Olof Palme

o

4 bm. zakiońezyla 8141 kmro&,iorwa o~cjaln11 wn.yte 'altl\ złiotf)"ł
""'..Polsce, na zaproszenie premiera Piotra Jaroszewicza, premier SzweCJ~ Olof Palme. W goruzilnach wieczornych szef rządu sz:wediz.k<iego
wraz z towarzyszą.cym.i mu osobami opuści! nasz kraj i udał się samolotem „Lot" w drogę powrotną do Smokholmu.
WC7l0lraj, w ostatm.im druu wizyty, premier O. Palme wrari: z tOlwarzyszą?ym. mu ~rentierem ~· Jaros:zew1czem przebywał na Wybrzeru
Szczecuwkun. Wiele zak.!adaw przemysłowych tego re©ionu ubrzymuje
s~e obustr~m'.1e korzystne kontakty z pokrewnymi przedsiębiorstwa
mi s2lwed~m1; przez Szczecin i Swin<>'LljŚcie przechodiz.i wiele towarów eksportowanych przez naszego sąsiada 2lZa Bałtyku.

Pod prz-ewodnlobwean wdooprzeiwodin'ioząoogo LK FJN, ~€5a
MK ZSL - doc. dr Jana Wawrzyńczyka obrad.owało wczoraj
Prezydium LK FJN podczas którego m. in. wybrano sekiretarza
K~ PZPR ~bigniewa
Falińskiego,
wiceprzewodniczącym
Łódzkiego Ko.nutetu FJN. Prezydil\IIIl także j-ednomyśln,ie zaakcep~wało propozycJ~, aby na czele kJOimitetu tegorocznych
obchodaw Swięta 1 MaJa w naszym mieście stanąl czl'onek KC
PZPR, I sekretarz KŁ PZPR, przewodniczący Rady Narodowej
miasta Łodzi - Bolesław Koperski.
,
Zebrani przyjęli skład osobowy
regorocz.nego
Komitetu Obchodu
1 Maja. Zbigniew Faliński P<Jdkireślił w swoim wystąpieniu, że są
w nim reprezent.owani przedstawiciele wszystkich grup społecznych i
zawodowych naszego miasta, i że
5'tanowi on wobec tego rzeczywiistą
d pełna reprez~tację mieszkań
ców Lodzi. (Pełny skład komitetu
1PUÓlikujemy na str. 2).
Omówi! on także najważniej.s.ze
elementy ideowo-polityczne. które
będą
dominowały w tegorocznych
obchodach pierwszomajowego świę
ta, przypadającego jak wiadoono w
roku
jubileuszu 30-lecia PRL.
Szczególną · uwagę należy zwrócić
na propagowanie dorobku i 30-letnich tradycji budownictwa socjali.
zmu w naszym kraju i w mieśoie,
na przekazywanie najlepszych doś
wiadczeń młodzieży,
na dawanie
f!atysfakcji wszystkim, którzy swoJą rzetelną. pracą, pomnażają
bogactwo Polski Ludowej.
Mówca poinformował także zebranych,
iż
tradycy;ny pochód
p ierwszomajowy ruszy o godz. 10.
Proponuje sie, aby delegacje dz;iel1111c mas'Zel'O\va!y w na tępuiącej
kolejności: Polesie, Widzew, Sródm;eście, Bałuty i Górna . Po P-0ludniu w dniu 1 maja tradycyjnie
już odbędą sie festyny'. zabawy ludowe i imprezy artystyczne.
Z okazji Swięta 1 Maja
Lódź
wzbogaci się o oddany uroczyście
do użytku: Dom Zasl~onego Rencisty oraz nową siedz;ióę Państwo.
wej Sredniej Szkoły Muzycznej.
Najbarc:Lz;iej zasłużeni łodzianie udekorowani rostaną odznacreniami
państwowymi.
(jp)

W. Kraśko udal

Wybitni

specjaliści

Setki zabitych
W środę po południu nad 9 stanami USA szalaty gwałtowne huragany, w których co najmniej 200 osób
poniosło śmierć, a setkl czy nawet
tysiące innych zostato rannych. Straty materialne szacuje się na miliony dolarów. Według dotycllczasowych
doniesict\ najbardziej ucierpiały stany Indiana, gdzie zginęło co najmniej 37 osób, Kentucky, gdzie zginęło prawie 70 osób i Ohio, gdzie
25-tysięczne miasteczko Xenia zostało w
połowie starte z powierzchni
ziemi.
w wielu rejonach kraju postawiono
w stan alarmu gwardię narodową,
która spieszy z pomocą ofiarom żywiolu. Ze szpitali napływają meldunki, że liczba przywożonych tam rannych jest tak wysoka, iż nie sposób
wszystkim udzielić niezbędnej pornocy.

-I tura wyborów?

W czwart·ek, 4 kwietnia. odbyły słę uroczystofoi pogrzebowe zmar.
lego przed dwoma dniami prezydenta Fra.ncji - Georgesa Pompidou.
Tuż przed godziną 11 trumna ze zwłokami zmarłego została przewieziona z jego prywatnego mieszkania na wyspie św. Ludwika do pobliskiego k?ścioła pod tym samym wezwaniem. Zgodnie .z ostatnią. wolą
szef_a pansh~a, '.!OSt~ło tu o~Prawione nabożeństwo żałobne, w którym
oproc.z rodzmy. wzięli udz1ał człomkowle rzlldu, najbliżsi wsuólpracownicy Ge1>rgesa Pompidou oraz kilku jego przyjacióL

ro wym

I sekretarz KC PZPR - Edward Gierek przyjął wczoraj grupę onkologów - pra.cownik6w nauki ł pra.
ktyków lekarzy, reprezentujących środowisko medyczne zajmujące się zwalczaniem chorób no.wotwor.owycb
Obecny był: zastępca człl>nka Biura Politycznego KC sekretarz KC PZPR - Sta.nistaw Kania.
i unowocześnienie wyposażenia placówek onkologicznych w aparaturę
diagnostyczną i terapeutyczną oraz
instytutów naukowych w aparaturę
badawczą i laboratoryjną. Sian obecny jest niewystarczający, a tendencję wzrostu chorób nowobwórowych Zl\Viększaja jeszcze potrzeby
w tym zakresie. Wskazywano również na konieczność szybszego rozwoju onkologicznej bazy leczniczej
oraz zwiększenia kadry &pecja1i.
stów.
Zwracając się do przedstawjcieli
polskiej onkologi>! Edward Gierek
podkreśli!. że zwalcza.nie chorób no
\\l'()tworowych należy trakbować Jako problem o wymiarze narodowym. Takie podejście powinno okre ·lać
całt>K.Ształt
przed"IC."\Vzięc
podejmowanych w tej dziedzinie.

W spotkaniu uczestniczyli m. in.:
Tadeousz Nagański - dr w Szpitalu im
Kopernika w Lodzi, płk
\Vladys!aw Nowakowski - dr med.
w Instytucie K.sz.ta!cen'ia Podyplomowego WAM.
Przedstawiciele polskiej onkologii
wskazywali w swych wypowiedziach na najważniejsze problemy
tej gałęzi medycyny. sposoby ich
rozwiązywania ornz na zagadnienia
związane z rozwojem onkologi.i w
nadchodzących latach. Jedną z podstawowych spraw jest zw iększenie

bratnich krajów

Przypominając

przedsięwzięcia

po-

dejmowane przez klerownictwo partii
i palistwa dla popra.wy stanu zdrowia społeczeństwa i warunków le·
czenla oraz wskazując na dalsze zamierzenia w tym zakresie, I sekretarz KC zaakcentował, że zagadnieniom zwalczania
chorób nowotworowych - obok szeregu innych pro·
blemów ochrony zdrowia - Biuro
Polityczne nadaje najwyższą rangę.
Niezbędne Jest podjęcie skutecznych
działań
zmierzajacycb do popra\fy
wykrywalności tych chorób 1 wczesnego leczenia.

swych relacjach z przeblegu
po1·
skich imprez,
traktowane są one
przez
obywa~eli
Kraju Rad jako
wspólne święto obydwu bratnich narodów.
Taki również charakter mają popularyzujące polską twórczość spel<takle teatralne i muzyczne w wykona11iu zespołów radzieckich placówek
kulturalnych. Miejscowe teatry wystawiają w
tym czasie 17 polskich
sztuk, a 40 filharmonii zaprezentuje
gwyrn słuchaczom najwybitniejsze utwory naszych kompozytorów.
Dużą frekwencją cieszą się oolskie
filmy. w samej tylko Mosl<Wit• wyśwletla się obecnie ponad 15 filmów
fabularnych produkcji polskiej.
Szeroki zasięg mają wystawy
sklch książek.

Wiele uwagi E. Gierek pośw!ęc!l
zagadnieniom
usprawnienia d!agnozwiązamym problemem wyposażenia
związanym problemom wyposażenla
placówek lec2Jlliczych w niezbędiną
apa.raturę.

pol-1

wysunął prozespołu wybit-

I sekretarz KC PZPR

pozycję

powołania
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24 dzień zbrojnych stare na froncie
golańskim
„Mały szczyt" arabski
wAleksandrii Amnestia wEgipcie
Wojska pancerne ł artyleryjslde
Syril i Izraela prowadziły w c·z war·
tek wymianę ognia n.a Wzgórzach
Golan przez 7 l pół godziny. llyl to
24 kolejny dzień starć zbrojnych w
tym rejonie. Syry,iczycy - Jak głosi komunilcat dowództwa armii syryjsklej - zniszczył1 kilka izraebkich

I
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Cena
51 gr

28 kwietnia

żałobne

onkolodzy u Edwarda Cierka

e

świętem

Tornado w USA

I

rządów

państw
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Dni Kultury Polskiej w Z RR
w Kraju Rad Dn! Kultury Polskiej wywołują duże zainteiresowanie w radzieckim społeczeń
stwie. Licznym
koncertom, wysta~\·om,
pokazom filmowym i teatralQ'lym
odbywającym się w przeszło
stu największych miastach ZSRR towarzyszą spotkania i dyskusje problemowe
przedstawicieli środowisk
twórczych,
zaprzyjaźnionych zakladów pracy, miast, województw i obwodów.
Jak podkreśla prasa radziecka w

Nr 81 ('7881)

i

przybycia szefów
na uroczystości

ŁÓDZKI

się

Tnvające

5 kwietnia 19'74 roku

XXX

Zapowiedź

DZIENNIK

Na zaproszenie Komitetu Central!1f.'go K<Ytnunistycznej Partii
Związku Radzieckiego udal się
d0 Moskwy na obchody Dn.i
Kultury Polskiej. ~kret.arz Kom.ltetu Centralnego PZPR Wincenty Kraśko.

- wspólnym

piątek

Wyd. A

do Moskwy
-

Pogrzeb Georgesa Pompidou

kii

•

i

a

I

I bm. w podparyskiej miejscowości Orvilllers odbył się pogrzeb pre•
zydenta Francji Georgesa Pompidou.
Z okaŻj!
zbliżającego
slę Dnia
Na zdjęciu:
samochód z trumną prezydenta mija
katedrę Notre
Pracowników Służby Zdrowia Edward
Dame w Paryżu. CAF - UPI - telefoto
Gierek przekazał wyrazy uznania i
serdeczne pozdrowienia dla wszystW południe trumna ze zwłokami ud.ziałem szef&w państw i rządów
kich pracowników naszego lec'.lll'lictwa
prezydenta,
okryta
trójkolorową kilkudziesięciu krajów.
i opieki społecznej.
flagą naro<lową zo.<:;ta!a pnewiezioW poniedziałek p<> południu w
na na niewielki cmentarz w Orvil- paryskiej Sali Mutualite. odbędzie
liers pod Pa.ryżem. gd.zie Georges się nadzwyczajny kong-res parbii
Pompidou mia! swą WliejSiklj posia(Dal&y ciąg na str. 2)
dłość „Bialy dom". W tej części u-

S. Phou:ma
•
premierem

Agencja France Presse ooniosla
z Vientiane, powo.11ując się na oficjalne źródła w sbolky królew.
skiej l.Jtmg Prabang, te książe
Souva1'liJ'la Phouma. s.taniie na czele
nowego tymczasowego rządu koalicyjnego w Laosie, a prze·woo11.iczą _
cy KC Patniotycznego Frontu Laosu. k.siąże Souphanouvon.g obejmie
funkcję przewodniczącego Narodowej . Rady Konsultatywno-PoMy.
czneJ.

roczystości żałobnych uczestniczyła
już tylko najbłiższa rodzina.

O godz. 16 francuskie Zgromadze
nie Narodowe zebrało s.ię na specjalnym posiedzeniu. by oddać hold
pamięci zmarłego szefa
państwa.
TV francusika we wszystkiich trzech
programach nadała przemówienie
przewodniczącego
Zgromadzenia.
Na·rodow.ego Edga<ra Faurea , który
przedstawi! drogę życiową George.
sa Pompidou i jego zasługń
dola
Francji. Nadano także przemówienie premiera Pierre MeSlll1era.
Ogólnokrajowe uroczystości
ila.lobne odbędą się w sobotę. W oaryskiej katedrze Notre Dame bę- I
dzlie celebrowana msza żałobna z

r

Czy „kruczek" prawny uratuje!
B. Biggsa od ekslrodycii?

