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„El ta''
·w czwartek
dla Huty „Katowice '' Plenum Kl' PZPR

W dniu 3 czerwca br. o rodz.
9, w sali Łódzkiego Ośrodka
Kształcenia Ideoloirlcznego, uL
odbędzie
Piotrkowska 203-:!05,
się "Plenarne posiedzenie KomiL6dzkiego PZPR nt.:
tetu
„Główne zadania w doskonale·
niu oświaty I wychowania oraz wdrożenia 10-ldnieJ powszechne.i szkoły 8redniej w województwie miejskim łódzkim w
latach 1976-80".

Fał.ódzklel
W
bryce Transfortnatorów I Aparatury
TrakcyJneJ .. ELTA"
trwa montat dwóch
nastepnycb transfor
matorów o mocy 83
MVA dla Outy Katowice. Na zd.leciu:
montai transformatora.

Następnie E. Gierek i P. Jaroszewicz zwiedzili teren Mgłebia, gdzie
w oparciu o złoża węgla brunatne
go oowstaje jeden z na1większych
kombinatów energetycznych w Eu
ropie. I sekretarz KC PZPR i preprzez
mier - serdecznie witani
zapoznali się z postępem
załogi prac pn:y budowie elektrowni I
Kopalni Węgla Brunatnego „Beł
chatów" interesując się przebiegiem robót, i warunkami oracy.
elektrowni prace
Na budowie
koncentruia się przy b~dowie za-

Chwilowa przerwa
po krwawych starciach
agencyjnych. we
pewna przerwa w
zarówno w
działaniach wo.ten·nych
Bejrucie Jak I na prowincji. Uciszenie walk nast11Plło PO bardzo
krwawYch starciach w niedzielę I
poniedziałek . Prasa libańska pelnfor
iglnęło
że w poniedziałek
mowała.
około 180 osób, a ponad 300 odniosło ra1w. Dzienniki libańskie wskazują tet. że liczba ofiar wśród ludcywilnej znacznie przewytsza
ności
ofiary wśród żołnierzy stron walcz11cych.
Agencja France Presse pisze. te
w nocy z poniedziałku na wtorek
na północne poitranlczne tereny Libanu wkroczyły dwie 1edn06tkl <rY·
ryjsklr,. które rozd2iel!ly strony wal
czące w rejonie Akkar. Akcja 'IIYWedług doniesień
nastąpiła

wtorek

Prognozy synoptyków
klimatycznych czerwiec nie należy d:>
i słonecznvch, a w tym roku, jak
Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, spodziewany jest nawet nieco chłodniejszy niż zwykle. Srednia temperatura w czerw'.:u orzewidywana jest bowiem
niższym od przecietnei wieloletniej, która wyna poziomie nieco
nosiła ok. 19 st., a suma opadów deszczu w p0bliżu normy. czyli
61 mm.
Na początku miesiąca tempetatura maksymalna od 15 do 18 st.,
mimmalna od 5-111 st. przy zachm.irzeniu · dużym z rozpogodzeniami i . okresowymi opadami oraz wiatrach umiarkowanych z kierunków północ nych. W pozostałYm okresie pierwszej dekady . czerwca
spodziewany jest nieznaczny wzrost temperatury maksymalnej do
17-22 st .• a minimalnej do 8-12 st. zachmurzeniem na ogół umiarkowanym i niewielkimi opadami.
W drugiej i trzeciej dekadzie czerwca przewidywane są okresv
!!ynoptycy
ciepłych
zarówno ciepłe, jak i chłodne, W okresach
IMiGW zapowiadają temperaturę maksymalną w iiraniC"ach 24-28
st., a minimalną 10-15 st natomiast w okr„sach chłodniejszych
spadek temperatury maksymalnej do 18-22 st. i minimalne) do 8-12
st. Spodziewane są w tym czasie okresowe OP«dY deszcw obfits~e
na przełomie drugiej i trzeciej dekady. a także burze.

W

wodociągowo-kanalizacyjnej.

LIBAN

Zbraniecki

naszych

I llflkrełars KC PZPR Edwar4 Gierek I preses Bady Ministrów Piotr
wmoraJ w woJ. piotrkowskim. Zapoznali się oni z problemami I perspektywami
rerionu a swłancza • reallzacJll lnwcsłycJi bełchatowskiej.

Goście w towan:ystwle fOl!J)odan:y województwa · - I sek.retan:a
KW PZPR Stanisława Składow
sklego i wojewody piotrkowskiego
odwied.z lli
Wysłocklego
Leszka
stolice nowego zaBełchatów górniczo-energetycznego.
r::;::::;:c:=~:::i:::::::zm:::::a:=::;::s::ma„Jl l głębia
dynamiczny
Miasto to przeżywa
rozwój. Trwa budowa osiedli mieszkaniowych, wznoszone sa pler! wirze w mieście budynki Il-konjest
Kontynuowana
dygnacyjne.
budowa m. in, oczys7.czalni ście
ków. miejskiej kotłowni i sieci

Łódzka

CAF telefoto

ll1il:::::::=;..=-:====

warunkach

miesięcy zbyt ciepłych
przewidują synoptycy

rysJka - jak stwierdziło radio Damaszek - nastąpiła w odpowiedzi
na apel o p0moc ludności cywilnej
miasteczek Kobbeya I An:ikit, które
od soboty 29 maja obletone Sii Przez
dowodzon11
jednostkę.
zbuntowaną
przez porucznika Maamarl. Oddział
ten wvoowledzlał oosłuszeństwo przy
wódcy postępowvch 1111 w Llbarue.
Kemalowi Dżumblattowi I rozpoczął
działania na własną rękę.
Wojska syryjskie rozbroiły zbuntowana lednostke oraz - wvstępu
J11c w roll mediatora - doprowadziły do zawarcia oorozumlenta rozejmowego mlędzv stronami walczący
mi. Cześć sił .,Falangi" w re.Jonie
Akkar wycofała sle z zajmowanych
oozycJt przekazullłC le. lako strefę
buforow-. formacJom syryjskim.

(Inf.

Wytwórni Filmów
Z łódzkiej
Fabularnych wyjechała wczoraj do
Łańcuta kawalkada dziewięciu sa·
mochodów ciężarowych załadowa·
oraz sprzętem
nych rekwizytami
technicznym do realizacji „Trędo
Mni~z
Heleny
powieści
watej" wg.
kówny. Pierwszy ,.klaps" ma być
nakręcony już jutro. Licząca około
stu osób ekipa realizatorów z reż .
Jerzym Hoffmanem na czele prze-

ŚWl~TOWAŁO
8,2 mln dzieci
9.2 mln dzieci w wieku do 1ł
lat obchodziło w naszym kra.lu te·
l(orocznv Dzień Dziecka. Jest to
4 mln dzlewczat I 4.2 mln chłop· ców.
Ta młodociana społeczność sta·
nowi prawie Jedna czwarta &gólne.1 llczbv ludności I korzysta z
wlelu rótnorodnvch form opieki
"Paflstwa.
.Jedna z nich jest wychowanie
przeds7kolne orzygotowu.lace do
tycia I pracy w szkole. Ob.lfltvCh
nim JeRt nonad 4ł proc dziPcl w
wieku od J do 6 lat.
W ukoła~h oodstawowvcb po·
blera nauke 4.S mln ddecl. Ozna
cza ło. tf' pnn;,d 99 proc, otzlecl
w wieku '7-14 lat ob.letvcb lest
nauczaniem. Przv tvm co trzeci
dotywla·
nczeń ma 7a1>1"wnlnnp
nie w placówce IZkolneJ.

bywać będzie w Łańcucie przeszło
Realizowane tam będą
miesiąc.

przewidziane scenariuszem zdjecia
plenerowe oraz we wnętrzach pałacowych. W lipcu filmowcy przeniosą się najpewniej do miejscokoło Wałbrzycna.
Książ
scenv
gdzie kręcone ~dą dalsze
do filmu „Trędowata".
Heleny
powieści
Ekranizacja
wości

Mniszkówny realizowana jest

dla
trudny
rolnictwa chińs lr iego. W całym niemal kraju wiosna nadeszła z dwulub większym opóź
tygodniowym
nieniem. Na południu utrzymujące
sle długo chłody zahamowały wegezbyt obfite
tację rytu . Wystąpiły
opady, podczas gdy na północy rozpoczęła 111e długotrwała susza. Przy·
gotowane na suszę, jak równlet ubezpieczone na ogól przed powodziami rolnictwo chińskie będzie miało
jednak Wiele trudności, aby wyrówatraty, wynikające z wiosenna4
rok

będzie

na

taśmie barwnej. W głównych rolach wystąpią Elżbieta Starostrcka

60 milionów kilometrów przejeżdżają rocznie samochody Ul
Towarowo-Spedycyjnego PKS w Łodzi, przewożąc w
tym czasie ponad 3 miliony ton ładunków, głównie wyrobów
Dzięki dobrym wynikom Oddział zajął
przemysłu lekkiego.
II miejsce we współzawodnictwie pracy za 1975 r. Jest to przezałogi kierowców,
de wszystkim zasługa ponad 700-osobowej
wśród których niejeden przejechał 1,5 miliona kilometrów, a
Leonard Olechnowicz i Mieczysław Mirowski mają już po 2
mln km za kierownicą. Najlepsi, najbardziej zdyscyplinowani
obsługują samochody TIR na europejskich trasach.
Na naszym zdjęciu od lewej: L. Olechnowicz, A. Jędrzej
czak, R. Cbwlałkiewicz, J, Winiarski, A. Kowalewski, T. Bień
kowski, F• Zaczek, A. Zalewski, z. Ulanklewlcs I E. Malec.
Oddziału

(ik)

<Stefcia Górska) i Leszek Teleszy6ski (ordynat Waldi Michorowsk1).

Fot.: A. Wach

(kt)

Snieżycą i mrozem
•
Tatry powitały czerwiec
Tego Jut dawno nie było. Pierwszego czerwca na Kasprowym Wierchu w Tatrach notowano 3 stopnie
mrozu ora1 opad świeżee:o ~n l eitu
Sniel!. e:ęsto ~ypal
grubości 10 cm
w e:óracn równ i eż w cląe:u dnia .
Na b•alo przyst. o!ły sie 1)ie tvlko
szczyty Tatr a le 1 zbocza e:or od wy
soko~ci tvslą ca metrów.
W Zakopa nem bvlo we wtorek za
ledwie 4 stoon le c!eoła I oadał
·
deszcz .
Zgodnie z zapowiedzią na
Podhalu otworzyły z dniem 1

Korespondencja
Bieżący

z Pe/{inu

•

Agencja Reutera podała powo·
necznika
się na wypowiedi
norweskiero ministra spraw zagranicznych. że ministrowie spraw nrraolczoycb \V. Brytanii Anthony
Croatand t lsłandli Einar Agustss"n
obradujący w Oslo na temat zakoń ·
czenla tzw. wojny dorszowej, posta·
nowiU zawrzel! tymczasowe porozumienie w tej sprawie.
Zrodnie z porozumieniem, Ił kutry brytyJ•kle będq morły katdego
pasie
dnia łowi~ w 100-milowym
Islandii, jednakże nie wolno
wok6ł
im zblltać alę bardziej nit do 20,
a w niektórych mle,lscach. do 30 mil
do wybrzefy isla.ndzklch, ,Jednostki
straty "PrzybrzetneJ tego kraju ma•
J11 prawo zatrzvmal! I kontrolował'
kutry brytvl•kle naruszające ten li·
mit. W wypadku stwierdzenia wvkro
czenia. kuter taki nie będzie miaJ
prawa łowić w tym· rejonie w przy·
Strona brytyjska zobowlą·
szloilcl.
rdzle
za.ta się do ochrony stref,
występuje narybek I Ikrzaki.

łojąc

„Trędowatej"

Jabłońskiego

Depesza H.

do prezydenta Wioch
Z okazji świeta narodowego Republiki Włoskiej, przvoadającego
w dniu 2 bm .. przewodniczący RaHenryk Jabłoński
dy Państwa
gratulacyjną
wystosował depesze
do prezydenta Republiki Giovanniego Leone.
--===--~~~

Min. spraw zagranicznych
Szwecj przybył

do Polski
1 bm. przybył z oficjalną wizytą
do Polski minister spraw zagranicz•
nych SzwecJI - Sven Andeuson.
Na warszawskim lotnisku Okęcie,
udekorowanym flagami obu oaństw,
minl•ter spraw za•
powitał
gościa
itranicznvch Stefan Ol•zowskl.
Obf'r.nl byli ambaudorzy: PRL w
Stefan Stanl•·rP.W•kl l
Szwecji Szwecji w Polsce - Claes wollln.
Szwedzkiemu ministrowi towarzyszy itrupa wyższych urzednlków I
ekspertów MSZ.

