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J 
ut od sobotniego popołudnia blisko 80 tys. ezłonk6w 
i kandydatów partii w Lodzi. ponad 100 tys. na terenie 
ziemi łódzkiej, przys,ąpilo do realizacji 01ólnopartyJne-
110 czynu spolecinell'o. Celem tego przedsięwzięcia, tak 

Jak l we wrześniu .ub. roku, było przysporzenie s11ołe1·1eństwu 
nowych wartości. nowych obiektów wypoc:r.ynku i pracy. Prz1<
de wszy~tkim jednak, była to na.iwieksza manifestacja zwar
tości 5zeregów partyjnych, poczucia wiezl ze społeczeństwem. 
zrozumienia potrzeb i zadań dnia dzisiejs7e10. 

W kilku tysiącach punktów naszego miasta od wczesnych 
godzin rannych pracowano przy wznos1eniu obiektów budowla
nych, przy porz11odkowaniu ulic, parków I osiedli. Instalowano 
oświetlenie. budowano nowe ciągi komunikacyjne. 

. We wczesn11 niedzielny ranek na terenie Osiedla Im. M. Koper
nika przy ul. Towarowej zastaliśmy przy macy kierownictwo !ód%
ktej instancji partyjne] z I sekretarzem KŁ PZPR a . Kopersklm 
i pracowników Urzędu Miasta z prez.vdentem m. Łodzi J . Loren
sem. Przygotowywano teren pod budowę ulic wewnątrzosieclto
wyclt, porządkowano trawniki, 

Osiedle Mlo-
dJich na Karole
wie. Tu praco-
wano w k<tku 
punktach. Przy 
ul. M . Fornal
•kiej zastallsmy 
liczną grupę pra 
cowntków Urzę
du Celnego . Prze 
kopano i za.sia
no trawą w iele 
trawników, wy-
w i eziono ktlka. 
wywrotek zala.-
dowanyc/t ka-
mieniami t gru
zem Tow M. 
Lasocie w pro.cy 
dzleln iP r>omaga
la. 1e; 3-letnta 
córeczka. Ka.si a. 
Wprawdzie małe 
raczkt nie mogly 
porad2tć norma.l
num narzędziom. 
ale vrzydal.11 I ę 
grabki zabrane 
z pta.skowntci." 

Za.logi „Stomilu' ł „Elty" pracowaly przy budowie ulłcy Alek• 
sandrowsk te; . Porządkowano otoczenie zakładano trawntki . Na. tym 
wielkim placu znalazlo się jednak wiele do zrobienia także dla 
tnn11ch. Przed poludntem u zb iegu ul . Alek s'lndrowskiej z Trakto
rową zastaliśmy bltsko ZOO pracowników ŁPHS. Mówi E. Szcza.
wiński . - Kiedy przyszliśmy tu rano, teren w y glqdal tak, ile ręce 
opa(ia.!y . Masy gruzu. pn ie . drzew, księżycowy krajobraz. Już teraz 
możemy być z siebie zadowolen i. 

W Parku Staromiejskim zastajemy najlepiej chy'Ja przygotowa
ny fron t robot z dotvchczas oglądanych Komplet narzędzi dl a. 
w szy stkich, ule obok teqo przygotou·ane umywal nie i napoj e. Prz11 
instalowani u ośwlPtlen ta >a .<ta ltśmy tu k!lku.<et nauczycieli z ba.
lucktclt szkńl E. Kosil\ska 11<."zy matP maty ki w Szkol e Podstawo
wej nr 17. Wraz z kolefonlw ml UJ1ęta 1est ttk/ndaniem kal>la zasl· 
lającego. K i lka metrów dalej grupa nauczucieli ze Szkot11 nr ldS, 

t.61H, wtorek 1ł maja 1974 roku I Cena 
50 gr Rok XXX Nr 113 (1913) 

DZIENNIK 
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Przyjęto projekty pięciu nowych ustaw 

c 
111111 

Jak lnformu,fe rzecznik prasowy rządu, 13 bm. odbyło się ~osiedze!lie. Rady Ministrów. Ro~p~trzo
no . projekty przepisów prawnych niezbędnych do wprow,adzenia w z;vcie szeregu postanow1en za
wartych w rządowym programie płacowo-socjalnym, ktory w styczmu br. akceptowany był przez 
Xll Plenum KC PZPR i zatwierdzony przez Sejm. 

Przyjęto mianowicie pro_jektl;' I to l'óżne Tozwiązania .o _charakterz.e 
pięciu ustaw. wraz z przep1sam1 socJalno-bytowym swiadczące . o 
wykonawczymi, w których za war- dużej trosce i konsekwentnym dz1a 

r/Q/////////H/H/JW"H.U/.H/H//.U'"////////HHHHH.Uń 

Spotkanie z p·rze,wodniczącymi 

związków twórczych 
13 bm. prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz - wspólnie 

z członkami Biura Politycznego KC PZPR: Janem Szydlakiem, 
Mieczysławem Jagielskim. Józefem Tejchmą 1 sekretarzami KC: 
Jerzym t,ukaszewiczem I Wincentym Kraśka - spo-tkał się. z _prze
wodniczącymi związków twórczych: Jarosławem Iwaszkiewiczem 
- związek Literatów Polskich. Henrykiem Busz;ko - Stowarzy-
5zenie Architektów Polskich. Gustawem Holoublclem - Stowarzy
szenie Artystów Teatru : Filmu. Janu~zem Kaczmarskim - Zwią
zek Polskich Artystów Plastyków, Jerzym Kawalerowiczem -
Stowarzyszenie Filmowców P<Jlskich, Karolem Małcużyńskim 
stowarzyszenie Autorów „ZAIKS", Stanisławem MoJkowsk~m -
Stowarz;yszenle Dziennikarzy Polskich. Janem Stęszewskun -
Związek Kompozytorów Polskich, Stefanem Sutkowskim - S_towa
rzyszen le Polskich Artystów Muzyków. Andrzejem Was1lewsk1m -
Polskie Towarzystwo Wydawców Kslą~ek oraz Mariuszem J?mo
chowskim - przewodniczącym zwiazku Zawod<iwego Pracowników 
Kultury • Sztuki: Zbigniewem Zału~kim - l sekretarzem POP 
przy ZG ZLP. redaktoram i warszawskich tygodników społeczno. 
kulturalnych - Dominikiem H~r<>dyńskim - .. Kultura", M1ec_zY
stawem Rakowskim - „Polityka". Jerzym Putramentem - „Lite
ratura" . 

w czasie spotkania. które przebiegło w serdecMej atmosferze -
omówiono aktualne problemy rozwoju kultury I związaną z tym 
rolę z;wiązków twórczych. 

Zapowiedź koni erencj i 

laniu państwa na rzecz poprawy 
warunków życia różnych grup spo
łecznych. W najbliższym czasie 
dokumenty te zostaną przesłane 
przez rząd do Sejmu. Chodzi o 
następujące akty prawne: 

- PROJEKT USTAWY O ZMIA 
NIE NIEKTÓRYCH PRZEPISOW 
O ZAOPATRZENIU EMERYTAL
NYM: przewiduje on bardzo istot
ną reformę emerytur i rent pra
cownir.zych. Reforma polega nie 
tylko na zapewnieniu sukcesywne
go podnoszenia bezwzględnej wy
sokości świadczeń, ale również na 
znacznej poprawie ich relacji do 
plac. Poprzez coroczne podwyższa
nie stawek, począwszy od 1975 ro
ku, stawki emerytur dojdą w 1980 
r. do wysokości 80 proc. zarobku 
wynoszacego do 2000 zł. a 50 proc. 
-od kwoty zarobku ponad 2000 
zł. W tej samej proporcji wzrosną 
także stawki procentowe rent in
walidzkich oraz rodzinnych. 
Zakłada się również - co r.a· 

warte jest w projekcie rozporzą-
dzenia Rady Ministrów pod· 
wyższenie już od I slerpnla or 
najniższych emerytur i rent orar 
dodatku do emerytur i rent dla 
inwalidów I grupy i dla ociem
niałych. Kolejne rozoorzadzeme 
Rady Ministrów, które było przed
miotem dyskusji na posiedzeniu. 
określa zasady wcześniejsze~o prze 
chodzenia na emeryturę kobiet, a 
także inwalidów. 

- PROJEKT USTAWY O ZAO
PATRZENIU INWALIDOW WO
JENNYCH l WOJSKOWYCH O
RAZ ICH RODZIN. Wraz z pro-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

W. . d ~ 
:Radio kairskie !)(>dato wiadomość 11w0Je 11t&nowl5ko ... ·~rawie zadrd- iOSI za fOZWO am" 

0 nagłym zwołaniu kon.ferencji sze- , nień. yv stosunkach między Egiptem I 
fów dyplomacji 10 patistw czlonkow a Libią. W poniedziałek rano agen-
sklch Lil!! Arabskiej . Zbiorą się o:it cje zachodnie, p-0wołu.ląc się na bil- Jak wynika ze wstępnych, niepeł-
20 maja w Kairze aby omówić skowschodnlą. agencje MENA, poi.n- nych jeszcze danych, społeczeństwo 
pnygotowanla do konierencjl gospo- formowały, ze Egipt odrzucU hst włoskie wypowiedziało się w obec
darezej państw arabskich I za<:hod- Kadafiego, . uznając. ~e lest on ?1e nym referendum za utrzymaniem o
ni<>europejsk1ch Liga Arabska zable- do pn:yjęc1a. Z~aniem zachodmch bowiązującej od 3 lat we Włoszech 
ga 0 Przy~p!esze:ite tenm.nu _zwola- o~serwato.rów pohtycznych, zaró~vno ustawy rozwodowej. Po przeliczeniu 
n!a tej konferencJi W naradzie s;e- wizyta Dzalluda jak i list Kadafiero ponad polowy głosów wynika, !:!: za 
fow d;Vplomacjl wezmą u~~lal pr .. ed do Sadata nie przyczynlly slę. ~o j utrzymaulem ustawy wypowiedziało 
stawlc1ele: Egiptu. Arab11 Saudyj- poprawy stosunków ef:'lpsko-bb1J· się 55,3 proc. Włochów, a za jej 
skiej. Syrii. A~gierll. Kuwejtu. Zjed- sklch. zniesieniem H,7 proc. 
noczonych Emiratów Arabskich, L.1-
bii, Tunezji Maroka l Sudanu. Pan-
stwa arabskie pragną. aby poza • 
sprawami gospodarczymi na plano
wanej konferencj i z udziałem przed
stawiciel! naństw Europy zachodniej 
omawiano tak.że nielctóre problemy 
·polityczne. * + • 

W niedziel<: przebywał w Kairze z 
niespodziewaną, kilkUSl'Odziuną wizy
tą libijski premier Abd es-Salam 
Dżallud. Jego oodrót do Kairu ..,. 
zdaniem agencji za<'hodnich - mia
ła na celu poprawę zadrażnion:vch 
stosunków t.!?iPSko-llbl.lskich, które 
pogorszyłv się feHeze bardziej po 
ostatnim nieudanvm ataku na Woj
skową -'kademle Techniczną w Kai
rze. Przywódca i:rupy, która doko
nała ataku - jak olsała P'!'asa kair
ska I stwierdzały czynniki oficjalne 
- był związany z Libią„ a nawet 
osobi8cłe z pulkownlklem Kad!lflm. 
Krótkie rozmowv Dżalluda z Sada· 
tem zbiegły sit: . z listem Kadafieito 
do prezydenta Sadata, którego treść 
została podana do publicznej wiado
mości przez radio tr:vnoliskie. W U
ście pi:zywódca libijski pr-zedstawia 

Okazało sii:. 
że na.si naucz11-
ciele 'PO trafia 
n iemal wszustko 

ustawiono 
ałupu oświetle
niowe, zamonto. 
wano lampu. 
podłączono ka
ble elektruczne. 
W JJracu poma· 
gali zresztq na
uczyciele ze 
izk6ł zawodo
w uch. i techni
ków. Specjali
stów więc nie 
zabrakło. Park 
Starami~ jski z11-
1kal Jlo te .1 jed
ne; niedzieli 
bardzo wiele. 

·Polacy liderami 
w klasyfikacji indywidualnej 

_i drużynowej 
Pełnym sukcesem polskiego zespołu zakończyła się miniona nie

dziela, będąca piątym dniem walki w tegorocznym Wyścigu Po
koju. 

Po nie najgorszej jeździe indywidualnej na czas z Międzyrzecza 
do Gorzowa (szczególnie T. Mytnika, który zajął na „etapie praw
dy" ID miejsce), nasi kolarze triumfowali na mecie w Szczecinie 
zar.ówn0 w klasyfikacji Indywidualnej jak I drużynowej, 

Wicemistrz Swiata St. Szozda sta
nął na najwyższym podium, zdoby
wając 30 sek. bonifikaty. Wprawdzie 
jako pierwszy minął linię mety W. 
Lichaczew, ale międzynarodowe jury 
wyścigu, zgodnie z regulaminem za 
zajechanie Polakowi drogi na bieżni„ 
przesunęło kolarza radzlecklel:'o w 
klasyflkacjJ na koniec grupy, 

Nieco gorzej powiodło się kapita
nowi polskiej drużyny - Kręczyń
skiemu (mlal, na szczę~cie niegroźny 
upadek) I bełchatowianinowi Kacz
markowi (musiał zakładać łańcuch 
tracąc cenne sekundy). 

A oto sytuacja po VI etapiei 
(Dalszy ciąg na str. 2) 

Dziś VII etap 
Dziś uczestnicy 

przekroczą granic<: 
na teren NRD. 

Wyścigu Pokoju 
Polski i wja.dą 

Trasa wiedzie ze Szczecina do 
Neubrandenburga l ma 155 km. 

Kolarze p'!'zekroczą granicę ju:!: na I 
10 kilometrze od startu a następnie I 
na 39 km w Pase'Talk znajduje się 

pierwszy lotny finitu, gdzie przejazd 
czołówki spodziewany· jtl-'t ok. go
dziny lł. 

DrugJ lotny fi.nisi: znajduje się na 
Sł km w Anklam (ok. godz. 15.05). 

Przyjazd pierwszych kolarzy na me
t~ w Neubrandenburgu spodziewany 
le&t ok, ~ 16.łO. 

Uroczystość 

z udziałem E. Gierka 

-
Komisji Planowania 
przy RM 

Z udziałem I sekretarza KC 
PZPR Edwarda Gierka, przewodni
czącego Rady Państwa Henryka 
Jabłońskiego i prezesa Rady Mi
nistrów Piotra Jaroszewicza, odby
ta się wczoraj w Warszawie uro
czystość z okazji 25-lecia Komisji 
Planowa nia przv Radzie Ministrów. 