Bonald B!ggs, członek gangu, któ· cle przeprowadzić ekstradycji ani
~rabował w 1963 r. z ambulansu wydalić z kraju żadnego cudzoziemkołe~owego ok. dwa i pól miliona ca, mogącego udowodnić iż jest ojfuntow, jest obecnie najbardziej po- cem zrodzonego w Bra~yli'l dziecka
szuk!wanym przez władze brytyjskie na którego utrzymanie jest obowią:
uciekinierem. Biggs wystąpił do są- zany łożyć.
du br~zylljskiego z wnioskiem, któl\Iiarodajue
:f.ródla
podały,
że
ry ~oze go uratować przed ekstra- B!ggs zaproponował kwotę stlmowią
dycJą.
We wniosk~ ~ym prosi on cą równowartość trzech miesięcznych
s'!>d . o ustalenie
m1es1ęC>Znej ~woty minimalnych pensji
w
Brazylii p1emężnej, którą powinien płacić na 936 cruzeiros. Sprawa Blggsa będzie
utrzymanie. dziecka. Bl~gs pozostawił rozpatrywana przez sąd 9 kWietnia.
w Australii swoją rodzmę, a w Bra·
romans z niejaką
ozoJgów, wyrzutni rakiet.owych oraz zylit nawlązał
Raimundą
Nascimento de Castro,
baterii d2.iaJ, odpierając ataki przeciwnlka.
w czwartym
Przedłużającym się starciom
na
froncie syryjsko-izraelskim towarzyPrawo brazylijskie w tym wypadszą dalsze
konsultacje polityczne,
Trzy osoby zginęły, a 13 odniosło
przestępcy.
zmierzające do przywrócenia pokoju ku działa na korzyść
Rząd
bra.zylijslci nie może mianowi- obrażenia w wyniku olbrzymiego kana Bliskim W.sch-Odzie.
Czołowym
rambolu
na autostradzie M-6 w powydarzeniem w tym zakresie będzie
bliżu miasta Manchurch w środkowej
„mini-szczyt" arabski, rozpoczynają- llllllllllllUUllUlllWUlllllllUlllll Anglli. W karambolu
zostało
znisz·
cy się właśnie w AlekSaJ!drii; do
czonych 15 samochodów. W ;Jednym
przebywających
jut tam prezydenz
pojazdów
zginęły
trzy
osoby.
W
tów Egipt.u - Anwara Sadata i Suniektórych pojazdach zajęły
się
danu - Dtafara Nimejr:iego dołączył
zbiorniki
z
paliwem.
Policja
poinfor4 kwietnia
król Jordanii, Husajn.
mowała .
te pogoda w tym czasie
W Kairze ogłoszono oficjalny debyła dobra,
kret prezydenta Egiptu o am11estli,
ogłoszonej z okazjł święta
muzuł
llRHHlllllllllllHRllllllllUlllllHlllllU!lllllllllllllllllllllllllllllH Ullll
mańskiego. ObJęla ona 2.081 osób, w
tym pewną liczbę wię:f.nlów politycznych.
ry

~~órclą~~~t Już

mieslą-

Karambol 15 samochodów

u ro s ro

DYMISJE W IZRAELU

Za kilka dni w Genewie otwarty zostanie nowy pawilon rnieJscoweJ
klinilti o kształcie „latajaccgo ta !Prza".
W pawilonie o średnl.i:y
li m I wysokości I m znajduje się 16 pomieszczeń dla pacjentów.
CAF - AP - telefoto

nych naukowców l praktyków, reprezentujących różne dziedziny. dla
opracowania kompleksowego programu dzialania w zakresie zwalczaTiia
raka, ustalającego kolejność rozwią
zywania poszczególnych problemów.

W Izraelu narasta od kilku dnl fala krytyki pod adresem rządu Goldy
Meir.
Przyczyną
tego są wyniki
śledztwa przeprowad zonego przez rzą·
dową komisje, a dotyczącego stanu
przygotowań Izraela do patdzlemlkowej wojny z krajami
arabskimi.
Komisja u2mala, te glówną odpowiedzialność za
,;zaniedbania polityczne i wojskowe". czyli za klęskę w
ostatniej wojnie z Arabami, ponosi
szef sztabu <?tównego armil Izraela,
gen. Dav\<I Eleazar.
Zgodnie z żądania.ml komlsji, Ele•:mr zgłosił swą dymisję tego samego dnia w czasie
nadzwyczalnei(o
posiedzenia rządu Izraela. Jednocześnie usunięto
ze stanowisk tSZefa
wywiadu Ellahu Zeira oraz dowódcę wojsk na froncie sueskim w patdz\eTniku 1973 r„ gen. Szmuela G<>nena, którzy - według komisll także PQPOszą
od_l)()Wiedzi:.lność za
niedostateczne przygotowanie armil

waelsk.ieJ do 'W'Ojny,

l>ZIER
KIESIE
słońce

wze.

o god'I:. 5.02, zajdzie
o god'Z. 18.16.

zaś

W 95 dniu ro'lcu

szło

Wincenty, Irena, Borzywo-j

przewiduje dla Lodzi I województwa
następują.cą
pogode:
zachmurzenie małe. Temperatura
minimalna w nocy O, maksymalna w dzień 16 st. C. Wiatry sla·
be I umiarkowane z kierunków
wschodnich.
Jutro pogoda i temperatura bez
więks~ch zmian.
W1:2oraj o godz.. 21
ciśnienie
wynosilo 748,2 mm.

1893 - Powstał Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i
Przem. Drzewnego.
1954 Zm. Władysław Szum1>wski, h.istoryk medycyny
1959 Zm. Karol Kostrzew.
ski. epidemiolog
1794 - Stracony został G. J.
Danton,
jeden z przywódców
rewolucji francuskiej.

Szczęśole starości składa.

się

wspomnień

mło.

przeważnie
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dych lat.
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Afera finansowa w W. Brytanii

Premier Wilson
o

wniósł skargę

zniesławienie

Premier Wilson wniósł
w środę
wieczorem do sądu skargę o znie·
slawienle przeciwko dwom dziennikom londyńskim - nacjonallstycznemu „Daily Express" i konserwatywnemu „Daily Mall". Na lamach tych
pism ukazały slę 3 bm. ·artykuły relacjonujące nową aferę finansową w
w. Brytanii. Dziennik! te podają
m. in.,
że bliscy współpracownicy
premiera, którzy uc7estniczyli w dochodowych transakcjach nieruchomościami. posługiwali się przy tym nazwiskiem Harolda Wilsona.
Kilka dzienników londyńskich :i:a-

:!;ądało od premiera. aby ztotył pełne
oświadczenie
na temat lnformacj!
prasowych, łącząc ych jego nazwisko

z akcjami spekulacyjnymi.

Kliku deputowanych konserwatywnych i labourzystowskich
wyraziło
gotowość przedstawienia Interpelacji w tej sprawie w parlamencie,
zaś Jeden z
posłów
partii rządzą
cej zażądał, aby zamieszana w tę afe
rę prywatna sekretarka Wilsona, M.
Williams została zawieszona w swych
czynnościach, do czasu zakończenia
śledztwa w tej sprawie,

już

- Oczywigole.
te to nie jest
dobre, bo tam nie zupa się go·
tuje, tylko ścierki !.„

komitet Obchodu Narada w Urzędzie Wojewódzkim
1 Maja w Łodzi Porządek i bezpieczeństwo

,

Ocena działalności organo'v
wymiaru sprawiedliwości
Zahamowanie wzrostu

PRZEWODNICZĄC'.![: Bole!>law Koperski
- członek KC PZPR
I sekretarz KL PL'..PR, przewodniczący RN m. Lodzi.
CZLONKOWIE: s. Bajur- dyr. LL'..PB im. Obr. Pokoju, Jadwiga
Blusz - cztoneK KC ł'L;r'R, szwaczka w ZL:PO „Wólczanka", Maria Bukarowicz - z-ca członka KC PZPR, szwaczka w L:PO im. M.
Fornalskiej, M. Brzeziński - spawacz w MPK, Stanisława Czapla
- szwaczka w ZPDz. „Olimpia" Cz. Dubilas - wiceprezes ZO
ZBoWiD, \V. Drygas - prezes OL SDP, A. Dworniczak - I sekretarz KD PZPR - Widzew, Zb. Faliński - sekretarz KL PZPR,
Maria Filipowicz - tkaczka w ZPB im. J. Marchlewsklego,
W.
Gościmińska - Budowniczy Polski
Ludowej, prof. dr J. Górski rektor UL, G. Górtowskl - prezes MK SD, Maria Grzelka - peset na Sejm PRL, pik M. Gwizdka - komendant SP m. Lodzi.
W. Jażdżyński prezes OL ZLP, l\1. Jeżewska - wiceprzewodnicząca ZL TPP-R, M. Kaczkowski I sekretarz KD PZPR - Bału
ty, s. IlJaczkow - red. nacz. „Głosu Robotniczego",
prof. dr
A. Kotelko - rektor AM, płk K. Kraupe - komendant MO m. Lodzi, l\1. Kwapisz - I sekretarz KD PZPR - Polesie, z. Kwapisz I sekretarz KD PZPR - Sródmieścle, K. Kwiatkowski - sekretarz
KL PZPR J. Lorens - prezydent miasta Lodzi pik L. Lulcaszewicz - oficer WP, K. Lulrnszewski
- II sekretarz KL PZPR,
K. Maciejewski - działacz ruchu młodzieżowego, Irena Matusiewicz - tkaczlta w ZPB im. F. Dzierżyńskiego, J. lllatyjaszczyk I sekretarz KD PZPR - Górna, A. l\Iedyńska - dzialacz ruchu
robotniczego, doc. z. Michalski
- I sekretarz POP PZPR przy
PWSTFiTV, M. Morawski - Budowniczy Polslti Ludowej, Kazimiera Moruś - iglarz w Przędzalni Czesankowej im. Gwardii Ludowej,
prof. dr Halina Mortimer-Szymczak - przew. RK LK
FJN, A. Mroczkowska · - przew. LRZL'.., prof. dr A. Nadolski przew. LK FJN B. Natorska - przew. ZG ZZPPWOiS S. Nowak
- Budowniczy Polski Ludowej, Bronisława Olczyk - prządka w
LZPB im. Obr. Pokoju, L. Parysiak - ślusarz w FOS „Palmo",
P. PieczewslCJ - działacz ruchu robotniczego, W. Pilarski - 0lttor,
pik P. Piotrowski - oficer WP, J. Pokorski - działacz ruchu robotniczego, W. Rudziński - nauczyciel XXIX LO, D. Sawicka -

przestępczości

Państwa

Posiedzenie Rady

stwach przeciwko bezpieczeńsitwu w
komunikacji. Ilość wypadków powodujących śmierć lub zranieni-e,
przypadająca na 10 tys. samochodów, jest wprawdzie niższa w Pol.
sce, niż w Wtie1u innych kirajach.
waiga problemu wynika jednak z
dynamiczmego ostatnio w21rositu Hcz
by samochodów.
Orga!lllzacje s,polecZ!l1e orarz środ
ki masowego przekazu powinny
wpływać na wytworzen:ie w 5polecreńs·tJwiie
powszechnnego potę.
pienia dla tych, którzy bez poczucia odpow1i€d1Lialności igrają z ży
ciem ludzkim, równocześnie' orga.
ny wymiaru sprawiedliwości
po.
w•iJnny, traktować poważne przestępsitwa
Jromunika<:yjne z peb1ą
surowością,
odpowiadającą
kh

W dniu 4 kwie tnia br. odbyło się
Belwederze posiedzenie Rady
Pań bwa. Głównym punktem
porządku obrad było rozpatrzenie w
obecności milllistra sprawiedliwości
sprawozdania pmkura~a
ge.
l!leralnego i informac:)i I prezesa Są
du Najwyższego o działalności tych
organów w 1973 r. Rada Pańs.twa
z zadowoleniem przyjęła do wiadomości fakt zahamowania wmiostu
przestępczości, wskazując jednocze{mi-e, że utrzymując-e s.ię
jeszcze
nasilenie n·iektórych ciężkich przestępstw stwarza nadal poważne zagrożeni e społeczne. Przyjmując do
wiadomości
przedłożone
sprawozdanie
Rada Pań twa udzieliła
wskazań dla
dalszej działalności
organów prokuratury i Sądu Naj.

w

wyższego.

szkodliwości

W łódzkich placów.kach oświato.
_ wychCJ<Wawczych wszystikich
.
.
~
typów Jest ląc.llme ok. 1 i3 tys. Uczn,iów.
Z myślą o efek:tywno-śot
.!ch pracy Urząd Mi·a sta przygotowal program „Wychowania, kształ-

I

ceruia i warunków socjalno-bytowych
mlodzi.eży".
Wcroraj,
w
Związ.ltu Nauczycielstwa Polskiego
odbyło się na jego temait spotka111ie 'konS'ultacyjne radnych z nauczycielami.
Uczestniczyli <w nim
także
wiceprzewodnicząca
Rady
Nairodowej Miasta Lodzi pro!.
dr N. Gajlowa, kierowni!k
Wydz.
Nauikli i Oświaty KL P2JPR
J, Niewiadomski i :\Qurator Okręg'U
Szikolnego m. Lodzi - H. Grenda. Pedagodzy poparli przygotowany program, zwracając w dyskusji
szczególną uwagę
na
problemy
związane z wychmvaniem U021nia ~
szeroko pojętym działaniem szkoły. Wskazywano ponadto na
potrzebę ścisłej współpracy szkoły ze

Jl

Pogrzeb Georgesa Pompidou

środowiskiem! przede
zaś zakladaarn pracy.

