dar.ze Łodzi z sekreta.rzem KL
PZPR - G. Adamczewską i wlceprez:ydentem fAdzi - B. Pietrzykowskim. Obecny byi także szef
służby zdrowia, z-<:a gł. kwatermistrza WP - ren. bryg. dl' med.
T. Obara.

T.

w

wie-

ŻONA

i DZU:CI

W dniu 17 czerwca 1975 roku
nagle w wieku lat 56, nasz
ukochany M11ż, Syn i Brat
zmarł

ł.tP.

S.tP.

LUDWl K MICHALSK'I
1

Nabożeństwo żałobne odprawione będzie dziś tj. 23 czerwca o
godz. 14 w kościele Dobrego Pa.
sterza przy ul. Pasterskiej 12. Po
nabożeństwie o godz. 15 nastąpi
wyprowadzenie
drogich
nam
zwłok na miejsce wiecznego spoCJeylllku na omeuta:ru: ŚW. Win«m·
tego na Dołach, o czym zawiada-

z

głębokim
żalem
sawiada·
że w dniu 21 czer\\'Ca br.
odil<zedl na za~vsze, w wie.ku 48
lat najukochańszy,
najszlachet·

ntiam.

ZBIGN'l•EW
PAWŁOWSKI
b.

RODZINA ZAKONNA

$. t P.

'

obOz\I koncentracyj.
nego w Dachi\u.

więzień

Pogrzeb odbędzie się dnia 23.
VI. br. o godz. 16 na cmentarzu
rzym.·kat. św. Józefa przy ul.
Ogrodowej, o czym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim smutku

mia

niejs:zy Mit:i:

Moza św. zostanie odprawiona
w dniu 24 nerwca 1975 r. o go·
dzinie u w kościele Matki Boskiej
Dobrej Rady w Zgierzu,
po czym nast11pi wyprowadzenie
drogich nam zwłok na młeJ9co·
wy cmentarz, o czym zawiada·
mia.Ją
pogrążone
w 1lębokim
b61u
ŻONA, SIOS'l'RT
NAJBLIŻSZA RODZINA

Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

zostanie odprawione dnia 23 czerwca 1975 r.
w kościele św. Mateusza w Pabianicach o godz. 1;;.30, po czym nastąpi pogrzeb o godz. 17 na Starym Cmentarzu _katolickim przy. ul:
Ogrodowej. o smutnym tym obrządku
zawiadamiają pogrązem

.

LECH ACHILLES
PALUSZKIEWICZ

'

Nabożeństwo żałobne

Wyrażono również s.art:ysfakcję ze

zakończył wizytę·

dlł.ugich i cię:bk~~h cieA1Pi•Jliach zmarł
św. sakramentami,
nasz ukochany

GUSTAW SZRAM
wieloletni pracowni!<

znaczenia tej wizyty dla rozs.zerzenia w.s.póldZialania Pol..s.ki i F~ancji
na rzecz dals.z.ego =acruiania procesu odprężeni.a. w stO&unkach mię
d.zy;narooowych. a zwłaszcza rychłe
go pomyślnego zakończ~.n.i.a Konferencji Be21Piecze11.sitwa i Ws1pó~pra
cy w Europie.
Biuro Poli.t.yc1me i Prez.yd-i,um Rz.ą
du, zalecając n!ezwłocw.ą realizację zawartych
poroz.uani.eń,
dały
wy.raz pr,zekonaniu, że sllużyć
to
będzie i11:teresom Polsiki i Fra.n ej i
oraz utrwailainiu w praktyce zasad
J)()lkojowego ws.pólistnienia kirajów
o odmiennych ustrojach.

'

opatrzony
Dziadek

S. tP.

Corocznie mul'y Wojskowej Akademii Medycznej im. gen.·
dyw. B. Szareckiego w Lodzi opuszcza J.;olejna. grupa absolwentów. oli<lł"rów z wykształceniem lekarskim. Ta.ka właśnie
uroczystość odbywała .sie tu w sobotę i niedzieli:.
•

(er)

przeżywszy 73 lata,
Mąż, Ojciec, Teść i

kadra oficerska
wojskowej służby zdrowia

(Doltończen.ie <.e ~tr. 1)
E. Gierek L V. GiSiCmxl d'lilf:'ltaiing
.z~oi;yll pod,pi,;y pod „Ka.i'La
Z;J><.aid
przyjaznej w.s.µólpra.cy między P0tli>ką a F<r.ancją", pod
„Dek1ara:cją
o 7..a_.,,ada:ch
i
Śi"OOka{)h rozwoju
wspótpra<.-y kuLt'lbra!ln.ej i 111aru1koweij,
1nfOII"ITla..cj i oraz st<J<S<'.l'll!kóiw mi.ędzy1u&ki;ch między PRL a Repu.bil~ką
F\rancuską" i pod urn.ową 5-łetntą
o wspó1pra'Cy gosµodarore.i
Podpisane zo.,1t.a1y talk.że: wielole<t.ni program rozw.oju ws1pół,p.r-acy
g-05j)Odarczej. przemyślowej,
nauk:O<\vej i techn~czmej między rząda
mi obu krajów. <lo:trnmen.t dotyczą
cy µolski~go węg1a i
ul.,,~:w;eń finan....owych w naszych zakupach we
Franc.ii, umowa między
17..ą•dami
PR.L i Franoją w sprawie z.a:poibieże:nia p.odwójnemu
Qpodavkowaniu
od dochodów ·i majątik·u oraz protokół z rozmów w S.pra~'ie µref€<l'en.~
cyj.nych wa.rumków kredytowych sfo
sowamych J>t-zy sprzedaży urządzeń
inwes.tycy; nych · przez
F1·anoję óo
Pols·ki w latach 19-76-1978.
Komentując na spotka.niu 2 dzien
nikarzami rezultaty wiz3rty · prezy.
denta Fra.ncji, rzecznik
prasowy
rządu
Włodzimierz .laniurek
przytooz.ył słowa Edwarda Gierka,
który w cza.S'ie ro.zmów plenarnych
stwierdził, że wizyta stan0<wila wiei
kie wydarzenie i milowy krok w
rozwoju stosunków
polsko-francuskich, Omawiając p0<lpisa;ne
w
piątek
dokumenty
W. Ja,niurek
wskazał 111. in., że 5-lctnia umowa
o współprac,'}'
gospodarczej jest
pierwszą tego roclza.j11. jaką Polska
uzgodniła z krajem EWG po 1974
roku, kiecly to gestia
tl'aktatowa
państw Wspólnego Rynku przeszła.
do komisji EWG.
kierowca 40-lttnl Władysław Gor:r:Wiełole~ni
program
ro.z:woju
kO, Jego żona Zofia orai synowie współpracy gospodarcze.t i nauko·
T-letni Roman i 14-letm Andrzej.
wo-technie:mej
wska.zuje
na te
dziedziny
rospooarki, w których
Jale "'-Ynlka z docllodzenla, przyczyną wypadku
byto niezamknięcie Istnieją
największe
możliwości
na czas prreja:zdu pocte,gu
za,pór współdziałania, wymieniając przekolejowych.
Pełniący
służbę
na mysł elektromaszynowy, elektroniskrzyżowaniu szl~ków 59-letni dróż
nik PKP Walc;i•v Kome~a zatrzyma- czny, chemiczny, hutnictwo i inforny zo:ę.tal r>r?<' "'
··,nowego prokura- matykę.
W myśl prołot.ołu z rosmów w
tora w NoweJ Soli.

Wypadek na przejeździe kolejowym
w woj. zielonogórskim

t

ożna chyba bez µrz<..,s.a.dy mówić o dohrej 9a.ssle !<Xlzk.i.ch ener0

(Dokończenie

Rośnie

Popularny„

Tragiczny wypadek wydarzył się
20 bm. na strzeżonym
przeje!dzle
kolejowym nie opodal V.'Si Niecloradz
gdzie linia kolejowa Sląsk - Szczecin - Sw!noujście krzyżuje się z
międzynarodową trasą „E-14''. Zdą
ża,1ący z Zielonej Góry do Głogowa
pociąg osobowy
zmiażdżył uderzeniem czołowym
samochód marki
,.Syrena 105" z Wałbrzycha. W wyniku katastrofy śmierć na miejscu
pon-eśli ivszyscy pasażero,Vie wozu:

Vv1. Broniews.k.iego
wkompon.owa:ny wstal how.i.em w
bryłę pomnika.:

• * •

r«ęntyczny ~ięg terytorialny ll'A&tał. usta.winy ~ ,.-,dawanego
w
Pollnaniu -· „Glosu Wielkopolskiego".
.
Gazeta Robotnicza" obejmować będzie zasięgiem swe!!f? oddztaly1 311~ia wo.i<'wództwa: V>'l'odaws1k.ie, jeleniogór.<:•kie, legaiclne 1 w.albrz,r."<kie.
d
· we
Ideitlywny zasięg teryloI'ialny zo;;1ta-l usit.alo.ny <lila wy awanego
Wroctawiu - .,Słowa Polskiego".
„ .
- .,Gazeta Zielooogór'.soka" zmienia n.azi:vę na. „GM.eh: J:ubus~~
i
obejmować będzie z:asięgiem &wego odd7liaływ.ama WOJe<Wództwa · 'Blelonogórskie i gorzawskie.
„ „ '-~ .Gloo Kos:za1iń:ski" zmienia na2.1Wę na „Głos Pomorza 1 o~łm0<
wać będzie zasięgiiem sw~ od~a!n'ia wojewódrtwa: ik.QST.ailtński•
i siup&ki>e.
,
.
. ·
-"d · ł
- „Głos RA>bo~y" obeij,mo.wac ~ ~1ęgiem .fi"łl€!g/) ~ i;i..a ~wa;n.iia wojewód'Zltwa: lófulkloe, si.€1rad:lłoie, ,pmtr«wwSiltie t iSkiiernni1e-W•1-

Zginęła

Czterowi~z

„To oni wolą nieugiętą
Uczyli nas ja.k żyć, jak blć •ię
Ja.k gar-<hić życiem, koohać życie
Ażeby syn i wnuk pamięt.al."
dziale :1 5 do 4 la.t wymaga s-zyb- ,
J. P.
szycb i ba.rdzlej efektywnych metod. Gabinet pomocy audiowizualDEPESZA Z IW AN OWA
nych stail1JOiWi pieJ.'1\\-'\SZY k.rok na
drodze do 7JlThOdern.iz-ovranfa uczel- . „Sza>J'lowni towa<'zysze, przyjmijme s€0I'deczne pozidrowienia z ak.ani.
Za.demonstrowano .na.;tępnie dz!.a- zj,i uroc-zystego od.silonięcia Pomnitanie aparatury. Gabinet wy;posa- ka Czy;n.u Rewolucyjnego, wielkiego
rono w dwa projektory 35 mm, wy<lairr.:eniia PQlitycznego i lwltiu.r.alw
życiu zapr.zyj~nionego
proje~tor 16 mm,
rzutnik pi.sorna, nego
radiowy od.bio.l'ln:i:.°\;: stereofoniczny, mia:sta Lodz;i. Sek<retarz Komitetu
mag.nebo:fion. W sz.ys1ik:ie te urzącl.z.e· Miejskiego KPZR - M. S. Grenia. a t,a,kże ruch zaslon na o<k:n.ach czyn; przewodniczący Radv NaroL. M. Kruglow.°"
i ekran.ie sterowane są z konso- dowe·j lety umieszczonej w zasięgu ręki
w,yikladowcy.
W &oboi.ę
dclega~'.ie
Komitetu
Wyrażając zadowolenie. ż;e Uniwersytet począl się rnodernrz.e>wać, Łódzkiego PZPR, komitetów dl'liel.wypada jednak podkreślić, że są nioowycll 2lłożyly wieńce w miejt.o początki bardzo sk.ro.mne, w.iele scach u:święoonych kr'..vią wru~
illlStytucji dl2li.atających na!Wet w cych o wolność i nii~egłość a
Lodzi ma u.rząd-z.enia baroziej no- m. i•n. pod Pomnikiem Bratem.twa
woczesne
i ~nkojooalne. Do-5ć Broni w Parku Pon!ia.toiw>sik;i.ego.
często właśnie
na Uniwer.sytec:e
Lódzkim zjawiają się przedstawiciele róż.nych firm IG'ajowych i zagran.ic2mych, i demonstrują
to,
czym wspól:cze..<ona techn.ika dy.s.pt>nuje w om:awiainyn1 z.aki:esie. Są to
ap.araty budzące podz'.w i wyob.raznię. Dobrze by byl-0 nastawić się
na Vl'Y'korzy.stywanie tych możli·

„Dziennik lód.zki" zmienia
~„Dziennik

tą„.

energetyków

ZE lódź Miasto I w kraju

ł)

p.jękn.iejąoe
z każdym <ln:iem
w .ttika jest - jego zdaniem - szcze-.
W)Wku &OC'jalistyc::r.nych przemian, gólnie wymo.wna, dyna.mio.zna, podw i ele dziesięcioleci walczył.a w a- je.st i pozw.t"3Alie jedynym w swoim niosła i oka.zala„.
vrnngardzie o prawa socjalne i oby- rodzaju
pomnikiem, ialko że ieii
K,rótka, letnia ulewa, kitóra dowatelskie. Boleslaw Koperski pTZ.y- klasa robotnicza dala i da.wala w kładnie przemoczyła
ucze51tnik.ów
pomnial. że „Czerwona ł.ódź,
Za ciągu dziesięcioleci przykłady wr- ur.oczy.s.tości, nie za.lci:óatl:a w SiP<>głębie, Warsza.wa ludzie pra<iy gan,iwwania. poświęcenia, odwagi w oob wyiraź.ny jej p~biegiu, Sym'bocałej Polski toczyli pod kie1·o'"''ll.i- walce o swoje prawa. f,ódź zajmu- licmego odsJ.oo.ięcia pomnika
d<>ctwem KPP nieustępliwe
boje z je w kra.ju szczególne miejsce, kon.ail.J doot-Ojna
gotaie w asyście
bezw-zgli:dnym
kapitalistyczno-ob- stwierdził m1iwca - poprzez swoje weteran.ów, ro:bobruiików wsipótozeszarniezym
wyzyskiem. W walce rewolucyjne dzieje, obecną twór~ snej Lodzi oraz przedsta.wicielle .intej hartowały się szeregi roboini- praeę i '"1"biegają<ie W · pnyszłość nych OŚi"OOków przemy.!llowy;oh :naoze, wyrasta.li przywódcy, 117.iał:wze, zamienenia.
sz.ego kiraju„.
organizato1·zy mas (.„) spełniły sie
Hold
poległym
o robotlniic.T.ą
na.dzieje i ma.rzenia tych.
którzy
Wś.ród hcmorowy<:b g<>ki był laik.- spr;i,wę bojowcom oddano 1lrzykrowalczyli na barykadach Lodzi, two- ze były sel~retarz lódlJkiego komi- mą ~wą kornpanti honorowej WP,
rzyli rady robotnicze, wakzyli w te~u okręgowego KomunistyCZ111.ej po czym o-rkiest.ra garni.oonowa ode
szeregach
rewolucyjnej
Armii Part,ii Polski. Józef Ambroziak. W grała
„Międzynarodoów~kę".
Pod
Czerwonej, cierpieli w sa.na,cyjnyrh wypowiedzi dla .,Dzlennika" .s.twier- oomni.kiem złożono °\weńce od KC
więzieniaeh, bronili Warszawy, gri- dz;Lq on m. in„ iż uroczystość,
w PZPR, KL PZPR i Urzędu Miasta
nęli w hitlerowskich obozacb za.. kotórej uczestniczyliśmy, ma dla. nie- Lodzi, a u.czestniiczą.ce w woczygłady, walczyli o wolną Polskę na go szczególnie osobisty cha.rakter. stości>ach delegacje złofyl,y Wil\mtlikli
frontach Il wojny światowej, a po Nie tylko ·z tego powodu, iż sam mwioi!Jtów.
zwycięstwie na.d fa..o;zyzmem odda.- w swej boira,tej karierze działa.cza
Delegacja
młodzieży
za.paJiila
wa.li życie w obronie władzy
lu- (7 la·t w wię:deniaeh saua-cyj.nycb) znicz pod pom:ndi~iem.
dowej."
wielokrotnie stykał się z bojowcaNa zakończenie wcrora.j.szej podZ kolei r.abral głos
Wlady.s;la~v mi 1905 roku i uczył !>ię od nich n·ioSll:e:j
uroczy&tości
ood!>łon.i ęoia
Krw::zek. Zi\~Tócil on uwagę,
ze działania i walki, ale dla.tego rów- Pomni!ka Czynu
Rewolucyjrnego,
Lódź miasto dziś cv.ra.z oog.a.t.s7..e
nież. iż forma plastyez.na. tego P&m zesipól ar.tys.tów scen lódz:kfoh zapi·ezentovral &!)ecjail.ny progir.a.m zal,ytu,~<J1Wany: „ To «mi wotlą nieugię

ze str

łódzkich

Dobra passa

Olll wolą nieugiętą ... " Posiedzenie
Biura Politycznego

ZONA, MATKA, SIOSTRA,
SZWA.GROWIE i POZOSTAŁA
RODZINA

z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 czerwca 1975 roku zmarła
po kr6tkich a ciężkich cierpieniach. w wieku lat 73 nieodżałowanej
Zona, Matka, Babcia.

pamięci

1.tP.

GEN0 WEFA ART
1

Z DOMU LAMBRECHT
\1Vyprowa4zen!e drogich nam zwłok nastąpi dnia H. TI. ł>r.
o godz .. 16 z kaplicy Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej - poprzedzone m•z11 żałobną.
O czym powiadamiają pograżeni w głębokim smutku.
MĄZ, SYN. SYNOWA i WNUCZĘTA

do

współpracy

Łódź

- Iwanowo

w

(3)

dla stararlelj

mtodzleży

w

Iw.aino-

wie.'}

W śród miejaoowej Poloo.U poikaź
ny odsetek &t.ainowdla inteligencja,
w tej mierze profesorowie St. Stradomski i J. K.ah1, nauczycielki
H. Snarska i M. ~ior, leka.rze
i inżynierowie, którzy brali allmywny udział w organizacji nauczania
i
szeroko
pojętej
dzi.alaJności
kulturalno-oświatowe:.j. Aktyw Komitetu Opieki Spolecmej
byl
inicjatorem wielu ptV.edsięwzięć i
imprez, w tej mierze:
wiecmrów
przyjaźni
i braterstwa 'nairodów
Zwią7lku Radzieckiego i Polski, rocz
nicy Bitwy pod Grunwaldem. Pawstania Lis.topa.dowego. ro=icy pow
stania Związku Radzieckiego i jego
sił zbrojnych. W dzlalalności
kół
zainteresowań. ~oly, świetlic I Domu Dziecka wiele uwagi poświę
oono historii ojczystych dziejów
kultywowano naukę pieśni i tańca
środków żyi.vności na sumę polskiego. W ramach spotkań i re196.049,89 rubli oraz odzieży i obu- brań z uwagą wy&luchiwaino infarwi.a wartości 145.819,20 rubli. Ra- macji o kraju. o sytuacji na frondzi.eckie władze handlowe przek;a- tach II woj.ny i udziale w nie; Pozaly pod koniec 1944 ra.lru dodatk<>- laków. Komitet Opieki SpoleC'lltlej
wo Komitet.owi Opieki Społecznej był również inicjatorem wielu 7.lbiódo podzlalu wśród Pol<mii m.ilil. 200 rak pienięż.nych na pomoc najbarpat' bielizny męskiej, 80 par kale- dziej potrzebującym a także na posonów. 50 par obuwia, kołdry, prze- moc 2l!1iszcrone.i Warszawie i uz,brościera.dta, s;podnie, blUIZki, koszule, jenie Armii Polskiej.
sukienki oraz 25 talonów upowaŻozlegla w sensie p.rze.>triW!'li
niających do nabyicia po 6 m tkai wielostroamości d!ziała!lność
n.iny.
KOS przy Zamądzie Obwo~y wymi,at' posiadała madowym ZPP w Iwanowie
teri.aJ.na pomoc KOS dla dzieci polspotykała &ię z dużym uzna•
ski.eh. 1) Zgłaszane przez KOS wlamem ze stro."l.y wladz rad210m radzieckim potrzeby w tym
dzieckich i tamtejsze; PoiloTAlm-esie byly za.wsze uwzględniane n.ii. Tcr,eba bowiem pamiętać, że
i dos.lownie - jak stwienba się przez pewien czas Zarząd Obwod<>w .11.prawozdaniu - ani jedno dziec- wy ZPP, w tej mierze i Zaxząd KOS
ko po}Skie nie pozoo.talo b& opiek.i - w Iwanowie, opiekowal się ości.en
i pomocy. I tak każde d2'liecko otr'zy nymi obwodami tj.
kostromskim
mywalo w ciągu roku: 1 parę i wŁodzi.miers;kim. Wyrazem tego
butów, :I m „manufaktury" (tkani- , współdzLalania byla m.iln. między
ny). bieli2lnę, spodnie lub sulkienkę. obwodowa kOillferencja ZPP obwoDzieciom
przydzielano
również dów: iwa.nowskiego, kOSltTomSlkiego,
mleko i 81.odyc.re. Tyliko w 1944 r. wołogodzkiego,
jaroslaiwskiego
i
])OlllOCĄ materiaJiną o warto.'iei po- wlodzim.ierskJego, w omsie której

caloksztalcie poczynań Polonii radzieckiej w obwodzie
1wanow&kim istotJ:ne
W DWOCH POPRZEDNICH ARTYKULACR Z TEGO CYmiej~
zajmuje sp<>leczKLU PT. „HISTORYCZNA MISJA" I „LUDZIE TWORZĄ HISno-pohtycz:na
działalność
TORIĘ" WL. HONKISZ OMOWll.
GENEZĘ
POWSTANIA
Komitetu Opieki Społecz
ZWIĄZKU
PATRIOTOW POLSKICH W ZWIĄZKU RADZIEnej. powołanego w lutym
CKIM
I
N
A
TYM
TLE
DZIALALNOSC
ZARZĄDU
OBWO1944 r. m.in. z inicjatyWy przebyDOWEGO ZPP W IWANOWIE. TRZECI (I OSTA.TNI) ARwającego w Iwanowie pełnomocni
TYKUI. POSWIĘCONY JEST DZIALALNOSCI POLSKIEGO
ka ZG ZPP tow. dr Bolesława
KOMITETU OPEKI SPOLECZNEJ W TYM OBWODZIE.
Drobnera. Potrzebę istnienia tego
rodzaju integrującej wychodźctwo
polskie w Zwi.ąllku Radzieckim Lnstytucji najlepiej oddaje fakt spontanionzego przystąpienia I :zxleklawyniku ści&lej współ,pracy
rowania się na członków KOS.
nawet - jak wspomina &ię o tym
i w5,p6ldzi.a.lania z władzami
Powoła.ny do życia 7-osobowy Za- w rOC2111ym s.prawo:zxlan~u KOS radziecki.mi ~o rówrząd Obwodowy KomMtu Opieki robiły „piero:ilki z ryżem i mięsem~
nież rozdział wśród Polonii
Spoleczne:.j prowa.dzil wielostronną oo, zważywszy n.a niezmiernie trud
radzieckiej t!.W. pomocy amerykańs.klej
w
postaci