Jeszcze dziś jarmarkowe kramy czekają na klientów

I

J. Hoffmana
„

własna)

taśnior.iagu.

montaż

przewidu.le. w 1980 r
dostarczy
kopalnia „Bełchatów"
pierwszy milion ton wegla brunatnego, a 5 lat późnie1 wydobyton
cie wzrośnie do ok. 40 mln
w ciągu roku. Równolegle z koelekzostaną
palnią uruchomione
trownie, gdzie zainstaluje się najpolskie bloki enowocześniejsze
nergetyczne o mocy 360 MW każ
dy. Łączna moc elektrowni WYnie5 tys. MW I w roku
sie oonad
1985 dostarczą one ok. 15 oroc. całej produkcji energii elektrycznej
w Polsce.
Tego samego dnia E GieTek I
P. Jaroszewicz spotkali sie z Egzekutywa KW PZPR w Piotrkowie
Tryb. W czasie spotkania polnformowano gości o realizacll udań
gospodarczych województwa.
I sekretarz KC i oremier uczesoosiedzeniu
w
tniczvli również
Egzekutywy KZ PZPR Kopalni
.
„Bełchatów"
·Brunatnego
Węgla
Zaooznali sie oni z działalnością
zakładowej organizacji part:vjnei i
E.
stanem realizacji inw~stvc.il.
Gierek stwierdził z zadowoleniem.
że to, co wraz z preml~rem zobaczyli. świadczy o ogromnym rozmachu inwestycJ!, Nakłady ooniesione na oowstajace zagłębie. "l:akonkretne
przybierać
czynają
kształty w postaci obiektów. I sekretarz KC życzył budowniczym

Tymczasowe
porozum1e11e
w„wojnie dorszowej"

i1W"'1lll•cuc1e

realizację

rozpoczęto
Jak się

dziefl
Wczorajszy. przedostatni
Jeszcze dziś larmarkowe kramy
przy ul. Moniuszki oraz na pla- Jarmarku Lódzkiel!!o orl!!anlzowacach przed Dworcem Fabrycznym. nego ood patronatem nllszei gazeSDH „Central" I przed oawllonem ty, minął pod znakiem wzmożoneCDalszy c:iąlZ . n.a str. 4)
„ChemU" Pl'.ZY ul. Tra•uutta czekają na klientów. Beda czynne w
.ofel'uląc
19
godzinach od 11 do
pełny wybór towarów.

Jutro pierwszy „klaps"

Ekipa rez.•

piecza t estakad budynku tłówne przyspieszania terminów przekazy
trwa wania poszczególnych :>hiektów ogo elektrowni. W kopalni
odwadnienie złóż wegla oraz mon- raz dobrei iakości robót
taż podstawowych maszyn kopalni
- koparki i zwałowarki. Ostatnio

ca swoje podwoJe wszystkie campingi, ale oczywiście nie znalazły
klientów. Liczni wczasowicze. którzy
nie bylJ przye;otowanl na taką aurę. z-ostali uwięzieni w pensjonatach
I domach wypoczynkowvch .
WICHURA NA

Nowe
wstrząsy

we

tektoniczne

Włoszech

Z Triestu donoszą. te we wtorek
o świcie se lsm()ltrafy zarejestrowalv
w rejonie Friuli - Wenecji Julll·
sklej 2 wstrząsy tektoniczne. Były
to wstrząsv o slle 3 stopni w '<kall
Mef'caUee:o. Aitencle prasowe wznate l11r.zna liczba wstrząsów
czają
sejsmicznych w tym rejonie lod 8
maja\ wzrosła tym samym do 114.

.N a szczycie Mount Everestu

Szczecińskim

„.__......

·-:a!S-1.81____

DZIEK

KIESIE

W 154 dniu roku słońce wzeszło o rodz. 3.20, zajdzie zaś o
19.49.

Marla, Erazm,
Mar<'eli

Mikołaj.

w dniu dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje następuJaca. pogodę:
zachmurzenie duze z większy
mi przejaśnieniami. okresami
opady deszczu. Temperatura od
plus 5 do plus H st. C. Wiatry
słabe ł umia.rkowane z zachodu.
Jutro chłodno I opady deszczu,
Ciśnienie wczoraj o godz. 19
- 742,8 mm, temperatura plus
10 st. c.

sze
1876 - Ur. K. Trenlew,
sarz radziecki
Proklamowanie
1946 publiki Włoch

piRe-

Nic bardziej nie oddala od słe
bie dwoje, duchowo mało malujących ze soba wspólnego
dzi, aniżeli współżycie.

Jut od ltiLku dni lraTdzo trudne
warunki atmosferyczne oanulą na
Jest zimno
Wybrzeżu Szczecińskim.
I deszczowo. Wiele sllny wiatr. któreJ?o siła dochodzi do 7 st. w skali
Beauforta.
Mimo to bez za.kłóceń odbvwa sle
nawlocla przez Zatoke Pomorską I
Zalew Szczeciński Nie zanotowano
Szczeclńsklee;o
t eż orzerw w pracv
Zespc>lu Portowego Narzeka 111 t:vlko
wczasowicze. których !est luż na
Wy b rzeżu

Jak podaje agencja AFP depuskrajnej prawlcy włoskiej,
towany
Sandro Saccuccl, który poszukiwany był przez policję w związku z
komunisty,
młodego
zabójstwem
Luigi Dl Rosa dokonanym w ubiegły piątek w czasie wiecu, zatrzymany został przez władze podczas
próby przekroczenia granicy wiosko-szwajcarskiej.

T

WYBRZEŻU

SZCZECIRSKIM

l..

"ee

;:;::· ·~

kilkanaście

n ych chłodów w prawie całym kra- tvslecy.
gwałtownego przejścia na
ju oraz
przedwczesnego,
w okres
północy
W Chinach środko·
gorącego lata.
wych I południowych przypuszczalnie nitsze będą zbiory wczesne110
ryżu, stanowiące ok. 25 procent rocznych zbiorów.
Obecnie w niektórych prowincjach
przystąpiono już do żniw pszenicy.
Lekarze szpitala w Agrlaento, na
O ostatecznych, w skali roku, plonach zbót zadecydujq 1ednak naj- Sycylii. przeprowadzili udaną operaprzyszycia 13-letniemu chłopcu
cję
ważniejsze żniwa jesienne.
stopy, odciętej piłą tarczow4.
ST, BARTECZKO

Aresztowanie -zabójcy
włoskiego komunisty

Przyszycie stopy
wsyc~ijskim szpitalu

e« •W Lonovn1e opublikowano zdję('!a ze zdobyda pr7e7 a 11r, 1e! "
Ekspedyrj a liczyła
pedycJę blmalal•klego szczytu Mount ~:verest.
34 alpinlst6w, a wśród nich znajdowali się tolnlerze armii brytyjakleJ l Szerpowie, N/z: kapral Lane na szczycie M. Everestu.

Rozdzielono nagrody XVI OFFK

„Brązowy

łódzkiej

dla

Lajkonik"
wytwórni

(Od specjalnego

wysłannika)

dy wszystko stało się jasne, zapadł werdykt, obraz całej imprezy - a jeszcze bardziej tego, co w krótkim metrażu, najlepsze,
godne najwy:!:szych ocen - znacznie się zaciemnił. Nie sposób
te:!: na podstawle nagrodzonych tytułów rozszyfrować kryteriów,
jakimi poslu:!:ylo się jury. .JeśU jednak prawem twórców jest proponować, to obowiązkiem osób wyrokujących wybrać to, co naprawdę warte zainteresowania, nośne społecznie i artystycznie. Ale, jako mawlaJ11
starzy sceptycy, nie to ładne co ładne, tylko co się komu podoba.
Tak też jurorom podobało się w Większości przypadków to, co przeoryglnalnośei werdyktodawl!lzło bez echa na widowni, a oto efekty
ców. Grand, Prix „Zloty Lajkonik" przypadł w udziale ex-a.equo, tll·
mom „Zderzenie czołowe" Marcela ł.ozlilsklego I „Urodzonej" Blanki
Danilewicz, Pierwszy sięga po historię maszynisty, który na kilka miesięcy przed emeryturą po latach nienagannej pracy, spowodował wypadek, Niemal naturalistyczne sceny z domów noclegowych, gdzie kolejarze spędzają czas przed następnym wyruszeniem w trasę, zdettone
tu zostały z wydobytym z mat'zeń uroczystym po:!:egnaniem odchodzą
cego na emeryturę. Ta impresja nosi ślady pośpiechu, zabrakło pomysłu na wyrażenie stosunku do pokazanego zdarzenia, twórca wybrał
drogę najprostszą, choć jak się okazało nie zawsze najskuteczniejszą
powlerzył rolę komentatora zwierzchnikowi maszynisty . W efekcie powstał film rejestrujący ciekawe wydarzenie w nieciekawej formie dokumentalnej I artystycznej.

G

„Urodzoną" znaj11 telewidzowie 6ledzący cykllczny program „Swiadkowie", bo też o dziejach jednej z Jego uczestniczek mówi.
Sprawa odszukania matki, jest zawsze frapująca I na swój sposób
wzruszająca . Film świetnie się nadawał dla dopełnienia telewlzyjnego
kontekstu, traci wiele z ładunku
wystąpienia bohaterki. Wyrwany 2
emocjonalnego, ujawniając skromność filmowego warsztatu autorki.

„Srebrne Lajkoniki" przypadły „Mikrofonowi dla wszystkich" Toma•
na Zygadły, filmowi, o którym pisałam w pierwszym dniu Jako :ota•
powiedz! czegoś, co mote się dopiero zacząć dziać w dokumencie wytypowanym do XVI Festiwalu I „Heli Pacewlczównle z Zadworzan" Tamary Sołonlewicz. Ten film wzbudził dułe zainteresowania po prezentacji w telewizyjnym „Studiu-i", bo teł bohaterka 24-letnia dziewczyna pracująca samodzielnie na tł-hektarowym gospodarstwie warta
Jest uwagi, uznania I doceniania,
Upór I niezniszc>alna energia czynt z niej postać, wobec której trudno być obojętnym. .Jest to jednak w gruncie rzeczy mm Hell, a nie
„Brązowy Lajkonik" to jedyna nagroda, jaka pojedzie do Ło
reżysera
za „Nową
dzi. Otrzymał ją Zbigniew Rybczyński z „Se-Ma-Fora"
poprzedzony laurem w
obraz, który trafił do Krakowa
ksiątkę" Ol!erhausen. Taki sam Lajkonik przypadł tak:!:e „Szkicowd etnograficz·
nemu" Bohdana Kosińskiego - o metodach nawiązania kontaktu z mło
dzie:!:ą, która popadła w konfllkt z prawem I „Temperaturze wrzenia"
- Andrzeja Zajączkowskiego - o niepokojach, problemach 'I radościach
uczestniczek wyprawy w Himalaje. Oba filmy ciekawe, udokumentowane, frapujące tematem I sposobem lego reall7.acjl . .Jury Jakby nie zauważyło Ilości. rMnorodności I jakości wyjątkowo bogato reprezentowanego filmu animowanego .

Nikłe rezultaty sesji
Delegacja ZSRR
L. Breżniew
ininisterialnej EWG na rozmowy SALT
spotkal się
przybyła oo Genewy
z r. Marcosem
Nlik:łymt rezultatami sakońc:zyłe m-i
we wtorek dwudn.towa sesja minlza.granicznych EWG.
s~rów , spraw
wielu rozpatrywaRozstrzylt'nł~e
nych 111>raw odłotono na późniejszy
.
n
terml·
We wtorek odbyło 'Sie spotkaPrzede wszystkim nie znaleziono
KC
generalnego
nie sek1'etarza
kompromtw w c1111tn1tcym lię już
KPZR, Leonida Brełnlewa z pre- od wielu miesięcy sporze o POd?Jlał
parlamencie
Ferdinandem miejsc w przyszłym
Filipin.
zydentem
EWG, ~tóry w maju 11118 rOlku ma
Marcosem. który przybył z oficja! być wyłon:lony w drodze bezpośred
ną wizytą do ZSRR. Podczas spot- nich I p0wszechnych WYborów. Roz
patrzenie te«o !ll>Orneico zal(adnlenla
kania, w którym brali udział mi- przelot.ono
na sesję 1wolaną do
nistrowie spraw zagranicznych obu Brukseli na llł cze.rwca.
które
Łatwo dostrzec przesłanki,
Gromyko i
Andriej
krajów kierowały WYZnac:zeniem tak wczesomówiono pro- nego terminu . EWG chce najwyratCarlos Bomulo wyj§ć z Impasu. w 1aklm utknę
blemy stosunków dwustironnych, a n!ejdyskusja
na temat parlamentu
ła
także niektóre zagadnienia mie- europejskle$?o Jeszcze przed wybora(wyznaczonymi na 20
włosld.ml
mi
dzynarodowe.
czerwca), aby U?!Y'Skać zobowiązania
.l eszcze ze strony obecne,(o rzadu.
Nie wiadomo bowiem czel(o s!e bę
dzie motna spodziewać 1>0 n<>wym
rządzie włMklm utworzonym w rezulta cle wyborów.
Wbrew oczeklwa·niom ministrowie
nie rozpatrzyli wstepneiio pre>JeJ<tu
odp0wledzl na Ust RWPG w sprawie
obu uirruPOwań 2ospowspółpracy
darczy.ch.
Obserwatorzy brukselscy przypuszczają. te skromne rezultaty ostat
Biura Politycznego KC
Człone.k
KPZR. przewodlnl.czący Rady Ministrów ZSRR. AlekS!leJ Kosmn przy
był we wtorek do Damas:vlm z ofina zsnrocjalną wizytą przyj„tnl
szenie kierownictwa Arabskiej ParI
Socjalistycz:nego
Odrodzenia
tii
rządu Re.publik! Syryjskiej,

Wizyta A. Kosygina
w Syrii

Tego sa.mego dnia odbyło się spot
kanie premiera A, Kosygtna 1 seArabskiej
generalnym
kretarz,e m
Partii Od'rodzenla Socjal!sty.cmego.
p.r ezydentem SYTil. Hafezem Asadem,
W rozmowie. która ,Przebiel(ała w
atmosferze przyjaźni I wzajemne~
doke>nano wnikliwej
zrozumienia,
wymiany poglądów w 5prawie dalszego zacieśnienia stosuruków miedzy
obu krajami.

