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Jeżeli sprawy młodziefy, szkolnictwa I wychowania zawsze w 
czerwcu wysuwają się na plan pierw~zy w pr-0blematyce krajo
wej, to miesiąc ten w roku bieżącym grubymi zgłoskami zapisze 
się w historii rozwoju oświaty polskiej. iako miesiąc dyskusji 
nad realizacją jej nowego modelu. Wczoraj narada poświęcona 
tym problemom odbyła się w KL PZPR. przy udziale: kierow
nika Wydz. Nauki i Oświaty KC, R. Jezierskiego, wiceministra 
oświaty i wychowania, l\f. Godlewskiego, sekretarza KL. Z. Fa
lińskiego, wiceprezydenta m. Lodzi, Z.. Polita. kierownika Wydz. 
Nauki i Oświaty KL J. Niewiadomskiego, pedae:ogów i innych 
osób działających na niwie oświat:v- i "'ychowania. Obrad-Om 
przysłuchiwał się rektor UL, prof. dr. J. Górski. Dee ty·no-rzą • 

I~ 
Materiałów do dyskusji dostar-1 społeczno-gospodarczy rozwój kra

czył kurator H. Grenda wygłasza- ju wymaga podniesienia ogólnego 
jąc referat na temat „Założenia wyksztatcenia obywateli. co wiąże 
programowe do wprowadzania re-1 się z dokonywującą się obecnie re
formy systemu oświaty". Mówca wolucją n:iukowo-techniczną. W jej 
podkreśli!, że dalszy intensywny zakres wchodzi konieczność dosko-* Rozmowy premierów 
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w toruńskiej „Elanie" 

8 bm.. był drugim dniem pobytu w Polsce c!ele
gacji partyjno-rządowej NRD z I sekretarzem KC 
Niemieckiej So~jalistycznej Partii Jedności - Eri
chem Honeckerem. 

go~ćmf załogi toruńskiej „Elany". Odbyło się tu 
spotkanie przyjaźni, w czasie którego przemówie
nia wygłosili premierzy Polski i NRD. 

W czwartek Erich Honecker I pozostali członko
wie delegacji przebywali od godzin południowych 
na ziemi bydgoskiej. Goście z NRD, którym t-0-
warzyszyli Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz zło
iyli wieniec pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu na 
Starym Rynku w Bydgoszczy, a następnie byli 

W Toruniu przywódcy obu krajów zwiedzUI 
dom rodzinny Mikołaja Kopernika oraz miasteczko 
uniwersyteckie. 

Bezpośrednio przed "'Yjazdem do Bydgoszczy w 
czwartek rano odbyły się w Warszawie rozmowy 
z udziałem premierów Polski i NRD. 

Posiedzenie Rady Państwa, 
6 bm. na posiedzeniu Rady Państwa dokonano oceny działalności samo

rządów mieszkańców miast. w których w wyniku przeprowadzonych wy-
borów pracuje ponad 12.2 tys. obywateli. . 

Rada Państwa rozpatrzyła również problemy związane ze wspoldzlała
:niem Najwyższej Izby Kontroli z radami narodow~"IT11. Podjęto uchwalę 
<>kre~lająca, zasady współpracy NIK z radami narodowym! l terenowymi 
organami administracji państwowej. 

Rada Państwa rozpatrzyła lnformac.fę ministrów spraw zagranicznych 
oraz pracy. plac I spraw socjanych o stanie regulacji z krajami socjali
stycznymi zagadnieri zabezpieczenia społecznego, a także ratyfikowała kil
ka konwencji I umów.-

Pona<ito RRda Pań.t'•'a niian..,wala 'fłom~n~ Gaj71 ... ra amb••~dor„m PRL 
w M<mgolsk!ej Republice Ludowej oraz powołała na stano'l.•:isko •ędzl<'l?O 
są<\u woJewódzkle!!o 2Q osób. okTegowego sadu ubezpieczeń ape>lecz.nych 
3 osoby, a sędziego sądu p0wiatowego - 48 sób. 

* • • 
Roman Gajzler urodził się 15. 1Q 1912 roku w Piotrkowie TrY"bl.1;na1~klm 

w rodzin ie robotniczej. Ukończy! wyższe studia techn\-czne ; 2-letn1a szko
lę partyjną KC PZPR w latach t933-rn39 pracował w Zarzadzle Glów

·:nym Związku Zawodowe!lo Kole.iar7.V. a w okresie okuoa~Ji - , w soól
dzielczośct pracy. W 1944 roku został wywieziony do obozu koncentracyj
:ne,o. l'(dzie przebvwat · do 1913 r 

Po wyzwoleniu kra.iu prz:vstapił do prac:v w warszawskiej spóldzielnl 
kolejarzy. a następnie przeszedł do prac:v w centralnym aoaracie związko
wym I partyjnym. Pełni! szere' odpowiedzialnych funkcji. m. in. ~ekre
tarza CRZt ; źastępcv kiero"·nika w:vdzialu or<?anizacyjnego KC PZPR. 
Od 1964 roku był zastępcą przewodniczącego CKKP. 

pie unek med 

Uchwała Sądu . Najwyższego 
Opublikowana została uchwala Są

Ou Najwyższego, podjęta w skladzie 
t sędziów SN. która stwierdza. te 
uprawnienia przewidziane w uchwa
le Radv Ministrów z 1972 r. w spra
wie bezpłatnych urlopów dla matek 

Wizyta francuskich 

pracujących. opiekujących się maly
m! dziećmi - przysługują pracowni
cy opiekującej się dzieckiem. które 
przysposobiła. 
Uchwała ta wpisana została do kslę

!fl zasad prawnych. 
W uzasadnieniu SN przypomina. te 

uchwała Rady Ministrów zmierzająca 
do p0lepszen.ia sytuacji socjalnej ma

. okrętów 

tek pracujacych 1 opiekujących się 
malvml dziećmi jest rozwinięciem 
programu socjalnego VI Zjazdu 
PZPR. Ze względu na Jej cel spo
łeczny - powinna być zaliczona do 

W Sewastopolu ocl1ron.nnych przepisów prawa pracy. 
' Z fel(o właśnie powodu przewidziane 

w niej uprawnienia przysluguja tak

w dniach od 7 do 12 czerwca br. 
francuskie okręty wojenne - kor
weta l niszczyciel ało:tą wizytę w Se· 
wastopolu, 

że kobiecie opiekującej sle dzieckiem 
przysposobionym. Powinna ona bo
wiem mieć możliwość zapewnienia 
mu osobistej oo'eki - oodobnle Jak 
matka, która dziecko urodziła. 

Taka właśnie w:vkladnla przepisów 
okrętów wo- uchwały leż:v zarówno w interesie 

łennych złoży rewizytę w Cherbour· soolecznvm jak l Indywidualnym -
~kadra radzieckich 

gu w d~iej połowie czerwca br. uznał SN. 

Y'.//.///.////////////////.///////////./////////T///T/T/T////)? 

Nowe wle.zowce w centrum stolicy Japonii - Tokio. z prawej -
ShinJuku Sumitomo, 52·p\ętrowy . (200 m) najwyższy budynek na azja
tyckim kontynencie, oficjalnie przekazany użytkownikom w kwietnln 
br. Z leweJ - Mitsi (215 m), który ukończony zostanie na jesieni br. 

CAF - UPI 

POWITANIE W BYDGOSZCZY 

Na lotnisku udekorowanym fla
gami państwowymi obu krajów i 
transparentem w językach nie
mieckim i polskim: „Serdecznie 
witamy delegację partyino-rządo
wą bratniej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej" zgromadziły się 
delegacje wielu bydgoskich zakła
dów przemysłowych, mieszkańcy 
miasta. młodzież. 

Ericha Honeckera i członków de
legacji NRD oraz Edwarda Gierka 
i Piotra Jaroszewicza - w imie
niu społeczeństwa ziemi bydgos
kiej powitali gospodarze wojewó
dztwa Józef Majchrzak i Tadeusz 
Lehmann. Z lotn!ska .kolumna a 
mochodów skierowała się w stro
nę miasta. Na trasie prze.iazdu -
tysiące byde:oszczan serdecznie PO
zdrawiają przywódców obu krajów. 

zr,OZENIE WIE~CA 
POD POMNIKIEM 

OFIAR FASZYZMU 

Samochody przybyły na Stary 
Rynek. Tu, w centrum Bydl'(oszczy 
- miasta, które za bohaterską wal
kę z hitlerowskim okupantem od
znaczone zostało Krzyżem Grun
waldu, wznosi sui Pomnik Ofiar 
Faszyzmu. Społeczeństwo Pomorza 
wzniosło go w miejscu, gdzie 9 
i 10 września 1939 r. hitlerowcy 
dokonali pierw5zych masowych 
egzekucji Polaków. 
Rozlegają się dźwięki hymnu 

państwowego NRD. Erich Ho
necker składa wieniec: na szarfie 
napis: „Ofiarom walki przeciwko 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

DAJAN NA KWEŚCIE 
Bylv minister obrony Izraela Mo

sze Dajan opuścił w czwartek Tel 
Awiw udając się do Nowego Jorku, 
W czasie lO·dniowego pobytu w Sta
nach Zjednoczonych Dajan patrono
wa~ będzie zbiórce funduszów na 
pomoc dla Izraela. 

Jak donoszą agencje prasowe, przywódcy nieudanej rewolty wojsko
wej w Boliwii zostali aresztowani, a prezydent kraju Hugo Banzer 
powrocił do La Paz, Nz: uzbrojeni żołnierze przed pałacem prezy• 

denckim w La Paz. 
CAF - UPI - telefoto 

tołnierze 
Sadat 

polscy przybyli do Syr fi 

- „walka jeszcze trwa.„" 
Izrael buduje drugą linię obrony na Wzgórzach Golan 

żołnierze s1l obserwacyjnych ONZ, wśród których Je.t Jut grupa :t-oł
nlerzy polskich, zaczeli w czwartek patrolować Unie zawleazenla broni na 
Wzgórzach Golan, zd samoloty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
przewiozły z Syrii do Izraela i z Izraela do SyrU 'l''SZystklch pozosta
łych Jeńców wojennych, wziętych do niewoli podczas ubiegłorocznej woj
ny pażdzlernl.koweJ. 

Również zgodnie z planem przebie
ga n.a Wzgórzach Golan rozmieszcza 
nie sil ONZ do obserwacji rozdzie
lenia wojsk syryjskich I izraelskich 
(UNDOF). W strefie rozdziel€-
nia "1ojsk Izraela l $yrii 
znajduje się Już; 500 żol.nierzy 
austriackich, :tt>O żol:nierzy • pe
ruwiańskich, 230 totnierzy polskich 
i kanadyjskich oraz 90 obserwato
rów z organizacji NZ do nadzoro
wania rozejmu (UNTSO). 

Grnpa polskich żołnierzy pod do
\\'ództwem majora Eugeniusza Nowa
ka wydzielona z Doraźnych Sil 
Zbrojnych ONZ na Bliskim Wscho
dzie (UNEF) do sił obserwacyjnych 
OINZ (UNDOF) przybyła do Syrii 1 
6 t>m. zaczęła wykonywać po'vierzo
ne jej zadania. Polscy żotnierze sta
c.ionują obecnie w Pobliżu miejsco
wosci Sassa, okolo 40 km od Da
maszku. W grupie, wyposażonej w 

u- poju.dy mechanlozne, jelt llO iioł· 
nierzy. 

W Egipcie prezydent Anwar Sadat 
zakończył 6 bm. inspekcję stref:v 
Kanału Sueskiego t rozmieszczonych 
tam oddziałów. w przemówieniu do 
żołnierzy zebtanych na defiladzie ko
lo Port Saldu, przywódca egipski po 
nownie oświadczył. że „walka ieu• 
cze trwa l zakończy się dopiero wra"Z 
z wyzv;oleniem wszystkich okupo-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

Śmierc w Tatrach 

ar a 
e trzelił 

łacow 
eiko er 

Grupa turyst6w wchodząca z .prze
łęczy Krzyżne. znalazła zwłoki męż
czyzny I natychmiast powladomlla o 
tym kierown;ctwo schroniska w do
linie Pięciu Stawów, skąd radiote• 
lefonem wezwano GOPR. Smlerć po
niósł 38-letnl mieszkaniec Szczecina 
Stefan Pankros. Lekal"I; stwierdził, te 
jego zwłoki mnsla'ły Jut leżeć w tym 
miejscu Od paru dni. 

Ten tragiczny wypadek nas~pll 
Jak się przypuszcza glównle z powo
du nieodpowiedniego obuwia turysty. 
Poślizną.I się on na twardym płacie 
~nlegu l stoczył w dół. Warto pa
miętać, źe w Tatrach Jety jeszcze 
mnóstwo płatów śniegu I stanowi on 
ogromne nlebezpJeezeńHwo dla nJe
doSwiadczonych turystów. 

Z !leulu dononll. te warta psla110· 1 ff! oZakazan11 dla pnelotów. Stratntcy 
wa strzetąca rezydencji prezydenta oddali do helikoptera 20 strzałów. 
reżimu południowo-koreańskiego ze- Helikopter runął w pobliżu pałacu. 
strzeliła w czwartek hellkopter ame- Nie wiadomo, jaki Jest los załogj. 
rykańskl. !Ulał on wtargnąć w •tre· śmigłowca. 
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O 
alem zgloozeń patentowych, Jedna z pierwszych 
nagród w wa1'Szawskie.1 eliminacji turnieju 
młodych mistrzów techniki. podjęcie przemy
słowej produkcji na dużą skalę - to plon ze-

brany przez zespól konstruktorów z Przemysłowego 
Instytutu Automatyzacji i Pomiarów, .któręgo dziełem 

kom niedotartym. z kolet rajdowcó'v obrotom1erz 
ostrzega przed przekraczaniem obrotów maksymal
nych, oo może skończyć się tle dla silnika. Takte 
najliczniejsza grupa kierowców ząjmującyh p0eycję 
pośrednią między wymienionymi skTaJnośc!aml może 
&korzystać ze wskazań tego przyrządu: utrzymywa-

Elektroniczny obrotomierz 
w każd:fm samochodzie 

,• 
'est ;,roctzms." ele~lc:znyc!h obrotomierzy samoeho
dowych. Urządzenle4 bo, nie produkowane dotychczas 
w krajach soc.1ali5±Y.C2'.nych. znajdzie się wkrótce w 
s~rYjnym wyposażeniu tablicy rozdzielczej polskiego 
Fiata 123 p. może b~ć także wmontowane n.iezależrue 
do każdego \nne11o„ samochodu. 

