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Iii
Rozmowy
min.
S.
Olszowskiego
s anu Portu
z K. WaldheiineDl

Premier Ca etan o aresztowany

Prrewodn~czący delegacj1i
pol.sikiiej na specjalną sesję ONZ, mJJ!lJni.s.te.r spraw za grank2mych Stefan Olszowski odbył c:llwż.srz.ą roZl!Ilowę
z sekretairzem generalnym ONZ Ku.rtem Waldheimem. Przedm.kltem
roZl!Ilowy byt dotychczasowy przebieg i perspektywy sesjd specjalnej
ONZ zwołanej na wniosek Algieri~ dla rozpabrzenia problemów SIUrowcowych i mzwoju gospodarczego. Omówiono również sprawy zwią
zane ze wspólpracą Polski z ONZ, a z1vłaszcza dotyczące udziału jednos~i Wojska Polskiego w Doraźnych
Silach Zbrojnych ONZ na
Blisklim Wschodzie.

Według Informacji napływających w czwartek z Lizbony,
junta wojzłożona z 7 oficerów średnich stopnJ
przejęła na czele
piątego
pułku strzelców kontrolę nad stollcą Portugalii
Na stronę rebeliantów
przeszły ęarnlzony w Santarem, poloźonvm w odleglośCi 80 km od Liz-

skowa

bony, oraz w Vistou. Lamt.go, Porto i Figuera da Fos.
potwierdza wiadomość nadana przez portugalską agencję

Informacje te
„ANI".

prasową

Jak dotąd przewrót
odbywa sli: oddziałów junty do palacu, minibez oowaźnlejszych
starć
wojsko- strowie zdołali Jednak uciec przez
wych. Junta wezwała wszystkie trzy dziurę wybita w murze okalającym
Radio madryckie w dzienformacje
oollcl! rządowej
do za- ęmach
chowania
neutralności
I
nieiter- niku nadanvm o ęodz 16 czasu war
weniowanla w przebiel? wvdarzeń szawskiego podalo. Iż czterej wojskowi minlstrowie zostall
prawdoaby unilrna<' orzelewu krwi.
W dalszym cla2u napływala sprze- oodobn!e aresztowani podczas próby
czne inl'<>rmacje oo do losów 4 woj- ucleC?.kl.
Obserwatorzy hiszpańscy opleTają
skowych członków rządu Caetano,
ministra spraw wewnętrznych I mi- prognozy na temat stanowiska, ja(Dalszy ciąg na str. 2)
nistrów poszc?el?óln vch rodzajów sil
zbrojnych.
Poezatl«>wo znajdowali
się onl
w si•dz!ble orezvdenta pahtcu Belem orzy olacu Pano w
Lizb<mle, do którel!o dosti:pu mieli
bronić
tolnlerze wiernego rządowi
st'Olecznel!<J nulku kAwaJt>ril Po<i~h
1110 na chwile
przed wkro<'.'zenlem

Sekretarz generalny ONZ pod'kireślil. że działalność po•lskJiej jednosbk.i wojskowej na Bliskim Wsahoclrzie je-st oceniana bardw wysoko
oraz złożył na ręce mLnisitra Olsv.ows1kiiego podziękowanie
rządowi
PRL za wyrażenie zgody na udz.iat polskiego konlyngentu v..-ojSilwwego w silach zbrojnych ONZ.

Wyd. A

28·29 bm spotkanie

I

l'..ódź, piątek

26 kwietnia 1974 roku
Nr 98 (7898)

Rok XXX

.Ak,1

DZIENNIK
LÓDZKI

-

Agencja TASS poiin.formowata, że
28-29 bm. odbędzie się w Genewie spotkanie członka Biura Politycznego
KC
KPZR, ministra
spraw zagrarncznych ZSRR Andrieja Grorrnylti z sekretarzem stanu
USA. doradcą prezydenta dis bezpieczeń.sitwa
narodowego,
Henry
Kissingerem.
W czasie spotkania dok'OJ1ana :ro
sta111ie wymiana poglądów na temat wielu kwestH, w zwią2Jku z
planowaną wizytą prezydenta USA,
R icharda Nixona w ZSRR.

nominacyjny na prot, nadzwy cza.jnego otrzymuje płk Konsta.zUr
Markiewicz z Woj,!koweJ Akademii Medycznej w L<>dz.i

e
W Be1wederze od'by'1a się 25 bm. uroczystość wręczenia aktów n°'"
mtnacyjnych 92-osobowej girupie profesorów. Akty nominacyjne z rąk
przewodniczącego Rady Państwa Henryika Jabłońskiego otrzymalo 21
profesorów zwyczajnych i 65 profesorów nadzlwyczajnych.
Tytuły profesora nadzwyczajnego
nauk humants.tyczmych
otrzymali
m. i.n. Mścisław
Olechnowicz
doc. w
Uniwersytecie
Lódzikim,
Jerzy Stail'nawski doc. w Uniwersytecie Lód~im; nauk medycz.
nych: pl'k Konstanty Markliewicz

- doc. w WAM w Lod'.?Ji, pŁt Ta·
deusz Orłowski - doc. w WAM w
Lod7li; nau!k
Irena
0 rawnych:
Grajewska - doc. w Un.iwersyte.
cie Lódzkim, nauk technkznychl
Czesław Strum.illo dioc. w Poli.
techn,ice Lód.2lk:iej.
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Dni Młodości
Idzie wiosna
I.stna lawina róźnego rodzaju imprez kulturalnych, adystycz.nych. czeka nas w maju. Tradycyjna już. Vl Łódzka Wiosna
Artystyczna, powiązana j€\S't ściśle z Dntam.i Ml'odych i Juvena..
liruni oraz z Dniami KuJ•tury. Oświaty. Książki i Prasy.
Uroczystą inaugurację Dm Kultury, obchodzoną w tyro roku
pod hasłem sojus.ru lud:zii kultury i sztuki z załogam~ zakladóv.• ?racy (odbędzie :ę ona 3 maja w ;"..,ZPB ,m. Cbroli•!ÓW
Pokoju). poprzedzą liczne prez.e.ntacje mrodzież.owych zespołów
artystycznych w różnych dzielnicach mia.sita, a także koncerty
organizowane dla załóg wielkich fabryk.
Filharmonia Lódzka wystąpi dla „Stomilu", Teatr
Wielki
zaprezentuje się załodze „Obrońców Pokoju", PWSM
będzie
(Dalszy ciąg na str. 2)
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plan zamach

Jak Podaje Ag<mcJa MENA, pro- nizowała spisek, zostali aresztowani.
kuratura Egiptu
opublikowała
w Na czele spisku stał Saleh Abdallah
środę
komunikat o szczegółach za- Sarreja, narodowości palestyńst\:iej.
machu na Wo.iskową Akademię Tech
:niczn;i w Kairze. dokonanego w ub.
tygodni~ ptzez grupę uzbrojonY<:ll
ogorszył
się
osobnikow Komunika! stwierdza. ze
napad był pierwszą częścią próby
zamachu stan11 Pl~n tamachowców
zakładał zdobycie broni. a nasteonie aresztowanie prezydenta Egiptu .
Anwara Sadata.
Grupa zamachowców przebrana w 1
mundury wojskowe
wtargnęła do
budynku akademil .. gdzłe miał.a si.ę
•
IPOlaczyć z kadetami. zamieszanymi
w spisek. Doszło do walki między
napastnikami a żotnierzami petnląAdmil1Lstracja państwowego sanacymf służbę wartowniczą, w czasie torium komunikuje ~e wskutel< kom
której 1.1 osób zostało zabitych a 27 plikacj! w systemie oddechowym orannych. Atak został odparty. Wi- raz w układzie krąźenla, stan zdrodząc niepowodzenie akcji. przywód- I wla prezyde11ta CSRS, Ludvika Svocy spisku poleclll swym wspólni- I oody pogorszvł się. Prezydent przekom rozpros1yć się.
bywa w san~torium
pod ooieką
Komunikat tnformuje, że czlonko- najlepszych czechosłowackich specjaWie tajnej organizacji, która zorga- 1 listów.

p

• ,

•
sian zdrow10
L SV ob Q d y

Zamiast

paratura lVtrYsk :w-a
zw!Ązku
Radzieckim rozpaczsię
wkrótce orodukc.ia · nowego
które może być zastosowane do wszystłtich silni.ków spalinowych 1 które zapewnia o wiele
lepsze spalanie benzyny niż dotYchczasowe gaźniki Silni.kl z tym u:rządzenlem
zużywają
mniej paliwa

W

nie

urządzenia

wydzlelaja mniej szkodliwych spa
lJn.
Klerownlk
wydziału
ek.sperymentaino-konstrukcyjnego Leningradzkiej
Fabryk! Gaźników, W. S. Lew oświadczy!, że nowe urządzenie jest

i

E. Taylor i R. Burton
•

się

W Nowym Jorku podano, że cztepróby Pojednania sję
aktorów Elizabeth Taylor i Richarda Burtona zakończyły się nieoowodzenlem l paa-a ta p0&tain0Wila
romiesięczne

1ię roze;j&ć,

pracy oraz

działalność

doskonalszym od gatnika układem
\ wtryskiwania paliwa do cylindrów
silników samochodowych
Benzynowo-powietrzna mieszanka w danym
przypadku powstaje bezpośrednio w
komorze spalania.
Powietrze
jest
wsyssane d-0 cylindra, a elektromagnetyczny rozpylacz wtryskuje Denzynę,
której
ilość
jest ustalana
przez elektroniczne urządzenie,
na
podstawie danych
sygnalizowanych
przez czujnik!
Zawartość
tlenku
wę!!la w spalinach samochodów, na
którvch przeprowadzono oróby, nie
przekraczala I proc. przy większości
obciążeń
roboczych. Jest to wielkość dwa trzy razy mniejsza od
dopuszczalnej normy. Moc siln<l.ka
wzrasta przy tym o 2-0-25 proc,
zachodzi pytanie.
czy wdrożenie
tej umowacji nie będzie wymagało
zmiany konstrukcji silników I przebudowy linii technologicznych w fabrykach samochodów? Nie, nie bę
dzie. gdyż silnik pozostaje taki sam
jak poprzednie. Sama zaś aparatura
wtryskowa z elektronicznym sterowaniem jest uniwersalna
i może
być zainstalowana
w samochodzie
dowolnej mar-ki.