I wraca z tarczą, ale tą, która zapo ubiegłorocznych sukcesach znikfe~tlwalowego świecznika 1 szczerze mówiąc trudno
nęła ~upełnie z
się dziwić . Sama tylko poprawność nie wystarcza.
Na filmowym rynku Liczy się pomysł. wra:!:liwość artystyczna, próspraw nie odkrytych. Informacja, choćby
ba penetrowania rejonów I
najrzetelniejsza, pozostaje na uboczu tego, co nośne, trafia j ące do wyP.
obratnl. Wśród 12 tytułów reprezentujących WFO, tylko filmy
Szulkina „Dziewczę z Cuiortem" I T. .Junaka „Harmęte Z Staszak Jan"
zwróclly uwagę Widowni. Wnioski wyclągn11 chyba 1 twórcy I szefoto; · prawdziwi! «il"t)+stakcj1i og14aa?Q stę nttrty „Sewie wytw~nn.
Ma-Fora'' ~- Ql.łDdzi twórcy, :.I. Jlybczyńs~,., ~; Szcnc:l\llra .1 >klll•Yk tll·
mu animowanego J, Kotowski zaproponowall obrazy bogate myślowo
I plastycznie. Tak jak przed paru laty Indywidualnością festiwalu okazał się K. Kieślowski, tak tym razem jeden z najmłodszych twórców
z. Rybczyilskl zasłu~ył na szczególną uwagę.

dostaje

Nie zawsze

wiodła

bvła · łódzka

Zwłaszcza

jego

„Swięto."

zapowiada. ..

Na

wszelki

wypadek

nie

uprzedzajmy
Zatem konfrontacja zakończona I cho~ produkcja telewizyjna pospoz WFO zwyciężyła, nie są to jednak dzieła TV sprzed lat kilku.
tegoroczne noszą piętno pośpiechu I filmowej prowizorki n.\ezbyt widocznej na małym ekranie, za to jaskrawiej na dużym. Jaki jest n~i
nowszy film krótkometrażowy? Mówiąc najkrócej różny. nie dający się
ująć w jak!ekolwlek ramy I w tym jego szansa.
RENATA GRZELAK

łu

MieszkaSpółdzielnia
Poznańska
niowa na Winogradach I Robotnicza
„Baweł
Spółdzielnia Mieszkaniowa
na" w Łodzi mają jut spore dodoskonalenia
Celem
śwladczenla.
dalszej działalności postanowlly udona zasastępniać sobie osiągnięcia
dzie wymiany - odpowiednia umowa o współpracy została podpisana
przed kilku miesiącami. Obaj part-

FLANDRYJSKI

się nagrody
Ośwlatówka":

-z„

Wspolpraca spóldzielli mieszkaniowydł
Łodzi i Poznllia

BALET

Wiele uwagi poświęcono mu natomiast w ocenie jury Klubu Krytyki Filmowej SDP. Dziennikarze najwytej ocenili zestaw filmów reprezentujacych „se-Ma-Fora ', natomiast tradycyjną na~odę •• Syrenki" przyznali obrazowi Andrzeja Brzozowskiego „Pobocza", jednemu z
najciekawszych dokumentów.

Dziś na V Łódzkich Spotkaniach
Baletowych drugi dzień występów
FlanBaletu
gości belgijskich Zespół
dryjskiego z Antwerpii.
powstał w 1969 r., a od roku 1970
kieruje nim .Jeanne Brabants. Ba·let liczący pona!i 50 tancerzy, wystawia roczp.ie około 10 pr.emiei:,
mając aktualnie w repertuarze
pozycji. Balet Flandryjski współ·
Krópracuje choreograficznie z
lewską Operą Flamandzką w Antwerpii, a swymi licznymi występami w Europie zdobył sobie za11łużone uznanie· wi!izów i krytyki.

nej muzyki instrumentalnej i woF. Glokalnej, „Ritus paganus"
i
„Facade" W. Waltona
rieux,
„Dialog" R. V. Williamsa.
(jb)

zamach.

251

Wczoraj oglądaliśmy w wykonaniu artystów belgijskich: „Cantus
„Elegię"
J. S. Bacha,
firmus"
F. Colisa, „Ein - Dor" Z. Avni 1
do muzyki
„Offenbach folies"
Dziś zobaczymy:
J. Offenbacha.
„Salve Antverpia" do XVI-wiecz-

niego apqtka-nia minletrów spraw za
granicznych nale:!:y w dużym &topniu
przypisać niepełnemu składC>Wi personalnemu, W obradach nie uczestbrytyjs i minister
niczyll bov.1em
Anthony Crosland, zajęty problema
mt „wojny dorszowej" i przebywający w zwlazku z tym w Oslo, jak
równi~ za.chodn!oniemieckl minister
}Jans-Dietrich Genscher. Szef dyplomacji francuskiej, .Jean Sauvagnargues brał POłowiczny tylko udział w
brukselskiej sesji ponlewat w POwieczorem musiał udać
niedzi'łłek
się z oficjalną Wizytą do S:r:wajt'arll. Trudno było w tych warunkach
p0dejmować decyz.je.
Przypuszcza się tet, :te be:r:wład
instytucji wspólnorynkowych. które
od dłuższego czasu nie są 7.dolne do
rozstrzygania jakichkolwiek ooważ
niejszych spraw. a l(ub!ą s!e nawet
w kwestia.eh d.-obnych, będzie trwał
jeszcze dość dłu«o z uwaitl na sytuacje przedwybe>rcu we Włoszech
i RFN.
Niektórzy obserwatorzy oczekują
przełama·nia tego bezwładu na se~JI
czyll
zachodnioeuropejskiej,
rady
spotkania szefów państw I rządów
projektOWa'lleito na 11 I 13 Upca br.
świetle
w stolicy Bell(il. Ale w
0«tatniego
doświadczeń
przykrych
nieu.na-nego „szczytu" EWG w Luksemburgu na Początku kwietnia br.
do nadziel tych nale:!:y się odnosić
raczej sceptycznte.

p

-

•

we FrankfurCJe n Menem
•

Na terenie bazy amerykańsKiej we
Frankfurcie nad Menem CRFN) nie
znani sprawćY podłożyli we wtorek
dwa ładunki wybuchowe w pobliżu
budynku dowództwa Jednostki oraz
klubu oflcerskiel(o. Rany odniosło
w tym 13 Amerykanów.
14 o~ob .
Straty materialne S4 powa:!:ne. Funkcjonarlm;ze amerykańskie.I i zachoPe>licll we>jskowej
dnioniemieckiej
orowadzą śledztwo.

We wtorelj; przed południem przydelegacja ZSRR,
była do Genewy
uczestnicząca w radzlecko-amerykań•
sklch rokowaniach w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych (SALT). Przewodnlc:i:ący
deieirarJI radzieckiej, Władimir Siemionow oświadczył dziennikarzom:
do Genewv w celu
przybyliśmy
kontynuowania rokowań związanych
z przyirotowanlem nowelło układu
dotyczącel(o 011rranlczenia tych zbrojeń zirodnie a porozumieniem osiąg
nlątym na naJwytszym szczeblu we
Władywostoku w J97ł roku, Delegacja ZSRR otrzymała polecenie kontynuowania rozmów w rzeczowej I
konstruktywnej atmosferze.

WASZYNGTON. - Rzecznik Białe
go Domu potw!erdzll informacle. ie
pre~ydent Gerald Ford planu.Je zwo
nowego .•szczytu"
łanie latem br.
itospe>rla rc:zego, który byłby kontynuacją spotkania w Ramboull!et (pod
Fra?tcjl,
przywódców
Paryżem).
Włoc>t, RFN. W. Brytanii, Japonii I
USA W przyszłych obradach wz1ę
łaby również udział Kanada.

BERLIN. - We wtorek w stolicy
NRD w Pałacu Republiki otwarto
X Zjazd organ.izacl! Wolnej Mło
dzlety Nlemlee'klej CFD.J). Bierze w
nim udział 3.000 de!ei(atów. reprezen
nerzy będący lnwestoram.t nowych tujących 2,1 mln cr.łonków FD.J. Ow Poznaniu I brady zjazdu potrwają S dni.
osiedli: „Piątkowo"
„ Widzew-Wschód" w Łodzi postano- TOKIO. - Rząd ja.p0ński na wtorw!M, te 'P'l':tY jej powstawaniu u- kowym pQ&edzeniu zatwierdził . uzostan11 wzajemnie w kład o ~erozPrzestrzenlaniu broni
względnione
motliwle szerokim zakresie najlep- nuklearnej. Był to ostatni akt 'Prosze rozwiązania.
Poprzednio
cedury ratyflkacy.l nej,
oble izby oarlaprzedsta- układ ratyfikowały
Poznań gościł niedawno
mentu. Japonia jest setnym pań
wtclell łódzkiej „Bawełny". Spotkastwem. które ratyfikowało układ o
do saznaJomlenla
nia były okazją
nierozprzestrzenianiu b.roni nuklearnajciekawszymi osiągnięciami nej.
się z
partnerów. Przy spółdzielni w Łodzi
W Lizbonie odbyło
LIZBONA. działa np, Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej zajmujący się posiedzenie Portu«alskiej Rady
t Rewolucyjnej, W opublikowanym we
utytkowaniem, konserwacją
się
wtorek oficjalnym komunikacie. zaremontem osle(IU.
:tnacza się, te Rada Rewolucyjna
dokonała analizy sytuacji pollty.czsię
pochwallć
może
kolei
z
Poznań
rekreacyjnym
obiektem
plęknym
przeznaczonym dla mieszkańców Wt- nej W kraju ze sicze2ólnym unograd z kilkoma kortami, boiskami względn!eniem spraw związanych z
Wybory
wyborami prezydenckimi.
do pilkl nożnej, ręcznej i siatkówki
Działalność Domu Kultury „Pod LI- te od'l>ędą się w niedzielę 27 czerwca br.
paml" - filii blbllotekl miejskiej uważana Jest powszechnie za wzorMOSKWA. _ We wtorek w Mopozostałych
jak
cową, podobnie
placówek społeczno-wychowawczych
na tym terenie skwie odsłonięto oomnlik rosyjsiµei
znajdujących się
Łódzcy partnerzy są tet zalnteresą- fęwoJµ.cJ~. WXl>ltneJ radzle-.'ltieJ
wani m. In, kompetencjami I nowy- działaczki PartriJ.ne..t I , państwowej,
ml rozwtązaniam! spółdzielni Qoznań-. tony w. LenNUr;' Nadie:tdy Krupskiej w zakresie przygotowywania
sklej.
terenów pod zabudowę.
Współpraca

rozWijać Ilię będzte

nie
zarz11dam4 spółdzielni
Nawiązują ze sobą kontakty takie
zai nteresowane szkoły, placówki kul
Na
turalno-oświatowe, TKKF ltd.
wrzesień zaplanowano „Tydzień s11slada", który będzie okazją do blltróżnych
szego poznania dorobku
placówek, wymiany wycieczek, delesamorządów mieszkaniowych
gacji
itd.
tylko

między
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e

l!lkrzyżowan1e ulic
Godz. 7•40
Z<. ~11orlnlej I Zielonej. w czasie ru-

szania tramwaju linii 23/6 lego moprzyciął
W.
Władysław
tornic:i:y
drzwiami rękę usiłującej wsiąść JuHannie K. Upadla ona na jezdnię,
t.ramwaju, któ
dostając się pod kola
re obcięły jej prawą dłoń. Przewieziona została do Szpitala im. Sonenberga,

e

Dziś

finisz

piłkarskiej

ekstraklasy

Celne

Łodzi

Widzew - Legia E.
~· W Chorzowie Ruch-ŁKS
D

b,.