Zalety obrotoiniel"za naJbardzel doeenlaja klero"'CY 
ll<?czątkujący i rajdpwcy, oble grupy z różnych, oczy
wiście ))<)Wodów. Pierwszym przyrząd ten pozwala 
~rzezwyciężyć tenden<'Je do Jazdy przy zbyt malej 
liczbie obrotów silnika, oo szczególnie szkodzi silni-

:nle ()'ptymalnyoh obrotów s11n!ka na r6tnycłl ~ 
przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa . 
EI..~menty nowości technicznej w tym opraoowanlu 

konstrukcyjnym. które zgłoszone zostały do opaten
towania, polegaja na zapewnieniu duże.I dokładności 
wskazań obrotomierza nlezależnle od temperatury 
oraz na ulat...,'i.eniach technologicznych, ważnych przy 
masowej produkcli przyrządu. Oryginalnym rozwiąza
n iem jest również specjalny nadajnik umożliwiający 
zastosowanie obrotomierza PNł" a!lałilt.aoh wyeo.lw
prężinych. 

a 
nalenia kadr. Twierdzenie to leży 
u podstaw przemian, iakich chcerny 
dokonać w sy~temie oświaty i wy
chowania. Kierunki tych przemian 
wskazał Raport o stanie oświaty, 
przygotowany przez komitet eks
pertów z inicjatywy Biura Poli• 
tvcznego KC PZPR 
Omawiaiąr nakreślone przez Ra

oort kierunki. kurator Okręizu 
Szkolnego omńwil iuz dokonane 
zmiany w szkolnictwie. ~zczególnie 
szeroko omawiając takie przedsię
wzięcia, jak poprawę warunków 
życia i pracy nauczycieli. oraz sto-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

óżn 

polskiego 
uczonego 

Istniejący od XVII wieku U· 
niwersytet w Genewie - co kil 
ka lat przyznaje specjalne na
grody za wybitne osiągnięcia w 
Jhirurgii światowej. Laureatem 
tegorocznej nagrody został lu-
belski uczony, prof. Tadeusz 
Krwawicz, kierownik Kliniki 
Okulistycznej Akademii Medy
:znej w Lublinie, za wybitne 
>Siągnięcia w chirurgicznym le
czeniu oczu. Jest on twórcą 
kriooftalme>logii i kriochirurgii 
- nowych dziedzin chirurgii 
oka. Metoda prof. Krwawicza sto 
;owana jest na całym świecie. 

Stradivarius 
za 62 tys. lunlów 

Na aukcji w Londynie sprzedano 
w czwartek skrzypce „Corbett Stra
divarius" za 62 tys. funtów szterlin
gów. I<.uplt 1e prodooent slcrzy;>iec z 
RFN. Franz Peschke. I:nstrument byl 
w swoim czasie wlasnośclą Williama 
Corbetta. XVJII-v.,i.ecznel'(o brvt:viskie
go skrzypka i kompozytora. w 1971 
roku również na aukci\ w Londy
nie za inne skrzypre StradivaTiusa 
uzyskano 84 tY's. funtów szterlingów. ' 

l>ZIER 
KIESIE 

W 1!111 dniu roku słońce wze
szło o godz. 3.17, zajdzie zaś o 
godz. 19.53. 

Cfechomłr, Agnieszka, Jarosław, 
Robert, Wiesława 

przewiduje dla Lodzi I woje
wództwa następującą pogodę: 
zachmurzenie umiarkowane o
kresami duże. Ąlożliwe ~pady 
deszczu l burze. Temperatura 
minimalna w nocy plus 6, mak
symalna w dzień plus 18 st. c. 
Wiatry umiarkowane z kierun
ków zachodnich. 

Wczoraj o godz. 21 cl§nienie 
WYDOsllo 741,7 mm. 

rmc 

1944 - Wałki lotników polskich 
nad Normandią 

1944 - Zmarł Józef Wieczorek 
działacz ruchu rob~: 
CZe&'O 

1e my 
/( 

Często kocha się kogoś przeciw 
komuś dl'Ugiemu. 

- Nie chc11 10 zlot;v~ na lrłno -
J& "'1 chc11 patrzeć! 



Delegacja partyjno-rządowa NRD NR~ !rwo~ ogn~wem 
soc1ahstyczne1 wspolnoty 

(Vokońc&enie ze str. 1) 
~owi - partyjno-rządowa 
~elegacja Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej". 

Erich Honecker I członkowie de
legacji skłaniają głowy, składając 
1tęboki OOłd pamięci ofiar faszy
wmu. 
D~widd hymnu polskie~ koń

mlłł uroczystość na Starym Rynku. 
Stąd kolumna samochodów prze-

1'ohała dalszymi ulicami miasta. 
~ całej trasie spotkania zamieni
~ się w manifestacje przyjaźni 1 
~ateMtwa narodów obu !IOCjalisty
em~ pańs·tw. 
I ,.-

W TOBUNl11 L . 
Po JlllO'kt<;lni u delegacja partylno

rząd<>wa NRD przybyła do Toru

R>Oootnky i zakładów w~en 
chemicznych „Elana", zaprooili goś
ci do odwied12:enia fabryki. 

Erich Honecker I Edward Gierek 
rozmawiają z pracownikami za
kładów o ich pracy i życiu. I ·~
kretarz KC SED składa serdeczne 
życzenia dalszych sukcesów w pra
cy operatorkom rozciągarek torle
nu - Krystynie Krochmalskiej I 
Graży:nie Kamińskiej. 
Następnie w wielkiej hąli zakła-

dów odbyło się spotkanie przy-
jaźni. 

W czasie spotka.nia gł<M! zabrali 
Piotr Jac-05zewiC't i Horst Sinder
matlJr\. (Omówienia przemówień 
<>bok). 

STARYM MJES<lm 
W TORUNIU 

nia, gdzie. podo~mie jak w. Byd- , Po 2a.1tończeniu wizyty w ~ń
go_szc~y, m1eszka_ncy serdecznie po- sklej .,Elanie" goście zwie<lzili zabyt
w1tah swych gosci. kowe Stare Miasto. Na rynku Starego 

Ważna i owocna naraida 
w Kl PZPR 

Miasta 'I!:. HonecJQer i J:. Gierek :do
żyli wiązankę kwiatów pod porruni
kiem Kopernika. 

NA UNIWERSYTECI!l 
IM, M. KOPER.NIKA 

Z klOlel przywódcy obu krajów od
wledzlli toruńskie miasteczko uni
wersyteckie . W auli uniwersyteckiej 
nMtąpito prz~azanie dla zakładu fi
lolog11 germańskiej toruńskiej uczelni 
daru delegacjj partyjno-rządowej 
NRD - tysiąca tomów klasycznej 1 
współczesnej literatury n lemleckiej, 
taśmoteki, przezroczy. W Imieniu de
legacj I dar przek.azal jej członek 
Kurt Hager. 

W piątek delegacja odwiedzi Jedną 
.ze "!>Ółdzlelni rolniczych w woj. byd
g>oskim. Goście przebywać będą tak
że we Włocławku - mieście :rodzin
nym J'uliana Marchlewskiego. wybtt-

1 

nego dzialacza P-Olskle<?o 1 niemiec
k iego ruchu robotniczego. 

Po południu powracają do Warsu.
wy. 

warunków dla ugruntowania wie
dzy, rozhud2enia zaintere1K>wań, u
czenia się samodzielnego rozwią
zywania problemów I sa,modzielne
ro Ich stawiania. 

Mówca podkreślił znaczne osiąg
nięcia Lodzi w przygotowaniach 
do realizacji reformy i wyraził po
gląd. że skoro rótne regiony spec

ckiety. Tejże sprawie, or.aa roł! jalizują się w rozwiązywaniu róż
spolecmej szkoły w życiu 084edla nych problemów wchodzących w 

~e w Lodzi 8JXll!'(llby ~ poświęcił swe wystąpienie sekre- zakres oświaty i wychowania, Lodż 
nla ich kwalifikac3i tarz KD Polesie, J. Olbryk. Przed- mogłaby specjalizować się w spra-

Omówienie przemówienia H. Sindermanna 
Horst Sindermann podziękował na 

wstępie załodze .,Elany" I mieszkań
com Torunia za serdec:r.n.e przyjęcie 
zgotowane delelegacjl partyjno-rządo
wej NRD. Przeobrażenia socjalistycz
ne, jakie dokonaly się w tym mieś
cie I w całej Pohsce w 30-leciu, są 
dziełem polsklej klasy robotniczej 
osiągnJętym pod przf!wodnictwf!m 
PZPR - stwierdzi! H. Sindermann. 
Mówiąc o 25 rocznicy proklamowa

nia NRD premier NRD podkreśli! dy
namiczny i ciągły rozwój gospodar
czy Niemieckiej Republik! 0€mokra
tycznej wynikający. z realistycznej I 
słutiącej narodowi polityki VIII Zjaz
du SED, W oparciu o tę ])Olitykę 

NRD jako trwale oiiniwo wspólnoty 
soejalistyci.nej wnosi wklad do za
chowania pokoju 1 7.reallzowanla 

łączącej nas wielkiej Idei - zaosz.czę
dzenia ludzkości nowych 1 strasz
nych cierpień wojeimych. 
Głęboka przepaść wrogości I niena

wiści. którą stworzyły panujące kla
sy imperializmu niemieckiego mlędzy 
na-szyml obydwoma narodami i któ
rej krwawe następstwa pozostały tu 
w województwie bydgoskim w pa
rnię<!!, jako przestroga - powiedział 
prem!f!r NRD - została prze.zwycię
żona wraz z ustanowieniem socjali
stycznego ustroju społecznego w obu 
krajach. 

H. Sindermann zapewnił w 7.akoń
ozeniu, że naród NRD nadal walczyć 
będzie u boku Związku Radzieckie
go, Pol•skl i innych krajów socjali
stycznych o szczęście narodów, o 
pokój dla ludzkości. 

Ideowo jedność 
bliskie współdziałanie 

Omówienie przemówienia P. Jaroszewicza 

• 
I 

Praca nad reformą wymag.a sze- stawiclel ZNP, Leszl'zyńskl omó- wach, w których już ma osiągnie
rokiego udziału nauczycieli, działa- wił stanowisko tej o]ł?anizacji wo- cla, jak na przykład w dziedzinie 
czy oświatowych i gospodarczych, bee reformy. upowszechnienia przedszkoli oraz P iotr .Ja'l"()l;zewicz stwierdzil, t.e I stawicieli socjalistycznego państwa 
rodziców, przedstawicieli świata Przedstawicielka KNiBO, Udał- wprowadzenia szkól środowi ko- mieszka~c;r Torunia, załoga jego naJ nlemi~ckiego. Jako współbojowników 

l h 
nowocze mejszych zakładów .. Ela- wielkiej sprawy socjalizmu, przyja-

naukl I ku tury. Zagadnieniu tP.- ska w sposób bardzo interesujący wyr: I dokształcania nauczycieli ny". przyjmują delegację partyjno- ciół i sojuszników PRL. 
mu - podkreśli! mówca - wiele przedstawiła rolę kultury w życiu (ju) rządową NRD, Jako czołowych orzed Charakteryzując następnie dorobek 
uwagi poświęciła łódzka instancja młodzieży I po5tulowala włączenie :lil-lecia prem ier wskazał m. in. U. 

partyjna I Urząd m. Lodzi. „Uwa- jej do programu k'Bzta!cenia I wy- z BLISKI EGO WSCHODU jest on rezultatem przyjaźni, sojuszu 
łam - zakończył kurator - ie chowania. l braterskiej wsoólpracy z ZSRR -
do ozekających nas zmian w syste- Wiceminister Godlewski w!drl! główną sllą socjalizmu. 
mie szkolnictwa będziemy w pełni zadrunia przygotowywanej reformy Mówiąc o 25-leclu NRD. P. :ta-
f na czas przygotowa,ni". w: upowszechnieniu wykształcenia roszewicz stwierdził. iż kraj ten, sta-
Następnie przewodniczący nM"e- średniego, ocaz w pomnożeniu u- (Dokończenie H str. 1) f!cjalnego parlamentu oalestYński•- nowlący silne ogniwo socjalistycznej 

dy, kierownik Wydz. Nauki I Oś- zdolnień młodzieży. Wielką rolę w go,. wspólnoty. podnosi na coraz wrższy 
wiaty Kl., J. Niewiadomski otwo- rozwoju Polski widzi mówca w po- wa.nyeh ziem arabskich I przYWróce- Szef szt.abu tzrae!Sklcb all 7.broJ- poziom swó1 Jl-OtencJal ekonom1czny 