W

dzla!ailiność

w dwóch pOdstawowych

!mel."unlk.aich:

-

w oparciu o ścisłą współpracę z
radzieckimi wla.dzami partyjno..
administracyjnymi udzielał pomocy materialnej rodziillom polskim, inwalidom wojennym, cho
rym i dzieciom;

-

ksrrtaltowal uczu.cia t)atrioty?.?mu,
miłości do ·ojczyzny, kultywo-

wał mowę polską, uczył przyjaźni

ii braterstwa naszych narodów.
Doniosłym
gującym
na

i konkretnym, zasl:unajwyżs.zy szaC'l.Lnek
i uznan1ie poezynaniem Komitetu
Opieki Społecznej była nieustanna
pomoc wszystkim żollnierzom polsikim przybywającym 'Z pierWSLej
linil frontu do miejsoowych szpi.tali. Rangę organ.izacyjn0-materialnych przedsięwzięć
najlepiej ilustruje cyfra prawie 500 żołnierzy
polskich, którzy spotkali się z pomocą tutejsze.i Polonii, przebywając
na skutek odniesionych ran w szpitalach Iwanowa. ') Godzi się wymienić, że je=e w listopadzie 1945
r. w Iwanowskich szpitalach przebywała 20-osobowa
grupa cięZko
rannych żolnierzy z 1 Armii Wojska
Polskiego,
Cale życie w~inać będą poJscy żolinierrr.e serdeczną pomoc aktywistek Komi:tetu Opieki Spolecznej , oddanych sprawie dzlalacziek
ro.im. w osobach towarzyszek bromi:
Wojciechowskiej, Borowskiej
i Binder, które 2-3 razy w tygodniu przemierzały sale S2J!)italne,
przyn.osily chorym mleko. bułki a

ną

sytuację

tywnościotwą

było

szczytem ma<rzeń. Aktyw KOS przynosiil róWl!lież chorym słowo o Polsce i jej walczącei bohatersko
armii, przynosił gazety, m.in. „Wolną Polskę" i literaturę. Organizowano dla chorych infotimacje i projekcje filmów. Zgodnie z decyzją
Kom1tet Opieki
Spolecmej PrZYznaw.a:t każdemu „Olllarowieńoowi"
zapomogę
w wysolłlości 100-150
rubli. żołnierz.om wielodzietnym,
którzy po wyleczeniu ran wracali
na front przyznaw.ano zapomogi w
większym wymia:rze.
Do dnia zakończenia woj.ny Komitet Opieki Społecznej w lwainowie 7il.ecil dodatkowo \YYUatbi.e dla
rannych żołnierzy polski.eh 75 kg
mąki. 20 ~ ryżu, 15 kg ouk!ru i
10 kg tłuszc7ru. ') Z okazji Swięta
1 Maja 1945 roku KOS rozprowadził przydzielone mu przez „Gos<>bezpieczenije"
(Wydz;ial
Opieki
Spoleczmej) talony na opal, odzież
i buty wśród rodzin, których ojrowle i synowie byli w tym masie
na froncie. W tamtym trudnym <>kresie racjonowania żywności, opalu i odzieży była t.o ba.rdm od.czlu.wa1na pomoc.
Działający przy Zarządzie Obwodowym ZPP Komitet Opieki Spolecznej udzielił do maja 1945 r. pomocy materialnej 1072 obywatelam
polskim znajdującym się w 30 rejonach obwodu iwanowskiego na
sume 48.454,80 rubli. Mieści się w
tej
pozycji m.tn. równowartość
preydzielonych każdemu Polailwwi
w 1944 roku 4 kg mąki, 2 kg kaszy, 1 kg cukru i 1 kg tlUSTC2lU.

R

nad 16 tys. robtli objęto UO dzieci
polskich.
Baroz.o wiela&tronną dzialailność
prowadz;ił Komitet Opiek.i Spolei::z..
nej na odcinku !<.ul.tury i oświa
ty. W obwodzie Iwa.nowo dzialaly
3 Komisie Kult.ury i Oświaty,
1 s7Jkoila podsik.a, 1 Dom Dziecka
Polskiego na 150 dzieci. (Juriewo)
1 Koło Sportowe, 1 Ko.lo Młodzie
ż.V (Furmanowol, l śWietlica (czynna przez cafy dlzi.eń) orarz: 1 lrurs
ogólnokszbałcący i języka polskiego

m.in. bardzo pozytywnie oceniono
poczynania aktywu KOS. Potwie-r'..
d7.ają t.ę opi.nię także liczne depesze, listy z podziękow.anlami za mora.Ln.ą i matetiialną po.moc
jaikiej
doświadczyła tamtej&Za PolOQ'li.a.
WLADYSLAW HONKISZ
•) Arohitwum Akit Nowych. Z.PP,
sygn. 791, str. 3-6
) Tamże str. 6
") Tamże - &tr. 8
') AAN, ZPP, sygn. '140,
S
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Cel-zlikwido_wanie

głodu

uwagę
obserwatorów 1kupia~ bt• się pozwoliłoby
dzie sagadnienle, "" jaki 1poa6b Ra· kryzyav.
da potrafi przełamać spr;zecme nie·
kiedy
intereay
poszczególnych

Trąci.

pań1tw.

ła
powołana w listopadzie
ub. r.
Dziś rozpoczyna
się w Rzymie
pod auspicjami ONZ pierwsze po• na ONZ-owskiej światowej konfe·
Na porządku
siedzenie Swiatowej Rady żywno· rencjl żywnościowej.
obrad Rady znajdzie się wiele pro·
ścioweJ
stawiającej sobie ambitny
cel zlikwidowania głodu na Ziemi w blemów, a wśród nich - propozy·
cje w sprawie magazynowania :tywclągu następnej dekady. W spotkaniu. które potrwa tydzień, uczestni- ności na wypadek nieurodzajów oraz
sprawa powołania międzynarodowe
czyć będą ministrowie z 36 krajów.
Swiatowa Rada żywnościowa zosta- go funduszu rollWoJu rolnictwa.

Komentarze

•

iarą za.intersowa.nia.
wizytą
prezydenta Francji w Polsce była piąt
kowa konferencja prasowa. - zgromadziła ona około 200 dziennikarzy
z całego świa.ta, reprezentujących
potężne
agencje prasowe, wpływo
we dzienniki oraz rozgłośnie radiowe i telewizyjne.
Chwila.mi trudno było,
chociaż Sala Kolumnowa Sejmu jest świet
nie zradiofonizowana.
usłyszeć wypowiedź
prezydenta, czy wychwycić treść pyta.nia z
uwagi na. turkot kamer filmowych, trza.sk
aparatów fotograficznych i szmer głosów
tłumaczy
przekazujących
treść odpowiedzi
prezydenta.
dziennikarzom amerykańskim,
niemieckim i wszystkim tym, którzy nie
rozumieją po francusku.

Eksperci wyraiają poglĄd, te iwla
towy kryzys żywnościowy nie mote
być rozwiązany tylko poprzez wielkie darowizny z krajów · bogatych
do krajów biednych. 9wiatowa konferencja żywnościowa uznała, że Jedynie długofalowe rozwiązanie pole·
gające
na zwiększeniu
produkcji
tywnoicł w
krajach roswijających

·Fakty

•

Pragp.iemy a.by Polska stała się naszym
partnerem. Właśnie dla.tego. w
porozumieniu finansowym, które wła~nie
zostało podpisane, wprowadiiliśmy modyflkac.le umożliwiające osiągnięcie sumy kredytów gwarante>wanycb. które Francja m-0glaby przyznać na wielkie inwestycje polskie •••
Warto podkreślić. że w wyniku ro.z.mów.
Francja udzieliła nam tzw. kredytu preferencyjnego w wysokosci 7 miliardów k.anków, czyli o 2 miliardy więcej niż zakła
dano. Swiadczy to o niezwykle szybkim
wzrosc1e wymiany handlowej w ostatnich
latach oraz o tym, cytuję znów wypowiedź
prezydenta z konferencji, że „oba kra.je są
dla. siebie uprzywlleJowanyml parłnera.mi".
Prostą koni;ekwencją tych stw!erdrz:eń byla odpowiedź na kolejne pytanie „W jakich dziedzinach oczekuje się najszybszego
rozwoju stosunków", która brzmiała: - Tymi dziedzinami jest gospodarka i kultura.
Rozwijając ją prezydent zapowiedział szeroką wymianę między uniwersytetami li instytutami naukowymi. jak IÓWlllillŻ iwńdt

Val~y Giscard d'E&taiing powtórzył takie swe za.anga.Zowa.nie w spr.a.wę szybkiego
zakończenia
Konferencji Bezpieczeństwa i
Wspólpracy w Europie i zapowiedzi.al energiczne dzialatnie w tym kierunku, aby w
końcu lipca doszło do europejskiego spotkania na szczycie w celu podpisania dokumentów niez.miernie ważnych <lla n.as:z.ego
konty111en.tu.

Batd:r.o 090biśoie .zabrzmiała odpowiedź,
gdy za.pY'tanO prezydenta co go szczególnie
uderzyło poda.as poby:tu w Polsce. Chwilkę

. _ . "'1Cbll

~

01ię zastanowił.
ozął mówić:

uśmieclmąl gję,

po ciym za-

- „Będzie to byó może ba.nalne, ale
przede wszystkim polski cbarakłer, po drugie - oczywiste i szybkie prz.eksdalcenie
ltra.ju. Polska jest dziś nowoczesnym krajem przemysłowym". Tzecll\ cechą charakterystyczną powiedział Valery Giscard
d'Estaing - jest młodzież: odprężona., otwarta., dysponująca wszystkimi potrzebnymi cechami. aby stosunki polsko-frll.ll<luskie
nie były wyłącznie wspomnieniem.
W &wie~le teio spobk.ainia, pJJZede W6il.ys tkilm zaś w świetle podpisanych dokumentów, motna bez przesady mówić, iż stosunki polsko-~rancusk.ie są jakby modelowym dowodem · m.ożlilwości wspóŁpracy m i ę
dzy państwami o różnych systemach społecznych, różnych ideologiach. Są tAkże dowodem na to, jak moilna w nowych wa-:
runkach ro.:z.szerz.ać tradycyjne wlttzl przyjaźni, wzbogacać ją o nowe, konh.-reme !orm;y w ~· obydwu za:interesowanych

~

prseawycięłenie
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się jakoś skłiada, że kiedy mowa o polskim przemyśle okrętowym, wszyscy myśla o budowniczych olbrzymów - Stoczn.i Gdańskiej.
gdyńskiej
„Komunie

ak

Paryskiej". czy szczecińskie; stoczni im. Warskiego. Mapamięta wówczas o niepozornej stoczni .,Wisła", choć
związane jest z nią nazwisko człowieka. który stal się symbolem naszego o~rętownictwa. Od 1963 roku był tu dyrektoren_i Stanislaw Soldek. I choć nie budowali oceanicznych kolosow, oni tutaj stworzyli jednak całą naszą białą flotę pasażerską.
Dyrektor stoczn,i - Cz. Ryrak, zapozma.jąc
mnie ze swoim
gospodairstwem wylicza : 20 statków typu .. Goplana" . 12 iednostek zalewowych, które zapoczątkowała .• Lilla Weneda", po
250 pasażerów, 8 jeziorowców, po 300 pasażerów. 8 promów świnoujski „Filutek", to właśnie byl pierwszy z nich.
Produkują w „Wiśle" statki rybackie dla Libii. pasa.żers.kie
dla C:rechoolowacji. szalandy - samowyładowcze barki dla Hola.ndU, jachty dla Si;wecji. I tak trwało latami. Produkowali
tę „drobnicę" morską i śródlądową. Potrzebną n.ie2:wykle. ale
jednak drobnicę. Dopiero ostatnio wypraoowali
sobie swój
~łaroy profil, o którym mówią nie bez dumy i.„ dlatego tu
1estem.
Dyrektor techniczny M. Dołęga: Zaczęło się od zamówienia PRO na duże statki ratownicze i to pozwoliło w efeke~e na specja.lizację. Robimy i będziemy robić jednostki spee~alne, l!a~bard~l~j skomplikowane, wymagające bardzo wysokie~ umteJęt!losr.1 od załogi. Pierwsze wyniki dowiodły, że do
ta,k1ch właśnie trudnych zadań nasi Indzie są doskonale przygotowani.
Po tei deklaracji możemy już ruszyć na nabrzeże.
stdzle
powstają wszystkJe „bur.ze" polskiego ratownictwa. Pierwszy
i>)_'l „Cyk~on". To już nie t.o. oo wid2ieliśmy w Gdyni, Darło
wie czy mnych . .portach naszego wybrreża. ..Cvklon" to protot)·powy krązowmczy statek ratmvniczy seri i .. R-27". Tvle metrów wynosi właśnie długość kadluba. Jest to już więc jednostka duża. Także w porównaniu z tym.
oo posiadają na
swoim ~posa:i:eniru ratownicy i.nnvch krajów.
Jest g;odzma 13, gdy „Cyklon" oddaje cumy i Wislą &niglą..
pr,z~ Górki Zachodnie wychodzii na Za'tokę Gdańską.
- Bierz z lewa ta crol'Ilia lompa ! - śmieje się któryś do
stem.ika. Dopiero po obwili orientuję się,
~ chodzi o boje
sy~owe, wy-znaczające to.r wejściowy do Portu Półnoone11:0.
Ruch tu zresztą jak n.a deptaku w Ciechocinlw. Mniejszy brat
„CykiOl!lJa" - · .. Wicher•·. który dotąd pomagał mu w wyjściu
z płytkiej miejscami Wisły. t&-arz żegna się... do jutra. W dwie
~od.zimy pó7A:Uej, kiedy jesteśmy na północny zachód od ruchliwego trawensu Gdynia - Hel, zaczyna się .. kręcenie".
Dopu.sz,czając statek do służby. a iuż szczególnie statek ratO\~;mczy, tl"Zeba być absolutnie pewnym. że wszystko praeowac będzie idealnie bez względu na wairunki atmosferyczne.
Dlatego też oWla nieszczęsna pr.zekladni.a dostaje teraz taką
„szk?łę", jakie.i prawdopodobnde nigdy w :i;yciu rue będzie iuż
musiała. przechodzić. „CyklQD" godzi!l1.a po godzinie.
:r.at.acz.a
kola. Na ró:i'Jnych prędkościach sprawd.:z.a się róme obciążenia
~~ó_w. W n.aj~ęk.szym pędzie nagle .. hamuje". ma się
wrazenue lle tro2pęd1l()lna śntba za chwilę oderw ie sie od kadłuba. I 21nów ten 9Qn1 program prób,
ale dla odmi'1ll!lY na
„oałą wstecz".
Bez chwili prizerwy „Cyklom" pt"a(lu.je pemą mocą 9Woicb
obu silników rodem z Cegielskiego.
Dokonujący pomiarów
s?ecj~iści pocraielili się Illł kilka grup i po kolei biorą w po1~arne maszynoWinlię. I tyl:ko trójk.a inżynierów z NRD sie-·
dz.1 na dole bee; chwili przerwy. Im przeciet naj~ei m11".zy na efektacb tej RróbY generia1n.e.j. Poprizędnia pmekladnm n.a.robiła .ftit ftnme dó~ć w;,.--tydl.J.
eGt pełna noc, kiedy siedzących w lila.bim.ie lmipibana Gajka., podrywa nas br.zęozyk l'Tltercomu.
Awaril3 na ster:r.e. Najmlodsey kapitan klnie tera"!: w „żywy kamień".
- Jak ja nie lubię tego stania! Kiedy wchodziliśmy do
stoczni Wl9eySllJko było w porządku. Jak kończyliśmy remont,
wysladl radiar. Terarz mów to świń.stwo. - O sześć stóp jedno
pod drugim mpalają się na maszcie dwa czerwone światła.
W morskim kodzie · sygn.alowym
oznacza lo ostrzeżenie dla
wszystkich sta11ków: Nie odpowiadam za. ~woje ruchy. Tymczasem w sterówce z-aozyn,a sie Sodoma i Gomora. ..Pierwszego" zamurowało teraz nad radarem. Od jego spostrzegawc:zo. ci zal ezy bardzo wiele. Z kolei wokół rozstawionych nóg sternika tr.zech lud2li rozbiera ści8.lllkę obudowy, zaczyna gorącz
kowo 'P<)IS'1;Ukiwać tego niesrzJCZ~..nego zaworu. który .,pu~cil" w
hydrauli.ozmym u.ldadzie sterown.i.cz:vm. Próby sterowania ma·
&Zy:n.ą 111.ie na wiele się przydiają. gdy ster wyczy>nia zuoellnie
nie kontrolowane ruchy. Nie byłf)by f.le. ~dyby n ie fakt. ~e
w momencie awari!I majdujemy się nl~al nsa tone wejścio
wym do Gdym.
Minuty w takdcb sytuaojoch wyciągiają się niemal w ll!ieskoń•
CZ\'.JlllOŚĆ. Wil'eszoie jednak 2l!1ajdują uszkodzenie i wtedy ws:zyst~
ko idzie już bardzo szybko. Nie mi,nęła godzina, ~dy kaoitan
Gajek wyląc-La wreszcie świ.:atta awaryjne na masizcie. · Czym
prędze.i opuS'ZC!2lll!llly te.n uczęs:z.c:Mny reioo ?.?a toki. Po krótki ej
w.zerwie nru;tępna grupa t)()ffii~rowców schod7i .. do maszy:nv".
Zaczyina me na5tępny cY'ld prób lll()rStkich „C)'klona". I
tak
ju.ż będzie do rana.
Swkt JlJa zatoce w ta.je w oparach mgly. Staram s.ię do}rzeć
statki, które według wska.zań radaru są o półtorej mili od nas.
Niewiele mi z tego wychodlii. Tymczasem „Cyklon" zataczając
się w ciasnych luka.eh skrętów ciągle praoowicie mąci wodę.
Długo t.o tr:'wa. Milllęl:o dawno potudnie, gdy Wł"esizcie kończy
my pmepioowe ma.newiry. Stemiilt bierze kurs n.a odległą teraz
„=i.om 1arnpe" Portu Pómoonego. Ta droga powrotna nie
jeat jednak gładka. O.Sitami zespól pomiarowy ciągle jes:z.c:z.e czaruje tam !Ile. dore, nękając przekladnii.ę bez przerwy. I kiedy
wresroiA! je.o;teśmv }u.ż na kuri'le wejściowym Górek Zachod·
nich, ci ·z ,,m.aszY!ll.y" dzwoi!ldą jesz.cze raiz na mostek . . Diabli
biorą pellipekitywę S1p0koj1I1ego obi.ad.u na lądzie. Prizez kolejne
dwie długie god:zi111y „Cyklon" wojuje mów w coraz ciaśniej·
S>Zy~h s.piraJach
skrętów. Wreszcie jednak i tamtym się mu~
d!zi1o. Możemy wrooać. Znów „Wicher" eskortuje n.as w ciasnych kan.alach stoczini „Wi!sła". Pada.Ją cumy na pale J>CJllN>'
tu, koniec!
Koniec egzammu „Cyklona", ale nie koniec sprawy. Iint.
Dołęga pokazuje mi tera:z po.oostale „burze". Mis Huragan stoi
przy nabrzeżu wyposażeniowym. Be.z przerwy kilkadziesiąt osób
zwija się tu jak w ukropie.
Sto metrów da.Jej na pochylnl
czet-wien.ieje kadbub „Tajfuna". „Cyklon" zapoc:zątkowal tę 9eI1ię krążoWl1!ików ratowniczych. Tera:z popłynie do Helsimek rui
Międ.zy:nairodową KO!llferencję Ratowruc.tiwa Morskiego.
Będzie
tam reprezent.ował nie ty~ko nMrLe ra.tOW!llictwo, ale i przemysł
okrętowy. Już w tej ch'Wiil.i dobijają się do dy.rekcji stocz.rU
specjafilści z NRD, chcąc ulokować tu za.mówienia na „ratow:1iki" dla siebie. Jeden z tyeh mniejszych - R-A '1,
zrobią
im w tym roku, drugi w przyszlY'm. To wynik ubięgloroczmej
wizyty „Monsun.a" na wystawie w Plymouth, 2'JWiązainej
ze
150-leciem brytyjskiej królewskiej służby rat-0wniczej. „Mon- un" zrobił tam wtedy furore. J>aki więc będzie ten Diel'WSZV
występ .. CyklO!!lla"?
lo kto