•

socjalna

bytowa

I

wcentrum zainteresowania partii. rzadu i zwiazków zawodowvch
Jabłoti

Z udziałem Edwarda Gierka, Henryk&
krajowa

Warszawie

narada

ski ego i Piotra Ja.roszewicza

partyjno.państwo wo-21\\iązkowa

~~~~~~~~~~~ ·~~~~-

cy ora.z zakładowej działalności socjalnej J bytowej. Bylo to kolejne spotkanie poświęconych

węzłowym> problemom

wodowyoh,
praktyków i teorety.
ków w d7Jiedz,Lnie spraw
socjal.
nych; ochrony pracy i zdrowia.
Storwo końcowe na naradzie wy.
z cyklu narad gro&ił 1 S€kreta'!'z KC PZPR Edward Gierek.

oobyła się

25 bm. w

na temat poprawy warunków pra-

społeczno.go spoda:czy~~aju.

W naradzie uczestnic#li Edward Babiuch, Władysław Kruczek, Franciszek Szlachcic, Jan Szydłak,

l>ZIER

Józef Tejchma, czlO!llkowie, Sekretariatu KC PZPR, Prezydium Rządu I Preeydium CRZZ.
Obrady otworzył 1 seklretarz KC
PZPR Edward Gierek, który
kreśLil, że sprawy warunków bytu
i życia ludności posiadają
11aj.
wyższą rangę w polityce pa.rtn, a
także w dz:iala1nośc.i rządu i pracy ruchu związ;kowego. Nawiązując . do ~el'U. narady
E.
Gie.rek
st~1e_rdz~l. ze r.n~ ona dać. <>:<iPO~
Wiedź, Jak lepie], sikutec.-z.n1e]
I
szybciej rea1i.zować nowe, zwięksrone za.dania posctawione w tym
względzie przez Uchwałę VI Zjazdu partu.
Reforat wp.rowadza.jący do dysku&Jt wyglOSlil premier Piotr Jarnsz.ewicz.
Jako pierwszy w dys.kusj1i zabrał
głos przewo<ln.iczący CRZZ Wladysław Kruczek.
Program działania zawady w re_
feracie premiera wzbogacono
w
dyskusji o wiele konkretnych
uwag i wniosków. Podkreślano, że
działalnością suejalną tak. jak
j
całym życiem kraju. muszą dz.iś
rządzić
prawa efektywności spolecznej i ekonomicznej. Sprzyjają temu wp~wadzone od tego rolru nowe zasady tworzenia zakładowych funduszów sucjalnych. dziś
już powszechnych. Wielomiliardowe
kwoty, jakie państwo przeznacza
na bhp muszą
być lepiej wykorzystywane. służyć trwałej poprawie warunków pracy i usuwania
głównych źródeł zag-rożeń dla 2XlroWia i życia p.raoowników.

ganów władzy i zakladów pracy
powinno być mesiem~
kob1~toan
pracującym ooraz bardz.iei od=walnej
pomocy
w
tącwniu
obowią
przystoooiw~nych d~ przyjmowania
zaw00owych i rodzrininych.
wczasow1cz9w w ciągu ..:ałego ro- zków
ku. Temu celowi ma m. in. slu- Za jedną z najpilniejszych spraw
uzma1no
przyspieszenie
rozwoju
1
różnyc:h fonn opiekti nad dziećmi,
Ol\10WIENIA WYSTĄPIE:s'
E.
zwla.s,z.cza prze&zikolnej.
GIERKA, P. JAROSZEWICZA I
w. KRUCZKA ZAl\1IESZCZAMY
W dyskusji zabralo glos 23 mówNA STR. 2.
ców - 0 rzedstawicieLi władz pań
&tW'O!Wych, różnych środow.hsk za-

organizatorami wypopod-1 kladowymi
czynku,
nowaczesnych, dobrze
wypos$ny.c,h,
budo·wę

ośrodków

Iżyć

Centralny Fundusz. Inwestycji
Socjalnych, Mórego utworzenie za.
powiedział
w
swo.1nn refe1-:acie
prezes Raidy Mlnistrów. Uczesunicy
narady w pelni poparli tę koncepcię.
Wspólną

troską

t~enowyich

Jutro 8stron I
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NIESIE
W 116 dniu roku słońce wzeo g()dz, 4.16, zajdzie zaś o
godz. 18.52.
szło

Ma·ria, Marzena. Spyoimlr,
Marcelina

orprze.widuje
dla Lodzi I województwa następującą
pogodę:
zachmurzenie
umiarkowane,
w
godzinach popołudniowych moż
liwy przel,otny deszcz. .w:'emperatura maksymalna plus 10 st. C.
Wiatry słabe, chwilami umiarkowane płn.-wscb.
Jutro możliwe opady. Temperatura bez większych zmian.
.Wczoraj oiśnjenle wynosiło 743,2

mm.

Jeden z najlepszych polskich piłkarzy Włodzimierz Luba6skl
nie weżmie udzia!u w finałach mistrzostw świata w NRF. zeszło
roczna kontuzja znów dala znać o sobie,
W. Lubański musial
przerwać treningi.
W rozmowie
telefonicznej z redakcją sportową PAP, piłkarz
Górnika Zabrze oświadczył:

Przys.piemenie rozwoju ochrony
Definitywnie
nie będę gral w że ·znów będę grai w meczu z warzdrowia pracująeych wymaga two.
Okazało się,
szawską Legią o mistrzostwo I ligi,
rzenia dtt;ż:ych, nowocześnie
wy- mistrzostwach świata.
że kontuzjowana noga nie jest jesznie moglem już wystąpić . W ostatposażonych
międzyzakładowych
cze wyleczona. Nie jestem w stanie nich dniach spot;,:gowaly się dolegliprzychodni przemysłowych. skupie- sprostać wymaganiom, jakie stawia wości.
nia się na działalności profofaktY- obecnie sport wyczynowy .
Im szybciej poddam się zabiegowi,
cznej w ty<:h środowiskach zawoJedyna dla mnie szansa to jeszcze tym lepiej. Może uda mi się powródowych. które pracują w warun- jedna operacja. Chciałbym dodać, że cić w tym roku na boisko. Będzie
kach szczególnie
uciążliwych
i zrobiłem wszystko, aby powrócić do to zależalo przede wszystkim od tereprezentacyjnej drużyny.
Pozosta- go, jak powiedzie się operacja.
szlrodliwych dla zdrowia.
Jac po'ct opieką lekarzy z Piekar
Udzial w mistrzostwach świata to
Za niezbędne U2Jilano lepsze wy- S!ąsltich
wykonywałem
wszystl<ie marzenie każdego piłkarza, w najkorzystanie obiektow wczasowych, Jch zalecenia, a trening podjąłem ważniejszym momencie zabrakło mi
przełamywa.n.ie barier między za- po konsultacjach.
Miałem nadzieję,
jednak szczęścia .

I

gaźnika

rozchodzą

Centralnego Funduszu Inwestycii Socjalnych

e
1945 -

Wyzwolenie Szczeci.n a

1883 -

Strajk włókniarzy Zy.

rardowa.

Samotneść

czyni

cllłowieka

MmGlubnym.
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na. polski statek „WykolumbiJsk!ego portu Carszerokim echem w oaleJ

o napadzie

spiański" na redzie
tagena odbiła się

Po!sce.
Po!ska Agencja Interpress próbowala połączyć się
z kapitanem statku Ryszardem Gulą, niestety Gdynla-Radlo łączy się tylko ze statkami będącymi na
morzu. W związku z tym dzięki niezawodnym paniom z warszawskiej centrall międzymiastoweJ, w
ciągu kilku dosłownie minut otrzymaliśmy połącze
nle telefoniczne z naszą ambasad/\ w Bogocie .
W stolicy Kolumb!; była akurat godzina 5.30 rano
- przy telefonie kieN>wnik działu handlowego Ryszard Kowalski.
- Napad mający typowo zlod!dejskl charakter
stąpił między 1 i
w nocy. Do polskiego statku
jącego na redzie podpłynęło trzema lodziamt 10

z

na-

stołu

dzi.
Bezszelestnie weszli oni na statek. Uzbrojeni
byli& w maa.ety, Są to długlie n~e pneauaa:oo.e 60

....

olęcla trzciny. Zaczęli od kradzieży od.z:lety, lltór11
zrzucali do dyżurujących w łodziach kolegów.
Na statku podejrzane szmery zauważył mechanik
„Wyspiańskiego".
Krzykiem zaalarmowal on Ś'plącą
załogę I próbował wypłoszyć napastników. W
trakcie tej akcji z<>stał zraniony maczetą przez Jednego
z bandytów. Na szczęście obrażenia mechanika były tylko powierzchowne I lekarz zwolnił 2'0 od pracy na okres 2 dni. Poza tym nikt na statku nie
odniósł

żadnych

obrażeń.

Napastnicy ratowa!J się ucieczki\. Skakali on.I po
prostu do morza skąd wyławlalJ Ich koledzy czekający w łodziach.
Mimo natychmiastowej akcji załogi - nie 1161110
się ujĄć nikogo ze zl<>dzlejskiej szajki.
Policja kolumbijska . wszczęła śledztwo. Tymczasem - jak podał R. Kowalski - Jeęo wyniki nie •I!.
znane. Nasz statek pl:"Ubywa Jeszcze ,,. por~ ~
ta.geoa,

-

~

pani• przepraszam,

pa.ni piękne zielone oczy przesło
niły

m.l czerwone światło,

Poprawa Warunków socjalr~yCh i bytowych Majowe świeta kultury
zależy

od rzetelnej pracy nas samych

(Dolrończeniie

rośoiem

Za.kładów

ze 511.r. 1)

im. Reymonta.,

zaś

Tea.łr

P.oW19reehn'1

ZPB im. Marchlewskiego. A poza tym - wystawy pł.a.5'tJ102llle,
projekcje filmowe, spek,takle teatrów lalkowych, kiermasze;
trudlno, wyiliiczyć wszystkie organizowane z tej okazja imprezy.
N.iektóre z n1'0h są · kontynuacją wcześniej już padjętych k()llltakitów, inne, mamy nadzieję, będĄ dlobrym ich poc.z.ątk.iem.
W połowie miesiąca młodość niepocl7Jiel:n.ie już zawładnie
_
miastem. 17 maja władze miasta orzeka.rują studenboan symbopłacy 11sta1ila się na połowie wysotylko administracja I samorz ąd • a 1e liczne kłucze od naszego girodu, a.by odebrać j-e, po brzech
wszystkim
związki zawodo- !f
_,,
. .
l przede
kości płacy średniej.
we. szacunek I autorytet związków ;;:; un.iacih, od rozsp1ewanego i roziań<:Z<llnego juvenaliowego poNawiązując
do głównego tematu zawodowych 1 Ich dzialaczt w deo::y- 2: chodu. W tak zwanym międzyczasie - Przegląd Teatrów Stunarady - kwestii warunków socjal"no-bytowych załóg oraz problemów duJącej mierze zależy od tego, w Ja- :::: denckich (już od 13. V.J, przegląd piosenek i piosenkarzy stupotrafią w zakładzie denekkh, fiinaly turniejów I konkursów na. najlepszy sam.oochrony zdrowia, organizacji wypo- l k.i,m stopniu
rzą.d domu studenckiego, na najlepszy wydział wyższej uczelni
czynku
I
uczestnictwa w kulturze dbać o codzienne sprawy, od któ·
i oczywiście wybór najmilszej studentk·i Lodzi. Studentom
ludności pracującej · Edward Gle- rych zależą warunki pracy załóg.
rek wskazał, iż · warunki pracy za·
ówiąc o problemach
związa- .,. nie powinno zabraknąć dowcipu i humoru, zaś pozlOO•tafyan miie·
nych z systematycznym skrak ·
hoć
„
leżą nie tylko od wysokości przecaniem czasu pracy
Edward ;; sz ancoan c
ouro0 llllY wyrozrnniałości.
znaczanych
na ten cel nakładów,
Gierek
podkreślił,
iż
osiągnię•
W
ootatniej
de<kad:z:ie
miesiąca - wse.y.stko to. co by~ dOlecz także od takich czynników, jak
wystalad I porzl\dek
w zakładzie pracy, cie celu, jakim jest pięciodniowy i_: tychczas związane z W·io.sną Al'tysityczną. A więc
tydzień
pracy
zależy
od
wielu
wawa
pokonkurso~va
„Polska
sztuka współczesna. zaa.n,gażowa
dbałość o urządzenia i dobra
sona społecznie i politycznie", IX już z kolei Ogólnopolski Fe.
cjałne Itp.
Prawdi: tę potwierdza runków, z których najważniejszym i
odpowiedni wzrost wydajności !j stlwal Poezji i IV Lód7Jkie S.potka·n ia Baletowe, które przeciąg.
fakt, Iż nlenadko stare zakłady pra- jest
Istotną sprawą jest też pa- li:
ną się do 2 czerwca. A poa;a tym cz.€kają nas jes:ocze wiI cy o trudnych warunkach obiektyw- pracy.
nych wyróżniają się większym po- lepszenie funkcjonowania całoksztal·
zyta Teatru Belgradzkiego (gościć go będzie Teatr Jara.cza.> kiltu urządzeń handlowych,
komuna!- I
·
l
t 1
h · ·
'
rządkiem I wyższą troską o sprawy pracujących - niż nowo wznle- nych, socjalnych, oświatowyc\1 i kul- :; k!" rodZlmych o~em er tea ra nye . 1 1mp,rezy_ a~tystY,:czne orga.
n12owane. w zw1ą21ku z „Jarmarkiem Lódzkrm , ktory już po
slone, dysponujące znakomicie lep- turalnych. coraz większą ~agę J?TZYwiązywać
trzeba do usprawn 1enla
ra.z trzee1 urządzany Jest przez naszą gazetę.
szą bazą. Swiadczy to, iż wiele za·
Wszy,s,tJk;i.ego więc do wyboru, do koloru. Bardziej
leży od zaradności, Inicjatywy,
od dojazdów do pracy oraz organizacji
wypo·
gółowe ionformacje w LódZkillll Informatorze ~ul!łluiralnym,
stosunku do spraw bytowych I so- racjonalnego l kultul'alnego
cjalnych, za które odpowiadają nie czynku po pracy.
:n.owym wyiciaWl!l.iotwie, kt6Te ma. się
uk~rŁSĆ w p,jerwisa:ych
dnuaoh maja.
(kait.)

(Skrót przemówienia Edwarda Gierka)
aibierając

głos na
7Ałikoń07'elli€ nandy I sekiretarz
KC PZPR sitwieirdllił,
iż
wśród
narad
centraJmego
aktywiu partyjnego i go.s.podaTczego, kltóre odbyły się w bieżącym
ro~u. obeena ma 7l!lacz.en.ie ~ze
gólne, gdyż dotyczy spraw kluCZIOwych z punktu widz.el1Jia poil'ityki
paa'tii. Dobro czilowieka pracy, polepszanie wa·runików jego życia, uma.cnianie jego pozycj1i wtodan:a
ojczyZT1y stanowiły w okresie cal-ego 30-lecia Po1s.ki Ludowej cel
poliityk.i państwa.

Z

Nawiązując do dobrych
wyników produkcyjnych, którymi witać
będziemy 1-majowe święto, Eldwaro
Gierek podkireślił, iż waż;nym akcentem obchodów będą wyniki obrad zakończonej w Warszawie na_
rady Doradc7lego K()l!Uitetu Polity.
cznego Układu Warsziaiwsk.iego. W
do®umentach tej narady 2Jllalazła
!Il.owe, dobi•tne potwierdzenie internacjonalis•t yczna jedność
na..<:z.ych
państw· i icih zdecydowana
wola
kiantymuowania poliityit,i pokoju i
wspól,pracy międzyna·rod.orwej.

W dalszym cią~ swego wystą.
pienia I se~reitaa KC PZPR przy.
p()llTlnial najważniejsze osiągnięcia
w dziiedzinie poprawy warunków
pracy i życia wypracowane w oSltaibni.ch latach. Podk!reślił on, l!Ż
w oJt,resie od 1970 do 1973 roku do_
chody zatrndniony.c h w gospod.a.r ce
IUSpołeczmionej z tytułu o.soboweg'<> i
bew6obowego funduszu płac oraz
:linnych
świ·adczeń
pienJęż.nyoh
zwięk&zyly się o 39 proc. Był to
wz~t bez
precede111,S1U w całej
nas•zej dotychczasowej his1tocio. W
ciąigu trz.e<:h lat dochody pieniężne
c'hłopów przeuma.OZlOne na spożycie
wm-osly o 26 proc.
Nowe aimbiłme zada.nita. w d'.Z!iedzmie 0 l:ac podjęte rostały w roik.u bieźącyrn. Decyzje te są syst.ematyeznie, zigodnie
z planem
rea1iiwwane. Równocześnie do.skonal'Oi11Y jes>t system wyna,graid:za.nia.
Ma on na cellu lepszą
reaJ.iz,ację
eocjalhsty•cz.neJ z.a.sady
zależności
płacy od Jaikoś0i i wytlajillOŚC"i pra-

cy. Is.rota sprawy polega obecnie

na tym, aby 7Jgoonie z zamierze.

·

:,rr:.l

·

· t

·

płac.
.

takie kształtowanie kosztów utrzymania, które gwarantuje zarówno realność wzrostu plac, jak i prawldłowość podziału dochodu narodo·
wego. Mówiąc o tej ostatniej kwe·
Stii Edward Gierek przypomniał, Iż
od szeregu lat utrzymujemy na nie·
zmiennym poziomie ceny podstawowych
arytkulów żywnościowych.
Równocześnie
musimy stale troszczyć się 0 to, aby elastyczna polltyka cen na pozostałe artykuły od·
powiadała racjonalnym kryteriom e·
konomicznym I społecznym, aby ce·
ny zawsze znajdowały należyte uzasadnienie w kosztach wytwarzania i
wartośclach

użytlrnwych.

Wlele uwagi poświęcił I sekretarz
KC PZPR sprawom badań budżetów
rodzinnych i
kosztów utrzymania,
wskazując, Iż ma to Istotne znaczenie dla
kształtowania
polityki w
dziedzinie dochodów najniżej zarablających
I rodzin wielodzietnych.
Dąży się, aby wysokość 1Jllnimalnej

Jedność

I

l

M

1
!·

celów społecznych i zadań "ospodarczych
6

i

p!l"Zyg'Ot<>-

1)11'Z€lll<!"owadzać regulacje