ł d k j któ · r i d · 1 r niem praw narodu palestyńskiego". nych, gen. Mordechaj Gur 0gwiad~ I dobrobyt narodu. umacnia pow-
rzy , fs ':i' _ę,ł W ~eJ 1czn nau- zta e pracy. Praca izyczna obok W Kairze przewodniczący Organi- cz~! w środę na wiecu w Tel Awi- szechnie dziś uznawaną 1 trwalą 
czyc1e e, z1a acze oswiaty, wypo- zautomatyzowanej, wciąż będzie :zacji Wyzwolenia Palestyny Jaser wie, że Izrael rozpoczął budowę no- p0zycję miedzynarodową. 
wiedzieli s.woje poglądy na temat miała doniosłe znaczenie, musimy Arafat, opowiedział się za utworze- we.I Unii obronnej wzdłut Wzgórz Szef rzadu PRL zaakcentował da-
stanu obecnego i przyszłych zmian więc przygotowywać młodzież we- niem niezależnego oaństwa oalestyń- Golą.n. Budowa ma być zakończona leJ. że stosunki między PRL 1 
oświaty w Polsce. Dyrektor Insty- dług rozsądnego klucza we skleg0 na tej części teryt'()rium pa- w końcu tego lata. Dodał, te linia NRD, klórych oodstawą jest ideo-
tutu Kształcenia Nauczycieli I Ba- wszystkich zawodach. Przykład re- lestyńskie'(o. z której na mocy przy zawierać będzie różnego tvpu barie- wa jedność i bliskie wspóldzialanie 
dań Oświatowych, mgr T. Podwy- konstrukcji Zamku w Warszawie szłego bliskowschodniego porozumie- ry, maja<"e zabezpieczyć tereny znaj- obu partii. weszły w nową jakości<> 
socki, szeroko scharakteryzował był pouczający. Okazało się, że z nia ookojowego Irrael będzl" musiał dujące się nod kontrola Izraela przed wo fazę. Ideą przewodnią w naszym 
problematykę kształcenia i do- trudem możemy dziś w kraju zna- wycofać swe wojska. Arafat prze- nagłym atakiem. Celem Unii ma bycl wspólnym dzialaniu na rzecz dalszej 
'--z:t l · · " pod'· śl l 'ć · ·1 "kó rt t · mawiał 5 bm. wieczorem na sesli również .. ochrona" osad lzrael•klch. rozbudowy tej współpracy Jest wspól 
""" a cania nauczyc1eu, r..re a- ez rzemies ni w-a: ys ow. Palestypskle:l Rady Narodowej (nie<>- sbudowanych na WzJ:"órzach Golan. uczestnictwo w kompleksowej inte-
jąc sprzyjający temu stosunek Nowy system oświaty po- gracji socJallstycznej krajów RWPG. 
Uniwersytetu. winien wychowywać człowieka so- oslągnięcia obu krajów 1 p-05tęp w 

Inspektor szkolny Dzielnicy Po- cjalizmu, dynamic'z.nego, kreatyw- naszej współpracy _ kontynuował P. 
lesie, A. Skonlecwa oceniła jako nego, rozumiejącego problemy swe- dJ 1 Jaroszewicz - wiążą się ściśle 
iadowalający obecny stan wypooa- go k·raju. W dniu 5 czerwca 1974 r., po ugotrwałeJ chorobie zmar a, rozwojem. umacnianiem jedności ~ 
żenia szkół poleS!kich w pomoce Na zakończenie narady gloe za- przeżywszy lat 64, nasza najukochańsza Zona, Ma,łka, Teściowa, pozycji całej socJalistyczn<>J wspólno-
szk'olne, wyraziła jednak wątpll- brał kierownik Wydziału Nauki I Babunla I Siostra t:V. a zwlaszcza z braterskim i soh-
wość, czy obecna baza materialna Oświaty KC, R. Jezierski koncen- ~. t P. dam!rm w~oóldzialaniem z KraJem 
wy.starczy oo realizowania nawvcb trując swą uwagę na trudnościach Rad. z polityką KPZR. realiwwaną 
zadań. jakie musimy przezwyciężyć w re- EUGEN!A RQŻEWSKA konsekwentnie przez sekretarza ge-

D kt LI 
neralnego Je1 Komitetu CentralneS!o 

yre or ceum Ekonomicmego, alizacji reformy. Ich miarą jest Leonida Breżniewa w dążeniach do 
1. Staslakowa apelowała o stwo- budżet: w bieżącym planie 5-let- z domu MARLICKA pogłębienia odprężenia. umacniania 
rzenie uczniom wybitnie zdolnym nim wydajemy na oświatę i wy- WyproWMlunłe drogich nam zwł1)k nastą.pl dnia 8 czerwca br. międzvnarodowe!!o bezpieczeństwa 1 
warun~ów s~ybszdego si ~6 lepszego ~~owanie 20 dil,ia~gów,./v /_rzys! „ godz. 17 z kośl'iofa parafialnego św. Józefa w Rudzie Pabia- utrwalania ookofu. 

f;~~r ;:i"k1::ślają~. ż: eh~! wru~ r~ec:1an~: t;itoacw lic~~:~w~- nickiej na miejscowy cmentarz, o czym ząwladamiają powstali .Ja~~s~~~1~;ve~~~~~lifri~~~~e,~:1:ct 
uczniów, których uzdolnienia ro- konaniu planów. Musimy osią.gną6 w głębokim bólu wnoszony przez PRL i NRD przv 
ataną obiektywnie stwierdzone. głębokie przeobrażenia dziedziny MĄŻ, SYN, SYNOWA, WNUCZEK wcielaniu w życie Jednolitej linii 

R. Kowalski, inspektor szkolny oświaty, by przeobrazi6 społeczeń- oaństw Ukladu Warsza;,vskle!!o. któ-
Dzielnicy Górna scharakteryzował stwo. Unowocześnienie programu I POZOSTAl.A RODZINA rei dobitne potwierdzenie dala nie-
m.in. rol<> harcerstwa w życiu mło- mówca rozumie jako stworzenie dawna narada DoradczeP.o Komitetu " Politycznego w Wa.,..,;zawie. 
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Architekci 
twórcy 

piękna miasta 
J eet Ich w l.odl'Ji, :r.rzeszonycb 

w SARP - 248, poza organlza
cj~ niewielu. Dlatego tri zda
nie SARP możemy z czystym 
sumieniem traktować Jako zda
nie środowiska. Srodowisko to 
- jak na. takle miasto jak l.ódź 
- ba.rdzo nieliczne, bardzo kry-
tyczne w stosunkU- do siebie, 
ba.rdzo wymagające - po raz 
pierwszy od lat, nleoo optymi
stycznie; patrzy I na re2.ultaty 
własnej pracy i na przyszłość 
miasta. Po p ierws-.ie chyba dls
te~o. że zmiana krajowej po!i-
tykli inwestycyj11ej stworzyła 
szerokie możliwości cizialania. 
Nie tylko - jest co robić, ale 
już w;dać efekty własnej dzia
łalności. Lódź się zmienia l 
niemały w tym wkład architek
tów. 

Wczorajsze walne zebranie 
spra.wozdawczo-wyborcze SARP 
Jest okllZją, by podkreślić nie
które osiągnięcia naszych ar
chitektów. W ciągu ostatnich 
lat udało się uregulować spra
wy, które do tej pory spędzały 
sen z powiek wielu arl'hitek
tom. l.ódź posiada nareszcie 
szozególowy plan zagospoda,1·0-
wania śródmieścia, - fa.kt ten 
warunkuje możliwość dalszych 
poczynań. 

Przekonano iuz wszystkich, 
że wa:imiejsze obiekty w Łodzi 
powinny być przedmiotem kon
kursów architekt..onicznych. I 
tak się staro. Prnjekty m. ;n. 
Muzeum Sztuki, F'llharmonii . 
osiedla Chojny - Zato.rze 
powstały właśnie w wyn iku 
konkursów. Interesujący jest 
fakt, że architekci łódzcy w 
mniejszym stopniu aniżeli do 
nieda1W1na jeszcze, sfa.rtują w 
konkursach poza Łodzią. Z tego 
w.niosek jeden: dzieje się tak 
dlatego. że nairesiLcie mają w 
Lodzi co robić. 

O ile bardzo żywo środowisko 
architektów zajmowało się spra
wami samego miasta, o tyle za
niedbało nieco problemy re
gionu. Jes.teśmy przekonani, ie 
nie rezygnując z wielkich pt·o
blemów łódzkich - SARP w 
najbliż zym czasie zacznie s i ę 
tak samo skuteczmie zpj
mować uporządkowaniem pro
blemów urban·istycznych aglo-
meracji łódzk!iej i rewa-
loryzacją małych mia, te -
czek woj$wództwa. Owszem, 
rozbudowywać je, rozwijać, ale 
przy zachowaniu ich historycz
nych układów i podkreśleniu 
wartośoi zabytków. 

Obecny na, walnym zgroma
,dzeniu wiceprezydent B. Pie
trzykowski wyraził życzenie, by 
nasi architekci, którzy do teJ 
pory uporcflywie realizują swo
je koncepcje w dziedi;inie pro
jektowania, tak samo uporczy
wie strzegli ich w stadium rea
lizacji. Obiekty postawione dziś 
służyć będą nam bowiem wiele 
lat. Rzecz w tym, by slużyly 
wszechstronnie i z Lodzi uczy
niły piękne miasto. 

(AP) 

P'iłkarze zakończyli zgru1powanie w Za.ko1panem Piłkarskie mistrzostwa świata w TVP Piorun uderzył -
w fa brykę zimnyc.h ogni 

Argentyńczycy odkrywają karty 
Telewizja Polska ustallla jut programy swoich relacji s pllkarskich 

mistrzostw świata. Oto szczegółowy program transmisji ze spotkań elimi
nacyjnych w grupach (program relacji z Il rundy i dalszych podany zo
stanie po wynikach meczów eliminacyjnych) : 

13. VI. godz. 15.00 - 18.30 otwarcie i BRAZYLIA - JUGOSLAWIA 
Piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowywała słę w Za... I trenera W. Capa spotkanie Argf!n-

kopanem do mistrzostw świata, zakończyła tu w czwartek i czerw- tyńczyków z Polakami zadecyduje, 
ca swoje zgrupowanie. któr11; z tych zespołów awansuje do 

dalszych gier w turnieju finałowym. 

U. VI. 9.30 - ll.05 powtórzenie meczu Brazylia - .Jugosławia 

15. VI. 
22.20 przegląd mistrzostw świata 
11.30 powtórka przeglądu z 14. VI. 
17.50 - 19.50 POLSKA - ARGENTYNA (ze Stuttgartu) 

". 22.40 - 1.15 przegląd pilk. mistrzostw świata Zawod.nicy pod wodzą trenera Ka-1 d.rużyną „Malaga", a pótnleJ do I Stąd wcześniejsza decyzja selekcjo-
zimlerza Górskiego odby]J ostatni Warszawy. nera .Argentyńczyków odnosząca się 
1,5-godzinny trening na boisku, o- Trener Kazimierz Górski ustaill do zestawienia drużyny, aby wyzna-
bejrzel! film szkoleniowy z meczu I też skład na mecz z „Malagą" w czeni piłkarze mogli odpowiednio 
RFN - Wiochy, wzięli całą porcję Chorzowie. W bramcf! Fischer i To- przygotować się do tego meczu. 
:zabiegów w gabinetach odnowy bio- maszewski. W obronie: Szymanow- W jedenastce argentyńskiej, która 
logicznej i odbyli dłuższy spacer. , ski, Gorgoń, Zmuda i Musiał. W 15 czerwca wystąpi przeciwko bia
Wyjazd reprezentacji z Zakopanego pomocy: Cmlkiewicz, Deyna i Kas- Io-czerwonym znalazło się 5 pllka
nastąpi dzfś, 7 czerwca w godzi- perczak. W ataku: Lato, Szarmach t rzy grających w klubach zagranicz
nach porannych. Udaje się ona do Gadocha. nych - Carnevałi, Perfumo, Bar-

18. VI. 10.30 powtórka meczu Polska - Argentyna 

18. VI. 
22.15 informacyjny magazyn sportowy 
19.20 - 21.20 SZKOCJA - BRAZYLIA (Z Frankfurtu) 
22.00 - 23.30 przegląd pilk. mistrz.ostw świata 

19. VI. 

20. VI. 
22. VI, 

8.30 - 10.05 powtórka meczu Szkocja - Brazylia 
19.20 - 21.20 HAITI - POLSKA (Z Monachium) 
22.30 przegląd pilk. mistrzostw świata 
8.30 - 10.05 powtórka Haiti - Polska 

Chorzowa na mecz z hiszpańską W godzinach popołudniowych, spo- gas, Heredia i Ayała. 
leczeństwo Zakopanego pożegnało Oto skład reprezentacji Argentyny 
pilkarzy, któr-zy u stóp Tatr przy- na mecz z Polską: Carnevali. Wolff, 

15.50 - 17.50 SZKOCJA - JUGOSLAVl'IA (z Frankfurtu) 
19.20 - 21.20 NRD - RFN (Z Hamburga) 
23.20 - 0.35 przegląd pilk, mistrzostw świata 
10.30 - 12.05 powtórka meczu NRD - RFN 

MKS ł.odzionka 
mistrzem okręgu 

Po zwycięstwie nad Włókniarzem 
Zelów 3 : o (1 : O) młodzi piłkarze 
MKS Lodzianka zapewnili już sobie 
tytul mistrza juniorów okręgu łódz
kiego. Trenerem zespołu Jest E. Got
dzlk, a kierownikiem znany dzlalacz 
aportu piłkarskiego S. Szulak. 

W drużynie mistrzowskiej iirają: 
J. Kędzia. J. Pawłowski. M. Anto
niak, P. l\lakuch. A. Wo1<'1Pchowskł, 
M. Wo,lclechowski, M. Minlas, K. 
Redynlak, .J. Sochacki, s. Klimasze
wski, J. Gaslewicz, P. Grzelak, M. 
Jurczak, S. Bogusz, Z. Klekowski, 
M. Wieczorek. 

Tegoroczne eliminacje do mistrz
ostw Polski rozegrane będą w czte
rech grupach: I - Lódź, II - Kato
wice. III - Kielce, IV - Opole. 