J
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zdrowia podała, że w hrabstwie
San Diego
(Kalifornia)
odkryto
trzy dal!lze
przypadki trądu. Tym samym liczba
cierpiących na tę chorobę na terenie hrabstwa wzrosła do 29.
Wszyscy chorzy znajdują się pod
opieką kliniki dla ubocich w San
Dieco.
Amerykańska

służba

Ciekawostki

Największe poruSJZenie wśród ~
n vch wywołały te fragmenty pl.'IZemówiel'.ia
Gi&carda d'Estaing,
w
których poruszał
aspekty wizyty i jej rezultatów, odnoszące
sie do stosunków bilateralnych. Powiedział
on m. in.: Karta Zasacl Przyjaznej Współ
pracy jest to dokument oryginalny uwzglę
dnia.lący różnorodne aspekty jakich od tej
pory
może
nabrał
ogólna współpraca
między Polską i Francją: współpraca politycma. regularne konsultacje, współpraca
gospodarcza,
wspólna polityka odprężeni<>wa, współpraca kulturalna„.
wyJątkowym

iaa

CYKLON

(I)

„-

mk, zdenerwowanie, porn.nłcn
niki , tak charakteryzuje pra.M
włoska i nie tylko wioska nastroje
panujące
·w łonie rząd~cej parUI
r.l\adeckiej. Wynikaj!\ one z rezultatów ostatnich wyborów regionalnych, które stały, o czym ju:i: krótko donosiliśmy, pod znakiem sukcesów Włoskiej
Partii Komunistycznej, która zdobyła ponad
33 procent głosów, a oo ważniejsze, będzie
mogla sprawować władzę nie tylko w miasta.eh l regionach sta.nowląeych tradycyjnie
stTefę wpływów włoskich komunistów, lecz
także w bastionach chadeckich, do nielhw•
oa uwalanych za nie do lldob7cia.
Le.w.icowe skrzydło chadecji zrzuca eałą
odpowiedzialność za kl~ę na swe.go pmewodniczącego Amillltore Fanfaniego, oo brutalnie Wyra2iil Guido Bodrego: Fa.nfa.ni
prowadził kampanię, przesrał i mllSł odejść.
Zdalniem komen.f.a.torów, pr.zyczyzn. poraż
ki :n.ie wystarczy szukać w takim czy ~n
nyun postępowaniu Faintaniego. Po pros.tu
spoleczeństlwo włoskie coraz boleśniej odczuwa skutki kryzysu, skutki niechęci do
jakichkolwiek reform i
pragnie z.mian.
Oddając swe glosy na k.andydatów komunistycznych, Włosi demonstrowali swe zaUfa,n ie do programu WlPK, widząc w nim jedyiną s:z:m.sę na wyjście z impasu. Reperkusje tego 21wydęstwa nie ograniczą się do
!tal.iii, ogamą one, jak pisze „Unita" calą
Europę śródziemnomol."!'<k:ą walka sil ludowych przeciWM przeżywającemu kryzys
kapitaJizmowi, uzyskała nowy i cenny im·
puls.
Koła m.ądzące Włoch zda.ją sobie spra1wę
z powa.gii sytuacji. przygotowując się do
1>eW1I1ego przegrupowania sił. Mianowicie
olanują wciąirnięcie
do rządu przedstawi•
cieli wcjaJ.istów i socjaldemokratów. two·
rząc tym l!amym czteroparty}ny układ (do·
tyćhczas w gabinecie
obok chadeków byli
tylko republlkanie).
.
Jeśli nie uda się dojść do J)Oro7..u.mienia
"-- i«>ejalistami pojawia ~1ę na horyzoncie
'<oniecznosć
wcześniejszego rozpisania wyborów powszechnych, a
tego się znów
chadecja obawia. bo mogą one doprowadzić do powstalllia większości komunistyczno•ocjalistyC2J11e.i. Niez1wykle trudny dylemat
do rozstrzygnięcia , ale na coś trzeba sie
zdecydować. gdyż w Pt"Ze.Piwnym razie może dojść do nowych napifić, k.tóry.:b W1ochy mają i tak dość .

BENRYlt WALENDA

oz.mawiamy o tym ·w'SZystk.im wędrując w kłębowisku
węży i s~r,.zętu .zaJegająceg~
w.s.zy~tkie pornies:z.c:zenta
„Huraganu . I ruc chyba dz.rwnego, zę wzdycham sobie
z cicha - obyśmy zawsze mogli prezentować nasil sprzęt
ratoWl.llJl.CZy tyUoo przy takich okazjach. Niestety życie stawia
naszym ratownikom twarde wymagan ia. I sprzęt i ludzie bez
przerwy muszą zdawać eg:z.amu1 nieustannej 1totowości. twa.rdy
egzamin_ najodJ1:<>wied~ia1niejs.zej z morskich służb. Pamiętajmy
w i ęc o ich wysiłku me tylim z okazji Dni Mot7..a. A przy oka7.j i. pam iętajmy także o inajm'!l.iej!'Zej polskiej stoczni -· gdań
~-kiPi stoczni .. Wisła " .
Powi edział mi na poźegnanie dyr. Dołęga : Wie pan, nazto my właśl'iwie mamy, ale cbcemy wystąpić do władz żeby
nadali nam imię naszego dyrl'kfiora - lni:yniera Sołdka.
1 tak mi .się wydaje, że malużY:J:i sobie na to I"Zetelnie.
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„W wiosce, położonej w dolinie Vilcaba.mba (prowincja
Loja. w Ekwadorze), przyjęła. mnie z otwartymi ramionami
malutka społeczność wiejska, której większa część złożona
była ze starców, liczących sobie co najmniej po setce lat
każdy. Najstai·szymi okazali się Jose David (142 lata) i Miguel Carpio (123 lata).

Mleko bogatsze w

Matuzalemy z końca IX wieku

białko

Podobnie, jak mru mieSl2lkańcy
tej gminy są ani potomkami Hiszpanów, przybyłych do
Ameryki
Srodkowej w XVI w. w epoce t7JW.
konkwisty - podboju kraju przez
Pi.zarr.a i jego wojowników. katolikami i posiadaczami wiarygodnych metryk. „Jesteśmy codziennymi gośćmi naszego bistro. gdzie
wypijamy Po pół litra rumu i wypala.my po trzy paczki cygaretek"
oświadczyli dwaj matuzalemowie z „doli.ny starców" lub
ze
„świętej
doliny" jak nazywali tę
miejscowość Lndia.nie. Byłem zclumiony takiim trybem życia, jakże
niezgodnym z nakazami ireritat"ii".
Tak oto pisze o nąslonecznionej
Vilcabamba dr David Davies, gerontolog, profesor uniwersytetu Io.n
dyńskiego. Dowiedział się an przypadkowo o istnieniu owego rajskiego zakątka (1500 m nad pazio.mem
morza), obdarzonego wyjątkowo ła
godnym i zdrowym klimatem. Stopy większości tamtejszych wieśnia
ków nie stanęły nigdy w najbliż
szym mieście - stolicy prowincji
Loja. Starcy trudnią się ogrodnictwem i w małym stopniu rolnictwem. żywią zupą z kukurydzy,
fasolą,
kartoflami, pomarańczami
i barumami oraz mięsem, ale tylko w minimalnej ilości. W swoich
ogródkach hodują tytoń, a swe dłu
gie ŻY'cie przypisują działaniu herba mate, chętnie przez nich pijainej. Do przyczyin zgonów zaliczają się tu głównie rzadko zdarzają
ce się niesizczęśliwe wypadlti lub
złośliwe grypy, przynos7lQl!le przez
obcych. Wodę pobieraną w Vilcabamba z rzeki Wa.dali
dokładnie
analityicy ze słołeCZi!lego Quito. ńie
~twierdzili jednak obecności w niej
iakichś
specjalnych składników.
~przyjających długowieczności: ludziom z „doliny starców" przedłu
ż.a życie raczej prymitywiiZim. dużo
ruchu na świeżym powietrzu. ła
godne uspooobiemie. Ci Potomkowie Hiszpainów l1j.bią bardzo muzykę, w tym grę
na eritarze i

Jednym z deficytowych składników naszego pożywi€il'lia jest
bia!ko. Deficyt białka jeszcze ra.z skierował uwagę na.szyOO
nauk01Wców na wydaiwaloby się dosk.onale po2l!lane jego źródło na mleko. W nim to odkryto zna=ie rezerwy (tradycyjne metody przetwórstwa mleczi!lego pozwalają bowiem na wYkorzystalilie dla celów konsumpcyjnych 70-75 procent zawartego
w nim białka).
Polscy naukowcy z Akademii RolniC1A1-Techniczncj w Olszty~·r;
nic opracowali technologię produkcji koncentratów białkowych:
~~
białczanu sodu, blałezanu wapnia, blaleza.nu wapniowo-sodowego
i innych. Mają one wielootrO!li!le zastooowanie w charakterze pól)
produktów. Dodanie koncei!ltratu do pieczywa. makaroruu, węd~·
śoiew.
li.n - w produkcji - podnosi za.równo smak, jak i wartość odży;vczą
~)~
tych wy.robów. Mogą one służyć również do wy;robu nowych
O TYSIĄCE KILOMETROW
produJclów - o.pracowano technologię wytwarzania kilku gatnm~:
NA WSCHOD
ków serów doj.rzewających tzw. serwitów; ich wat'tość biologicz)~)c,
·
n.a jest o 20 proc wyższa niż serów żółtych. produkowanych
Kaukaz, a więc rn. i.n. Gru?.ja,
według dotych=oowych metod. Nowa metoda znala7Jla również
Azerbejdżan te krainy są rówzastooowanie pnzy produkcji twarogów. Metoda ols7Jtyń.s,Jmchna,u~ nież
prawdziwą
ojczyzną stulatk:owców J)02lWala na ot rzymai!lie z każdego przerobionego miłi~~~Js ków. W A:zerbejdżanie żyie najlitrów mleka o C'Zitery tooy czystego białka więcej.
~V~~· ? starszy chyba człowiek świata. urod2lony w r. 1806 Chtrali-baba MislimOIW. Wzrost jei<o wyinosi 1.61 ,m,
ciężar ciała 56 kg. Chirali-baba odżywia się i<łównie mlekiem i serem owczym oraz jarzynami. nie
pali. nigdy nie używał alkoholu. oo
przychodziło
łabwiei
wy?l!lawcy
islamu.
Wspomnienia jego - to
Fran.cU&ki
tygodrnik
„Le
już n ie karta. a cały tom hiS>toNouveau Gue!.'ir" podaje 5 narii, tyle starzee
przei:yl wojen.
stępujących za.leceń, dotyczących
przewirotów. z;mian rządów. Pąwla
wakacyjnych kąpieli
da o sobie: „Żyję tak długo dlatesłOllle<:Z
go, że soędzam jak najwięcej czanych.
su na świeźym powietrzu i zawPRzyZWYCZA.JAJ SIĘ
i;ze jestem czymś zajęty. uprawiam
o~ród. w zimie codziennie odgarPierwsze kąpiele słuneczine w
niam śniei< pl'TZ.ed d()tnem". W maw ronie
odbywajcie w godzinach. w których promieni01Wainie
łym mia.siteczku gruzińs.kim Kuto!
słoneczne nie jes't · zbyt Lntenlekarz ameryk3ński dr Leaf napot<;ywne - a więc rano i po po..
kał staru.."'Zkę. która. sądząc z cech
tudmu. Początkowo nie opalajcie się długo: wys;\aT'Czy 5-10
fizycz;nych , ma nie mniej niż 120
minut opalania na
pierwsey
lat. W przeciwieństwie do Aa.erdzień. Pamiętajcie
o
częsitej
bejdżainina, wiekowa Gruzilllka nazmiai!lie pozycji. P01Wolne opamiętnie pali oraz wypija codzlienlanie nie tylko gwaranituje zdobycie równomtler:nei opaleni1my,
n·ie kieliszek wódki w południe I
ale także chrani praed udarem
s~kl.ankę wina wieczorem. W Grus.IQneczmym.
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zj;j wschodniej istnieje cały męslki
zespól tallleczny i muzyC2l!ly, grający

i

na

złożony

ilnstrumetnach lokalJnych
jedyinie ze stulatkóv·

STARZY LUDZIE
Z ANDOW, KAUKAZU
I HIMALAJOW
Leżące
wysoko w Himalajaoh
wioski plemienia SzerpÓ\v, czy czumy Jakutów lub innych ludów Syberii Wschodniej. :zmaine są ze znacmej licz;by ludzi bardzo wieko-

wych. Ludzie stuletnll zamieszkują
miejsoowości, gdzie panują
jak
najkorzysflniej&Ze warunki klimatyC2l!le, jedząc przy tym w tych warunkach mało mięsa, jak też kraje o klimacie polarnym. w lt'tórych mięso jest pożywieniem podstawowym. Stulatków napotyka się
raczej w środowiskach wiejskich,
spokojnych. nie cierpiących z powodu zanieczyszczenia wody i powietrz.a. Są to osobnicy
i:yjący
„życiem
bez burz",
stanowiący
zawsze cząstkę rodziny, SIZlczęśliwi

mał:.ionkowłe. Jednak w nauce
częściej występuje pogląd,
o długowieczności stanowią nie
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Na wy,iazid na wczasy przydalaby się pani długa
&pódnica. która od kilku lat właśnie w takich
okolicznościach jest faworyzowana.
Niewielki jest
ich wybór. natomiast w sklepach wiszą niemodne
już
„bananówki" Ale sprawa jest prosta. jeżeli
posiadamy maszynę do szycia. Wystarczy kupić najtańsizego kretonu. My proponujemy kreton w paski, w kiratkę, w kiropki r:zy w kwiatki, oczywiście
w kolorach s tonowanych ze sobą. Może to być również popelina lub gofra w trzech odcienia.eh, np.
jaSl!looiebies'ki, niebiesiki i granatowy. Rozszyte

A

wszystko &Ze"okimi kOll.o.rowymi , wstawkami baweł
nianymi. A zatem potrnebujemy: 50 cm kretonu
w pa;;ki , 70 cm w k.rabkę. 120 cm kretonu w kwia:1ki.
wszystko
o
szerokości
iO
cm.
5 m
korooki o szerokości 5 cm oraz 150 cm gumy
o szerokości 2,5 cm.
Sporządzamy formę według
ry.sUi!lkU, sildada.my materiał podwójnie i wycinamy. Zszywamy pO&TJCZegótne elementy, przyszywamy koronkę. U góry w pozostałe po zesizyciu miejsca
wciągamy podwójnie gumę. To już wszySltko. I.„
kreacja gotowa.

CHRON SIĘ
Chrońcie głowę
podczas
pierw~.zych kąpieli słoneczmych;

o...<Jaoniajcie ją 7JWłasiz:cza wtedy
~Y operacja słońca jest s=-e~ólnie intensywna; gdy
macie
skłonności do zapaleń
zatok,
bólów głowy.
- Chrońcie oczy za pomocą
dobrze
dobranych
okuilarów
!)rzeci:wsłonecznych; Chrońcie
qkórę
używając
odpowiednich
!rn&metyków.
/
Smat'owan.ie ciała należy powtarzać co 2 godziny. Skóra dzieci jest szczególnie u•ma.ż.liwioma
na działanie promieni słonecz
nych. dlatego oowinny one być
'1.a słońcu bardzo lekko ubrane
i mieł zakrytą głowę.
STRZEŻ SIĘ
Jeśli

UNIKAJCIE

Ws zelkich rewelacyjnych prze
pisów na środki, które
mają
rzekomo zagwarantować długo
trwałą i blyskawiCZil1ie 1Jdobytą
e>palenizi!lę,

iak n;>. stosowania

soku z cytryny Pod wpływem
słońca mogą one
powodować
trwale 2lmiany w skórz;e.
Kąpiel sł1>neczna jest
niewskazana w przypadku d()!egliwości płucnych, sercowych, naczyniowych i w przypadk:u podwyżsronego ciśnienia.

ł
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Szef kuchni
poleca
RYŻ

że

tyle czynniki klimatyczne i sposób
odżywiania
się ile J)redyspozycja
psychiczna i dz.iedzicuiość. Na pew
nych. mało dostępnych terenach,
ludzie odizolowani od zamieci ży
clowych,
potomkowie .,z dziadapradziada" długowiecmych przodków. sami także dożywają bardzo
sędziwego wieku. Natomiast cywJlizacja współczesna nie spr.z.yja
go rodMju sytuacji.
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stawić czoła słońcu?

masz skórę wYSuszoną,
· de~!katną ·i jesteś po 40 ostrożnie dozuj opalanie, gdyż &loń
ce wzmaga wysuszenie
skóry,
przyśpieszając jei s;taa'zenie
i
powsitawainie 2l!narnzczi6k. Stosuj systematycznie po opalaniu
!m:;metyki nawilżające. Zda11zają
się wypadki uczu1enia na słoń
ce, zwłaszcza po
zażywaindu
ś rodków uspokajających. pigulki
antykoncepcyjnej. su1fonamidów
.i antybiotyków orarz pewnych
składrn i'ków kosmetyików (zwla"ZC7A"l eoz:yin.y skła<llnik S'Zminek).

oo-

A LA KlSIĘŻ..'>110ZIKJA

ZOO g rytu, z ly2ikd masła., 6 łyżek d!robno pois.ieiltlllllej :Zlielonej pietruszki, ez.wbata łyżka dr0<bnio poOOraJainej cebuli, 4-5 lyże'k ślltietany, 3 Jyż,k;
migdałów. ISÓI.
RYŻ ugotować
pod Pt1ZY'kryclem w <>S<>lo.neJ W1<>d.zie (2 szklanki). Gdy
wchlonńe W'Oldę, dodać lyiżkę masła. Na~Yttlie og>ni;otrwale wysmarować
reszta masła i utrzeć w nim wairslJWam; na przemian ry"".i i pietrwsrz.ke
Wymieosllla.ną z
cebulą i
zwlilźoną śmietaną.
Przesypywać
„pan;o.nymi
I obranymi ze skórlti drobno posiekanym; m.iigdalami. Wsitawić do baJr>dzo
gorącegi<> p1e<kar>nililm, aby cyi dobt"7Al się zagmał I p<>da~vat!.
R~ w tej flol111llie stainow11 dloskonał:v dooatelk d:o diro!bi111 i cielęciny.
KULECZKI Z ZlliEM\NIAKOW
1 k.g dużych ziemnlakótw, masło, 15>61.
Ziemniaki umyć, obriać. opłukać I <>bgotiowat! przez 5 min. we m-zacef
OS<llonej wodzie. Ollced.zić, ootUidlzlić i wy1nia,wać specjalną lyźeCZlka kiuleOZk:I. Obrumie11tić na mMle na ztoci,;ty k,()llor
Jeśli brali< odip0<wiedn.lej łY'becrl1lti d<> wyk!rawa.niiia, mowa pOlklraja(! ziemnda.ki w IM!ln'- rdlwiną lrostke mb pdeozlkli, P~ać jako dodatek do mie• l drob~
Gm)
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Wspaniała instytucja

starssego brnta

ca:1:1m•Jlf'J•1:1:;~ąi1r:cf:1:tm•.1l'J•I:1!;~ąi1r:c
Alarm dla pieszych

kierowców

I

•

Tragiczne żniwo na łódzkich iezdniach Zegnaj szkoło -witajcie wakacje!
sobotę o godz. 15,30 w Andrzejowie poniósł
śmierć na przejeździe kolejowym 59-letni
dróżnik PKP. Zostal porażony prądem na
<;kutek lego, że w momen<'ie. gdy opuszczał zapory ,,·jechała cieżar6wka, która uderz·yla w j edną z opadających zapór i s powo<lowala
jf'j podbicie do góry aż do zetltnięcia się z prze -

W

wodami trakcyjnymi wyąokiego napięcia.
W piątek o godz. 8,30 na równorzlldnym skrzyżo
waniu ul. 22 lipca i ul. Hntora „Moskwicz 412"
uderzył w bok .,Nysy'', któr~ jechało czworo dzieci
pod opiek~ swoich matek na kolonie do Grotnik.
Uderzenie było tak silne. że „Nysa'' aż dwukrotnie
sie przekozlolkowała Jedna z matek poniosła ś~iea-ć
na miejscu, a drui:ca zmarła w sobotę w szo1talu.
Czworo dzieci w wieku od 9 do 11 lat doznało
ciężl;:ie~o szoku. Stwierdz.QilO. że kierowca „Moskwicza"' nawet nie usilowaJ hamować ..
Szesnaście osób doznało obrażen w wyniku katastrofy tramwajowej w a l. Kościuszki przy ul, i\1ick.iewicza. Kobiela prowadząca tramwai l.1nii .,2··.
który uderzy! w dwa inne tramwaje stojące na
p r zystanku, powied7Ji.ała w czasie prze&tuchania, ~e
hamulce odmówiły po&J:usuństwa. Badanie komisyjne wagonu silnikowego „dwójki" ustalilo niezbicie, że co najmniej dwa systemy hamulcowe tram
waju byly całkowicie sprawne i gdyby tylko jeden
:z: nich. w porę zostal uruchomi(JIIl,V nie doszłoby do
urage<liL ••
Opisy dramatów i tragedii rozgrywajl\cych się na.
łódzkich drogach i jezdniach można by mnożyć. Dość
podać, że przecilltnie każdego dnia notuje sie po
8 wypadków, w których giną, ludzie lub odnoszą obrażenia ciałlt.. Za każdym wYPadkiem kryje się
iragedia. i ludzkie dramaty.
Gdzie tkwią przyczyny mae2.llego wzrosotu w OSJtatnich miesiącach ilości wypadków drogowych? Może
tó wydać się wyjaśnieniem szablonowym ale rzeczywista prawda ;est taka. że źródła alarmuJą-0e10
sianu na naszych drogach i ulicach tltwil\ w ni.e..
przestrzeganiu elementarnych przepisów ruchu droiowego. Dotyczy to nie łylko kierowców ale rówiµd - a. może pr7..ede ws-;sysłkim - pieszych.