wsz3"S,tikiirn
Nauczyciele
podnosilii również wiele isito,tnych
sipraw związanych z wyposażeniem
(Doikończen.ie ze sitr. 1)
rów p>rezyden.ckich. W Pary:iru są.
placówek
oświat-owo-wychowaw socjalistyczmej. Przypuszcza &ię. że dzi s.ię, że pie1'1.11~za tura 2100tanie
czych, a tym samym warunkami &prawa wspólnej kandydatury le- wy.zmaCZ'Ona na 28 kw.ietntia, a di:iu .
wky wyjaśni się w najbliższą śro- ga odbędzie się w dwa tygodnie
praicy uczmićw i pedagogów.
dę. Przeważa opinia, że już w pie-r- później. a więc 12 maja.
Konsultowany podczas
wczoraj. wszej turze lewicę będzie repre.
Opublikowany w środę
późnym
szego spotkania program zostanie w zentowal I sekretarz part•i.i socja- wieczorem komunikat kancelarii prelistycznej
Francois
Mitterrand.
miera
Francji
podaje
pierwszy
wynajbllższyrrn czasi.e wniesiony pod
W piątek ma się zebrać na nad- kaz mężów stanu, którzy wezmą uobrady sesji Rady Narodowej Mi.asita Lodili.
(rg)
21Wyczajnyrri posiedzeniu Rada Mi- dział w uroczysb<>ściach
żałobny!;h
nisbrów. by ustalić termin w,. 00_ poświęconych
uczczeniu
pamięci
~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~......:~:..:_~~.:.:.:.....::.....:..::.::.:.:.:.:.:~....::_~'.:_:_
zmarłego prezydenta.
Uroczystości te odbędą się w sobotę w katedrze l)aryskiej. Do P..-...yża m. in. przyjadą premier JaQ-0nii, premier i przywódca opozycji
1. w WieL'<lej Brytanii,
książę Edynburga, premier Kanady, premier Paw sob 0 t 0 g 0 d 11 1 Pl 0 t k
klstanu, król Belgów i inni.
ę
k z.
u •
r owsk11 przeciągnie niezwykła defilada.
t
F
.
będ 1
25 now i ut~cl~
aretek, P-Ogotowia. Ratunkowego -. nowocześnie wyposaDo s 0 11 cy ran~Jl przy
ze r 6 wż~nych „Fiatow 125 P ', !' na kazdym z nich napis upamiętniający fakt nież prezydent Nixon oraz sekretarz
przekazania le~ spoleczenstwu naszego miasta przez Narodowy Fundusz generalny ?NZ - K. Wa!dherm.
Ochrony Zdr_ow1a.
.
Przew.odmcz~cy Francuskiego ZgroJe~t to pierwszy nam~calny efekt dzlalalnośc! NFOZ na naszym tere- madzema. Nar<>dowego, Edgar Faure
nie. Ze składek spoleczenstwa karetltl te zakupione zostały przez Lódzkl zalrnmumkowal w czwartelt PO poKomitet NFOZ. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósl 5,3 mln zł. Społeczna łudnlu, że w~·stawi ,wą kandydatuofiarność pozwoliła w ten wlaśnie sposób na radykalną poprawę taboru rę w wyborach prezydenckich.
samochodowego łódzkiego pogotowia.
B;vly premier
Francji, Jacques
Sobotnia defilada, poprzedzona uroczvsh·m przekazaniem karetek, po- Cha ban Delmas, oświadcz.''' w czwar
wiązana została z przypadaJącym w niedzielę Dniem Pracownika Sluźby tek 1>0 potu an fu. te będziP kandvlloZdrowia. Jest to więc piękny prezent nie tylko dla łodzian, ale i dla wal na stanowisko prezydenta Repulicznej rzeszy pracowników naszej pomocy doraźnej.
(er)
bliki,

w~tąpi e n ie

członka

Egz~uty

wy KW PZPR. komendanta woje.
wódzkiegio - plk B. l\lyczkowskiego. Mówca szcze gólnie podkreśli!
zadania jaJriim sprostać muszą sluż
by MO i SB. Pod.stawowe z nich,
to szeroko pojęta profilaktyka ma.
jąca na celu wyelimiinowa.nie wszy
s!Jkich przejawów zła i
łamania
prawa, wZl!Jlożo.na walka z przestępczością, alkoholizmem oraz
Udział w realizacji programu iintensywnego rozwoju woj. !ódzk<iego.
ak B. Myczkowsk1i 21wrócił uwagę
zebranych na konieczność szerok,iego włączenia się milicji do akcji
pcnądko1wania i poprawy estetyki
mia.st, wsi i osiedli ziemi łódzkiej.
Zabierający głos w dyskusji podk;reślaii m. in. rolę jaką odgrywa
w ich działaniu dobrze uld'adające
się współtlz:alanie z organami władzy terenowej, z samorządami mieS'Zkańców i organizacjami spolecznyYn:i.
W swym wystą.pie.ni•u I sekreta'l"Z
KW PZPR - Z. Zieliński, powiedzia! m. in. że narada ma g!ówn,ie
na celu aktywne włączenie milicji
do real·izacji programu podniesienia
ladu i porządku w województw1ie.
Mówca wsporrnLnając o dotychcza.sowych dobrych wynikach pracy
funk;cjo·nariuszy MO naszego wojewódz,twa. ws·kaza! na koni€CZność
uruchomienia istniejących jeszcze
rezer-w w celu WZllilocnienia walki
ze spekulanctwem, alkoh<il:izmem,
oraz innymQ przestępsitwami i wy.
,kro·czen.ia1n.i, które przesZlkadzają w
realizacji programu ro2lWoj'l.l ziemi
łód;zkiej.

Milni.S>ter

St.

Kowalczyk,

Przedstawiciel Związko
Chłopów Włoskich

. .
na zrnm1

W dniach od 2 do 4 kwietnia br.
w Polsce na zaproszen .ie
Naczelnego Komitetu
ZSL
Angelo
Compagnoni
czi.onek
Prezydium Związ:ku Chlopów Włoskich (Alleanza Na21ionale de Oontadini). Zostal on przy.
jęty przez prezesa NK ZSL Sta.
nislawa Gucwę, a następnie odbył
roz.mowy z członkami Prezyd1um
NK.
Prze<lstawiiciel Związku Chłopów
W!<x_<!kich z;a.poznal się w woj.
łódzkim z q21iałalnością kółka rolniczego w Swinicach, spółdzielnią
produkcyjną w Dąbrówce oraz
z
Rejonowym Rolniczym Zakładem
dużo Doświadczalnym w Bratoszewicach.
przebywał

j

Ko·nferencja

Kośdołew luterańskich

W Warszawie obraduje Europejska
Konferencja Kościołów Luterańskich.
Z tej okazji 4 bm.
odbyła się w
siedzibie Polsl<iej Rady Ekumenicznej konferencja prasowa, w której
uczestnic?.yl!:
sekretarz
generalny
SwiatoweJ Federacji LutP.rańskieJ dr Andre Appel zastępca sekretarza
generalnego
Sw1atowej Rady Kośc iolów _ dr Ludwik Ral<er 1 pastor
R' t
L ht
któ
j t
·
1
0
. s f ; onen, b ry . ~s z ra~.1 ed
1
0
~ .a
e eragCJ I , okisejrw; orem
iaj
1
l ~i„ ie.'
en ew s e
azy eu"?pe •
5 '.' 1eJ
konferencji bezpleczeńsl\\a 1
"spo1pracy.
Na porządku warszawskich obrad
przedstawicieli kościołów luterańskich I

I

z dwoma punktami celem

łódzkich

gra z Odrą w Opolu
• ŁKS
• Widzew gościem Avii (Świdnik)
Kolejne mecze mJstrzowskie stoczą łódzcy ligowcy jutro na wyLI{S zmierzą si~ z Odrą w Opolu, a Widzew staAvią w Swldniku.

jeździe. Piłkarze

111111 nie do pojedynku z

Pragniemy powrócić do Lodzi 11
dwoma punktami - powiedzieli nam
wczoraj trenerzy obu zespołów. Czy
zwycięstwa w jutrzejszych pojedynkach leżą w zasięgu
możliwości
łódzkich drużyn? Chyba tak.
Pod
warunkiem, że zarówno
pllkarze
LKS jak 1 Widzewa zagrają nie gorzej, jak w ostatnich meczach mi•
strzowskich.
Trener P. Kowalski planuje przystąpić
do jutrzejszego spotkania w
Opolu w takim samym zestawieniu
jak wystąpił LKS w pierwszej po·
łowie środowego meczu z leaderem
tabeli Ruchem.
Po dzisiejszym, ostatnim
przed
wyjazdem do Opola treningu, trener
LKS jeszcze raz
rozdzieli zadania
dla poszczególnych zawodników. Generalnie nie będą one różniły się
od tych, jakie mieli oni do wyko-

*
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Okres świąteczny
będzie bardzo
pracowity dla naszych piłkarzy. W
tym czasie bowiem zostaną podda.ni
kolejnym próbom, zarówno pillrnrze
naszej pierwszej reprezentacji, jak i
drużyny
młodzieżowej.
'V dniach
11-18 kwietnia nasza kadra prze bywać będzie w NRF i Belgii,
gdzie
rozegra dwa mecze. 13 bm. nasi pilkarze sputkają się w Stuttgarcie z
miejsc!'wym zespoi~~ !igowym VFB,
natomiast ł dm póz11teJ stoczą towa-1
rzyskii; spot.k'.'.nle w L!ege z reprezentacJą B~lgn. Natonuast nasz. zespół młodz1efowy czeka rewanzowe
spotkanie ćwierćfinałowe o mistrzostwo Europy z Bułgarią. J\lecz ten
zostanie
rozegrany 10 kwietnia w
Częstoc.h?w1e. Następnego dnia nasza
,,mlod21ezówka" udaje się na Ha;ti.
Za oceanem Polac.v dwukt•otnie 13 i
J 15 bm. !trać
będą z reprezentacją
tego ltraJu - rywalem „biało-czerwo-

+

j

Najlepsi sportowcy 30-lecia

~I

Zbigniew Piórkowski

Przed rozpoczęciem rozgrywek o
mistrzostwo Il ligi, żużiowcy lód1.kiej Gwardii w niedzielę 7 bm. o
godz. 15 zainaugurują tegoroczny sezon czwórmeczem o Puchar PZMot.
Na torze przy ul. 22 Lipca obok
zawodników Gwardii wystapią żuż
lowcy Motoru Lublin, Stall z Rzeszowa i Startu z Gniezna.
Oto składy drużyn:
GWARDIA:
Gołofit, Pakulski.
Lalicki (Jatczak),
Kolman, Gortat.
MOTOR: Berej,
Krawczyk,
Psionka,
Drożkowsld,
Studziński. STAL: Rak, Owoc, Baran, Will<, Kniaź. START: Kaczmarek, Sikora. Błaszczyk, Skrzypczak.
Jakubowski.
Pierwszy mecz ligowy
lodzlan!e
rozegrają 14 bm. w Gnieźnie ze Startem.
Natomiast 21 bm. spotkają się on!
z Kolejarzem z Opola, w barwach
którego
startuje
mistr:i
świata
Szczakiel,
(.n)
~

•

nieprzerwanie od 1948 do 1963 r., stowalk. Z tego przegrał tylko 23 i zrewadze średniej podznanych niegdyś bokserów,
jak Chmielewski Pisarsl<i, Gancarek
Itp. W reprezentacji Polski wystąpił z. Piórkowski 24 razy, wygrywa.ląc 18 walk.
Wysoka forma, jaką demonstrowaJ łodzia
nin już u progu sezonu 1956 sprawiła, Iż znała~! s!ę w gronie kandydatów na wyjazd na
Ohmp1adę w Melbourne. Solidna praca na treningach prowadzonych przez F. Stamma oraz
doskonała
postawa w czasie
sparringowych
pojedynków sprawiły, że Z. Piórkowski otrzv.
.
mal paszport na wyjazd do Australii.
Na
ohmp.IJs~lm ringu nie wio(llo mu si<: jeclnak najlepirj.
Po wyclągmęcm pustego losu, w drugiej rundzie olimpijskiego turnieju
został wyeliminowany.
Z. .Piórkows~
dwultrotnie stawał na najwyższym podium w
turnieJaCh o mistrzostwo Polski (w 1953 r. w Poznaniu I w 1955 r.
we Wrocławiu). Ilfa on również w swoim dorobku sportow:vm tytuł akademickiego mistrza świata I dwukrotny udział w mJstrzostwach Europy.
Ki?icom pięściarskim utkwił szczególnie w paml(ICI
występ
Z. Piórkowskiego w czasie międzypaństwowego meczu Polska Franc,ia. Dwukrotnie pokonał on wówczas znakomitego czarnoskórego boksera Assagę. Z lnnvch sukcesów warto wymienić zwvcli:stwo nad srebrn:vm medallstą Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach, Rumunem - Tita.
Obecnie Z. Piórkow.~lci przekązu.fe swą bogatil, wledze młodym
bokserom II-llgowe~o zr<oo'u Widzewa.
Wvchowankamt .Je!!o są
m. in.: Wojdan. Kornacki. Borkowski, Rynkiewicz. Kruk i Miara.
250

misował 3. Występował w
trzymując tradycję takich
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Wllilll<I >IJ/:f
P<>dajemy dalsze nazwiska kolarzy,
którzy zgłosili się do jubileuszowego XV Małego Wyścigu Pokoju. Oto
kolejni
kandydaci
do laurowych
Golański,

,.DL": P. Jaguszewsk.i,

W.

B. Filipek, J. Pisarek, W.
H. Mroczek.
Poszczególne klub;', które opiekują
się młodymi
kolarzami, przeprowadzają
treningi szkoleniowe przed
zgłoszeniem
ich do naszego wyści
gu, Zgłaszać się mogą kolarze urodzeni w latach 1958-1961. Zgłoszenia
przyjmuje
sekretariat
„Dziennika
Lódzkiego" ul. Piotrkowska 96, III
piętro. Wpisowe 10 zł. Wszyscy pn>wlnni posiadać zaświadczenie. lekarskie, a w czasie
wyścigu kaski
ochronne.
Pierwszy etap rozegrany zostanie
26 bm. Zbiórka o godz. 14 na terenie obiektu sportow·e~o SKS Spotem
przy nl. Pólnocnej 36, przy torze w
Helenowie.
Opłotek,

1

er cl

e

oni pllnować
dobytku pozostawionego przez właściciela.
Kowalowie urządzili w tym domu melinę
pijacko-złodziejską. a z pozostawionego ich pieczy mienia systematycznie kradli oo cenniejsze przedmio
ty. Dodajmy,
że Stanislaw Kowal
był już kilkakrotnie karany i notorycznie uchylał się od pracy. stały
mi lmm,panami
Kowalów byli również
nigdzie nie pracujący Henryk Michna i Zbigniew Kuzniiir.
Gdy inż. Błaszkiewicz przyjechał do
swojego znajdującego się już w stanie dewastacji lańcuckiego mieszkania - został bestialsko zamordowany.
.Jale wykazał
przewód sądowy 1
mordel'Stwa dokonali
zbiorowo Kowa,Jowie oraz H. Michna i z. Kuzniar.
Sąd skazał Stanlslawa Kowala na
karę śmierci oraz utratę praw publicznych na zawsze. Henrykowi Michnie i Zbigniewowi
Kuzniarowi
wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wol'l'!oścl. a Zofie Kowal skaza!
na 15 lat pozbawienia wolności oraz
utratę praw publiczny<:h na 8 !!lit,
się

nych" w finałach mistrzostw świata.
Selekcjonerzy naszych zespołów po
wołali
kadrę wymienioną na serię
spotkań. w drużynie trenera Kazimierza Górskiego znalazło się 16 pilkarzy:
bramkarze: Tomaszewski (LKS) i
Kalinowsl<i (Sląsk) ·
obrońcy: A, Szy;,,anowskl Musiał
(obaj Wisła), Bulzacki (LKS), Gut
(Odra), Gorgoń (Górnik);
rozgrywający 1 napastnlcy:
CmJkiewicz, Deyna, Gadocha (wszyscy
Legi.a), Lato, Kasperczak, Domarski
(wszyscy Stal) Chojnacki (Polon1a),
Marx (Ruch) i' z. Garlowski (Sląsk).
Na spotkanie z Bułgarią do drużyny młodzieżowej zostali powoła.ni:
bramJrnrzc: Mowlik (Legia) i Fi·
scher (Górnik) ;
obrońcy: Wyrobek (Ruch), Bulzacki (LKS), Wieczorek (Górnll<), Bialas (Szombierki) 1 żmuda
(Gwardia);
rozgrY'Wający 1 napastn.icy: Kusto,
Kapka, Kmiecik (wszyscy Wisła), Lato, Karaś (obaj Stal), Kwiatkowsltl,
Z. Gar!owskl (obaj Słąsk), Drozdowski (LKS), Szarmach (Górnik) i
Ogaza (Szombierki).
Spośród tych piłkarzy do wyjazdu
na mecze z Haiti
przewidzianych
jest 14 zawodników oraz dodatkowo
Sobczyński (ROW) I Kasalik
(LKS).
Trzech
piłkarzy z zespołu trenera
Andrzeja Strejlaua - Bulzacki, Garlowski i Lato uda się bowiem z
pierwszą reprezentacją na mecze do
NRF i Belgii.