W dniach 13. 14 i 16 bm. w grupie 
łódzkiej walczyć będą drużyny mis
trzowskie okręgów: Koszalina. Ol
sztyna, Rzeszowa i MKS Lodzianka 
li okręgu łódzkiego. 

(z) 

Turniej o Puc.har Przyjaźni 

23. VI. 
gotowywali się do mistrzostw świa- Perfumo, Bargas, Sa, Brindisi, Here-
1>a. Pożegnanie odbylo się u stóp dia, Babington, Balbuena, Kcmpes, 
Krokwi. Na stadionie stawili się w Ayala. Zł. VI. 

15.50 - 17.50 POLSKA - WLOCHY (ze Stuttgartu) 
22.20 przegląd piłk. mistrzostw świata. 
10.00 - ll.35 powtórka relacji z meczu Polska - Wlochy. 

komplecie gospodarze miasta I po
nad 3 tys. sympatyków piłki noż
nej. 

SKLAD REPREZENTACJI 
ARGENTYNY 

NA MECZ Z POLSKĄ 

Selekcjoner reprezentacji Argenty
ny Władysław Cap „odkrył karty". 
Mimo· że do pierwszego meczu 
piłkarzy Argentyny na mistrzostwch 
świata, 15 czerwca w Stutt!rnrri<" " 
Polską, pozostało jeszcze kilka dni, 
trener Cap wytypował jedena~tu 

zawodników, którzy zagrają. przeciw
ko naszej reprezehtacji. Zdaniem 

Pił:kar·ze ŁKS 
wyjechali na Węgry 
Dziś wyjechali n&. Wę/!,ry piłka

rze LKS. którzy w naJbllższa nle
dzif!lę rozegrają towarzyskle spatka
nie z pierwszoligowym zespo!em z 
Szegedu. Drugi mecz sparrlngowy ma 
się odbyć w przyszły paniedzlalek 
(10 bm.). Przeciwnik !ód,kie!!lo zes
oołu u~talony będzie już na mieJ
scu. 

P. Kurc7ewski kandydatem do tytułu 
inistrza Europy? 

(Informacja własna z Zakopanego) 
Za kHkanaście dni w Madrycie rozpoczną się tegoroczne zapaśnl· 

cze Mistrzostwa Europy. Jako pierwsi staną do walki o medale 
(21-23 bm.) reprezentanci stylu klasycznego. W dniach 24-26 czerw
ca wystąpią na matach w stolicy Hiszpanii przedstawiciele stylu 
wolnego. Madry«:kl turniej zakończy się pojedynkami w sambo, 
które odbędą się 27-28 bm. (W tej ostatniej konkurencji Polacy 
nie biorą udziału). 

W czasie pobytu pod Giewontem I Największe nadzieje wiąże się z 
obserwowałem . p_rzez dwa dni tre- występem łodzianiua .. P. Kurczew
n1ngi zapaśnikow. Muszę stw1er- sk1ego, który pow1men wywalczyć 
dzlć, że wszyscy zawodnicy su- w l<ategorli do 90 kg jeden z medali. 
mlennie przykladali się do zajęć, Zawodnik Buctpwlanych będzle miaJ 
zdając sobie doskonale sprawę, że największych rywali w trójce uczest
tylko. ';IZYskanie wysokiej formy u- ników madryckich mistrzostw: Stutt
mozhw1 otrzymanie paszportu na mel.sterze (NRD), reprezentancie 
wyjazd. Ostateczny skład ekipy za- ZSRR - Tcdlaszwili l Bul2arze -
paśnlczej ogłoszony zostanie w cza- Kostowie. 

Wyraźne postępy - czego nie u
krywał trener E. Najmark - poczy
nił na zgrupowaniu zakopiańskim 
klubowy kolega Kurczewskiego 
M. Busse. Jeśli jego forma będzie 
dalej zwyżkowała zawodnik Budo
wlanych ma szanse zakwalifikowania 
się do ekipy. Z:astąpilby on narzeka
jącego jeszcze na kontuzję kolana -
F. Kampika. 

Wreszcie czwarty reprezentant na
szego okręgu - w. Cieślak. Osta
teczne decyzje czy zgierzanin poje
dzie do Madrytu zapadną w czas1e 
zgrupowania w Warszawie. W. Cieś
lak ma dwóch groźny<"h przeci"'ni
ków przy ubiei:-aniu się o paszport 

z. l<tHłf'lc;kiego (Gwardia \V-wa) i 
D. Cwikowskiego (AZS A WF). 

W. WRÓBEL 

M. Nowie.ki drugi w Anglii 
sie. kilkudnlowego pobyt1;1 w bielań- .z powodzeniem o miejsce na po-
skim COPO, skąd nastąpi wyjazd do dmm powinien walczyć w kategorłi Drugie z kolei zwycięstwo etapo
Madrytu. do 62 kg z. Stolarski z warszawskie- we w wyścigu D<>okola Anglii od-

A oto co nn tf!mat szans polskiego go Rzcmleślttika. za najgroźniej- niósł reprezen'tant Holandli - Roy 
zespołu w stylu wolnym w czasie szych przeciwników będzie on mia! Schuiten pokonując trasę prowadzą
mistrzostw Europy powledziell tre- reprezentanta ZSRR - Abdulbekowa cą z Wh!tley Bay do Carlisle (160 
nerzy: M. Szachow I E. N aj mark. l Bułgara - Zek owa. km) w 4 :16.38. Na drugim miejscu 

Szanse na wywalc7.enif!· punktowa- uplasował sie Mieczysław Nowicki w 

W środę wiell'Zorem podczas gwał

townej burzy z wyładowaniami at
mosferycznym! piorun uderzy! w fa
brykę sztucznych ogni w Kreuzlln
gen w Szwajcarii. Nastąpiła eksplo
zja w magazynie z prochem. Fabry
ka zatrudnia 20 robotników, ale w 
tym czasie nikogo w niej nie było. 

W wyniku eksplozji magazyn został 

zniszczony. Odłamki muru były roz
~zucone w promieniu 200 metrów od 
miejsca wybuchu. Z okien pobliskich 
domów wyleciały wszystkie szyby. 

Kronika wypadków 
l!!l) Godz. 9.55 al. Kościuszki przy 

ul. 2.2 Lipca. Kierowca „Skody" IT 
5348 Aleksander P. na przejściu dla. 
pieszych potrącił Elżbietę D. i .Jolan
tę B.. które doznały lekkjch obrażeń 
ci a la. 

(0) Godz. 10.40 al. Kościuszki 10. 
Kierowca motocykla MZ FX 8563 Sta
nisław K. nie dostosowal szybkóśCI. 
do panujących warunków i spawodo
wal zderzenie z .,żukiem". Kierow
ca motocykla dozna! obrażeń ciała. 

@,) Godz. 12.45 ul. Drewnowska. Na 
kałużę z rozlanego oleju wjechał mo
tocyklista R~•szard B. Pojazd prze
wrócił się. Pasażerka Mirosława B. 
doznała lekkich obrażeń ciała. 

I<)) Godz. 16 skrzyżowanie ul. ul. 
Dąbrowskiego i Zapolskiej. Nie usza
nował pierwszeń5tWa orzeiazdu k ie
rowca „Syreny" IR 6031 Marian P. 
i soowodował zderzenie 'l motorowe
rem „.Jawa" UB 873, Pasażerka mo
toroweru Anna O. ze \Vstrzasem móz
gu I urazami czaszki pr1ewieziona 
zosta!a do Szpitala im. Barlickiego. 

(§) Godz. 19.50 ul. Piotrkowska 23. 
Raptownie wyszla na jezdnię Janina 
P, I dostała się pod jadącego .,Tra
banta", Piesza z ciężkimi obrażenia

mi ciała przebywa w Szpitalu lm. 
.Jonschera. 

W Piotrkowie Trybunalskim i Kut
nie rozegrano drugi rzut Międzynaro
<l-O'Wego Turnieju Przyiaźni Jun iorów 
o puchar red3k1'1l „Głosu Robotnl
cze~o''. „PrAvdv". Pilzno i ,,Freie
presse", Karl-Marx-Stadt. 

W PiotrkmVie Tbilisi wygralo .,: 
Pilznem 1 :O Il :Ol a w K11tnłe 1 ńrl'ź 
przegrała z Karl-Marx-Stadt O :1 (O :O). 

Po dwóch rzutac'l w t•trn!eju pro
w~ił•i :reprezentacja Tbilisi bez p-0-
ra:!lkl. 

Pod ooieką tre-nera R. Fice wy
jechało 15 piłkarzy LKS bez kadro
wiczów - Tomaszewskiego i Bul
zackiego. Do Lodzi powrócą ełkaesia
cy w przyszlv wtorek. 

W przy~zła niedzielę spotkają się 
oni na stadionie przy al. Unii 2. z 
pierwszym orze-ci\vn ikif'lm te~oro
cznvch rozgrywek o Puchar Lata -
austriacklm ze•oolem Storm z Gra-
zu. (W) 

- Mając na względzie poziom eu
ropejski oraz aktualną formę na
szych zapaśników powinniśmy z peł
nym powodzeniem wywalczyć na ME 
prz;vnajl_l'lniej szóstą lokatę w kia· 
s:yf1kacji zespołowej. Liczymy rów
meż na sukcesy indywidualne. 

nych miejsc w madryckim turnieju tym samym czasle. Jako trzeci z ®> Swladkowie potrącenia w dniu 5 
mają również - T. Kudelski (Gwar- czasem gorszym o 1.04 min. minął bm. 0 godz 23 na skrZYŻO\rnniu ul. 
dia W- wa) dei 48 kg, W. Stecyk linię mety reprezentant CSRS ul. Dąbro\\'>k ie<;o . Tatrzańsktei 1 za
(Grunwald P<JZnar\) - do 52 kg. S. Frantise.k Kondr. Roy Schuiten po IO POiskiej mężczvzny przez motocykl 
lllllkowlecki (Stal . Rzeszów) -:-- ponad etapie został nowym liderem \\ yśc1- proszeni są 0 z~loszenie 51e w BKRD 
100 kg oraz s. W1clowskl (Piast Sie- gu z cza em 32.35,43, Szurkowski jest I MO ul. Włady Byt<>mskieJ 60 pok. 17 
radz) - do 7ł kg. I druii - 32.35,50. tel. 516-62, (rn) 

I DZO:NNnt l.ODZl!il m 134 ('793ł) 
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NajbliżSLa sesja Rady Narodowej m. Lodzi (17 bm.) poświęco
na zostanie problematyce ochrony zdrowia.Jej zadaniem będzie 
uchwalenie konkretnego programu rozwoju łódzkiej służby 
zdrowia aż po rok 1990. Od wielu miesięcy program ten przy

gotowywany jest przez Wydział Zdrowia i dyskutowany, także w dniu · 
wczorajszym, na posiedzeniu Komisji Zdrowia RN m. Lodzi. 

Z jednej strony, dokonano oceny aktualnego stanu ochrony zdrowia 
na naszym terenie i oceny stanu organizacyjnego lecznictwa. Program 
koncentruje się na dwóch zasadniczo okresach czasu - końcu bie
żącej i następnej 5-latce. zawierając jednocześnie prognozy i kierunki 
r:ozwoj~ do roku 1990. Na plan pierw~zy wybijają się zagadnienia 

Powstaje łódzki program 
rozwoju służby zdrowia 
tak istotne. jak chociażby umocnienie form organizacyjnych służby 
zdrowia. Jako tematv k<>mpleksowe wymienić trzeba m. in. doskona
lenie opieki nad iarowiem matki i dziecka. rozwój przemysłowej 
służby zdrowia, dalsza poprawa stanu sanitarnego miasta, a wreszcie 
rozszerzenie współpracy ze służbami zdrowia innych pionów - MSW, 
MON, akademiami medycznymi itd. 

Okres następnego pięciolecia przewidziano, jako ostateczny termin 
~alatwienia tak ważnych dla miasta spraw, jak np. likwidacja wszy
stkich źródeł zanieczyszczania środowiska, całkowite rozwiązanie ni-e
zmiernie ważnego problemu medyc1mego, jakim jest w Lodzi wiruso
we zapalenie wątroby. 

Zagadnieniem odrębnym jest poprawa bazy lecznictwa, remonty wy
służonych budynków, rozwój diagnostyki. problem szczepień ochron
nych i wiele innych. Jak więc widać. najbliższe posied~enie Rady Na
rodowej m. Lodzi. poswięcone zostało jednemu z najważniejszych pro
blemów naszego miasta. Kompleksowe zaś potraktowanie zagadnień 
ochrony zdrowia mieszkańców rysuje poważną perspektywę rozwią-
xania wielu nabrzmiałych tu od lat problemów. (er) 

Rozstrzygnięcie konkursu 
NG'WY ho1tel turys,tyczny 

I „s wiat o wid" 
Wczoraj jury pod przewodnictwem dyr. Kazimierza Madalińs

kiego z Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki dla m. Lodzi 
i województwa, ustaliło nazwę dla nowego. hotelu turystyczne
go. W zorganizowanym przez nas konkursie na nazwę tego ho
telu wzięło udział 4.353 czytelników. zgłoszono 502 proJXJzycje. 
Wybrano zaproponowaną przez 8 czytelników nazwę „Swiato
wid". Pośród autorów tej propozycji wylosowano 3 główne na
grody: namiot przypadł w udziale Karolowi Borstowi (zam. 
przy ul. Wojska Polskiego 150); śpiwór wylosował Klemens 
Wulkiewicz (ul. Żeromskiego 42): materac turystyczny - Jaro
sław Czekalski (ul. Fornalskiej 44-b). 