W

R.

strzały

Matelskiego

Szurkowski

•

zwycięzcą

II etapu Wyścigu Dookoła Anglii

zawodach
międzynarodowych
W
strzele<:k!ch reprezentant SKS SpoZakoilcayl •l•
We wtorek rozegrano drugi etap vern, dług, U1 km.
E. Matelski uzyskał bardzo doWyści1u Dookoła An- on zwycięstwem JlylZarda Ssurkowbry wynik w strzelaniu z pd-1 llZY· kolarskiego
wyprzedził
ftnl1zu
na
który
sklego,
Mal•
Great
Swłndon
trasie
na
glii
skując 552 pkt. na 600 moiliWYCh.
Billa Nlcksona (Anglia I) oru: Jlrl
Bartolszlca CCSRS),
W czasie drugiej rundy drutynostrzeleckich w
wych mbtrzostw
Słupsku w strzelaniu z kbks-li doKLASYFIKACJA
bre rezuluaty osiągnel!: R. Antczak
PO DWOCH ETAPACH:
588, .J. Kolasa - 58'1, .J. .Jezlersiln - 58'1 I M. Sliwińska - 577 pkt.
1. I. Hallam (Anglia I)
1:11..31
na 600 możliwych, W strzelaniu z
1:11.SZ
kb.ks-6 wvróżnil sle D, Zi mny uzy.
o obowiązkowym z. J. Brzeł:ny fPolska)
Przypominając
slrując 547 okt.
7:18.32
rejestrowaniu jachtów I łodzi żagio 3. D. Plttman fAnglla UJ)
wych (o poWf,erzchni żagla powytej 4. B, Nickson (Anglia I)
'1:18.33
młodzi
że
przypomnieć.
Warto
silni(z
motorówek
ork
kw.)
m
3
l!Zyskali wyniki, kami o mocy powyżej 5 KM) Łódzki 5. R. Szurkowski (Polska)
7:1'..33
strzelcy Społem
które są lepsze od strzelców oosia- Okręgowy
7:16,.38
a. RaczkowsklZwiązek żeglarski inforWydających klasy mistrzowskie.
7:11.łł
mienieni reprezentanci Społem wej- muje za naszym pośrednictwem wszy 27. Majkowski
dą w skład drużyny spartakiadowej stklch użytkowników I właśclclell o 53, Kreczyńskl
7:zt.12
na
się
.-.głoszeniu
obowiązkowym
In)
t.odzl.
7:35.07
które odbędą &O. Jagła
przeglądy techniczne,
sls.:_
5-8. VI •. na przystani YB. „Ko•
twica" w Duninowie k, Włocławka
w ~odz. 11-15.
VI. w ośrodku ZPP „Nie&.
•
wiadów" w TresteJ fZalew Sulejow•
s~ od godz. 10
12. VI. na Stawach Stefańskie·
•
g" tprzystafl KSW LOK) od godz. 10.
27. VI. na przystani ZRP Toma•
Wojeiech
Na turnieju w Paryżu
od
szów w Zatoce Swolszowicklej
Fibak znajduje się w niekorzystnej
Przez trzy dni na kortach MKT godz. 11.
z repre·
grze
odłe>:!:onej
w
sytuacji
w parku Poniatowskiego rywalizoten
Szczegółowych informacji na
wali w ramach teitorocznej <>limp!a- temat można zasięgnąć w siedzibie zentantem RFN Gerlnglem, bowiem
dy szkolnej młodzi tenisiści n~~ze110 ŁOZZ (pl. Komuny Parysk,lej 5, P . po trzech setach
prowadzi Gerlng
miasta W l(rze p0jedyńcze.1 dziew- 31) w każdy piątek w trodz. 17-19.
2:1.
mle.lsce wyw11!czyła
cząt oierwsze
B. Wyrzykowska (Start) przed J.
Wall~órską CMKT). a wśród chłop
ców M. Karol !ŁKS) przed J. Ml·
Debel rtzlewcząt
ehalaklem (Start).
MatuRZewwygr11ły Wyrzykowska ska . a chłopców Karol - Szewedzuckl (ŁKS). W pullJktacll szkól zwy.
clę:!:ył~ SP-150 prżed SP-H;4, a w klu
bowej MKT przed Startem I ŁKS,
PZLA ustalił kalendarzY'k najblit- czerwca równiet z Rumunią I Włonaszych czołoWYch chami. Ponadto przewld'Ziano sporo
szych start6w
przyl(otowujących sle startów w mltynl(ach m!edzynuodozawodnlków
do Igrzysk Ollmpijsklch. Ostateczny \"JYCh. .Jut jutro w Helsinkach starmistrzostwo Il Ugl skład drużyny olimpl.1skle1 ogłoszo tować będzie m, In. K. Maranda
W meczu o
MKT wygrało w Radomiu z tamtej- ny zostanie 1 lipca. Lekkoatleci na- Najlepszy bleitacz Łodti staTtowaĆ
MKT sl do Montrealu
dl
Pu kt
•
ą Br~
wyjadll w dwóch będzie pe>nadto 8 bm, w Sztokhola
n Y
li 6 · 3•
sz
terminach 15 i 20 llpca. Tak wlec mie.
W. Nowicki, P, Rozpara. czerwiec stać będue pod znakiem
zdobyll:
.Jeteli chodZi o krajowe tmprezy
A. Wndkowski t E. Raczyńska.
rywalizacji o olimp1J1tk!e oaszpo~tv.
do naJwatnlejszych zaliczyć trzew niedziele (6 bm l na kortach 6 czerwca rozeicrany zostanil! w to
tradycyjne zawody międzynaro
ba
·
PolSka Pescarze mecz kobiet
o Meme>rial J'. Ku'9oclńsk!ego
dowe
MKT l(oopodarze zmlerzą się z kato- Wiochy - Rumunia.
a meżczyfol zawody w Ilydgoszezy l mistrzostwa
W:lckim „Baildonem",
w Mediolanie 8-ł Polski.
będą
walczyć
(n)

łem

kolejka
finiszowa
ek·
mistrzostwo
lostraklasy rozstrzygnie o
tytułu mistrza Polski.
sach
Do miana pierwszej drużyny ekstraklasy kandydują a:!: 4 zespoły: · mielecka Stal, chorzowski Ruch, tyski
GKS 1 krakowska Wisła. Układ sil
za sukcesem mielczan,
przemawia
którzy w przypadku zwycięstwa nad
ROW mają mistrzowski tytuł w kle·
szeni bez wz<(lędu na rezultaty pozo sta łych meczc'>w.
zisiejsza

spotkań

o

(według
Pod uwagę brane będą
o
regulaminu PZPN
czym pisaliśmy obszernie wczoraj)

postanowień

spotkań między zaolnteresowyniki
wanyml zespołami. Tak Więc nawet
GKS
w przypadku zwycięstwa
1

mielecka Stal legitymować
korzystniejszym bilansem
nie
mecze
Srodowe
punktowym
zmienią ju:!: losu spadkowiczów PoOble
lonU Bytom I Stalj Rzeszów.
po niedzielnych spotjuż
drużyny
·kanlach de'in!tywnie pożegnały się
z ekstraklasą.
Pogonią,
się

będzie

K. Ender

55,73 sek.

na 100 m. dow.!
.Kornelia Ender, która w elimlnac) ach mistrzostw NRD uzyskała na
100 m dow. rezultat 56,22 sek ., w finale tej konkurencji osiągnęła fantastyczny rezultat 55,73, bijąc o 0.491
sek. własny rekord świata . .Jest ona
pierwszą kobietę na śwlecie, która
w tej konkurencji uzyskała rezultat
poni:!:ej 56 sekund.

meczu rewanioweJ
ostatnim
W
Jedenastka Widzewa
rundy I ligi
&tadionle
zmierzy •ię na własnym
przy ul. Armil Czerwonej 80 z war•
szawską Legią. Mecz fpodobnie Jak
I pozostałe spotkania) rozpocznie się
o godz. n. Natomiast ŁKS wyjechał
z
do Chorzowa, gdzie zmierzy się
mistrzowskiego tytułu
obroilcą
Ruchem.
Liczymy, ie obaj łódzcy pierwszoligowcy w osta.tnim tegorocznym wypierwszoligowym zaprezentustępie
ją się z Jak najlepszej strony. Do·
widzęwiaków.
tyczy to 11 zczególnie
Sympatycy widzewskiej druzyny li·
czą na pełną rehabilitację za nieuda·
ny występ w Sosnowcu.
ostatniej
A oto zestawienie par
kole.iKI ekstraklasy ROW Rybnik Wisła
Stał Mielec, Polonia Bytom Lech Poznań - Za.dębie
Kraków,
Tychy _ Pogo-6
Sosnowiec. GKS
S%.czecln, Stal Rzeszów - Górnik Zabrze . Sląsk Wrocław - Szombierki
i
Bytom, Widzew - Legia CW·wa)
ew)
Rucb Chorzów _ ł.KS.

JUNIORZY W AL CZĄ
O TYTUł.Y MISTRZOW
w
Zdobywcy pierwszych miejsc
I
swoich grupach Juniorzy ŁKS I
Łodzianki Il rozegrają dziś o godz.
1& na boisku przy ul. Ogrodowej Ul
pierwszy mecz o tytuł mistrza Ło·
dzi. Spotkanie rewantowe ł bm. o
godz. 17 w Parku 3 Maja.
W klasie „A" juniorów mistrzem
grupy II został Metalowiec, W grupie I Włókniarz (Konstantynów) zakończył rozgrywki z równą Ilością
fZglerz) .
ounktów z Włókniarzem
Decyduj4cy mecz o tytuł mistrza tej
" rnpy rozegrany będzie 4 bm. bOisko
Q
KS Enerl(etyk. W dniu 6 bm.
l(odz. 11 zwycięzca baratu grać będzle u siebie z Metalowcem, rewan:!:
8 czerwca br. o godz. 17 boisko Metalowca.
• • •
Trampkarze zakończyli rozgrywki.
została dru:!:yna
Mistrzem Okręgu
Pogoni (Zduńska Wola), przed Concordiłl, ŁKS III I Stalą (Głowno).
(z)
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Jachty l łodzie
do przeglądu

Wyrzykowska

-

•

I

najlepsi

Karol

Odłożono

grę

W. Fibaka

•
lekkoatletów
Czerwcowe egzaminy

*

I

Godz, 12.45. pętla MPK na dwor
cu t.ódź-Chojny. Weszła raptownie
na Jezdnię wpr<>dlt pod jadąceito „żu
ka" Mieczysława K„ doznając stłu
czeń ~Iowy i pęknięcia śródstopia,

e

Godz. 15.25, pętla autobusowa
przy ul. Wersalskiej. Z ruszaJ11c~o
autobusu MPK „Jelcz" wypadła 75letnia Antonina S„ doznając stłu
czeń

głowy,

e

Godz. 15.40, ul, Kilińskiego ł8.
raptownie pod „Nyse" bę
stanie nietrze:l:wym Zenon
A. Doznał on lekkich obrażeń.

Wszedł
dący w

e

Godz. 18.49. ul. 1 Maja lł. Wybiegl na jezdnie pod jadącą „Dacie" 4-letnl Jacek .J. Ze stluczenianu «łowy przewieziono tro do Szpitala im. Konopnickiej,

e

:16 maja br. o .iooz. 8.55 n.a
skaytowaniu ulle N!.tszej I Śląskiej
.• Fiat" potrącll mężczyznę. Swladkowie proszeni są o zgłoozenle si ę ·
w WKRD MO ul, Wł. Bytomskiej 62
tel, 716-62. (ml

Z glebokim talem zawiadamiamy, :te dnia 31. V. 1971 r. zginę
śmiercta trairlczna. przeżyw
szy lat n, naaza najdroższa 2ona, Matka I Babcia

ła

+ P.
MARIANNA
TURKOWS·KA
$.

z domu POWALSKA
Poitrzeb odbedzie &ie dnia 3
czerwca 1976 r. o godz. 14.30 z
domu łałoby. ul. Złotno 81 na
cmentarzu na Mani.
Pozosta.la w ttłeboklm smutku
MĄŻ

Z SYNEM, C0RKA Z
ZIĘCIEM ł WNUCZKIEM. RODZICE, BRACIA oraz POZO·
STAŁA RODZINA

Komunikat Totka
W zakładach piłkarskich z
29/30. V. 1976 r. stwierdzono:

dnia

LIGA POLSKA
7 rozw. z 13 trafieniami na po 47.738 zł,
201 rozw. z 12 trafieniami·
grana po 1.662 zł,
2.510 rozw. z 11 trafieniami
grana po 133 zł,
17.850 roz. z 10 1raflenlaml
grane po 18 zł.

wygra-

wy-

-

wy.

-

wy-

ca:1:1m1.1r~ •J:J =t~ ą 11 r: c ~:1:1m1Jl'J •r:1~311 r: c
Mali
bohaterowie
dnia
spotkali się
zprzedstawicielani

twa łódzkiego uczczą rzetelną
pracą w swoich gospodarstwach

miasta
Fot. A. Wach
To było Pt"Zemiłe spotkanie. Mali przodownicy nauki i pracy
społecznej, zuchy, harcerze i delegaci samorządów podwórkowych TPD na zaproszenie władz miasta zjawili sie wczoraj

w południe w sali Rady Narodowej przy ul. Piotrkowskiej 104.
Delegację dzieci gościli: sekretarz KL PZPR G. Adamczewska, prezydent Łodzi - ' J. Lorens i wiceprezydent - J. Mo-

rawiec. Obecni byli także: kurator oświaty i wychowania wo- Jewództwa miejskiego łódzkiego. przewodµic~c.v ZW TPD T. Podwysocki oraz komendantka Chorągwi Łódzkiej
ZHP.
harcmistrz E. Wójcikowska-Ociepa,
Dzieci złożyły przedstawicielom
władz miasta meldunki o swojej
działalności społecznej, a potem by
ła herbata i słodki
poczęstunek.
Dzieci mówiły
swoich drużynach

o

w akcjj letniej ZHP w eźmie udział
16 tysięcy dzieci z naszego województwa. Niektóre wyjada na obozy zagraniczne. Łódź bedzie gościć
Pionierów ze Związku Radzieckiego, NRD. Bułgarii i Ju ~ oslawi i. W
ramach wczasów letnich w mi eście, organizowanych przez
TPD.
harcerze urządzą obóz w Wiśnio
we; Górze.
W czasie wczorajszego spotkania
Zarząd Wojewódzki TPD w
Łodzi

zuchowych i harcerskich, o tym
jak spędzaja wolny czas w świetll
cach szkolnych i TPD, na boiskach
i placach zabaw. Opowiadały o
przygotowaniach do obozów i kolonii, a także o tym, .l ak pomagają dorosłym z samorządów mieszkańców w
miejscach zamieszkania. Były także deklamacje i piosenki, z których najptckniej wypadła ta z refrenem : , .Oczarowała
nas kochana nasza Lódź" •.•
G. Adamczewska i J. Lorens zło
bll obecnym na przyleciu dzieciom, a za ich pośrednictwem wszy
stkim małym obywatelom naszego województwa, ooazlekowanie
za dol:>ra naukę i działalność soołeczną. Przekazali także serdeczne
podziękowanie i<ih·
hauczYćlelóm,
opiekunom i • rodzicom:, JMnooze-

wym medalem. wybitym z okazil
550 rocznicy nadania Łodzi
praw
miejskich. ,Medal przekaza no
na
ręce wiceprzewodni czące.i ZW TPD
- Anny Zalewskie.i.