wieńcó\v

.L&.L

nia .

trwaJącej

czył
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.Inż. Zbigniew Blasz.kie'vicz wyjeż
dzając
do pracy do Wrocławia na prośbę młodego małżeństwa Stanisława i Zofii Kowalów
wynajął
im część swojego
jednorodzinnego
domku, w zamian za co zobowiązal!

nem1nuc1e
1

s#

8 grutl.nia 1972 r. w Lańcucie dokonana .zo.s,tala mlllkabryc.zna zbrod-

W. czasie •wojej bogatej kariery sportowej,

niedzielę

poważnv zawarczą motory

w 37 min. I-ligowego meczu
ROW Rybnik Legia Warszawa
rozegranego w środę w !!Ybniku closzlo do bardzo nieprzyjemnego i jak
się
okazało
groźnego w skul('cach
zderzenia dwu piłkarzy: Niedi.iołki z
Legii i Pawlika z ROW. Obu odwieziono natychmiast do szpitala, podejrzewając wstrząs
mózgu. W leczni~
cy opatrzono ranę Niedziolki i nie
stwierdziwszy poważniejszych
obrażeń wysłano go z kolegami z drużyny
do 'Varszawy, Gorzej przedstawiała się sprawa urazu Pawlika,
u którego efektem
zderzenia był
krwiak nadoponowy. Grupa lekarzy
pod kierunkiem dr Zejera przystąpi
ła
natychmiast do skomplikowanej
<1peracJi.
Do godz. 15 nast'!pnego
dnia, piłkarz
ROW nie odzyslrnl
przyto!llności. W dalszym clągu stan
Pawlika lekarze szpitala w Rybniku, oltreślają jako bardzo ciężki.

rozdoł

niejsi rywale spotykają się w bezpośrednich pojedynkach
(Arka gra
z Lechią,
a Motor z Lublinianką).
dojdzie do pod1.iału
nanla w meczu z Ruchem. A więc Być może
krótkie krycie przeciwnika, szano- punktów w tych meczach. A w tej
sytuacji
Widzew
ma wszelkie szanse
wanie piłki, celne podania, błyska
wiczne wychodzenie na dogodne po- na. wejście do grona kandydatów do
awansu.
zycje I przede wszystkim jak naj:ff
więcej
strzałów na bramkę
Sympatyków LKS informujemy, :!:e
Byle nie dać zaskoczyć 11ię w
sprawozdame
z
meczu
w Opolu re·
pierwszych minutach gry dodał
specialne!!o wysla.nnlka „DL"
P. Kowalski. Bo opolanie zechcą za- lacj1.
pewnie wykorzystać
atut własnego zam1eśc'.my w medz1elne3 Panoramie
boislta i podreperować swoje skrom- Sporto\\ ej.
ne konto, a także zrewanżować się
łodzianom za jesienną porażkę o:2.
Widzew pokonał w jesiennej rundzie Avię u siebie trzema bramkami.
Z meldunków, jakie otrzymał trener
Za1;ni.eszcza~y dziś sylwetltę kolejnego kandydata do tytułu najL. .Jezierski wynika, że zespól
ze
budz~eJ zasluzonego sportowca 30-Jecia PRL Lodzi i województwa
Swidnika znajduje się w wysokiej
łódzkiego.
formie.
Potwierdza to zresztą bezDzisiejszym kandydatem do teg'° zaszczytnego miana jest jeden
bramkowy wynik, jaki wywalczyła
z czolo:"'ych bokserów Polski, wielokrotny reprezentant kraju oraz
Avia ostatnio z Arlcą w Gdyni.
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Melbourne.
Widzewiacy zdają sobie jednocześ
nie sprawę z tego, iż nie wolno im
zaprzepaścić szansy „uczepienia się"
na stale czołówki tabeli swojej grupy. Tym bardziej_ że ich najgroż-

Stan zdrowia
piłkarza ROW w

bardzo

PZPN

Hgov'lców

naszego kontynentu
znajdują się
dwa glówne tematy: bezpieczeii.stwo
i wspóliPraca
międzynarodowa oraz
zagadnienia ksztalcenia duchownych.
W czasie konferencji prasowej poinformowano rówmez o przygotowaniach do światowego
zgromadzenia
kościołów które odbędzie się latem
przyszteg~ roku w Djakarcie.

/K a r a

H.

r:J :t•J;i (·la il•l:i l· i-, ;;[•J:i O#JĘl.] :iO#filil:ii
Powrócić

łódzkiej

W Warszawie obraduje Europejska

Karetki pogotowia ze znakiem NFoz :
I

m1eJSCa poświęci! walce z łama
niem dyscypliny, lekkomyślnością.
przejawami niegospodarności oraz
zwalczanfo czynników kryminogen.
nych i dzialalno~ci przeciwko demoralizacji nieletnich. Mówi! rów.
ndeż o roli posterunków gminnych.
Podobnie Jak cały naród, funkcjonariusze milicji dołożą wszelkich sta.rań, aby rnk jubi!euszowy
wyróżnił się dobrym wypełnieniem
służby powiedział na zakończenie st. Kowalczyk.
(eo)

Wprowadzeniem do dysk.usji by.

ło

dzialacz ruchu robotniczego, Budowniczy Polski Ludowej, G. Stefańska - przew. MKKP, J. Suska-Janakowsl<a przew. ZL LK,
S. Swiderska - Budowniczy Polslti Ludowej, poseł na Sejm PRL,
Monika Szcześniak - poseł na Sejm PRL, J. Szpoton przew.
LR FSZMP, Krystyna Sztybel - członek CKR PZPR,
czesaczka
w ZPW im. Gwardii Ludowej M. Tatarkówns-Majkowska - Budowniczy Polski Ludowej, prof. dr Z. Torzeckl - przew. Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej RN m. Lodzi, doc, dr J. Wawrzyń
czyk - prezes MK ZSL, Henryka Węgrzyn - nauczycielka, Budowniczy Polski Ludowej, Marianna Wieczorelt - przew. RZ w ZPW
im. 9 Maja, Maria Wielgus - łączaczka w ZPDz ... Iwona". J. 'Viśl!c
ki - monter w FTiAT ,.Elta" im. Bojo\\·ników PPR J, Wojtala poseł na Sejm PRL, L. Wyslocki prezes ZW LOK.

Wvchowanie, kształcenie i warunki
'WP

I

konfekcjonerka w „Stomil", prof. dr l\I. Serwiński - rektor PL,
E. Sławiński - brygadzista w ZM im. J. Strzelczyku, L. Spruch -

społecznej.

Osobno Rada Państwa rozpatrzyN a posiedzeniu Rady Państwa rała z udziałem pt'zedstaw1icieli tyfikowany :z;OStal oro!Jo.kól dod~t
Min.ist-eirntw Komunikacji i Spraw k~wy do konstytuc}i Swiatowe.go
Wewnętt'zmych informację oro- Związlw P<>cz.towe.go.
kiura•tora generalnego o przestęp.

socjalno-bytowe młodzieży

I

Na tema.t Jadu, porzą<likiu i bezpieczeństwa publicznego oraz
jakie stoją przed funkcjonariuszami MO i. SB w ·roku
30-lecia PRL, obradowali wcwraj w Urzędzie Wojewód.2ikdm naczelnicy wydziałów KW MO, komendanci powiatowi i poste.
runków, kie;rowruicy komisariatów ziemi łódzkiej . W naradzie
uczestn;iczy1i: z-ca czlonka Biura Politycznego, minister spraw
wewn_ętrznych St. Kowalczyk, przedstawiciele k.ieN>\11."ni•ct-w
KW PZPR z I sekretarzem Z. Zielińskim i Urzędu Wojewódzkiego z wojewodą R. Malini)wskim.
rzadań

POŻARY
& Wyjątkowo
t>ezupadowa aura.
sprzyja
powstawanm i szybJtiemu
ro2lprzestrzenlaniu się pożarow. Wczo
raj w województwie łódzkim wyouchło
ich
kilkanaście,
z tego w
trzech przypadkach palilo się runo
leśne. Wojewódzka Komenda Straży
Poża1·nych ostrzega przed niebezpieczeństwem zaprószenia ognia. A oto
kilka
większych
pożarów z dma
wczorajszego:
& W Dąbrowie Wielkiej pow. Lask
:na skutek wady urządzeń ogrzewczo-ikominowych spłonęły cztery bu•
dynki gospodarcze. Straty 70 tys. zł.
& Wada
instalacji
elektryc„nej
spowodowała
pożar w miejscowości
Sypin pow. Lęczyca. Spłonęły dwa
budynki mieszkalne I dwa budynki
gospodarcze. Straty OO tys zł.
J.. W Kociszewie pow. Lask spło
nęły dwa budynki gospodarcze wraz
z inwentarzem. Przyczyna wady
urządzeń
ogrzewczo - komi.nowych.
Straty 75 tys, zł.
(m)

Kronika wypadków
a

Godz. S.20 ul. Broniewskiego
na Jezdnię Lucyna K.
wprost pod jadący autobus
PKS.
Pomocy udzieliło jej Pogotowie Ra·
tunkowe.
Godz. 12.30 skrzyżowanie ul. ut.
Kilińskiego 1 Głównej.
Wszedł na
jezdnię przy czerwonym świetle Iclz..i
B. i "'Padł pod jadącą „Nysę". z;
~anami twarzy i podejrzeniem wstrzą
smema t11ózgu przewieziono go clo
Szpitala im, Sonenberga,
(lll)
57.

a

Wybiegła

. ta
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Wios na

•

~ezątek przed·
zal<upów.
gorączki
to zarówno w
się
jak i
spożywczych,

handlu jut

W

świątecznej

Obserwuje
sklepach

Na co możemy liczyć przed śwlę·
tami? Przydział mięsa na ten mieo ok. 4
ton siąc wynosi 6.250
proc. więcej niż w ub, roku. Oprócz
tego na interwencję władz miasta ododatk-0wo 100 ton, a
trzymaliśmy
Urząd Miasta wystąpił jeszcze o 2150
łodzlanl,.'1a
ton. !Na sta-tystycznego
wypadnie ok. 1 kg szynkl, nie li·
cząc innych wędlin I mięs. To sporo, ale trudno zapewnić, że każdy
otrzyma tyle, ile zechce.
Na pewno nie powinno zabraknąć
w sklepach bialej surowej kiełbasy,
baleronu, boczku i w ogóle mięsa
powinno być
Sporo
wieprzowego,
szynki konserwowej, Mogą być nanatomiast kłopoty ze zdobyciem mię
sa wołowego i cielęcego.
drobiu.
będzie
dostatkiem
Pod
Przygotowano go 550 ton, tj blisko
o połowę więcej niż w ub. roku.
Jaj będzie 9.5 mln sztuk - również
o 50 proc. więcej, Podaż mleka 1
przetworów mlec„nych jest wysoka.
Dziwi tylko. że handlowcy przewiewentualne niedostatki majodują
nezu. Przedslebiorstwa produkujące
ten artykuł tłumaczą się brakiem.„

obroty
roku wyk<0zu·
W
tendencję wzrostu,
ją stalą
pierwszego kwartału br.
ciągu
w łódzkim
obrotów
dynamika
handlu osiągnęła ok. 20 proc, w
stosunku do analogicznego okr~
su ub. roku, a tzw. krzywa sta·
le 1·oś1tie.
Na personelu placówek handlowyc_h spoczywa duża odpowiedzial·
111osc, aby sprostać zapotrzeb-Owaniu
żelazna
Obowiązuje
konsumentów
zasada - jak powiedział na wczorajszym spotkaniu z przedstawicl~
~ami przedsiębiorstw handlowych dyrektor Wydziału Handlu Urzędu Mia
sta - dr M. Antczak, że to, co jest
w hurcie, musi być i w sklepie,
Zresztą

przemysłowych.

Od

handlowa nie~iela • Co
w hurtowni, to l w handlu!

kwietnia

7

tego

początku

~.,,.Si

......

~

A

.......

I

„~

jednak
....
męzczyzna
.

'

I

W~
Tradvc;i stalo się zadość,
- ;edynym mieście w kraJU - ;uz po raz piąty 4 kwietnia
ooclwdzono „Dzień Mężczyzn".
Rzecz jasna, nikt nie traktuje
z
święta panów zbyt poważnie.
przystowiowym p1·zyi.umorem,
wielu zakla·
.irużeniem oka, w
w
instytucjach,
.u.ch pracy i
wiosen.wietlic:ach i klubach .iym kwiatkiem, lizakiem, przyjem1'ym uśmiechem i buziakiem
panie składały życzenia panom.
że jest to sympa·
Wydaje się,
tyczny zwyczaj w m'ie&cie, gdzie
mieszkańców stanowiq
przewagę
Na nasz kolt·
właśnie kobiety.
najdowcip·
kurs zorganizowania
okazji
z tej
niejszej imp„ezy
wptynęto przeszło 20 zgłoszeń.
przy ,
„Proton"
Klub Studencki
jak ·
Radzie Uczelnianej SZSP na brać studencką przystało
Łodzi

wykazał

opakowań.

pomyslowościq
Mężczyzn".
jednak mężczyz.
bawiono się do

dużą

się

w uczczentu

„Dnia

Pod has/em „A
na!" w klubie
A
późnych godzin wieczornych.
że istotnie byt m!ly, pogodny na·
niech świadczą przygoto•
strój,
wane konkursy w rodzaju picia

,,coca-coli" na czas przez panów.

i.
l

Dobrze
mieć

takiego
pomocnika

jak
„Kazan''
A.