Po zagajeniu uroczystości przez 
I zastępcę przewodni<'zacego Ko
mis ji Planowania, Kazimierza Se 
comskiego. głos zabrał premier 
Piotr Jaroszewicz. 

Polska Partia Robotnicza - de
cydu .iąca sita dokonanego w Pol
sce przełomu społeczn ego od 
pierwszej chwili głosila prawdę, 
że szybkie pustępy rozwoju kraju 
możliwe sa jedynie na zasadzie 
gospodarki planowej, opartej o 
silny ośrodek centralnego plano
wania. To •tanowisko :r.awieraty 
deklaracje proE(ramowe partii i Ma 
nifest Lipcowy PKWN. 

Utworzenie Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego w roku 
1949 było wyrnzem tlefinit:vwn~20 
zwycięstwa tej twórczej koncep
cji. 
Dziś Komisja Planowania pelnl 

nader istotne funkcje koordyno
wania i uzgadniania planów na
szego rozwoju z dążeniami i in
teresami bratnich państw. umac
niania naszego miejsca wśród kra• 
jów RWPG. 

Na przełomie roku 1970 i 1971 
Komisja Planowania weszła w no· 
wy okres. Głównym kierunkiem 
jej aktywności jest dziś wszech
stronne doskonalenie metod plano
wania. - coraz ściślejsze kojarze
nie problemów społecznych i eko
nomicznych. wydatny udział w 

(Dąlszy ciąg rla str. 2) 

Polska delegacja 
gospodarcza 
w USA 

12 bm. przybyła do USA, na 
zaproszenie rządu amerykańskie
go delegacja PRL pod przewod
nictwem wiceprezesa Rady Mi
nistrów t ministra górnictwa I 
energetyki„ Jana Mitręgi. W Wa• 
sz:vngtonie delegację polską po• 
witali przedstawiciele l\Ilnistel°"' 
stwa Zasobów Naturalnych USA. 
oraz Departamentu Stanu z pod• 
sekretarzem J. Armltage. 

W pierwszym dniu pobytu de~ 
JeJfacJa polska odbyła rozmowy 
z R, Mortonem, ministrem zaso• 
bów naturalnych USA„ F. Den
tem, sekretarzem handlu USA, 
L. Ray, przewodniczącą komisji 
energii atomowej oraz K. Ru
shem, urzędującym sekretarzem 
stanu USA. W trakcie rozmów 
omówiono aktualne problemy pol
sko - amerykaóskich stosunków 
ekonomicznych I 'handlowych, na
kreślono kierunki dalszego roz· 
woju współpracy gospodarczej 1 
naukowo-technicznej. 

DZ I ER 
NIESIE 

W 134 dzień roku słońce wze
szło o godz. 3.43, zajdzie zaś 
O &'Odz. 19.22. 

Dobiesław, Bonifacy, Justyna 

u 
przewiduje dla Lodzi I woje
wództwa następu.iąca poi:ode: 
zachmurzenie małe. Tempe~atura 
minimalna 3, maksymalna 20 st 
C. Wiatry słabe I umiarkowane Ż 
kierunków wschodnich. 

Jutro ciepło I bez opadów. J\loż
llwość przygruntowych przymroz
ków w nocy, 
Ciśnienie o godz, 19 - 750,8 mm. 

J 
1943 - · Utworzenie 1 dywizji 

piechoty im. T. Kościuszki 

1955 - Podpisanie 
Warszawskiego 

Układu 

Czterdzieści lat - to starość 
młodości. pięćdziesiąt - mło
dość starości. 

Bez słów„. 



25-lecie 
Komisji Planowania 
przy RM 

(Dokończenie ze str. 1) 
kształtowaniu kompleksowych pro
gramów rozwojowych, zastosowa
nie nowych technik obliczeniowy<'h. 
kształtowanie zmian w systemie 
zarządzania i planowania. 

W ciągu minionych 3 lat Komi
&ja Planowania skutecznie organi
zowała i wspierała walkę o przy
śpieszone wyzwalanie rezerw gos
podarki, dynamizowanie rozwoju 
kraju i przyśpieszanie wzrostu sto 
py życiowej narodu. 

W różnych okresach dwudziesto
pięciolecia różna była pozycja Ko
misji Planowania, różne jej meto
dy pracy oraz formy realizacji ó'ta
wianych przed nią zadań. Jednak
że niewzruszoną zasadą była, jest i 
pozostaje zasada centralnego kie
rowania przez państwo społeczno
gospodarczym rozwojem Polski. To 
zaś wymaga silnej i autorytatyw
nej Komisji Planowania, zdolnej w 
sposób naukowy opracowywać kon 
cepcj e i kierunki działania, wnikli 
wie analizować procesy gospodar
cze i na czas wyciągać prawidło
we. konstruktywne wnioski. 

N as tęp nie wygłosił referat wice
premier, przewodniczący Komisji 
Planowania l\'I. Jagielski. Powie
dział on m. in.: 

Twórczy rozwój myśli i praktyki 
planistycznej w ostatnich latach 
okazał się istotnym czynnikiem 
dynamicznego postępu. Planowe 
gospodarowanie silami i zasobami 
kraju, planowe - centralne wy
tyczanie kierunków i tempa roz
woju było i jest jedną z dźwigni 
naszych osiągnięć. 

10 ofiar katastrofy 
w kopalni tureckiej 

10 górników poniosło śmierć w wy
niku zawału, który nastąpił w sobo
tę w kopalni lignitu w miejscowo
tici Oltu w prowincji Erzurum. Po 
przeszło 26 godzinnej akcji ratunko
wej wydobyto zwłoki 9 zabitych i 
jednego górnika w stanie bardzo 
ciężkim. Zmarł on wkrótce po prze
Więzieniu do szpitala. 

Z Proc Rody Ministrów 
: (Dokończenie ze str. 1) szym, pozbawionym pomocy all
Jektem ustawy omówiony został I mentacyjnej ze strony rodzin. 0-
projekt uchwały Rady Ministrów trzymywać one będą z tego fun
w sprawie wysokości emerytur i duszu kwoty odpowiadające wrso
rent przyznawanych kombatantom kości przyznanych im, lecz nieścią
i ich rodzinom, która ma na celu galnych alimentów, wynoszące jed 
dalszą poprawę warunków mate- nak nie więcej niż 500 zł rnle-
nalnych tego środowiska sięcznie na osobę. 

PROJEKT USTAWY O PRZE- - PROJEKT USTAWY O 0-

I UBEZPIECZEJQ' SPOLECZNYCH. 
Powołanie tego rodzaju sądów o
ra:z: projektowane zmiany w syste
mie odwoławczym w .sprawach do
tyczących stosunku pracy, a także 
z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
zapewniają ujednolicenie i upro
szczenie postępowania w tej dzie
dzinie. 

KAZYW ANIU GOSPODARSTW KRĘGOWYCH SĄDACH PRACY 
ROLNYCH NA WLASNOSC PAŃ- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 
STWA ZA RENTY I SPLATY 
PIENIĘŻNE; przynosi on zasad
nicze zmiany w stosunku do obec
nego stanu. Polegać one będą 
przede wszystkim na podwyższe
niu wysokości rent za przekazy
wane gospodarstwą rolne, uelasty
cznieniu niektórych zasad przeka
zywania ziemi za rentę, wreszcie 
- na uzależnieniu wysokości ren
ty od produktywności i sprawno
ści gospodarstwa. 

- PROJEKT USTAWY O FUN
DUSZU ALIMENTACYJNYM. U
tworzenie tego rodzaju funduszu 
ma na celu zapewnienie stałej, sy
stematycznej pomocy rodzinom 
rozbitym, zwłaszcza zaś dzieciom 
oraz samotnym kobietom wychowu 
jącym dzieci w trudnej sytuacji 
materialnei, a także osobom star-

1975-Międzynarodowym Rokiem Kobiet 

Sesja Światowej Demokratycznej 
Federacji Kobiet 

obradować będzie w Warszawie 
W drugiej połowie maja br. odbędzie się w Warszawie XIX sesja Swia

towej Demokratycznej Federacji Kobiet. O programie tej sesji 1 jej zna
czeniu dla międzynarodowego ruchu kobiecego poinformowała " ' wywia
dzie udzielonym PAP przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich -
członek Rady Federacji - l\taria lUUcfarek. 

Od 18 do 26 maja 
Poinformowała ona m. in., że w 

warszawskiej sesji, któ1·a rozpocznie 
się 20 maja I trwać będzie przez 4 
dni, zapowiedziało swój udzial llO 
organizacji kobiecych z 97 krajów 
świata, a także przedstawiciele orga
nizacji międzynarodowych I wyspe
cjalizowanych agend ONZ. ® IHI TllKHIKI 

Prawo obywatelstwa w na9Zym mieście, zyskało sobie .luż kilka 
interesujących Imprez, które w sposób skoncentrowany ukazują 

całemu spoleczeństwu dorobek poszczególnych środowisk. Znamy 
więc i lubimy „Lódzką \\·ios11ę artystyczną". spotkania baletowe, 
dni folkloru i bp. Po raz plerwszy na podobną skalę zamierzają 
pok;azać swoją wieloraką dzialalność, osiągnięcia naukowe i twór
cze. ludzie techniki regionu łódzkiego. 

I Dni Techniki Regionu Lódzkle
go, które rozpoczną się w sobOtę, 
Hl bm. uroczystym spotkaniem władz 
miasta i województwa z aktywem 
technicznym, trwać będą przez cały 
tydzień, do 26 maja. Zobrazują ak
tualne dokonania kadry naukowo
technicznej. która ma swój poważ
ny udzial we wszystkich powatniej
szyc.l.t przedsięwzięciach gospodarki i 
przemysłu w 30-leciu PRL na tere
nie regionu oraz przypomną niejed
ną Interesującą kartę z 150 lat U>
dzi przemysłowej. 

Przedstawiciele stowarzyszeń bran
żowych zapowiedzieli na Dni Tech
niki wiele imprez, z których część 
(poza konferencjami fachowymi, sym 
pozjami itp.) dostęnna będzie dla 
szerokiej publiczności. Do tych o
statnich - należeć będą odczyty, 
wystawy (np. technicy ogrodnictwa 
pokażą najpiękniejsze okazy hodow 
li kwiatów, mechanicy - nowe u- · 
rządzenia do oczyszczania miasta, 
drzewiarze - meble do bloków itp.) 
projekcje filmowe oraz dni otwa11e 
w zakładach. 

W ciągu niemal 30-letniej działal
ności - powiedziała M. Milczarek -
SDFK zajmowała zawsze zdecydowa
ne stanpwisko wobec konfliktów 
zbrojnych, potępiała reakcyjne slly 
popierające nazizm, rasizm i apart
heid. Warszawska sesja będzie więc 
kontynuacją zaangażowania kobiet w 
walkę o pokój, niepodlegtość i nieza
leżność narodową. 

Delegacje federacji, które badały 
sytuację kobiet i dzieci w Chile, na 
Bliskim Wschodzie, w Afryce Po
ludniowej, a także w Południowym 
Wietnamie - przedłożą zebranym do
kumenty - świadczące o łamaniu 
podstawowych praw człowiek-a. Pro
blemy te stanowić będą integralną 
część głównego celu warszawskiej se
sji SDFK, jakim jest opracowanie i 
zatwierdzenie merytorycznego pro
gramu przygotowań do proklamowa
nego przez ONZ międzynarodowego 
roku kobiet 1975. Nie ulega wątpl!
woścl, że jego ogłoszenie jest wyra
zem uznania roli kobiet we współ
czesnym świecie. 

Dążeniem organizacji jest ?.agwa-
rantowanie kobietom we wszystkich 
krajach równych praw de jure i de 

NOT zrzesza w regionie lódzkim facto. 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Przemysłu Lekkiego 
Obuwia modnego i wygodnego ciągle za malo 

Sejmowa Komisja Przemysłu Lekkiego, obradująca pod przewoeinictwem 
posła Bolesław11 Koperskiego (PZPR), rozpatrzyła stan realizacji proiiram11 
poprawy jakości obuwia produkowanego przez przemysł kluczowy. 

Wlzytaoje poselskie w zakładach obuwniczych wskązują. że 
resort przystąpił do wykonywania zakrojonego na szeroką ska
lę i przewidzianego do realizacji w ciągu kilku lat pro
gramu poprawy Jakości wyrobów. Na konto wyników zapisać można: 
37 procentowy wzrost (w stosunku do 1972 r.) produkcji obuwia ze skór 
miękkich. szersze stosowanie surowców sprzyjających zmniejszeniu wagi 
obuwia, większa elastyczność spodów i trwalość przyklejania po<ieszew; 
produkcja obu will ze znakiem Jakości wzrosła o 13,5 proc,; poąjęto wytwa
rzanie obuwia dla stóp wrażliwych I zniekształconych. Dotychcza~ osiąg. 
nięcia przemysłu obuwniczego nie wptynęły jednak odczuwalnie - zda• 
mem posłów - na sytuację na rynku. Nadal kupno obuwia wymaga nie
raz kilkakrotnego odwiedzenia sklepów, zbyt mało w stosunku do po. 
trzeb jest obuwia modnego i wygodnego. 

Do głównych przyczyn powodujących n!edostatki produkcji przemysłu 
obuwniczego należy zaliczyć m. In. niskie niejednokrotnie kwalifikacje 
kadr pracowniczych i braki w wyposażeniu technicznym. 

Dalszym poczynaniom przemysłu towarzyszyć musi rozwój sieci dużych 
sklepów, a także lepsze rozpoznanie potrzeb rynku. 

Wiele krytycznych uwag dotyczyło przeceny obuwia. M. in. pos. BP• 
lestaw Koperski (PZPRl podkreślll, że obejmują one nie tylko posezono
wą wyprzedaż z bonifikatą - co jest uzasadnione - ale dotyczą również 
wyrobów „niechodliwych", a w\ęc nie cieszących się zbytem nawet tuż 
po ul<azaniu się w sklepach. 

Akcentowano konieczność wprowadzenia do produł<cji - w większym 
wyborze - obuwia odpowiedniego dla osób starszych, a także dla lud
oosci wiejskiej. Handel nie złożył zamówień na obuwie welurowe w Zll• 
kładach nowotarskich , co spowodowało wstrzymanie produkcji tego asor. 
tymentu, a popyt na buty welurowe jest duży. 