wakacji l dobrego letniego
wypaczynku. Wszystkie dzieci obdarowane zostały upominkami.
Komendantka
ZHP. E. Wójclkow~ka-Ociepa, dzlekujac za przyjęcie powiedziała, że w tym roku

nleo&wtief'pogOdy bd\Jo'fana zosta.'..
ła część uroczystości w
ramach
Bałuckich Dni Młodych. Przeniesione zostały one na czwartek. 3
czerwca, godz. 11. O godz. 16 dal~zy cial! tej imprezy w
Teatrze
Powszechnym.
(k)

wesołvcłti

P<)~odnY'cl\

wyróżniony

został

•

Towarzystwa Przyjaciół ŁOdzi i
spółdzielnia mieszkaniowa
„Polesie" ogłosiły wśród dzieci
szkół

retkińskich konkurs na nazwę osiedli mieszkaniowych w tym rejonie miasta. Dla płd . -wsch. I pln.-wsch. części dzielnicy dzieci „zaaprobowały" używane juź nazwy:
„Zagrodniki" i „Piaski'', natomia~t
dla tzw. osiedla „Balonowa"
zaproponowały dwie nazwy: „Nowe"
(uczniowie Szkoły Podstawowej nr
15) i „Zielone" (uczniowie SP nr

oraz czynami społecznymi. Sie
wy zbóż jarych, mimo nie sprzy
jającej, ka?rYśnej aury zostały zakończone. Dobiegają również końca przygotowania sprze.
tu do żniw. Służby rolne notują jednak kłopoty. m. in. z
częściami zamiennymi do kombajnów „Wistula".
Problemy, którymi :l;yje wieś
w czasie prac wiosennych, nie
mogą jednak zwolnić od innych
obowiązków, m. in. dbania
o
porządek i to nie tylko we
własnym gospodarstwie. Dokonywany
aktualnie
przegląd
gmin ujawnił sporo niedociąg
nięć w tym zakresie. Sadzimy,
że zosta.ną one, iak najszybciej
usunięte
Swięto
Ludowe
wszak za pasem.
Poprzedzą je zebrania
POP
PZPR i kół ZSL w gminach,
podczas których dokonana zostanie ocena wykonania zadań
bieżącego roku i wytyczone kie
runki społecznego działania na
najbliższa przyszłość. Uroczyste
obchody Swięta Ludowego zapOCZl\tkuje 4 bm. spotkanie
w siedzibie WK ZSL - z weteranami ruchu ludowego. Natomiast w niedzielę - 6 bm.
odbędzie się w Głownie imprez& gminna. w której uczestniczyć będą, przedstawiciele władz
partyjnych i ZSL miejskiego
województwa łódzkieito. W sobote odbędą się przeglądy zespołów ludowych i pokazy straży pożarnych.
(at)

•

Wczoraj odby wał y sie także liczne imprezy z okazji Dnia Dziecka. W Państwowym Domu Dziecka orzy ul. · Małachowski ego była
wie1ka za,bawa :!! ken'ltursam,i. . i nię- .
si)óqzf.a.nkalńi. ,,Nies'tętY.

z, T><nvpqu

137).
Indywidualnymi laureatami
konkursu na nazwę osiedli zostali:
Aneta Pastusiak (II kl. SP nr 15),
Dariusz Marat (kl. III SP nr 137),
i Agnieszka Kołodziejska (kl. I SP
nr 137). Rozstrzygnięto także rysunkowy konkurs pn. „Moje
osiedle". Pierwsze nagrody zdobyły:
Dominika Anielewska (kl. II SP nr
15) i Dorota Mikuła (kl. I SP nr
15), drugie natomiast: Danuta Trojnar (kl. II SP nr 15) i
Mariusz
Mirowski (kl. IV SP nr 15).
(jb)

~
=

-§=

nn··n:n
„Niezwykłe
przygody
Włochów w RosJ.l" (B) radz.-wł.

godz. (9 seans zamknięty), U,
1·7. 19, „Ostatnie spotkanie'' (A)
radz. od lat 15. godz. 113, 11
STOKI - „Dulscy" (A) poi. Od
lat 15, godz. 15.30, 17.30, 19.30
ZACHĘTA .. Zorro" wł.-fr. b/o
l(Odz. 15. 1'f.30. 20
OKA - „Tomcio Paluch" fr. I(.
12. 14. 16. „Hazard-z;iścl"
poi.
od lat 15. godz. 10, l'f.45, 20
POLESIE - .. Na ratunek" radz.
godz. 17, „Dzle1e grzechu" Pol.
od lat 18. godz. 19
POPULARNE - nieczynne
l MAJA ..Swiat sle śmieje"
(Al radz. b/o godz. 16 .01clec ·
chrzestnv" USA od lat 18 eodz.

Na wieś wkraju
lub nad Morze Czarne
Kto lubi wypoczynek
niedaleko
Łodzi, może wybrać się do którejś
ze wsi letniskowych, „Gromada" oferuje 14-dniowy wypoczynek w takich wsiach, jak Osjaków I Burzenin nad Wartą. Za.kościele nad Pilicą
oraz Rochna nad Mrogą.
Nadeszły dodatkowe miejsca
na
lipcowe pobyty wypoczynkowe nad
Morzem Czarnym w BułgarU I Rumunii. Podróż pociągiem lub samolotem. Jest także okazja załatwić sobie wyjazd w lipcu (na ł lub 7 dni)
do Budaoesztu.
(k)

WAżNE

Dzłsiaf możemy

z czysiym su·„sze•
re~~· :,.... trzy domki już
stoi. jako zalążek przyszłego (325 domków) - osiedla przy ul.
Pienistej. Domki są dwukondygnacyjne, 5 pokoi z kuchnia. łazien
ką, dużym
zapleczem gospodarczym. Powierzchnia uż.;o-tkowa
ponad 108 m kw, a samych pokoi
- ponad 80 m kw.
Domki zostały już przez plastyków z WPHM urządzone i ume):>lowane. Można je obe.irzeć do 15
czerwca, codziennie w godz. 1519, w soboty - 13-17, w niedzielę 9-13. Zwiedzający mGgą swoje
uwagi na temat rozwiązania wnętrz
wpisać do 1>dpowiednieJ
księgi.
Projektantka - mgr in:i. arch. Jadwiga Heyda z „lnwestprojektuMiasto", w miarę potrzeby posłu
ży sie nimi, ewentualnie by wpro
wadzić zmiany przy budowle następnych.

-

Jaki jest cel wystawy - zadyrektora soółdzielni Tadeusza Pablna - skoro upłynie
sporo czasu zanim zaspokoicie potrzeby wszystkich chętnych?
- Po pierwsze - cena nie Jest
niska - Pierwsza wpłata 160 tys.
zł, reszta
rozłotona
na 30 lat.
Chętnie skorzystamy z u wag przy
szłych użytkowników przv rozwiąpytaliśmy

zgierskiego lecznictwa
cy Zgierza - Rudunki. budowana
jest także z funduszy NFOZ nowa
przychodnia rejonowa, a w naibliż
szym czasie przystaoi sie do budowy dwóch gminnych i trzech wte.i
skich ośrodków zdrowia na terenie
współczesnej medycyny nerwic gminy. Potrzeby wsi są bowiem dzi
w chorobach wewnet rznych. Część siaj w ogromnej dyspr<iporcii do
pomieszczeń przewiduje się także poziomu,
jaki reprezentuje leczdla dalszego rozwiniecia wzorco- nictwo w miastach na~zego wojewej w skali kraju , placówki, jaka wództwa.
CL. Rud.)
iest Ośrodek Medycynv Nuklearnej zgierskiego szpitala Posuniecie to niezbędne iest w zwią zku z
worowadzanvm ostatnio do oraktv
ki poważnym zestawem nowych ba
dań
tyou radioimmunol ugicznych.
czy metod feczenia - no. radioterapii gruc zołu t arczowego jodem
Jerzy M . ma lat 31, z zawodu
131 itp.
.iest malarzem, a z zamiłowania iak
wynika z aktu oskarżenia
Dzieki tym inwestycjom Szpital
Wojewódzk i w Zgierzu uzyska chuliganem. 18-letni Marek B. ma
nie pracuje.
względnie nowoczesne warunki pra te same skłonności,
cy. Tym bardziej, że przy okazji nie uczy się, oozostaie na utrzyznajdą si
wreszcie i windy w bo- maniu rodziców. Mimo różnicy
cznych sk.rzydłach gmachu. Roz- wieku, znajdują wspólne upodobabudowa bazy leczniczej iest jed- nia. głównie alkoholowe, a na tym
nak znacznie szersza. Powstanie tle - bardziej społecznie groźne .
26 lutego br. wypili 6 ·butelek
bowiem przy Szpitalu Wojewódzkim także nowy budynek
tynu wina i poszli Wieczorem do znanehotelowego. co umożliwi szkolenie go im Jana A. Mężczyzna był już
studentów łódzk i ej AM na zasa- rozebrany i miał zamiar iść spać.
d zie zajeć sta cjonarnych w szpita- Kazali mu sie ubrać. Przypuszczał,
że mają zamiar zabrać go ze solu zgierskim.
bą na wódkę. Oni iednak mieli
Modernizacji
poddawany
i;.>~ inne zamiary. Kiedy sie ubierał,
także stary budynek szpitala m1eJ Marek B. kopnął go w głowę, a
skiego w Zgierzu. Dobudowywany potem obaj z Jerzym M.
zaczęli
jest doń nowy pawilon Przypo- lężącego kopać i ·bić, grożąc udumnieć trzeba, że w nowel dzielni- szeniem, jeżeli ośmieli się wzywać

Oskarżeni
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TELEFONY

Centrala Informacyjna PKO
Informacja telefoniczna
Stra:t Po:tarna
08, Hl-U.
Pogotowie Ratunkowe
Informacja kolejowa ISS-H,
Informacja PKS 1
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Pogotowie wodocią,gowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie Energetyczne1
Rejonu Północ
Rejonu Południe
dla odbiorców przemysłowych
609-32
Po~otowie ciepłownicze
oświetlenia nile

131-11
03
795·"
09

Zlł-80

zas-H

M7-20
835-4'

395-85

334-31
334-21
245-12
253-11

120-u

TEATRY
WIELKI - godz. 19 Ballet •an
Vlaanderen (Bell:ia)
POWSZECHNY
ICodz,
111.30
.. Czerwony
Kapturek". 11:odz.
19.15 ·

s•

ie~ _donieść, że Piervi~t:Y

1

„Słoń"

NOWY - Rodz, 19.15 .,E11:zamln"
MAŁA SALA nieczynna
JARACZA - ICodZ, 19.30 „Szikoła
błaznów"

TEATR 7.15 -

ICodZ.

dowata"

19.łS

„Trc-

ICodZ. t• „Naj.
p i ęknlejsza"
. 1.
.
ARLEJU,N' _..,. .-odz. t'f.~ ~ ~.S;ew4
Kopytko i kaczor Kwa\"
PINOKIO - • ICod&; ' 10 ;,KOt; w
MUZYCZNY -

1

drugie, pra-

udowodnić, że nasz kil •

waliz.ce"

kuletni trud nie poszedł na marSTU KRZESEŁ (ł.DK) - ICodZ. IO
ne. Te pierwsze domki wybudo„Rzeźnia"
waliśmy z wielkimi kłopotami, nie
MUZEA
posiadając zaplecza wykonawczego
i właściwych materiałów .
Praca
BISTORU
RUCHU
REWOLU•
ruszy ostro z chwila. kiedy otrzyCYJNEGO (Ul. Gdańska nr 13)
mamy fabrykę domków jednoroitodz. 9-17
dzinnych z importu. Zanim to jedODDZIAł.
RADOGOSZCZ CuL
nak nastąpi, musimy w tym roku ~ Zgierska 1-47) l!odz. 10-1'7
I
ETNOoddać 34 domki, a rozpocząć bu- ,.. ARCHEOLOGICZNE
GRAFICZNE IPI Wolności 14\
dowę 146.
'f
godz. 10-1'7
Domki. posiadając wszystkie u- ~ CENTRALNE MUZEUM Wł..0KIENNl CTW A CPlotrkows.ka 282)
rządzenia, są na razie podłączone
itodz. 11-19
tylko do kanalizacji sanitarnej, alEWOLUCJONIZMU (Dadr Sienbowiem innego uzbrojenia jeszcze
kiewicza) godz. 10-18
nie ma. Kiedy będzie - bliżej nie
HISTORII MIASTA LODZI (UL
wiadomo. Nie słyszeliśmy także nic
Ogrodowa · 1~) Jl(odz. 15-19
SZTUKI (Wieckowskiego nr IS)
bliższego o pracach zmierzających
godz. 10-17
do uzbrajania następnyeh osiedli
domków
jednorodzinnych; Teofilów (200 domków), Stoki (100-120
+ od 9-10 ttrasa
zoo - czynne
domków).
do 19)
PALMIARNIA
- c:r;ynna codzienPodobne domy wznoszone będą
nie w godz. 10-t'f Conrócz now Pabianicach, Konstantynowie.
nledzlałkówl
Ozorkowie,
Zgierzu. AleksandroLUNAPARK (Park na Zdrowiu)
czynnv w e:och:. 14-21
wie, Głownie oraz w mniejszych
ilościach na Retkini. Radogoszczu
lt I N A
i w innych dzielnicach.
BAŁTYK
„Morderstwo w
Orient-Ekspresie" ang , od lat
Zainteresowanych domkami
15 godz. 10. 12.30 15. 1'f.30 20.
kierujemy na wystawę. InformaIW ANOWO
„Swtat Dzikiego
cji bliższych na temat finansowaZachodu" USA od lat 15 itodz.
10. 12.15. 15. 17.15, 19.30
nia, zapisów Itp. udziela Spółdziel
LUTNIA - „Wspaniały metczyz.
cze Biuro Mieszkaniowe w Łodzi na" bułg. od lat 15. 11. IO, 12, 14
tel. 6'78-97.
AP
Kl.no „Varlete" w programie Ha
Una Frąckowiak. 11rupa Ho.li:u1
oraz film fr. „lłyWalka" codz.