Jest to wielkie i odpowie-

.
.
..
d.z1a1Jne z.ada1114e adm!i!n!&tiracia gospodairozej wszys•t kiich s~bll~ ora.z

r:Wią2Jtów

P

nad 8ł mld zł, tj. tyle, tle w oałym
poprzedll!lm S·leciu. Konsekwentnie
dąży się do podniesienia stanu bhp.
Rozbudowa!l4
została pl'zemyslowa
służba zdrowia, która zatrudnia dziś
7 tys. lekarzy, ponad 2,ł tys. stomatiologów 1 sprawuje opiekę nad
6 mln praeownl.ków.
z lecznletwa
uzdrowiskowego korzysta rocznłe 610
tys. o&ób.

Szwecja

w

I

.

łelJsle śr~ przeznacza panstwo na wypoczynek zalóg
pracowniczych I ich rodzin.
Liezba wczasowiczów wzrosła
z 2•2 mln w 1970 r. do 3•1 pi.In w
1973 r.
W trosc~ 0 dalszą poprawę wanmków rodzm pracowniczych wprowadzana będzie
dalsza sukcesywna
podwylik:a zasl~ó:W rodzi.onych ł dodatków na ~ieci kalekie. Dlug>0let~m pracownikom zapewni Sil!;! mozliwość

do_browoln~,

wc:ześruejsze-

go przejlicaa na
eryturę,
W b~. - stwierdził dalej P. Jaroszewuiz - nastąpi pełne zrównanie lllasllków chorobowych dla pracowników fizycznych 1 umysłowych,
zaś .zrównanie uprawnie~ jednych I
drug•ch zostanie całkowicie zakonczone w momencle
wprowadzenia
kodeksu pracy.
Szczególnie odpowiedzialną rolę w
zapewnianiu należytych warunków

wych przez wydl:uż&TIM Qkresu 1ch
eksploatacji, udostępnianie wQ)nych
miejsc innym zaikladom, a ta.kż.ę za odpowiednia opłatą - i;ndywidual:nym turystom i wczasowiczom.
Wkrótce utworZO!l'IY zost8l!lie Centr.alny Ftll11dlllł!Z llnwestycji So<:Jalnych. Będzie o.n w zasadzie przeznaczony na budowę nowych, dużych kompleksów
wczasowo-wy.poczynkowych I relro!llstru.k:cje starych.
Mówiąc z kolei o sprawach związanych z PQPr„wą sytuacji ·kobiet
pracujących i Ich rod.zim., premier
podkreślił że obecnie pracuje zaw<>dowo
naszym kraju ok. 4,7
mln kobiet, tzn. ponad 40 proc. ogółu zatrudnionych.
Proces zaspokajania potrzeb socjalnych kobiet i
rodzilll 1:!1Wa i trwać będzie nadal.
Należy m. in. wszechstI"OilUliej rmwijać różne formy opieki nad dzieckiem i matką pucującą.
Efektywne gospodarowanie wielomiliarcI01Wymi kwotami, którymi dysixmuJą resorty, zjednoczenia 1 zaklady oraz związki zawodowe na
cele bezpieczeństwa i higieny pracy,
na cele bytowe i socjalne - powiedział premier w zakończeniu - stanowi podstawowy warunek praw!dłowej realizacji programu pr7-l'fil>ie-1
szenia p0prawy waru:nlt6w tycia ludm pracy
·

zawodowych.

przeszto 33 proc.
dukcjl, od dyrektora zakładu, do
mistrza 1 brygadzisty, Jest to odpo·
Pr:zech<>dzac do omówienia proble- wiedziairu)śe, którą n&leży egzekmów
z warU!l'lkaml prana róW11JI z
1 cy, P. Jaroszewicz stwlerdzll, te ce- eią za zadanill orodukcyjnę. Należ•·
Iem kieroWl!lictwa partyjnego 1 pań- zdecydowanJe Wkraczać w kaMym
stwowego jest upowszechniCl!lle 1 ści- przypadku, kiedy sprawy ochrony
_

0

związanych

wować

odpowiedzlalnoś-

::~~:\i;:~~1:ń r~=~~~~:Coii 'r :=rąz~S:i doceniane ł należycie

ekonomicznych oraz związanych z
ntegralną częściJll polityki apo- postępem
w całej sferze ochrony
lecznej są decyzje o polepszeniu pracy I wa;runków socjalno-bytopołożenia emerytów, rodzin wie- wych załóg.
lodzletnych, kobiet pracujących,
Na poprawę Warunków pra.oy w
mlodzleży pobierającej naukę a tak- latach
1971-'13 przeznaczono po-

I

w

Co trzecie małżeństwo
kończy się rozwodem

wstrzymywało
aię
z załatwienie!l\
Od 1 stycznia br. oboWillzują w
SJVWe<:jl nowe przepisy dotycząci;: f<>rmaJno&ci ro.zwodorwych do chwili
wejścia
w
życie
nowych
uproszczo.
zawierania malżeństw i przeprowadza111ia rozwodów. Oba te akty zo- nych przepisów.
stały mO<:!l'lo uproszczone. Jak twierdzi dziem.nilk „Attonbladet",
liczba
rozwodów w pierwszym kwartale br.
wzrosła w porówna1Diu z analogicznym okresem ubiegłe.go roku o sto
procent. Według nowych przepisów
bezdzietrne małżeństwo może uzyskać rozwód niemal ,.od ręki", jeżeJI obOje małżonkowie zadeklarują
chęć rozejścia się. Jeśli natomiast
małżeństwo ma dzieci, obowiązuje
sześeiomiesięcz.ny okres zwło.ki „dla
namyslu". Według nowego prawa,
zdrada małżeńslca przestaje być wystarczającym powodem do rozwodu.
„Afto!l'lbladet" s·t wierdza, że obecnie w Sziwecji oo trzecie
malżeństwo kończy się rozwodem najdalej
po dziesięciu latacll pożycia malżeńskiego. Jedl!lą z przyczyn nag!ego w21rostu
llczby rozwodów w
pierwszym kwartale br.
dziennik
N a za,prosze.nie &ezydium Se}.;
tłumaczy okolicznością, te Wiele mal mu PRL o!"zybyla wczoraj db Pol.
żeństw
dojrzałych
do rozwodu"
-----·-·- - - - - - - - - - - - ski z kilkudniową wizytą de:lega.
cja Wielkiego Churału Ludoweg-o
Mongolskiiej RepulbHiki
Ludowej.
Delegacja pr:zewodJniczy sekł"etarz
'
I
Prezydium Wielkiego Ohurału Ludowego MRL, członek KC
Mong~i~j Pa[tiJi Ludowo - Rewolou~
CYJneJ - Cedendambyin Gotow.
Flrz,ed południem delega.cję prizy..;
„J
jąl ma=alek Sej:mu
Stal!l<islaw

Delegacja
Wielkiego
Churału Ludowego
Mongolii
w Polsce

aktywnos'c1·
ZWIQZ ko' W zawodOWfCh

Podstarwową

formą

zor4~e-

•:

•

,

(Omówienie

wystąpienia

go wypoczynku pozostaną wczasy
l'newodnloząey CRZZ
podkreśtil \
pracownicze w ośrodkach ogólnodo- na wstępie, ie ludzie praey odczustępnych
i zakładowych.
Należy waJą wyraźny p0«tęp we wszystkich
peliniel wykorzystywać miejsca w kluo:riowych sprawach ks7itałtujących
zakładowych obiektach wypoczynko- wa.runkil. i.eh pracy t tycia t swoim
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1-111ajowe imprezy
sportewe n l'olesiu

li Na stadionie ŁKS
Dziś

I etap

przed ~ laty !m.icjaorgani2owan!a wyścigów
dla · młodzieży. któ·
o:a nle
posiada
klas sportowych, s~tkała sle z ogromną popular.n<>śdą wśród młodych adeptów
.kolarstwa i pelinym ,p.Qparctem Wła<M

R
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(Skrót przemówienia Piotra Jaroszewicza)
r&mier Piotr Jaroszewicz podkreślił
na wstępie
wysoką
rangę, Jaką partia i rząd nadają jedności celów s,polecznYch i zadań gospodarczych, cora2
lepszemu zaspokajllilliu l>(>tr.zeb ludzi
po:acy.
Polityka w tej dziedzi!ll.ie
maJa2la szczególm.ie m<><my i odczuwaJny dla społeczeństwa wyraz w
obecnym 5-leciu. Ilustrując osiąg111ięcia na tym polu, premier poin.farmOIWal, że w la1ach 1971-'1'3 pllice
rea•lllle wzrosły 0 1/4, a w pru:e~czeniu na jednego zatrudnionego pła·
ca miesięcz.na netto zWięks.zyła się
0 po.nad 550 zł. Przewiduje się, że
w całym 5-leciu na wzrost plac
przemaczonych zootainie 136 mld zł,
czyli 3,5 raza więoej niż w każdym
z dwóch p0iprzednich S-leci.
Ustanowiony w br. zakładowy fU!l'I·
dusz nagród przyniósł wypla·t y za
1973 r. w wysokości 11,2 mld zl,
Wprowadzollly zastał jednolity sposób
tworzenia funduszu socjalmego stop111iowo likwiduje się nieuzasadnione
dysproporcje, kltóre wy&tępowały w
dzlałałności socjalnej
między
poszczególo:iymi branżami l zakładami.
Lączne wydatki pańStwa na -śWiadczenia pienięŻl!le
wzrosły
mlędzy
1970 a 1973 r. z 53,1 mld zł, do 74,7
mld zł. w latach I971-73 dochooy
lucliności z tytułu zasUków nracow"

s=-

~~ż:~~i::r~~~:-1.
st~~~~
o_~ wpr:,~y„ Id!fn'OWn
przeistrze~a.niu
--~h~- odgry=•• ~~cl~
ponad 38 ~=z;!it
proc., z tytułu
sty,pendlów
cy ' org„uza~rzy
pro Kon1·ecznośc' Z!Nt.ększen1a·

al
.
"'""': .
spoleczinymi, nalezycie
wać

że

ozpoczęta

tywa

dostępnych

flP<lłl'1>0Wych.

'.Mały Wyśc!.g
Pokoj u l'<llZC?'ywS!Dy
wieńce „DL" gN>madzil
:zawsze na
11tarcie wielu uzdolnionych kolarzy. Impreza ta wył0111ila
sporo
utalentowanych za.wodl!lików,
którzy dziś są olimpijczykami, mistrzami Pol.s-ki I rekordzistami, że
chociażby wym·lenić: M. N.owickiego,
bra()j Beków, P . Kaczorowskiego, l.
Pawlowsltiego i Innych.

o laurowe

„Orlęta" grają

z „młodzieżówką" NRD

Wiele IUeresuJąc:reh tmpreii Ol"ganizuje z ()kazjt 1 maja DKKFIT na
Polesiu. W dniach Z9-3&.IV. rozegrany ZoStanie w hali LKS turniej
:a: 3-osobowych
drużyn piłki siatkowej
Niezbyt dotychcza1 hojni dsła.lacze PZPN JdU ehodzl o przy- :: reprezenrującycb zakłady pracy
tej
dzlelanie Lodzi interesujących imprez o charakterze mlędzynaro· =- dzielnicy.
dowym, nieco łaskawszym okiem 1pojrzell na sympatyków futbo·
2
lu w naszym mieście.
;;;;:
RóWlliet w t:rm okireal• odbędz;ie
z Informacji, Jakie otrzymallłmy wczoraj w sekc,Jt pliki no:tneJ
WFS wynika, że 8 maja br. na stadionie przy al. Unll Z rozegra- :S 1lę turniej pW<arskl, w którym wezmą udzW reprezentacje oaiedli
I
ne zostanie pierwsze półfinałowe spotkanie o puchar Europy dru- - obwodów.
Rozegrany on będzie w
iyn młodzieżowych {do 23 lat) Polska - NRD.
:
kategoriach wiekowych, gruPnypomnlJmy, że w ostatnich spotkaniach „Orl•'-" wr.Umlno• :: dwóch
pa I (do lat 15) na stadionie Enerwały Bul1ań41, a płłllane NRD dnl:lyn, Wioch,
(W)
::
getyka w parku na Zdrowiu, grupa
II (powyźeJ 15 la.t) na stMtlonie
w
~IHlftlWIMMihlłlłlllłlHlłMłWWAIS&llUAHflłłljZ Kolejarza (ul. Mlnemka 11).
w nieddelę o godZ. 11 na ZdroWiu rozpoczn!l się zawody lekkoatletyCTZ.ne dla dzleel do lat 11. W programie zawodów przewidziano bieg
na 30 m, skok w dal, Pzut piłeczką
We wtorek (3&.IV.) na
11walczenle przeie ptikarz:11 Ka- otrzvm.a 300 dolarów plus zwroł utra- palant.ową.
odbędą Stlę zawody
tt!
awansu
do finału. MS conych w tym czasie zarobków. Zbyt sta4:l<>nie Orła
po raz plerwsz11 w historii często jednak dochodzi do nieporo- kolars.kie dla dll;lewc:ząt i chłopców .
między Imprezy sportowe święta majowego
tej dyscypliny sportu stanowi zumień na tle finansowym
drugą,
najwazniejszą
obok
uzys- piłkarzami a ich trenerem. Jak po- zamkną mlniregatY ka,Jakowe, które
kania
ntepodleglośei
aatę
w
hi- wiada Tassy: „Moi chlopcy wiedzą, rozegrane
zostMl.11 1. V. w Ośrodku
że inni uczestnicy finałów otrzymatą Sportów Wodnyeh Tramwajarza.
stortt kraju. ·
o wiele większe premiG. Stąd doZgł06zen6a 4o t;mpl"ea: pierwszomaNic więc dztwnego, te wlad8e .mattt chodzi częlto ao różnicy adań na ten
jowych pn:yjmuje
oraz wszelkich
przy Jęły awans pilkarz11 tego kraJu. temat" a
Informacji udziela DKKFilr pn;y ul.
do finałów mistrzostw świata jako

:z

=

Futbol- „narkotykiem" Haitańczyków

W

lł>zll§ o godz. 15 przy tone w Helenowie (ul. Północna 36) Z'blorą się
n.a starcie honor·owym ci wszyscy,
którzy wstal;i zgłoszeni oo tegorocznego MWP.
Kolarze wystartują w
clwóch grupach wiekowych. Dzisiejszy etap rozegra.ny 2X1Stanie ze startu ~ndywldualnego na czas. Dyst&ns
dla młodszych wyn081 I km, a dla
•ta.rszych - 10 km,
niezwykle fortunne zrządzenie losu..
Selekcjoner
reprezentacji
Antoine
Oto nazWiska zawodnl.ków, którzy Tassy cieszy się
dużym poparciem
zgłosili się 24 bm„ tj. w dniu zam- prezydenta Haiti, J. C. Duva!iera i
kilięcia
listy startowej:
G. Cerba, u.zyska! szerokie kompetenr;je w proM . Szałowski, G, Leszczyński, S. wadzeniu. I przygotowaniu do turniePtaszkiewicz,
G. Pawlak, A. Przy. ju w NRF reprezentacji Haiti.
godzki, S. Markiewicz, A. Głowacki,
L. Pisarek, W. Pierzgalski, W. AuMimo trudnej sytuacji ekonomłca
l'UStyn.lak, A. Goslawsld, z. Wierz- nej w kraju, Tass11 dysponuje więc:
l>icki,
M. suski, M. KowallJc, Ą. wystarczającą sumą pieniędz11,
aby
Oleslenldewfoz, K. Stańczyk, J. Ka· finansować
zgrupowania
kadrowibot, J. Ułański. S. Malinowski, z. czów, rozgr11wać w kraju. lu.b poza
:puda, J. Baniak, K. Marciniak, z. jego granicami kontrolne mecze. ChaMakowski, J. Dubas, K. Klaezkow- rakterystyczn11, te tylko w mintmai1k.J, J. Drożdt, A. Wrocławski, J. n11m stopniu pt!karze odczuwają „boMachtałowlcz, s. Wojciechowski,
z. gactwo" aelekcjonera. Pllkarze Haiff
Hoba, K, Wa-wrzynlak, K. Hoba, S. sq amatorami i utrzymywani aą w
Misztal,
L. · Wypłosz, M. Poławski, przekonaniu, te nie powinni z racji
'f. Kacprzs.tk, I. Brudak, C. Dnroba, gry w pilkę no:l:ną Uczyć na poważ
~· Wagner, M. K:amerskł, G. Bana- ne sumy pieniężne. Obiecuje im się,
ll!ł&k, W. Ula.towsld, s. &..w-ew- że za u.dział w finałach mistrzostw
lłki.

Drugi et@
od,bęc:kle się M bm.
Z"1iórka lliolarzy o godz. 14.30 w Heilenowie, a trzeci (ostaitmi) - 6 maja br. Uroczyste zakończenie tegof-OC1J11ego MWP połączone z wręcze
l!liem nagród nasta,p!. 6 maja w sali
~nferencyj111ej Urzędu P<>wtairowego
w Brzezinach.
PrzY1P<>mhnamy,
te orgainiizatwaml
wszys,tlriah eta,pów Sii drtia!acze SKS
8:połem.
(n)

::

świata

każdy

piłkarz

reprezentacJi

Haiti - Chile 0:1
I

W Port au Prince razgerany został
towarzyski .mecz Piłkarski ~aiti _
Chile. Zakonczył się on zwyClęstwem
drużyny CIMlei 1 li 60 ;O~

GHI/ t-f optymł.Hą, Na wszelkie p11tania dotyczące
szans
piikarzy Haiti w tu1·nteju fi•
nalowym odpowiada, że jego
podopieczni porządnie dadzą się we
znaki Wlochom
i Argentyńczykom,
albo, jak twierdzi; z nim współpracu
jący, przede wszystldm Argent11nie, c
potem Włochom.

T

:lieliOneJ ·10 (ML ZllO·Sl),

WSS „Polsporf"
no drugim miejscu

sport". Warto podkreśli~, że pracownicy WSS w poprzednich latach cztetować silny zespól na turniej fina- rokrotnle zdobywali I miejsce I sztanlowy? Mieszl<ańcy Haiti sq tu bar- dar
przechodni
przewodniczącego
dzo ostro:l:n!
w
1wych opiniach. GKKFiT, Jdlilłikrolnle
drugie
Przyjmują deklaracje trenera Tassy mleJne.
OZI/ trenerowi Tassy uda · .tę smoft.-

.„.

Pr~ i.~ podjęli zobowi~imfe dodatkowego wyprodukowania w br. wyrobów wartości 5 mln
zł, z tego na eksport 1,5 mln zł i dla
klubów - 3.5 mln zł.
w ramach
powszechnego czynu społecznego każdy członek załogi WSS przepracuje
4 godziny przy pot'z~wani.u tere-

Jl. · "''- ~ ~- ··'--

•

aktywnym 4z!.ałaniem popieraj„ pelitykę partii.
PrzyponµuaJąc,
ie zwil>,2lki zawodowe czynnie uC<Zestniczą w ksztaltowaniu I realizacji programu iw-

~j~~~ef: ::!::U,';..~fąL 0~u"'::k t~t:1i!~

Gu.owa.

T_.ego dni.a

mongoJSka

delegacją,

1lłozyła w~ wicepremierowi, Ka• .

Olsz.ewstkieimu
prze.
wOOn.icząoemu
po'lsko - ' mongolskiej kO!miS<ji do S!}raw współpra
c)'. g~ozej i naukowo _ tech-

=1en.ow1

nt<!2lneJ.