Walka dwóch mas powietrznych 
nad Polską 

Mimo, te w d.nlu 12 I 13 bm. noto- w dzień od 14-16 st., mało chmur; 
wano w całym kraju dość wysoką I dużo okresów słonecznej pogody, któ• 
temperaturę od 15 do 20 st., na ma- ra sprzyjać będzie ogrzewaniu chłod
pach pogody widać wyrastanie od nych mas powietrza arktycznego na• 
potnocnego-wscJ1odu, klina wysokie- cierającego od pótnocnego wschodu. 
go ciśnienia związanego z wyżem z I wreszcie w dzielnicach zachodnich 
okolic Morza Biatego. Jeżeli ten pro- i południowych będzie najcieplej -
ces potrwa nadal, to można chyba na zachodzie od 16-18 st., ciepła a. 
mowie o groźbie nowej. fali ochło- lokalnie nawet do 22 st., na połud
dzema. Zllm1ast „ogrodmkow" mo~e niu do 20 st„ o ile i tam nie dotne 
się ZJaw1ć chtodna Zoska, która nie I powiew chłodu od pótnocnego wscho-
~l~ ~f~v~\u~f~~aflla sypnąć sniegiem. du. 

Prognozy na najbliższe dni nie mo- Sytuacja jest bardzo trudna dla 
gą zatem wykluczyć groźby ochlo- prognozowania pogody, nawet na 
dzenia, zwłaszcza na północnym- kilka dni naprzód. Wszystko będzie 
wschodzie i wschodzie kraju. W tych zależało od tego, czy chłodny wyż z 
rejonach temperatura w dzień wahać pótnocnego-wschodu będzie dalej się 
się będzie między 10-13 st. a w no- rozrastał na południe i południowy. 
cy przygruntowe przymrozki do mi- zachód, czy też ustąpi na korzyść 
nus 2-4 st. Zachmurzenie będzie tam ciepłych niżów atakujących od za. 
małe lub umiarkowane, dużo słońca chodu. Wtedy och1:odzenie obejmie 
I to może nas uratować przed inwa- tylko północno-wschodnią potowę 
zją większego chłodu. Pewne ochło- kraju. a na zachodzie i w centrum 
dzenie i nawet słabe przymrozki utrzyma się nadal ciepła pogoda :i 
przygruntowe są także możliwe w temperaturą do ok. 20 st. 
dzielnicach centralnych. Temperatura 

8 lat więzieni.a za usilowanie zabójstwa 1 ~4 tys. ludzi techniki. 5U proc. tech M. Milczarek podkreśliła dalej, że i nicznei kadry pozostaje dotad poza w Polsce jak 1 w innych krajach 
Wielkie św·ięto widzewskich harcerzy 

I 
sfera oddziaływań organizacji, któ- socjalistycznych kobiety korzystają w 
ra nie tylko podnosi wiedzę facho- pełni z praw rodzinnych, polityc;z- Z udziałem ponad 15 tys. zuchów Po złożeniu przez komendantkę 

Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Bo
haterskich Dzieci Polskich - . hm. 
E. Wójcikowską-Ociepi:, meldunku 
B. Koperskiemu o gotowości har
cerzy do rozpoczęcia Parady Mło
dości, goście udali się na trybu
nę honorową przy wylocie al. 
Schillera, skąd podziwiali imponu
jącą defiladę łódzkich drużyn ZHP. 

• • • wą, lecz jako Jedna z pierwszych nych i ekonomicznych. i harcerzy w minioną niedzielę od-
wlącza się do rozwiąz;v-wania trud- była się na pl. Zwycięstwa uro-
nych problemów dynamicznie rozwi- Realizację polityki partii I rządu w czystość nadanią Hufcowr Harcer-
jającej się gospotlarki. Dla zrzesw- dziedzinie pomocy rodzinom I kobie- skiemu Lódź-Widzew imienia 

żoną nad się I znęcanie 
Sad Wojewódzki w Lodzi rozpa

tcywal sprawę 38-letnlego Antoniego 
Krawczyka (ul. Rawska 3) oskarżo
nego o usiłowanie zabójstwa żony i 
znęcanie się nad nia. 
Zawierając małżeństwo Krawczyk 

zgodził się z faktem, że razem za
mieszka 10-tetnl syn żony z plerw
azeeo jej małżeństwa. Wkrótce jed
nak chłopiec stal się dla niego u
ciążliwy. Krawczyk pil. Po pijane
mu zni:cał się nad żoną. Ten stan 

. . nych I niezrzeszonych techników - tom, troskę o najbardziej prawidło- Związku Walki Młodych. W uro-
był dla kobiety nie do zmes1enla. i I przemysłu i zaplecza naukowo-ba- we wprowadzenie w życie wszyst-
wystąpila o rozwód. Na 19 grudnia dawczego, Lódzkie Dni Technik; be- kich nowych rozwiązań, !ącz?mY z czystości udział wzięli: I sekretarz 
1973 r. wyznaczona była rozprawa. dą nie tylko świętem. Ukazując ran wysiłkiem o stale p2dnoszeme efek- KL PZPR;. przewod.niczący Rady 
Krawczyk oponował przeciwko roz- gę i możliwości jakle stwarza wie- tów 1 polepszanie warunków pracy Narodowe.] m. Lodzi - B. Koper
wodowi. a 17 grudnia usiłował po- ~„ · . ponad 8 milionów kobiet zatrudnio- ski, sekretarz KL PZPR - Zb. Fa
zb~wić żonę życia zadając jej c.ios dza i twórcz~-- techmc.zna, zachęcą nych w gospodarce narodowej. Dzia- liński, I sekretarz KD PZPR Lódź
nozem. Kiedy zaalarmow~ny sąsrnd llczne §Toctow1s~a techmcz.ne do j~-

1
, lama _te zmierzaJ_ące wyraf.oie do Widzew. przewodniczący DRN _ 

biegł na pomoc rannej SJ)rawca szcze ?."tywni-eJszego pod<>Jmowania• umacniania poz.v~Jl zawodon ej. spo~ (A D . k ł 1 . K ._ 
wyskoczy! oknem .z m!eszkama. , .- . łeczhej i rodzinnej kobiet - stanowlc · wornreza • cz on cowie . orni. 
Sąd uznał go winnym i skazał na' problemó\v jakie oferuje im współ-1 będą ideę przewodnią programu mię- tetu Wykon_a~vczego R:id.Y Lodzk1e1 

8 lat pozbawienia wolności. Wyrok czesność. dzynarodowego roku kobiet - pod- FSZMP z iei przewodniczącym -
nie jest prawomocny. (zt> M. Kr. kreśliła w zakończeniu l'łt. Milczarek. J. Szpotonem. 
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(Dokończenie ze str. 1) 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

1. MYTNIK (POLSKA) 
2. Gonschorek (NRD) 
3. Plkkuus (ZSRR) 
4. Gorełow (ZSRR) 
5. SZOZDA (Polska) 
6: Hrazdira (CSRS) 
7, BRZEŻNY (Polska) 
8. Bartonicek (CSRS) 
9. Hartnlc~ (NRD) 

10. Czusow <ZSRR! 

- 13:17,11 
- 13:17,35 
- 13:17,44 
- 13 :18,15 
- 13:18,33 
- 13:18,34 
- 13:18,46 
- 13:18,58 
- J3:18,59 
- 13:19,10 

POZOSTALI POLACY 

lZ. Kaczmarek 
13. KOWlllSkl 
18. Kręczyńsk.l 

- 13:19,39 
- 13:19,41 
- 13 :20 47 

KLASYFIKACJA ZESPOLOWA 

1. POLSKA 
Z. ZSRR 
3. NRD 
4. CSRS 
s. Holandia 
ł. Bułgaria 
7. NRF 

39 :52,23 
- 39:53,49 
- 39:54,39 
- 39 :55,17 
- 40:0Z,07 
- 40:03,46 
- 40 :04,22 

I. Austrl" - 40:07,19 
9. Dania - łO :OT,24 

10. Rumunia - łO :0,,'5 

• • 
Po wczorajszym odpoczynku polski 

zespól wystartuje więc do VII etapu 
prowadzącego ze Szczecina do Neu-
0-randenburga w koszulkach przo
downików wyścigu, T. Mytnik - w 
żółtej, a jego koledzy - w błękit
nych. 

Musimy pamiętać jednak, że wszy
scy najgroźniejsi rywale Polaków 
nie składają broni. Każdy z nich 
czeka tylko na nadarzającą się o
kazję do skutecznego kontrataku. 
Walka będzie więc nadal zacięta. 
Tym bardziej, że różnice są mate -
zarówno w klasyfikacji indywidual
nej i drużynowej. 

Jednym słowem, koiicowy sukces 
na mecte w Pradze jest nadal sprn
wą otwartą. A więc dalsze emocje 
przed nami. Dzteń odpoczynku w 
Szczecinie, tak pot1·zebny wszystkim 
uczestnikom majowej imprezy kolar
skiej, jest tylko krótką chwilą wy
tchnienia przed dalszą ostrą walką. 

Po ostatniej rundzie ekstraklasy I {z. ta,'.'m dalekopisów j 

• Słaby finisz piłkarzy ŁKS 

• Widzew traci 

O 
statnia przed mistrzostwami 
świata kolejka spotkań o mi
strzostwo I ligi piłkarskiej 

znów przyniosła kilka nie-
spodzianek Do największej sensacll 
doszło w Opolu. gdzie tamtejsza 
Odra odprawiła z 4-bramkowym ba
gażem mistrza Polski mielecką 
Stal. Wynik ten mocno zaskoczy! 
sympatyków futbolu. tym bardziej, 
że w poprzednich spotkaniach miel
czanie zademonstrowali wysoką for
mę. 

Również nies.podzlewanym rezulta
tem zakończył si<: sobotni pojedy-

TOTO LOTEK 
I losowanie 

Ili, 11, 13, 27, 35, 40 dod. S6 
Il losowanie 

dystans do rywali 
nek LKS z krakowską Wisłą. Ełka
esiacy zmarnowali tym samym ko
lejną szansę na pod.reperowanie swe 
go konta w tabeli. z niedzielnych 
meczów na uwagę zasługuje nie 
mniej zaskakująca porażka legioni
stów. którzy na własnym boisku u
legli 2 bramkami ooznańskiemu Le
chowi. 

Mocnym uderzeniem zakończy! wio 
sem1ą rundę rozgrywek zespól so
snowieckiego Zagtębia, pokonując 2 :O 
Szombierki. Dzięl<i temu sosnowi
czanie zdobyli bezapelacy.inie tytuł 
najlepszej drużyny ekstraklasy w 
tegorocznych rozgrywkach. 

A oto tabela spotkań rundy wio
sennej: 
1. zagłębie (S) 17 :5 18-8 
2. Ruch 14 :8 15-6 
3. Lech 14 :JO 14-9 
4. Gwardii. 14 :JO lQ-8 
5. Legia 13 :11 15-12 

@) zgodnie z decyzją PZPN oficjal
ny m!!cz reprezentacji piłkarskich 
Polski i Francji rozegrany będzie we 
wrześniu br. we Wrocławiu. Tak 
wii:c kibice piłkarscy Wrocławia w 
zamian za przeniesione na prośbę 
kierownictwa Grecji spotkanie Poi
ska - Grecja do stolicy (odbędzie się 
ono jutro) otrzymali nie mniej atrak
cyjny pojedynek z Francją. Szkoda 
tylj<o, że znów pominięto tutaj Lódż. 

® Na zakończenie tegorocznego WP 
w Pradze odbędzie się 22 bm. piłkar
skie spotkanie Polski i CSRS. w 
polskim zespole wystąpią kadrowicze. 
którzy nie zakwalifikowali się do 
drużyny na MS. 

e Od dziś otwarty jest basen pty
wacki Anilany przy ul. Sobolowej 
na Widzewie. Basen otwarty jest od 
godz. 10 do 20. Na miejscu czynna 
jest kawiarnia. Cały teren - zradio
fonizowany. 

POLACY FAWORYTAMI? 
·9, 13, 18, 19, 25, 36 dod. 1 
końcówka banderoli: 

011822 

6. Górnik 13 :11 13-13 
7. Pogoń 13 :u 13~15 
8. ROW 12 :12 10-11 
9. Wisła 12 :12 10-11 

e Bokserzy łódzkiej Gwardii od
nieśli ostatnio dwa zwycięstwa. Ju
niorzy pokonali Widzew 16 :6. Na wy
różnienie zasłużyli: Tomasik, Adria
nowskł, Cichosz i Olejnik. Natomiast 
w meczu ligi międzywojewódzkiej 
gwardziści wygrali z Błękitnymi 
Kielce 16 :6. Lodzi anie nie przegrali 
ani jednego spotkania. 

Wszystkie drużyny wykorzystały 
Cizień prze1·wy na kilkudziesit:ciokilo
metrowe spacery rowerowe. Kolarze 
uw-ażają etap po dniu odpoczynku za 
wyjątkowo ciężki, historia wyścigów 
pokoju uczy, że na tego rodzaju eta
pach dpchodzilo \lo wielkich przeta
sowań w klasyfikacji. 

Na wyścigowej giełdzie trenerskich 
1 dziennikarskich prognoz najwięcej 
sz1ms na sukces w ostatecznej klasy
fikacji przyznaje się cżterem druży
nom: Polski. ZSRR, CSRS i NRD. 
Najsłynniejszy, najbardziej doświad

czony z trenerew ogiekuj11eych się 
drużyną startującą w WP - Fran
cuz R. Qubron powiedział dziennika
rzowi PAP: 

,;są cztery doborowe ekipy a w 
każdej z nich po trzech kolarzy, któ
rzy mogą triumfować indywidualnie. 
W klasyfikacji zespołowej stawiam na 
Polskę. Z indywidualnymi typami 
jest jut gorzej". 

Drużynowo najniebezpieczniejszą bę-1 
dzie dla nas ekipa CSRS. Mamy 
dwóch liJierów w drużynie Szozdę i 
Mytnika". 