Ruch w Śródmieściu pod 
dyktando 

• • • • 1nzyn1erow komunikacji 

Pół Piotrkowskiej 
dla 

enklowq 
a1uto1busów 

Prezydent Lodzi zatwierdził 
projekt nowej organizacji ruchu 
w centrum miasta. Opracowa
nie projektu poprzedziły trwa
Jl\Ce trzy lata badania ruchu, 
akceptację nowych założeń 
dyskusje ze specjalistami. Pro
jekt I wieńcząca to dzieło de
cyzja uwzględniają zarówno dzi 
>iejszy stan układu drogowego 
w śródmieściu. jak i plany jego 
:inowocześnienia, a takte prog-
1ozy rozwoju motoryzacji. 

Rzecz prosta, sam fakt powzię
cia już postanowienia wyklucza 
kwestionowanie jego realiów, choć 
- generalnie zgadzając się z za
łożeniem. że trzeba to urządzić po 
nowemu, lepiej. akuratniej, mak
symalnie zbliżając system komu
nikacyjny do potrzeb życia - mie
libyśmy ochotę pokłócić się o pew 
ne detale. Odtóżmy to jednak na 
przyszłość, ufając. że codzienna 
praktyka najtrafniej zweryfikuje 
spreparowaną teraz organizację. i 
że - jeśli zajdzie potrzeba - na
de.idzie czas korekty. 

Zatem - do szczegółów. Inżynie
rowie komunikacji wzięli „na WH
sztat" obszar zamknięty w uli
cach: Ogrodowej i Północnej. Kop 
cińskiego i Promińskiego, Przy
byszewskiego oraz al. Politechniki 
i Żeligowskiego, zwracając głów
ną uwagę na konieczność uspraw
nienia lokomocji masowej, większą 
płynność ruchu. jego bezpieczeń
stwo, odciążenie (tranzyt!) głów
nych arterii śródmiejskich, wre
szcie ujednolicenie systemu ozna
kowania ulic. 

W tym celu podejmie się działa
nia wyznaczające ulice z pierwszeń 
stwem przejazdu (Żródtowa - Pól 
nocna Ogrodowa, Rewolucji 
1905 r. - Próchnika - al. 1 Ma
.ja. Jaracza - Więckowskiego, Na
rutowicza - Zielona, Armii Czer

cella, 1 Maja - Próchnika - Re
wolucji 1905 r„ 22 Lipca od Towa
rowej do al. Kościuszki. Karolew
ska - Skłodowskiej-Curie. Wigu

Tranzytem przez PiJltrkowską 
J 

już 1 lipca zamknięty zostanie od
cinek ul. Piotrkowskiej i jedno
cześnie MPK wprowadzi zmiany 
na niektórych trasach tramwajo
wych i autobusowych. 

Zapewne pierwsze dni ruchu po 
nowemu prz:r,niosą - jak zwykle 
- trochę zamieszania (w związku 
z czym kierowcy powinni przygo
tować sobie gotówkę a manda

z nową organizacją ruchu, przeko
nać się do niej i zaakceptować. 
Dyskusje, jeśli komuś uda się wy
myślić coś mądrzejszego, przewi
dywane są na przełomie lata i je
sieni. Zobaczymy wtedy czy dzie
ło specjalistów obroni się i spraw
dzi. 

JERZY SZELEWICKI 

ty). Jest jedna rada: zapoznać się Fot.: A. W ach 

ry od Sienkiewicza do Kilińskiego, 
Tylna. Milionowa od Piotrkow
skiej do Kilińskiego, Zakątna, Ar
mii Ludowej. Buczka, Wysoka, No
wa, Stocka. Brzozowa, Słowiańska. 
Sosnowa, Dębo\Ąla, Grabowa, Tar
gowa od Tylnej do Fabrycznej, 
Wodna, Hutora, Lipowa, Piramo
wicza, Wierzbowa). Jednocześ'.lie 
wyłączone zostaną z ruchu ulLca 
Piotrkowska od Głównej do pl. 
Wolności oraz Nowomiejska od pl. 
Wolności do Północnej. Na Piotr
kowskiej będą mogły kursować je
dynie aut<>busy linii „57" i „C", 
z;,\ pozostałe pojazdy wyłącznie 
między najbliższymi skrzyżowania
mi. Postój po obydwu stronach o
granicwny do 10 minut. Dla ruchu 
przelotowego zamyka się również 
plac Wolności; pozostaną na nim -
jedynie tramwaje, autobusy i tak
sówki na postoju przy Piotrkow
skiej. Parkowanie na ulicach jed
nokierunkowych - po jednej stro- -
nie, postój na dwukierunkowych, 
szczególnie przeciążonych - do 1 
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TATRY - •• 6 niedźwiedzi i clOWJ" = 
Cebulka" (A) czes. od lat 7 : 
godz. 10. 1U5. 13.30. 15.30, PO- = 

ZEGNANIE Z FILMEM: „Kowbo- ... = ... 
ju do dzieła" ang. od lat ·16 
godz. 17.30. 19.30. ... 

CZAJKA - „w pustyni i w pu- : 
szczy" po!. od lat 7 godz. 17, .::= 

DKM - „Królewna w oślej skó- : 5 rze" tr. od lat 7 godz. 16. „Po- = 
: goń za Adamem" po]. od lat • minuty. 

Wprowadzenie tak daleko idą
cych zmian pociąga za sobą, natu
ralnie, również korekty na trasach 
autobusowych. Zmienio·1e zostaną 
także trasy siedmiu linii tramwa
jowych, bowiem słusznie ustalono, 
aby maksymalnie wyeliminować 
skręty. 

Nowy układ komunikacyjny w 
centrum miasta wejdzie w życie 
w całości do końca sierpnia, lecz 

ZDiM otrzyma 

• 14 godz 18, 20 : : ? ENERGETYK - „Układ" USA :I 
: Od lat 18. godz. 17. 19. :I 
: KOLEJARZ - „Clemna rzeka" :I 
: pol. od lat 14 godz. 17, 19. : -: r;--

1 
GDYNIA - .. Przyqody Robinsona : 

:

•. Kruzoe" CA) radz. od lat 7. : 

Co • 
godz. IO. 11 .45. 13.30. 15.30. (<!<>dz. : 

•. 17.30 - seans zainkn.) . ,.Drzwi : 
•. w murze" (A) poi. od lat 16 : 

I I <!odz. 19.3-0. • 
5. GD E HALKA - „Wsoomnienia z przy: 

Zł szlości" (Al NRF od lat 14 :I 

§ I I fi~ct;· o!{·~~t i068~o<1~~b:~.1~~1 1;~~: § : I KIE DiY I 1 MAJA - „Upadek czarnego : • konsula" (A) radz. od lat 14, :I 
: godz. 15.30. „Doktor Popaul" : 
5 i~~30~· oo iat 16 g<X1z. 11.ao. i 
= ~ 
: - - - - - - iu;~eA P~:~~~~~ lAl „;~1~ar~ :i 

10 nagród w postaci drobnego 
1przętu turystycznego (kometki, 
piłki, kochery) wylosowali: Jaro
.slaw Zieliński (Kopcińskiego 

ł 39-b), Eugeniusz Jankowski (Wa
silewskiej 12/46), Wlady~law Ko
kociński (Piotrkowska 48), Jad
wiga Sibilska (Mickiewic;za 10/22), 
Andrzej Plł'llek (Przemysłowa. 19-a) 
Aniela Dębska (Tuwima W), Ro
man Gąsiorowski (Nowotki 20), 
Anna Zachara (Grabieniec 20), 
Wiesława Rapińska (Targowa 33) i 
Urszula Baka (Gwiazdowa 11). 

Maja, która rozpocznie się 0 godz. wonej - Główna - Mickiewicza, 
11 przy estradzie. w programie: wy- Przybyszewskiego. Uniwersytecka, 
stawa sprzętu turystycznego Cent- Piotrkowska od pl. Niepodległości 
ralnej Składnicy Harcerskiej. poka- do Głównej. al. Kościuszki - Za
zy klubu płetwonurków „Tryton" chodnia. Żeromskiego, Przędzalnia
oraz pływającego sprzętu harcer- na), ulice jednokierunkowe (Jara
sk1ego, a następnie występy zespo- cza - Więckowsk_ieEl?._ Trn11-'utta, 
łów studenckich prerentujących A. Struga od Gdansk1eJ do Towa
pio.senki turystyczne. rowej. Abramowskiego, 8 Marca od 

(kas) I Kilińskiego do Sienkiewicza, Wor-

nową bazę 

naprawy sprzętu 

Prawdopodobnie jut w przyszłym 
roku rozpocznie sie budowa nowo
czesnej bazy napraw sprzętu I trans-
1>0rtu Zarządu Dróg i Mostów. Za
łożenia techniczno-ekonomiczne są 
już przygotowane. Baza o powierz
chni 4.8 ha zlokalizowana zostanie 
przy ul. Ustronnej. Znajdować slę 
w niej będzie m. In. budynek war
sztatów i hala napraw. Koszt budowy 
bazy wyniesie ok. S7 mln zł. 

=.·. ~ FONY lat 7 iO<lz. 9 .. 30, 11.30, 13.30 .. = WA..,NE TELE 15.30, „Znakomity piatek" ang, a 
:. Informacja telefoniczna 03 od lat 16 godz. 17.30, 19.45. • 

Straż Pożarna 08, 665-11, 595-55 MUZA - .,Janosik" (Al poi, Od ;!! 

:
5: Pogotowie Ratunkowe 09 lat 7 godz. 15, 17 .30, 20. ii1 

Pogotowie MO 07 PRZEDWIOSNIE - „Poczekam aż :I 
Informacja kolejowa 155-55 zabijesz" (Al czech. od lat 14 : 

... 284-&0 399-80 godz. 15.30. „Zbrodnia Jest zbrod :I 
: Informacja PKS 265-96 5ł7-20 nlą" franc. od lat 16 godz. 17.30, : 
: Pogotowie wodociągowe 835-41 19.45. : 
: Pogotowie gazowe 395-85 OKA - „Bułeczka" pot. <l<i lat : 
: Pogotowie energetyczne 33f-28 6 godz. 11.15. 13. 15, , .Szkoła :• 

W Filharmonii 
Rozdanie nagród, ufundowa-

nych przez Wydzill;ł Kultury Fi
zycznej i Turystyki oraz Cent:al
ną Składnicę Harcerską nas~ąp1 na 
imprezie niedzielnej w Osrodku 
Wypoczynkowym w parku im. 1 

IV Symfonia K. Szymanowskiego (j, c.) ----
„Wstyd ml wprost mówić o moim /solistą będzie pianista - Tadeus~ Dziś 

sukcesie w Warszawie, zupełnie a la Zmudziński. Koncert poprowadzi I 
Kiepura Ale naprawdę nic podob- Jiri Waldhans - dyrektor artystycz-
nego nigdy nie przeżyłem•: - pisał ny Państwowej Orkiestry Symfo- T b d U 

Przejażdżki rakietą 
po jednym z wykonań IV Symfonii ntc}mej w Brnie. „ W programie o- ru a u rzy 
koncertującej Karol Szymanowski. procz IV Symfontt, Prolog symfo- 1 J J 
Utwór ten przyniósl prawdziwy niczny - Ctirada Kohoutka (wspol- I 
triumf t to w trudnym dla kompo- czesnego kompo_zytora czesl>iego) I • s k • U 
zytora okresie, kiedy 11stq,pil ze ~ta- oraz VIII Symfonia G-dur, op. 88 A, I orp10 

Park Kultury I Wypoczy~u :na nowiska rektora Konserwatorium Dworzaka. J J 
Zdrowiu w darze od Zakladow „Pro- Warszawskil!go i przeniósl się do 
tomet" otrzymal oryginalny oolazd Zakopanego, by z dala od licznych. 
_ rakietę. z okazji Dnia Dziecka Wl'Ogów kontynuować pracę twór-
najmlods1 mogli korzystać be_2lplatn1e z j cz~ ci u Z5 miesięcy od premiery 
~rzejaż~~k ~:ki~~ro~Yu 0~v°d~~1 J~i: . w Poz::gniu (9. x. 1932 r.) Symfonia 

anows odz lJ.3o-16.30 · l w ' wykonana byla 27 1'azy, z tego 22 
szledą ~0001 tę w gd io-!4 rakieta za w salach koncertowych niemal ca-
:n zie ę w go z. l j E in Paryża R•ymu opłatą 2 zł udostępniona będzie wszy e uropy m: · , - • 
stkim dzieciom w 0 gródku .tordanow Londyn.u, . Berlina. W 2.6 wykona-
kim y ul Konstantynowskiej. niach. solistą by! sam kompozytor. 

s prz · [kl Później jednak, ze względu na stan 
zdrowia musial zrezygnować z wy-

ludzkie 
bądi: 

Życie 
ręku 

krwiodawcą 

w Twoim 
honorowym 

stępów.' Symfonia koncer_tuią~a -: 
utwór dedykowany Rubinsteinowi 
powstawała 9 lat. Twó1·ca „dokonu
je tu generalnej rewizji swego do
tychczasowego sposobu wypowiada
nia się, swoich. założeń estetycz
nych.". 

Utwór ten usłyszymy dziś ! jutro 

I (7 t 8 bm.) w wykonaniu Orkiestry 

--------·--------- Symfonicznej Filh.armonii Lódzkiej, 

Kara za wygodnictwo 

da1·stwa domowego 6 szklanek ~ . 
pozłacanymi obwódkami. Jak1ez 
bylo jego zdziwienie, gdy po P~
ru dniach pozłota po prostu zntk 
nęla. Pan J. H. zdecydował się 
napisać do producenta - Huty 
Szkła w Zawierciu. zwraca;q,c 

W kilku zdaniarb 
.l Koło lekal'zy - seniorów zapra

sza do zwiedzanla Szpitala im. Ml
kotaja Kopernika. Zbiórka dziś o 
godz. 12.3Q w ha\lu szpitala. 