Sukcesy

wlasnogospodyń
będzie ciasta wie!·
nie powtnny mieć

te
ze zgromadzeniem dodatków, takich jak proszk.i do piecze·
nla, drożdże, aromaty, bakalie, tiu·
na rynek
dostarczą
szcze, LZPP
130 ton różnych ciast (serniki, placitp.),
mazurki
baby,
kruszonką,
z
kl
W tym roku po raz plerwszy przed
świętami nie powinno być kłopotów
z kupnem świeżego pieczywa, dzięki
uruchomieniu dużej piekarni na No·
wych Sadach.
kanocne

i

trudności

Okres przedświąteczny, to dla pracow.niików handlu czas wzmożonego
wysil.ku. Także najbliższa niedziela
będzie dniem wytężonej pracy, Skle·
py branży spotywczej czyume będą
w godz. 10-16, z tym, że te punkty,
w sezonie w iosenno-letnim
które
mleka i piesprzedaż
prowadzą
praczywa w niedziele i święta Nieczynne
cować będą od 7 do 13.
będą tylko sklepy mięsno-wędliniar
skie. Sklepy przemysłowe, z wyjąt
kiem prowadzących sprzedaż dla instytucji. pracować, będą od 10 do 16.
„Uniwersa!", Handlowy Dom Dziecka I salon informacyjny WP PDT
przy ul. Bojowników Getta, dz i ęki
czynne
personelu,
zobowiązaniom
2 godzi:ny dlużej.
będą jeszcze o
W środę, czwartek I piątek, 10-12
czas pracy wszystkich
kwietnia i przemysło·
sklepów spożywczych
wych przedłuża się o godzinę, a w
l.3 kwietnia, wszystkie plasobotę,
"ówki handlowe pracować będą do
godz. 17.
obslugi klie.ntów,
szybszej
w okresie przedświątecz·
organizowaprzyrzeka
nym, handel
nie dodatko·w ych stoisk w sklepach
i przed sklepami oraz ltiermaszy.
jak podkreśli! na
Na ten okres,
naradzie dyr. Antczak,
wczo1·ajszej
wstrzymane zostały wszystkie rema·
nenty, a z ewentualnych faktów saz
zamykania sklepów
mowolnego
innych nie uzasadnionych przyczyn
lub skracania godzin pracy wycią
gane będą surowe konsekwencje.
(Kas.)
Dla

zwłaszcza

.
trosk 1

•

I

Przezornych coraz W'IQC'eJ
ale •
•

fatalnym stanie) ok. 300 tys. zl prze•
bezpieznacza się na propagandę
jak zwykle sporo
czeństwa ruchu,
grosza powędruje do Towarzystwa
w
Dzieci jako pomoc
Przyjaciół
PZU
zabaw,
placów
urządzaniu
dla wzorowych
ufunduje nagrody
kierowców, wreszcie poważny będzie
szczególnie
udzial w przebudowie
niebezpiecznych odcinków arterii komunikacyjnych (PZU wyłoży na ten
rzezomy-0h jest już wśród siadaczy mieszkań w Lodzi), a także cel 1.200 tys. zl). Łącznie na dziaw
Np. ubezpieczeniel1'. następstw nieszczęśli- łalność prewencyjną planuje się
nas seiki tysięcy.
ubezpieczenie I "'.Ych. wy~adkow (tylko 26 proc. za- tym roku wydatkowanie ck. 4,5 mln
grupowe
zakla· zł.
lódzk1ch.
w
wypadek trudmonych
na
rodzinne
. dach pracy) I ubezp1eczeme zaopa.
.
.
. .
... Interesujące dla rodziców naj.
s~ierci ob~JlllUJe w _Lodzi trzenia dzieci (rodzice zaopatrzyli w
4.180 dzieci!). młodszych obywateli miasta: wszyst·
5~6.800 polis, u~ezp1ec~~- ten sposób zaledwie
tym roku w
że wynika to przede kie dzieci urodzone w
nie następstw męszczęsh- Wydaje się,
wych wypadków osób dorosłych - wszystkim z braku przekonywającej kwietniu. a zgłoszone w PZU do 20z
polisy
bezulatne
otrzymają
maja,
113 tys. polis, podobne ubezpiecze- i pełnej informacji _jak wiele dają
składką.
3-mleslęczną
już
opłaconą
nie młodzieży szkolnej i studentów te formy ubezp1eczen.
Dodatkowa atrakcja: wśród wszvstA Należy już do tradycji, że PZU kich dzieci urodzonych w „miesiącu
- 178.300, ubezpieczenie mieszkań
tioza. podstawową swoją dział~l- ubezpieczeń"
- 57°500, ubezpieczenie samocho- rozlosowana zostanie
dów i motocykli (autocascn·) _ 11 nośc1::i sw1adczy duze sumy na dz1a· spec,Jalna premia - polisa na sumę
talnosć prewencyiną. Np. w zeszlym
.
b
.
t
p
t
zl.
tys.
20
nieszczęśli
na zapobieganie
Ys. . oza ym są Jeszcze 1;1 ezp~e- roku
c~ema rentowe, zaop'.1'trze~1a dz1e· wym wypadkom, zwłaszcza w ruchu
do I
kierować
należy
Zęłoszenla
i Oddziału PZU w Lodzi, al. Kościuszc1, wczasowe, komumkacyJne, rol- drogowym, przekazano prawie 4
3.800 tys. zt ki 57.
(sz)
pól miliona z! (m. in.
ne, odpowiedzialności cywilnej
poszlo na dofinansowanie budowy
inne.
JHn!HIUIUUllUlłlH~"~!HHHf UP!
ro- przejścia podziemnego przed Dworposzczególnych
Omówienie
W tym roku
dzajów !Ubezpieczeń wymagaloby cem Fabryczn~m).
Szczepier'<>. to naj·
m. 1n. uruchomione zostaną dlugoter- :; RODZICE!
. .
.
~ minowe nieoprocentowane kredyty : skuteczniejsza broń przeciw cha-:
z b yt wiei~ m1eJs~a :-- zi:esztą
kw1ein1a 1nformacJ1 na nowe pokrycia dachowe (w Lodzi
II połowie
:
robie Heinego-Medina
udzielać będzie przez NTU „Dzien- jest jeszcze ok. 3 tys gospodarstw
PZU rolnych, a niektóre ich dachy są w 111111111111111111111111111111111111111111
nika" (nr 303-04) dyrektor
w Lorlzi, mgr ALEKSANDER WLODARSKI - więc tym razem tylko .!,111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111!1111
niektóre najistotniejsze sprawy.
TATRY - „Marysia i ·k rasnolud,6. W zeszłym roku lódzki PZU
ki" (A) Gpol.) od lat '! godz. :
'
zarezrwowal do wypłaty :
wypłaci! i
rn. 11.30. 13, 14.30, 16, „Klan SY· :
na •
53.400 odszkodowań i świadczeń
cylijczyków" (franc.) od fat 16 :
:
lączną kwotę przeszło 250 milionów
:
godz. 17.30. 2{)
zł. Przeciętna składka roczna od jed- CZAJKA - „Zaczarowany r<.>\Ver'' :
nego ubezpieczonego wyniosła 156 zl, :
:
16.30.
godz.
7
lat
od
(pol.)
dla _
przeciętne odszkodowanie
zaś
od :
„Swiadek koronny" (wł.)
:
jednego ubezpieczonego - 4.700 z!.
:
l3t 1B godz. 19
,6. Obok wielu popularnych rodza- :
:::
(bul.g.)
„Tygrys!ąbko"
DKM
jów ubezpieczeń stosunkowo . nikle od lat 7 godz. 16, „I pozdrajest - z nie'zrozumialych zresztą po· :
wiam Jaskółki" (czeski) od lat :
zainteresowanie ubezpieWodów ::
14 godz 18, 20
czeniem mieszkań (tylko 22 proc. po- :
„Arabeska"
ENERGETYK
=:
19
17,
godz.
14
lat
(ang.) od

Zgodnie z tradycją PZU ogłosił kwiecień „miesiącem
ubezpieczeń". Głównie należy to rozumieć jako okazję
do wzmożonej propagandy korzyści, które niesie z sobą działanie ubezpieczeń; rzecz polega przecież na
tym by wyprzedzić los i zapewnić sobie pomoc mate-.
rialną zanim stanie się coś złego.

P
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leczn·icłwa

Kłopoty lokalowe znamy doskonale· Tłok w poczekalniach i ciasnota w gabiinetach dają nam się
dotkliwie we znaki. „Normalnym"
zjawiskiem jest ta-kie wielogodzinne nieraz wyczekiwanie w kolejce
do lekarza. Jednym z zasadniczch
mankamentów jest także niedosta.
tecmy system przekazywania in-

nab11ctu

Z taką cichą natłzteją

części

podaję

od rana do wieczorau.
Wasza

czutelniczka

Z.

c.

Niemowlę też człowiek

Wyjazd na święta

„Panie Redaktorze! Wielka akprzemyst i
uświadamiająca
cja
także jest
handel, że niemowlę
trwa chyba nadal.
czlowiek!em,
A może już jest „po krzyku" i
do .,normy"?
wszystko wróciło
Mam tvtaśnie dowody na to, że
gtosy mlodych matek i ojców są
nadal walaniem na puszczy. Np.
pieluszki z ligniny do jednornzowego użytku znowu są rarytasem
11ie do osiągnięcia. Pokazują się
rzadko, w małych ilościach, potem jest dluga przerwa i załogi
sklepów papierniczych odpowiadają niemal z satysfakcją: „nie

ma''.

Taka mala rzecz. a jak to ur.atwia obsługę niemowlęcia!.„
Z
że

praktyki handlowej wynika,
pomoc młodym matkom ! oj-

com sprowadza sic w tym przyopisanych
rlo rzucania
padku
pieluszek

na

l'ynek

w

z·

oltazjt

logicznym poSwlęta Kobiet.
stępowaniu zaopatrzenia następny
r zut powinien dotr zeć do nas 11a
Proponuję wproDzień l\fatki.
zaopatrzedo programu
wadzić
niowego taicie Dzień Mężczyzny

okazję
jako
pieluszek.

do

sp1'Zedawania
(ta)

Ogniska na trawie
W środę okola godz. 16 mieszkańcy domu przy ul. Narutowicza 107 zaczęli się dusić. Dotychorych na
czu1o to zw/,aszcza
serce lub astmę. Na podwórzu,
zrobilo się
tuż pod ich oknami
szaro od dymu. To dozorczvni z
podpaLila w
posesji
sąsiedniej
4 miejscach na zieleniejącej już
trawie zgrabione liście i $1nieci,
ca1ą olco!icę,
zatruwając dymem
Trzeba stwierdzić, że na i.nterdozorczyni
lokatorów
wencję
zWnvidowala dymiące ogniska, a
zaalarmowana milicja b1yskawicz.
radiowóz.
swój
przys/ala
nie
Funkcjonariusze MO pouczylt do1ia1·usza
że
t)Jm,
o
zorczynię
przepisy o ochronie powietrza i
pr zek ażą ten fakt do wiadomości
dzielnicowego.
Ta szybka reakcja zasługuje na
uznanie. Paniewa.i: jednak faktu
palenia liści i odpadków zdarzakoŁodzi nagminnie,
ją się w
nieczne jest, abu MZBM wyraź
nie zakazaly tvc11 praktyk. Je«li
pozo .•'ają
i to nie da skutku Kas.
mandaty„.

„Dziennik
Adres Reflektorka:
96
Piotrkowska
ul.
Lódzki".
po
„Reflektorem
Lódź,
90·103,
337-n,
Lod>.J". Nasze telefony:
341·10.
PISZCIE DO NAS I TELEFÓ·
NUJCIE, CZEKAl\IY!

a
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KOLEJARZ_
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18
(jug.) od lat 16 godz. w 16,klatce"=
„Prawo gwaltu" (Bl
GDYNIA (USA) od lat l6 godz. 10, 12.15.:
14.30, 17, 19.30
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Jeszcze nie
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specjalis tycznego

swój numer telefonu 530-78. Bę
przy nim czekać na sygnal
dę

Jestem w rozpaczy: od dwóch
stoi już moja „Zastabrak jej klosza do lewego t)Jlnego światła. „Motozbyt"
wysylając
pomóc,
próbował mi
nawet swego przedstawiciela do
Poznania, ale nic to nie dato. Ja
sama szukałam klosza w Koninie
Jarocinie
w
i
(„już wyszły")
(„są, ale tylko prawe").
Koniec końców z moich planów wyjazdu z Łodzi na święta
bo mam pewno nici,
będa
niezbyt wiążące, zresztą - obietnice, że może coś uda się załat
wić dopiero pod koniec kwietnia.
W tej sytuacji wpadlam na podalece
jak
1"11/Sl - nie wtem,,
ale przecież zdarza
•·:cz<;'.~liW)I,
się. że życzliwi ludzie sobie pożeby poprosić o poina(la}q Reflektorka.
C;rntelników
moc
zapasowu
taki
ktoś ma
Może
ml go
móglby
kto
ktoś.
klosz
albo chocia? wypoży·
od st ąpić,
gdy uda się nam
czyć do czasu
zbyt częste, niesteprzetamać -

„Miesiąc ubezpieczeń"