I
I

Wkilku zdaniach
8

W ramach Łódzkiej Wiosny Arty~iycznej
Klub MPiK (ul. Narutowicza 8/10) zaprasza dziś o godz. 18
na spotkanie z Tadeuszem Chróście
lewskim, Igorem Slkirycklm 1 Jerzvm Wawrzakiem.
8 Dodatkowe miejsca na Targi
Pozuańskle oferuje „Orbis" przy pl.
Wolności. Na miejscu motna
nabyć
knrty wstępu na Targi.
8 Odczyt pt. „Jakość i nowoczesność sprzętu gospodarstwa domowego produkcji ZPP „Predom - Prespoi" w Nlewiado.vie" dziś o god:z.
13.20 w sali 702 Domu Technika przy
pl. Komuny PaTyskiej Sa.

orozbói i chuligaństwo
pomocy, Groźba była na tyle realna, że napadnięty nie stawiał oporu nawet wówczas, kiedy w wyrafinowany i nieetyczny
sposób
zadawali mu inne dolegliwości.
niż ciosy. Doprowadzili go do stanu kompletnej bezbronności. przeszukali szafę, zabrali z niej
500
zł. z portfela drobnieJszE banknoty I nas skórzany.
Następnego dnia poszli do Jana
S., wyciagnęli go „na piwo". Sami
byli pijani. a kiedy wysączyli 4
butelki piwa - rzucili sit bez powodu na nową ofiarę. Janowi S.
udało się zbiec.
Obydwaj napastnicy odpowiadać
będą przed Sądem Wojewódzkim
za dokonanie rozboju i czyny chuligańskie. Jerzy M. nie po raz
pierwszy. Za
podobne przestępstwo był już karany.
(zt)

I

żnych

ROMA -

Spółdzielnia Budownictwa
Jednorodzinnego WuJewódzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej I Spółdzielcze Biuro Mie~-zkanioWl'I
WSM oblegane
przez interesantów, pragnq.cych dowiedzieć
się c~ kiedy i za ile będzie wznoszone w ramach budownictwa i~dywldualnego w Łodzi. Do tej pory, znają,e łódzkie kło
poty z wyznaczaniem odpowiednich te~e~ów, z ich uzbrajaniem, a zwłaszcza z brakiem odpowledmeJ bazy wykonawczej,
infJ>rmow.allśmy~ racsej powśclq.gli)fie o ~ych spraw~.

W ramach łódzkiego województwa miejskiego, placówki służ
by zdrowia ~lokalizowane na terenie Zgierza, zaczynają pełnić
nową, znacznie ważniejsza funkcję. Z tą myślq. przy stl\piono
zatem obecnie do intensywnej rozbudowy bazy lokalowej, jaką
dysponuje dotychczas zgierskie lecznictwo.
NajpaważnlelSS!!! zadania dotyczą
Wojewódzkiego ~itala w Zgierzu. Ta wieloprofilowa. wysoko
specjalistyczna placówka posiadała
jednak istotne obciążenia wynikające z nie najlepgzego projektu samego budynku. Dla przykładu
tylko jedna winda usytuowana w
centralnym skrzydle gmachu, kom
plikowa ła ogromnie kwestie transportu
cho·r ych. Szczupłe
powierzchnie. zagęszczone maksymalnie, uniemożliwiają także rozwijanie wielu potrzebnych dziś specjał
ności medycznych.
Rozpaczete zostały roboty budowlane. W ciągu dwóch lat wzniesione zastana na terenie szpitalnym dwa nowoczesne pawilony,
które pomieszcz!ł w sumie ponad
350 łóżek. W pierwszym pawilonie.
Połączonym
z głównym budynkiem szpitala. zna.ida miejsce dalsze sale wielkiego traktu ooeracyinego, oddział lntensywnei ooieki
medycznej i reanimacji ora z salt!
i gabinety dla potrzeb kliniki nefrologicznei łódzkiej Akademii Medycznej, która w zgierskim szpitalu znajdzie wreszcie, po latach,
godziwe warunki pracy,
Drugi, wolno stojący pawilon prze
widzia ny został dla octrzeb leczenia coraz -poważniejszego problemu

Należy podkreślić, że Jlość przygotowanych miejsc
wakacyjnego
wypaczynku - w formie obozów,
kolonii itp. - gwarantuje wyjazd
każdemu zgłoszonemu dziecku. W
tym roku z kolonii zdrowotnych
skO!l'Zysta dwukrotnie większa liczba dsłewcząt I chłopców niż w
1eszłym roku. Posłowie
zwrócili
uwagę na potrzebę sy!ltematycznel'O doskonalenia
I urozmaicania
form pracy wychowawczej na koloniach i obolach oraz na poprawę wyposażenia ośrodków wypoczynku wakacyjnego.

ciwle.

Umożliwia to osiąganie
celów społecznych. m.

wain.
poprzez niesienie pomocy matkom
samotnie wychowującym
dzieci.
Zalecono
kontynuowanie
'Pl"ac
usprawniających tryb
i
formy
Na
wczorajszym
posiedzeniu świadczeń z funduszu alimentacyjprzedstawiono też informację do- nego.
tyczącą wdrażania na terenie woZespół Poselski Miasta Łodzi zajewództwa miejskiego
łódzkiego
ustawy o funduszu
alimentacyj- twierdził regulamin pracy zespołu
w
VII kadencii oraz plan dyżurów
nym. Oceniono, że dotychczasowa
realizacja ustawy l)rzeblega właś- poselskich w III kwartale br.

domki jednorodzinne

Szybka rozbudowa bazy
własna)

przygotowań do wakacyjnego
wypoczynku dzieci i mło
z
terenu WoJewództwa miejskiego łódzkiego była tematem wczorajszego posiedzenia Zespołu Poselskiego Miasta Lodzi. Po
siedzeniu przewodniczył poseł na Sejm PRL, I sekretarz KŁ PZPR
BOLESŁAW KOPERSKI.

Ocena

dzieży

Spółdzielcze

okolicznościo

Dzieci wybierały
nazwy dla osiedli

(Informacja

młodzieży

~=:~~~~~ tematem posiedzenia zespołu poselskiego

władz

śnle · życzyli

Wypoczynek dzieci i

_ . Przed

*

*

17. 20

POLONIA - „Con Amore" Pol.
od
lat 15, codz. to. 12.15,
15, l'f.111.

19.30

PRZEDWIOSNtE - „Morderstwo
w Orlent-EksprP.sle" anlf. od
lat 15 Codz. 9.30. 12. 14.30. 17,
19.30
WŁOKNIARZ - „Rywalka"
od lat 15. codz. 10. 12. 14.
18, 20

fr,
18.

WOl,NOSC .,Trzej muszkieterowie" panam. b/o. codz.
to.
12.15. 14.30. l'f. 19.30
WISŁA „Pollcjanct" USA. od
lat 18, godz. 10, 12.15, 14.30, 1'7,
19.30

TATRY-LETNIE - „Os~a·tnl skok
gangu Olsena" duński,
codz.
20.30
Cklno czynne w dni pol!odne)
Maryl.in
t.DK - „Iluzjon" Monroe - cwlazda mies!•ca c.
13.15

115.30.

17.45,

20

STUDIO - „Strach" IB) P<>I. Gd
lat 15. l!odz 15.45 „Gdyby, Don
.ruan bvł kobietą" fr. od lat 18
l!odz. 18. 20
STYLOWY - „Partita na Instrument dr~wnlany" (A) poi. od
lat Ul. g, (14.30 seans uimknię
ty), 1'7.30. 19.30
GDYNIA - ..Dr~ do „ jc-zvzny"
(A) P<>l. bfo godz. 14.30. „Kot w
butach" jap . blo g, 10. 11.30. 13.
Pożel!na·nle z tytułem
„Jestem
nlewlernym mętem" f·r. od lat
18. l!odz. 17. 19.30
DKM - „Drzewo bez korzeni"
bułg. Jl(odz . 18. 18. 20
ENERGETYK - nieczynne
KOJ,F.,lARZ - n!eczvnne
MŁODA
GWARDIA
„zew
krwi" CB)
ang .-hlszp , od lat
15. godz. 9, 11, 13
..Tragedia
„P06ejdona" USA. od I.et 111, g,
15, 17.15. 19
MUZA - „Po.Jedynek notwor6w"
jap. blo. l'lodz. 18. 18. „z wla~ne1 l nieprzymuszonej
woli"
(B) rum. od lat 15, l(odz. 2IO

HALKA - „Adaś l Ola"
(A)
czeski. b/o. godz. 1' (1'7. 19.30
!eanse zamknięte)
POKOJ - „osaczeni w dolinie"
(A) czeski. od lat 15. Rodz. 18,
20, „Jezioro
starej sowy" (A\
NRD. b/o. godz. 16
PIONtER ..Winnetou" cz. In
jttl!
b/o
lłOd:I'. .
13.30
tS.30.
„DPPS" 1u11:. od lat IS l?odZ
17.30.

19.30

REKORD - ..Szolei! WYSzedł z
morza" CA) radz. blo. godz. 11
„Noce I dnie" cz. I pol. od lat
15. Jl(odz. 14 19.30
SWIT - „Polska 11:<>la" poi. blo
J:!od'Z. 15.1·5. „Gangsterski walc"
fr. od lat 15. Jl(odz. l'f.15. 19.30
TATRY - „Zestaw filmów ..Bolek I Lolek" Cod'Z. 10. tt, 12.
13. 14. 15. 16. ..Ucieczka t:anll(~tPT~" USA. od la~ 18. l(odz. 17.
19.30

SOJUSZ -

nieczynne

* • •
PABIANICE - MAZUR -

.,!>Togi
chłopiec"
radz.
11odz.
lUO 17.30. 19.30; ROBO'rNIK
„Zawieszeni na drzewie" ff •

z~~~iz ' !:·
15

19

podnleslonym

16.

18,

PRZYJA:tA°
.• z
czołem" USA. li
WŁOKNIARZ

20;

~'nieczynne
~·· ~"

" DYżURY

"APTEK

, Tuwima 59, • BzgowsklP Ht,
Piotrkowska 307, Limanowskiego
37, Zielona 28, pl, Wolności 2,
.
Stałe dyżury nocne pełni" apteki:

Konstantynów - ul Sadowa 10.
Aleksandrów - ul. Kościuszki 6.
Głowno ul. Lowir:ka 48.
IntormacJl o dy~uracb api~
udzielaj":
· w Pabianicach - apteka ul. Ar•
mii Czerwonej 7,
w Zgierzu - apteka, ul. Dą
browskiego 12,
w Ozorkowie
apteka, ul.
Dzierżyńskiego

ł

2.

DYZURY SZPITALI
POLOZNICTWO
Szpital Im. u. Jordana - Dziel.
nica Widzew oraz z Ozlelnic-y
Polesie, poradnia X. 111. srebrzyńska

75.

Szpital 1111. dr B. Wolt
Dzielnica Bałuty oraz :r. Dzielnicy Polesie, poradnie K. ul. Kasprzaka 17. Gdańska 29
Szpi&al tm. ti.opernika - Dziel
nica Górna poradnie K. uL Odrzańska.
Ctesz.kow1k1eao. L.okatorska. Rzaowska
Przybyazew·
skiego oraz 11rruna Rzgów
Instytut Pul.-Gin. llM (Ul. Curie-Sltlodowskiej 15 Dzielnica
Górna. poradnie K: ul Fellń
sltlego 5, ZapolsltieJ 2 oraz I
dzielnicy Polesie. - E'ondnla K:
ul. 1 Maja 1 z dzielnicy Sródmleścle. Poradnia K: ul. 10 Lute110 1/9.