.l Klub „Kominek" (ul. Kilińskie
go 95) zaprasza na prelekcję z cy
klu wiedzy o filmie oraz projekcję 
filmu fabularnego - dziś o godz. 19 

„Wyszedł 

.r. Izblński, s. Kowalewski, M. 
Lichtman. T. Rostkowski i D. Snież
ko-Biocki. - słowem „Trubadurzy" 
zaprezentują dziś, (7 bm.) w Hall 
Sportowej nowy program. W kon
cercie. na który o godz. 19.30 za
prasza Estrada Lódzka. wystąoi tak
że zespół „Skorplo" (ex-„Loko
motiv GT"). Węgiersk i zespól „Ge
neral" musiał odwołać swój udziat 
w programie z powodu choroby so-

listy. Crl!l 

z nerw" 
Tego dnla Leszek C. umówił slę 2'e \ krotnie uderzył Leszl<a C. pięścią w 

znaJomą. Poszedł do niej do domu, twarz, zerwał mu z ręki zegarek, a 
gdzie wspólnie WYJ>ill trochę wódki. następnie chwycił za nóż. Zaskoczo
Wkrótce .Jednak okazało się, że ma ny młodzieniec już nawet nie usl
ona wdne spotkanie I musi wyjść łując się tłumaczyć, rzucił się do u
na dwie godziny, Ponieważ Leszek cieczki. Ponleważ drzwi mieszkania 
C. był zmęczony, zaproponowała że- były zamknięte na klucz. wvsk<>czyl 
by w oczekiwaniu na .Je,j powrót po przez okno z „1erwszeg'o piętra na 
prostu się pnespał. Niestety, zosta- ulicę. Niestety, wcześniej został ude
wiając gościa samego nie przewidzla- rzony notem w plecy, 
la, że w czasie jej nieobecności mo
że wrócić do domu ojciec - czło
wiek z natury nerwowy 1 nieopano
wany. 
Zdzisław Piwowski rzeczywiście 

wrócił wcześnie.I I widząc nieznane
go mężczyznę. śpiącego w .lego mle
szkaniu - „wyszedł z nerw". Kilka-

Nerwowy ojciec, pod zarzutem do
konania rozboju, osadzony został w 
areszcie. Nie był to jego pierwszy 
tego rodzaju wyczyn: w orzes?.łoscl 
był .tut karany za znęcanie się nad 
re>dzlną, 

(J. c.) 

: Pogotowie ciepłownicze Z53-11 kowbojów" USA od lat 16 gO<iz, „ = 9, 19. -- TEATRY POLESIE - „Dziewczyna na mlo- = 
: WIELKI - godz. 17.30 „Przygo- tle" czeski od lat 11 godz, 17, : 
: dy pana Kleksa". „Śladem czarnowłosej dziewczy- : 

=
·: POWSZECHNY - godz. 19.U „To ny" jug, od lat 18 godz. 19, = 

są momenta 00 się pamięta". POl"'ULARNE - „sami swoi" poi. :I 
• NOWY _ nieczynny. od lat 10 godz. 16.45, „Pritwo : 
: MALA SALA - godz. 20 „Moty- gwaltU" USA od lat 16. godz. 19. = 
• l I " PIONIER - „ Wielka włóczęga" •. 

I-==_-- e są wo ne . tr. od lat 11 °odz. 15.15. 17.30. 20. „ .JARACZA - nieczynny. ~ ~ 
MALA SCENA - nieczynna. POKOJ - „Siódma kula" (A) ;;i; 
TEATR „7.15" - godz. 19.15 „Trę- radz. od lat 14 godz. 15, 17, • 

dowata". (19 - seans zamkn.). : 
: MUZYCZNY - godz. 111 „Moulin REKORD - „żandarm się żeni" : 
: Rouge" franc. od lat 11 godz. 16, 17 .45. : 
E ~d~~~ki kwi~f.?z. (za~kn.{za- ii!iuz~i~~t' (Al wt Od lat 16 § 
... PINOKIO - nieczynne. ROMA - „Walet pikowy" (A) 5 = FILHARMONIA (Narutowicza !0) PO!. od lat H. gOdz. 15.30, 17.30, • 
: godz. 19.30 Koncert Symfoni- 19.30. :i 
=. czny - ork. PFL Finałowy kon SOZJaUchsozdu-;: ~a:n„Kcr.ólodowelat Dz14ikgioedgzo. :li 

cert symtonlczny, VI Lódzka u = 
• Wiosna Artyst)'{'zna. Dyrygent 16.30, 18.45, • =. Jiri Waldhans !CSRS). Solista STOK.I - „Macocha" (A) raclz. i 

Tadeusz Żmudziński - forte- od lat 11 godz godz 18 18 • 
: pian. W programie: c. Kohou- „Ceru1y lup" i~anc. Ód l~t 16: :I 
: tek - Prolog symfoniczny. K. 11:odz. 20. : 
• Szymanowski - IV Symfonia SWIT - „Był soble glina" franc. : 
=:. koncertująca na fortep. i <Jrk. od lat 1ł godz. 15.30, 17.45 20. : 

-

A. Dworzak - VIII Symfonia •; 
G-dur. DYŻURY APTEK 

• MUZE~ Tuwima 59, Rzgowska 147, Piotr • 
• SZTUKI - (ul. Więckowskiego 36) kowska 307, Limanowskiego 37. :I 
: godz. 11-18. Zielona 28, pl. Wolności 2 Obr. ; 
: HISTORII RUCHU REWOLU• Stalingradu 15, . = 
: CYJNEGO (ul. Gdańska Ul STACJA KRWIODAWSTWA !i 
: A~g1li<:cJLJi1cZNE I ETNOGRA- Franciszkańska 17/19 przyjmuje 5 
E:_ FICZNE (pl. Wolnoścl 14) 11odz. codziennie w gOdz. 7.30-14, a w :I„ 

11-19, '-"t n 3" 
: HISTORII WLOKTENNTCTWA Cul. so.-v y '· .-lJ. •!!! 
: Piotrkowska 282) godz. lS-20 DYŻURY SZPITALI !I 
• (wstęp wolny). • 
: EWOLITCJONIZl\fU (park Sien• Instytut Polotnlctwa 1 Glneko- 5i 
;:: kiewicza) godz. 10-18. logu (Sterlinga 13) - Klinika • 
: Pułożn!cza ul Curie-SktodowskieJ : 
: ŁODZKIE ZO<' H - Klinika Ginekologij - dziel- :I„• 
: m~a Sródmieścle l z dzlelncy 
• czynne w 11odz. 9-19 tkasa Gorna: Poradnia „K" z ul. Fe- • 
: czynna do 11odz. Ul) lińskiego. .i 
: Szpital Im. Madurowicza CM. 

§ BALTYK - KT~ri'z:E~ FILMOW re~r~al;kl~ie~~c; Jó~~icaoor~g: i 
: KANADYJSKICH: „Przekleta nie „K" z ul Zapolskiej. Przy- „ 
• forsa" od lat 16 godz. 10. 12.10. byszewsklego oraz z dzielnicy ; 
: 15.45. 18, 20.15. Bałuty, ooradnie .• K" ul. Trak- iiiil 

: od lat 11 godz.. 10. 12, 14, 16. Szpital lm. H. Wolt - dzie1nf ... 

„W odpowiedzi na notatkę za
mieszczoną w R. 24 maja Dy
rekcja Miejskich. Pralni i Far
bia1·nt wyjaśnia, że zgodnie z 
zarządzeniem dyrektora zjedno
czenia personel pralni zobowiqza
ny jest załatwić wszystkie/I kli
entów przybylych do punktu 
przed wyznaczoną godziną . zam
knięcia. W zwiqzku z powyzszym 
personelowi punktu usługowego 
nr 10 przy ul. A. Struga 2 potrą
cono 50 proc. prowizji za odmo
wę przyjecia bielizny do prania 
o godz. 17 .30. 

uwag~ na konieczność podniesie
nia j~koścl produkcji i niedo
puszczania do handltt braków. W 
kilka ctni potem nasz CZ!{tel~fk 
otrzymal przesylkę z Zawiercia; 
byl w niej list z przeprosinami 
oraz 6 s?klanek. pięknie ozdobio
nych. trwałym pozloc1miem. 

(k) 

Dlaczego 

• LUTNIA - „s:vn G<Xlztlli" j8p. torowa. Lniana 1= 
5 18. 2o. ca Widzew oraz dzielnica Bałuty 

•e····-,;0·····nnnyr~AN•mrmmt#J;Ume·~-~n·n MVJJ:lt~ _ POLONIA _ .. \Vielki lup gant!u ooróc2 Poradni .. K'' ul. SedzioW. 
• Olsena" duński od lat 11 godz. ska 1 Llbelta, 

Jednocześnie informujemy, :te 
w wypadku powtórzenia się tego 
rodzaju skarg, wyciągnięte zosta
ną ostre wnioski służbowe - do 
zwolnienia z pracy włącznie. 

Za niedociqgnięcia w p.-acy na
szego P<'1'Sonel1t najmocniej Ob. 
T?·enę Jabłońskq, za Waszym poś
rednictwem przepraszamy". 

Refleks producenta 
Nasz C zytelnik Józef Herowski 

(ul. Buczka 32) nabyl w jednym 
ze sklepów ,z artykulami gospo-

bez uprzedzenia ł 

w „Kapeluszu pana Anatola" 
przy ul. Gagarina jedyny sklep 
mięsny podległy dy1'ekcji MHM 
w środę, 5 czerwca. byt zamk
nięty. Okoliczni mieszkańcy zo
sta!l całkowicie zaskoczeni. po
niewat kierownictwo sklepu 11te 
uważało za stosowne umieścić 
na drzwiach. wywieszki informu
jącej. z jakich to przyczyn per
Mnel w tym dniu nie pracuje. 
DomyśWi się, , te „odbierano" 
wolną sobotę, ale jeśli tak. to 
przvnajmnie.i d?ień przedt~m 
klienci powinni się o tym do
wiedzieć. 

(j. kl'.) 
Adru Reflektorka: „Dziennik 

l.cidzki", ul. Piotrkow~ka 96 
~0-10~. Uid:t. „Refll'ktorem flO 
Lodzi", Nasze telefony. 337-ł1, 
341-IQ. 

PISZCIE no NA~ 
NUJCJE. CZEKAMY! 

I TELJ!:FO· 

-:JAK S4PZ/52, CZY N4 
MAR:>IE 15TN!~iJE' 

Ż.YCIE~ 

-JAl<tf?TO ZYCIE= ł- TAM 
NIE' tvV1JĄ PRZl=CIEl ANI 

,,54ND~'lj· A NL2,YNTEł:'t/ 11, 
Ą PRZELJEŻ- I yLKO w 1'(01 
'ZAKl:ADACli Pl<DDUKU:JE" SIĘ 
ME;SKIE 5K:ARPETKI i:A.DNE 
f'v!ODNE I f:LE'GANCK!E', 

/ 

• 10 14 30 7 19 30 Szpital Im. H. Jordana § • . 12.15. · . 1 · · · dz1eln B ł • WISŁA - „Ojciec chrzestny" USA .\ca a uty Poradnia K" : 
: d 1 t 18 d 11 30 e ul. ~edzi?Wska l Libelta. 

E w~t~:sc ·_ r.~N:e ~a· ;~~
4

:~'C:.: K;~~~~l~~~a w~g;:nicic!'z~~~~t Im. = 
: polsk' d lat 11 11 d 10 12 H Chirurgia urazowa - Szpital im. ::I 
: 16 18

1
' 2~ ' 0 z. ' · • Kopernika (Pabianicka 62). .! 

: · • Ncuro<'hlrurgia - Szpital im. 

E ~,?c~!:'I~~l~kl:- od'Nl=t rr:. ~~;: K~;~~~~~ogf~abl~nlc~~pi~~l· im. i 
• to. 12. 14. 16. 18. 20 Jonsch.era (Milionowa 14). • 
: ZACHĘTA - „Czyste ręce" rum. Okullst:vka - Szpital im .r i 
E ~A~~RY~;:l3.0E.1T6NglEOd~ 10, 12.15, 14.30, s<g1~1~trif!i~o~~~ang~t~·gia . dz~:- =.„ 
• ... „Mania wlel- cięca „ - Szpital im. Korczak~ 
_ kości" franc. od lat H. godz. 1Annn Czerwonej 15) i 
• oneoe!nel -: Szpital lm. Barlickiego (Koo-
: 20 (kino czynne tylko w dni Chir~rgia szczękowo-twarzowa i 
: STYLOWY-LETNIE - .Czlowlek. c1ńsk1ego 22). 

SKARPETKI PRODUKCJI I E ~~ó~~t f[2~~a:. 1 ~=~lć;~in~z~v;:;~ cy~~ks~~~~~gi~T;e~~st~>M Medy- § 
ZPP „SANDRA" ZPP : n° tylko w dni oogodnel . NOCNA POMOC LEKARSKA : 

: LDK - „Nie będe cle. kocha<'" Nocna pomoc lekarska stacji i 

4~ ~ 
• ool. od l~t 14 !!Ocl7. 13 ... 7loto P!'gotowl;t Ratunkoweito pr:ty ul.• „:'.ftJt ~,~,,' - MacKenny" USA od lat 16 g. Sienkiewicza 137, teł. 666.66. i 

..--...- ;< : 17. Ogólnołódzki Telefoniczny Punkt • 
STYLOWY - „S7o!tal" ('8) USA Informacyjny dotyczący pracy : 

~
' : od lat 16 godz. 16. 18. 20. plarńwek ~tużbv zdrowia. telefon l! 

w Aleksandrowie w Lowlczu I: STUDIO - „NA rzeczona olrata" 615-lq, czynny jest w godz. 7-21. !:i 
' C USPOLECZNIONYCH. 1 • franc. od lat 18 gOdz. 17.30. 19.45. oprócz niedziel i świąt. ~< DO NABY IA W i;)Fw ~„ \CH 
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sympozjum w c1rn 'CO SI~ DZIEJE z naszym 
klimatem 

e 
lókienni,.....,..---. 