KUKULECZKA 

8, 9, 11, 21, 32, 35 dod. 28 

10. Polonia 12 :12 7-10 
11. śląsk 12 :rn 8-15 
1~. Stal 10 :14 12-12 
13, LKS 10 :14 9-11 
14. Odra 9:15 8-11 
115. Zagłębie (W) 8 :16 8-11 

Dalszy rozwój sportu łódzkiego 
16. Szombierki 7 :17 7-14 

Nie popisali się więe w wiosen
nych rozgrywkach piłkarze LKS. zaj 
mując dopiero 13 miejsce, wyprze
dzając jedynie 3 kandydatów do 
spadku: Odrę, Zagłębie (W) i Szom

Sprawom dalszego rozwoju sportu 
kwalifikowanego i masowej kultury 
fizycznej oraz zadań stojących przed 
dziennikarzami prasy, radia I tele
wizji środowiska łódzkiego poświęco
ne było wczorajsze zebranie człon
ków Oddziału Lódzkiego KDS. 

W zebraniu uczestniczyli m. in. 
kierownik Wydziału Organizacyjnego 
KL PZPR - T. Kaczmarel<, wice
prezydent Lodzi - J. Morawiec. dyr. 
Wydziału KFiT - L. Bryszewski, 
prezes WFS - W. Skupieński, prze
wodniczący ZG SDP - płk E. Woź
niak. 

Wytyczne w dziedzinie rozwoju 

łu Organizacyjnego KL PZPR - Z. bierki. Jednym z powodów słab-

Stanowski. szych wysteoów ełkaesiaków byty 
W programie tym uwzględnione ustawiczne kłopoty trenera p. Ko-

zostaly zadania zarówno dla klu- walskie~o z wystawieniem możliwie 
bów sportowych w dziedz.inie pro- najsilniejszego składu Ni~ byto bo
wactzenia jeszcze bardziej ofensyw- wiem meczu. w którym LKS wysta
nej polityki szkoJeniowo-wychowaw- Pilby ze w,zystkiml aktualnie naj 
czej w sporcie wyczynowym, pełne- lepszymi zawodnikami, którzy na
go wykorzystania obiektów sporto- rzekali na kontuzje. 
wych, w tym także przez mlo- * + >lf. 
dzież szkolną i załogi zakładów Kolejny już raz 7.BWiedll swoich 
przemysłowych, a także szybszeto sympaty)<:ów drugoligowcy Widzewa. 

·realizowania nowych Inwestycji spor- przegrywając w sobotę pojedynek z 
towych i rekreacyjnych na terenie Ursusem. Porażka w Ursusie jesz-
całego •miasta, C7e bardziej odsunęła szanse Wi-

Wa_rto dodać_, że nowr progr~m I d7.ewa na awans do ekstraklasy. 
bedz1e stanowił przedm10t anahzy 
na podobnycb spottcaniach z ctziała
~zami poszczególnych klubów, du
żych zakładów pracy. władz dzielni
cpwych 1 organizacji związkowvrh. 

Sport w szkole 
W ostatnich spotkaniach finałowe-

go turnieju o Puchar Polski szkól 
podstawowych pad ty re1ultaty: SP 
173 - SP 55 3 :2. SP 98 .:_ . SP 159 I 
1 :9, SP 170 - SP - 69 1 :2, a w 
rewanżach SP 55 - SP 159 1 :3, SP 
170 - SP 173 O :3. 

W tabeli prowadzi drużyna SP 159, 
przed SP 173 i SP 69. Zaległe spot
kanie pomiędzy SP 69 a SP 98 ro
zegrane będzie 14 bm. na boisku 
LKS przy ul Ogrodowej (godz. Hl 
oraz SP 159 - SP 69 10 bm. w 
Parku 3 Maja (godz. 16). 

Również w niedzielę delegacje 
łódzkich b;ircerzy odwiedziły yrn
cując.vch w llakladach w czynie 
partyjn m oqotników którym wrę 
czyły wiązanki kwiatów. 

(j. kr.) 

Kronika lllypatlkó w 
• W nocy z 12 na 13 bm. w Mo

czydle pow. Skierniewice wybucht 
pożar skutkiem którego spłonęta sto
doła i częściot\·o dwie obory. Stra. 
ty 60 tys. zł. 

A Godz. 5,40 skrzyżowanie ul. 
ul. Zgierskiej I Liściastej. Na skutek 
trzymania zbyt bliskiej odległości 
kierowca .,żubra" 0954 EK Mieczy
s!aw C. spowodowat zderzenie z ja
dącym przed nim ciężarowym „Mer
cedesem" z NR~". Kierowca „żubrJł'' 
oraz kierowca „Mercedesa" Ginter 
B. z obrażeniami ciała przebywają 
w Szpitalu im. Brudzińskiego. 

• Godz. 5,55 ul. żeromskieg0 7ł. 
Kierowca „żuka" IT 7061 Mlrosł11w 
G. na skutek niedostosowania szyb
kości do Istniejących warunków U• 
derzył w drzewo Kierowca oraz koa 
wojent doznali obr~żeń ciała . 

A Godz. 6,'\5 skrzyżowanie ul. µJ. 
żeromskie.'lo 1 Świerczewskiego. Kie
rowca „Syreny" 3911 IB Zygm4nt 
P. na przejściu dla pieszych potrą
cił Ale~ego G. P ieszy z poważny
mi obrażeniami przewieziony zostat 
do Szpitala im Jonschera. świadko
wie wypadku proszeni są o zgtosze
nie się w BKRD MO ul. W!apy 
Bytomskiej 60 pokój 17, tel 516-6~. 

A Godz 8,45 skrzyżowanie ul. t1l. 
Kniaziewicza i Sierakowskiego. Wy
biegła na Jezdnię Leokadia w. 
wprost pod kota .. Forda". z cięż)<i
mi obrażeniami ciata piesza P,rzeby
wa w Szpitalu im. Kopernika. 

A Godz. 9,55 ul. Zgierska przy 
ul. Liściastej. !Nieostrożnie wyprze
dzając kierowca motocykla MZ 2076 
re Mirosław M. zderzył się ze .:sta
rem". Z obrażenia1ni cjala 1notooy
klista przewieziony został do Szpita
la im. Pirogowa. 

• Godz. 11.05 ul. Kilińskiego s1; 
Jadący na stopniu tramwaju linii 
5/6 14-letni Janusz Sz. wypadł na 
Jezdmę. Przebywa on w Szpitalu im 
Kopernika. ' 

A. Godz. 1 ~,10 ul. Kopcińskiego n& 
wiadukcie. Będący w stanie nietrzeź
wym Stefan C wszedł na wydzielo
ne torowisko tramwajowe i wo'!-ctł 
pod tramwai linii 9/2. Z ciężkimi" 
obrażenian1i ciała przewieziono ~o do 
Szpitala im. Radlil1skiego. (m) 

Dnia 12 maja 19i4 r., zmarł 

~a~zzia~~~kochańszy Mąt, Ojciep 

$. t P. 

BOLESŁAW 
KOŁODZIEJSKI 

Pogrzeb odbędzie się w środę 
15 maja o godzinie 17 z kaplicy 
cmentarza przy ulicy Ogrodowej 
o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim żalu 

ŻONA. CÓRKA, ZIĘC, 
WNUCZEK i POZOSTALĄ 

RODZINA 

- „Każdeg0 etapu należy się oba
wiać w tym wyścigu - powiedział 
polski trener W, WALKIEWICZ. Po
ziom jest badzo wysoki, wyścig nie 
ma wprawdzie wybitnych inclywldu
ahtości, ale Gorełow, Hrazdira i Gon
schorek to trudni rywale. Właściwie 
tylko Francuzi w tym roku rozcza
rowali. 

sportu i kultury fizycznej stanowią

ce m. in. nrzedmiot obrad Egzeku
tywy łódzkiej instancji partyjnej 
przedstawi! z-ca kierownika Wydzia- (w) 

Po ostatniej kolejce sootkań Wi
dzew zajmuje dopiero U! miejsce w 
tabeli gruov oótnocneJ. mając stra
te 4 ounktńw do lubel~kie<'o Motoru 
I 5 pkt. do lidera - gdyńskiej Ar
ki. (w) 

Wyniki spotkań szkól średnich: TE 
nr 2 - TM nr 3 3 :2. ZSB nr 1 -
ZSZ im. Strzelczyk• 1 :4, TM nr 4 
- ZSZ ZE o :2, XXIX LO - XVI I 
LO 4:3. 

W tabeli prowadzi TE nr 1 przed 
TM nr 3 i ZSZ im, Strzelczyka. lll•••••••••••••••rl 

I DZIENNI~ LODZKI nr 113 (7913) 
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• „Nieludzka rozrywka" przed „Centralem# 
W tango z klientami • sprzedaż prac 

doktorskich 

Jeszcze w tym ro-
' ku łódzka Wytwór
nia Urządzeit Ko
munalnycn „ Wuko" 
rozpocznie produk
cję zamiatarek ZMR 
(zamiatarka mecna
niczno - ręczna) do 
bezpylnego usuwa
nia nieazystości z 
cnodników, placów 
itp. 

Dziś przed „Uniwersalem" i 
·Włókienniczym 

w Technikum 

• 
Juwenalia - 74 

rozpoczęte - bawimy się z nimi! 
Z kim? Oczywiście z naszymi mądry Hiszpan po szkodzie... Po-

kochanymi studentkami i studen- nadto dwa teatry studenckie 
tarni, którzy korzystając z doś· „Pstrąg" i „Quant II" zaprezento
wiadczeń zdobytych w roku ubie- wały wczoraj dwie ciekawe pozy
glym i pamiętając o sympatii, ja- cje ze swojego repertuaru. 
ką miasto darzy swoich żaków u- Prawdziwie juwenaliowego roz
rządzają kolejne ,.Juwenalia" czyli machu nabierają jednak dopiero 
STUDENCKIE SWIĘTO WIOSNY. imprezy dzisiejsze. Jesteśmy prze
Oby tylko pogoda dopisała, bo :i konani, że nie zabraknie cieka-

Nfz: zamiatarki 
ZMR; prezentuje je 
lei!. konstruktor 
mgr inż, Józef Wol
niarski. 

CAF - Zbrcmieckt 

ojców miasta. którzy wkrótce po „Centralem", gdzie od godz. 16 do 
poczucie humoru miesz1'ańców 11 wych (różnego wieku i piej) przed 

dobroci oddadzą władzę nad mia- 19 spróbuje nas zabawić i w o
stem studentom - obawiać sie me góle dać się lubić STUDENCKIE 
trzeba. STUDIO ROZRYWKI NIELUDZ-

W"U.h9"H"H.hWHH"U././U././HLU/..u/fi'"./H./H./U./././.UH.Hh 

Blisko 9 tysięcy członków Mnogość imprez zapowiadanych KIEJ. Ha, - cóż, mocno powiedzia
nam przez Biuro OrganizacyJne ne. W programie przewidziano 
Juwenaliów - 74 przechodzi wsze! m. in. nauki moralne dla społe
kie pojęcie. By dać lodzianom czeństwa, pouczające opowieści z 
możliwość wyboru i szanse uczest- życia studentów, a nawet propa
niczenia z najtajniejszych zabawach gowanie na serio zalet towarów 

liczy TPP - R na Górn·ej 
wy Zarząd Dzielnicowy TPP-R, I 
którego przewodniczącą zosta)a A-

będziemy publikować codziennie sprzedawanych w „Centralu". Do najpopularniejszych form 
informacje o tym co i gdzie naJ- Wszyscy spragnieni (w doslow- działalności TPP-R na Górnej (li
bliższego dnia ze strony studen- nym tego słowa znaczeniu) będą czy ona blisko 9 tys. członków), o
tów (ek) nas czeka. mogli skosztować napojów mlecz- prócz wyjazdów do Kraju Rad 

Na razie donosimy pośpiesznie, nyc~. pro~ukcji Wydz~ału Chemi! „Pociągami Przyj aźni", należą pre
f.e wczoraj, w pierwszym dniu Spozy'Ycze_J PL. a takze otrz:l'.ma~ lekcje i odczyty, konkursy 1 wysta
Juwenaliów odbyło się zakończenie wskazowk1 dotyczące chalupn.1cz~J wy, ukazujące życie narodów ZSRR 
środowiskowego konkursu na produkcji płynu do wywabiania i popularyzujące ich osiągni~cia. W 
„Najlepszy samorząd domu stu- smutku . zwanego ·:Księżycówką"., działalności tej przodują zwłaszcza 
denckiego". Po dokładnej ocenie Przewidziano takze wspólne tan- zakładowe kola TPP-R w Lódz-
miano to zdobył (po raz drugi ce z klientami ,.Centralu", przy kich Zakładach Cewek Prz~dzal-
zresztą!) samorząd 1 Domu Stu- czym - jak nam wiadomo z do- niczych, ZPB im. Armii Ludowej 
denckiego Akademii Medycznej . brze poinformowanych źródeł - i ZPJ „Pierwsza". Podczas wczo.~ 
przy ul. Lumumby. Brawo. Serc białe tango nie jest wykluczone. rajsze j Dzieln' ~owej Kon~erencJi 
decznie gratulujemy medykom! A Pona~to odbędą_ się r?~nie~ ta~ie Wyborczej zak,:1dY . te wyroz111on? 
u nas wszyscy zdrowi.„ gry 1 zabawy, iak: dzw1_game cię- Złotymi Odzna.tami Honorowyi:u 

żarów. rzut lotkami do celu. sprze-1 TPP-R. Odznak przyznano takze 
W Społecz:iym D?mu. Studenta I daż prac doktorskich. hazard cu- 9 działaczom TPP-R_.. . 

przy Al. Pol!techmk1 l:> dokonano kierkami (ruletka derby itp.). Podczas• konferenCJI oce111ono do
naton:iiast otyvarcia minisalony Wieczorem ( 0 ' nabr~niu odde- tychczasowy dorobek 'l'PP-R w 
sztuki . studen;ow,. PL. Ach kog.oz chu, zmianie kciiszuli 1 umyciu nóg) Idzie.lnicy i przedys~utowano z_a
tal"l me było_. Nie przy~ył m. m. można si wvbrać na premierę I dama na naibl!zszą kadencJę. 
Salvatore Dali, ale wiadomo - studencką ę w "Teatrze im. Jaracza Szczególnie V:'iele uwagi p~święco-

IQ!llllllllr:ll~!"l!'~ll'.'lll• - godz. 19.30 - Tadeusz Róże- no. w dy~~USJI, sprawom. ozyw1ar:1a 
~ ~ wicz „Stara kobieta wysiaduje", I dzialalnosci ~o! slabie] pracuią-

oddan.le krw"i choremu albo o godz. 19 wpaść do „Pstrą- c:l'.°ch, tworzema zakla~owych klu
ga" (ul. Wólczańska 74) by obej-\' bow wiedzy o ZSRR i dalszego.roz 

~tO na1"szlachetn"1e"1szy czyn rzeć Testarium". 'Jl'.OJ_LI czytelmctwa ~rasy radz1ec~ 
'' kieJ. Jednym z ambitnych zadan 

CzłoW.leka dla człowieka I to by było na tyle - o czym 
1 
jest zwiększenie liczebności TPP-R 

donosi w dzielnicy do 14 tys. członków. 
~ -~ SL. (były student) Podczas konferencji wybrano no-

Tu helikopter· 

.w niedzielę w południe roz
grzani parogodzinnym machaniem 
topatą. zrobittśmy sobie rozluż
niający spacerek z jednocz"snym 
zamiarem polizania czegoś clltod
nego. Wstąpiliśmy np. do „Tivo
li". Lody jak lody. ale za to ma
szyna - imponująca! żeby wy
kręcić nam niedużą piramidkę, 
warczy aż trzeba uszy zatykać. 
W „Kaczce-Dziwaczce" to samo, 
a może nawet jeszcze więcej de
cybeli. Agregat pracuje jak he
likopter. zda się - ieszc,te chwi
la, a uniesie sie w górę. Bar
manka mówi złamanym głosem: 
- Naprawdę trudno tu wytr•y
mać. - Wcale jej się nie dziwi
my. 
Słowem - taka maszyna do 

lodów to niezły wynalazek, ale. 
czy nie można jej ;:a/ożyć dźwię
kochłonnego kaga1ica? 