Instytut Poł.-Glo. AM (Sterl!nga 1/3). Dzielnica Srodmteścle Poradnia K ul. Kopcińskiego 12
I ul. Próchnika 11.
zglerz. Szpital Uo. Marcblew1kiego - miasto 1 gmina Zgierz.
Szpital Im. Curle-Sldodowsklej
- miasto I gmina Aleksandrów
l Ozorków, miasto Konstanty.
nów, gminy: Andrespol. Nowosolna, Brójce, Parzęczew oraz
Lódt z dzielnicy Polesie pora·
dnie K, ul. Fornalskiej I l'haelmanna.
Pabianice, Szpital Im. earllc·
kiego - miasto Pabianice I gmina Ksawerów.
Szpital Miejski - miasto I gml·
na Głowno t Stryków
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital Im. Jordana (Przyrodnicza 7/9) . Górna - Szpital
im.
Kopernika (Pabianicka 62) . Polesie - Piro11:owa (Wóle:tańska 195).
Sródmleśoie Szpital im. Barli(K<>pcińskiego
2.2). Wlckiego
dr.ew - Szpital im. Sonenber11a
(Pieniny 30)
Chirurgia urazowa
Szpital
Im. Kopernika CPablanleka 62)
Neurochirurgia
Szpital Im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Laryngologia - Szplol Im. Pirogowa (Wólczańska !95\
Okuliatyka - Szpital Im, Barlickiego (Kopcińskiego 2.2)
Chirurgia I laryngologla dziecięca
- Szpital Im
Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowe-twarzowa
Im. Barllcklego (Kopcińskiego 22).
Toksykologia
Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekanka StacJI
Pogotowia Ratunkowe~o przy ul.
Sienkiewicza t37, tel. 666-6S.
Ogólnołódzkl Teldonlczny Punkt
Informacyfny dot yczący
pracy
placówek $lutby zdr'lwla telefon
615-19 czynny jest w godz.
7-15
opróc2 nled,zlel 1 (wlat.
TELEFON ZAUFANIA - 337-S'f
czynny w dni p.owszednle od
15-7. w niedzielę I świeta cal11

dobę,
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Badanie rynku, wprowadzenie do spn:edażY neiwego moduktu, planowanie i kreowanie walorów towarów u producenta, rodzaj obsł ugi konsumenta, informacja rynkowa, serwis toskładają sie dziś na czynności nowarzyszący sprzedaży woczesnego marketingu. Zaczynają je dziś i u nas roraz cześciej spełniać wszyscy uczestnicy rynku, a wiec producent,
pośrednicy oraz konsument.
Wszystko „kreci sie" wokół pro-!
duktu 1>racy, (która z zasady ma
z
być wysokiej jakości), a każdy
uczestników rynku ma do tego pro
duktu swój odrębny stosunek. Kon
11umenta interesuje w towarze zaw
sze jego użyteczność, ma on bowiem zaspokoić mnóstw<1 jego oraz ma go odciążyć
czekiwań od ciężkiej pracy (pralka), raz In(telewizor), kiedy informować
dziej zdobić (modny szal, czy krawat). We wszystkich tych wypadkaeh, klienta w jego subiektywnej
ocenie, interesuje bardzo wyraźnie
Jakość wyrobu, jego nadaźanle za
najlepszymi wyrobami, niezawodność, zgodność z „duchem czasu".
Inny stosunek ma do produktu
wytwórca, a jeszcze inny sprze·
dawca, ale nowoczesny ma.rketlng,
uwzględniajac wiedzę ekonomiczną.
socjotechnikę I psychologię, powt-

-Te same problemy cho6 w znacznie bardziej skomplikowanej for
mle, wY•tępuJa w naszych obrołach a sagranicą. A trzeba pamtę
ta6, te Jedna trzec a tych obrotów odbywa się a krajami wysoko
rozwiniętymi. W latach 70 główna
handlowe.I
działalności
sasada
przedsiębiorstw Jest oslaganie mak
symalnych wpływów walutowych
w długim okresie cnsu. WyJat- pexu".
klem w stosowaniu powyższej zasady sa podstawowe towary konsumpcyjne, dla których wiodącym
jest kryterium eksnortowania nad
wyżek po zaspokojeniu blezacvch
potrzeb, W sferze produkcji eks·
portowej stosowanie zasad markeJest bezwspółczesne1to
tingu
względna koniecznościa, 1tdY:l stanowilł one warunek zdobycia rynw
ku I utrzymania się na nim

M. KRAJOWNA
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przyszłości.
Cheac konkurować

na rynkach o
trzeba
wymaganiach,
wysokich
zn6w w całej slrategll 11rodukcyjno-handlowej na pierwszym planie
postawić jakość wyrobów. itruntoWl\Ć Ich marke rynkowa. która by
łabv s_vmbolem f;aufanfa klienta do i
dt>monst~ują.
ma~ket!ngu,
łan~a
chocby takie imprezy Jak rożne walorow, :lakl!'h od pr\lduktu flrkiermasze, czy trwaiacy obecnie my on oczekuje.
kon„Jarmark Łódzki''. Formy
w konsumpcyjnym nrz:emyśl e '
taktów klientów przemvsłu i hantirdlu, nieco inne, niż te stosowane lekkim udaie sie to wielu
(„Wólczanka". „Próchnik") .
na co dzień, nagle uświadamiaia mom
swą
je
u
obeim
np.
wielu obywatelom ile to rzeczy za „Textilimpex'•
kramierz:ali kupić, a dotąd z różnych dz iałalnościa eksnortowa 85
powodów tei:io nie uczynili. Han- iów na WS?.Ystkich koatvnentach.
dlowej i pn:emysłowi - uchylając Lista towarów tam sorzedanych
zaś tajemnice klasycznych prawi- zawiera około 400 pozycji, a wiedeł, które zawsze rządzić będą ryn le z nich jest powielanvch w kilkiem. Choćby takich. że klienta na kunastu wersjach. odmianach I ko
leży traktować poważn\j!. odi:iry- lo„~ch. Aby moi:iło do tego dojść.
wać wobec niei:io zawsze role ood- zabiega 15!1 fabryk z ciiłeP.o kra.iu.
rzedną, usłui:iową, podpowiadać mu z1ttrudniaiacych około 300 tys. ou- sób, pracujących nrzy produkcji
co potrzebuje i maksy malnie
łatwiać i uprzyjemniać mu zaku- eksportowej.
Konfrontacla naszych ofert z opy,
gonien tak interesy partnerów
dzlć, by każda grupa uczCRtnlków
odczuwała wzajemne zetkniecie się
s soba za sukces.
W ham\lu wewnętrznym, w prosty sposób możliwości I siłę dzia-

JARMARK lÓDZKI

„Kukułeczka" płaci...

wypadów za miasto w czasie wolnyM od pracv zawodowe.i.
Wszystkim zainteresowanym kon
kursem fotoitraficznym organizowanym z okazji Jarmarku L6dzklego wspólnie z „Foto-01>tYka".
przypominamy. ze termin nadsyła
nia na adres naszej redakcji zdjeć
mija 9 czerwca. Fotogramy forma
tu co najmniej 11ocztówkowego mu
sza być opatrzone nazwiskami I
adresami uczestników konkursu.
koper.tacb 1>rosimv dopisać
Na
,,Jarmark Łódzki". Każdy ucze·
stnlk może nadesłać dowołn!ł ilość
lldjęó z Jarmarku. Główna nagrode w konkurs\e stanowj aparat
„Zenit E". Ponadto „Foto-Optvk""
ufundowała no dwa aparaty „Smle
na" I „Certo".
Jutro poszczególne nrzedsięblor
stwa handlowe od rana beda rozbierały swoje słraKany I stoiska.
.Tako clekawostke warto podać, te
WYkonane s duf:a staranno~cia.
ltram:v „Argec1u" praKnit> w całn

Za 5 trat. - zł 1.207; za ł trat .
prem. - zł 184; za 4 traf. - zł 84;
za 3 traf . prem. - zł 20; za 3 trat.
- zł 10.
Premiowana kodcówka banderoli:
81826 - zł %,OOO ; 1826 - zł 500.
za I tTatle4
Na najblitszą grę
przypada 100.000 zł. ,
WIELKA SZANSA! „Konkurs samochodowy - „SKODA" na 6-cyfgodo
końcówkę banderolii trwa
wą
20 VI . W „ Konkursie Jubileuszowym ~i nkunić .łedno z nrzrdqf„'h.forętw
- 1000 Gra " z J!:łówną wygraną - handłow:vch w Sieradzu. hv wvsamochodem „Syrena'" biorą jeszcze knrznt~r .łe na Fcstvnir Fnlkłoru
udział kupony z 6. VI.
Ziemi Sieradzkiej przygotowanvm
życzymy szczęścia!
w tvm mieście.
Tłum .

ANNA
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Gruba warstwa laserunku nakłada

się

jakowymś

ci epłem,

niedopowiedzeniem, taJ e mniczocią ma precyzyjną, subtelną k.reskę francuskiego za..iłka. Czerń
o zadziWiająco bogatej skali odniecieni, od szarej poświaty
aż do wręcz aksamitnej,
ba,
idealnie nasyconej, nieprzeniknio
most
nej toni wody, spowija
Gruba
londyński na Tamizie.
krecha i wielkie plamy z tuszu
się w przemysłowy
układają
zza
krajobraz naszego sąsiada
NRD,
Odry. Anglia, Francja,
mosty, stare budow le, krajobrazy - Andrzej Grun otworzył
MPiK
przed nami w Klubie
swój szkic przywieziony z odbytej na przełomie roku podró-

Wiad. 8.31 My 76, 8.ł5 Muzyka
spod strzechy . 8.55 Informacje o pro
gramach. 9.00 Cykle warlacyjne.
10.00 Portret pisarza - Eugemo Mon
tale, 10.30 Muzyka operowa. 11.00
Koncert zespołów kameralnych. 11 .30
Wlad 11,35 Muzycz,ny upominek w
dniu święta Włoch. 12.05 Terminarz
muzyczny, 12.25 „Wydarzenia pomu:. 12.45 $ple
glądy. reflek>sje" wa Męski Chór Kameralny „Cantllena" we Wrocławiu. 13.00 Pl05enk i z całego świa ta. 13.30 Wlad. 13.35
Ze wsi i o wsi. 13.50 Przeboje Jt<' lM .
14.10 Wlecej, lepleJ. taniei . H.20
Przezorny zawsze ubezpieczony H.25
Wiek XX w muzyce włoskiej. 15.00
Zawsze o t~.00 . 15.40 J. S. Bach: II
Partita. 1e.10 Moda I plosen·k a. 18.25
Pl eć mlnut o wvch1>wanlu . 16.30 Me
lod ie z musicali. 16.40 Aktualności
dnia (L). 16.45 „Sami dla siebie" rep. (Ł) . 1'1.00 O czym I 1alr f.p!eGruzini. 1'1.20 „Red, Urban
wają
miał rację''. 1'1.40 Prądy I poglądv.
muzyków.
1'1.ll! Estrada młodych
18.25 Chwila muzyki. 18.30 Echa dnia.
18.40 Pod skrzydłami Hermesa. 19 OO
Gitara klasvczna. 19.30 „Herbatka z
dr Borslii:a" - słuch. 20.35 Dvryl(uje
Claudi o Abbado - wYbltny kapelmistrz. 21.30 Dziennik : 31.45 Wlad.
sport. Sl .50 I Kantata Antona Weber na. 22 .00 Magazyn studencki,

Bogactwo technik i form. Z
ale i Jogiczn~ konsefinezją,
kwencją dobiera je artysta do
treści swych plastycznych wypowiedzi. I osiąga dzięki temu
nie tylko przekonywający efekt
artystyczny. Potrafi również za·
sugerować

oglądającemu

PROGRAM Il
16.30 Jezyk francuski, 16.50 Język
anl(lebkl, 17.05 Szkoła wynalazców,
17.35 Poradnia młodvch. 18.05 Arsen
Lupin - odc. ot. „Tajemnicza siedziba" - film ser, 19.00 S1>otkulie
z piosenka radziecką. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik, 20.15 Wlad. sportowe 20.25 Wielcy ludzie I muzvka.
- St. Wvsplański. 21.00 Rada oedagog!cz.na. 21.35 24 godziny, 21.~ Maozyn sportowv. 2'2.35 Scena Kameralna z reżyserem - rep.

PROGRAM IV

nagłe

zmarł

Dnia ZT maja 1978 r.

w wieku 83 lat

BOLESŁAW DUDZIŃSKI
nestor dziennikarstwa

łódzkiego

członek Związku Literatów Polskl~h.
Zło:łenle zwłok do grobu rodzinnego odbędzie się s czerwca
1976 r. na cmenta.rzu ewangelickim o godz. 11, o czym zawiadamiają pogrążeni w amutku
20NA, CORKA I WNUK

ppłk

Jeden 11 naJnonularnleJseycb artystów potsklel estradv - Mieczysław Fol!'.!:' obchodził 30 ub. m .
T5-tecie urndzin.
\V cluu blisko 1>61 wiel<u dzla
lalnoścl . lubilat syslrał svmpatle
kilku POkolel\ miłośników plnsen
ki. niP tv1ko na knntvnencle eu·
ropejsklm . nurał teł na olyty
~PO·
prawił' 2 tvslace utworów
śród któryĆh wiele clelZY sle od
kllkudzlesieclu lat penularnościa
pneboJów. Nateta do nich takle
nlr>8enkl Jak „Ostatnia nledzfe·
la". „Co nam zoetałn t: tvcb lat",
„Błekltne oezv" I wiele lnnvt'b.
Zan~tanv o tafemnlt'fl ~wet nie
orzemltaJaceJ ener11:1! I śwletneJ
formv wokalne.I Mleczvsław Fr>Jt'J:'
.Od 511
Od1)0Wfarla nlPzmfennle
lat cnd7łennle ćwlcze. do t'Zell;'o
dochodzi 11:rnntowne wyksztalce·
.nie muzyczne„.

włas

maja 19'15 r.

zmarł.

przefywszy lat TO

+

P.

CHMIELEWSKI

WP w stanie spoczynku, ulali Woły4sklej Brygady Kawalerii,

Kampanlł Wrześniowej 1939 r„ odznaczony dwukrotnie
Walecznych, Krzytem Kawalerskim Orderu Polonia Restitu~a". Srebrnym Krzytem Zasługi I Innymi. Spocz~'ie w grobie
rodzinnym na cmen_tarzu w Bełżycach, w woj. lubelskim, o czym
zawiadamlaja po11;rązent w głębokim smutku
ŻONA I RODZINA
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

z cłęboldm b6lem •&włada·
mlam, że dnia 31 maja l971 r.
po długich I clętkich cinpleniach, przetywny lat 59, zmarł
mój ukochany Mąt
S.