~~~t:Di:1:;~~ Premier Finlandii

Dla poprawy wa.nulków pracy i
tyola zalóg Jll'Obiono dotychczas bardllo dużo podkreślił
przewodniceący CltZZ uważamy Jednak~ że
w granl-0aoh istniejl\Cych środków i
m~żliwośoi
można zrobić lepiej 1
więcej, Do najpilniejszych spraw w
diliałalnoliC!I związkowej mówca zali·
czyi likwidację pr~.v~zyn wypadków
przy pracy, tkwiących najczęściej w
niedostatecznej dyscyplinie 1 zlej
organizacji pracy, a także wzmoże
nie ł udoskonalenie działalności zapobiegającej chorobom zawodowym.
Wa:bne jest umiejętne gospodarowanie zakładowymi funduszami: soc~alnym i
mieszkaniowym, W każ
dym zakładzie potrzebny jest kon·
kretny, realny program poprawy
warunków pracy, warun.kśw socjalnych t kulturalnyeb.
Mówca oodkr.dlll ootrzebę bardziej
zaangażowa.nego udziału
in.stancji i
organizacji związkowych we wnikliwym
przygotowywaniu szczee;óło
wych zasad dokonywanych podwytek t t"egulacJi plac dla poszczególnych grup pracowniC<Zych, a następ
nie w gruntownym za1Zn.ajamianlu z
tymi zasadami całych mlóg. Podob·
nie należy postępować przy wprowadzaniu iwasadnionyeh zmiAn norm
pracy oraz zmiany warm:i:ków wynal!'radzan;ta.
Zakład<>We
orga.awa.cje zwll!Qlkowe
powinny aktywnie uczestniczyć w
przygotowaniach
do wprowadzanJ!a
dodatkowych dni wolnych od pracy, tak, aby we nastąpiło z tego
tytllht 06łabienie tempa re.aiizacJi
~adań gospodarczych i apołeczuych.
W za.kończeniu mówca , l>Odkreślil.
że poonyślna realizacja tych i wielu
Innych spraw socjalnych i kulturalnych uwarunkowana Jest przede
wszy.stkim ~11,etelną oracą, wynikami
prod1lkcyjnyml, lepszą g-ospodarnoś·
cf1'o

„Jut w plerwuvm naszym 1potkcintu finałowym twierdzi Tassy udowodniiny rywalom, że nie pójdzie
z nami łatwo. Potrafimy skutecznie
0..tMrlio
podM!mo-o
WY'ni.lli
bronić dostępu. eto własnej bramki I współzawodnictwa za ublełłY
r-0k
w odpowiednim momencie przepro- wśród :aalóg zakladów produkująąeln.
wadzić skuteczny kontratak". Cieka- sprzęt 1 una,dzenia sportowe.
wy jest fakt, że Tassy rzadko wypowiada się na temat szans HaitańczyDrucie miejsce zdobyła łódzka Wyków z meczu 11 Polską.
łwórnla 8przęt11 Sportowego
„Pol-

jako dobrą monetę, chociat są zctania, te uctzlal ich reprezentacji skończy się na pierwszej rundzie. Hattańczycy oczekują jednak na udane występy swoich pupili, które gwarantowałyby im spodziewaną dawl<ę emo'?ii, a zarazem przysporzyry upaja1ących wzruszeń. nim . nielatwe życie
przywola ich ponownie do rzecZfłwj,..

W!adyMaWa Kruczka)

Kronika wyp11tlków

zatrzymał

il przejazdem

w Warszawie
Woczocaj w pnejeźd.zie dl:> IW-'
mu'llli.i za,brzymat .siię w W al!'szawie
p.remier Republiki Finlandii Kalevi Sorsa witany na międ:zynar-0cLowyrn lotnisokTU Okęcie przez wicepn~miera KaZiimierza Ol zewsk.ie.
go i k.ierownika MSZ w1cemi.nistra Jó-Aefa Czyrka.

Zamach stanu

(Dokończenie ze str. 1)
kle zajmie
„wyzwoleńczy ruch
•lił
z.brojnych" w
zasadniczych &Prawach poUtytki portugalskiej, na fak
cle, it junta zwróclla. sią o poparcie eto generałów Costy Gomesa 1
Antonio Spinoli. Obaj cl generale' wie,
oska.rżen!
w ub.
miesiącu
pr.zez premiera Caetano e ptzygotowywani.e zamachu stal!lU, zostali pozbawieni stanowisk.
MIO<hi I nie znani ogółowi aplskawcy wojskowi reprezentują,
jad!:
się wydaje,
tendencje patriotycznej
odnowy,
zbliżone
do pierwotnego
naseryzmu, czy też
peruwiańskiel
„rewOtlucji wojskowej". Do generałów Gomesa i
Spinoli zwrócili się
w poszukiwaniu „nazwisk",
które
mogłyby firmować ich ruch wobee
słabo
rozbudwnego politYCZlllie agrarno-tradycjonalistyczmego
społe
czeństwa
p<>Ttugalskiego, jedynego
w Europie, które nie wkroczyło je•
szcze w okres industrializacji.
Centra!ma
rozgłośnia
portugalska
nada~a po południu
d~lmrację junty. Za.powiada ona urzeczywlstitienie
„programu ocalenia narodowego" 1
przywróceitie „swobód politycznych<,
których naród od tak dawna był
pozbawiany" oraz rozpisanie wyborów do zgromadzenia narodowego,
w których
„społeczeństwo
będzie
mogło
swobodnie wybrać system
spolecZ!l'IY i polityczny, jakiego pragnie".
O względnym spoikoju panującym
w stolicy P<:>rtugalii zdaje się świad
czyć fakt, iż według komunikatu
radiowego i<JntY
zgromadzenie
naTodowe, którego posiedzenie bYłQ
wyznaczone wcześniej na godz. 1'1
GMT w czwartek. odbędzie się bez
przeszkód w przewidzianym terminie. Przypuszcza się, iż - zgodnie
z deklaracją radiową junty - zgromadzenie podejmie
uchwalę o termlTlie wyborów, po czym eWCl!lłua.l•
nie zostanie rozWiązane.

e Godz. 8.15 ul. Więckowskiego
6~.
Wyszła raptownie zza stojącego
autobusu BO-letnia Halina P. L wpadła pod „żuka". Ze wstrząśnieniem
mózgu pieszą przewieziono do Szpitala im. sterlinga.
e Godz . IO.IO ul. Rzgowska 91.
Kierowca „Volvo" W 5556-725 na
skutek trzymania zbyt bliskiej odległości uderzył w tył „Volkswagena".
Straty minimalne.
e Godz. 10.IO ul. Kl.lińskiego 206.
Kierowca „Alfa-Romeo" 3709 IO zajechał drogę „Syrenie" .Pojazdy zderzyły się, ofiar nie było.
e Godz. 13.20 skrzyżowanie ul. W..
i;'ranciszka11skiej I Zawiszy.
Nieo strożnie
jadący
kierowca autobusu
PKS spowodował zderzenie z „ Wars zawą" I porysował karoserię inneJ
W ar:w'&.rte.k wieczorem ~a
„Warszawie".
e Godz. 13.50 ul. Zfelona e. Kie- Reutera podała. z Lizbony, że dit
Marcelo
Caet.ano został wraz z
rowca ,Skody" 1184 IS
wjeżdżając
człolllkami swego
gabinetu a;resztona parking
potrącił idącą chodnikiem Elżbietę z. Pieszej pomoc u- wany przez oddlllialy „ruchu Mł
zbrojmydl". Nie jest '"tomiast :ana•
dzieliło Pogotowie Ratun.Jlowe.
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OKAZJA

Majowy prezent
Szkoła Muzyczna

ClYLI

~czniowie i nauczyciele z Państwowej Ogólnoksztalcą
C«;J Sz~oły tw:uzycznej. I i II stl)pnla im. Henryka Wiemawsk1ego nie czekali na. uroozyste otwarcie nowo WYbudowaneg~ przy ul. So&nowej gmachu. Zbyt trudne były waru.n~~ w stary!D locum, by można było sobie na
t~ ~ozwol.1c.
dwoch miesięcy gmach rozbrzmiewa
dzw1ę~am1 roznych Instrumentów i dziecięcym gwarem
a. takze 11:orma!nrmi odgłosami budo·w y, Ale 29 kwiet~
ma, w dnrn of1cJalnego otwarcia, wszystko będzie gotowe. Wszystt.-:o :.- to o~iekt zupełnie nowy, połączony ze
starym, zna~duJą,cym się w sąsiedztwie lokalem szkolnym
zaadapt-0wanym do potrzeb szkoły muzycznej.
'
Szkoła Muzyczna przy ul. Sosnl)wej, to nie tylko udany
arch'itt;ktoni(l2Jllie gmach (projektowała mgr iRż. uch. K.
Sosno,w sk.a. z Miejskieg~ Biura Projektów), ale także
uwzględlJllaJący bardzo :romorodne wymagania szkoły tego typu.

WIELKA

,?<!

PRZECENA

Jeszcze czas lepiej

ją zorganizować

W oknach wystawowych licznych !ilklepów z artykułami przewczoraj duże napisy: „Okazja - wielka przecena". Przed „Uniwersalem" ogromna pla11.S1Za, :r,a,praszająca na wyprzedaż towarów po obniżonej cenie. Okazyjny
handel odbywa się tu niemal we wszystkich stoiskach.

~

mysło'\\'Ymi uka.uły się

Największy

ruch

panuje
przy
l!ltoi.sikach od21ieżowych. H. Zielonka w dziale
ubiorów
damskii•ch
lbwier<lzi, że jak woda idą przecenione garsonki, sukienki, kasaki z
bistoru. Longina Bilska kupiła ła
dny :r,ielony bistorowy bezrękawnik
1ProdukcH „Cory". Kosztował 1.115
dotych, obecnie 560 złotych.
Jej
matka - S. Wiśniewska nabyła za
154 :i:.ł garsonkę z torlenu. której
poprzednia cena
wynosila 310 zł.
Obydwie panje były bardzo zadoiwolone z udanego zakupu. Podobny ruch widzieliśmy
także
w
istoisku z okryciami męskrimrl
i
,tekstyliami (na zdjęciu), a w dziewiarsbwie trudno było się wproot
docisnąć do lady. gdyż przecen.ie
podlega wiele artykułów se:wnowy~h.
Przedsiębiorstwo

„Powmechne
Domy Towarowe" oferuje w „Unlwersalu", a także w Handlowym
Uomu Dziecka towary, których po_
przed.nia cena wynosiła w sumie

Bezdenna

blisko 100 mln zł, a obeenle około
50 mln.
Rozpoczęta wcroraj prz&ena jest
naprawdę wielka. Tylko w
ramach Lód:r,kiego . Przedsiębiorstwa
Tekstylno - Odzieżowego prz~na_
czon-0 na tę akcję 70 mln zł, czyli
o tyle wla.śnie obniżono ceny towa_
rów początkowej wartości ok. 140
mln zł. W ramach łódzkiego Zarządu PSS
wartość
przeceny wynosi 20 mln zł, w tym 5 mln zł w
„Ce•ntralu".
Lódzkie
Przedsię
biorstwo Handlu Obuwiem
przeznaczył-0 na ten cel 13 mln zł.
Są to niebagatelne sumy, które
przy kupnie artykutów sezonowych
pozosfaną w kieszeniach
nabywców. Czy jednak ws,zędzie przecenione artykuły podane są tak,
jak należałoby sobie życzyć? Nasz
wczorajszy rajd po łód'Zlkich skJ.epach przekonał nas, że j~ już
lepiej niż
l)(ldczas
poprzednich
przecen, ale niestety nie wszę<lzie.
W sklepie obuwniczym
przy ul.

głupota...