W ostatnim roku nie mogliśmy narzeka~ na brak a.trakcji 
klimatycznych. „Upalna" zima w Europie, zamiecie śnieżne w 
Północnej Afryce, katastrofalna susza w Afryce Zachodniej, 
ulewne deszcze i powodzie w Brazylii. Co się stało z naszym 
klimatem? Czy tego rodzaju anomalie pogodowe maja, cha
rakter jednorazowy czy też SI\ zapowiedzi11, trwałych zmian na
szego klimatu? 

Meteorolodzy i klimatolodzy w 
różnych krajach szukają odpowiE'
dzi na to pytanie. Przypomina się, 
że podobne nietypowe zjawiska kli
matycz.ne zdarnaly się już. w prz4'
szłości. 

Wczorajsze, zorganizowane przez 
Centralne Laboratorium Przemy
siu Bawełnianego i Stowai:-zysze
nie Włókienników Polskich. sympo 

Dokładne badania geologiczne l 
zjum na temat nowoczesności w przyrodnicze wsparte relacjami 
technologii i maszynach przędza!- dawnych kronikarzy wykazały, że 
niczych, miało na celu stworzenie klimat ulega okresowym zmianom 
płaszczyzny do dyskusji pomiędzy i wahaniom. Około 12-10 tys. lat 
nauką a przemysłem. Stąd odpo- tef!lu Mkończy~a się, epoka l?do~a. 
wiedni dobór referatów wyglasza- Kl!mat ~tale su: ocieplał ~siąga3ąc 
nych przez przedstawicieli instvtu- tzw. optimum IV t}'.s1ąclec1a p.n_.e. 
1ów naukowych (a więc nauka). I W początkach nasze] ery nastąp_ilo 
laboratoriów z branży włókienni- pewne ochłodze_me. ~ś pod ~omec 
czej (użytkownicy), a także i sa- pierwszego tysiącleci~ na~zei ery 
me~o przemysłu maszynowego zaobs~rwowano oc1epleme. . W 
(Wifama). Chodziło 0 określenie, o.kresie o:l XIY do XIX w. kJ1mat 
w dyskusji oomiędzy oroducenta- się oz1ęb1l .. zas w P?Czątk~cb n.a
mi maszyn a ich użytkownikami, szego stulecia nastąpiło oc1eolem_e. 
jakie maszyny najbardziej opłaca które z kolei ul~glo z~hamow_amu 
się produkować. po 1940 roku. O ile. zmiany kh ma-

. tu w przęszłoścl me budzą soec-
I refer~ty I dyskusia uwzględn.1- ja!nych kontrowersji. to na temat 

ły takze perspektywy rozw,01~ tego, co nas czeka panują bardzo 
przędzarek klasycznych, a takze l odmienne ooin!e 
takiej niekonwencjonalnej techno- • 
logii jak przędzenie bezwrzeciono- czy KONIEC ERY LA.GODNEGO 

we. I KLI!\łATU? 
Wnioski z dyskusji wstaną przed 

stawione na Kongresie Techniki. Japońscy meteorolodzy przewl-
(ap) dują 10 kolejnych chłodnych lat. W 

tym czasie utrzymywać się będzie 
zmienna pogoda z tendencją do 
stopniowego ochładzania. W nad
r.hodzącym 10-leciu charakterysty
cznym zjawiskiem będą chłodne la
ta oraz długotrwale susze. Równiet 
amerykański geolog prof. Cesare 
Emilian! utrzymuje, że zbliżamy 
się do końca okresu łaaodneao kli
matu. 

CZLOWIEK ZMIENIA KLIMAT 

Zdaniem wielu naukowców coraz 
większą rolę w kształtowan i u kli
matu zaczyna odgrywać człowiek. 
W szybkim tempie wzrasta pro
dukcja energii cieplpej , która li
czy się już w bilansie energetycz
nym naszej planety. Działalność 
gospodarcza człow\eka wpływa na 
zmiany warunków klimatyc:inych. 
Tak no. w Polsce w ciągu ostat
nich 300 lat powierzchnia lasów 
:r.mniejszyla sie z 45 do 20 or~. 

Innym czynnikiem mającym wplyw 
na kształtowanie klimatu jęst 
zapylenie i zanieczy~zczenie atmo
sfery. W latach 1968-70 „produk
cję" pyłów tylko na półkuli pól
nocnej szacowano na 480 mln ton 
rocznie. Do tego dochodzi ieszcze 
690 mln ton pyłów tzw. natural
nych. 

Jaki wplyw mogą mleć te zja
wiska na zmiany naszego khmatu? 
Opinie naukowców są podzielone. 
Jedni twierdzą. że wzrost zapyle
nia może spowodować zmniejsze
nie dopływu energii słonecznej do 
Ziemi, co przy jednoczesnych ten
dencjach do ochładzania może mieć 
katastrofalne skutki. Spadek do
pływu energii słonecznej tylko 
o 1,5-2 proc. może przynieść trwa
le ochłodzenie klimatu półkuli pół
nocnej. Następnym etapem będzie 
pojawienie się nowego zlodowace
nia. 

Inna grupa naukowców jest 
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wręcz odmiennego zdania. Tw~e:
dzą oni. że prly stałym„ w~rosc1~ 
produkcji sztucznej energ11 cieplne] 
temperatura na Ziemi będzie wzra
stać. U schyłku XXI wieku średnia 
temperatura może wzrosnąć o 5-7 
stopni. Jednocześnie zwiększy się 
w atmosferze ilość dwutlenku węg
la. którego warstwa zatrzymywać 
będzie ciepło. Powstanie wtedy 
tzw. efekt szklarni. co pi:-zyczynl 
się do dalszeg'l ocieplenia _klimatu. 
Grozi to stopieniem lodow ark
tycznych i podniesieniem się po
ziomu morza o ok. 70 metrów. 
Soowoouje to prawdziwy potop, 
gdyż zalane zostaną znaczne ob
sz:iry w Europie. 

„Dziennik" 1 wizY.tą w Ustroniu 

• naugur CJ d lat Są to oczywiście tylko hipotezy. 

Z Lodzi przywietliśmy do Ustronia Morskiego 
piękn11,, słoneczn11, pogodę. Niedziela, 2 czerwca, by
ła pierwszym od tygodnia dniem, kiedy przestało 
padać i niebo na tyle się przejaśniło, że można by
ło nareszcie opalać się na plaży. A plaża Jest w 
Ustroniu Morskim piaszczysta, szeroka, ci11,gnie się 
kilometrami„. 

Sezon wczasowy na ziemi koszalińskiej rozpoczy
na się właściwie dopiero w połowie czerwca. Te
raz na Wybrzeżu wspaniale się odpoczywa - nie 
ma tłoku, wszędzie idealny spokój I cisza. Nie
przypadkowo więc inauguracja sezonu letniego -
a właściwie młodzieżowego łata - nastąpiła w 
końcu maja w Ustroniu Morskim, gdzie w Domu 
'Wczasowym „Dzikuska" Zjednoczenia Budownict
wa Komunalnego w Lodzi spotkali się ZMS-OWl':V 
z 11 łódzkich przedsiębiorstw. Zorl!'anlzowano tu 
dla nieb obóz szkoleniowo-wypoczynkowy - pierw
szy tego typu łódzki obóz w tym roku. 

Gdy wraz z z-cą, dyrektora Zjednoczenia Budow
nictwa. Komunalnego w f;odzi - J. Barańskim I 
kierownikiem Zakładu Usług SocJaln:vch - St. 
Rzątkowskim odwll'dznt~my łód7.k\ch ZMS-owców, 
mieli oni .iui za sobą tygodniowy pobyt nad mo
r7.em. Mimo że w pierwszym tygodniu po-.:oda nie 
dopisała. nikt nie skarżył się na brak zajęć I roz
rywek. Jak twil'rdzi komendant obozu - Jan Ko
fodzlejt>k z MPBK nr 2, młodzi Indzie zdążvli już 
w czynie społel'znym uporządkować boisko do siat
kówki, zająć się plastycznym - bardzo zresztą po
my~łowym I dowcipnym wystrojem wnętrz 
,.Dzikuski". W 6 zespołach 61 uczestników młodzie
żowego obozu szkoll'nlowego współzawodniczy z 
sob11, w sportowych rozgrywkach, a także w urzą-

dzanlu codziennych wieczorków w 'włetlłcy. Wła~
nie przygotowywany jest „bal gałganiarzy". 

W czasie wykładów, związanych tema.tycznie 
m.ln. z prac11r organizacji młodzietowych i 30-le
clcm Polski Ludowej, wiele uwagi poświęca się 
równie:!: wymianie doświadczeń pomiędzy aktywi
stami ZMS z różnych przedsiębiorstw budownict
wa komunalnego. Powstał nawet projekt, aby przy 
zjednoczeniu zorganizować koło środowiskowe ZMS. 
Właśnie tu. w Ustroniu Morskim - jak mnie in-

wystartuje 
u 

formuj11, Bożena Prusisz z MPBK nr 1 i Marian Dfroczne, tradycyjne już, tym ra
Dzierzga z Miejskiego Przeds. Robót Dźwigowych zem siódme Ogólnopolskie Zawody 
- można wspólnie przedyskutować wiele spraw in- Modeli samolotów Latających na 
teresu,Ja,cycb młod:vch ludzi. Do nich należy przede uwiezl I sterowanych radiem o me
wszystkim patronat nad bmlownictwem mieszka- moria! kpt. pil Jerzego Różańskiego 
nłowym, a także - jako że at 30 proc. Zllłogl rozpoczną sle w najbliższa niedsielę. 

d · bi t b d 9 bm. na Lublinku Startować be-
pne się ors w u ownictwa komllnałnego w Lo- dzie 65 zawodników reprezentujących 
d7.I stanowi młodzież - udział brygad młodzieżo- 14 areoklubów reglonalnvch. a wśród 
wycb w przt>dterminow:vm wykonaniu 87 obiektów n!ch m. ln. mistruiwle świata Jerzv 
w naszym mieście. Dużo uwagi poświ('ca się tak- Ostrowski - z Czest.ochowv I Lech 
że zryczałtowanemu akordowi w brygadach komp- Podgórski z Aeroklubu Pomorskiel!'o. 
leksowych. a takt.e członek nRllenszeJ drużYl:IY 

Wiele Jest ,praw, które w czasie 2-tygodniowego świata w Tu1ui:\e (1912 r.) Andrzej 
pobytu na obozie można wspólnie omówić. a po Umiń~kl z Lodzi. 

· d L d I I · j · Odbeda sle takte pierwsze zawo-
powroc1e o o z - zrea izowar. Rzecz asna, nie dy modeli sterowanych radiem. Po-
są to sprawy łatwe, ale młodzi ludzie wierzą w dzlwiać będziemv w obydwu impre
swoil' siły I tu onracowu,ia .iuż program d7.lałania. zach orzeglad samolotów świata. o-

Pierwszy turnus · połaczono z obozem szkoleniu- czywiścle w miniaturze zawodv. lak 
wo-wypoczynkowym młodzieży: w 7.eszłym roku na zawsze, zaoowiadaja S!ę bardzo a
podobn~·m obo7ie we wrześniu Zl\fS-owcy zamy- , trakcyjnle. w sobote 8 bm„ między 
k~Ii seT.on letni - teraz go otworzyli. Inici:>tywa godz. 17 I IR w o"5ażu ZMP orzv 
zjednoczPnia, organlzowan!a co roku dla młodzieży ul. Plotrkow~klej 75. zorl!•nlzowana 
tego rodzaju 'obozów, ~'\sługuiP na U7.nanle. bed~le wystaw" ~tartu1acvch w tvcn 

JERZY KRASKOWSKI 1 zav.oda7h mod~lt. Oblaśnlać beda 
zawodnicy - !eh tw6rc:v. (jol 

n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nnn1m11111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111mm11111111111111 

Tluma.ezYI R· NORSKI 

- Ona coś wspomniała o willi, w której mieszka. Wllla ró
żowa. Izolowana, na samym szczycie wzgórza. Jest widoczna 
stąd. W każdym razie w tej chwili jest noc„. 

- Nie podała innych szczegółów o tym typie? - niecierpli
wił się Shulz. 

- Nie. A może tet zapomniałem. Nie zwracałem uwagi na to, 
co mówila. Jedliśmy śniadanie. 

- Niewiele jest szans na to, teby ich tam zastać. Musieli Już 
zwiać. Ona wiedziała, że przyjdzie ci na myśl rozmowa o tej 
willi. Ale, mimo wszystko. zaraz spróbujemy. 

Wielkimi krokami podszedł do drzwi, wypchnął Pioggię na 
dwór i zanim wyszedł sam, odwrócił się do Jacquesa. 

- Nie ruszaj się .stąd, ani krokiem. Niepotrzebnie skompromi
towałbyś się w tym skoku. Jeżeli ich się znajdzie, postaram się 
o kamuflaż. Nie będziesz miał żadnych ktopotów. 

Zastanawiał się przez parę sekund. 

- Odniosę ci je.i rzeczy. Umieścisz je na swoim miejscu. A 
jeżeli cię będą przesłuchiwać, a będą cię przesłuchiwać, wierz 
mi, powiesz, że rano wyjechaliście do Nicei, każde swoim wła
snym samochodem. Od tej pory nie miałeś o niej żadnych 
wiadomości. ten telefon do Christine był świetny. Dobra pod
pórka dla całej historyjki. .• 

Przerwał. Głos jego nabrał przyjacielskiego oiepłL 

- Jacques„. 
- Tak? 

- Robię to wszystko na łntencję J)ięknych czas6w, jakie spę-
dziliśmy razem w tej przeklętej budzie w Górach Skalistych. 
Bo jąsteś starym kumplem. 

Drzwi zatrzasnęły się za nim. 