Niejednolm"obnie na lódz.kicb ulicach l~ w ży-
lach mrożą wióok.i samochodów pm:ejeildżających
skrzyżowania mimo czerwonych świateł, a przejeż
dżanie przy żółtych światłach jest nagminne. Istną
chorobą większości kierowców, zwlaszcz;a taksówek
i samochodów dostawczy<:h, można nazwać włącza
nie kierunkowskazów dopiero po wykoMnil\l manewru, a w najlepszym NI.Zie w czas.ie jego wykonywania. Na palcach można policzyć przesbnega.iących linie ciągle i przerywane. Wzajemne zajeli:dżanie sobie drogi należy do sytuacja 1Jdarzających
się na porządku dziennym ..•
Nie mniej uwag można też odnotować pod adresem pieszych, którzy przechodzą, jezdnie tam gdzie
im na..Jwygodniej, nie licząc się w OJóle z możli
wością. hamowania nadjeżdżających
samochodów.
Niemal zza każdego stojącego samochodu niezwłocz
nie wychylają się głowy pieszych usiłujących przehiec na drugą stronę ulicy. Nader częmo wpadają
pod samochody choć od w:yznaczonego przejścia
gwarantującego bezpieczne przedostanie &ię pt"Zez
jeronię odległość niekiedy wY"nosi kilkan.aścię metrów. Nagminność wypadków nagłego zataczania się
:& chodnika na jezdnię pieszych w stanie nietrzeź
wym wywotala już wśród lódwch kierowców trwały odruch unilk.a!nia jamy prawym skrajem jerom
i trzymania-się możliwie najbliżej jej środka.
Lista najczęściej obserwowanych wykroczeń przeciwko beZ1Pieczeństwu ruchu drogowego jest długa,
bardzo dlul{a. Opinia publiczna naszego miasta i województwa. jest glllboko zaniepokojona. rosnącą
..Ilością "'"'YPadków. Cza.s ogłosić alarm dla pieszych
i kierowców, dla wszystkich użytkowników dróg.
W pierwszym rzędzie od nich samych zależy, od
rozwagi i poczucia ~powiedzialności. zahamowanie
tragiCZlllej statyst~. Pomagać w tym będą organa
porządkowe. które podjęły :ie.s.u:ze bardziej niż dotychczas energiCZ111e dzi.alanie w nasizym wspólnym,
dobrze rozumum.ym, interesie. N.ikt Ido narusza.
bezpieczeństwo w komunika-0ji, zagraża zyc:lu i zdrowiu innych utytkown.ików dróg, aie mote liCl!YĆ na.
pobłaża.nie.

godnie :r. nowym kalen.da.:rzykiem wakacy}nym 5 czerwca
pożegnali się ze swoimi szkol.ami uczniowie S2lkól podstawowych. 20 bm. miasito zaroiło
się wy.strojoną odświętnie mlodzieżą szkól średnich. która żegnała
rok szkolny 1974-75. O tym. jaki
to byl rok, mówily najlepiej świa
dectwa, .s.erdeczne pod?;iękowania
skladane nauczycielom za l.c.h pedagogio~ i opiekuńczy trud, kwiaty WII"ęozane wychowawcom i wzajemne
uczniow.sko-naucz.ycielskie
życzenia równie udanych wakacji.
Dołączyliśmy do tych życzeń i
n~.
składając
Wizytę
w peł
nym rozradowan.ej młodzieży III
LO, które uzyskało pierwszą lokatę jako najlepsza szkoła śródmiej
ska i jedna z czołowych w Lodzi.
Ze swoją .•poczc:i.wą. s-ta.rą budą"
żegnało si~ w pi4tek ponad 540 uczennic i UCMliów. Było wśród
nich 89 absolwentów tj. wszyscy,
którzy dopuszczeni zostali do matury i zdali ją pomyślnie, ku radości własnej or.a.z satysfakcji nauczycieli
i
rodziców.
Prawie
wszyscy wybierają się na wnsze
uczelnie - powiedział w rozmowie
nych tra zek Jana Sztaudyngera, z nami dyr. si.koły B. Kuroczkin
~tóre ukażą .s.ię nakładem Wydaw- głównie na Politechnikę,
Uilllnictiwa Litera<:!kiego w Krakowie. wersytet i Akademię Medycimą.
Nagrodę ufund<J1Wala Anna. Szta.uW czasie uroozystego zakończe
dynger-Ka.nszewicz CÓI'ka ma.lromitego fraszkopi.sarza i
wspólau- nia roku szk-Otlnego, jakie odbylo
torka „Chwal!pilltY'' książki, w któ- się w auli III LO. wyróżniający
rej dO!kwdnie opisane zootały po- się w nauce i pracy społecznej
aątki
Dnia Ojca. Oto wyróżniony uczn.iowie otrzvmaJi nagrody. a
utwór: „Fraszki' _ fraszk~ pytała: osoby zasłużone dla szkoły - speczy swego ojca =ala. ! kochała? cjalne odznaki. Po r<ltl. pierwszy Odpowiedź padła. ba.rdzo miła: 'l!na- obok nagród dla uczniów - wrę
lam, kochałam i z Ojca Fraszką sill czono ta.kże listy gra.tu la~yjne rodzicom wzorowych ummiów, podzrodziłam!".
Wszystkiim autorom n;;.cleslalnycli kreśla.jąc w ten sposób wy"howawprac serdec2lllie dziękujemy za u- CZI\ rolę rodziny i wa.gę jej współ
d?liał W konlmlraie. Zaprasza.my też J>l'UY ze szkołą.
do „Uniwersalu", k:tóry przygotował
szeroki wyibór prezentów dla tatuPodobnie jak i w wi>ellu innych
siów z okazji ich dzisiejszego świę- sz.ltolach, tak i w III LO uroezyta
slx:>ść zakończenia rolru szkolnego
·
Jednocześnie Wormujemy, że w uatrakcyj:cilY występy respolów re:
porozumi~u z Zarządem Lódz- cJU;ttorskich
~hó~ szkolnei:o. 1
kim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci orkie&try. DodaJ~Y J~nak. Ż€ chor
honorowy tytuł Ojca 1975 roku III LO - wys,ęp~Jacy ~d dyr.
przyznany został prezesowi ZG Henryka Blachy - Jest na~lepszym
TPD. podsekretar.wWi stanu w Mi- chórem sz;kolnym w caleJ Lodzi.
nisterstwie Oświaty i Wychowania, Niewiele ustępuje mu orkiestra doc dr JERZEMU WOf,CZYKOWI. młoda, bo istniejąca od paździer
Jest ojcem <loro.slego już syna. We- nika ub. rolm, ale reprezentująca
dlug pow.s.zechnej opiniii. działaczy wysoki poziom arty&tyczny, c-0 jest
TPD, położył on znaczne zasilugi dl<\ zasługą jednego z najle>pszych katej oc-ganizacji kier.ując nią od pelmistrzów w kraju - p. Mikoła
trzech la.t. TPD rozwinęło swoją ja Sta.nisła.wsklego.
działalność zwlaszcr..a w 7..ak•resie
Popularna .,trójtk.a" jest także
opieki nad dziećmi znajdującymi się szkołą. która za swoją „olimpijska"
w trudnych sytuacjach losowych - dzialalność w ciągu
minionego
osieroconych i upośledwnych. W 30-lecia i zdobycie I miejsca
w
szeregach or!(anizacji
skupionych kraju pod \\<""Zględem liczby uczj~ t blisko 850 tys. przyjaciół dz.ie- n.iów - laureatów olimpiad, otrzyci.
mal'.a niedawno od ministra oświa
Doc. dr Jerzy Wolceyk jeet Sil.ÓS- ty i wychowania pamiątilmwy Metym <?icem Roku wyiróżnionym dal 200:lecia Komisji EdUkacji Naz oka'2lJI!. Drua Ojca tym hOlnJOI'OWYllil rodoweJ.
tytułem.
/
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, KONRAD TUROWSKI
Fcri. A. Wach
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o Rozstrzygni~ie konkursu „Dt" i "Uniwersału" o Przeszło 18 tys. utworów
Wyróżnienie dla

J. Wołczyka - prezesa TPD o. Specjalna nagroda córki
Jana Sztaudyngera

Pneszło 18 tys. u'worów rymowanych ruulesłałi Czytelnicy
„Dl/' na zorganizowany z ok&7Ji Dnia Ojca k onkurs, w którym
nagrody utundował Dom Towarowy „Uniwersał". Pośród fraszek
i wierszy znalazły się również teksty piosenek a na.wet cale
poematy f utwory dra'm atyczne. Rriecz charakterystyczna, że co
najmniej połowa prac wyszla spod pióra kobiet. A oto laurea.el
naszego konkursu.
I nagrodę w wys.okościi 3,5 t)"S. zl słońce świeei . a o dniu o.tca pamięot·rzymal ZBIGNIEW KACHLEW - ta.ją dzieci".
,
SIU, zam. przy ul. Strzemiń&kiego
III nagroda w wyso\m„ci 1,5 tys.
9, który nades.lał 25 stara.111J1,ie opra- zl p1,zypadŁa p. SLAWOMIROWI
cowanyc.'l graficznie f.rasirek, a SOBCZAKOWI, zam. w Zgierzu,
wśród nich następujące: „Czy to przy ul. 17 stycznia 27 m.in. za
•- l
T t" '·tó
wiosna, zima, lato - za.wsze dobry hasło " S .., at dla a. , "' re u_tesi mój tato!'', „Uniwersał'' czeka. mieściliśmy w tytule
tras2lkę
na Cię! Idź kup prezent swemu ta- „Czcij na co dzień ojca swego cie!", „O tatusiach w dniu ich świę- ma.ma ci powie .którego".
ta cala Polska dziś pamięta".
Pięć wyróżnień I?<> 500 zl otrzyII nai:rodę w wysokości 2,5 tys. zl mują: W. SZYMANSKI, Struga 39
przyznajemy ANCE KUSIAK, zam. za „Mini-tomik na Dzień Ojca" liprzv ul. Fibaków 2 m.in. za fraszkę czący 12 stron, STANISLAW KA„Niech wszsytkim tatusiom zawsze MEK, Podchorążych 12 z.a: „Ja. się
bardzo z tego cieszę, że Orleń Ojca
wymyślono, bo niedługo ojcem bildę· i także chcę by mnie <nezono",
BOŻENA
MARKOWSKA, Wa.silewskiej 15 za: „Być albo nie byó
- oto jest pytanie! Ten prawdę
Spotkanie z oficerami marynar - pozna, kto ojcem zostanie!", ZYGki. którzy opowiedzą o swoich przy MUNT JĘDRYCH Przęd7..a1n.iana 1
godach z podróży po morzach - dziś m.in. za ,,Dziennik Lódzki'' i „Unio godz. 18 w klubie przy ZŁ LK wersal" niech żyje
sto lat 1..a. pro(t" Piotrkowska 135).
lmpreza estradowa ..:... dziś o pagowanie święta naszych tat!"
gudz. 17 w filii DDK Łódź-Bałuty JAN STRU'.\IILLO. Kilińskiego 50
(ul. Zubardzka 3). W programie: za „Był Dzień Dziecka. był Dzień
występy Zespołu Pieśni i Tańca z
Matki, po myśl także o dniu Tatki.
Budapesztu oraz zespołów Młodzie .• Uniwersal" Ci d oradzi, wstąp j pożowego
Domu Kultury Bałuty 1
myśl, nie zawadzi ... ".
DDK Bałuty.
Ponadto p. ME~ANlA J.OżWIAK,
zam. przy ul. W1ęc'kow.sik1ego 44 otrzymuje nagrodę peojalną w po.
staci zbioru dotąd nie publikowa-
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s:;,~;::,~i~ wcis~~ 0 ~~~c:_~ .;r. i~o.r~~
78.
Podgórska A. Zeszyt przedmto·
towy w nauczaniu biof,ogii w szkoie
podstawowe;. WSiP 1975 r.. str. 1~4.
z!Z6

Żyją w
naszych sercach.
MON
1975 r., str. 199, zl 90
Wierzbicki J -.- Mały uowntk serb~Jco-.::lwrwacko-polskt
i
potsko·serbskO·chorwadci. WP 1975 r., str. !OB. zl

60

Nasza
~

T

~

łó dzka

gospodarka po 5-ciu

•

Przemysł I usługi
dobrze
•
Rolnictwo I inwestycje gorzej

szymborska W. - Wszelki w11Padek. C:l]t 1975 r„ str. 46. zl 15 ( wier..zel
ocenie łódzkiej gospodarki po pięciu mie,!lia,~
Waclawek J. - Podstawowo organicach, zatrzymajmy się na dwóch problezacja PZPR. K!W 1975 r .• str. 224. tl
mach: na r olnictwie i inwestycjach. W prze15
myś l e bowiem notuje się poprawni\ reali~
Jachymek .1. Obitcze 9poleczno·
l!ację planu (pon.ad 41 % uiawansowa-nia plapolityczne ws! lubelskiej 19.10-1939
WT.ub 1975 r„ str. 358. zz 80
nu rocznego). Tempo to gwarantuje wykonanie
z p<Xa walki. ff.-,cznik xvm nr t planu pólrocim.ego. Rzecz w utrzymywaniu rytmi(69) K!W 1975 r„ str 30Z. ·zl 20.
ki - oo ni.e jest sprawą Jatwą w miesiacach udoEnukow.<k< J. - fi"'Pt)1 proste. COK µow)•ch.
Podobnif' :rost.aly ocenione. na naradzie
107.' r. •tr 130. Z1 55
koordynacyjnej u prezydenta, wyniki pracy handlu,
S?kutnik L. - Mówimy Po anale•·
.•ku Kurs rila V1JC?atl<ttlt1cych. WP U'<iUg .
1975 r. str .102 il 45
W rolnictwie natomia.s.t stwierdz.ono opóźnienia w
Wa.•Hewska O. Mów!m.)I po ronaczelsuisku K11r.• rila poc?atktt1ac11c11 WP przyl(otowa.niu do :iJniw. Do 30 czerwca nicy !(min mstali zobowiąza-n.i do prze<lstawienia
l97S r .. ~fr 33?. z! 45
Kurowski" cz - Partyzanckie rizia· informacji o stanie gotowości do tych prac. Chodzi tutaj o stan sprzętu i zabezpieczenie w częś
ian!a MON 1975 r .. str.- 270. zi 30
Tol.•t-Oi A . T<ulaw11 ksf4że . KIW ci zamienn{!. Okazuje się, że tylko 213 powierzchni
1975
str. 205. zl 8
~runtów rolnych województwa. 16tlzkiego ma 7AlSekula H.
Piata barwa a.w, pewniony sprzllt zmechanizowany do źniw. Z tego
Czyt 1975 r .. str. 314." z!
wniosek, ze trzeba. ilość sprzętu zwiększyć. Nisko
Wallace o. N'ic dobrego. rskr11 wykona.ny został plan skupu od rolników indywi1975 r. str 391. z/ Z3
dnalnycb szczególnie zbóż i mleka. Okres letni Rolleczek N.
Drewntan11 róta. okres szczególnie wytllżone.i prM:y na wsi wymaga

w

„„

's

niec T ~kru T!1i!i r„ .'\tr S30. zl ~z
B1·eom:sku
B.
Czysta du~za.
Cz 11t 197;; r <tr. 275. tl 20.
Pettt Post<>r D. Kob i eta g:pleg.
lskr11 1975 r:, str Z53, 2t ?4

mies iącach

; lepszeg-o zaopa.trzcnia rolników w napoje i podstawowe artykuły żywnościowe (konserwy) (to
sprawa Wydziału Ra.ndlu), a. także i organizacji opieki nad dziećmi (Wyd-dał Oświa.tyl).
Niepokoi sytuaoja w JnwestyeJacb I btulewoiłlłw4e

mimo posti:pu w stosunku do ub. roku. Budownictwo mieszkllJliowe wykonało w eiąru 5 miesiflCY
27,50/o planu rocmego (w roku ub. - 240/o). Nadmieńmy w tym miejscu, że procent proceITTtowl nierówny - mvię!=yl się bowiem plan. Wedlug prognozy władz miejslkich w ciągu pól roku budOW!llictwo mieszkaniowe powinno wykonać około 41%
planu rocznego. Lepiej niż w roku ubiegłym . Przypomnijmy niemnfoj <> imiwach i związanym 'Z ni-mi
odµlywem rąk do pracy. Stad obaiwa przed gorszym
\V)'konywaniem planów i możliwość kolejnego wyr>tartowania w c?JWartym kwartale z lconiec2l!'lością
wykonania aż 40% planu rocznego.
Bardw groina jest sytuacja w budownictwie towarzyszącym. W ciągu 5 miesillCY plal'I
wykonano
w 15,20/o. Wykonanie półroczne ocenia się na 180/o,
za t!'ZY kwartały 25-28%. U2lllano PQit•rT.ebę wnikliwej ainaUzy sytuacji - do 30 c;ierwca i LZB i „Centrum'• 7l0Staly zobowiązane do pt-zedłoterua tn!ormac.ii o przyczynach tego stanu rzeczy („Centrum"
za opóźn·ien.ie niektórych inwestycji prllemys.łowych)
i do przedstawienia programu naprawy. Dos.trzeźo..
no wprawdzie trudności o'biektywne w postaci sła
bego zaopatrzenia materlalowego i wi:ra.;;tających
k.loP-Otów z zatrudnieniem. niemniej podltireślono
także i trudności ~ubiek:tyv.me wynikająC'e ze zlej M
!l'a.ni~ i pracy i niepełnego wyQtoira;y.stanaa
cr.asu
ne.~~~
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19.30

STO LAT DLA TAT!
o

d P

DKM - nieczynne
ENERGETYK - nieczynno:
KOLEJARZ - nleczynne
MŁODA GWARDIA „Ani sło wa o futbolu" radz (A) b /o,
godz. 10.30, „Cenny lup" franc.
od lat 15 godz. 12, 14 .30, 17,

-·- ---WAŻNE

TELEFONY

Informacja telf'fOniczna
Straz Pożarna
o&, 6&6-11. 195·55
Pogotowie Ratunkowe
09
Informacja kolejowa 6a5·5>. ?34-61
Informacja PKS:
Dworzec Ceuiralny
265·96
Dwouec P6łnnCn)•
7ł1·20
Pogoiowie wodocia,gowe
815-46
Pogotowie gazowe
395-85
Pogotowie energetyczne
334-28
253-11
Pogotowie ciepłownicze
Szpital Woj. w Zgierzu
16-3?· 26
Informacja PKO
847·8.';

°'

TEATRY -

NIECZYNNE

MUZEA
SZTUKI !Wi'lakowskll!go nr 38)
nieczynne
HISTORH
RUCHU
REWOLUCYJNEGO (Ul. Gdańska nr 13)
godz. 9-17
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (plac Wolności nr H)
nieczynne
CF::'ll"TRALNE
MUZEUM WŁO•
KIENNICTWA (Piotrkowska 262)
nieczynne
EWOL{TC.JONtZMU (park Sienkiewicza) nieczynne

MUZA - „Złoto dla lUChWalych"
USA b ,o godz . 16, 18.45
OKA - „Tajemniczy blondyn w
czarnym bucle" fr od lat 15,
godz. 10. 12.30, 15, 17.30, 20
POLESIE - „Jedynym wyjściem
jest śmierć" (kanad.) od lat 15
godz . 17, 19
POPULARNE - nieczynne
1 MAJA - „Orzeł l reszka" poi .
od lat 15 godz. 15.30, :7 30, 19.30
HALKA „Wykryć szpiega"
(A) radz . b/o godz. 15.30, „Pan·
na z dziećmi" czech. od lat 15
godz . 17.30. 19.15
PIONIER - „Dzieci lwicy a buszu•· (B) ang b ,o, godz. 15 .30
,.Rzeka płynie dla zakochanych"
(A) radz„ blo. itodz 17 30, 19.30;
POliOJ
,.Nie ma róży bez
ognia " pol. od lat 15 godz. 16,
18, 20

REKORD - „ Wielka włóczęga•'
franc. b,o, godz. 14 .30, 17, 19.30;
ROMA - „Szach królowej brylantów" (A) radz . Od lat 15
godz. 10, 12, „ W
l<ręgu
zła"
franc. od lat 18 godz. 14.15, 17,
19.45

STOKI - „Historia żółtej ciżem
ki" poi. b/o godz. 13.30, „Kró·
lewna ?. długim warkoczem"
(A) rad2 . b 1o g. 15.30, •• Pierwsza spokojna noc" wł. od lat
18 godz . 15.30. 20
SWIT „Człowiek
w dziczy"
USA, od lat 15,
godz. 15.30,
17.45, 20

SOJUSZ - „Tajemniczy mnich"
(A) radz. b/o godz. 16.30, 18.30
PABIANICE - MAZUR - „Bri·
tanąic
1?l niebezpieczeństwie"
ang.
godz. 15.30, 17.30, 19.30,
ROBOTNIK
„Poskromienie
złośnicy" USA, godz. 15, 17, 19
ZGIERZ - PRZYJAŻŃ - „Joe
Kidd" USA, godz 16, 18, 20,
WŁÓKNIARZ nieczynne
DYŻURY

DYŻURY

zoo
ceynne
do l9)

goóJ:. t-111,

od
I

(l!;Ha

I KA

BAŁTYK „Gdyby
był kobietą" franc.