O tym, jak wa:Zną funkcję w syspełnia
stemie ochrony :lldrowfa
wiemy wszy.
tzw. specjalislyka.
sc.v. Ostatnie lata przyniosły w tej
dzied21inie znaczy rozwój. Wystarmiesz- kan. c6 w
czy powiedzlieć, że licz.ba
zwiększyła się od rok·U j fo,·ma-cjl między Ieka1':Ze„1-specjaliw stą, a lekarzem rejunowym,
1969 o 4 proc., a liczba porad
Najpilniejsze 1>ą dziś jednak pootiwartym lecznict•w ie specjalistycznym o pn:es:~fo lT. W roku ubie. trzeby :i:wiązane :r: niektórymi wąsRozważenia
udzielono ich w Lodzi 1.2 kimi specjalnościami.
glym
wymaga projekt ściślejszego PO'Wią.
miliona.
Akademii
W 84 łódzkiich poradniach pracu- zania ich z klt nikami
· Do
Me<l
· 126
t t
y
lek
J·e 146
tyczy to np. diabeYCMeJ.
. „na
., arz . e a o,wo 1
.
mtasta tologn czy nefroilogti, w tym wygodzt,na~h· . M1es.zkanc-OI!!"
za.pewruo,no w ten sposob fachową pad.ku wiąże się to jednak z niliokafowYIIl'lli
poirru>c specjalistyczną w szer:)kim klym.i mo:żJli:wośaiami
zakresie. Dys.ponujCilly 98 lekarza- kli,niJk.
Program rozwoju lecznictwa spemi posiadającymi II stopień speŁcdzi zakłada
w
cJalizacji i 176 z I stopniem. _Po- cjalistyc:zneg-0
ziom kadry trzeba wt1ęc uznac za m. in. rozwinięcie (w opaI'Ciu
0
pora.dni
sz.pita1ne)
oddziały
wywk>i.
0 nai.<.p.-..tezan~"rzebn·wan1'u
stwierdzić, że win'"°zym
W sumie można
- ~·
~
,.,vv
""'-"
system organizacyjny poradnie-twa cznym, dalsze dookonalenie kadr,
otwarJeczn.iotwa
tntegrację
dalszą
specjalistycznego spelnia oczekiwane w~a,gania. c;:zy .to. ma jednak tego z zamkniętym. Mimo bowiem
wszhystkichk<lot:ychczabsowych bezspor
znKac zyc,t ze brakow JUZ _rue ma?
su cesow, raki są w dal1opo y są jeszcze zarowno w za. nyc
kresie kadry, jak i bazy lokalowej, szym ciągu bardzo poważne. Taika
KQllilisji
Największe potrzeby kadrowe do- też byla m. in. opinia
tycza, iakicb specjalności, jak chi- Zdrowia RN m. Lodzi, k.tóra tym
rurgia urazowa i ogólna, neurolo- ~atem zajl)la się na swym wcro(e.r}
gia, lary,ngologia. Trzeba także my- raJszym J:>0s11edz-eniu.
śleć p&wamie o coraz większych
w dziedzinie radiolopo~rzebach
gii, anatomii patologil"l:nej, rehabilitacji, urologii i kardiologii.

ty - t1·udności
zamiennych.

miesięcy
va", gdyż

wypiekać

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wach

pod znakiem zapytania

wiele

Jeszcze
ręcxnie

dostawy ryb słodkowod
Chociaż
nych są wyższe o 20 proc. w porównan iu z ub . rokiem, to jednak
czy
węgorza
sandacza, szczupaka,
karpia nie będzie chyba zbyt wiele.
wystarr.>0Przyrzeka się natomiast
t takich
iącą ilość śledzi solonych
ryb morskich. jak morszczuki czy
makrele. Wzrost dostaw filetów nie
zaspokojenia
jednak
gwarantuje
zwłaszcza file·
wszystkich potrzeb.
tów dorszy I karmazynów.
Pozytywnie ocenia się kwietniową
podaż warzyw i owoców. Nie przewiduje się niedoborów owoców cy·
dysponuje też
Handel
trusowych.
ilościami mig_dalów,
dostatecznym.i
rOdzynków, śliwek suszonych. Sporo Jest daktyli i orzechów. Dobrym
owoco·
mrożonki
są
uzupełnieniem
we l warzywne, a także nowalii oo clzień widzimy coraz
których
W pełni przyrzeka się powięcej.
kryć potrzeby w takie artykuły .lak
chrzan, ogórki konserwowe i kwa- I
szona kapusta.

wybory króla balu, konkurs na
najmilszego pana. Jako że byla
pato impreza bezalkolwlowa nie częstowaly panów„. mlekiem
w proszku. Odbyt się tu także
osobliwy targ „żywym towarem"
- panie ,sprzedawaly" panów,
pomysłowością wykaPodobną
zali się inni organizatorzy wczo·
(}. kl'.)
rajszych imprez.

Fot.:

~

sw1ę

- - -WAżNE TELEFONY

-

03
lnformacja,telelonlczna
08, 666·11, 595·55
Straż Pożarna
09
Pogotowie Ratunkowe
07
Pogotowie MO
655-55
Informac.1 3 kolejowa
547-20
265-96,
PKS
Informacja
835-46
Pogotowie wodoc!ągowe
395·85
Pogotowie gazowe
334·28
Pogotowie energetyczne
253-11
Pogotowie ciepłownicze

:
TEATRY
-C·' · k
: WIELKI - godz, 19 „ „owie z
: P~i'vs~~~'il'~~ _ godz. 18 „Billy kłamca" (zamkn.)
:
: NOWY _ nieczynny
• l\1ALA SALA - godz. 211 „Kubul
fatalista"
godz. 16 „Ania s
JARACZA
Z ielonego Wzgórza"
•
• MALA SCENA - nieczynna
19 15
„Trti·
·
godz.
T~!;~ta''.· 15
:
MUZYCZNY _ godz. l8 „Moulin
Rou~e"
:
Ng1'odebza,'' 17.30 „TangaARliLEi

:

Kłco'."rka-

:
:
:
:

PINOKIO - godz. 17.30 „Córka.
król~ Balerona"
godz. 19
ZIEMI LODZlUE,J
„Dama Il:ameliowa"
MUZEA

i:

SZTUKI

Jak już informowaliśmy, z inicJa·
tywy Chorągwi Lódzkiej ZHP przy :

~odz.

(ul.
11-18

Wlęckowsk!el!o

361

„Doktor

Po- :

od lat 16 eodz. :„

S

sobie glina" (fr.)
od lat 14 godz 15.30, 17.45. 20 :
„w pu:stY'Tll 1 w pusz-:
OJ(A czy" (poi.) od lat 7 godz. 9.30. :
::
12.15, 1.1, 18.45
POLESIE - „Zólta lódź podwod- :
na" (ang.) od lat 14 godz. l7, ::
od :
(jap.)
„Swiątynia diabła"
:
lat 16 godz. 19
„Sloń Maruda" :
POPULARNE (ang.) od lat 11 godz. 17, „w ;
kręgu zła" (franc.I od lat 16 •
:C
godz . 19
PRZEDWIOSNIE - „Ciemna rze- :
Jca" (A) (pol.) od lat 14 godz. :
:
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
„Ostatni wojownik" ::
PIONIER od lat 16 ttodz. 15.30. :
(USA)
:
"
17 .45 , 20
POKOJ - „Anna Karenlma" (Al :
(radz.) od lat 16 godz. 16, 18.45 :
REaKt0 R Dgo-dz."Lo.b u,z• • . <f_r an c.) od
15 30 17 40 20
14
1
~g~~z ~ec~~~~~a 0 Rzym"
(wl.-tum.) od lat 14 godz. 15 .30 • :
:
18 .45
STOKI ~ „zawieszeni na drze- :
od lat u !lodz. :
wie" (franc.)
:
16, 17.45, 19.30
STUDIO - „Próba terroru" od :
17.15, 19.45 :
lat 14 (U'SA),
..Klute' (USA) od lat :
SWIT :
18 godz. 15.30, 17.45, 20
:
DYŻURY APTEK
Przybyszewskiego 41, Sporna 83 :
Gdańska 90,
Piotrkowska l!JJ,
Narutowicza 6, Dąbrowskiego 89, :
Stalingra- :
Obr.
53a,
Wielkopo1ska
:
du 15
:
DYŻURY SZPITALI

.i

-

3

0

~od.z.

S

F::~:;~; ~~ d~r::i~o~~u~. ~o ~~~~e~ ~ H~~rNR~b8 RYu~~u octa8ń~:,.oL~; io!?i~t~~1 it::~~~~n~~

: c;L~~~;~ ~

:
G:;~~~l~~o~~sz~~i~
rsol~ż~~Ut~I
A~f~~OEL~;l~C~~~nC:śc~~~lO~~!:
~~t:k~r~::~~~i:j:s~ '}::.~~n::~~ S
1 z dzielnicy :
nica
11-19
:

Zdrowia Dziecka. Przypominamy, że
dziś od godz, 15 do 16.30 łódzcy harcerze przeprowadzą zbiórkę maku·
latury w domach swoich rejonów
szkolnych. Aby ułatwić przedstawi·
clelom drużyn ZHP przeprowadzenie
tej pożytecznej akcji, apelujemy do
o wyłożenie makulamiesZkańców
tury w korytarzu lub przed drzwia·
(j. J<r,)
mi.

Wyróżnienie
młodych fu rysfów

Sródmleście

•

„

:
•
:
:
:
:
:

E
•

HISTORJT WLOKIENNTCTWA <ul.
Piotrkowska 282) godz. 10-17
EWOLUCJONIZMU (park Sienkiewicza) godz. 10-18
LÓDZKlE ZOO
w godz. 9-18
czynne
czynna do godz. 17l

<kasa

K J N A

Górna

Poradnia

lińskiego.

„K" z

ul.

Fe-

Szpital Im. M, Madurowicza Klinika Pol.-Gin, AM - dzielni·
ca Polesie oraz z dz!elrucy Gór·
K, ul. Przybyporadnie
na;
szewskiego S2 I Zapolskiej 2.
Szpital Im Kopernika - dzielporadnie „K'•
nica Górna,
Odrzańska, Cieszkowskiego. Lecz·
nlcza I Rzgowska.
Szpital im, H. Wolf - dzlelnl·
ca Widzew oraz dzielnica Baluty.

=
:
:;

=
=
:Z

::

:S
:

„""=

:
„Dekada strachu"
BAI.TYK
:
godz. 10, 12.15,
(fr.) od lat 16
:
14.30. 17, 19.30
Chirurgia ogólna - Szpital Im.
LUTNIA - „Prywatne życie Sher.
Kope11llika (Pabianicka 62)
(ang.) od lat
locka Holmesa"
:
Szpital ::
Chirurgia urazowa
14 godz. 12.30, 15, 17.30, 2~
•
::
Kopernika (Pabianicka 62)
„Ojciec chrzestny"
: POLONIA Szpital Im. :
Neurochirurgia
!USA) od lat 18 godz. 8.30, 12.
:
:
62)
(Pabianicka
KopernJJca
15.30, 19
przez PTT-K •
W zorganizowanych
im. ::
Szpital
Laryngologia
wojewódzkich elimina· :: WISLA - „Nagrody ! ociznaczei kuratoria
:
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
nia" (A) (po!.) od lat 16 godz.
cjach ogólnopolskiego turnieju wie- :
Okulistyka - szpital im. Jon- „
10. 12.15, 14.3!1, 17, 19.30
dzy krajoznawczej nt. „Osiągnięcia •
14)
(Millonowa
schera
chrzest·
„Ojciec
WLOKNIARZ
:
30-lecia PRL" wzięlo udzia l 21 druChirurgia 1 laryngologia dzie· •
ny" CUSAl od lat 18 godz. 9.30,
:
żyn szkolnych. Mlodzież i>isała praInstytut Pediatrii (Spor- „
cięca 13. 16.30. 20
ce. odpowiadała ustnie oraz wzięła :
krajoznawczej. :
udzial w wycieczce
Zwiedzono m. in. zakłady „Sim" w
- Szpital Im. Barlickiego (Kop- :
10. 12. 14, 16, 18, 20
oraz sieradzkie Muzeum :: ZACHĘTA
Sieradzu
clńskiego 22)
- „Przygody RoblnsoNa wieczorze turystycz
R eęionalne.
Toksykologia - Instytut Me!~·lat
od
(radz.)
(A)
na Kruzoe"
nvm ~ościła gawedziarka ludowa z :•
:
cyny Pracy (Teresy 8)
15.30.
13.45,
11.45,
10,
godz.
7,
J. Musialska.
Br zeźni :
11.
16
lat
„Ka baret" (USA) od
z Lo- •
drużyn
zwycięskich
Wśród
::""
LEKARSKA
POMOC
NOCNA
19.45
17.30,
:
dzi znalazJy się: VIII LO im. A. ::
LDK - „Drzwi w murze" (pol.)
Asnyka, Liceum Ek001omiczne nr 3
Nocna pomoc lekarska Stacji
godz. 15.15, 17.30,
od lat 16
i I LO. Z woj. lódZ1klego - I LO ...
Pogotowia Ratunkoweg-0 przy ul. '!!
(19.45 - DKF)
ze Z~ierza, LO z Belchaitowa ! LO
o=
Sienkiewicza 137. tel, 666-66.
STYLOWY - „Sześć niedźwiedzi
z Pabian ic
•
i klown Cebulka" (A) (czech.)
:
W końcu · maja odbędą się central· :
Ogólnolódzkl Telefoniczny Punkt
„ Nóż w wo16,
godz.
7
lat
od
ne eliminacje. ną których Lódż repracy :
dotyczący
Informacyjny
dzie" (poi.) od lat 16 godz. 17.45
VIII
drużyna
bedzie
orezentować
ulacówek służby zdrowia. telefon :
Projekcja DKF - godz. 20
opieka W. Krawczyka. a
LO. ood
615-19, czynny Jest w godz. 7-21 :
(USA)
terroru"
„Próba
STUDIO
•
drużyna
łódzkie
woiewództwo
•
oprócz niedziel l !IWląt.
od lat 14 godz. 17, 19.30
I J,O w Zgierzu. pod op ieką J, _
(k)
Strzeleckiej,
lllfD
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Ko.ntakit nauki z prakityką - to rentujący głęboką znajQl!l10ŚĆ wąs
tej chwili je.den z naczelnych kich odcinków działalności prak.ty.
problemów gospodarO'ąch i polity- cznej. znający więc słabe punkt:;
cznych. 'Charakteryzując go, pod zakładu, inicjatorzy tematów. Musłowem „nauka" rozumie stlę 'ZJWY- s.imy liczyć się z faktem, że zanim
kle instytuty naukowo - badawcze, realizująca się obecnie
integracja
pod nazwą „praktyka" admini- nauki z praktyką, w szczególności
strację, szeroko rozumiane ustugii, z przemysłem da nam k'OIY1plekso.
przemysł, nie dostrzegamy
nato. we rozwiązania, dliugio jesz,c7.e komiast skromnej a skutecznej dzia- rzystać bę<lziemy z urządzeń sfa.
lalności jednostek, łą.c.zących w s<>rych, ~ starych metod organizabie dociekliwość nauk.owców z głę- cyjnych, w k.tórY'ch pożądane
są
boką znajomością jakiegoś wa.sikte- ro:mnaite ulepszenia.
go odcinka dzl.iałalnośe'i praktycznej
Rozmawiałem z dwoma racjonaTemat racjonalizators11wa
bo
poja:wil się w lizatorami zakładów LODEX, Wie0 nie tu chod~i _
d;v.>kusj i na marcowym Plenum KL stawem Antoniakiem i Jerzym Ha.
PZPR i rozwinięty w.stał w wys.tą- ~asimowiczem. ?dniosłem _wrażenie.
·eniu członka Biura Po1itycznego. z~ zostali zaskoczeni moim prtakre.tarza KC Fra.nciszka SzlachcJ. mem. c~ w swoich oocz~namac~
a. jako istotny dla zmian
za- korzystaJą z J?~ocy lud·z1 nauki
hodZących
obecnie na stY'kU nauk.i , ,,Sz".Zerze
_mo"'.1ąc -:- usłysz_ałem
_)
praktylką
m. in. nie wiem, Ja.k nawrn,zać
·
k~ntakt z ludźmi
nauki. by coś
OczY'wiśc:ił' racjonaliizatorzy
bo pomogli„." Rccjonalizatorzy korzypa:-zede wszystkim praktycy, repr~- stają w zaik.ładzie z pollilocy dwóch