Dwie m1'ode dziewczyny w wieku ok. 18 lat przyjechały niedawno
Kr~kowa do Lod~ i, zatr~yn:ia!y się ,u pr.zyg'Od!nie kiedyś poznanego
kole~ przy ul. FrancJSZkanskieJ. Pomewaz po dluższej podróży były z.n:ię~ne i głodn~! „.tros>k1iwy" k~lega . za~I'Qponował, żeby dały
mu piemąd:ze, a .on poJdzie do sklepu i ~up1 oos do zjedzenia. Dziewczęta. nicze~o me. podejirwwają,c, przystały na tę propozycję, Zbig1111~ K .. wziął więc 260 ~ ale po drodze widocznie stwierd21it że

z

Gdańsi.iej

17 obuwie
przecenione
umie.s:z.crone zostało wprawdzie w
witrynie, ale w s.kle;pie leży daleko od klienta, ~hoć powinno być
w zaSJęgu jego ręki. Nie zdziwiiło nas więc, że w sik.lep.ie tym nie
byl.>o kupujących. Ponieważ
przy
161 przeceni1>ne
fa.s-0ny wylo~ono na lady w
godziny sprzeda.no 50 par.
W Domu Obuwia przy ul. Tuwima
(róg Piotrkowskiej) na I pJę1lrze
ucieszy! nas zorgaruoowa.ny kiiermasz obuwia przecenioneg-0,
ale
gdy puiprnsi1iŚi!I1y o czerwone pólbuty, spraeda.wczyni odpowiedtZiala: Nie widzi pani nap;i!S.u, że
sprzedaż dOlj)iero od 15?
W salonie maszyn do szycia przy
ul. Piotrkowskiej 181 było .i;upełnie
pusl-0. Nikt s1p€<C)alnie nie interesował s•ię kliei•tką, która pytała o
Dopiero gdy
po raz brzeci
o pok,azanie
jej
towam,
&prz,edawczyni
· ·
·
k
ł
Wstal a z m1e1sca i ws. aza a na
maszynę untieszczoną w niedostępnym rogu sklepu. Ce.na 5.500
zł była wido=a, ale jej przekreśJ.en,ie i nowy napis 4,950 zł raczej nie. Zapomniano też zaoferomaszyny wieloczynnościowej, przecenionej z 6.700 d<o
6.050 zl. Dopie"o
po
wyjściu, zauważyliśmy ją w witrynie.
PoSZlllkiwaJiśmy te.ż pirzecenionych ze.garków. W sklepie „Jub'l
"
l w I , •
d
1 era
pkr:y p "kt o.n1>sc1 ,wł ziavW n:
nie um1a nam
1e, zega.r
· d zJ'ec
· 'ł
nic na ,_
11t:il1 tana t oow1e
.
się
Wj e lk a przeczena d opiero
rozpoczęła. Jest jeszcze czas, aby
lepiej
Ja zorganizować. Chodzi
· · O t o, a. b y kl'1ent
,przec1ez
przed e
wszystkim
widział
co
oferuje
mu
się po tan'szuch cenach. 0~~ --·J·„_

uł. Piotł"kowskiej
ciągu

przeceniWlą maszynę.

poprosiła

wać sprzeda.iż

i dwa male topione serki!: za re.sq;tę kupi! wódki.
Nle zrlążYii Jeszcze nawet us.iąść do stołu, gdy d'O mieszJkainiia
":"'s~ kumpel goopodarza. Po wypiciu wódki mężczyźni stwierdzi!!,
ze d.ziewczęta na pewno potrzebują trochę spokoju, zabral•i im więc
ra~10 tranzystorowe i wysz1i z nim na ullicę. Szybko sprzedali .,Selgę. na Bałuckl!ln Rynilml, a za w taki sposób zd10byte pieniądze kup1!1 alkohol.
·
Po powrocie do mie;szkania kolega gospodarza, Zbi~iew L„ s,pvtał
je<l~ą z d~1~wcząit, k~ora g-O<lZJi1na. Gdy prz€1konał się, że ma zegarek,
wy~ręc1l JeJ ręk.ę
.1 zabrał go. Protestującą dzi>Cwczynę „uspokoił''
kil'k.oma ud0rzemam1 w twarz.. W tym samym czas.ie Zbigniew
K.
przY'.rz~ywał za włosy dirugą dziiewczY111ę, żeby nie mogła bronić
kolezank11.
~astę1mie oba~ na.pastnk)'.', którzy teraz ukazali swoje prawdziwe
oblicze, zabrali ies.©cze swoim oliiarom neseser z garderobą i wySZJli
s m1eszkan11a, a dziewczęta 11amikinęl'i na klucz.
Z tak ła1two zdobytym łupem .oonown.ie udali się na Ba.lluok~ RYinek: Tym .razem uzyskane p~e:mąd:ze starczyły im na całonocną llibacJę. Dopiero
rano wy,pruscih dzi!ewczęta z mieszkania.
Oczywiście, natychmias•t o całym wydarzeniu zawiadomiona ZOS1ta~a .KD MO-Bałuty. Właściciela mies2lkania. Zbigniewa K zabrzymano
JU.Z yo kilku g<:<lzi,nach. W trakcie docłrodzen.ia okazało s.ię. że w
=.s.1e gdy pod,eimował on gości, rona jego leżała w ~italu ooze!kiu.iąc d:z1ecka.
Drug:i z be.z.czelnych rabusiów ujęty zosit,al kiJlka dnd później w mies:zikaniu swojej orzyjacióbki.
Cala h~t-0ria zakończyła. sit: więc s·zybko. Przestępcy zostali a·r egz;bowan1 1 z całą. pew1T1ośc1.ą zostaną ukarani. Warto jednak zwrócić
uwagę :ia lek.lromyslmą decyizię dwóch młodych dziew·czyn. które zdecydow.a.~. s1ę Zll;~ymać u znaj'Oll'Tlka. choć wie<lziiały, że niie ma on dobrej
Qpm11. To JUZ nawet nie Jekkomyślniość. a zwylkla głupota. której nas:tępsitwa nie m<igły być inne. Co prawda na błędach człowiek się
.o oz.y, ale cr.y aku~a.t k'O'llieeznie musi na takiich?
tylko 6

b1;1'łek

(je)
nerki robią na drutach, zag przy
drugim jakieś towarzystwo, głoś
no stę zachowując, opróżnia kieUszki. Poza tym - pusto.
Gdy
siadamy przy stoliku, jedna z kel
nerek zwraca nam uwagę, że sala
nieczynna. Nleśmialo protestujemy, ze jest już przecież po godz.
13 I czas na obiad. Łaskawie zezwolono n.am pozostać.

Skąd

ten

pomysłł„;

Autobus pospieszny lintł
,L"
mlat kiedyś przystanek przy zbiegu ulic Strykowskiej i Nowotki
i zabteral z tego miejsca
wielu
pasażerów mieśzkańców nowego osiedla .tm. Matejki. w miarę
PC?Wtększama się liczby mieszkań
co.w autobus cteszyl się
coraz
większym powodzeniem, lączyt on
bowiem szybko i sprawnie
tę
część dzielnicy ze śródmieściem. I
nagie MPK powzięło decyzję o likwidacji przystanku, Stalo się to
P'.Zeszło rok temu. Dlaczego? nikt nie zgadnie. Samorząd osiedla ł zarząd spóldzie!ni
usitują
przekonać MPK
o konieczności
przywrócenia
przystanku,
lecz
efektu nie widać. Ostatnio przekazano sprawę radnemu. czyżby
dopiero jego interpelacja na forum Rady Narodowej miata przynłef<! pożądany skutek?
(2-t)

Sa1a nieczynna„;
Restauracja „Smakosz" przy ut.
22. Lipca. 24 kwietnia, godz. 13,05.
Pierwua
sala przepełniona wszystkie stoliki zajęte. Nic dziwnego pora obiadowa. w drugiej sa!ł przy jednym stoliku kel-

Dla
wyjafoienia:
re&tauracja
„Smakosz" otwarta jest od godz.
10. Dlaczego więc, wobec braku
miejsc konsumP.,.cyjn.ych w łódz
kich lokalach gastronomicznych,
nie udostępnia się przez
caly
dzień wszystkich sal w
tej restauracji?
(j. kr.)

Już

nie dymi

W notatce pt. „A piec ciągle
dymi" (26. III. 74) pisaliśmy
o
k!opotach lokatorów mieszkania nr
34 przy ul. Berlińskiego 15, gdzie
wciąż z pieca ulatnia! się dym.
Jak nas informuje MZBM LódtBaluty. zasadniczą przyczyną tego
stanu rzeczy była mylna ekspertyza
Spóldztelnl
„Kominiarz".
Wefwani ponownie 28 marca pracownicy tej spółdzielni zlikwidowali przyczynę wydobywania się
dymu z pieca, podtączając go do
innego przewodu.
(j. kr.)

Zamknięte

kioski

Jeden z naszyclt Czytelników w
dniu 19 kwietnia o godz.
19,45
odwiedzi! kioski „Ruchu" przy ul.
Obr. Stalingradu 86, 150 t 120,
które powinny być otwarte - jak
gloszą wywieszki do godz. 20.30.
Tymczasem żaden z tych trzech
kiosków nie by! o tej porze czyn
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być również
ście,
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Pogotowie
Pogotowie
P ogo towl e

e;azowe
energetyczne
I I own1cze
·
cep

17 45
, •

395-85
334-28
•53
• -11

S

POKOJ
„Milczące ślady" S
(,poJ.) od latna 11,wietrze'•
g<>dz. (jap.)
15.45, S
„Pojedynek
~
od lat l8,- godz.
17.30,
19.30 To- ...
~~
REKORD
„Tora!
Tora!
~
ira !" (USA) od lat 16, godz.
14.30. 17.15. „Godzina
szczytu" S
"(A) (pol.) od lat 16, godz. 20
SOJUSZ - „Króle\vna z długim :S
warkoczem" (A) (radz.) od lat S
7, godz. 16.30, „Bubu z Montparnasse" (wł.) od lat 16, godz. S
2(l

S

§
§
S

18.1.5

I

STOKI „Front
wyzwolenia" ~
(A) {pol.) od lat 11, godz. 1.5.30 ~S~
16· 45 , „Doktor Popaul" (franc.) "S
od lat 16, g<>dz. la, 20
S
SWIT - „Ka,prysy
Marii" (A)
(fr.) od lat u, godz. rn, 17.45,
„Po.lru.sa" (wł.) od lat 18, godz.

S:

S

S:

bm. obchodzili
także swoje ~
„Stara kobieta wysiaduje"
złote gody i otrzymali podobne me- ~ TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Padale małżonkowie Czesława I Ta- ~
ra nie para"
deusz Walczakowie, zam. ul. Dąb- S MUZ'YCZNY - nieczynny
rowskiego 51.
(k)
ARLEKIN - godz. 17.80 „Czaro------------------------------;_:_
dziejski kwiat"
#
S PINOKIO
- godz. 10 „Córka ltró·

19.30

DYŻURY APTEK

I·

Tuwima 59, Rzgowska 147, Piotr ~
lkowska 307. Li.manowskiego 37 ~

Czyn młodzieży Sródmieścia I~ F;~;;,:~K~~f~e::ni:~ ~i=:r;:::~~ :::::~·
ny - ork PFL.
Dyrygent Henryk Czyż. Solista - Desire
N'Kaoua (Fraincja) f<>rtepian. W
programie:
M. Musorgski Noc na Lyse.i Górze. F. Grieg
~ ncer t
a-mo 11,
~·o
f or t ep,,..„owy
•-- VI s ym„oD . s zos t a ko;vioz
·
#
nia h-moll.

Przed 1 Maja młodzież Sródmieś- I rządkowych m. in. przy palacyku ~
cia w dniach 26, 27 i 28 kwietnia ZMS. w pasażach ZMP i Matejki,
będzie
społecznie
przy przy ul. Abramowskiego oraz
w
upiększaniu i porządkowaniu swo- parku im. Sienkiewicza i na
pl.
jej dzielnicy. Dziś 20 junaków
z Komuny Pa'rysk1'eJ· .
(j . kr)
O HP porządkuje tereny przedszkola
nr 82 przy ul. Armii Czerwonej 3.
Jutro w pasażu PCK młodzież będzle sadzić kwiaty
I porządkować
MUZEA
cały teren. 28 kwietnia - w niedzielę
czynu
młodzieżowego
w
godz.
sz-nr•
8-12 przeszło 500 członków
ZMS
iu~ (ul. Wlecko'W'Sklego 38)
i OHP weźmie udział w pracach pogodz. 11-19 (wstęp wolny)
HISTORil
RUCHU
REWOLU·
CYJNEGO
(ul.
Gdańska
13)
godz. 9-19
ny. Nasz Czytelnik zapytuje dyARCHEOLOGICZNE T ETNOGRArekcję „Ruchu" ;ak to jest
~
FJCZNE (Pl. Wolnoocl 14) godz.

S:
S

pracować

§

1

320 98

R d

dyscypliną pracy kioskarzy.

(j. kr)

Poczta Reflektorka
~

„W „Keksie"
bez zmian"
(16 kwietnia) PSS w Lodzi, Oddział

Sródmieścle

wyjaśnia:

„Uprzejmie informujemy, że
w
sklepie piekarniczym „Keks"
w
okresach przedświątecznych, gdy
występuje większe zapotrzebowanie na pieczywo, sprzedawane jest
ono również od strony zaplecza.
To tyle co w obecnych warunkach lokalowych sklepu możemy
usprawnić. Jednocześnie informujemy, że sprawa poprawy warunków sprzedaży w „Keksie" omawiana byla na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego
d/s Usług
Miejskiej Komisji Planowania 1
lutego br. w Urzędzie Miasta Lodzi, na którym wysunięta została
propozycja przeniesienia sprzedaży pieczywa na zaplecze, do pomieszczeń po biurach Spółdzielni
Pracy „Elektromontaż". Pomieszczenia sklepowe
we frontowym
budynku
wykorzystano by wyłącznie na sprzedaż ciast i ciastek. Po zatwierdzeniu tej propozycji przystąpimy do przeprowadzenia zmian w ,.Keksie", zmierzajacych do ułatwienia dokonywania zakupów pieczywa I poprawy warunków pracy personelu
Adres Reflektorka: „J}zlennlk
l.6dzkl",
ul.
PiotrkoW!ka
96
Lódź,
„Reflektorem po
Lodzi". Nasze telefony.
337-ł7,
90-103,

341-10.

PISZCIE DO NAS I
NUJCIE. CZEKAMY!