Don Juan
od lat 18.
godz. 10, lZ.15, 14.30. 17. 19 30
IWAN OWO - .,Dzieje grzechu"
pal. od lat 18 godz. 9.30, 12,
14.30, 17, 19.30

POLONIA - „Wążżźż" USA, od
lat 15 godz. 10, 12.15, 14.30, lT
lu.30

•

PRZEDWlOSNlE - .,Dzieje ;trze
chu" poi od lat 18 godz. 9.30.
12, 14.30, 17, 19.30

WISŁA

„Chatley Varr1ck'"
USA, Od lat 18 godz. 10. 12.l~.

14.30, 17. 19.30

WOLNOSC

„ To jeszcze nie
miłość" NRD, od lat 15, godz.
12.30, 14.30. „ Wąż:!.żż" USA, od
lat 15 godz. 10.30, 17, 19.30
WŁÓKNIARZ
„Bohater naszych czasów" radz. godz. 9.45,
„Ulzana wódz Apaczów"
NRD, b,o godz. 12.15, 14.30, 16.45,
.,Ziemia obiecana" poi. od lat
a godz. 19
ZACHĘTA „Ballada o Kowpaku"' (A) radz. b,o godz. 10.
12, 14, 16, , ,Historia samotnej
dziewczyny" hiszp. od fat 15.
godz. 18, 20
LUTNIA - „Joe Kidd" USA, od
lat· 15 godz. 10, 12.15, 14.30, IT,
19.30

STYLOWY·LETNIE - „40 karatów" USA, godz. 20.15 (kino
czynne tylko w dnl pogodne)
TATRY-LETNIE - „zew krw1•·
ang. godz . 20.30 (kino czynne
tylko w dni pogodne)

• +
ŁDK

*

-

„Old Surehand'• Jug.
godz. 15.30, „Lot martwego ptaka" jug. od lat 15 godz. 17.4lj
STYLOWY - „Obława" USA od
lat 18 godz. 15, 17.30, 20
STUDIO - „Dzielny szeryf Luc
ky Luke",
franc . b/o godz.
15.30, 17, 18.30, 20

GDYNIA „Dziewczyna z laską" ang. od lat 15 godz. 9.~o,
12, 14.30, 17. Pożegnanie

i

fil-

mem - .. Pali sii:, moja pan·
no" czech. od lat 15 itodz . 19.30
TATRY - „Król. dama. walet"
USA, Orj lat 18 godz 10. 17.
19.30.
„Bitwa o Kozi Dwbr""
(A) pol. b/n godz. 12, 14.30

APTEK

Przybyszewskiego 41. Sporna &3,
P iotrkowSka 193, Gdańska 9.0. Na·
rutowicza G (boks). Dąo row•skie.go
89, Wielkopolska 53 a
SZPITALI

Instytut Położnictwa i Gineko·
logii (Sterlinga 13 ~ Kllnika Położnicza,
ul. Curie-Skłodowskiej
15) - dzielnica Sródmleścle oraz
z dzielnicy Górna, poradnie K,
ul Felińskiego i Zapolskiej.
Szpital im. M. Madurowicza Klinika Poł.-Gin . WAM dzielnica
Polesie oraz z dzielnicy Górna ,
Po.radnia K, ul.
Przybyszewslnego.
Szpital tm. Kopernika - dzielnic~ Górna, poradnie K, ul. Od·
rzanska, Cieszkowskiego, Lecznicza I Rzgowska.
Szpital im, R. Wolf - dzielnica Bałuty.
Szpital im. Jordana - dzielniWidzew.
Chirurgia ogólna - Bałuty S.zpl~al Im. Biegańskiego (Knla·
z1ew1cza 115). Górna Szpital
im. Kopernika (Pabianicka 62).
Polesle - Szpital Im. Kopernika
(Pabianicka 62), Sródmieście Szpital im. Pasteura (Wigury 19)
Widzew - Szpital im. sonenber~
ga (Peniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpital Im.
Jonschera (Milionowa 14)
Neurochirurgia - Szoital Im.
Kopernika (Pabianicka 621.
LaryngologiR Szpital
Im.
Barlickiego <Kopcińskiego 221
Oll:ullstyll:a - Szpital im. Jonscllera (M\llonowa 14).
Chirurgia I laryngologia dziecięca
Instytut Pediatrii AM (Sporna 36150).
ca

Chirurgia
szczi:kowo·twarzow11
Szpital Lm. Barlickiego (i{op-

cińsklego 22)

Toksykologia - Instytut
dycyny Pracy (Teresy si.

Me·

NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Sienkiewicza 137, tel. 666·66.
Og6lnoł6dzkl Telefoniczny Punkt
lnfo~macyjny
dotyczący
pracy
olacowek słutby zdrowla telefon
615-19 czynny iest w .iodz. 7-rn
oprócz ni ed?i el i ~wl ąt

TELEFON ZAUFANIA ~ 337-37
czynny w dni powszednie od
15-7. w niedziele l święta całą
do'bi:.

DZIEN IK LOOZKI nc HO . (8138) I

STOLIKA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

ódzk..ie Muzeum Sz.tukl oraz Muz.eum Historii Ruchu Rewolucyjnego znalazły atrakcyjne formy, ażeby włączyć
się do uczczenia 70 rocznicy rewolucji 1905-1907 r.
Pierwsze z nich (przy współpracy z Muzeum Ruchu
Rewolucyjnego) zorganizowało u siebie wystawę pt. „Z tradycji
rewolucyjnych w malarstwie polskim". W skład jej wchodzi
30 obrazów olejnych - własność łódzkiego Muzeum Sz.tukl or32
innych muzeów w Polsce.
Zasadniczym tematem jest tu czyn rewolucyjny roku 1905.
Jednak znalaz.ły się (i słus:miel) również obrazy, mówiące o ruchach społecz.nych, ooprzedzającycb tamto wielkie history_czne
wydarzenie: a więc dz.ieła St. Masłowskiego, A. Piotrowskiego
i inne, a wśród nich pełen . ekspresji .. Strajk" S. Lenca.
Osobną grupę stanowią portrety twórców socjalizmu i przywódców rewolucji - Marksa, Lenina, Marchlewskiego. utrzymane w tradycyjnej konwencji realistycz.neJ.
Zwraca uwagę symboliczne „Czerwone Zagłębie" K. Hillera,
nawiązujący do tamtych wydarzeń „Strajk" J. Wasiolka, batalistyczny obraz M. Beli.ny „Białystok 1905 rok", B. Szajdziń
Sk!iej-Kl!"awa;ydrowej „R<lik 1005'' iM.

I.

,

Było

5
wymowę

mają,

obrazy przypominające wa~kę 'I: hitlerowskim okupantem, a potem odbudowę kraju i krzepnięcie
nowego ustroju (B. Libersllliego .,Lenino", .,Flagi". L. Rózgi „Ziemia chłopom", J. Krawczyk.a - „Rozdawanie ziemi".
Całość zamyka monumentalny, panoramiczny obraz K. Mackiewicza - „Lódź, wczoraj, dziś i jutro", radosny, o tak szeroko rozbudowanej perspektywie. jak szerokie są perspektyw:y
dal szego rozwoju naszej Ojczyzny...
ystawa powyższa. to, jak gdyby malarska ilustracJa,
przypominająca tamte dni krwi i chwaly.
Natomiast
całkiem inny mat&iał posłużył temu samemu celowi,
organizatorom okolicznościowej wystawy w Muzeum
Ruchu Rewolucyjnego.
Troskliwie zgromadzono tu czasopi..:;ma ówczesnych partii robotniczych (SDKPiL, PPS, Bundu), różne akty urzędowe, raporty urzędników carskich, odezwy, fotografie czołowych działaczy robotniczych itd.
Dominują relacje o ówczesnej Lodzi. w której już w czerwcu
1905 roku wprowadzono, ja.kio w pierwszym z miast stan
wojenny. Przypomniano łódzkie strajk.i, wa1ki na barykadach
i represje fabrykantów oraz wladz carskich. Dużą wymowę ma
więc np. zbiorowe zdj41cie robotników fabryki Scheiblera. wśród
których przeważają pracujące wtedy za marne lmpiejki dzieci
i młodzież. Lecz, że akcje robotników organizowano nie w oderwanru, ale .w kontakcte z walczącym proletariatem rosyjskim,
raz wraz :majdujemy tu szczegóły, nawiązujące do spraw ogólnych, do wypadków w Mookwie i Petersburgu (łódzkie echa
„krwawej niedzieli").
Na wys-ta.wie przypomniano m. in. zn.a.ny cytat Lenina, że
„bez roku 1905 zwycięstwo Rewolucji Październikowej 1917 r.
byłoby niemożliwe" i tę właśnie prawdę obrazuje wartościowa
ekspozycja, uruchomiona w łódzkim Muzeum Ruchu Rewolucyjlnego.
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Języki
to Ia,t działa
pmy
()ddziale WojewódrJUn NOT
w
Lodzi szkola ję"Lyków obcych, stalll.O'Wiąca. częś~ !7zw. Międzystowa
. myszeniowego Ośrodka Doslronalenia Kia.ar Technicznych. Podobne
ośrodki isbnieją
pray wszystkich
oddziialach
w<,>jewódzldch
NOT,
jednakże łódzki jest najliczniejszy
(dwia. razy 1iC2ll'liejs:zy niż drugi co
do W'ie1lrości - warszaiv."\Slkil,
a
charakteryzuje się też najlepszym w
kraju
wyposażeniem technicznym
oraz najciekawszymi inicjatywami
realizowanymi,
jak w przypadku
Olimpiady Wiedzy Technicznej, na
największą w Polsce skalę. Lącz
nie Ośrodek prowadzil w
roku
51lko1nyro 1974175
161 kursów,
wśród których bylo 41 kursów ję
:zylrowych,
Nia wszystkich uczylo
się około 4 tys. słuchaczy, z czego na języki obce pr.zypada ooo.ad
100 osób. Oczywiście, iak i>rzystałii>
na ośrodek
NOT,
znaczOd

na.

pcmiad

większość słuchaczy

kursaw

ię

:zylrowyoh to ilneymierowie i te:::hnky (około 85 proc.). a ;est opróc;:
nich SJJ(l«'la grupa studentów 1:-olltechn.ik,i.
ZasadmdC!zym celem lllBUCIZJMlia 1ę
&yków obcych
w
NOT
jest
~rz.ygotolwamie iinżynierów i tecił
mków (zwłaszcza ilnQ:yinierów
i

ł

Zakońca.ył się trwaJąoy od jł>.sieni ub.r. konkurs <lla uCIDiów
eseJ o tematyce międzynarodo.\vej. Inicjatywa
Studenckiego Stowa.n;yszenla Przyjaciół ONZ popa.rta przez KOS
m. Lodzi znala.zła :iywy oddźwięk wśród nauczycieli i uczniów
wbrew opiniom pesymistów, ie „młodzie:i polityka nie obchodzi.".
Blisko 100 prac o średniej obJętośei 5-8 stron maszynopisu
zada.je kłam iym twierdzeniom, Przy oka&j,I zauważono, że naj'~ięcej prae konkursowych wpłynęło z techników. Prym w tym
względzie Wfed:de Technikum Energetyczne l1T 1.

umieję1lll.o.ść posługiw.a.n.ioa się ięzy

Jednakże
rozesłana do niektorych iinstytutów naukowych ankieta ujawniła, że istnieje pilna potrzeba pogłębienia znajomości np.
języka. a.ngielskiego w jego
rejestrze naukowym i technicznym,
Kilka tnstytutów OO!tychmtast przy
słało zgłoszenia swoich oracowników i listy zamklnięto.
Zostaną
więc uruchomione kursy technirinego języka amgielsk.ie~o c:Ua specjalistów w dziedzilnach: elektrotechnrilm, polimery. chemia radiacyjna, bud.cnWlicllw!o, włókiennic-

Dm:ENNIK t.ODZIB ar lłl (8lłlt

swoim

członkom

miillistra

oświ.aty

i

-

~

śmier·ci".

'l'lumn1e ll6bnllnla

lliPElktalk!I.

Z

Niedawno w PWSSP w Łodzi prezentowana była doroczna wystawa
prac studentów. Najciekaw~zą bodaj ekspozycją na niej była prezentacja Pracowni Biżuterii, która już niejeden raz pokazywała swoje
prace w kraju, za granicą i na rewiach mody.
Formy biżuterii eksponowanej w PWSSP zaskakiwały odkrywczością
1 różnorodnością form.
Pracownia Biżuterii PWSSP prowadzona Jest przez doc. Lenę Kowalewics, z którą stale współpracują a5ystentka Barbara Rose l nauczyllieł NWO;d1l Antoni Palka.

pub11icmnoołE

% wieliką a,probatą.

goła

Wielka ekspresja ruchu i słowa cechowała
dynamiczną
g.rę
Ladislava Freja
jaiko Mańka. Milan Riehs znalazł właści
we środki aktoors.kie ażeby najpierw wypoczciwość

kożusz

nika Samki, a potem gniewne jego uniesienia.
Z kolei bard.2lo uóżnioowane postacie
i typy stworzyły Bla.nka Vikusova (ciotka
Ewy), Vera Ticha.nkova. (Meszjan.ova),
Vera Kokt-0va (Kotlibova), Alena Mikolaskova (Marysia), Vera Galatikova (Zuzia).
Va.clav Mares (Rubacz), Katerina Ma.chaekova (Krystyna) i inni.
Dla starej reaJis.tyoznej srztuki GabI'ieli:
Prei.ssovej interesującą, nowo=ią sce~

Vładłmir

&Joełi.

proc ludzi. którzy się do nas zglosili, nie powinno mieć nawet prawa marz ~nia o ·.iawodzie aktora. Or
~a.i1iczne
wady wymowy, których
n.ie będziemy mogli w ż.aden spo<>ób uoprawić w ciągu 4 lat studiów,
widoczne na pierwszy rzu• oka u:
lomności
fizyczne. nawet ~arbaci
się traflają. A 1vystarczy , czaoom
tylko _spojrzeć w lustr?„ Nie w1e1~
czy mek~6rzy eg.zan:unu do ~aszeJ
szkoły me traktuJą Jako sw01stego
lekarstwa na
własne
komplekSy
Szukają sławy w tym u;wodzie. a

przecież dził;ia1 może ją zdobyć
również inżynier, te<-hnik na wiel-

kiej budowie...
Trzydzieści OSób przed południem,
tyle samo po przerwie obiadowej.
!Wiał rektor Kuszewski rację: mę
czące ie.sit to siedzenie w sali przez,
którą przewija się dziesiątki POdobnych do siebie młodych ludzi.
I
tylko
rzadko
przerywa . tę
monotonię
chłopak
czy
dZJ.ewczyna prawdziwie zaangażowani
.
.
.
w to co .m~w1ą, po~1adaJący wła~n.ą
~osć 1. P?~r3:f1ący. ~ą .wrażl.1wośmą. POdztehc s1_ę .z i:nnyi;ii. ~ai:
dytlatk1, choć f-? .JUZ d<1;v.:io me
modne, przewazme V: mm~. "."" To
dlate~o. aby '-':'Ywrzec. :".ra.zei:.ie. ~A
męskie.I
części
Kom1SJ1 - sm1eJe
się Lwow. - Wśród dziewczyn - dodaje Kaniewsd\'..3, - zgłasza się dużo takich. które mają temperament.
Ale czę8.to ;est to temperamoot
„życiowY" nie mający nic w.sipólnego ze s.cen.icmym
Powodzenia
towarzyskie w życiu nie musi iść
w parze z oowodzeniem na deskach

scenicznych.

_W

T

Co gorsza wielu

zda.jących

po pros;tu jes.t n.ie przygoto-

wanycb do egzaminu.
Nie
z.adali sobie tru<lu nauczenia
tekstów. Sochnacki,
Zdrojewski. May .,po<lrz:ucaja" raz.
drugi, trzeci brakujące słńwko, czy
zdanie. Ale wreszcie <;lz1ekan Kani~vs.ka pyta: Od kiedy pan(i)
zaczął pracować nad tekstem? Od tygodnia. - A czy pana koleżaruki zdające na medycynę też zaczęły się uczyć
biologi.i
tydziień
temu? Dziękujemy, to nam _wystarsię

na

pan1ięć

czy.

Widzi.alem blisko polowe wszystkich kandydatów 7.dających w tym
roku n.a wydzial aktorski PWSFTv
iT.
W więk.s.zości byLi to ludzie
bezbarwni. pozbawieni jakichkolwiek
predyspozycji do I.ego niezwykle piękne.!(o i trudnego zawodu. Ale byli i tacy, jak ów chlopak z zapadłej dz:iury. który wszedł
do sali egzaminacyjnej z wtuloną
w chudziutkie ramionka glową,
a gdy wychodził Komis.ja zrobila
kilkwninutawą przerwę ... aby ochlo
aąć" po czystym, niczym nie skażo..
nym przeżyciu artvstycznym, którego byt sprawcą.
Z 233 przeegzaminowanych osób
59 zakwalifikowano do Il eliminacji, 21 z nich ilostanie się do szkoły. I po tym co widziałem
mogę
zapewnić, że :i:aden talent nie zostanie w tym roku zaprze'paszczony.
JERZY BĄBOL

Z teki karykatur.
Tadeusza Rynkiewicza

Pl'IQ'"\kła

inny cha.ra.kter ma drugie

z lro-

lel pr.zedst.IMW!enie ZlliPI'eTA!lnit<lM•',a!lle
przez Tea.tr S. K. Neum3illlla „Meridian" Jana Solovlca. Jest to
boW!i.em wspólllT.e!ln.a SQ'Jtiuka dbyczajowo-problemowa. Przy tej sposobnOOci
W.M'to zaznaczyć, że tego właśnie
typu
spektaikle cieszą się w teatrach czecho..
słowaokioh wie1ką wzięt.OOcią. Do.ść powiedzieć, że w 7JW.LiµJlru :s 30-leclem wy-nw&-lenia Cziechosliowac\lli spod oo..-pacji lńtle
~ w teatmch prallkidt wystawiono

ś
i

i rektorzy nas'zei .szkoly i jej pokrewnych często U<l2ie1aja wywiadów w środkach masowego przeka'2!\L Pomimo calej tej informacji
ubolewa Ka.niewska. - ponad 50

o-

wychowania
illit" 61 z 19. VII. 197 4 r .) . Wszyscy
absolwenci kur.sów NOT zdali te
egzaminy z dobrymi wyln.i;kami.
Coraz trudniej poruszać się w
tym $wiecie, ;inająe tylke jeden
jQz,:l'\lt '"l'Jilasiny.

n~

dobroć

~Rozsyłamy informatory po całej Polsce. Profesorowie,
dziekanii

państwowe ze znajomości języków
(w oparciu o zarząrlrzle.'1-ie

kreowala Hana. Davidova, - zmaikomioie! Najii&totniejsre kwas.tie
(tak to pozwolę sobie określić) zagrała z
pasją i z zapamiętaniem miłosnym Jagusi
z reymontowsikich .,Chłopów". Tak zmnterpretowanej Ewie wierzyliśmy, że istotnie
„ukochanego l1M w swoim sercu do

punktować

życ... ".

obc~·ch

Tyrul:ową rolę

-

- Wie pan - powiada do
mnie Wlodzimierz Lwow,
który iuż ponad dwadzleścia
lait
ucz:estni.c.zy w pracach
Komisji Egzaminacyjnej w PWSF
TviT - dawniej przychodzila mło
dzież gorzej ubrana, może bardziej
ZaJbiedzona. ale jakaś 1-r.etelniejsza.
dojrml&a. częściej coś sie tam w
środku kolatalo. I niech pan po.słu
cha, o choćby tego chłopaka ...
G<izie oni potTa.c:ili grosy. Przecież
go wcale nie słychać. To chyba
wpływ radia, telewizji. Mikrofony.
ur~clzenia
elektroakustyczne pantrją dziś niepodzielnie, wzmacniają głoo, a przecież w teatrze tego
nie ma, trzeba mówić swoim gło
sem i t-0 tale mówić, aby ci w ootatruicl! rz,ędach slysze:li.
Chloipa.k ma wvraźnego zeza. Je.st
niewvooki. w butach na dość pokaź
nych obcasach nie ma więcej ruiż
1,70 m. Zapyta.ny o wzrost, odpowiada: „bez mała 1,85". Komisja nie
może
powstrzymać
śmiechu. RzeczywiiśC'ie „bez mała". Zaczy.na
mówić wiersz: „Czy razy księ

siągnięcia Jmlturaline Francji.
W roku bidącym po raz pierwszy odbyły się w Polsee egzaminy

bra.W<JJIIli przea: naszą publiC7iność.
Na pochwałę zasługuje jed!nak :pr'2'&de
wszystkim wyborna gra noo.zych mił~h
gości, aktorów pr.askich.

nog.ra.fię

Uroczyste wręcz€:Illie na.gród ufundowanych pr.zez Kuratorium, Tex-

tilimpex i ZL SZSP odbyło się
wczoraj w obecności pr:redstawicieli KL PZPR, Kuratorium, Rady
Lódilkiej Federacji SZMP. Wszyscy
fJWo. NiairomiJa,s;t osoby, którym bar- uczniowie ~ uczestnicy konk.umu
dziej zależy na posługiwaniu się otrzymali dyplomy i za.proszenia do
językiem obcym w 1prawacb oir·'.>1- uczestnlotwa w pracacll Kola Lódznych, będą mogły POgłęl:>ić swoje kiego SSP ONZ.
umiejętnośei na kursach tzw. śred
(ZCh.)
nio zaawansowanych (angielski, fra:n
cuski) lub konwersacyjnych (llll!lltielS'ki, francuSik.i. niemiecki).
Dziiała1nością
Ośrodka
NOT
zaintereS<l'Walo się Centrum Kulturalne
Ambasady
Francuskiej
i zaproponowało pomoc w rorganiwwaniu specjalneg.o, przyśpieszo
nego kursu ;ęzykia
foamcuskiego,
oo zos'llalllle również zreali:zowane
w
.sezonie
iesienno-zim<l'WYm.
Z'Wla.Żywszy fakt zacieśniania
się
stosunków oomiędzy Polską
a
Francją, nie wYklucza się powołanja pr.zy NOT klubu rom3Jllistów,
prezentującego

nlie., z irlupawym uśmiechem przylepi.onym do twarzy, jedna z baiek
Krasickiego...
- Dziękujemy pani. Proszę włożyć buty
i czekamy na plooenkę.
„Już księżyc zaszedł...". Dziewc:zyna się męczy, Komis,ja się męczy,
ale nie przerywa. Słucha, czeka aż
Filon spot.ka się z Laurą.
Teraz proszę usiąśc tu na
krzeselku przed nami. Który fragment prozy chce nam pani powiedzieć. Borowskiego.
Prosze bardzo
słuchamy...
I
- Dobrze. dziękujemy pa-ni. To
wszystko. Koniec ,.piątki ", omówienie - przypomina Maria Kaniewska, dziekan wydzialu aktorsk:iego - przewodnicząca Komisji
Kandydaci wchodzą pojedynczo. Na
przemian: 5 dziewczyn, 5 chłopaków. Po każd€d pią.ke ustala•ne sa
oceny.
_ Na początku ustalmy koledzy
.
. · '.
.
'
czy z tych ootatnlch pięCJ.u ~ewczyn, chcemy którąś przepuścić do
II e!limiinaqji. Nie, no to oceniamy
Po kolei. .. Wiersz: dwa. proza: dwa,
wygląd: trzy mniej, umuzykalniienie: diwa. wymowa: nie nadaje się.
Proszę podpi.sać protokoły. Zaczy-

namy następną piątkę.

szkół średnich na.

k.iem obcym, poznianie zaś jego re·
jesitru naukowego i tecłmiczne~o
jest za.daniem późniejszym. Organizuje się więc kursy elementarne,
bard.w uroomai00111e oparte o interesujące
dowcipnie
napisane
podręcrmiki,
nagrania,
pneźrocza, fil.my i zaPoZnaje się słu
cha~.zy z najogólniejszymi zasadami rządzącymi językiem naukowym
i techn.iC2lllym.