w

Polskie premiery filmowe
Bohaterowie „Nagród i odz:naczeń" - filmu reżyserowanł'go
przez Ja.na Lomnickiego (ekranizacji pow ieści Wacława Biliń
skiego) mają bardzo róŻ'ne, skomplikowane rodowody. Młodzi
ludzie - „rocznik 20" - .spo·łikali s.ię w przyfronbowym szpitalu. Tam też zostały ich pierwsze dni wolności. Tam odżyje kh
przesz.lość, zbiegną się przy.szle losy . Wszyscy trzej są ciężko
ranni w nogi - cierpienie jest ich jedynym WSIJ)ólnym uczuciem.
Rzecz jednak nie w pokonywanil\l bólu. demonstrowanil\l odpo.rności psychicznej i fizycznej, lecz w sposobi·e oceny sytuacji
polityczno-społecznej tamty·ch dni. Skoro już przeżylio się woj.
nę. jaką teraz wybrać drogę?
W filmie nie ma jednak poUtyczinych sporów. Dekla'!'ację dO<StateCZJnie jasno określają fakty, nazywają krótkie i wartko pły
nące dialogi. Ppor. La.szewski ws.tal ranny w czasie parcelacji
gruntów. Z kolei, z grona sprnwców jego kalectwa wywodzi S•ię
NSZ-owiec Jarek, dost.rzegający bezcelowość swego
działania
dopiero wtedy, gdy zdarzylo się już zbyt wiele. gdy przyjdzie
odpowiadać za zbrodnię. Najmniej jednoznaczną nie określoną do
końca, ani w książce, a111i w fi.J:mie, postadą jes•t por. Marcin

doradców technic2mych, inży>nierów.
Nie są więc pozostawJeni sami sobie. Trudno jednak ukryć, że pewne
problemy
wewnątrzzakła
dowe nie zostały jeSiZcze rozwią
zane na przyklad problem transpor
tu. Widocznie więc zadanie pr:rekracza możliwości dość duże.go zespołu racjonalizatorów, jakim
za~
kład dysponuje.
Moi
roZ1Inówcy
zgodzili stlę, że możliwości te mogłyby wzrosnąć, gdyby zes.pół s.po~
tkał się ze specjalistą z tej dz1.?•
dz:ny i uzyskał trochę wiedzy 11:>
tak skomplikowany temat.
Racjonalizatorzy bazowali dotychczas głównie na swoim praktycznym lllllyśle. W21bogacenie go osiąg
nięciami nauki może się okazać po-

Słynne operetki. lLOO „Jazz p-0 poisku". 11.18 Nie tylko dla kierowców,
1L30
Bydgoszcz na
11.25 Refleksy_
muzycznej antenie. 12.05 Z kraju i
ze świata. 12.25 Bydgoszcz na antenie. 12.40 Koncert życzeń. 13.00 Melodie śląskie.
13.15 Rolniczy kwadrans. 13.30 „Z fonoteki młodych"
H.00 Ze świata
nauki i techniki.
14.05 „Od Siewierza ;echa! wóz" śpiewa „Sląsk"
14.30 Sport to zdrowie. 14.35 Gorące rytmy. 15.00 Wi~d .
15.05 Listy z Polski. 15.10 Muzyczny
tryptyk. 16.00 Wiad. 16.10 Z polskiej
fonotek.i. 16.30 Aktualności kultura!ne. 16.35 Słynne duety. 17.00 Radiokurier. 17.20 „Opera bez libretta" fragm. znanych oper. 17.40 Festiwale
piosenki - Opole 71. 18.00 Muzyka
l aktualności. 18.25 Kronika muzyczna. 19.00 I wyd. dziennika. 19.15 Muzyczny turniej miast Warszawa.
19.45 z księgarskiej lady. 20.00 Felieton literacki. 20.10 Muzyczny turniej
miast Budapeszt.
20.47 Kronika
sportowa. 21.00 Biuro Listów odpowiada. 21.10 Muzyczny turniej miast
- Paryż . 21.35
M=yczny turniej
miast - Londyn 22.00 II wyd. dziennlka. 22.15 Mikrorecital wieczoru Sylvia Klejdysz. 22.30 Taneczne rytmy. 23.00 Wiad. 23.05 Korespondencja
z zagranicy.
23.10 Taneczne rytmy.

J. URBANKIEWICZ

Dziś wystąp.ią

m. in.

„Pro-Contra", „Elita"
Jerzy Grunwald
Dziś

zaczynają su: I
Polskie
Lódź - 74 60
połnospektaklo·wych programów. o-

Targi Estrad{)lwe

!wlo 700 wykonawców. N;i. 30
pokazach g\eldowych przeznaczonych
dla obserwatorów z Estrad, a gen ej i
rozrywkowych. polskich i zagrani·cznych,
dokonany zostan·ie przegląd
możliwości
rodzimego przemysłu rozrywk01Wego.
Dla szerokiego grona odbiQ!"ców
przeznaczone są trzy koncerty galowe, w których fragmenty swych
µrogramórw zaprezentują
niemal
wszyscy u~tn.icy targów. I tak
dzi.5<iaj o godz. 19 wystąpią w Hali Sportowej: „Ta.hiti
Tropicale
Granda Banda", Paulos Raptis
„Prometeusze'', Karin Stanek
I
grupa rock and roł!owa „Schemat",
Jerzy Grunwald i „En Face", śląs
ska kapela podwórkowa, balet „Lt>
Soleil", kabaret „Elita". „Pro-Contra", Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz" z Lowicza, oraz
orkiestry
PR i TV Lódź pod dyrekcją Henryka Debicha. (Organizatorzy
za_
strzegają sobie prawo zmian
w
programie).
(rg)

Nadeszla wiosna, a wraz z niq,
chęć sprawienia sobie nowe3 kreacji, Oczywiście modnej i twarzowej.
Prezentowane na zdieciu
modele
modny kostiumik w
dużq, kra.tę i efektowny
gra.nitur
o charakterze sportowym zostały
wykonane w Centralnym Biurze
Wzornictwa
Przemysłu
Lekkiego
w Warszawie.
CAF 24.00 Wiad.

I
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Sa:rnochody
naszych marzeń

- rodem zŻerania

13.00 „Na

łódz.klei

antenie._

(L). 15.00 Ekspresem
przez świat.
15.10 Muzyczne opowiadan ia M, Ta.

10.00 Wiad. 10.08 Muzyka w domu.
10.30 „Sława l chwała" - odc. 10.40

żyteczne.

<<Poltesł-7 4>>

rownicą.

I KWIETNIA

PROGRAM I

PROGRAM II
8.30 Wiad. 8.35 My 74. 8.45 Górale,
góralska muzyka.
9.00 Spotkanie z
poezją. 9.30 600 sekund dla M. Wróblewskiej. 9.40 Psotny
wietrzyk,
urwis dziki. 10.00 „Ptasi gości.niec"
- fragm, 10.30 F. Delius - „Hassan" lub „Złota podróż do Samar·
kandy". 11.00 Reżyser, scenarzysta i
co dalej? 11.30 Wi ad. 1L35 Postęp w
gospodarstwie domowym.
11.45 Od
Tatr do Bałtyku. 12.05 Komunikaty (L). 12.10 „Lódzl<;i magazyn wo jskowy" (L). 12.25 II Kwartet smyczkowy (L). i2.4; „Runda z piosenką"
(L). 13.00 Nad jeziorem. 13.20 600 sekund z zespołem
„Omega". 13.30
Wiad.
13.35
Rozmowa o kulturze.
13.55
Miniprzegląd folklorystyczny.
14.00 Więcej, lepiej, taniej. 14.15 Tu
Radio - Moskwa . 14.35 Muzyka operowa .
15.00 Zawsze o 15.00,
15.40
Amatorskie zespoły przed mikrofonem. 16 .00 Alfa i Omega, 16 .15 &.trada młodych muzyków. 16 .45 Aktualności łódzkie (L)
17.00 Ton i test
(L), 17.03 „Melodia, rytm i piosenka" (L).
17.30 „Fundusz
socjalny
młodzieży" rep, dźw. (L). 17.45
Sygnały
Polskich Targów Estradowych (L) _ 18.20 Terminarz muzyczny. 18.30 Echa dnia.
18.40 Ludzie,
wśród
których żyjemy. 19.00 Kwadrans jazzu. 19.15 Lekcja ;ęz. ang.
19.30 Odtworzenie koncertu symfon.
z sali Państw Opery J Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku
(w przerwie
koncertu - dyskusja literacka). 2L30
Z kraj u l ze świa.ta.
21.50 Wiad.
sport. 22.00 Magazyn studencki. 2~.00
Po raz pierwszy na antenie.
23.30

riwierdljewa
15 . ~0
Reminiscencje
apokryficzne M. Wolsltiego. 15'.50 Pa•
ryskie debiuty 1974. 16 .05 Drugie na•
rodziny
miasta
Powroty, 16.15
Dawne I nowe pieśni gospel 16.45
Nasz rok 74 17.00 Ekspresem przez
świat.
17.05 „Homo Paber" odc.
pow. 17 15 Mój magnetofon . 17.40 Jak
powstaje gwiazda - rep 18.00 MuzyJ kalny detektyw,
18.30 Polityka dla
wszystkich. 18.45 Tylko po lliszpań
sku 19.00 Ekspresem
przez świat.
19.05
„ Popiół
I
diament" - odc.
pow. 19.35 Muzyczna poczta UKF.
20.00 „Frytki" gra zespól
Jazz
Carriers, 20.10 Blues wczorai I dziś.
20.35 Prosimy
częściej Wiesław
Golas. 20.50 Magazyn autorów. 21.50
G. Donizetti - „Linda dl Charnonix" . 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów - zesoól Omega.
22.15 Trzy kwadranse
jazzu. 23.00
Poeci węgierscy.
TELEWIZJA
PROGRAM I
6.30 TV Technikum Rolnicze (W).
7.00
TV Ter!rnikum Rolnicze
(W).
9.35 „Ryzykanci" - II odc. dok fil·
mu seryjnegc (kolor, Wl. 10.00 Ge•

agrafia - Pojezierze Mazurskie (W).
10.30 .,Sztu ka naiwna" film dok.
prod. rum. (kolor. Wl. 11.05 z bi•
letem w ręku (W\. 12.00 .,A czy
znasz ty bracie miody ... " (W). 12.~5
TV Technikum Rolnicze (VJ). 13.25
TV Technikum Rolnicze (Wl. 14.40
Politechnika TV:
Matematyka
kurs
przygotowawczy Stereometria
(Wrocław).
15.15
Politechnika TV:
Matematyka kurs przygotowawczy Praca kontrolna nr 7 (Wrocław).
15.55 NURT - Filozofia. Ludzkie poznanie musl odwwiadać ludzkiemu
życiu (Kraków) . 16.30 Ddennik (ko·
lor. W). 16.40 Interw Transmisja z
mistrzostw św.iata w hokeju na lo·
azle grupy A Czechosłowa cja - Polska (!J t IIT tere.lal (kolor. z Helsl•
nek). W przerwie ok. 1710 Wycho·
wanie fizyczrie receptą nn zdrowie
(W).
18.H Wiadomości dnia.
18.33
Telereklama
(Lódź).
18.35
Konsylium (cz. I) (W). 19.05 Przypomina•
my. radzimy (Wl 19.20 Dobranoc ..Przygody
rozbójnika
Rumcajsa '•
(kolor. W). 19.30 Dziennik (kolor, Wl.
20.20 „Ryzykanci" II odc. dok. fil·
mu ser. (kolor. Wl. 20.45 Panorama
(Gda11sk).
21.25
Wiad. sport. (W).
21.30 Teatr TV:
Leooold Staff
.. Godiwa" (Poznań). 22.30 Konsylium
cz. II (W). 22.45 Dziennik (kolor, Wl