TllLJi:FO-

•
I

kłopoty spróbują znaleźć odpowiedź

i

In.stytut Polo:!:nJctwa I GlnekoAM (Sterlinga 13). Klinika
dzielnica Sródmleście 1
z dzielnicy Górna, Poradnia K
ul. Fe!ińsJtlego 5 oraz rodzące z
dzielnicy
Polesie
poradnie K
Fornalskiej 25. Gdańska 29.
Klinika Ginekologi! (Curle-Sklo
dowskleJ 15) _ dzielnica Sródmieście oraz z dzielnicy Górna
Poradnia K. ul Felińskiego 5.
Szpital
tm. Madurowicza przyjmu~e chore glnekolog!cznie
z dzle!rucy Polesie oraz z dzielnicy Górna z Poradni K, Zapolsk1ej . 2 1 Przybyszewskiego 32.
Szpital Im. H. Wolf - dzielnlca Widzew i dzielnica Baluty
oprócz Poradni K., Sędziowska 16
I Libelta 4 oraz rodzące z dzielnicy Polesie z Poradni K. Kasprzaka 17 I Srebrzyńska 75
Szpital lm. Kopernika - dzielnica Górna, poradnie K uL Odrzańska, Cieszkowskiego, Lecz.nicza, Rzgowska oraz rodzące z
poradni K
ul
Zapolskiej 2 i
Przybyszewskiego 32.
Szpital lm. dr H. Jordana (ul.
Przyrodilicza 7/9)
przyjmuje z
dzielnicy Bałuty
Poradnia K
Sędziowska 16 i Libelta 4 oraz z
dzielnicy Polesie Poradnia K ul. 1 Maja 24.
Jogi!

-

10-17

Masz kłopoty wychowawcze, nie
wiesz do jakiej szkoły zapisać swoje dziecko, jaki zawód byłby najlepszy przy Jeg 0 zainteresowaniach
i , zdolnościach szukasz pedagopomocy
i
porady
_
g1czneJ
zadzwoń pod numer 320-98, w godz,
12-17 w każdy wtorek, środę, czwar
tek I piątek. Na twoje pytania
1
radę

~

HISTORII WLOKJENNICTWĄ (ul.
Piotrkowska 282) godz. 10-17
EWOLUCJONIZMU (Park Sienkle•
Wioza) godz. 10-18
l.ODZKJE lllOO

I

OZY'JUW! w godz. ~ 18
czynna do godz. 17>

('kasa

1t 1 N A

pracownicy
Kuratorium
Szkolnego m. Lodzi. Jeśli
BALTYJ[ _
wolisz - zgłoś slę do Kuratorium
„Cenny lu!>"
(tr.)
Piotrkowska
104)
osobiście
od lat lł, g-OdZ, lO, l2.30, 15,
(ul.
17 30 20
· •
gdzie w pokoju nr 229,
w godz:
15.30-17 I w dniach wy:!:ej podanych
LUTNIA - „McMasters" (USA)
czynny będzie również stały punkt
Od lat 16• godz, lO, 12 ·15, H.30,
17 19 30
konsultacyjny dla rodziców.
(si)
I~ POLONIA
·
•
- ,.Ojciec chrz,estny"
(USA) od lat 18, godz. 8.30, 12,

Okręgu

• b
WkI•1k UZdanlar

i

nabyć go w acbronisku aa

13'1

Chirurgia ogólna - Szpital im.
Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia urazowa - Szpital im.
Jonschera (Miliomowa l4)
Neurochirurgia szpital Im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
.Laryngologia _
Szpital
l.m.
Pll'Ogowa (Wólczańska 195)
Ok J'
u istyka
- Szpital
Im. Jonschera
(Milionowa
14)
Chirurgia 1 laryngologia d.zie-

15 30 19
' •

@ SDK LZS,P „Lutnia" (ul. Piotrkowska 243) zaprasza na koleJ·ną imz cyklu „Kontynenty" - dziś
o godz. 18.30. W programie prelekcja na temat:
„Kraje Lewantu:
Syria - Li'ban".
® Pokaz kanarltów, pokaz przyrządzania napojów wiosennych wraz
z ich degustacją - to tylko niektóre
z punktów programu „Zielone wariaoje" w kaWiarlli LDK (ul. Traugutta
18) dziś o godz. 18.
'
@ Zakładowy Dom Kultury przy
ZPB Im. J. Marchlewskiego (ul. Ogro
dowa 18) przyjmuje chętnych do zespolu tanecznego w wieku od
14
lat. Zgłoszenia w sekretari,a cie
w
godz. 9-17, tel. 310-74.
® Kolejna giełda psów odbędzie
się 28 bm. w godz. 10- 15 w schronisku dla Zwierząt (ul. Snieżna 9/11)
Wszyscy chętni, którzy chcą posiadać
pieska, mogą skorzystać z tej okazji

prezę

WISLA
„McMasters" (USA)
od lat 16, godz. 10, 12.15, 14.30,
20, godz. 17 premiera filmu
prod. radz. „Monolog"
~S
WOLNOSC
„Billy
Jack" Od
"
~S
lait 16, (USA) godz. 10, 12.16,
"
14.30, 17, 19.30
WLOKNJARZ - „Janosik"
(A)
(poi>
-~- 9"""
.,,
· o d 1a t 7• gvu...
12,

li!'
~
~

I

I

1

c ęca - Szpital
im. Karcza.ka
(Armii
Czerwonej
15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
s 'tal im B !icki
zpi
· ar
ego (Kop-

14.30. 17, 19.30

ZACHĘTA -

„Kabaret"
(USA)
odz 10 12 1! 14 45

od lat 16
17.16, 19.4S g

S~ IJDK nów"

•

'

· '

'

Obr'.

Położnicza

.
pomoc
.

a a
rodzi•com

§
S
S
S

S

w

S
S
S
S
S

-

I

-to najszlachetniejszy czyn
człowieka dla człowieka

~
S
S

I GDZIE I

I

31.

§
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co • 1I
11
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sS

szczęścia"

S
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WAżNE
S

o t e god y
1
przez I
G orneJ
'*
•
pn~- na

,

a

TEATRY
~"'°""'"' y - j
J>rzyrzecrony
WIELKlt
1t
Wet!Klł
00
L~O 5'peCj~)". kiermasz z
~ kum-0szki- 7 gW~d!K>rU''"
e
ceruoną odz1ezą, któty w przyPOWSZECHNY _ godz. 19 „WielSIZJym
tygoid:n~u ma być otwarty
~ kl człowiek do ma!:vch lntere•
pr'.zy U!l.. Ptil()trkowsk1ei 238.
Dziś, 28 bm. w USC Lódź-Górna S sów". godz. 19,15 „Wkrótce naw. KASPRZAK przy ul. Pabianickiej 133 odbędą się
de1dą bracia"
Fot.: _ A. wa.}h 1 uroczystości . wręczenia
odznaczeń ~ NOWY _ godz. 18, l9.15 „Willld
za długoletnie pozycie małżeńskie. ~
w nocy"
Otrzymają je Zofia i Karol Dur- S
zam.
ul.
Trybunalsk,a S MALA SALA - godz. t 7 „Czeka-~~~~=."J:~~~~~~:::."1::~';;.':~ 1kowscy
.
"
jąc na Godota"
Po iól
7, Marianna i Bronisław Szymań- S JARACZA _ g. 18, 19 •30
Wesoła 20 oraz Helena
i diament"
" P
Oddanie krwi choremu iscy,Leonzam.Zającowie,
zam. Rokicińska !!\ MALA
SCENA
godz. 19 .30

kol~zank1 na pewno są o wiele bardziej sipragnione n,iż głodne.' bo my też
kupił

później, już

fD

Po pierwsze mamy taan salę Iron- V~ff_,y'/f///////////.H"//''"',.,-''''"'"'"""'"''"""''''''"'"'
najleyszą chyba po ~
~
Wielkim (na 370 miej.se)
CZAJKA „Smierć na za.kręsalę kamern1ną, 32 ookoje gry in:
cie" (NRD) od lat 14, godz. 17
dywjdualnej. sale do rytnniki
a
„Układ" (USA) Od lat 18, g. 19
także - jako że art~ta powlnien S
DKM - „Dekada strachu" (fr.) S
sprawny
_
od lat 18, godz. 15.30, 17.45, 20
dma salę giannasity.c2lną.
OczyWi- S 1
ENERGETYK - „semurg - ptak S
jest takile
z calym
(radz,) od lat 7, g. 17
zapleczem kiuchermym.
\;
„Mały wielki
człowiek" (USA) ~
16
Budo,wę roopoczęła załoga Lódzod lat
• godz 19
kiego Pnzedlsiębiorstwa BudlJ!Wlal!leKOLEJARZ - „Noc.ny
k<YWboj"
gie
Pir2ie1111y.silu LekJkiego-Południe S~
(USA) od lat 18, g<>dz. 16, 18
w 1970 r. TI'IWal.>o to dość d'ługo
GDYNIA - „Królowe
Dzikiego S
jednak faQ{it, re bu:
Zachodu" (fr.) od lat 14, godz.
diowa1no metodą tradycyjną, cegieł~ ~
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
ka po cegiełce, że za.sitosowan.o od- ~
HALKA - „Nieszczęścia Alfreda"
JJO'Wiedn.ie i:wla.cje, nawet pływają- S
(fr.) od lait 14, godz. 19
ce pod\łogi - po to, by je<l•ni u1 MAJA „Cudowna
lampa S
cznio'W1i1e n•ie przes2Jkadzali dt"ugim. S
Aladyna"
(A) cfr.) od lat 7, g.
2
Wymieńmy także Skomplikowane
l.S „ ool: Odyseja kosmiczna" S
prace.
z uzyskan.i€1lll od- S1
(BJ
(USA)
19 15 od lat 16, godz.
poWied1niiej
w sali
ls.so.
'
S
koncerrowej
i kameralnej.
S
Ml.ODA
„Prawo
Z k1·~~"nilk'
b d
._... S
gwałtu" ' GWARDIA
(B) (USA) od lat 16, ~
v•~~
iem u owy mgr uu. ~
g. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
Waldemarem Galickim i st. techMUZA „Wilk
mors.ki" (B) ~
nikiem Romanem Orł-OWskim roz_
(rurn.-NRF) od la.t 14, godz. 16 ~
mawia.my o budow.ie i o tyich, kt6:
18. 20
'
;rzy swoją postawa zas~użył<i na wvOKA - „Pa,100 Boży" (pol.) od
!'azy
UZl!lania. Do Tl!ich naleiy
lat 16, godz. 10, 12, 14, 16, 18, 2-0
mi&b!'z K. Matusiak, brygady· muPOLESIE
„WstPOm11ienia
z
rars'kie St. Woźniaka i H. Szewprzyszłości" (NRF) od lat 14,
czyka,
- K. Olszaka l
T.
TELEFONY
„Ciemna rzeka"
Stelmarskiego, spawaczy B. Soho(poi.) od lat 14. godz 16.45• 19 ~
lewskiego i betoniarzv - St. Bo- ~ Informacja telefoniczna
03
PRZEDWIOSNIE _ „Czwarta pa- ~
beekiego.
(A. P.)
~ Strat Pożarna
08, 68'-U, 595-55
ni AndersOlll" (his2lp.) od lat 16
" Pogotowie Ratunkowe
09
Na zdięcłach A. Wacha:
Widok
Pogotowie MO
07
godz. 10, 12. 14, 1ó (g. 18, 20 s zkoly Muzycznej od ultr11 Sosnowej ~~ Informac,Ja kolejowa
655-55
seans zamknięty)
PIONIER Informacja
PKS
zr.-•s,
547-20
" F rancusJ<i łącznik" l.'
i fragment hallu glównego.
(USA) ""
--' 1at
16
S Pogotowie wodociągowe • 835-46
•
godz. 1.5.30, ~
~

oertową

Teatrze

clńsklego
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Toksykologia - łnstytut Medycyny Pracy (Terasy 8)

'

„Węgorz za 300 milio(Wl.) od lat 16,
godz.
14.45, 17.15, (19.45 _ DKF)
"1~ STYLOWY - „Komando;;i" (wl.)
~ od lat 16, godz. 15.30, 17.~. Pro
jekcja DKF _ godz. 20
Si STUDIO _ ,,Lobu·z" (fr.) od :lat
~
lł,
godz. 17.30, 19.45
TATRY _ ,,W
t
cz „
pus yni 1 w puszł Y cz. 1 1 n (A) (pol.) od
at 7 • godz. l4.U „Klute"_ od
•
Jet 18 ('USA) g, 9.łS, 17.*5, JO

s

2.2)

NOCNA POMOC LEKARSKA
N
I
Stacji
P ocna 1 pomoc ekarska
ogotow a Ratunkowego przy ul.
Słenkiewicza 137, tel. 666-66.
0 g ó lnolódzk! Telefonl=y Punkt
Informacyjny
dotyezący
pracy ""'
placówek służby zdrowia telefon
615-19, czynny jest w godz. 7-21
aprócz niedziel 1 świąt.
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W Filharmo nii

„Noc na Łysej Górze"

~
- NasZJe przed.siębiorsbwo, Zaiklady Przeany.słu Wełnianego
m. P. Bardowskiego, dostarcza swoje wyroby zarówno na rY11ek, jak i - w formie półfabrykatów - dla innych branż.,
m. in. dZJiewiarskiej, przemysłu filcowego i tkanin technicznych
it!l. CJ:<l. tego więc, ile wyprodukujemy ton watoliny. waty kraWt~kteJ, a pt·zede wszytk.im przt:<Izy zgrzebnej, której brak
daJe się ostatmo porządnie we znaki, zależą wynik.i produkcyj1e naszych odbiorców ...
Dyrektor dis ekonomicznych. Leokadia Lukasik, obłożona ta>elami i wykresami. wprowad~ mnie w tajnik.i 0 racy swojego
Mamy bardzo dobrą, ofiarną załogę, z któ)rzedsiębiorstwa. ·ej co tu dużo mówić, jesteśmy dumn.i. Po.stanowiliśmy uczcić
JO-lecie Pol.siki Ludowej czynem produkcyjnym o wartości 5.200
.ys. zł. Do dnia d(l;isiejszego nasi pracownicy do&tarczyli już
fodatkową produkcję o wartości ok. 3 mln :z.I (według cen zby.u). Całość robowiązania przewiduje natomiast wyprodukowa.1 ie ponad plan 30 tys. metrów watoliny dzianej, l1 ton waty
trawieckiej i 42 tony tak ba.r<l!zo posruk.iwanej pnedzy zgrzemeJ. Ale to nie wszy&tk.o - p·racown.icy oddziałów pomocniczych
iostanowiLi przerobić dodatkowe 27 ton odpadów poprodukcyj_
iych. Ich zobowiązanie umożliw; wyprodukowanie ieswz.e więk
·zej ilości brakującej przędzy.
Pamiętające fabrykanckie czasy mury i chaZakład c. akterystyczny stukot współczesnych przędza~ek. 500-osobowa
:ałoga robowiązala sill dostarczyć ponad plan 22 tony przędzy
> wartości 1.650 zl.
- Czy wykonacie to 1.adanie? - pytam przędzarza Stanisła
wa. Jankowskiego. - Nie tylko Wo/konamy - odpowiada
ile przymierzamy się do przekroczenia na.5'Zych robowiązań.
święto
się
zb1iżające
-:Chcielibyśmy np. dobrą robotą uczcić
vszystkich ludzi pracy - 1 Maja.
2J0bowią
indywidualnymi
żeby
tym,
o
myśli
nas
z
- Wielu
:aniami pawieksizyć dodabkową prod!\.lkcję naszego J)t"Zedsię_
>iorstwa - dodaje Sabina. Paradzińska, odrywając s.ię na chwię od &WQjej przędz.arki.
Jankowski, czy
- Oddanych i ofiarnych pracowników jak
dor:z.u?aradzińska n.ie briikuje w nasizym prz.ed&iębiorstwie :a dyrektor dis techniczno.produk cyjnych, Ja.nusz Leśniowski.
- Trudno zre..."Ztą wymienić ws.zy&tkkh. ale Józef Tarnowski,
Janina Zbiejczyk, Zofia. Stasiak i inru. to „stara", z przeszło
25-letnim stażem pracy w zakładzie. gwardia. na którą zawsze
mo·żemy Uczyć. Nie brakruje równi-ei bardzo dobrych pracowZakładzie G, którego załoga PQ&tanowiła dostarczyć
ników
dodatkQwo owe 30 tys. metrów waboliny dzianej.
Wymieńmy więc zasługUjące na wyróżnienie snowaczki: Tedziewiarzy: Henr:vka
resę Pająk i Stanisławę Lewa,ndowską,
Stroińskiego i Zdzisława Szm:epn.nika, cerowaczkę Martę Chu(a.tl
Kaczmarek.
manecką i przewijaczkę Krystynę