- 18'1 -

Rozdział XXI 

Jacques, zostawszy sam, zaczął rozpaczliwie szukać wyjścia 
z sytuacji. Ale jego umysł .Pozostał drętwy, nieprzystępny dla 
reflekęji. Jedna jedyna mysi potwierdzała tylko _jego istnien,ia: 
Susan„. 

Nic nie rozumiał. Dlaczego? Dlaczego? To pytanie nękało go 
bez ustanku, ale nie znajdował na nie żadnej odpowiedzi. Czy 
to w ogóle możliwe, że ona mogla maskować się tak długo? 

A może Shulz się mylił? Ale co w tym wypadku było przyczyną 
jej zniknięcia? Myśl, że uciekła do teg<Y Amerykanina w celu 
sentymentalnym (a może to dawny jej kochanek?), wydata mu 

się beuensowna. 

Nie. Shulz miał rację. 

I ~opier? n~Iev:a~ąc .sobie dużą szklankę whisky, nagle uświa
dom.ił sobie, ze JUZ .nigdy _nie znajdzie odpowiedzi. Susan za 
chwilę u~rze. Za _kilka minut... To nieuni.knione Shulz nigdy 
m_e chybia celu. Nigdy .. , .A on nigdy nie znajdzie odpowiedzi... 
Nigdy„. A Susan za chwilę umrze„. Za kilka minut„. Na zaw
sze„. 

~z r n ~ s z usu nu 

wkrótce 
„UŚMIECH 
PANNY LIZY" 
sensacyjna powieść 

spółki autorskiej 

R. Jaworows~iego i J. Salec.kiego 
... 188 -
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PROGRAM I 

10.00 Wiad. 10.08 Melodie rozrywko
we. 10.30 „Gry I zabawy Benona K" 
- odc. 10.40 Lawrence Weik - kom
pozytor, dyrygent I wokalista. 11.0Q 
Jazz po polsku. 11.18 Nie tylko dla 
kierowców. 11.25 Refleksy. 11.30 Byd
gosZ<:z na muzycznej antenie. 12.05 Z 

· kraju i ze świata, 12.40 Koncert ży
cze11. 13.00 Spiewa „Sląsk''. 13.15 Rol
nici:y kwadrans 13 30 W kręgu mu
zyki. 14.00, Ze świata nauki. 14.05 „u 
muzykantów z Wierzbicy" - mel, 
14.30 St><>rt to zdrowie 14.35 Zespól 
„Bossa Rio" 15.00 Wlad. 15.05 Listy 
z Polski. 15.10 Operetka, film, musi
cal. 16.00 Wiad. 16.10 „Z polskiej fo
noteki". 16.30 Aktualności kulturalne. 
16.35 „W żolnlersklei pleśni". 17.00 
Radlokurler, 17.20 Wiedeń, Dunaj, 
Strauss. 18.00 Muzyka I aktualności. 
18.25 Kronika muzyczna. 19.00 I wy
danie dzienika . 19.15 Muzyczne wizy
ty. 19.45 z księgarskiej lady, 20.00 
ł'elieton literacki 20.10 Koncert. 20.47 
Kronlka sportowa 21.00 Biuro Listów 
odpowiada. 21.10 Muzyczny kaleido
sk.op. 21.35 Klub 78 .. , obrotów na 
mumtę. 22.00 Il wydanie dz:ennika. 
22.15 Muzyka Indii 22.35· „Eric Clap
ton". 

PIWGaAM • 

8.30 W!ad'. 8.~ My 74 - aud. 8.45 
Wesele podhalańskie. 9.00 .,Mlodsz.v 
brat" - sluch 9.30 Kwintet saksofo
nowy, 9.40 Dla przedszkoli - „Pliki''. 
10.00 Pytania - „Ostatni akt" -
opow. 10.30 Muzyka baroku. 11.00, 
„Za rzeką" - słuch, 11.30 Wiad. 
11.35 Postęp w gospodarstwie domo
wym. 11.45 Melodi„ z Krakowskiego 
12.05 Komunikaty {L). 12.10 Maga~ 
zyn Wojskowy (L). 12.25 W. A. Mo
zart Ko o cert na flet (L). 12.45 
„Runda z piosenką" {L). 13.00 „Na-
sze piosenk.l". 13.20 Gra zespół 
„Jazz Carrlera". 13.30 Wiad. 13.35 
Rozmowa o kulturze. 13.55 Mlniorze
gląd folklorystyczny. 14.00 więcej, 
lepie.I. taniej. 14.15 Tu Radio Mo
skwa. 14.35 Sceny z oper. 15.00 Zaw
sze o 15.00. 15.40 Amatorskie zespo· 
ły przed mikrofonem. 16.00 Alfa I 
Omel'(a. 16.15 Estrada młodych. 16.28 
Jan Brahms: Uwertura Tragiczna. 
16.45 Aktualności Lódzkle (L). 17.00 
Ton i test (L). 17.03 „Melodia, rvtm 
l olosenka" - ma<!aZyn (L). 17.30 
Reportaż - Sąsiedzka wizyta (L) . 
17.45 Nowości muzveine V1 Lódzkie.I 
Wiosny Artystvczne1 <Ll. 18.20 Ter
minarz muzyczny. 18.30 Echa dnia. 
18.40 Ludzie. wśród których żyję-
my. 19.00 z ntezapomnfanych na-
grań. 19.15 Lekcia jęz. ang. 19.~0 
Transmisja z Fil. Narodowej VI 
Koncertu Symfonicznego z cyklu: 
.. Pokolenia Muzvków 30-lecla PRL". 
20.14 DyskusJa literacka. 20.3~ D.c. 
koncertu. 21.12 Melodie rozrywkowe. 
21.30 Z kraju I ze świata . 21.50 
Wiad. soort. 2Ui7 Muzyk~. 22.00 Ma
gazyn studencki. 23.00 Nowa muzy
ka. 

PROGRAM m 
12.05 Z kraju l ze świata. 12.20 

„Sen o dolinie" - śpiewa K. Cu
gowski. 12.25 Za kierownicą, 13.00 
Błękitna serenada. 13.05 Na wroclaw
skle,l antenie 15.00 Ekspresem przez 
świat. 15.10 Nowości muzyc7ne. 15.30 
Autostop - humorl'skl. 15.50 Dziwne 
zwyczaje w piosence. 16.03 Drugie 
narodziny miasta - 'Powroty - ~a
węda. · 16.15 „'Pleśni z 'kolowrotl<a" 
- p;ra I ~nlewa 'tesn. Col1e11lum Mu
slcum. t~.~5 Mikrorecital. 16.45 NMz 
rok 74. t 7 .OO Eksnresem pr1ez świat. 
17.0o „Od<'leta reka" - odc. pow. 
i7.1~ Kterm.asz olyt. 17.40 Radio dla 
każdego - laureaci konkursu. 18.00 

Dnia ł czerwca 1974 r. zmarła, 
w wieku lat 70, na'f>:a najuk<J
chaósra Ma.tika., Babcia I Pra
babcia 

!. t „. 
MARIA 

MALAREK 
a domu PIETRZAK 

Pogneb odbę~le się dn. T czer
wca br. o godz. 15 z kapllcy 
cmentarza rzym.-kat. na Dolach, 
o czym zawiadamiają pogrs.Łerui. 
w gtęboldm żalu 

CORKA, ZIĘC, ~UKI 
1 PRAWNUKI 

Muzylcalny detektyw. 18.30 Polityka 
dta wszystkich 18.45 Tylko Po hi
szpańsl<u. 19.00 Ekspresem przez 
świat. 19.05 „Duch Bialowieży" -
odc. pow. 19.35 Muzyczna poczta 
UKF. 20.00 Piosenki Wiesława Dym
nego, 20.10 Blues wczoraj I dziś, 
20.35 „Swini;:le Novae" fragm. 
suity zesp. Swlngle Singers. 20.50 
Magazyn Autorów 21.50 Muzyka z 
koszalińskiej katedry. 22.00 Fakty 
dnia, 22.08 Gwiazda siedmiu wieczo
rów - Yves Montand. 22.15 Trzy 
kwadranse jazzu. 

TELEWIZJA 

PROG~AM I 

8.30 1 7.05 TV Technikum Rolnicze. 
8.30 „Adam 1 Ewa" - „Pojedynek 
z Napoleonem". film produkcji 
NRD 10.00 Dla szkól: Geo-
grafia - kl. VJ - Zbudujemy dru
gą Polskę. 11.05 Program kl U 
Czerwony kur 12.00 Wvchowarue o
bywatelskie - Nasza klasa. 12.45 1 
13.25 TV Technikum Rolnicze. 14.40 
Politechnika TV - Matematyka. -
kurs przygotowawczy - Obliczan ie 
orawdooodobieństwa - cz. I. 15.15 
Politechnika TV - Matematyka 
kurs Przygotowawczy - Obliczan!e 
prawdooortnbieństwa - cz n. 15.55 
NURT. 16.30 Dziennik, 16.40 Pora na 
Telesfora. 17.20 Studio Zlotowe TV 
Młodych. 17.40 Transmisja meczu 
piłki nożnej KADRA (Polska) 
MALAGA (Hiszpania). W przer
wie meczu ok. 18.20 LWD. 19.2~ 
Dobranoc. <kol). 19 .30 Dziennik (kol.) 
20.20 „Zaśpiewajmy to Jeszcze raz". 
- O<i Szczecina do stolicv. 20.30 PA
NORAM.„ <kol.) 21.30 Wiad. SP<>rt. 
21.40 Teatr TV na Swiecie Mikołaj 
Czernvszewski - .. Co robić" - cz. 
U. 23.10 Dziennik (kol.), 

PROGRAM U 

L7 .10 ,,IN'a przykład Cedler" 
rei><>rtaż fibnowy. 17 .30 Arsen Lupin 
- odc. 11, „Obrazy Tornbullów" -
krymlnaln.v film seryjny orod. franc. 
(kol.). 18.20 Muzvka dla wszystkich. 
ekol.). 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik 
(kol.). 20.20 Ekran wsoomnleń „De
szczowy lipiec" - film fab, prod. 
poi. 21.50 24 godziny <kol.). 22.00 
TEST. 22.15 NURT 22.45 Język ro
syjski POwt. lekc.ll 33. 

Komunikat MO 
1-1 Os?by, któ_rym do 15 maja br. 

w Lodzi skradziono torebki i port
monetki z pieniędzmi - proszone 
są o z~toszenie się do KD MO 
Lódź-Pole~ie, ul. Kooernika 29 '31 
(pokój 110) w godz. 8-13. w celu 
rozpoonania swej wtasności. 

Hen J. - Toast. WL!t, 1974 r„ stli<. 
192. zl 14. 

Sobiesiak J. - Burzany. WLub. 
1974 r .. str. 392. zł 45. 

Ostrowski M - Jak hartowała sl• 
stal. MON 1974 r„ str. 426, z! 30. 

Zientara-Malewska M. - Baśnie 
znad Lyny, Czyt 1974 r.. str. 179. 
zl 20 

Tulaslewlci: Seymour L, - Ostat
nie lato LSW 19'74 r„ str. 250 zl 28. 

Fa.tara E. - W świetokri.ygklel 
o•rtvi.antce. LSW 1974 r„ str. 304, 
zl 30. 

Kosmac c - Ballada o trabce 1 
obłoku. Czyt 1974 r .. str. 202. zl 16, 

Dole! D. - Sycylia od arodka. 
Iskry 1974 r„ str 286. zł 20. 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim Przyjaciołom, Znaj<i
mym I 0rl!'anl>:ac.Jom Spolec1,nym 
za okazanie w~pólcr.uda w cięż
kich dla nas chwilach oraz za 
udział w uroczystościach pogrze
bowych 

STANISŁAWA 

MAMIŃSKIEGO 

składa.my gorące podzięk()Wanta. 

RODZINA 

W dniu 5 czerwca 1974 r0oku zma.rła ~le nasza. najukochańsza 
żona, Córka, Siostra i Synowa 

$. ł P. 

BOŻENA Wl~NIEWSKA 
a domu MACIEJEWSKA 

przeżywszy lat 32 
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z kapłlcy cmenta.rt.a przy 

ul. Ogrod?wej odbęd1'!e się dn. s crerwca br. 0 godz, 15.30 0 czym 
zawlad&lllla.ją pogrąteni w glęb0oldm smutku 1 żalu ' 

MĄŻ, MATKA, SIOSTRA z MĘZEM, TESCIOWA 
I NAJBLIŻSZA RODZINA 

Upran.a lłłę o nłeskładanle kondolencji. 

PODZIĘKOWANIE 

Wnystkbn. Pr.zyjaclołom, Znajomym, Współpracownikom a w 
szczególności: dr AJeksa.ndrze Wach, przedstawicielom woJewód>:
klego Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych Polskiego 
Z~lązkll Bokserskiego_ ~raz mieszkań.-om domu przy ul: Piotrkow
skiej 273, którzy w męzkich dla nas chwilach okaz:ali wiele serca 
1 pomocy <>ro.z w;r;lęli ud'ZiaJ w uroczystościach pogrzeoowych 

$. ł P. 

FRANCISZKA RACZYŃSKIEGO · 
serdeame podrjękowa.n.te !l'lrJada.j" 

ŻONA I RODZINA 

Dnlra 5 c:rerwca 197ł r. zmarł nagle, przeżywszy lat 7ł 

$. t P. 

STEFAN GUTKOWSKI 
byty !lit. lllerłant 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Lodzi, gO!'ący 

patriota, w czasie wojny działacz AK. 
Msza ~w!ęta za spokój duszy Zmarłego zostanie odprawiona dn.la 

8 czerwca br .. o godz. 15 w kościele parafialnym św. Jana Chrzci
ciela w Lodzi - Nowe Złotno, po której nastą.pi wyprowadzenie 
zwłok na cment&rz na Mani, 0 czym zawiadamiają pogrą.źen! w 
1l1:boklim bólu 

SYN i POZOSTALA RODZINA 
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