Warszawska
Fabryka
polskiego
Fiata stara się dorównywać w konstrukcyjnycb nowościach najbardziej
znanym producentom na świecie.
Niebawem już rozpocznie produkcję
zakład
małych serii, ktory
już
na
bieżący rok przewiouje dwie zaskakujące rewelacje.
Oto na jesieni ukaże się na rynBednarczuk. (Ranny w walce na przy.czóbku czerruiakowsik.im.)
ku po1sK1 b'iat w wersi1 caoriolet.
Marcin próbuje zrozumieć obu
wspóMowarzyszy, ale przede
Jak dow1edz1e11śmy się od inz. Jó·
zefa Krawczynsklego, który je't dywszystkim pragnie zapomnieć o przeszłości.
reKtorem o'rodka badwczo rozwOJOTlem do zaprezentowa111ia postaw lud~kich stala się baTdzo
PROGRAM Il
wego, w którym powstaje
właśnie
.starannie rekonstruowana atmosfera przyfrontowego szpitala zaKJ.ad malycn serii fiatowski ca17.0-0
Magazyn
studencki
procod,zienna nerwowa krzątanina, operacje, zgony, zabiegi. Spojbriolet jest całkowicie rozwiązaniem
gram publ. (z Katowic).
17.25 Wy•
rzenie Lomnickiego - dokumen.talisty daje tu o sobie :cnać nielrnnstrukcyjnym naszych twórców.
mal w każdej scenie - zachowanie chorych, ich rea:kcje. proprawy - „Żuki na pustyni" (WroW bardzo ładnej i posiadającej sublemy splat.ające się z losami głównych bohaterów i personelu
pernowoczesną
iinę
karoserii moż
cław). 1'7.55 „Arsen Lupin'' odc.
na montować w zasadzie wszystkie
s.zipitala. Twórcy udało się bardzo sugestywnie nak·reślić zaII pt, „Arsen Lupin kontra Sherlock
typy fiatowskiego silnika (poza 126 p)
ró·wno pierwsze- jak i drugoplanowe postacie. Aktors.!J\vo jest
Holmes" - film ser. prod franc.
w zależnosci od życzeń kupującego.
przy tym chyba na.jmocruiejszą stroną filmu. ZaróW1110 epizodyW biurze glównego konstruktora fa(kolor). 18.50 Sprechen Sie deutsch?
czna rola Witolda Pyrkosza (chor. Żurek) - typ ,.szpitalnego
bryki jest już gotowy prototyp tego
- lekcja 23. 19.20 Dobranoc. 19.30
·wesołka", ryzykanta nie dbającego o przywracane mu pracowisamochodu, ale tymczasem starancie przez lekarzy zdrowie, po pierws.zoplanowe postacie, wś1·ód
Dziennik (kolor). 20.20 Ekran ws po•
nie ukrywa się go przed wszystkimi
których najcieka.wszą kreację stworzyła J _adwiga,
Jankowskaciekawymi.
Wiadomości.
mnleń „Irena do domu" - film
Cieślak. Jej Krystyna zapraoowana pielęgniarka, a jedn0fab. prod. poL 22.05 24 godziny (ko•
Drugą niespodzianką, która ma już
cześnie zakochana w jedny>m z pacjentów dziewczyna, ma w
PROGRAM III
bardziej popularny charakter będzie
lor). 2!2.15 TEST - Rynek. 22.30
s·obie wiele prostoty i ciepla. Reaguje tak spontanicznie i szc.zepolski Fiat 128 w wersji sportowej.
1·ze że dodając do tego jesocze jej ba.r dzo dziewczęcy typ „nie12.05 Z
kraju i ze świata. 12.20 NURT (Kraków). 23.00 Język franSylwetka tego samochodu, który już
cuski - powtórzenie lekcji 25 (Kapoko.Ju" niebawem
będzie
produkowany i „Promień w ciemnym
pięirnej" urody. tworzy się :z.;upelnie nO"ło'a pos.tać młode.i koW sobotę i niedzielę o god?..
sprzedawany w kraju za pośrednic gra ork. E. Morricone. 12.25 Za kie- toWiceJ.
biety, daleka od znanych dobrw z ekranu silnych, dzielnych
20 w sali ST „Pstrąg" ul. Wól.
twem banku PKO, jest identyczna
i pięknych dziewczyn z tamtych dni.
.
.
czańska 74, premierowy ~oelt
ja!< włoska wersja tego typu.
Znacznie mniej naturalnie wypadły natomias.t niektóre wai;ne
takl zaprezentuje Teatr „Orfa"
Male serie jak nam wyjaśniono bę
dramaturgicznie fragmenty filmu. I nie za sprawą aktorów.
(działający przy Związku Na-uDnia 2. IV. 1974 r ., po długich i ciężkich cierpieniach, zmarła
dą produkowane w ilości od 20 do
Na przykład scena w s.tarej fabryce, mająca wyiasnic przeszł?ść
500
sztuk. W tym roku najpopularczyci~lstwa PolskiegQ w Zg·ieMarcina powstaje t:vlko s<'rią krwawych, sztucznych oł>raZJkow.
ś. t
P.
niejsze
będą
Fiaty
125
p
w
wersji
rzu). Będzie t'<>
komedia Sta.
Brakuje także filmowi napiięcia, jakie nie opuszcza czytelnika
Monte Carlo (1600 ccm) oraz Acroponislawa I gnacego Witkiewicza PESZVŃSKA
lis
(silnik
1800 ccm). Samochody te
ksiąi;k.i Biliń_:5kiego.
„Nadobruisie i koczkodany czyli
ps. „BU~A",
RENATA GRZELAK
będą także produkowane w
wersji
zielona
piguła". 11'15-cenizacj a,
sportowej, a więc
m. in. ze specscenografia i reżyseria Mada.na
były t<?łnl_erz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, wlę.tień
jalnymi tarczami kół, małą kiero\~
obozu Jerueckiego Lamsdorf,
Millhberg, Altenburg Oberlangen
Glinkowskiego.
nicą, obrotomierzem itp,
dh.~g?letni J?racownik „Textilimport", ostatnio „Textilimpex". Na=
n m 1111111111111111111111111111111111111111111nn111111111111111111111111111111111111111111111a111111111111111111111111nm11111111111111111111111111111111!1111111 n
bozenstwo zalobne za spokój duszy Zmarłej odprawione zostanie
w d~in ~ k~vietnia br. o godz. 14 w kościele św. Krzyża, przy
ul. S1enkiew1cza, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na Stary
Cmentarz przy ul. Ogrodowej i złożenie do grobu. w ciężkilll
nie
przywiązuje
do
tego
specjalnego
znaczenia.
Po
chwili
wrę
Tłumaczył R· NORSKI
smutku
pozostają
czył jej mały pakiecik podlużnego kształtu.
SIOSTRY, SZWAGROWIE i RODZINA
- Masz. To dla ciebie. żebyś mi wybaczyła moje milczenie.
- Jacques, a nasza um-O<Wa?
- Podarunki nie zostały włączone w ramy naszej umowy, koW dniu 3 kwietnia 19i4 r. zmarł
chanie.
W dniu 1. IV. 1974 r. zmarł,
po ciężkiej chorobie w wieku
Byla zachwycona. Pospiesznie otworzyła pakiecik. Na podulat 65
przeżywszy lat 58, nasz ukochany
szeczce z fioletowego weluru mienił się przepiękny złoty ły.ń
$. t P.
Brat I Wujek
cuszek. Na ni•m napis „Cartier - Paris, Londres, New York".
Bez dalszych szczegółów. To nie ten z pewnością klejnot, pomyślała, zdradzi jej nazwę miejscowości, do której wyjeżdżał
S. t P.
Jacques.
ROZDZIAL VIII
. !IUSTRZ KOWALSKI

„Nagrody i odznaczenia"

Teatr „Orfa"
„ Nadobnisie
i koczkodany"

HALINA

.n

KAZIMIERZ
JANCZAK

Brooklyn, New York City, U.S.A. Luty 1968

Trzeciego dnia, kiedy siedziała zadumana, usiłując rzucić na
papier obraz centralnej postaci powieści, mimo woli zaczęła myśleć o Jacques'u i 2lTIO'WU zaczęta .się zasitanawlać, ja!kie je.srt ŹlrÓ.
dlo jego dochodów.
Prowadzil tryb życia na szeroką stopę, skąd jednak pochodziły jego dochody? Wyglądało, że nie miał regularnego zajęcia.
W bibliotece, położonej na parterze, którą zamienił na biuro,
nie bylo żadnych kartotek, ani archiwów. Nigdy też Susan nie
widziała żadnych listów handlowych na ogromnym stole, zajmującym
środek
pokoju.
N1igdy
Jacques
nie wspomirnał
też, że posiada lokal biurowy w mieście. Gdyby nawet tak było, kiedyż miał czas tam bywać.
Może jednak, ostatecznie, żył z dochodów od ogromnego kapitału, jaki posiadał. Wpraw~zie prze~iany. socjalne
znaczni.~
zredukowały liczbę ludzi, ktorzy. mogli sobie ieszcze pozwohc
na to, by żyć z procentów, tym niemniej w Europie, a. z~esztą
i gdzie indziej, istniała jeszcze nieliczna grupa uprzyw1leJowanycb tego rodzaju. Być może Jacques również należał do tej
kategorii. To wprawdzie mało praw~opodob~e, myśl~ła,_ ~le me
wykluczone. Po chwili zdecydowała, ze w koncu to me JeJ sprawa i znowu zajęła się bez reszty swoją powieścią.
Nieobecność Jacquesa trwała dwanaście dni.
Przez ten czas nie otrzymała od niego najmniejszego znaku
życia ani listu ·a ni karty pocztowej, ani telefonu. Była więc
rozcz~rowana i' za.smucona, ale poprzysięgła sobie, że nie poruszy tego tematu w rozmowie z Jacquesem. Pewnego dnia po
południu usłyszała warkot Mercedesa, ~t.óry wje~dżał . na ce:
mentową aleję. Podbiegła do okna. Wroc1l. I w JedneJ chw1h
zapomniała o głębokiej tęsknocie, jaka d~wała się jej . we znaki
w czasie jego nieobecności. Jak tylko się . wycałowah, Jacques
zaczął ją przepraszać, że nie ~al. znaku ~ycrn., me pozwoliły bowiem na to długie konferencie 1 przec1ąze111e pracą. Udała, ze

Harry Shu;tz zapaTkowal samochód w.zdJ:uż jednego z chodni.
ków na Shore Road w Brooklynie, od strony zatoki. Zimno by.
ło pr:zejmująco. Na ulicach mało przechodniów. Grupka dzieci
w ciepłych ubrankach, na btoniu trenowała zawzięcie
minibas.eball. żywe k-Oilory ubranek rozweselały nieco ten smutny i
ponury ranek.
Cmią,c z rootargnienienn papierosa, Harry Shulz dyskretnie
obserwował bramę budyrnku, w którym mieszkala Flora Bramovi·tz. Ta os.tatnio prowa.dzila życie regularne, co- mogło tylko
ułatwić zadanie Shul.zowi. Co dzień wychod7Ji.la o tej samej godzinie, zawsze robiła zak'Upy w tym samym sklepie na Cz.wartej Ulicy, znanym z jakości sprzedawanych tam produktów.
Uplynęly już cztery miesiące do fazy numer 9 operacji. Flat.
ter siedzial w więzieni·u Oorpus Ch~is.ti. Ale on nic nigdy Il!ie
powie. Nie mógł sobie na to pozmolić. W dalszym ciągu zres:zrt:ą
z całą energią zaprzeczał, że miał jakiekolwiek zbrodnicze in·
tencje w dramacie, jaki rozegrał się w kOlffiendzie głównej policji Corpus Ohristii.
Od tej strony wszystko grało.
Kiedy jednak Shulz chciał przejść oo faz numeir 10 l 11,
spos.trzegł na nieszczęście, że oba cele się ulotniły . A przecież
zgodnie z insrbrukcją, zmniejszył odstęp czasu, jaki winien
dzielić dwie fazy. Jego zdaniem, dwa miesiące
sta·nowiły
przerwę Iliieco przykrótką. I ryzykowną. Mimo to cele się ulotniły.

Harry Shulz, który był człowieikiem ra•czej inteligentnym, natychmias.t powiązał egzekucję numeru 9 ze zniknięciem celów
numer 10 i numer 11. Mimo ż.,e d)'ISponowal o.gromnymi środka.
mi na tropienJe zbiegów. śledztwo jego znalazło się w impa&ie,
jeżeli chodzi o numer 10. Była to gruba ryba. Nie postępuje
się przecież w taki sam spooób z milionerem jak z kierowcą
taksówki. stni·pteaserką. albo ze sprzedawcą w
sklepie żel.a.
znym. Mi1ionerzy szybowali wysoko nad szarymi ludźmi. Trzeba było obchodzić się z nimi w rękawiczkach. A i rodzina faceta byla bardzo wpływowa. Odnalezienie jego śladów będzie
wymagało wiele czasu i pieniędzy, ale przede ws.zysitkim wiele
zręczności, finezji i chytrości.

Pogrzeb odbędzie się dnia 5. IV.
r. o godz, 15 na cmentarzu
kat. św. Józefa przy ul. Ogrodowej, o czym powiadamiają
l97ł

ZONA, SYNOWIE, SYNOWE
i WNUCZĘTA
Koledze WITOLDOWI SKUBI·
SZOWI, serdeczne wyrazy współ·
czucia ·z powodu zgonu

SIOSTRY I RODZINA

Kol. MARKOWI MARCINIAKOWI wyrazy szczerego współczucia
z powodu zgonu

OJCA

OJCA
składają:

skladająr

DYREKCJA, SAMORZĄD RO·
BOTNICZY, KOLEŻANKI i KO·
LEDZY z ŁODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWNIC·
TWA PRZEMYSŁOWEGO nrZ
W LODZI

Dnia
zmarł

kwietnia
1974
nagle nasz kolega

$.

t

roku

ZARZĄD
SPOLDZIELNI, SE·
KRETARZ POP, RADA ZAKLADOWA oraz KOLEŻANKI
i KOLEDZY z TRANSPORTOWEJ SPOLDZIELNI
PRACY
„WSPÓLPRACA" w ŁODZI

Dnia 20 marca
na

Mąż_

P.

zawsze

nasz

1974 r.

odszedł

najukochańszy

Brat, Wujek I Dziadziuś
ś. t
P.

WIKTOR

WACŁAW

WIŚNIEWSKI

POKUSA
byly więzień obozu
koncentracyjnego Oświęcim.
Pogrzeb odbędzie w piątek, dnia
5 kwietnia 1974 roku o godz. 16.30
z kaplicy cmentarnej na Zarzewie, o czy':ll zawiadamia
GRONO

84 -

83 -

JAN STRONG

Pogrzeb odbędzie się w dniu
6 kwietnia br. o godz, 14
na
cmentarzu na Dolach. Wyprowadzenie drogich nam zwlok nastą
pi z kaplicy cmentarza o czym
zawiaclamiają pogrążeni \v smutku

OSWIĘCIMIAKOW

MGR FILOZOFII, INŻYNIER,
b. wizytator szkól średnich, uczestnik walk 1939 r.
Pogrzeb odbył się w Londynie
o czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim żalu
ŻONA, SIOSTRA, BRAT
z RODZINĄ, SZWAGIER
oraz SIOSTRZENIEC
z ŻONĄ I CORKĄ
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