P

niż 1/li -

Uczniowi.a opolityce międzynarodowej

techniików, ale ńie wylącznie1 do
posługiwania się fachową literaturą oboojęzycmą oraz do
osobistych konibaktów z ludźmi reprezentującymi
niektóre grupy ;ęzy
kowe. Pr.zestrzega się jednak zasady, re najpierw traeba osiągnąć

CÓW lud~

Mniej

inicjatywa SSP ONZ

mniej ob ce ...

rza: Ca!l:e wieki mlewata Kotil'inę Sudecka fala germańskiej ekspansji
Bastionem
opierającym
się
jej
była
wówczas czeska wieś czeslki lud. Stamtąd też przyS'Zlo po
latach 111arod'Owe odrodzenie. DOlbr'Ze pamiętają o tym Czesi i może to właśnie
jest jednym z powodów. :i:e i;zechos.lOl\Vaccy pisarze i dramaturdzy chętnie i często
.sięga,,ią do tematów związamyoh z wsią do Pl!"Oblematyikrl. ludowej.
Na wsi też toczy się akcja sztuki „Ewa
szwaczka", której autorką jest znakomita, odwa!Żna w swoi-Ob spolec:zn.ych wystąpiend.acll
pisa.Tka
czeSka
Gabriela
Preissova (1862-1946).
Sztukę tę za.prezentowa.li lodizialllmn artyści praskiego Tea.tru S. K, NeumMllllll.
Kolorytem swoim przypomima ona nieco
inną czeską S7Jtukę, wysta'WiOIIlą niedawno w Teatrze Powszechn~ - „Dziewcz;yina na sprzeda!'i:" bra'Ci Mrsti!k.ovych.
Określając to krótko „Ewa szwaczka"
jest hi.sotorią tragicznej miłości młodej
dziewczyny wiejskiej, którą odgradzają
od ukochanego człowieka ówczesne stosunki sipoleczne, religiji!le i majątkowe, aż
zrozpaczona popelnia w końcu samobójstwo..•
Tak zaproponowany materiał diramatiu:rgiczmy prowokuje do zreailizowania ,Ewy
snwaCZJki" w formie ckliwego melodramatu. Tej awentualnmci un.iknął jednak ?Jnakom.ity reżyser Otomar Kre,ica.. który
w tym wielkim dramacie mal)"Ch ludzi
wypunktował mądrze akcenty
spoleozne
i k.rytyczne. Pogłębiając samą problematykę, zadbał równocześnie o roZlbu<lowanie widowiskowych efekAów. Spektakl
sit.all się też rewią stairego ore&kiego folkloru, poka'Zal!l piękinych r.ltrojów i 1lań-

ł 101 chłopaków.

Gdy w ubiegl:.ą środę po.pro-ny W\9tępne na wydział a'kt~i <>sitem rektora PWSFTvLT, czyrna ludzi, którzy decydowali
Stan.islawa Kusrewskiego o o
Pl'ZY'daihności
kandydatów na
,akcedylację" przy KomisH studia.
W cza.!lie tych trzech dni
Egzami!Ilacyjnej, usJyszalem: - Te- ]lI'7led st<Jili!kiem. za kitórym wraz z
raz odbywa się pierwsza e1iilnilna- Komisją
siedziałem,
przewi.nęła
cja - to strasznie nudne i męczące. się ponad setka ubiegających się o
Zadaniem jej jest wyeli.m.ilnowame indeks ucr.cllni. Pooad setka mło
pl:lzypad!ków niewa.tpliJwych, bez- dych ludzi, wśród ict;órych ci, s·ieapelacyjnie n.ie nadających się do d:zący za stol.fukiem, mie'u wyłowić
szkoły:
wady wymowy, ułomność P!'%YIS1Jl;och J3ll'aozy, Zapasiewiczów,
ciala ~td. S:iJk.ola nie jest p~ czy chociariJby odtwórćÓw rol Jatnokliiniką rehabilitacyjną. P.r~Lwe $!.ka 1ub Kloosa.
współz:aJwoóniotwo
roZJ>OCllnie się
- Od czego pa.ni zacznie. Od prodopiero w II eliminacji, w przysz- :ey, czy od wiersza. A może od p·i olym ty>godniu. To wario prz.ede set1!lci "ł Od wiel"Siza, pros'Zę bardzo.
wszys1lkiilm rrobamyć. Ale, jak pan Pani bedzie łaskawa na scenę.
chce...
I proszę :r.d:iąć te okropne buciki.
Chc1alem... i rektor wyiraiziił zgo. MUSilmy widzieć iJ.e ma l)allli WZJI"Odę.
P.l:'zez tr,zy dni ob&erwowalem stu.
pracę Komiaji. Oglądałem egzamiDziewuzy.n.a ,.lclepie" bemamięt-

z
Li1.ną

ich %33: 132 dziewaz;yny

ło łodzianie, reszta zjechała z całej Polski. Marzeniem wszystkich było zostanie aktorem. I tutaj, na ulicy Targowej
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Tea.tralnej im. L. Schillera miały się te ich marzenia spełnić. Lecz
przedtem musieli stanąć pned pierwszą, niebagatelną próba musieli zdać el!'zamlny wstępne do uczelni.

obecnie••• 30 sztuk współczesnych! Jedną z nich jest w.laśnie „Meridial!l.".
Klucwwa po.sit.a.ć„ nadająca tolll. c.a!lnści.
i • Wy>Znaozzjąca k1:erunek problemowy
sztuki, t.o m3SZY111ista k61ejowy Tom.as:z
Benedik, były ua.estlnik powstania antyhitleroW'illtiego, twórczy tanaty<k pracy,
idealista nie powołujący eię na swoje dawne za:8lugi, a J)l"Zede w.sczy~kLm n;i.e uzmai ący żacl!nyoh protekcji: nawet wówcas,
ltiedy podobne kont.akty należałoby nawiązać cel.em zdobycia pracy dla syn.a l'J,ja,
stary komun.i.st.a jeat bmikomprom!&o<WY.
Ot.o i jeden. z powodów ko:nifilktu starego i nowego p;cJkol.en.ia. Nie znac:zy w
jednaik, że Jan Solovic odnosi sl.ę dD
~ ~i 11\ePty.'Wllliia.

Jllreiwda.

t.e tira go me swadą i werws, Miroshw MM&vee) chdalby popłynąć wygodnie
na fali życia, obcinając P<> prostu kupony
7.a zasilugi położone dla kraju prz,er, ojca.

Naitom.tast drugi z kolei syn Miki , podobny entuzjasta pracy jak ojciec. to postać
niezwyikle pozytyw·na i sympatycma:
i tak też zinterpretował ją barom przyjemny w swym młodzieńczym optymiźmie
i rozmachu Miroslav Nohynek.
2lnaikomiltą postać stworzył tu przede
wszystkim Milos Willlg jako maszynista
Tomasz Bened.ik. Swoją popis.ową rolę
kre<>w.al z nie.zwykłą konsekwencją rui.e71lomnego idealisty z temperamentem parsjona.ta spalanego przez wewnętrzny w,
ni~ego fainaityka pracy (pclniąoe
go siedem fun.lred.i społecznych> nie mającego czasu n.aiwet n.a leczenie się.
p.rzy pewnej jego szorstkości tym bardzi.Eti ciepła, opie'kuńcza wy<lala nam się
Blanka Vikuszova jako żona Tomasza Ewa., swoją zapobiegliwością i miłością
cementująca rod!z:inę.
Dużo dziewczęcego
wdzi.ęlmi miała
·Slavka Spankova ja.lto
Magda. a rolę doktora Ha.jnooza zagrał

rzeczowo Josef Patocka.
Scenografia Josefa Valisa.
W „Meridianie" nakładają się na siebie echa dawnych wielkich wydairzeń
i 2Jdarzenią wspókzes.nośc:i - moz.olne osiągnięcia przy budowaniu nowej rzeczywistości, n.ielatwo często wywalczone ale
istotne &Ulroesy, a także niedostatki i boląc~ dnia dz.!siejszego. BMdzo też cenne
są te a!k:tual!ne również i u na.s w Polsce - ten<len.cje sm.t1d, przy czym autor
nie wprowadza tu zbędne.i frazeologii i
suchej publicy&tyki: i to również uwzitlęd~
nił w swoją in~ącej re-żyserli Karel
~

----„ _ ---·-- --

- Samomy... Praoowalem cele dnie, a wi4CZOL"am exytruem,
czasem do kiirul-.
- Czy t.o wiec żona l'Zllcik Ilię panu ina ~tT

Tlum. BARBARA KAl..AMACKA

szedłem

- Nie.
- Ozy zalecali 91ę do
racji, gdzie pracowała?

mej mm

m~yilni., IQŚOie

~

w restau-

PONIEDZIAŁEK,

Zacisnął pięści.

Co z tego?
Jaik dhlgo musiał pan nalegać, aby zgodizila się wreszcie

-

wyjść

kogoś z sąsiadów przy bulwarze de Char:on.ne?
Pozdrawiam ich przechodząc ..
N i gdy do pana nie przvchodzą, na przykład na filiżankę kawy? I p.run u nieb nie bywa? Nie utrzymuje pan z nikiem przviacielskich stosunków?
- Nie.
- A wiec nikt nie mó.e;I słyszeć o pański ej ciotce.
- Ter~ tak~
- Ale nie przedtem. Macie państwo iakicbś przyjaciół w Pa-

-..: Zn.a pan

wy.

wykrętµ:
- Cóż

to

lękając

się.

że

traci oparcie. uciekl

się

Wziął ją pain

-

ryżu?

Meurant, jakby

z pa.nem wiecrorem?

- Trzy tygodl1iie.
- No i cóżeście porab1ali tego pierwszego wieczo.ru?
- Byliśmy w !mnie, a potem ona choiala potańczyć.
- A paa1 dobrze tańczy?
- Nie.
- I ruie kJ>i:ła sobie z pana?
Nie odpowiedział:, oora.z bardzie] gf;ropiooy obrotem r02Jmo-

-

Także byliśmy
A następnie?

-

ma do rzeczy?

- Do kogo chodzi pan czasami na proszony obiad?
- Do nikogo.
- A z kim pan wYChodJzi w niedzielę?
- Z własna żoną !
- Ona nie ma rodziny w Paryżu. pam tez nie. z wYjątkiern
brata. ktńrv iednak częściej przebywa na Południu. i z którym zerwał pan stosunki przed dwoma laty.
- Nie kłóciliśmy się.„
- .Jednakże orzestaliście się widywać.
I Maigret mów odbiegł pozomie od t.ernatu.
- Ue iest kluczy do pańskiego mieszkania?
- Dwa. Jeden ma moja rona a drugi ia.
- Czy nie zdarzyło sie. abv ktorvś z tych kluczy był parostawiony u dororczvni lub u sąsiadów?
Meurant milczał rozumiejac. że komisarz nie pyta bez JX1Wodu, a nie mo1tat'.' od.e:adna~ dokad to wszystko prowadzi.
- Zamek u pańs.ldch dT'ZM'i n!e został usr.ko<lzony. Badali go
eksperci. Jednakże. skoro t.o nie pan zabił. ktoś mus.ial do~tać się dwukrotnie> do mieszkania. Pierwszy raz. aby zabrać
z szafy pański !1;arnitur i dru~i raz. żeby 1(0 tam nie?Ostrzeżenie umieśrić i: oowrotem. Zgadza sie oan?
- Z niczym się nłe zgadzam. Jedno wiem. że moja iona ...
- Kiedy poznaliście się. wówczas przed siedmiu laty, czul
· się pa.n samobny. Czy może się mylę?

p0tem do siebie?

Nie.
Dlaczego?
Bo ją kOChałem.
A za drugim razem?

-

do

ki:n.i~.

w

W hotelu.
Czemu nie

l1 pa.n.a?
Mieszkałem wtedy bardzo kiiepsko, w podwómu.
Dążył pan do małżeństwa i oba.wiał się ją zrazić?
Od początku chciałem llczynić ją swoją żoną.

Wiedział pan. że miała wcześniej wielu przyjaciół?
To nikogo nie obchodzi. Była wolna.
Rozm.a.wiał paa1 z nią o swoim warsztacie. o sklepie.· Ponieważ miał pa:n wówczas sklep na przedmieściu Saint-Antoine. jeśli pamiętam.
- Naturalnie. że rozmawiałem.
- Czy nie z uklrytym zamiarem, żeby ją tym s;klllsić? Przecież poślubiając pan.a stałaby się ?.-Ona kupca.
Meurant zaczerwienił się.
- Rozumiemy się ·teraz? To pan chciał ją mieć i, żeby t ego
dopiąc, n>ie waihall &lą pan OIS2lt!k:iwać i.roszeczkę. Mi.a;I pau diugi?
- Nie.
- Osizazędności?
-Nie.
- A ona. czy wyraM!a życzeme , aby posiadać kiedyś wl'a.~ną
restaurację?

-

Wielokrotmie.
Cóż pan na to mówił?

-

że to możliwe.

Liczy~ się pan Ze zmi.aną ::awodu?
Wtedy jeszcze me.

-

-56-

-55-

MONETY stare zakupi zble
racz-amator. Tel. 948-34
10758 g

gineko11472 g
skórnoPiotr9835 g

ZTK „TEOFILOW"
Zakład Konfekcyjny nr 2
w tODZI,
ul. TRAKTOROWA 148/ 158
ogłasza

M-3

PRACUJĄCYCH

no kierunek
(dziewcięta

w wieku od 15 lat).

Nauka trwa 2,5 roku. Miesięczne wynagrodzenie
w czasie nauki wynosi: w I roku - 240 zł, w li roku - 360 zł. w Ili roku - 660 zł.
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 8 klas .:;zkoly
podstawowej. Zapisy przyjmuje dział spraw pracowniczych w Łodzi, ul. Traktorowa 148/ 1 58.

'
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DROBNE

ZAPISY
SZK.OŁA MISTRZÓW
DLA PRACUJĄCYCH
Łódzkiego Zjednoczenia ·
Budownictwa

przyjęcie mogą ubiegać się

k.andydaci posiadający:
ł świadectwo ukończenia ZSB,
ł uregulowany stosunek do siużby wojskowej,
ł minimum s lat stażu w danym
zawodzie (do stażu wlicza się
ok·res nau ki w ZSB) .

~~~~~nic~~da~kiemu Zjednocz\~~~~

'-'
S

~

""

~

~

~

cYPERLING _ specjalista
ginekolog. PKWN \
g
0048

~I

KSIP;ZYCKI - specjalista
skórne, weneryczne 16--18
Thalmanna 3, Retkln~:19 g

~

~

11311 g

SPRZEDAM „żuka"
rok
1972. Wieś Krępa, p-ta Domaniewice, woj . Skierniewice
112'1 g

kupi<:
10673 g

•
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.

G!ED

SP~!~:~~NIA ~

~
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~

~

~
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Wymagane wyk.s:ztaloerue wyższe tub śre
dnie i uzdolnienia konieczne w tym zawodzi~. Warunki pracy. ptacv l lAi·>bycia
'.<11ralifikaC"j1 aktora lalkarza do omówie:1:a w dyrek cj i teatru. ul. Kopernika 16.
•e l. 676-85.
2489-k

~~~

li

Ili
•

KANDYDATÓW
na adeptów do iespołu
aktorskiego
Teatr Lalek
„PINOKIOu

jD

•

~~eeeeeeeeee

Państwowy

•

•.
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..._.....,_,,,__ , ... _, ... , , , ...... _,___

poszukuje

m
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twórczości kompozyt.
polskich. 9.00 Przed startem na wyż
sze uczelnie. 9.20 Propozycje muzyczne. 9.40 Tu Radio Moskwa. to .oo
„Bałtyckie
orły"
fragm. pow.
10.20 Pieśni St. Wiechowicza. 10.40
Samotne matki. U.OO Przed startem
na wyższe uczelnie. U.20 Zespół Jaspere van't Hofa. 11.30 Wiad . 11.35
Postęp,
dom. nowoczesność. 11.45
Od Tatr do Bałtyku. 12.05 Komunikaty (Ł). 12.10 „Rawskie Inwestycje"
- rep. dźw. (Ł) . 12.25 Ork. rozrywkowe (Ł) . 12.40 „5 minut o sporcie"
1
Ł). 12.45 Sol!ści I zesp. instrument
Leszka
Bogdanowicza
(Ł).
13.00
„Ekonomia na co dzień" 13.20 J . P.
Rameau: I koncert na flet
13.30
Wlad. 13.35 „Ostatnia przystań" fragm. 13.5~ Mlniprzegląd folklorystyczny . 14.00 Więcej. lepiej, taniej .
14.lo Siadami inwestowanych mll!ardów. 14.35 Muzyka ubiegłe e;o stulecia. 15.00 Radioferie . 16.00 „organizacja i zarządzanie". 16.15 Recital
skrzypka H. Keszkowsklego. 16.45
Aktualności łódzkie (Ł). 17.00 Fragm.
symfoni; „Rok 1905" - D Szostakowicza (Ł). 17.20 „Reporterski klak
son" - magazyn (Ł). 17.40 .• Kącik
dla jazzfanów'• (Ł). 17.55 „Co nowego u esperantystów" mag . (Ł)
18.20
Terminarz muzyczny. 18.30
F:ch;; dnia. 18.40 Zapraszamy do my
ślema . 19.00 Pieśni Mlnnes!ingerów
rycerzy niemieckich .. piewców
m!lości" . 19.15 Lekcja jęz. ros . 19 .30
N<?tatnik kulturalny . 19.45 „Praska
Wiosna 1975'' - odtw. fragm. koncertu Orle Symfon. Radia Czecho-

POSZUKUJĘ
pokoju na
peryferiach Łodzi, naichęt
niej Chocianowice. Oferty „10903" Prasa, Piotrkowska 96

M·Z lub

kawalerkę

kupit; .

kOW~ka

96

slli

11250 g

mgr Pluskowslrl

257-57.
10035 g

i:it,USARZ - spawaez elektryczny. renci•ta potrzeb
'1V .
Ofertv ,.11073" Pr-asa,
Piotrkowska 9ll

Ili

776-14.

'1'ĄPRAWA telewb:or6w Głowińsk!
788'7 IC

'<>\PRAWY hydrauliczne
kuchen l!azowvch wyko•111ie Zawadzki. Łódt , al.
Ko~ctuszki 41 m. 4·
9339 I(

szkody

Ili

pojazdu,
odszkodowanie za .szkodę w samochodzie nie
może być wyższe _niż 200.000 zł.