(SZ) 

Ruszyć głową! ... 

PSS „Społem" organizuje wielki 
jarmark. Brnwo ! Jest to ciekawa 
impreza t z pewnością da mia• 
stu sporo - firmie zresztą tak
źe, choć akurat nie o to chodzi. 

Opowiedziawszy się za inicjaty
wą łódzkie/i spótdzielców, chcie
libyśmy zwrócić uwagę na pe
wien szczegól, który cokolwiek 
wyprowadził nas z równowagi. 
Otói „Spotem", gdzie się da, re
klamuje swoją imprezę jako 
Wielki Jarmark Łódzki. W pierw
szej chwili pomyśleliśmy, że 
,,Dziennikowi Lódzkiemu11 przy
był nowy partner, któi'y sta1·a się 

pomóc nam w przygotowaniu do
rocznego, tradycyjnego już Jar
marku Łódzkiego Ale nie 
„Spotem" robi to na własną re-

, kę. 
Zarty na bok. Jeśli już ma $lę 

tyle chęci i taką sprawność, b11 
zorganizowac coś takiego, to wy
padaloby również pomyśleć o 
tym, jak nazwać swoją imprezę. 
Tymczasem konceptu wyraźnie 
zabrakto, ściągnięto więc orugi
nalnq nazwę czerwcowej imprezy 
naszej redakcji, a caty wysiłek 
myślowy skupiono na dodaniu 
przymiotnika „wielki". 

Bez megalomanii: nasz ja1·mark 
zapowiada się znacznie okazalej 
- PSS będzie miał okazję prze
konać się o tym, - wi<1c jak się 
zeżlimy. będziemy go reklamo· 
wać „jeszcze większy". 

Tymczasem życzymy organiza
to1·om wszystkiego najlepszego -
m . in. dobrvch pomusłów! 

R. 

Kto się tym zajmie? 

Kontynuujemy „chtodny" te
mat . Oto z czym przybył do nas 
wczoraj p. Edward Ha1iczak (Ła
nowa 6 a): „Mam lodówkę „Mie
lec". Ma już swoje l.ata, lecz 
jest zadbana t jeszcze w całkiem 
dobrym stanie. tytko agregat mu
siałem wymienić. Ten wymienio
ny także już się zbuntował. więc 
postanowiłem kupić nową lodów
kę. Ale co zrobić ze starą? „Ar
ged" jej nie przyjmie, informa
cja ustugowa (398-10) nte potrafi 
mi poradzie co mam z tym zro
bić, dozorcr:i teź pewnie miCflby 
pretensję, gdybym - ot. tak so
bie, zwyczajnie - postawił ją 
przed domem. 

Czu niko170 to nie zainteresu
~e 7" 

Tort? - A figę! 

l.ódzkte Zaktady Przem. Pie-
karskiego dają do gazet wielkie 
ogłoszenia: zatelefonuj (259·70), 
zamów tort, a następnego i:tnia 
przywieziemy ci go, bez dodat
kowej opłaty zresztą, o wspólnie 

ustalonej godzinie. Tak ma być 
Już od 15 maja. 

P. Andrzej Makowski ;mtelefo: 
nował wc2oraj pod ten numer i 
poprosi! o tort właśnie na 15, na 
imieniny Zofii. Rozczarował się 
jeclnak; może i coś da się zro
bić, ale w zasadzie nie gwaran
tują, że tak będzie z ca!ą pew
nością. Dobrze radzą uciec się 
do konwencjonalnego sposobu: 
pójść do któregoś sklepu, złożyć 
zamówienie, dać zadatek - sku
tek pewny. 

Re/tek.tarek też spróbowat 
szczęścia . Odbierający telefon 
na.jpierw zapyta/, czy to musi 
być akurat na 15 maja, dowie
dziawszy się, źe tak. powiedział 
„chw1leczkę". naradzi! się z kimś 
jeszcze, bąknął coś o klopotach 
trnnsportowych - koniec ko1i
ców spytati.•my: czy tort będzie 
czy nie; odpowiedziano, że c h y
b a tak. 

Zosi.u, nie pogniewasz się za to 
chyba? 

R. 

I nie ma - i są! 

Coś nam stę przedluża serial o 
rusztowaniach przy bloku nr 8 
na osiedlu Czerwony Rynek. Dziś 
- po raz czwarty I 

Okazuje się, pi·zy środkowej 
klatce - od tego właśnie zaczę
liśmy - rusztowań już nie ma 
(tak nam też wyjaśniało ŁZB), 
ale przy ścianach szczytowych 
jeszcze są. Malarze dorabiają 
tam tzw. akcenty kolorystyczne 
i będą dorabiać do najbliższej 
soboty, po czym rusztowania de
finitywnie zostaną rozebrane. 

Takie zapi;wnienie otrzymaliś
my wczora1, więc niniejszym 
kończymy temat, bo przecież jest 
to jeszcze nudniejsze niż „Łuk 
tęczy•-. Jeśli to moż!lwe, oczy-
wiście„. (sz) 

Adres Reflektorka: „Dziennik 
l.ódzkl" ul. Piotrkowska 9Jl 
90·103, 'Lódź, „Reflektorem po 
Lodzi••. Nasze telęfony. 337-n, 
341-10. 

PISZCIE DO NAS 
NUJCIE, CZEKAMY I 

I TELEFO-

lina Wojnarowska. I 
W obradach uczestniczyli m. in. 

przedstawiciele wladz partyjnych i I 
administracyjnych dzielnicy z I se
kretarzem KD PZPR - Górna, 
Janem Matyjaszczykiem i zastęp
cą kierownika Wydziału Propagan
dy KL PZPR - Zbigniewem God-
lewskim, (ik) 

Coś z ryb 
W okresie wiosenno-letnim na o

gół łódzkie sklepy będą w ryby i 
przetwory rybne zaopatrzone dosta
tecznie. Nie znaczy to jednak, że 
dobrze, przewiduje się bowiem zwięk
szenie dostaw ryb solonych o 9 proc„ 
słodkowodnych o 12 proc. i konserw 
rybnych o 40 proc. w porównaniu z 
analogicznym okresem zeszłego roku. I 
Niemniej na rynku łódzkim wystąpią 
braki dorsza, halibuta, karmazyna, I 
filetów z tych ryb oraz nlektór31ch I 
gatunków ryb słodkowodnych, iak 
sandacz I szczupak, a także wyso-
kogatunkowych śledzi. (j. kr,) 

Drobiu nie zabraknie 
W Il I III kwartale łódzkie sklepy 

otrzymają 3 tys. ton drobiu, tj. o 
40 proc. więcej niż w zeszłym roku. 
Również jaj ma być pod do8tatkiem. 

(j. kr.) 

. u 
„Chochlik 
wznowił działalność 

Po okresie reorganizacji i re
montu wznowił już swoją działal
ność Międzyzakładowy Klub Pra
cowników Poligrafii „Chochlik" 
(ul. Piotrkowska 106). 
Działalność' jego będzie przebie

gała w różnorodnych formach za
równo oświatowych jak i typowo 

I 
rozrywkowych oraz sportowych 
(turnieje brydża sportowego i tur
nieje szachowe). Hobbiści i plasty
cy środowiska poligraficznego bę-
dą mieli okazję zaprezentować 
swoje dzieła na organizowanych 
wystawach. Klub będzie organi
zował również, szczególnie pracow 
nicom przemysłu poligraficznego 
pokazy kulinarne i kosmetyczne. 
Najbliższą imprezą będzie wie
czornica w wykonaniu artystów 
scen łódzkich poświęcona Dniu 
Drukarza oraz 500-lec;iu Drukar-
stwa Polskiego. Patronat nad 
„Chochlikiem" objęla Łódzka 
Drukarnia Dziełowa. (x) 

W kilku zdaniach 
.t. W Domu Technika (pl. Komu

ny Paryskle1 5a. VII piętro, sala nr 
702) dziś o godz. 16.30 prof. Witold 
Kamler wygłosi od<:zyt pt. „Ogrze
wanie i klimatyzacja budynków wy 
sokich w USA". 

.t. W Klubie „Futurysta" (al. Po
litechniki 7, III DS) dziś o godz. 
19.30 „Alpy Julijskie - Jugosławia 
zi,ną 1912 r." przedstawi Michał Ga- , 
bry el. 

.t. Klub przy ZL LK (Piotrkowska 
135) zaprasza na wieczór autorski 
W. Szargana, poety i aktora łódzkie 
go, dziś l4 maj a godz. 18. 
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U kogo zgaśnie światło 
1. W dniach od 14 do 31 maja br. w godz. od 6.30 do 17 
'!>lice: Brzoskw1niowa, Agrestawa, Tra.wia.sta, żywo kostna, Rumiankowa, 

Lawendowa. Piołunowa, Podbiałowa od Trawiastej do z.iolowei. 
%. W dniach od 16 maja do 15 czerwca br. w godz. j, w. 

\I.lice: Kurozakl od Szumnej do gra.ni c miasta. Szumna, Lokietka. Po
ws.zechna od Wdz.ięozmej do Szumnej , Mulinowioza, Na.wo dna, Bał
tycka, Strażnicza , Powtór na, Witolda, Zygmunta, Klasowa, $\\ iet. 
na. Chloó.ni.kowa, Ideo·wa, Sąsiedzka, Kono·p.1~iakiej, Rolnicza 
i przylegle. 

3. W dniu 19 i 26 maja br. w godz. j.w. 
lilii.ce: Stawowa. Jezio1'na, Zlocienio·wa, Anyżo,wa od Staiwowej do nr 13, 

Jagiell-0ńska od Stawowej do nr 18, Cyprysowa, Agrestowa, Brw
skwŁniowa , Trawiasta, Podbiałowa , Rumian.kawa, żywokostna. La
wendowa, Piołunowa. Nagietk-O~v·a. Liściasta od nr 48 do S·paf:lkn
wej, Szczecińska od Liściastej do HodO'\V'la•nej, Hodowla.na. Selero
wa, żabieniec od Liściastej do żeńców. żeńców. Fabianka. Sam0-
pomo.cy. Krynicka , Słomiana. Kl„ratowa, za,pustna, Ma1rza1nny l Tra
k torowa od Marza.nny do żeńców. 

ł. W dniu 20 i 21 maja br. w godz. i.w. 
IUlice: Zapolsk iej nr 70a , 72a, Kru.czkowsk!ego. n"' ~- 5a, 7. 9. 26. Sląska. 

5. W dniach od 20 do 24 maja br. w godz. j;w. 
u1ice: K,urcza•ki o.d sz.umnei do Po•wtórnej , Konop•n.ic>kiej, Sąsied.z.ka, Lo

tna, Ideowa, Stra:ilnicza, Powtórna. Chlodnikowa i przyległe. 
5. W dniach od 21 do 25 maja br. w godz, j.w. 

ulice: Wólczańska n.r 220. 222. 224, 226, 228. 230, 232. 
7. W dniach od 21 do 28 maja br. w godz. j.w. 

ulice: Żela1z.na od nr 12 do 22, st.r. pa•·zysta i od 9 do 19 !lt, niepar,zysta 
i Fabryczna nr 22. 

8, W dniach od 22 do 25 maja br. w godz. j.w. 
ulice: Marza,nny. Trll!kto1rowa od żeńców do Ma.rzanny, Samopomocy od 

Krynickiej do ża·bieńca. żabieniec od Liśclastej do SamopomQcy. 
9. W dniach o!l 22 maja do 5 czerwca br. w godz. j.w. 

ulice: Krem a, Klaszto.rna. Skowrończa, La.giewnicka C>d Kreciej do Prze
piórczej. 

10. W dnlach od 27 do 29 maja br. w godz. J.w. · 
ulice: Józefów o<l Nowych Górek do Biesz-bZadz;kiei. No•we Górki I przy

ległe. 
n. w dniach od 28 do 31 maja 1>r. w godz. j.w. 

ulLoe: Przędz.al•nia1na n.r 54 i 56. 
12. w dniach od 30 maja do 6 e-,;erwca br. w godz. j.w. 

ulice: Kolumny l przylegle. 
u. W dniach od 7 maja do 10 czerwca br. w godŁ. j.w. 

uLice: Kurczaki od Sz-umnej do Powtórnej. Konopnickiej. Sąsiedcz,ka. T.Al
tna. Ideo·wa, S•trażnicza. Powtórna. ChlodnikO·Wii . Józefów. No•we 
Górki. Kolumny, Rzgo\rska od Ustronnej do Pa•ra<lnej. Przedn ia, 
Walecznych, Pa\l'adna od Rzgo wskiej clo sanatorium i przylegle. ,. 

Początek sondażowej trzydniówki 
„Czy to jest to?" 

Ubrania z cienkiego teksasu w najmodniejszym niebieskim kolorze; 
wdzianka, kurtki. sukienki . . spodnie w paski , kratki z nakładanymi 
kieszeniami modnymi klapami, koszulowe bluzki. koszule z etaminy, 
spódnice-sp~dnie. mini „bananowe" - najmodniejsze wzory, tkaniny, 
detale. Slowem wszystko to co dotąd zawdzięczaliśmy pomysłowości 
własnej i umiejętnościom „prywatnej" krawcowej. Tym razem wszy• 
stko co najmodniejsze oferuje przemysł i na dodatek nas - wszy· 
stkich hołdujących młodzieżowej modzie - pyta o zdanie: „Czy ta 
jest to?" 