w

•

Instytucje

wyjaśniają

Dłużej
••

n1z planowano

„Sabat wiedźm, pojedyńcze epizody
ma1·sz
o czarownikach, triumfalny
cale; tej hołoty, a jako ttnal uwienszatana,
przybyciem
czente sabatu
Taki szkic
władcy l.ysej Góry
utworu inspirowany dramatem Mendgdena „Czarownice'" nakreśitl Modest
Musorgski w 1860 roku. Lecz dopiero
po 7 latach partytura „Nocy na l.ysej Gorze" doczeka się ukonczema
j,ednak w szufladzie, bo·
Wyląduie
głosów na
wiem wiele krytycznych
Je; temat zniechęci kompozytora do
Po wte/ ii
pracy nad jej realizacją.
korektach autora, utwór ten doczeka
się w końcu ostatecznego opracowania, a jego autorem będzie M. Rtmski-Korsakow. To za ;ego sprawą jedna z
jak mówią krytycy, ta orkiestrofantazji
najciekawszych
wych - nabierze wlaściwego blasku.
że motywy
Przypomnijmy jeszcze,
„Nocy na l.ysej Górze" znajdują stę
także w twórczości operowPl MusorgI
skieqo: w opero· balecie „Mlada"
„Jarmarku soroczyńskim".

Bez kogio? Na!Ju'C'łllnd1! bez ha~ 1'1• ~
to, rzecz jasna, wyląazm.ie na.sza opinJa, bowiem jak
jednomyślnie stwierdzlono na WCZlOCajszym kolegium Kuratoriium O~regu Szkolnego m. Lodzi „nie
ma dobrej szkoły bez dobrze praoujące~ szczepu
harcersk.i·ego, a zadaniem harcerstwa w zreforrilQwanej sz.kole jest t1Jie tylko wspieran•ie jej we
wszystkkh dydaktycznych i wychowawczych o<>czynaniach. lecz przede wszystkim wzbogacanie ży
cia s.zkoly przez odpowiednie zagospodarowywa n•ie
czasu wolnego uczniów. rozwijanie samorządności
i samod,zielności dz;eci i młodzieży, k.ształtowanie
umiejętności
społecznych,
pootaw
właściwych
współżycia w gl"Omadzie itp".
Dokonując oceny pracy ZHP w szkole i placówm.
k<lch oświarow0-wychowawczych stwierdrono
in., że „miejsce organizacji i jej rola w wkole
~ależy w dużym stopniu od tego jaka je.sit sama
;zkola i aspiracje zawodowe nauczycieli". Obecnie
::::horągiew Lódizka ZHP liczy ok. 23 tys. zuchów,
narcerzy i instruktorów, co oznacza wirost o ok.
2 tys. w porównaniu z ub. rokiem. Swiadczy to
o przełamaniu okresowych trudności z lat poprz.ednich, kiedy to ilość zuchów i harcerzy za_
częla się zmniejszać, a także o tym. że poszukiwanie nowych, ciekawych form pracy dosto5owanych do zainteresowań i potrzeb młodzieży przy-

I

Dziś (o godz. 19.30) i jutro (o godz.
18) utwór ten rozpocznie koncert w
Ftlharmontt, który poprowadzi Henryk Czyż. Solistą bęc(zie znany już
melomanom tódzkim francuski planista pochodzenia algierskiego, laureat
wtelkte; nagrody na Międzynarodowym Konkursie w Genewie w r. 1961
Desire N'Kaoua. W jego wykonaniu
fortepianowy
koncert
uslyszymy
a-mol! E. Griega. W programie poD. Szosta·
h-moll
Symfonia
nadto VI
·
kowicza.

~
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Pisaliśmy o sprawie nadutyo!,
kich dopuścili się pracown;cy InstYtutu Przemysłu Skórzanego w U>dzi oraz pracownicy kSięgarn1 „no.
mu Książki". 5 osób czerpało zyski
z manipulacji fałszywymi rachunka-

•
To ,nas cieszy:

* Torty

i ciasta z dostawą
Bogatsza oferta
do domu

harcerstw.
Ł6ddtle
GOrM Jepne rMałtd)'.
poszczycić się może zresztą wieloma poważnymi
osiągnięciami za.równo na polu wychowania. jak

Hllf

I bardzo cennych Inicjatyw pN>gramowych, z których niemało zostało przeniesionych na teren ca~ego kraju. Nie znaczy to, rzecz jasna, że praca
t ro.zwój łódzkiego hareerstwa przebiegają bezproblemowo. Dają St.ię np. we znak.i kłopoty z kadrą
drużynowych i szczepowych, nie we wsizystkich
sz.kiolach harcene znajdują dla swojej działa1ności
właśoiwe warunkii l zainteresowanie. Rozwiązanie
tych problemów, orzyciągnięcie do harcer&twa jak
usunięcie
największej liczby dzieci i młodzieży,
dających o sobie znać ma.nkamentów w ~acy niektorych drużyn - stwarza obszerne pole do dz.ia.
!ania dla całej Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP,
mstruktorów ha.rcerskich, nauczycieli opiekujących
się tą organizacją, oraz całej licznej rr.eszy zuchów
i harcerzy. Zro2lllmiale jest bowiem chyba powszechnie że harcerstwo jest i będzie podstawow!ł
organizacją dziecięco-młodzieżową na terenie szko.
ły, &rganizacją o bogatych tradycjach i niemałych
zasługach oraz, ie nie tylko ludzie profesjonalnje
związani z wychowaniem muszą zrobić wszystko,
aby harcerstwo rozwijało się ja.k najlepiej i naj.
ciekawiej, zyskując sobie coraz więcej czlonków
(si)
i przyjaci6L

Suro we kary
za manipulacje z rachunkami
pokrywającymi„. kradzieże

&tanowlć pokrycie
sum. Jerzy
przywłaszcza.nych sobie
Chmielewski (Odolanowska 7) magazynier i Wiesław Rosiński (Litewska 5) - zastępca kierownika działu gospodarczo-admin istracyjnego upowatnienl był! do dokonywania zana
Babka. kokt>S-Owa I łowicka, torty „Ewa" I „Meksykanka", kupu materiałów piśmiennych
instytutu. Operowali @i.czpotrzeby
luksusowy makowiec i piem.ik w opakowaniu celofanowym, to kami, które
rarozliczać
należało
niektóre tylk.o z 9 nowości, ja.kie na. wczorajszej degustacji chunkami. Rozliczali je falszywymi
przedstawicielom handlu zaproponowalo Wojewódzkie Przedsię rachunkami
wysta.wianyml za rze.
biorstwo Przemysłu Piekarskiego w Lodzi. Przedsta.wiciele komo zakupione przez pracowników
W ten spoLPHS i PSS próbowali, uznali za smaczne i powiedzieli, że księgarni materiały.
sób okradziono Instytut na 167 tys.
chcą tym handlować.
zl, co zostało udowodnione POdczas
Dla n'.15 - ~<>nsl!IDen•tów to na- I n.ić prodiu]reję i w pełni realit1.0wać ro~rawy przed Sądem WojewódzKas.
kllp w Lodzi.
dzte;Ja. ze wybor cia&t w &klępach wszysbkie zamówienia.
spozywczych, a zwłaszcza w „De1ika.tesach", będzie boga.ll.szy.

Wiele arty.ku.łów, n;p. jabłec7lnilk,
czy sernilk, pakowane w tomofan,
może leżeć dłużej. Ciastka droż
holenderskiej,
dżowe z tzw. lin.ii
wyróżniają się bardzo apetyoznym
wyglądem. W sum.ie WPPP produkuje 26 asort~entów ciast, a
W.
jak pow;iedzial wczoraj d)'lt.
nie jest to ostatnie
Szymański,
jedsłowo zakład'U. Już niedługo
na z ciastkarni nastawi się wy!ąC?Jnie na wypiek ciast luksusowych. Ciesizy zwłasz= to, że
WPPP przy>rzeka w pierwszej powprowadzenie także
łowie maja
bardzo potrzebnej naszym zdianiettn
sprzedaży tortów i ciast
usłu!l'i z dostawą do domów. Dostawa bę
dzie bezpłatna. Warunek: wartość
zamówienia oo naj!l'Iłniej 100 zJ.

mt, które mlaly

Skuant .zostali: J. Cllmlelewski na
6 lat więzienia, 30 tys. zł g;zywny,
3 lata utraty praw I konfiskatę mienia w całości, W. Rosiński - na ł
grzywny;
1 pól roku I 20 tys. zł
Eugeniusz Wawrzyniak (Lutomierska
na 5 la_t, 30
17) kier. księgarni tys, zl grzywny, 3 lata utraty oraw
1 częściową konfiskatę mienia, !l!:dzi(Aleksandrowska 159)
sław Marczak
- na 3 lata t 12 tys. zl grzywny;
Kazimiera Olczyk (pracownica księ·
garni) - na pólt<>ra roku z zawieszeniem wykonania kary i 5 tys. zł
grzywny. Zasądzono zwrot 167 tys. "
zl na rzecz PQ6zkodowanej !nstytu•
cji. Wyrok nie jest prawomocny.
(ztj

d
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91r'u.meM:!r. tUO !'esttwalawe p1.oeenOpole 72. 18.00 Muzyka 1 aktual
noścl. 18.25 KNmika muzyczna. 19.00
I wydanie dziennika. 19.15 Gwiazdy
światowych estrad. 19.45 Z księgar
20.00 Felieton literacki.
skiej lady.
20.10 Muzyczne wizyty przyjaźni. 20.47
Kronika sportowa. 21.00 Fala 74. 21.10
21.35
Spotkanie z Ewą Demarczyk.
Klub 78.„ obrotów na minutę. :12.00
Fragm.
22.15
dziennika.
II wydanie
23.00 Wlad. 23.05
spotkań jazzowych
23.10
Korespondencja z zagranicy.
!!4.00
Zielony karnawal - cz, n.

ki -

Pii.OGRAM I

dobiera" - odc. 1'7.15 M~ ma~eto..
fon. 17.40 Pisarz miesiąca - A. !'tu•
18.00 Muzykalny detektyw,
śnlewicz
18.411
18.30 Polityka dla wszystkich.
Tylko P<> hiszpańsku. 19.00 Ekspresem
przez świat. 19.05 „Ocalenie" - J,
Conrada. 19.a5 Muzyczna poczta UKF.
grA·
20.00 „Jak znikający punkt" ją I śpiewają Skaldowie. 20.10 Blues
wczoraj 1 d.ziś. 20.35 z nagrań Arta.
Autorów.
20.50 Magazyn
Tatuma.
21.50 Opera tygodnia - Charles GounOd - „Romeo i Julia". 22.00 Fakty
dnia. lt2.08 Gwiazda siedmiu wieczo·
rów - M. Fugain 22.15 Trzy kwadranse Jazzu. 23.00 Glos poety - Mo
Bue>:akó\\'na, 23.115 Koncert.