Ili

•

CYKUNOW ANCE bei:pyło
we. metodą P'rictlon. lakierowanie . Tel. 910-79 Gosk
9216 g

,.,,

SAMOTNI! Du~v wyb6r
nfert posiada l'liuro Ma•rvrnonialn!' „Westa" 70-9~2
«zczPrln, skrytka pocztowa m
142~ k

potrąca określony udział własny posiadacza

mogą

że

z tym PZU informuje,

pooiadae-t:e &amOt'hódów

w drodu dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia:

obniżyć

własny

do kwoty 2.000
w szkodach

zł

minimalny udział
na terenie

zaistniałych

znieść całkowicie udział własny

zaistniałych

w szkodach

na terenie krajów RWPG,
samochód do jego rzeczywistej

doubezpieczyć
wartości,

ubezpieczyć

dodatkowe

wyposażenie

pojazdu.

Doda.tk<>we ube'llpiecozenia przyjmuje PZU I Odd'lliał Mle-jslti,
telef<>n Z93-46 w. 40.
Wy.st.a.1·c:zy zadzwonić, aby n.a umówiony termin zgl<>5ił si11
przedstawiciel PZU.
:1471-k

.
111
1·11

•

Ili
Ili
•
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A DVSPOZVTOROW bocznicy

.A

.6.

kolejowej,
MASZYNISTOW lokomotyw
spalinowych,
USTAWIACZY wagonów,
MANEWROWYCH,
PRZEJAZDOWYCH.
Zgłoszenia przyjmuje:
Wydział

Kadr Zespołu EC
im. W. Lenina w Łodzi,
ul. Wróblewskiego 26,
tel. 436-91, 403-00, wew. 118.
!HZ.k

Hf
n
•

w nowo budującej się EC-4
pracowników:

.A

~
S: MATEMATYKA -

•

zatrudni

A

~

ubezp,ieczenie au.tocasoo • -

po.sLanawiają mi ędzy innymi , że:
Zakład Ubezpieczeń z ustalonej kwoty

w związku

PROGRAM II
Omówienie Dnia Armeńskiego
w TVP . 16.50 „W dolinie Araratu"
- film dok. (kolor, W) 17.25 „Są
siedzi" film fab. (kolor). 18.40
„Początek" film dok . 18.50 Koncert Chóru Dziecięcego 19.00 „Zaproszenie do tańca" - koncert (ko
lor). 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik
(kolor). 20.20 „Najdłuższy dzień wlosny" - fllm (kolor). 21.05 24 11:odzlny (kolon. 21.15 Eliza Stolrowska o
Armenii
felieton (kolor). 21.20
Sympozjum _ felieton . 21.25 ..Radzie<'kR Armenia" - film dok. (kolor) . 21.55 „Miłość poety" - film
muz . (kolor>. 22.25 „żył na świecie
malarz" - film dok (kolor) . 22.40
„Seqientyna" - urogram rozrywkowy (kolor). 23.00 Zakończenie Dnia
Armeńskiego w TVP (kolor). 23.05
NURT (z Krakowa) .
16.45

1m. W. LENINA w ŁODZI

POKÓJ z wygodami, telefonem do wynalęcia. O!er
ty „11086" Prasa, Piotrkowska 96

~ CHEMIA
korepetycje micr Sułkowska . Klonowa
11/17
po
1~
10327 g
~

A G A'

obowiązkowe

I

15.50 NURT (Z Krakowa). 16.30
Dziennik (kolor. W). 16.40 Echa stadionu (W). 17.05 W środku Polski
(Łódź). 17.35 Teleferie TDC Wę
drowcy (Wrocław) - film z serii:
„L!,ldzie z różnych stron świata" film fab.
18.45 Filmy reklamowe
(kolor, W). 18.50 Szare na złote Mam pomysł (W). 19.20 Dobranoc
IW) 19.30 Dziennik (kolor, W). 20.20
Teatr TV - Maksym Gorki - „Zykowowie" (z Poznania). 21.45 Pegaz
(kolor, W). 22.30 Gra Adam Makowicz - fortepian (W). 22.50 Dziennik (kolor, W).
2S.05 Oferty (W).

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI

98'74 g

8

~

POGOTOWFE LEKARSKI!
tel. 666-55.

mochodów

PRACOWNIKA - małżeń
stwo (mieszkanie) na stałe
do hodowli
drobiu
przyjmę. Ruda. ul. Orłow
ska 8/10, godz. 12-14

MATEMATYKA - fizyka,
tel . '1119-88. m1fr Datcz:vń-

§

POSfADACZtE SAMOCHODOWI

regulujące

PROGRAM

I111IłIlill~ltlllłllllI111111IIliI111111111111111111111llłlllll111111111111111111111111111111
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TELEWIZJA

li

wy ludowe w

M-5 Teo!il6w - wynajmę
instytucji na rok. Oferty
„10749· • Prasa , Piotrkowska 96

";"/,r,rr/,r,r.rrr.rrr,rr,r,r, r,r , r , r / / / f / / " / / / / / . / / / / / . O

kraju,
,

~
~

PROGRAM Ul
Solo na syntesatorze. 12.05
z kraju i ze świata . 12.20 Chwila
muzyki. 12.25 Za kierownic.o. 13.00
Powtórka z rozrywki. 13.45 Czytamy pamiętniki. 14.00 Symfonie Dvorzaka 14.40 Gawęda J . Młodzlejow
skiego. 14.50 Piosenki Eumira Deodato. 15.00 Ekspresem przez świat.
15.10 w li:ręgu jazzu, 15.30 Kwadrans
akademicki. 15.45 Gra Adam Makowicz . 16.00 Pod dachami Paryża.
16.30 Standardy na gitarze. 16.45
Nasz rok 75. 17.00 Ekspresem przez
świat.
17.05 „ W poszukiwaniu straconego czasu" - odc. pow. 17.15
Kiermasz p.lyt. 17.40 Trzy pokolenia
- rep . 18.00 Muzykobranie. 18.30 Polityka dla wszystkich. 18.45 SpiewaJą
gwiazdy filmowe lat 30. 19.00
„Noce i dnie" - M. Dąbrowskiej .
19.30 Ekspresem przez świat. 19.35
Muzyczna poczta UKlf. 20.00 „Okrutna Kunegunda z Chojnika". 20.15
Gra ork Burta Bacharacha. 20.25
Nie czytaliście to posłuchajcie .
20.45 GO minut na godzinę . 21.45 Ch.
Gounod - „Romeo i Julia". 22.00
Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów - Quincy Jones. 22.15
Trzy kwadranse Jazzu. 23.00 Z „Wy
boru wierszy" Jana Zycha.
11.so

8.30 Wlad . 8.35 My 75. 8.45 Moty-

~~ Oferty „10732" Prasa, Piotr
,,

•=•=•=•===•=•=•==•=•===•m

~

~

PROGRA!\I

słowackiego. 21.30 z l!:raJu 1 ze lłwi.a
ta. 21.SO Wiad . sport. 21.55 Teatr
PR: „Sen nocy tarzańsltiej" - słu
chowisko. 22.21 L. van Beethoven:
6 wariacji. 23.11 J. F. Haendel: Con
cert A-dur. 22.35 Dziela T. Bairda .
23.30 Wiad.

„SKODĘ

SPECJALISTÓW
„ZDROWIE"
uprzejmie zawiadamia,
że otwarta została
NOWA LECZN'ICA
I 331 •36•
przy ul. Nawrot 8, te.
l e karze speCJa
· I"'
' p rz y"mu"q
ISCI
J J
codziennie W :takresie:
.A. kardi"ologi'i",
X
..A.. •
N
interny,
laryngologi!,
--k stomatologii i protetyki.
Gabinety lekarskie czynne
od godz. 8 do 20.
SPOtoz•ELCZE

S
..:'\

CZERWONIEC - lekarz g1nekolog. Tuwima 20, tel.
35~-30, codziennie H-18
~971 g

Nauka trwa 1 rok.

~

.

Przychodni Specjalistycznych m. Łodzi Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, ul. Zakątna 44,
I p„ rejestracja. pnyjmuje całą dobt; (oprócz niedziel), udziela porad w
zakresie chorób wenerycz
nych i leczy be7.płat~~~ k:

1975 11976.

Absolwenci otrzymują dyplom
mistrzowski i świadectwo upoważniające do przyjęcia do II klasy
technikum bez egzaminu. Zapisy
przyjmuje sekretariat szkoły w
Lodzi, ul. Siemiradzkiego 4/8.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają
pracownicy przedsiębiorstw pod-

l
.

ZESPOŁ

przyjmuje zapisy na r9k szko l ny
O

:s

CZERWCA

s.oo Wiad . 9.05 Wakacje z przebojem. 9.20 z różnych stron Kraju
Rad. 9.55 Refleksy. 10.00 Lato z radiem. 11.50 Nie tylko dla kierowców. 12.05 z kraju i ze świata. 12.20
Chwila muzyki. 12.25 Białystok na
muzycznej antenie. 12.40 Koncert ży
czeń. 13.00 Splewają studenckie chóry . 13.15 Rolniczy kwadrans. 13.30
Koncert
muzyk! operowej. 14.00
Wieś tańczy i
śpiewa .
14.30 Sport
to zdrowie. 14.35 Dyskoteka mło
dych. 15.00 Wiad. 15.05 Listy z Polski. 15.10 Muzyka na wolnej przestrzeni. 15.35 Nowości muzyki. 16.00
Wiad. 16.11 Propozycje do Listy
Przebojów. 16.30 Aktualności kulturalne. 16.35 Gra Ork. PR i TV. 17.00
Radiokurier.
17.20_ Z musicalowej
sceny. 17.40 Duet multiinstrumentalistów. 18.00 Muzyka i aktualności.
18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.30
Przeboje non stop. 19.00 I wydanie
dziennika . 19.15 Gwiazdy europejskich es trad. 19.45 Rytm, rynek, reklama . 20.00 Wiad. 20.05 Naukowcy
- rolnikom. 20.20 Filmy bez wizji.
20.50 Kronika sportowa. 21.00 W1ad.
21.0ó Uczeni w anegdocie - B. Fran
klin.
21.20 Echa muzyczne. 21.50
Spiewa Teresa Tutlnas. 22.00 II wyd.
dziennika . 22.15 Muzyka ludowa.
22.30 Proponujemy i
zapraszamy.
22.45 Nowości Muzycznego Studia.
23.00 Wiad. 23.05 Korespondencja z
zagranicy. 23.10 Muzyka na estradach świata.

BlAŁYSTOK pokój ku
100-S" (1974) Tel. 612-29
sprzedam. Konstytucyjna 9 chnia, w starym budownictwie,
zamieni<:
na poF(a rą:I: 5.
dni powszednie.
17-19
10936 g dobne w Łodzi. · WiadoKt:PlĘ • ~-3 własnościow~
mość:
Łódż,
Nawrot 21.
Teofilów, Zubardź do fI
Michalklewic;z
10865 g
•>iętra,
ewent. wyżej
CZĘ$CI
do „Zastavy" ''inda.
Tel. 605-37 godz .
sprzedam. Tel. 861-34
15-18
10788 g
10935 g SAMOTNA - członek spół
dzielni, poszukuje w śród
mieściu pokoju
z wygo'l././//././//././././././././Y.//././././//.//././/.//././/.//././h
dami. gwarantującego ci~ szę l spokój . - Oferty
„11035" Prasa, Piotrkowska 96

im. Andrzeja Struga

SZWACZA

65,

11436 g

COCKER - spaniele
szczeni<:ta rodowodowe sprzedam. Tel. 212-33 po 17
10894 g

186 p
własnościowe

do

Liściasta

BULLTERIERKĘ I
buldoga francuskiego, rodowodowe - Sprzedam. J . Dą
browskiego 28 D-6

zamienię. Kwiatkowska
. Twardogóra
Wrocławska

15-1

zbieraczy

Gołdyn

I M-% kwaterunkowe, parter

uczn1ow z terenu m. lodzi i najbliższych okolic do
ZASADNICZEJ SZKOŁY WŁOKIENNICZEJ

DLA

PRZYJMĘ

truskawek.

COCKER - spanlele, szczeni<:ta rodowodowe sprzedam . Szyjkowska, Toruń.
Dzierżyńskiego
11/19 tel.
218-20
1871p

zapisy

23

PROGRAM

"A.JSTARSZF: w Polscp
Bh1ro Matrvmonlaln'! .. M;>l
~„ńs!.wo"
6t-7n7 Poznań .
Vbel•a 29 ooleca swo1r
•tslul!I w ko~arzeniu mał
~eństw .
Informac.i e 10 zł
znaczkami pocztowymi
2445 k

EKSPRESOWE farbowanie
sukni ślubnych,
bluzek
modylonowych, bri-nylon,
l!:oszul non-iron oraz wel
wetów. Prywatny zakład.
ul. Wi«:ckowsklego 57. tel.
263-61. Zakład czynny: po
niedziałkl, wtorki,
czwart
kl, godz. 10-18
11277 g

U kogo

zgaśnie · światło?

. 1. W dni:wh 23, ~ i 26 Ol'.-erwea br. w roct11..
od 6.30 do 17
uliee : żeromsltiego str. nieparzysta od nr 41 do
63 i s.tr. pal'Z)'ISta od nr 36 do 52. 22 Lip~a str. pal'Z)'sta od nr 26 do 40 1 .st.r.
nieparzy&ta <>cl nr 29 do 41, Mała od nr
4 do 9, pl. Barlickiego 9 t Lipowa 34.
!. W dniu 24 czerwca br. w god'll. j.w.
u lica : Kolumny.
3. W dol111cb oo 24 tlZerwca do 9 lipca, br. w
god2. j.w.
.
ulice: Krakow.ska od nr 30 do Tarnowskiej 1
Rze.szowska od Krakows'kiej do nr 13.
4. W dnill!Ch od 24 caerwca do ZO lipca br. w
godz. j.w.
ul ice: Lukowa, Dworcowa, Bec.zikowa, Pan<Qramicz.na, Zespołowa. Dźwiękowa, Stylowa,
Rzgowska,
Wameń<-zyka,
Bronisławy.
Studzie.nna, Komorniki, Chóralna, Społe
cma. Skupiona. Białostocka, Dembowskiego, Lar.owskiego od Rzgowskiej do
Tuszyńskiej, Rent.owna. Grażyny. Czyteln icza. Wesoła i Antenowa.
5. W dniu 25 ll'Zerwca. br. w g<>dri:. j.w.
u lice : Mita, Rzgowska od Miłej do Dąbrowskie
go . Dąbrowskiego od nr 1 do 5. LodZianka od nr 155 do Bal.Bamowej . Ball!amowa
od Lod·zianki do Okólnej i Okólna od
Stn•kowsklej do nr l5.
·
6. W dniu 26 czerwca br, w godrr.. j:w.
u lice: L lpowa od nr 41 do 63 i od 42 do :18.
22 LiJpca nr 50. Scaleniowa. Halki i Wejherowska.
'I. W d·niaeb od 36 CYUrwea do 10 lipca br.
W gOd'Z. j.w.
ul ice: Ka521telańska od La.giewin.ickiej do Wy<'ieczkow.ej, Krasnoludków, Skrzydlata od
Studenckiej do WaT.s-zaw.skiej, Studencka
i Miódowa.
.
8. w dttiacb od 27 do 30 inerwea br. "" rodz.
jak wyżej
uli·ce: Przy je mna , Pop ioły.
Raduńska , Betonowa. Skira jna, Polesie. Purpurowa. Aitanowa l Letni.skowa.
2513-k
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PUCHAR
„Sportu"
tl/a CSRS
W Pozm.11n.tu zaklończył &le w niedziele 3-dniowy, międzynarodowy tur
niej siat.kóWkl meżczyzn z ud.ziałem
r~rezentacjl CSRS. Kuby, Polski I
Rumunii. Do ostatniego meczu nie
byto wiadomo . która z drużyn wo·
będzie oucbar wojewody oomańslde
go • redakcji ,.Snortu".
Drużyn.a
oolsk.a spotkala się
w
trzecim meczu z Rumunami.
Nasi
teprerentanct
wygrali to spotkam<:
3 :O (15 :11. 15 :8, 15 :8). Mimo zwycię
stwa. polscy zawodnicy nie zachwycili grą. zajęli d.rUgl.e miejsce w turnieju.

NaJlep!!llia drutyna na świecie mutym razem wyU;zośt do·
brze
przygotowa.nej
reprezentacji
Czeohosłow<te,ii. która n!I„
przetrala
ant j~go spotkania, W decydują·
ey.m o 1()63.Ch cal~o turnieju meczu.
Czechosł<ra>acy spotka.li s:ię 'z dru:tyKuby, wyg-rywając po zaciętym
spotkianiu a:i (i1(1:15, 17:!llS, .1s~~. 15:7).
llłal.a uznać

in•

Mytnik

zdobył

Wielką Nagrodę

Gór

Swiętokrzyskich

Wczoraj zaI«>ńorony został ogó1nop61sld wyścig kolarski o Wielką Nagrode Gór Swiętokrzysklcb. Ostatni
etap wygra! SzOO!lda przed zawada
z łódzkiego Tramwajarza
I Kaczmarkiem z Bełchatowa.
Końcowa
kla.syt!kacja 1) Mytnik. 2\ Szurkow"
tiki, 3) Szozda, 4) Barcik, 5) Nowak
Tramw·a ;jare.
Drużynowo
'\\<-yścig
'\\<-ygirali
zawodnicy Oolmelu przed Agrome1em
Toruń I łódllkim Tramwajarz.em.

Wielkie

święto

juniorów w Lozannie - lndywldual·
ny wyścig soosowy na 127 km. Naj·
lepszy z naszych reprezentantów Witold MoklejewSki wyWalczył siódme
miejsce.
Spośród
133 sta:rtująćych
uloończ:Yło Wyścig tylko 63.
Wyści& w Lozannie odbywM
ste
podczas wyczerpującego upału.
Na
dziewiątym z dwunastu okrążeń zaatakował Visent!ni ! pociągną!
za
110bą Holendra Verstljlena oraz swe-

i kibiców

z

w europejskim fina le
Czterech

reprezentantów
Polski
w Leningradzie awans
do finału europejskiego indywidualnych żużlowych mistrzostw świata ,
który rozegrany zostanie 24 sierpnia w Bydgoszczy .
Najciekawszy
był 12 wyścig,
w
którym Cieślak spotkał się z faworytami tego biegu braćmi Gorrllejewaml. Zwyciężył po pięknej walce

SYMPATYCY FUTBOLU W NASZYM MIESCIE PRZEŻYLI WCZORAJ
WSPANIAŁY DZIEŃ.
W OS'l"ATNI M MECZU O MISTRZOSTWO Il LI·
GI JEDENASTKA WlDZEWA POKONAŁA NA STADIONIE PRZY UL,
ARMII CZERWONEJ BAŁTYK (GDYNIA)
3:1
(1:0),
ZDOBYWAJĄC
UPRAGNIONY AWANS DO EKSTRAKLASY PIŁKARSKIEJ.
Bramki
zdobyli dla Widzewa:
litachno - 2 (w 8 I 10 min.) oraz
Pyrdo! (w 19 min.).
Honorowego
gola dla drużyny Bałtyku uzyskał
w 88 min. Ciemniewski.
WIDZEW: w. Sur!it, Kubicki (Od
75 min. Lewandowski), Janas, Chodakowski, 1'lożejko, Blachno, Pyrdo!,
Haren, Kostrzewiński, Grębosz (od
56 min. Benkes), Gapiński.
Decydujący o awansie mecz wywołał ogromne zainteresowanie sym
patyków piłkarstwa w Lodzi.
Już
od wczesnych
godzin popo\udruowych w kierunku stadionu na Widzewie zmierzały grupy kibiców ze
wszystkich
niemal dzielnic Lodzi.
Każdy z nich chciał
bowiem na
własne oczy zobaczyć jedenastkę Widzewa w ostatnim decydującym o
awansie pojedynku. Trybuny stadionu zapełnione
były do ostatniego
miejsca. Ci, którzy przybyli później
zmuszeni
byli
zająć
miejsca za
bramkami.
Jak przystało na decydujący mecz
podopieczni trenera L. Jezierskiego
nie zawiedli swoich kibiców odno•
sząc w pełni zasłużone zwycięstwo.
Chociaż tu i ówdzie odzywały się
głosy, że świeźo upieczony beniaminek I ligi powinien zaprezentować
futbol na lepszym poziomie. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę .1edzenia. Czy można było jednak wymagać od widzewiaków jeszcze lepszej,
doskonalszej
gry?
Nie
moż
na zapomnieć, że Widzew walczył o
najwyższą stawkę, a więc grę poszczeg6lnych zawodników występ'.1jących na boisku cechowała zbytnia
(w pełni chyba
usprawiedliwiona)
nerwowość. Stąd też nie wszystkie
akcje ofensywne kończyli oni skutecznymi strzałami. Jedno jest warte

go rodaka Maccusoo. Trojka ta ootarl:a do mety z 38-sekundową p.rz,ewagą na.d peletonem. FJ.nlsz Visentłniego był najskuteczniejszy I utalentowany Wloch sięgnął po pierwszy w historii kolarstwa tytul
mistrz.a sw..ata juniorów.
,
Z pe1etion11 naj112ybciej fin iszuwal
Franzen (RFN>!. a tuż za nim - ".a
czwartej P~YCJ1 w grup1e znalazł się
Witold Mok1ejewsk1. Ten sam czas
\ uzyska! również 19 na mecie R. Cleś·
Jak (Po-lska).

zapaśników Gruzji

podkreślenia.