W głowie się mąci od takiej ilości szczęścia naraz. Czyżby fak• 
tyc;znie "150 tys. łodzian - bo tyle ponoć „kocha'' młodzieżowy styl -
miało szansę w najbliższym czasie kupić to, po co jeździli dotąd do 
warszawskiego „Juniora". Na razie stwierdźmy sceptycznie: a no zo• 
baczymy. 

A oglądać będziemy już od dziś wszystko to, co przemysł odzieżo· 
wy, dziewiarski i obuwniczy przygotował, a łódzka Rada Federacji 
SZMP wspólnie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Powszechne Do
rny Towarowe w Lodzi - prezentują. Zatem zapraszamy na pokazy 
modeli przed „Uniwersałem" non-stop od .godz. 10 do 19 i o godz. 
10, 1\\, 17 do Technikum Włókienniczego (ul. Żeromskiego 115), gdzie 
wypełniając ankiety przekażemy producentom opinie o modelach, ich 
ki::oju, barwie, cenie, funkcjonalności, słowem powiemy: „Czy to jest' 
to?". Dziś początek sondażowej trzydniówki. 

Dodajmy jeszcze, że przygotowane modele można od razu 
na II piętrze w „Uniwersału". Cośmy widzieli, zaakceptowali i 
pili opowiemy jutro. 
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-----WAZNE TELEFONY 

Informacja telefoniczna 
Straż Pożarna 08, 666-11, 
Pogotowie Ratunkowe 
Pogotowie MO 
Jnlormacja kolejowa 
Informacja PKS 265-96, 
Pogotowie wodociągowe 
Pogotowie i:azowe 
Pogotowie energetyczne 
Pogotowie ~ieplownicze 

TEATRY 

03 
595·55 
09 
07 

653-55 
547-20 
835-4& 
395-85 
334·28 
253-11 

WIELKI - godz. 18 „Aida" (zam 
knięte) 

POWSZECHNY - godz. 16 ,.Wiel
ki człowiek do m111ych intere
~ów", 19.15 .,Kotka na rozpa
lonym blaszanym dachu" 

NOW\I - godz 15.30, 18.3ll 
11 Sn1ierć gubernatora" 

l\iALA SALA - godz. :W „Kubut 
tatallsta" 

JARACZA godz. 16 i 19.30 
„Popiół i <:liament" 

l\1ALA SCENA - godz. 19.30 „Sta 
ra kobieta wysiaduje'' (od lat 
18) 

TEATR 7.15 - JOdz,. 19.U „Pa
ra nie para11 

MUZYCZNY - i-O(iz, U „Moulin 
Rouge'' 

ARLEKIN - nleczyn.ny 
PINOKIO godz. 17.30 „~r:zY-

J..a.ciel wesole&o diabla" 

MUZEA 

SZTUK! (Ul. Wi<;CkoWsklego 36) 
godz. ~-19 

HISTOIUI RUCHU REWOLU-
CYJNEGO (Ul Gdlłńska ll) 
godz. 9-19 

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA· 
FICZNE (pl. Wolności 14) godz. 
12-19 

HISTORII WLOK.lENNICTWA ful. 
Piotrkowska 282) godz. 10-17 

EWOLUCJONIZMU . (park Sienkie
wicza) &odz. 10-18 

l.ODZKIE ZOO 

czynne w godZ. 9-19 
czynna do 1-0ctz. 18) 

KI N A. 

(kasa 

BAŁTYK „Taśmy prav.rdy" 
USA. od lat 16 godz. 10, 12.15, 
14.30, 11 19.30 

LUTNIA „Taśmy prawdy" 
USA od lat 16 godz. IO, 12.15, -
14.30. 17. J.9.30 

POLONIA - „Zbr-Odnia jest zbro 
dnią" tranc. od lat 16 godz. 10, 
12.15, 14.30, 17, 19.30 

WISLA „Nie będt; cię ko-
chać" /A) poi. od lat 16, godz. 
10. 12.15. 14.30. 17. 19.30 

WOLNOSC - „Billy Ja<:k" USA 
od lat 16 godz, IO, 12.15, 14.30, 
lq, 19.30 

WLÓKNIARZ „Jeździec bez 
głowy" radz. od lat 11 godz. 
9.30, 12. 14 30. 17. 19.30, 

ZACHĘTA „Kabaret" USA, 
od lat 16 godz. IO. 12.15, 14.45. 

17.15, 19.30 
TATRY-LETNIE - „Mania wiel
kości" franc. od lat 14 godz. 
19.30 (kino czynne tylko w dni 
pogodne) 

STYLOWY-LETNIE „Czyste 
·ręce" rum . od lat 16 godz. 19.45 

(kino czynne tylko w dni DO· 
godne) 

LDK - „Kabaret" USA od lat 16 
godz. 14.15. 1·7, 19.45 

STYLOWY - „Goście", USA od 
lat 16 godz. 16. 18, 20 

STUDIO - „Tragedia Makbeta" 
(B) ang. od lat 16 godz. 17.30. 
Projekcja DKF - godz. 20.1,; 

TATRY - „Unkas - ostatni Mo
hikanin" rum.-franc. od lat 11 

n 

godz. 9.30. 11.30, 13.30, 15.30. 
Pożegnanie z f ilmem : „Jak u
kraść milion dolarów" USA od 
lat 14 g-0dz. 17 .30. Projek<:ia 
DKF - godz. 20 

CZAJKA „Hełm Aleksandra 
Macedońskiego" radz. od lat 11 
godz. 17, 19 

DKM - „Piosenkarka z tawer
ny" Jug. od lat 14 godz. 16 
18, 2a 

ENERGETYK - nieczynne 
KOLEJARZ - nieczynne 
GDYNIA - „Hrabina Cosel" (A) 

1pol. od lat 14 godz. IO, 13, 16. 
1.9 

HALKA - „Znikający punkt" 
USA od lat 18, godz. 19 

l MAJA - „Sześć niedźwiedzi i 
klown Cebulka" (A) czech. Od 
lat 7 godz 15, „Uklad" USA. 
od lat 18 godz. lq, 19.30 

MLODA GWARDIA - „Królowe 
Dzikiego Zachodu" franc. od 
lat H godz. 10, 12.1'5, 14.30, 17. 
19.30 

MUZA - „Samuraj i kowboJe" 
franc. od lat 16, godz. J.Ji.30, 
17.45, 20 

OU:A - „Front wyzwolC!nia" pol 
Od lat 11 godz. 10, 12, 14, 16. 
18, w 

POLESIE - „Pippi" szwedzki od 
lat 7 godz. 17, „Ser<:e to samot-
111.y myśliwy'• USA od lat 16. 
godz. 19 

POPULARNE - „Pipo! w kraju 
Taka-'l'uka" szwedzki od lat 7 
godz. 17, „Doktor Popaul" 
franc. od lał 16 godz. 18.45 

PRZEDWIOSNIE „!Naucz~·<:iel 
śpiewu" (A) radz. od lat 7, 
godz. 10, 11.45. 13.30, 15.30, „Me 
Masters" USA, od lat 16 godz. 
17.15. 19.30 

PION.IER - „Wódz Indian Te
cumseh" NRD od lat 11 godz. 
16, 18, „zawrość l medycyna" 
oo!. od lat 16 godz. 20 

POKÓJ - „Zawieszeni na drze
wie'' franc. od lat 11 gOdz. 16, 
17.45. 19.:ro 

aEKORD „Godzilla kontra 
Hedora" (B) jap. od lat H, ~ 
godz. 15.SO, 17.30, .,Trzeba zabi<' 
tę miłość" poi. od lat 16 god2. 
19.30 • 

SOJUSZ - „Mo0tyle" (A) pol. od ;j. 

lat 11 godz. 16.30, „P-0jedyn·ek 
rewolwerąwców" USA od lat W 
gqdz. 11!,30 

STOKI - „Smiere wybiera" (A) 
czeeh. od lat 14 godz, 15.45, 
„Niewygodny )<ochanek" wł.
NRF od lat 15 i:oaz. 18, 20 

SWJT - „Hombre" (B) US;\ od 
lat 14 god~. 15.30. 17 .45, „Go
<!zlna SZC~Yhl" (Al J)O)Skl Od 
lat 16 godz. :io 

DYŻl.JRY APTEK 

Tuwima 59, Rzgowskri HT, Piotr 
kewska 30'/, I,imanow•kiJlgo 37, 
Zielona 28, pl. Wolności 2, Obr. 
Stalingradu 15. 

DYŻURY SZPITALI 

Instytut Położnictwa I Gineko
loj\"ii 1Sterlinl!a 131 - Klinika P o
łożnicza ul Curie-Skłodowskiej 15 
- Kllnlka Ginekologi\ - dziel
nica Sródmieście I z dzieln icy 
Górna: Poradnia „K" z ul. Fe
lińskieg-0. 

Szpital im, Madurowicza (Kli
nika Pcl.-Gin. AM) - dzielnica 
Górna, Poradnia „K". Odrzańska, 
Cie~zkowsklego, Leczmicza i 
R7,gowska . 

Szpital im. H. Wolf - dzielni
ca Widzew oraz dzielnica Bałuty 
opróc1 Poradni „K" ul. Sędziow
ska l Libella, 

Szpital im. H. Jordana 
dzielnica Bałuty Poradnia „K" 
ul. Sędziowska i Libelta. 

Chirurgia ogólna - Szpital im. 
Sonenberga (Pieniny 30) 

Chirurgia urawwa 
Sonenberga (Pieniny 30) 

Szpital 

lNeurnchlrurgla Szpital im. 
Barlickiel!o (Kopcińskiego 22) 

Laryngologia Szpital im. 
P irogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital im. J'on
schera (Milionowa 14) 

Chirurgie I laryngologia dzie-
cięca Szpital im . Korczaka ' 
(Arml! Czerwonej 15) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. Barlickiego (Koo
cińskiego 22) 

Toksvkologia - Instvtut Medy
cyny Pra<:Y (Teresy 8) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stac.H 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Sienkiewicza 137, tel. 666-66. 

Ogólnolódzki Telefoniczny Punkt 
lnfol'macyjny doty<:zą<:y pracy 
placówek służby zdrowia. telefon 
H5-19. czynny jest w godz. 7-21 
oprócz niedziel i świat. 

nr 90. Ejsmonda nr 2. 2a, 4. 6, 21 /23 (p1ek8Jrn.ia ). P. Go.1a1w1 cz;·.\
slciej nr 1. 3. 5, 7, 9. Sląska od Zapolskiej do toru Ph'.P i S zymań
skiego. Zapaly od Tatrza11slciej do Oppmana. Bohomolca, Tatnań-
511Q od Sląskiej do roru PKP I „Hydro·bud0<wa". 1055-k il'Jtl#IW'llltllllllllll&~lll;ttliWUWS'll~~. ~i'Wl#WłlL~li:iZR&~Wil!Cll!!t!IM~llllWłefl~ldltjtlt~~jll1J~1->li't.t!jl•bl•t1~11!1111M~~"'-~ 
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ra 
D otarli do wszystkich za

kątków naszego wojewódz
twa, występowali niemal w 
całym kraju, także za gra-

nicą. Plonem 25 lat pracy Lódz
kiej Estrady i jej kieleckiej dele
gatury. iest blisko 42 tys. im
prez . zaprezentowanych prawie 16 
mln widzów. z miast, miasteczek 
wsi. To przedsiębiorstwo rozryw 
kowe musi ~prostat gustom naj 
bardziej zróżnicowanej publiczno
ści. Znamy Estradę z wielkich-ple
nerowych widowisk m. in. „Balla
dy o nich I o nas". prezentowa
nej w 1972 r w Polichnie. progra
mów kabaretowych m. in. „Figi", 
„u Bena", koncertów „W hołdzie 
pracy·• i wielu innych imprez. 

Jakie plany na przyszłość? Prze
de wszystkim, jak wynika z dekla
racji umieszczonej w efektownym 
jubileuszowym folderze, Estrada 

zamierza przygotować więcej pro
gramów adresowanych bezpośred
nio do określonych środowisk, or
ganizować widowiska ko&tiumowe 
w naturalnej scenerii zabytkowych 
zamków w Uniejowie, Nieborowie. 
W planach również szersze pre
zentowanie muzyki różnych epok. 
Estrada chce także wzmocnić swo
je kontakty nie tylko z wojewódz
twem. ale i z Lodzią, m. in. przy
gotowując nocne programy kaba
retowe powiązane z projekcją fil
mów. Może dojdzie również w 
końcu do powstania stałej sceny 
kabaretowej, a także „Teatrzyku 
Autora", który prezentowałby twór 
czość łódzkich literatów. W zapo
wiedziach również wiele atrakcyj
nych występów zagranicznych i 
polskich zespołów. 

(rg) 

Obok wielkich inwestycji przemysłowych rozliczanych w Na-
rodowym Planie Gospodarczym, obok tysięcy izb, program 
rozwoju i modernizacji naszego miasta przewiduje mnó-
stwo „drobiazgów", w niemałym stopniu dec:ydujących o zmia
nie wyglądu Lodzi. 

171 Wczoraj Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych od
dało do użytku zmotdryzowanym mieszkańcom Lodzi, drugą 
jezdnię na ul. Aleksandrowskiej (na odcinku od Szczecińskiej 
do wiaduktu). Pracę tę w.ykonano przed terminem przewidzia
nym pierwotnie na koniec czerwca. Prace przy torach tram
wajowych jeszcze nie skończone. Prowadzi je MPK. Jeden 
tor zostaje usunięty Pozostaną dwa. 

171 45 ·milionów złotych. Tyle kosztować będzie hala sporto
wa (wymiary 46 x 36 metrów) przeznaczona dla takich gier, jak 
piłka ręczna, siatkówka i koszykówka. która do końca przyszłe
go roku zostanie wzniesiona przy ul. Kosynierów Gdyńskich na 
stadionie Chojeńskiego Klubu Sportowego - Komunalni. W so
botę odbyło się uroczyste wmurowanie· kamienia węgielnego. 

Budować będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ko
munalnego nr 3. 

171 W niedzielę po raz pierwszy zaświeciły nowe lampy w 
Parku Staromiejskim. Park ten otrzymał oświetlenie zwane 
tubusowym. Konieczne prace wykonało . Miejskie Przedsię
biorstwo Instalacji Elektrycznych i Ciepłowniczych. 