io.oo w.lad. 10.08 zespoły wokalnolnstrumenta:lne. 10.30 Sława i chwała
- <><le. 69 10.40 Westem bez 'wizji.
u.oo Kwietniowe melodie. 11.18 Nie
w związku z naszą notatką pt. TELEGRAM NA MOTOCYKLU
tylko dla kierowców. 11.25 Refleksy.
„Trudno zrozumieć" a mówiącą, że
Katowice na muzycznej ante11.30
opóź
drugi
raz
po
R.
Wł.
inwalida
poczże
się.
Dowiedziałem
A. T.:
nie, · cz. I. 12.05 Magazyn z kraj u I
nił swój wyjazd do sanatorium, zaposiapracowników
przyjmuje
ta
ze świata. 12.20 Chwila muzyki. 12.25
pismo
nam
przysłal
HSI
rząd
pojazdy mechaKatowice na muzycznej antenje, cz.
dających własne
stwierdzające, że w br. termin reII. 12.40 Kluby rolnika - rolnikom.
manentu zdawczo-odbiorcze go usta- niczne do rozwożenia telegramów.
13.15 Rolniczy Wiadomości,
sądząc, że zosta13.00 Spiewa Sląsk.
lił na 28 marca,
Chciałbym podjąć taką pracę, tylkwadrans. 13.30 Bossa nova wciąż
nie on zakończony w ciągu dwóch ko nie wiem do kogo się zwrócić.
dni, gdyz w sklepie prowadzonym
W ub. roku :i:aklady \ryprOOUk<>- m<.ldna. 14.00 Ze ~wiata nauki. 14.05
PBOGJLAM •
zbyt
RED.: Doręcza.niem telegramów waly 3.013 ton ciast, w tym roku z
przez rzeszowską
mikrof~mem
przez pana Wł. R. nie było
TELEWlZJA
Niestety remanent na. terenie naszego miasta zajmu- planowany wypiek 3.840 ton cias•t. wieś. 14.30 Sport - to zdTowie. 14.35
wiele towaru.
8.35 My 74. 8.łS Góra.le,
WJ.ad.
8.30
stąd
Li1
15.05
dnia
Wiad.
pól
o
15.00
przedłużył się
Okręgowy Urząd Telek\)- W 1976 r. spodziewane jesit otwat"- Ckrące rytmy
je się
PROGRAM I
opóźnienie.
sty z Polski 15.10 Rep. z xn Kon- gó'!'ale, góralska muzyka. 9.00 Współ
9.20
te munikacjl Międzymiastowej przy c<ie dwóch nowych cia.sobkarni. Jed- ku."Su Piosenki Radzieckiej w Ino- zależność między organizmami.
N astępnle zarząd zaznacza,
al. Kościuszki 51'1.
muzyczny. 9.40 Aud.
na w ciągu 16 godzin wypiekać wrocławiu. 15.30 z
9.30 Telewizyjne Technikum Rołn.i·
działalności
zawsze w całej swej
musicalowych Kołowrotek
„Człowiek cze (W). 7.00 Telewizyjne Technikum
IO.OO
Urząd ten dla doraźnych potrzeb będizie 20 ton w 10 asortymentach. scen. 15.45 Skrzynka muzyczna. 16.00 słowno-muzyczna.
jego myślą przewodnią była I jest
ludzi - „Ostatni atak na Rolnicze (W). 10.00 Nowela filmowa.
6 ton, w tym więksrość (L) Wiad. 16.10 z polskiej fonoteki. wśród
s~rawa rehabilitacji, troska o czlo- zatrudnia pracowników posiadają druga i udzie- pączków smażonych automatycznie. 16.30 Aktualności
In. cych pojazd mechaniczne
kulturalne. 16.35 Kunyang Chhish" - rep. 10.30 Mu- (W). 10.30 „Trzy tysiąclecia" - film
wieka. czego dowodem iest m.
.
. Y .
dla kla- dok. prod, węg. (kolor, W). 11.05
to, ze pan Wł. R. co roku otrzypieśni". 17 .oo Radio- zyka operowa. li.OO „Próby"
\la. wszelkich mformarj1 na. temat Zanim to nastąpi. zakłady muszą .:w żolnierskiej
muje skierowanie do sanatorium.
11.30 Wiad. 11.35 Postęp Dla szkół: Wychowanje technicz:ne
In- sy VIII.
na
Ballady
17.20
aud.
lcurler
uspraw_
aby
starań,
dołożyć
jeszcze
(h)
zatrudnienia.
ewentualnego
(h)
· ·
w gosPodarstwie domowym. 11.45 Od dla klas I-III lic. - lącznosć ra12.05 (L) Komuni- diowa (z Katowic). 12.00 Dla szkól:
llllłłlUllHlł Tatr do Bałtyku.
katy. 12.10 (L) „Mistrzowie gospodar- Wychowanie obywatelskie dla klas
.llllllllllllllDllllllllllllllllllllllllllllllllllllWlllllllllllllllllllllUllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHlll81HUlllllłHHIHllHlllll
rep. 12.25 (L) Od symf0<nli VIII - Nie ma praw bez ol><>wiąz.
ności" (L) „Skóra I ków (W). 12.45 Telewizyjne Tedmi·
do piosenki. 12.45
rep. 13.00 Dla klasy IV li- kum Rolnicze (W). 13.25 Telewizyj.
sierść"
przekręcić gallkę tranzystora i wahała się długo,
Postanowiła
ceum „Kartoteka". 13.20 Sp;ewające ne Technikum Rolnicze cz Gda1'lska)
Tłumaczył R· NORSKI
czy puścić prysznic zimny, czy gorący. Zdecydowawszy się na
aktor.kl, 13.30 Wiad 13.35 „Pożar" i 14.40 Politechnika TV: Matematyka;
pierwszy, namydliła się porządnie. zdenerwowana. że trafiła na
„Snieg" OPoW. 13.55 Min~przegląd f01- kurs
przygotowawczy - Równania
wiadomośoi. Już. miala wybrać inną ro:ngło§n.ię, kiedy właśnie
Wrocławia).
(z
k!orystyczny. 14.00 Więcej, lepiej, ta- trygonometryczne
dla
pod.niecony,
14.35
wyraźn.ie
Moskwa,
speaker,
Radio
Matematyka.
niej. 14.15 Tu
słowa, jak.ie wypowiadał
15.15 Poli techn i.ka TV:
15.40
15.00.
o
Zawsze
15.00
Równ:inla
Koncert.
sensu.
przygotowawczy
kurs
specjalnego
niej nabrały
Robotnicza". I nierówności tryg<:>nometryczne (z.
Męski „Lutnia
Chór
Bardzo wolno zamknęła kurek I zastygła z ciałem pokrytym
Mto
Estrada
16.15
16.<XJ Ludzie nauki.
Wroclawla). 15.55 NURT (z Krakojesz.cze mydłem. Tam. w Los Angeles ... Teraz z kolei jego brat„.
16.40
dych Muzyków 16.45 (L) Akt. !ódz- wa),
16.30 Dziennik (kolor).
Wzdrygnęła się. Nagle atmo.sfera jakby zlodowaciała. Machinalkie. 17.00 (L) Ton I test. 17.03 (L) Dla dzieci: Pora na Telesfora - w
nie ręką odszukała kurek z ciepłą wodą, przekręciła. Wrzący
mag.
piosenka
I
rytm
kosmosie„
Mel<><lia,
programie m. in. „Miś w
prysznic sprawił, że zadrżała. Myśli jej zaczęły galopować we
Młodych.
17.30 (L) Radiowy Klub
.,Przygody m1s1&
- film z serii:
wszystkich kierunkach rejestrując jednocześnie słowo, płynące
17.45 (L) Koncert rozrywkowy, 18.20 Cola•gola" (kolor, W.). 17.20 Tyg<>Qwiary.
do
Nie
Echa
Straszne.
18.30
zaskakujące.
muzyczny.
To
Młodych nr 30
Temllnarz
z aparatu radiowego.
nik Informacyjny
(WJ- 17.~5
dnia. 18.40 Zmiana skali. 19.00 O „Życie w internacie"
Temperatura wody stała się nie do zni.esńenia. Zamknęła Iłu.
sztuce wspólżycla z ludźmi. 19.15 58 „Dwie szkoły" - telekonkurs (W).
rek i wyskoczyła spod prysznica.
Transmisja
19.30
ang.
TelereJęzyka
J8.IS.
.
lekcja
18.00 Wiadomości dnia
koncertu symfonicznego. 20.07 Dysku- klama (z Lodzi). 18.20 Najlepsze z.
Nacierała się mocno ręcznikiem, rozmy~lająe z wi~ jut
20.27 D. c. koncertu. najlepszych program popularno•
sja literacka.
spokojem. Tak zatem Plymouth Rock mial rację. Oni nie złożyli
21.06 Muzyka rozrywkowa. 21.30 Z naukowy cW), 19.05 PrzyPominamy,
broni. Bezpieczeństwo. którym ufnie cie.szyła się od siedmiu
sport.
Wlad.
21.50
świata.
ze
I
Dobranoc (kokraju
19.20
(W).
srzyi
radzimy
śl.ad
jej
także
odkryto
miesięcy, bylo iluzoryC.?llle. Czyżby
(kolor). 20.20
21.57 Chwila muzyki. 22.00 Magazyn lor).
19.30 Dziennl,k
kowano s~. by zgotować jej taki sarn loe, )akt ~
23.00 Nowości Pols$iego Nowela filmowa (W). 20.50 Panora.studenrucl.
ofiarom, wyliczonym praeii: Plymouth Rocka?
21.30 Wiad. sport.
Wydawnloollw.a MU2'ycznego, 13.30 Wia- ma (.kolor, W).
Wdrapawn;:r efę po 110hodaoh, wyolętyoh w za.tygłei lawie,
dom<>ś<li.
Powiedziała sobie trzeźwo, że to mało prawdopodobne, wedłu,g
(W). 21.35 Teatr Telewizji: Cha~łes
PROGAAM ID
Peyrm - Ch-appuis „Judyta" (W).
na piramidę, na której wznosi się kaplica z XI stulecia pod
ws.zelkich pororów. Po cóż. by mieli tak długo zwlekać z akeją?
DziennLk (kolor).
X.OO
ni!k<JlmlU
szczęście.,
los
na
Fra.ncję
orzez
weZJWaniem świętego Michala d'Aiguilhe. zadyszana, wyikrz.}"lmeTeraz ten daJ.eki rajd
U.Ol ?oł\ldnlowe wyrumi.. ma«. ,IE
la:
nie pozwoli odnaleźć jej śladlL Ale jek dhJ,io jes7l0Ze bęcm.
„Równo~a
12.20
świata".
ze
i
PROGRAM U
.kiraju
- Tu musimy zainwestować nasze kapitały, Organirzlowa~
musiala się ukrywać? Przez całe życie?
ga" grają I. Bryl 1 H. Lukjanow.
zwiedzanie kaplicy, specjalnie dla korpulentnych pań. Kuracja
~
...
w"6ella
kąpielowy,
warte
~a.frolc
Co
NarrucLw.S2:y na siebie
12.:!S Za kierownicą. 13.00
1'7.lS „Odbicie morza" - cz. I odtłuszczająca. Sukces gwarantowany.
(Gdańsk).
śpiewa Hubert Szymczyń Morze w polskim filmie
slońce Potrząsnęła mocno. śpiącym,
Po południu, wlokąc się, dotarli do Mende. Przygarnęła ich
s.kl. 13.05 INa wrocławskiej antenie. 18.05 Arsen Lupin - odc. V „Chipomrukńem niezadowolenia otworzył 00911
Z
!'Zeki
brzegu
na
ulokowana
15.10
świat.
restauracyjka,
przez
15.00 Ekspresem
gościnnie cudowna
mera Kalifa" 1kolor). 18.50 Sprechen
- Daj mi spać, umieram ze zmęczenia.
Greckie rytmy 1 rymy. 15.30 „Fu- Sle
deutsch? - język niemiecki,
Lot. Susan, która przyrzekła sobie, że po skończeniu powieści
- Przebudź się, Jacques. Posłuchaj, to bwdllto .......
- mini lekcja 26. 19.20 Dobranoc. 19.30 DzieQ
chusteczki"
„Dwie
I
tryna"
wyda zbiór francuskich przepisów kucharskich, przeznacwny
ważniejszego niż sen.
nic
ma
Nie
śpiewa.
Polonia
15.50
.sluchowls.ka
nik (kolor). 20.20 Ekran wspomrueń
dla amerykańskich g0&podyń domowy.eh, zajadała się loka.lnymi
Potrz.ąs.nęla nim jeszcze raz. Zaczął jęczeć:
film fab.
16.00 Drugie narodziny miasta - Po- „P1gulki clla Aurelii" wyrobami z wieprzowiny oraz pstrągiem w migdałach, które
~.
Przypomina- prod. pol. 21.50 24 godziny (kolor}·.
Jesteś sadystką. Założę się, że masz ~ •
16.15
gawęda.
wroty
obfi.cie . .sokra,plała winem &>6e de Cahors.
7llllęo:z.enia.
ze
1970.
umieram
Kolonii
w
już,
ci
Jazzowy
Powiedziałem
my Festiwal
22.15 Język rosyjski 22.00 Test.
- Prawdziwy pstrąg z rzeki. Nie z ba5enu - odświadc:eyła
16.45 Nasz rok 7ł. 17.011" Ekspresem powt.
(Katowice). :lt<l.l!ł
- Nie ohodzi o to. Po.słuchaj mnie, to sprawa J)OW'6linal
lekcji 27
pochodzenia.
z
paryżanka
restauracji,
właścicielka
z dumą
pnaez Ś'WIM. 11.06 „Drzewo liści nle NURT I& .K:rakowa),
Zamknął oczy, ale ona pochyliwszy się nad nim, rl.ll"'elacjon<r
wal11 mu, co u.slysizala przez radio.
Po obiedzie włóczyli &ię ulicami miasta, potem nad bt-zegiem
Opowiada•nie jej rozbudziło go całkowicie. Ni~adnie zapMlł
13!559
Lotu. Pogoda była cudowna, kojący spokój dziafa.ł rel.akisowo.
I !!i!i!iiiE I Bi!1i1E
I ii!lllil!a I~ I &al: I S!iiEl! I
;pa,plero.sa i wydnnuohnął dym w stronę wfiltu. Zakończyła:
mogli?
oni
jak
- To strasme, prawda,
Menele, Loeere. l'nno.ta. 8 ozerwca 1961
li
- O n i? Co chcese przez to powiedzieć? Z tego, co tm pne4
c:do~CJA TEATRU WIELKIEGO W ŁOl>m
)edMec>
na
mm.ach
przecież
to
by'l
"'1'JJWO!·!lla
ad.ałaś,
i
opow.
delikatnie
chwilą
Bard2l0
Obudrlla e.ię w jego ramionach.
uprzejmie zawiadamia,
Z tranzystorem, paczką
wieka.
się z uścisku i wyśliznęła z łóż.ka,
- To t!lPiMit. jacques. Taki sam, jak w w)'l)6dllft , . , i..v..
papierosów i zapa1niC7Jką zamknęła się w łazience. Lufcik byt
że 1 Powoóu choroby aktora w dniu dzisiejszym zamiast
- Co ty wygaduje.n? Skąd wies<L?
otwarty. Kólko błękitnego nieba w luf.chltu. którego nie mą.c.i
~u J. Offenbacha „Opowieści Hoffmanna" grana bę
~
Głos j~o sita! &ię lodowacy. P~ 911 •
la żadna cllrnurlta., zapowiadało dllień słoneczny, 20rący, Hdzie opera O. Nicolai
zdziwiona.
dosny.
I<
„W1!l80ł'.E KUMOSZKI Z WINDSORU" (godz. 19).
dzieje!
tobą
z
się
oo
JaequeB,
Ależ...
Gdzieś wt w poblimu ćwierkały ptaki. Dzieci bawitly si~.
Oeobom, który".1 "."·wym. zmiana repertuaru nie odpowiada
Je~o twarz 7Jlllienila sóę w jednej chwili. I n~~
płynącej
W oddali młody głos towarzyszył modnej melodii.
1bła się na powrót eerdeczna. Umiechnąl się do niej czułe.
ka.u zwraca pieniądze. Za nie wykorzystane bilety abona
z radia. BY,ła to jedna z tych pioeenek. zrodzonych w czas
- Nie zwracaj Jla to uwagi. Sue, jeszcr,e się dobru n.ie _ .
memowe :rwrot gotówki nastąpi w radach zakladowychJ
letni, które giną razem z nim „Tygiąoe razy, oo dnia. dziewczybllctzlWem.. Zamów Mczej śniadanie, umiecam 11 fl'oo6u..
ny r71Ucają chk>poów" ~a..
P R Z E P B A li Z A M Y.

ZMIANA REPERTUARU
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Redaktor naczelny
1krytlla nr •· Telefony: centrala •S-00 ~czy Ile wnystkimi działami
Reda1uie kolegium Redakc)a · - kod 90-103 Lódt, Piotrkowska N. Adres pocztowy: „DL" Lódt,
223-05, dzlal listów 1 Interwencji 303 _04
n sekretarz 204-75 Działy: mlejsld 341-10, ałr-ł'I, sportowy 208-911, ekonomiczny 228-32, wojewódzki
Sekretarz OdPowledz!alny,
z-ca redaktora naczelnego 307-2~
odpowiada)
nie
redakcja
621-60. „Panorama" 307-28, dzial społeczny I !otoreporterzy 379-ll'I. Dział 01loszet\ 311-60. (Za treść ogłoszeń
(rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca), kulturalny
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Redakcja nocna 869-68, 868-78. Wydaje Lódzk!e' Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa Kslątka Ruch".,llllCena
l.Dtormaej!
Wsz61k!ch
91.
Jlf,otl'lllowlka
I.ód.i,
;,Rum•"•
0 warunkach presklepie
w
nabycia
do
„Dziennika"
przyjmUJll. ut'Zędy pocztowe 1 oddziały terenowe „Ruchu". Eqzempłarze archiwalne
numeraty udzielają wszystlde placówki „Ruchu" I po~. Nr lndell: " 35003,
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