Widzew miał przewagę
pierwszej do ostatniej minuty

od

R Scigalski (BUdOWl.d.O'.IJ ~ :I) w. Bo&tiaszAVili; 1) G, Macz.arasZWill. Z) M.
Szcza,p (LKS); l) T. Busse (LKS),
2) W Mikeladze; 1-) G. Gelaszwili.
2) W. Janiszewski.
Startowali za·paśnicy do 20 lat. w
nadchodzącą środę na maicie klubu
Boruta w Zgierzu r=e~ainy wstanie
mecz Lódf - Tbilisi.
Cni

A oto komplet wyników finiszowej
kolejki spotkań w II lidze piłkar
skiej:
GRil~

•
•

POLNOCNA

Za.głębie

Za.-wiis.74 ł :o (2 :O)
Stall S tocmn.ia - Stoonlł C>lsztym
2:2 (O:l)

•
•
•
•
•

Gwardia
Motor Olim.pia
P<ll<>.nia
Widze<w

-

A.Ilkon.ia 3 :1 (1 :o)

Stoczrui.<>wiec o :o
Urgus ut (1 :1)
Warta 5 :t (1 :O)
BaltYk 3 :1 11 :O)
Drugą
ligę
opuszczają z grupy
północnej:
Warta (Poznań), Stomil
(Olsztyn) l Arkonia (Szcaecln).
-

:I. WicUt>w

2.
3.
4.
5.
6.

Lechia
Motor
ZaWisza
Zagłębie

Stoc:znioWiec

7. Gwardia

8. Olimp1,a
S. Avia
1-0. Bałty.ie
11, U!t'SUS

.J(Mldy Tata może k>µ.pić tei'° 195 ty\s. .zl. Raczej bez po'V'IOdżania. 12. Polonia
ten „Fiat" le- Lnteresu.jący się nowYmi samocho- 13. Stal S1l<>cMla
JIS!Y nii: kiwi.at!" t.a:k.ie i po- dami tej marki woleli oglądać no- 14. Alrlronia

„Fiata"! „Dla Taty

Sta.t (St. W.)
AKS Niwka
Spa.rta
Radomiak
Górnik (Wojk.1
Metal

27:33

29-26

27 :33

25-37
25-31
27-46
25-44

26 :34
26:34
24 :34
21 :37

Cieślak.

Wyniki:

20-35

meczu.

Jako pierwszy wpisał się na listę
strzelców Blachno, przejmując bły
!lka\V'icznie pilke Od Grębosza I nie
dając żadnej
szansy
bramkarzowi
Bałtyku
Szwarcowi. Pomocnik Widzewa, który rozegrał wczoraj chyba
Jedno ze swych najlepszych spotkań
uzyska! drugą bramkę w 70 min .,
wywołując
ogromną
radość
I chóralne
„Sto lat" wykonane przez
przeszło
10-tyslęszną
rzeszę zebranych na stadionie widzów.
Trzecią bramkę, która przypieczę
towała ostatecznie zwycięstwo Widze
wa uzyskał w 9 mln. później Pyrdoł
oddając piękny
plasowany
strzał,
wobec którego bezradny był golkiper Bałtyku Honorowego gola dla
swojej drużyny uzyskał w 88 mln.
Ciemniewski Utrata tej bramki nie
zmąciła jednak radości z wielkiego
sukcesu. .jaki przeżyli wczora.t wszyscy piłkarze
Widzewa, ich wierni
sympatycy, trener
zespołu
L. Je·
zierski, jego prawa ręka - J. Machciński, wreszcie kierownictwo sekcji
piłkarskiej i RTS Widzew.
Nastrój wielkiej
radości panował
w szatni Widzewa po meczu. Wszyscy zawodnicy padali sobie w ramiona dziękując sobie nawzajem za
wywalczenie upragnionego awansu
do grona pierwszoligowców . Razem
z chłopcami przeżywał sukces trener L . Jezierski. który w rozmowie
z niżej podpisanym powiedział m.
in.:
- .Wywalczyliśmy awans,
który
słusznie nam się należał. Jak wy•
kazały wielomiesięczne zmagania o
mistrzowskie punkty, okazaliśmy się
chvba najlepszą drużyna w gru'>ie
północnej. Jest to zasługą wszystkich
bez wyjatku piłkarzy występu.!ących
w zespole.
Nie zawiedliśmy tym
samym naszych widzewskich kibiców.
którzy wyraża.ląc swoją radość znieś!; wszystkich piłkarzy na
ramionarh do szatni.
Podziekowanie za grę I gratulacje
z okazji
wywalczenia awansu do
olerwszei llJ?I złożyli wszystkim zawodnikom. trenerowi L . Jezierskiemu i działaczom najstarsze11:0 klubu
robotniczego w
naszym kraju w
czasie
okollcznoścloweJ?o spotkania
po meczu
m. In. I sekretarz KL
PZPR - B. Koperski,
wiceprezydent m. Lodzi - J. Morawiec. z kolei prezes Widzewa - ff. Krawczvk
oraz L. Jezierski zlotyll gorące podziękowania za dot)•chczasowa opiekę władzom naszeeo miasta. Federacji Sportowej Włókniarz. WKFiT
oraz przedstawicielom załól! zakła
rlów opielwńczych . w tym tak że załodze WZPB im. 1 Maja.
Gratl11u.ląc w
imieniu wszvstkich
naszych Czytelników dzielnej .!ede·
nastce
Widzewa, wyraiamv jednocześnie nadzie.le. te widzewiarv d<>·
starczą nam jeszcze wielu emo.ril w
rozl!'rywkach n mistrzostwo ekstraklasy piłkarskiej.
WIESŁAW WRÓBEL

IX I
""'' 9

Ll.
12.
13.
14.15
16.

'2 :ilB
40:20
36:24
34:26
34:26
32:26
30:30
29:31
29:31
29:31
29 :31
28:32
:la ::iz
26:34
26:34

u-n

37-17
33-28
42-31

34-23

37-34
37-34
28-30
26-28
28-34

22-29
2il-25

24-34
25-29
25-29

Preze<ntUJentY dmielną jeidenastke Widzewa. beniiaminJrn ekstraklasy pilkllll'skiej. N/z: w g6rnym rzędzie od lewej1
J. ~fachoiński (asystent treneira) A LewaJlJdoWskl, W.
Su11Jit, P. Ja.nas, A. Greb-0osz W. Cbodakow&kl. J . Kubicki, z. Benkes, A. Stępnla.k, D. Zielińsk! (re"lleirwcnvy bram karz) i trener zespo.tu - L. Jezirirski. W dolnym rzędzie
(od lewej): Z. Ko.strzewiń&kl, A. Możejko, T. Blach'll·O, T. Gapiński, J. Herein, K. Surlit 1 A. Pyrdo!,
Ft>t. A. Wach

MEMORIAŁ

NA WYSOKIM POZIOMIE

Z E · K
KOZAKIEWICZA I CYBULSKIEGO
e&oroczne zawOdy lekkoatletyczne o Memoriał J, Kusociilskiego w porównainiu
do
poprzednio rozesiranych uwa·
źać tr;reba za imprezę udaną,
Na starcie w poszczególnych Ironkurencjach stanęlo spo-ro zagranicznych gości reprezentujących aż 3ij
państw
Nasi lekkoatlll(!i znajdują się
już na początku sezonu
w dobrej
formie o czym świadczy fakt iż za·
wody ni-em.al we wszystkich konkurencjach przebiegały pod dyktando
naszyeh
reprezentantów.
Uzyskano
orzecie! sporo
wyników stojących

T

Kolarze NRD
przed LZS Różycą
W wyścigu drużynowym 0 puchar
M. .Ka1'plti6k.lego zwyciężyli kolairze
Erfurtu przed LZS Różycą i SKS
Społem. Społem startowało w osła·
bionym składzie bez Sera.fila i Olszaok!A'go, którzy biorą udział
w
mistrrostwach klolarsldch świal!Ja.
WyŚcig seniorów wygrał J. Byticki z LKS Pawllkowiczanka przed L.
Mi.cna.i.akiern LZS Grodzisk i A. Wędzikiem LKS Pawlikowice.
Wyścig
mtodzi.ków wyg}-aJ 1\1, Kolasa przed
P Smolnym l J. Drzewickim.
W grupie
spa.rtak:iadowej wygral
J. Rogaozeiwskd z Piotrkowa
przed
H. Firn1awsldm i Janowskim.

Jeżeli nie na świa.towym to
na
pewno na europejskim pozio1X)ie.
Cieszy nas, że wra.caJą do
rormy
europej skiego poziomu nas.ze oszcze·
pnicrz:ki, a zwłaszcza E. Gr~lliecka.
która w Warszawie uzysk.a.la - 59.60
wówczas gdy w tym samym cz.asie
rekordzlst.k.a świata Fuchs rzucila w
Dreźnie 61.46. Szkoda, że w czasie memorlalowych startów nie doszło do pojedynku obu tycb dosKonalych oszczepniczek.
Cybulski znajduje się nadal w rekordowej formle. Uzyska.ny
przez
niego wynik - 8.21 liczy się na śwle
cie.
Nadmieniamy. że wyśmienity
lekkoatieta USA I specjalista w skoku w dal Robinson uzyska! ostatnio
zaledwie 8.05.
M:a.Iinowski zdecydował sle Jec!na!l.
startować w biegu na 5 k.m w głów
nej konkurencji memoriału I zaoe·
monstrowal dobrą formę
Uzyskał
on czas - 13.34.8 zwyclętając koalicję biegaczy zagra nlcznych. Po 1>1egu w Warszawie Malinowski wziął
udz:Lal
w międzynarodowych zawodach w Bydgoszczy
Tym razem
startował w swojej koron.nej konkurencjJ - na 3000 m z przeszkOdami zwyciężając w cuisie 8.22.6.
Drugie miejsce zajął łodzianin
Maranda w czasie - 8.24.4,
Rek'OO"d Europy w skoku o tyczce
ustanO'Wil
Koza.klewicz
uzyskuJąc
5.60. - To już Jest coś! Zwłaszcza,
że w Mpasle mamy jeszcze Buctarskiego, który po wyniku w Pairyt\J
\ 5.50 niestety nie może t>dzyskać :re·
kordowej :formy l w Bydgoszczy miał
kłopoty z~ pokonaniem 5.2a. m.

Skromna zaliczka
na początek tourne
d zwycięs~wa rozpoczęli pol·
scy pllklaa-ze swoje zaocearuczne tournee. W niedziele
nad
ranem . czasu
wa.rszaw&kiego
Po.Lacy poklonaJ.i w Ha.rtford miejscowy zespól Bicentennlalis 2:0 (O:O).
Bramki dla na.s'.Zlego zespołu roobyIi: K. Deyha (w 61 min.) i A. Szar·
mach (W 88 m.iin.).
Zwycięstwo poLS!dego zespołu bylo
zasl:urone, a d\llie bram~i uzyskane
w drugiej części gry są slU'Oilllnym
odz.Wii?rciedleniem
przewagi,
jaką
posiadał nasz zespół. W 67 m!n. po

O

Nieoo poprawili swoją renomę na·
miotacze.
Bielczyk w oszczep.•
uzyskał 81. Nie jest io w~ nik nad·
zwyczajny, ale ·w każdym oąd~ razie
.oslemdziesiąLka"
zestala przekroczona. W Drezn;e Katerle uzyskał
- 82 84.
Poc .es.zającym
jest to. że niemal
we ~vszyslkich konkurencjach
lroblet i mężczyzn zaznacza sle
wyraźna
zwyżka
formy nawet u Jagieaskiego, który w miocie rozegrał
na stadionie Za1<iszy Piękny pojedynek z reprezentantem ZSRR Bondarczukiem Mlociarz ZSRR uzyska!
- 69.32, a Polak - 68.92 Dobrze skakał
równ:ei. Joachim<>wskj 17.04,
Wszyscy trzej
(.Joachimowskl. Biskup~ki I Sontag) nokonał! trójskoczka ZSRR Sawczenkę - 16.36.
J, NIECIECKI
si

Gortat
najlepszy na

torze Orła
W tró;meozu żużlOW}'m rozegranyni
w LOdzi na torze
Orla pierwsze
mlejsoe zdobyli żużlowcy bydgoskiej
Polonu - 34 pkt. przed łódzką Gwardią 24 pkt„ gdańskim Wybrzeżem 21 pkt oraz t><>ruńska Stalą 17 pkt.
Najlepszym zawodnikiem ozwormeczu był gwardzista Gortai;
który
zdobył 12 pkt, Ziarnik n. a Bewlsz - obaj z Polonii - 8, Skrobik
z Wybrzeża uległ wypadkowi i wstał odwJeziony do szpital.a.
fnl

Komunikat Totka

aikc,ji z Ma.rxem,
kapitan polSik:iego
K Deyna zctobyl prowa<izenie d1a clirużyny po1skiej. Wynik meczu usta.ił dwie mtnu.ty przed Iron·
cowym gwizdkiem sędzlegQ And<'"lleJ
Szairmach.
Re,prementacja Pols)d wystąpl.l,a w
składzie:
Karwecki, Sizymano<\vs.kl,
żmuda,
Ostafilń&ki,
WaWlI'OWSki,
Deyna, Cmiltiewiaz;, Ma~yk, Lato.
Manklsi, Sw.rmach,
:r.espol:u

we modele oferowane oo 200-210 15. Stomil
tys. zl. ·
& :52
1e. Warta
ll--61
Stosunkowo niewielka jest podaż
„Fiatów 127 p". Mają one jednak
GRU.PA !POlKJDNIOWL'l
wielu :11wolenników. Stąd wysokie
• BKS Bielsko - Sta.l (lRlz,) i :'1
ce.ny . I tak zeszłoroczne wystaiwia(O:OJ
Następny występ pols.'kliej drutyny
no po 165-175 tys. zl, a d.wuletmie
• Mol.o - A.K..s N.i.Wita la (Il. :11
- M bm. w Seattle
p0 140-155 tys. z!.
• Piam - Wisło.ka 4 :o tl:O)
każdym tygodiniem na baz.aa:-re
• Ra.domla.k - o.dra 2 :1 (ll :1)
• Si.a.ruta. - GKS ('Kat.) 3:0 (1 :Ol
pojawia się oora.z więcej
„Da.ci".
m.ocli.od.ów.
• Sitai. (St. W.) - Sparta oa (0~)
Ce.ny
egrempla,rzy
.z;
1974
roku
W notowaniach
wywoł.a1wczych
a Sta.r - Ura:nia o :O
pirZede wszystkim 2lwracały uw~ge ksztal:tują się w granicach 160--165
• Górnik (Woj.) - · Metal - mecz
ceny .,maluchów". Widać wyrazne tys. zł, a d.wu.letnic.h 140--155 tys.
.n.ie ocl!był się 11 pMvodu niestaprzededniu
wyja.zdu
naszej ukara<! obu kadrowlcźów, Szarmacha
tendencje zniżkowe. które bylv do zl.
wienia slę zespołu MelWIJu. Dereprezentacji
p!tkarskiej
do i Gorgonid, dyskwalifikacją z zaw1eNajtań..."<Zymi
samochodami dla
cyzję ostateCllllą podejmie PZPN
przewidzenia po ogloszentu. że od
USA
!
Kanady
prasa
opubti·
szimtem t nie wycofywać ich ze skła
pasażerów są akitua.1nie
W ••wiąz.ku z tym nie wiad.t>mo
przyszłego roku podejmuje sie se- cztereoh
du ekipy, Tyle fakty.„
kowala
informację
o
zaw!e·
komu jeS1lCZe preyjdz!ie pootegsię p<1
ryjną produlreję
nieco większego .,Syreny". Nowe oferuje
szeniu przez zarząd Górnlka (ZabIncydent miał mie,jsce 12 czerwca,
nać l1 ligę obok l\leta.lu: S:pa.-znajdują
wielu
modelu. I tak np. za 105 tys . .7.ł 85-90 tys. zł i
wyjazd ekipy do USA nastąpił tycie
Za!hrze,
Gómikowi
WoJ· rze) trzech pitkarzy tego klubu lLcznie
oferowano „Fia.ta
126 p", który chętnych nabywców. Dość
dwóch
uczestników
zamorskiej
wydzień
później.
Dlaczego Górnik tak
kow~ce cg;y Ra.domia.kOl\\'i.
prOJWy J, Gorgonia i A. Szarmacha długo
jeszcze C<!eka na nabywcę ~ .. Pol- reprezentowane egzemplarze z rocz·
zwlekał
z zawiadomieniem
nika
1971
są
wystawiane
po
40-50
oraz !eh młodszego kolegi I. Lazu- "PZPN, który i tak musiał wiedzieć
mozbycie". Na miejscu moma byty,,,,
zl.
Przy
tym
większość
w
nierowlcza.
Powód
:
w
czas
te
powrotnej
o
za.iśclu
od
sWOjego
przedstawicielo tegoroczne samochody kupić po
.t. s ta.I (R.z.l
.U:19
H--11 p~róży
zabrzan
z Valimclenn"s la. Dlaczego wlęc natychmiast. nie
100-102 ty.s. zł. a zeszloroczme oo na~annym stanie technicznym.
39;21
41-23 (Francja), w dnlu 12 czerwca, trzej czekając na decyzję zarządu Górni·
W'.ele z.a.wartych wczoraj transak- 2. GKS (Kat.)
90-95 tys. tł.
34:26
3. Piast
34-20 wymienieni zawodnicy zachowywa!t ka, nie wykluczono Gorgonia t SzarPodobnie jak na największym w cji w.skaz,i.tje, że przedurlopowy se- 4. Odra
33:27
3i.-22 się ni.ewta$ciWie
wobec pasażerów macha z ekipy, oo chyba powinno
.kraju
targowisku
warszawskim wn wzmożonych zakupów na auto- 5. BKS Bielsko
33 :27
38-30 oraz członków kt.erownictwa ekiplJ i być pierwszą reakcją - nlezaletnte
trwa.
NajpeW!!liej 6. Urania
podskoczyły nie.co ceny trzyletnich bazarze wciąż
31 :29
30-2ó przedstawiciela PZPN.
od kary dyscyplinarnej za •• nie30:30
„Fla.t6w 125 p". Wahały się w gra- utr:zyma się on jesQlOte w najbliż 7. Mo.to-Jelcz
27-281 Związek piłkarski, którv otrzym.ct właściwe" zachowanie. się obu piłka
8. Siamk,a
29:31
30-.34 tę informację tuż przed wyjazdevi rzy.„
nicach 115-130 ty.s. zł. Tegorocz.ny .szą niedzielle.
29:31
9 Sta!r
1~-26 ekipy Z4 ocean postanowi! w poObaJ nie sq „aniołkami" - 0 tym
egzemplarz, a.le jeszcze :z: ka000>"'erią
10: Wj~oo'.ka
OBSERWATOR
28:31
18-33 rozumieniu z zarządem Górnik4 wl,ad,omo nie od dziś I
wg starego mod4u oferowano za
dobne hasła reklamowały na w<:Z<>rajsz,ym
auto-bazane
n;emal
wszystki-e typy
wystawionych na
&prz.edaż polskich „Fiatów". Dobitnie ~iadczy to o popularności d.z.isiejszego Dnia Ojca i
t.mvkal~e
handlowe.i sprzedających auta. ktorzy .nie tracą żadnej okaz.i i by zachęcić do kupna oferowany.eh sa-

żużlowym

1. Jancarz (Polska)
LZ pkt.
2 Gordiejew (ZSRR)
11 pkt.
3 Kałmykow (ZSRR)
11 pkt.
4 Gordlejew (ZSRR)
10 pkt.
s. Cieślak (Polska)
10 pkt.
6 Glueckłich (Polska) IO pkt.
7. Troflmnw (ZSRR)
10 pkt .
8. Plech (Pnlska)
1 pkt.
~ Komlew (ZSRR)
7 pkt.
1 pkt.
10 Bruzda (Polska)
5 pkt.
11 Nowak !Pnlska
1 pkt.
15. Waloszek (Polska)

wywalczyło

ZWYCI~STW A
Odbyły się w Lodz.i mięctzynarO<to
we zawody
zapaśnicze ~ udziałem
zawodników z Gruzji.
W i;>oszczegó!nych wag.ach zwycle·
r.twa odnieśli: 1l Z. "ubiliszW'ili, 2)
z. Gonta,r ek (LKS); l) Z. I&naczaK
(LKS) i 2) s. Miru:liaszwm; 1) A. BZ"a. łliwe, 2) K. Dzied.Zic; 1) S. Czacbar. tJ.SUWili, . 2) ·M. Majcher (LKS); 1)

działaczy

Czterech Polaków

Mokiejewski
7 na MŚ juniorów
z~cięstwem Włocha R. Visentlniego
:i:akończyla
sie pierwsza konk.uren<:Ja T kolarskich mistrzostw świata

piłkarzy,

I

z

I

W

W zakłada.eh Małego Lotka
w
dniu 18. 6 75 r. stwierdzone(:
211
rozw. z 5 traf - wygrana po 6Q.279
z!; 3.348 rozw. z 4 traf. - wygra-na
po 756 zl, 89.382 rozw. z s traf wyg1·ane po 47 zł.
•
Na wylosowaną premW\Vaną koń
cówke banderoli na w /w :z.a.kJady dotychczas stwierdzono: sześciocy
frową nr 602718 1 kupon nagrt>da: samochód osobowy
marki
Fiat 125 p lub 167.700 zł pięcio
cyfrowa nr 02718 - 1 kuponów ni.grody: telewlzory do odbioru program u w koiorze lub 20 ooo zł czterocyfrową nr 2718 - 9B kuponów
- nagrOdy: radio-Odb'.orniki lub 2.000
zł trzycyfrową n:r 718 872 kupony nagrody: po 2<l0 zl.

TOTO LOTEK
I losowa.nie:

5, 10, 12. 14, 32, 36
dod. 17

II losowa.n ie:

3, 7' 21, 22. 38, 49
dod. 48
końcówka banderoli:

106660

„KUKULECZKA"

5, 10, 13, 29, 30, 31
dod. 6
końcówka.

banderoli:

048163
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