171 Miejskie Przedsiębiorstwo Budownictwa -Komunalnego nr 
l, to samo, które pr1ed kilku dniami przystąpiło do rozbiórki 
kamienic pod numerami 10 i 11 przy Placu Wolności, nieba
wem wyburzy także i jedną z oficyn na zapleczu Placu Wolno
ści. Przystąpiło ono także do innych prac wyburzeniowych. Na
leży do nich m. in. wyburzanie domów przy Piotrkowskiej 105 
i 107 oraz 115 i 117. Na razie od Piotrkowskiej jeszcze nic nie 
widać, jako, że „burzyciele" działają od tylu. od strony ofi
cyn. Chodzi o to, by od frontu był jak najdłużej porządek. 
Miejmy nadzieję, że c<r:yste place nie będą zbyt długo czekały 
na wejście budowlanych. którzy mają tam wznieść nowe do
m:v o architekturze dostosowanei do otoczenia. 

171 Skoro jesteśmy przy MPBK nr 1 nadmieńmy, że kilka dni 
temu. zastosowało ono po raz pierwszy tzw. bezpapowe krycie 
qachów. Stosując mieszanki emulsyjne zamiast tradycyjnej pa
py zaoszczędza się 314 czasu potrzebnego na krycie ?apą. !łzecz 
najistotniejsza - pracę te mogą . wykonywać robotnicy niewy
kwalifikowani. Brak dekarzy to jedna z pięt achillesowych bu-
downictwa komunalne20. AP 

„Filantrop" Medale 
Restauracja „Kolejowa" ma wy~ . WTOREK. tł MAJA Skrzynka poszukhyanla rodzin PCK. „Za udział W walkach 

robioną już markę i raczej stalą 11.45 Melodi~ z Rzeszowskiego. 12.05 
klientelę, którą - delikatnie r~cz PROGRAM I (L) Komunikaty .12.10 (L) Ton 1 B 1· u 
określając - można by nazwać nie 10.00 (Ll Wia<t .. 10.08 Muzyka w test.„ 12.13 (L) „Miejsce ood slol'l- o er In 
spokojną i raczej nieobliczalną. t;voim domu 10.30 „Sława 1 chwa- cem - koncert 12.40 CL) Recital 

Mo P I . . t 1 t 1 k 1 Band" U OO Non .s.top melodii Il 18 III i IV wychowanie muzyczne. 13.20 n1·cow'~ Sztab1'e WoJ'sko\"ym Lo"dź 
Niedawno funkcjonariusze z KO .' ta" - odc .10.40 ,,Old Metropolitan IE. Humperdincka 13·00 Dla klasy z okazji Dnia Zwycięstwa wDziet 

- 0 ~~Ie, m~J'.ł~Y s ~ e en ° a_ I Nie tylk; dla klerowców. 1L25 Co „Przypom ln_amy M Chev~lier". !3.30 Polesi~,.,odbyla się wczor;j uroczy: 
„na oku •. zwroci!J u;vagę na mto slychać w świecie 11 .30 Koncert. Wtad. 13.3o Proszę mówić~- sluc.h~- stość dekoracji medalami „Za Udział 
deg? męzczyznę,. ktory. po l~1lku 12.05 z kraju . i ze &wiata. 12.20 my - Jan Koprowski. 13.oo Mn:u- w Walkacl' 0 Berlin" 31 kombata:n. 
k1ellszkach przem1e!11l się w f1lan- Chwila muzyki. lt.25 Fragmenty mu- pr~egląd folklo:ystyczny. 14.00 Wt~· tów u wojny światowe.l _ żołnie
tropa: zaprasza! nieznanych mu sicaiu „Sweet .Charity". 13.00 Melo- ceJ. lepiej . ta mej. 14.15 Tu Rad~ rzy rezerwy . Aktu dekoracjl doko
ludzi do stolika. szast.al pieniędzmi die !Udowe. 13.15 R<>lniczy kwadrans Moskwa. 14.35 Utwory artyst.ów Cm- nał szef Dzlelnkowe~o sztabu Woj
i stawi at „ćwiartkę" za „ćwiartką''. 13.30 Piosenki oo sf)<Ole 14.00 Wyś- sklch: 15.00 Zawsze o 15. lo.40 Za- skowe~o · - pik dypl. E. Myśliński. 
Gdy nieco za•koczeni tym zacho- ·cig Pokoju - transmisja z trasy VII ~adkt muzyczne - aud. 16·00 Wypo- Medale otrzymali: lt. Andruszkle-
waniem poprosili 0 wyjaśnre- etapu. 14.05 Techn!~ I biosfera czynek ' turystyka - Urlop. dla ro: wlcz, A. Bielecki, Wl. Gerszon, Fr. 
n· · b l · · t · · · · g 14.10 „Znane I nie znane instrurnen- dz tców. wakacje d!a dzieci. l6.lo Mackiewicz, ,J, Zimny, R. Juchim, 

ie .. °:1 ~ Y iu;i: w s ar;iie Im 0 ty ludowe" 14.30 Wvścig Poko.iu - „Barok dla wszystkich". 16.45 <Ll , Cz. Ciechanowicz. Cz. Fic, Janina 
\ldziehc. W teJ sytuaci1 postaho- t;tansmisja z tJ.°<łSV 14,3fi Muzyka ' Aktualnoś~i łódzkie. 17 oo (Ll Grają Jach, M. Kozłowski, M. Pulchny, z. 
w1ono zabr!lć go .d~ komendy, 1<1. rozrywkowa. 15.00 Wyście Pokoju _ uczniowie POSM 17.15 (Ll „Lóctzkl Rum. Zb. Skorut. K. Szlachetko, J. 
przesł1;1chame odlo~y~ do nast.ępne- transmisja z trasy 15.05 wiad. · 15.15 Notatnik stu?encki" 17.~? (Ll __ Gru- Wawrzyniak, 8 _ zacharklewlcz, z. 
go dnia. JednOC'?.esnie zabezp1eczo- Muzyka rozrywkowa. 15.30 Wyścig pa wokalno-mstr. „Novi 17.oo (Ll Gudejko. W . Langner, J. Lewan
no res-ztę pieniędzy „filantropa" - Pokoju - transmisja z trasy. 15.35 „Ma~ewry" - rep dźw._ Zb. K<>- dowskl, J. Pierzchalski. P . Pogo. 
22 tys. zł. AktualnośCl kulturalne 15.40 Muzy- rzemowsktei<o. l8 .20 T.ermmarz m~~ rzelski, H. Szadzewlcz, E. Jurczak, 

. . . ka rozrywkowa 16 oo Wyścig Pako- zyczny. 18.30 Echa dnia lR.40 Dro„i A. Póiniak. A. Clmoszko, J. Jan~ 
Rano wszystko się w:oa~mlo. Ju _ transmisja z trasy 16.05 Wlad. poznania - Czy życie orzyszlo z kowski. J. Podkowa. E. Seniuk, J, 

Mężczyzna ""'.yznał, że p1eni~dze i 16.15 Muzyko rozrywkowa 16.30 Wy. kosmosu. 19.00 <Ll Muzyczny wle- Wlącko. E. Wielitzko. M. Kurycki. 
wręczyła mu zona - z poleceniem ścig Pokoju - transmisja z . zakoń- czór stereofomczn~ (2~.30) 19.15 62 Ponadto medalami radzieckimi i „Za 
by wpłacił je na książeczkę samo- czenla VII etapu w Neubrandenburg. lekcja języka angielskiego - pre- zasłuęi Bojowe" zostali odznaczeni 
chodową. Po drodze wstąpił jed- 17.10 Ractiokurier 17.30 Muzyka roz- I miera. 19.30 Magaz:r1 llteracko-m.u- Katarzyna Onichimowska 1 St, wo-
nak („tylko na chwilkę") do „Ko- rywkowa. 17 40 Leksykon piosenki. I zyczny. 20.30 Ks iążki. kt~re na "as slński, (j. kr.) 
1 . .„ d . I b- 18.00 Muzyka l aktualności. 18.25 czekają. 21 oo R. Strauss. „Dyl So-1 
eJOW,~J ' /il. .zie po paru „g ę Kronika mllzyczna 19.00 Dziearnlk. wizdrzal" - poemat. 21.15 Zwierze

szych st!ac1! kontrolę nad . swym 19.15 Koncert grupy „Yes". 19.45 nia w~eczorne - .M. Brandys, 21.30 

zachowar;i1em .. ~r.aw~opodobme . Klient nas? partner 20.00 NURT roe- Z kra1u i ze ~wiata. 2
i.

5
o Wiad. j~i~l[;i~t~!,l~)\)'.~~~·1:1~.\\,:111 !~~·1~[[!~11·1)~!l ~)~];,;:J gd:rb)'. me m1hc.ianc1 - w ciągu dagogika). 20 .20 tnterserwis. 20 .47 sport. :us Rozmowy o wychowa. 

krotk1ego czasu, pod~uszczany Kronika sportowa 2i.oo sztuka ży- niu. 2~;0• „Stołeczne aktualności mu. 
przez przygodnych kolegow, roz- wlenia. 21.15 Wieczorny koncert ży-1 zyczne . 22.30 Kalejdoskop kultural
trwoniłby wszystkie oszczędzane czeń. 22.00 Dzienn ik. 22.15 Mikro- ny. 2~.00 „z płytoteki Władysława 
przez dłuższy czas pieniądze. Nic recital trębacza Maynarda Ferguss<>- Surzynsklego". 23.30 Wiad. 
więc dziwnego, że opuszczając ko- na. 22.30 Studio nowości 23.00 Wiad. 
mendę z uratowaną gotówką. dłu
go zapewniał funkcjonarius:>:y o 
swej wdzięczności. (je} 

PROGRAM U 
PROGRAM III 

12.05 Połudnt;:,we wyd „z kraju ! 
ze świata". 12.20 .,To byly piękne 

8.30 Wlad. 8.35 Klucze do mlesz- dni" - śpiewa T. Harangozo. 12.25 
kania 1 co dalej? 8.55 Muzyka spod za kierownica. 13.00 Na. krakowskiej 

::r//////.///////////////////.//, strzechy - Kujawy 9,00 Dla klasy antenie. 15.00 Ekspresem przez świat. 
V (historia) „Słowem I ' n:ieczem". 15.10 w kręgu jazzu. 15.30 Leśne o-
9.30 ' Spiewają „Wroclawskie Sko: powieści - rep. 15.4S Grają ucznio
wronki Radiowe". 9.40 „Mirek . i wie Liszta. 16.05 Telegramy muzycz
Morka" - słuch. Hl.OO Reportaz Il- ne ze świata . 16.35 Nowe kompozy
teracki B. Markowskiej pt. „Malżeń I cje M. Maleckiego. 16.45 Nasz rok 74. 
stwa". 10.30 Muzyka operowa. 11.00 17.00 Ekspresem przez świat. 17.05 

Krew przywraca zdrowie 
Zostań honorowym krwio
dawcą Dla kla.sy VI_II (ge-0gra!,ia) - „Czte- „Dzień trytidów" - odc. 17.15 Mój 

ry kapitańskie gawędy . 11.25 Te- magnetofon 17.40 Ludzie 1 budynki 
'7/////////////////////////0. ma,~ z filnrn .. Gonitwa". lL.30 Wiad. Hl .OO Solo ~a flecie. 11i.10 Rozszyfro~ 

l•L3o Rodzmny tor przeszkod. 11.40 wujemy piosenki 18.30 Polityka dla 
--------------------------------- wsz;,•stkich 18 43 Krzysztof Sadowski 

OBRONY PRAC DOKTORSKICH 
wczoraj. 19 OO Eks·presem przez świat. 
19.05 Krzysztof Sadowski dziś. 19.20 
Książka tygodnia. 19.35 Muzyczna 
poczta UKF 20.00 Muzyczna kolek-
cja zamków I katedr. 20.40 31 lekcja 

Dziekan i Ra.da Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uni- jęz. n iemieckiego. 20.55 Przebój za 
wersytetu Lódzkiego podają do wiadomości, że w Lodzi dnia 22 przebojem ~1.25 M1krore<;ita1. J Cler-

. 1974 k od 9 l' k f · · W d · ł ,,.. ca. 21.40 !Na poboczu w1elltJej polt-maJa ro u o g z. w sa 1 on erencyJneJ y z1a u ,,,Kono- tvkL zi.so Opera tygodnia _ v. Bel-
miczno · - Socjologic:zmeg.o w budynku Instytutu Organizacji i Z11- 1ini - „Purytanie". 22.00 Fakty dnta. 
rządzania UŁ ul. Rewolucji 1905 roku nr 39/41 (sala 401) odbędzie J 22.08 Gwiazd;- siedmiu wieczorów -

· bl' 'd k · d d kto k' · · JERZE Zespól The Fifth Dimension. 22.15 
się pu 1czna ys usJa na rozprawą o rs ą mgr mz. ~ -1 ocalenie" _ pow. J. Conrada. 
GO ROJKA pt. „Kryteria perspektywicznej ocenv efektywności 2'2.45 Piosenki T. Sliwlaka. 
ekonomicznej prac badawczych i rozwoj.owych w zakresie kon- . 
strukcji maszyn". TELEWIZJA 
Promotor: prof dr Jerzy Rachwalski z PL ! PROGRAM 1 

R · · f ·.d h b · · B · ł p·1 ki 6.3() TV Technikum Rol01icze (Wro 
ecenzenci. pro · . ·r a.· .inz. ronis ~V.: 1 aws claw). 7.0o TV Technikum Rolnicze 

z Pol!technik1 Wrocławsk1eJ (Poznań). 7.35 „Ballada o żołnierzu" 
prof. dr habil. Jerzy Kortan z UŁ - film fab. prod radz CWL 9.05 
doc dr habil. Ceza•ry Józefiak z UŁ „Odyseja" - odc IV filmu seryjne~ 

· , go prod. wł. (W) . 10.00 Język polski 
3075-K kl. V-VI .. o miejsce wśród ludzi" 

* 
Dziekan i Rada Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uni
wersytetu Lódzkiego podają do wiadomości, że w Lodzi, dnia 22 
maja 1974 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Wydziału 
Ekonomiczno - Socjologicznego w budynku Instytutu Organizacji 
i Zarządzania UL, ul. Rewolucji 1905 roku nr 39141 (sala 401), od
będzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mg·r KRY
STYNY KUCIŃSKIEJ pt.: „Wpływ ewolucji funkcji zbytu na 
zmiany w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemvsło

(W), „Patriotyzm" (Łódź). 11.05 Je
zyk polski dla kl. m lic. - Jerzy 
Szaniawski - „żeglarz" (W). 13.45 
TV Technikum Rolnicze (Wrocław). 
14.30 TV Technikum Rolnicze <Po
znań). 15.50 Telereklama (Wl. 16.00 
Dziennik (kolor. W). 16.15 XXVII 
Kolarski Wyścig Pokoju - VII etap 
na trasie Szczeein - Neubranden
burg (145. km). 17.10 „Nicponie'• -
film prod TVP (W). 17.40 Egzamin 

Klub Telewizji Mtodvch (W). 
18.16 Wiadomości dnia. 18.20 Program 
pubL „Bank pomysłów" (L). 18.35 wym". 

Promotor: 
Recenzenci: 

prof. dr habjl. Jerzy Kortan z UL , . Dzień pierwszy" - rep. mmowy 
d h b 'l K 't SGP'S (W). 19.05 Przypominamy, radzimy 

prof. r a l • Jerzy WeJ z l (W). 19.20 Dobranoc 1W) 19.30 Dzien 
prof. dr habil. Jerzy Dietl z UŁ. nik (kolor. Wl 20 20 Filmoteka Ar-

' • „ W1aclomosci soortowe i Kronika Ko-
na rozprawy wolny. 30 16-k Jarskiego wvścigu Połoju IW). 22.05 

Tytu.l najmilszej dziewczyny pod• 
czas wyborów Miss Europu, które 
odby!y się w Las PaLomas na Wy
spach Kanaryjskich. zdobula kra
kowianka - Izabe!a Lipka - w 

cywilu inżynier geofizyki. 
CAF - SOCHOR 

NTU O ·04 
· od o.wiada 

M. K.: Pisaliście niedawno o no
wym periodyku „Kwiaty". Postano
wiłam go zaprenumerować. Cóż 
kiedy urzędy pocztowe nie chcą 
przyjmować pieniędzy, a w kios
kach Ruchu „Kwiatów" nie ma. 
Więc zadziałajcie i przy okazji po
dajcie warunki prenumeraty . 

1 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu cydzlet - .. Ballada o żołnierzu" -
w Bibliotece UniwersyteckieJ' Lódź uL Narutowicza 108. Wstęp 

1 

film fab._ prod. radz. <W). 21.50 

li 
$wiat I Polska lkolor. W). 22.50 

JlllHllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllDIHllllllllllllllll lllllllllllllUllll lllllllllll I I I I I I I I li llllll llllllllll llH lllllllllllllllllllllllllllUllllll I ! Dziennik (ko 1 or, Wl 

.RED.: Po pani sygnale natych
miast porozumieli§my się z dyrek
cją łódzkiego ,,Ruchu" gdzie poin
formowano nas, że obecnie urzędy 
są już powiadomione o Istnieniu 
„Kwiatów" i o warunkach prenu
meraty. Za I półrocze można jl\ 
wnosić do 15. V„ a za n od 10. VI. 
Roczna prenumerata wvnosi 120 zł, 
półroczna 60, a kwartalna· 30. In
fo~mac~i ~ „Kwiatach'' udzielają, 
tez dz1el01cowe oddziały „Ruchu". 

Tłumaczył R· NORSKI 

-„.Shet!I t .he wlldest girT t know„. - Jacques 
o!(t'aniczył się do śpiewu, zamiasit odpowiedzi. 

- No. alei ona by la !„. 
- Zazdrosrna? 
- Na jej awanse patrzyłeś. zdaje się, chętnym ()kiem. 
- i.adny egzemplarz, ale wypiła za dużo. 
Susan rzuciła sz;yderczó: 
- Na upartego mógłbyś pewnie namówić Christine (by!a to 

pa.ni domu). żeby ci odstąpiła swoją sypialnię„. Wiesz, w Ame
ryce tak się praktykuje ..• 

- MożeSIZ by~ pewna, że pomyślałem o tym, - odciął się 
Jacque5 z miejsca - ;;ile · na liście przede mną było oo naj
mniej pół tuzina par i party dobiegało końca, zanim przyszła 
moja kolejka. Zresztą.„ ' 

- Co zresztą.„ 
- Na liście.„ 
- Tak? 
- Zdawało mi się. że ULuwaiyłem twoje nazwisko obok te~ 

facęta, który pracuje w filmie. Może to na konto adaptacji 
twojej powieści na scenariusz? 

Uda ta, że wpada w zł.ość. 
- Zapłacisz m1 za to, nikozemnik'll.„ 
- W zwykły sposób. eo.„ 

,Nagle, na zakręcie wysikioczył przed nimi w6z. pędzacy 7!\l
pełnie po lewej stronie. Reflektory omiotły sz:v-bę ochronną 
i oślepity Susan. Otworzyła usta. by krzyknać. ale już nie zdą
żyła. Poczuła potworne zderzenie I w tym samym mome'11cie 
rzuciła się insit:rnktownie w bok. Gi~antyczna prasa miaż<H:yła 
blachę s.amO<'hodu„ Twarda. mokra ściana ' skały OOr.litośnie 
zasitopowała iei lot w prze.~t.rzeń. W całym ciele poc-zuła oin-o
mny ból. isk ~)•by ktoą wyrwał z niej kośt4 paciermwą. krag 
po kręgu. Miliony igielek wbijały sie w ciał'<>, miażdżąc, tor
tując ... 
Otwarła się pn.ed nią ogromna czarna czeluść. ale w samej 

głębi błyskały jakieś światełka. Przywoływały ją jakieś gł:owy. 
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Odbila się od ściany skalnej i poleciała w czeluść, ku świateł
kom, ku tym przyjaz.nym głO<S<Jm„. 

Przed nią rozdągala sie ogromna biała ściana. Czyżby to 
właśnie to. śmi-erć? Ogromna biala nieruchoma ściana. w którą 
człowiek wpatruje się pr7.P2 całą wieczność? Czuta, że je.s.t sła
ba, odrętwiała Wokół niej panowała absolutna cisz.a. Jakiś 
otwór tam w górze. bardzo daleko, w sklepieniu. saczyl mdłe 
żółtawe św!atło, z pewno§cią po to, aby ona mogla widzieć 
ścianę. Jakiś kształt. również biały (ale anioł to czy demo·n?) 
wśliznął się tuż blisko niej. W okolicy rozszedł się obrzydliwy 
odór, który przyprawił ją o mdłości. W&trząsnęła nią konwul
syjna chęć wymiotowania, rozpętując fale bólu. Czy można 
mieć mdłości. będąr umarłym? Mdły odór.„ Coś jej to przy
pomniało. Ale ba~ niewyraźnie Tak .. bieL Inne rodw.;e bi-e
li„. Czy po śmi9'rci człowiek nic nie czuje? Jeżeli zaś tak, to 
skąd ten nagły ból w rami{'niu? Ale ból k.ojarzył 'lię z białym 
kształtem. Na !)€'Wno. Albowiem teraz roztapiała się w ota
czającej bieli I ból z.niknął. równoeześnie z biatvm kształtem. 
Ale bóle w piersi nie ustawały. Jakże trudno myśleć. To ta
kie wyczerpująee. Nie · ~hciala już dtużej znosić widoku tej 
ogromnej białej nieruchomej ściany. Zamknęła oczy. Tak byk> 
l·epiej. Wszy&tko bvło czarne. tak bard:ro kojące. Nie było już 
białej ściany, nie był'<> białego kS1Ztałtu, nie było światła, nie 
byto.„ 

W wiele giodzi<n później, kiedy znowu otwarła oczy. ścia.na 
znajdowała się wciąż na tym samym miejscu, jesl'Jcze b.ielsza 
niż poprzednim razem. Był także biały k.s.ztatt. z pomarszczoną 
twarzą i z oczyma koloru tropikalnego nieba. które wpatry
wały się w nią z niepokojem. Natomiast żółte światło znikło, 
a zastąpiły je cudowne promienie złotego słońca. które prze
sadzały się poprzez opuszczone rolety i powoli umiera.ły u stóp 
łóżka. 

Wyglądało jednak na to, że nie umarła. Była jakby rozcza
rowana tym stwierdzeniem. Idea śmierci. przedstawiona w po
staci olbrzymiej białej ściany, w którą wpatrujemy się przez 
wieki, miała w sobie pewien walor. Być przy życiu to po 
prostu ten szpitalny pokój; te promienie słońca, to łóżko i ta 
stara pielęgniarka. z pięknymi oczyma, koloru tropikalnego 
nieba, trochę zużytymi czuwaniem przy wezgłowiu innych cho
rych. 
Czuła się nieskończenie zmęczona. nieczuła na ból. Myślenie 

ją wyczerpywało. A poza tym ten pokój oddyc)1a! bezpieczeń
stwem. zaprasza! do odpoczynku. Zamknęła oczy. kiedy zaś 
je znowu otworzyła. zapadał zmierzch. zalewając pokój swoim 
brązowym cieniem. Powyżej nóg łóżka. na poziomie jej pod
bródka. ogrómna lampa. nakryta abażurem o skomplikowanych 
arabeskach. sączyła światło koloru bursztynu. 

Oczy koloru tropikalnego nieba znikły. Na ich miejscu wy
rosło dwoje oczu ciemnych . osadzonych w twarzy o typowym 
wyglądzie śródziemnomorskim. o policzkach mlodych i świe
żych. Twarz typu Barbary Romano„. A oczy koloru tropikal
nego nieba mogłyby być oczami jej matki.„ Popatrz, jal_t to 
się •stało, że nie wpadła na to wcześniej? 
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PROGRAM U 
i1.20 Polski film dok. - „Kraj w 

odbudowie0 18 20 „Stepy tor" - no
wela filmowa. 18.45 Slim John -
kurs podstawowy jęz. ang. lekcja 29. 
19.20 Dobranoc 19.30 Dziennik (ko
lor). 20.20 R<>zkosze łamania głowy 

teleturniej 20 50 Spotkanie z Ka. 
zimierzem Wyka - pub!. 21 20 24 
godziny (kolor) 21 30 Sprawozdanie 
z międzypaństwowego meczu bokser 
skie~o ZSRR - USA (kolor). 23.30 
Sprechen Sie deutsch, powt. lekcji 28. 

: Komunikat 
Okręgowa Komisja Badania Zbrod

ni Hitierowskicb w Lodzi posiada 
sprawozdanie opracowane przez ge
stapo w Lodzi. z którego m. in. WY· 
nika, że we wrzesniu 1941 roku w 
Lasku aresztowano: 

Kryst;?nę Bujnowską, b. studentkę 
wydziału chemii, która rozdzielała 
literature konspiracyjna: 
Jerzego Sobocińskiego, który za
mierzał dostarczyć do Wielunia 100 
ulotek. otrzymanych od głównej 
kolporterki, b. nauczycielkl w LO· 
patkach pow. Lask. 
Rychnowskiego, członka orianlza. 
cji konspiracyjnej. 
Bliższych danych o tych osobach 

I nie zdolano ustalić. 
W celu wyjaśnienia całokształtu 

okoliczności z tym związanych, wzy
wa się wyżej wymienionych, względ
nie członków Ich rodzin lub inne 
osoby. którym są znane przytoczo-

1 
nne fakty I dalsze losy aresztowa

ych - do złożenia osobistych lub 
telefonicznych informacji. w tej spra
wie, w Biurze Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lo
dzi PL Dąbrowskie1rn 5, pokój 239, te
lefon 811-20 wew.' 21. 

W dniu 10 maja 197ł 
zmarł nas:z Przyjaclel i 

DR 

RYSZARD 
SZYMAŃSKI 

roku 
Kolega 

Wyrazy głębokiego współczu. 
cla ŻC>Itle I aoduinie przekazu
ją wstrz.ąśnięci 

ORDYNATOR I PRACOWNI
CY Il ODDZIALU CHOROB 

WEWN. SZPITALA 
im. MADUROWICZA 

Kol, mgr JACKOWI SZCZU
ROWSKIEMU wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

MATK ł 

składają: 

KOLEŻANKI l KOLEDZY 
z BPiRI „CHEMITEX" 

W dn.iu 13 maja 197ł roku 
po długich i ciężkich cierpie
niach zmarł nasz ukochany Mąż 
i Ojciec 

S. ł P. 

HENRYK GALANT 

Pogrzeb odbędzie się dnia 15 
maja br. o godz. 16.30 i kaplicy 
cmentarza r:i;ym.-kat. na Mani, 
o czym zawiadamiają pogrątone 

w smutku 

ŻONA i DZIECI 

Wyrazy serdecznego współezu

oia Rodzinie z powodu :zgonu 

DR 

RYSZARDA 
SZYMAŃSKIEGO 

skladaJ.I\: 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
z ZESPOLU 

ONKOLOGICZNEGO 

ReCIHuJe kolegium ReClakcJa - kod 00-101 Lódt, Piotrkowska 98. Adrea pocztowy: „DL" LOdt, skriitka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy ze w•zystklml Clz!alaml Redaktor naczelny 32~_64 Z-ca redaktora naczelnego 307-26 Sekretarz odpowtedztalny. U sekretan 204-7~ Działy: mteJskl 841-10, S37-47 sportowy 208-95, ekonomiczny 228-32, wolewóClzkl 223-0S, dział listów 1 tnterwencJl 303_04 
(N:koplsńw nie zamOwlonycłl reelekcja nte zwraca). kulturalny 821 ·60 „Panorama•• 307-28 dzlal społeczny I fotoreporterzy 378-97 Dział Ogłoszeń S!l-50 (Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada) 
Redakcja nocna 869·88. 868·78 Wydaje t.ódzk1e WvClawnlctwo Prasowe RSW „Prasa Książka Ruch•• Cena prenumeraty: rocznie 234 z!. półrocznie U1 zł, kwartalnie 58.50 zł Zgłoszenia prenumeraty 
przyjmuj• urzeci:v pocztowe I oddziały terenowe „Rucłlu" Egzemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu'', Lódt, Piotrkowska 95. Wszelkich lnformacjl 0 warunkach pre-

. numeraty ul!zlelaJa wgzystkle placówki „Ruchu" I poczty. Nr Indeksu 85003. 

ł DZIENNIK LODZKI nr 113 (7913) •kład I drukJ Prasowe Zaklaey Gratlozne RSW ttPrasa-Kslą:tka-Ruch", LOdt, ul. Armll Czerwonej 28. l'apier druk, mat, IO a. I 