+

ZYGMUNT

się,

ale

został

z

oo było potem.
n.a ten temat możliwi e najmniej. Hercules
Poirot odszedł na zawsze, a wraz z nim umarła cząstka Artura
Hastingsa.
Podaję więc tylko nagie takty, bez upiększeń czy komentarzy.
To wszystko, na co mnie w tej chwili stać.
za naturalną. To znaczy,
została
Smierć Poirota uznana
stwierdzono. że zmarł na atak serca. Fra·nklln spodziewał się,
wcześniej ezy póż
że tak właśnie przyjaciel mój zakończv n!eJ ·- życ i e. Bezpośredni ą przyczyną lego zgonu był niewąt
pliwie szok, wyWołany wi adomością o śmierci Nortona. Okazało sie też, że z n iewiadomych oowodów tabletki z nitrogliceryną zniknęły ze stolika przy jego łóżku.
Czy przez n i euwagę Curtissa? Czy ktoś naumyślnie je usunął?
Nie, to nie mogło być takle proste. Iks nie mógł przecież liczy<'
n.a to. że Poirot w dogodnej dla n iego chwili dostanie ataku
serca .
Bo ja, proszę ml wierzyć, byłem całkowicie przekonany, że
śmi erć Poirota nie nastąpi ła z przyczyn naturalnych. Zamordowano go. podobnie lak zamordowano Nortona, podobnie zreszt11
jak zamordowano Barbarę Franklin. Nie wiedziałem jednak
dl a c ze go zostali zam_ordowaini, ani też kto był Ich morder-

SKIBIŃSKI

Wyprowadzenie zwłok z kapll·
cy cmentarza na Dołach odbę ·
dzle się dnia z. VI. 1971 r. o
i:odz. l.'i.30

dnia
się
odbędzie
Pogrzeb
VI. 1976 r. o godz. 11 z kaollcy Cmentarza Stareir;o PTZY ul.
Ogrodowej, o c~ym powiadamiają pogrążeni w smutku
ŻONA,

RODZINĄ

CORK!\,

ZlĘC

I WNUCZEK

,,Spo-

księgowemu

Lodzi
MGR

DROGIEJ

KOLEŻANCE

HELEN1IE PASZAK

KAZIMIERZOWI

wyrazy
powodu

BŁASZCZYKOWI
serdeczne wyrazy współczucia •
powodu śmierci
HA TK I
składają:

Ft•
BIURA
PRACOWNICY
N ANSOWO-KSIĘGOWEGO

głębokiego
śmierci

współczucia

KflLF.D'.7.V Z
KOLEŻANKI I
DZIEWIARSKIEJ SPOI.DZIEL
NI lNWALlDOW „COKrEX"
współczucia

lNż.

WŁADYSŁAWOWI

BŁASZCZYKOWI
Wyrazy 1Zczerego
powodu śmierci

z

składają:

Wyrazy serdecznego

JtOL.

MARIANOWI
w1półczucia

z

0.JCA

NARBUTIOWI
z powodu Amlercl
OJCA INŻ.HENRYKA NARBUTTA

składają:

DYREKCJA, POP PZPR, RA•
DA ZAKLl\DOWA ORAZ KO·
Z
KOLEDZY
l
LEŻANKI
BUMAR"
ppr : s „BIPRO -

DYREKCJA, POP PZPR, RADA ZAltlt.ADOWI\ ORAZ KO ·
LEŻANKI I KOLEDZY Z L0DZ
KlEGO PRZEDSIĘRIOR':lTWA
WlELKO·
BUDOWNICTW!\
PLYTOWEGO „DĄBROWA"

z głębokim żalem uwiadamia·
my, te 29 maja 197i r. zmarła,
przeływszy lat 75

w dniu 30 maja 1976 r. smarła
tragicznie nasza długoletnia pra·
cowuica

S.

+

P.

MARIANNA
TURKOWSKA

WIKTORIA

- MIŚKIEWICZ
najdrotszycb
Wyprowadzenie
w dniu
nastąpi
zwłok
nam
! czerwca br. z kaplicy cmentar·
nej na Zarzewie o godz. 14.30, 11
Krewnych
uwiadamiają
czym
i Znajomych
DZIECI I POZOSTAł.A
RODZINA
Prosimy o
!encji.

-125-

P.

WOJCIECH
SVLWESTRZAK

składają:

ROZDZIAL OSIEMNASTY

cą!

+

Z.

Głównemu
łem" WSS w

funkcjonował prawidłowo.

pisać,

S.

zmarł
Mąt,

całą

A prz:ecież wszyst ko było takie logiC7llle. Norton wstał zamordowany. Dlaczego? Zakładałem, oczywiście, że po to, aby
nie mógł zwi erzyć się nikomu z tego, co zobaczył przez swoją
,
lornetę.
Ale przecież już się zwierzył komuś.
I w takim razie życie tego człowieka znajdowało .się również
w niebezp i eczeństwie.
Na dodatek człowi ek ten był zupełillie bezbronny.
I powinienem był przewidzi eć, oo się stanie.
Powi nienem był to przewidzieć.
oto jak brzmiały ostatnie słowa Poirota,
- Cher ami ·
gdy opuszczałem przed chwilą Jego pokój.
Były to - jak się niebawem okazało - równiet ostatnie sło
wa, jakie miałem usłyszeć z jego ust. Albowiem kiedy Curtiss
w chwilę póżn i ej wszedl do pokoju swojego pana, zastał już
tylko jego zwłola„„

Wolałbym myśleć

W dniu Il. V. 1911 roku
przefywszy lat T3 nasz
Ojciec i Dziadek

P.

20NA Z

byto usprawiedliwić jedynie tym, że cala ta historia była tak
nieprawdopodobna. Mi eszało mi się w głowie. Mój umysł nie

124 -

mat ematyka. lekcja
6.00 TVTR 30 - uprawa roślin. lekcja 23. ~.OO
„Nauceyelel śpiewu" - film. 12 .45
TVTR - j~k polski, lekcja 33 matematy ka. lekcja 51, 15.15 Kurs
16.30
fizyka ,
Pnygotowawczy
Dziennik, 16.40 OblektYW - proitra!Jl
woj.: szczec ! ńsklel(o. koszallńsklel(o,
słupskiego, 17.00 PoPołudnle nn1młod
szych - wakacje. 17.40 Losowa nie
Małel(o LGtka, Ul.OO Maitazyn SPortowy 18.50 Spotkania z medycyna. 19.20
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wlad.
sport. 20.25 Rolnictwo 76, 211.35 Filmy Beritmana - „Let ni sen", 22.10
Helsinek do Warszawy, 22.40
Od
Dziennik, 22.55 Lektury Pegaza.

Krey:łem

Schodziłem po schodach w stanie wielkiego wzburzenia. Fakt,
że nie przewidzialem następnego, logicznego wydarzenia można

-

TELEWIZJA
PROGRAM I

uczestnik

ny nastrój, refleksje , stosunek
do tematu. Zna jdujemy także w
t y m notatniku plastyka z zagra grafik
n iczn ych wojaży obok
z zai nteresowania
powstałyc h
konkretnymi krajobrazami, architekturą. prace będące czymś
więcej niż tylko plastyczną refleksją nad oglądanymi obiektami, czy plenerami. Oto poskrę
ca ne, cisnące się na siebie kre·
ski, układające się w gigantycz·
ny karambol samochodowy na
tyle
a utostradzie. To już nie
szkic j ak i ejś k onkretne j sytuacji, co syntety czny, plastyczny
nad
obraz przemvśl e ń artvsty
rz eczyw istością otacza jącego nas
(jb)
świa ta.

Nie mam ochoty

m.agazYn l1t.-muzyczny, 16.00 Wlad.
16.05 Muzyka K. SzymanowskleJt;o.
18.40 Aktualności dnia IŁ) . te.45 .,sa
ml dla Sleble'' - rep. Zb, Wojclecho.vsklel(o (Ł) . 1'1.00 Komunikaty
(L). 17.02 Ton 1 test (Ł). 1'1.05 Koncert w plenerze CL>. 18.25 O 7.drowle
18.40 Postawv I wzory.
człowieka .
19.00 Ekonomia na co dzień. 19.15
Lekc la lez. hiszp, 19.30 Studio stereo zaprasza (stereo). 22.15 Tajemnica materii, 22.30 Ryt m, taniec 1
· 1>iosenka.

11.00 „Poeel naszego czasu" . 11.30
Cata la nl. Cilea I Zandonat. 11 .55
Chwila muzyki. 12.00 Wlad, 12.05 Ter
12.25 „Wydarzemlnarz muzyczny
nia. oog;lądy , refleksje" - mal(. CL).
12.45 Muzyka . 13.00 Z racl1owej fonoteki. 13.50 „Powrót posła" - fral(
ment, 14.20 Omówienie programu.
14.25 „Spotkanie !>od oliwkami" -

S.
WACŁAW

IV

Kiedy wszedłem do pokoju Poirota, ten po wyrazie mojej
twarzy natychmiast zorientował się. że stało się coś bardzo
niedobrego.
- Norton? - krzyknął.
- Nie żyje - odparłem.
- Jak? Kiedy?
Opowiedziałem mu .wszystko.
- Stwierdzono na razie samobójstwo - dodałem na koniec.
- No. ęle co mnego mogli powiedzieć? Drzwi zamknięte od
środka. Okiennice też. Klucz w kieszeni 'zlafroka. Powiem ci
więcej . Sam widziałem, jak wchodził do swego pokoju i sły
szałem zgrzyt klucza przekręcanego w zamku.
- Widziałeś go na własne oczy?
Opowiedziałem mu dokładnie wczorajszą wieczorną scenę.
- Czy jesteś pewny, że to był Norton?
- Oczywiście. Poznałbym ten jego ohydny szlafrok na końcu świata .
Przez chwilę mój przyjaciel przypominał dawnego Poirota.
- Ależ. mon ~mi - krzyknął - nie chodzi przecież o to,
Ma foi! Każdy może
os ob ę.
żeby rozpoznać szlafrok, ale
nałożyć cudzy szlafrok!
- To prawda - zamyśliłem się. - To prawda, że twarzy
:lego nie widziałem. Ale w łosy były na pewno jego, no i ten
lekko ut:vkajac:v chód.„
- Każdy może utykać, jeżeli zechce. Mon Dieu!
- Czy sugerujesz. że człowiek, którego widziałem na kory·
tar·w . nie l:>vl Nortonem?
- Ja nlcŻego nie sugeruję. Po prostu denerwuje mnie twój
brak naukowego podejścia . Mówisz, że widziałeś Nortona, ale
nie dajesz na to żadnych dowodów . Wcale nie podejrzewam,
7-e ktoś przebrał sie za tego człowieka . Bvłoby to zreszta trudne. Wszyscy mieszkańcy tego domu sa wysocy - znacznie
wvżsl nii on a en.fin udawanie. Ż'! jest 9ie wvższym niż w
n i emożliwe. Norton ma najwvżej metr
rzerzywistoścl jest
sześćdziesi at wzrostu. Przynajmniej na oko Tout de m!łml',
cała ta historia jest absurdalna . Bo iakże to? Człowiek ~d . t„
ozi do swoiego pokoju, zamyka drzwi na klucz i wkłada klucz
do kieszeni, a nazajutrz znajduje się go zastrzelonego, z pistoletem w reku i tymże kluczem w kieszeni.
- Wynika z tego, że nie wierzysz w samobójstwo Nortona?

ka.

Dnia SO

ży.

Poirot powoli potrząsnął głową.
- Naturaln,ie że nie. Norton nie zabił
premedytacją zamordowany, eh.er ami.

SZEBYNSKA

MUZYC2'118 &e11:anrndla wszystkich. 8.45
Muzvczna zel{arynka . '1.00 Eksoresem przez świat. 'I.OS Muzyczna zegarynka. 7.30 Gawęda. 'l.40 Muzyczna ze1tarynka, a.oo Ekspres~m przez
8.05 Kiermasz płyt. 8.30 Co
świat.
ltto lubi. 9.00 „Lewe p'enladze" odc. 9.10 „Byłem zamknie tv" - gra
l śpi ewa zespół Proco• Haru~. 9.30
Nasz rok 76, 9.45 Lorant SzilCJI gra
Bartol<a. 10.15 Gwiazdy St udia UnoMina. 10.30 Ekspresem przez świat.
l0.35 Przeboje spółki: Zi eliński Moczulski. 11.00 życie rodzinne. 11.30
A . Andersen.
Jazz z Norwelrtl
12.05 Z kraju I ze świata. 12.25 Za
13.00 Powtórka z rozlderown! cą.
rywki. 13.50 „w cleniu malwy" odc. 14.00 Utworv fortepianowe . 14.30
W roll głównej zeSPół The Cream.
15.00 Ekepresem przez świat. 15.10
radzlecldego jazzu. 111.30
Nowości.
gra zespół Para„Malaguena•:•
dox. 16.00 Rozszyfrowujemy piosenmuzyk
ki. 16,20 Eumlr Deodato uniwersalny. 16.45 Nasz rok 76, 1'1.00
Ekspresem przez świat . 17.05 Muzyczna poczta UKF, 1'1.40 Vademecum nr 51. 18.00 Muzykobran.\ e. 18.30
Polityka dla wszystkich. 18.45 Pocztówka dźwiękowa z Paryża, 19.00
Co wieczór powi eść w wvdanlu
B. Prus - „Lalka".
dźwiękowym 19.30 Ekspresem 1>nez ~at, 19.35
Opera tygodnia . 19.50 „Lewe pienią
dze"- - od<:. POW 20.00 Granlce muzyki. 20.40 „Montezuma" - na saksofonie gra W. Shortet. 20.50 Studio
aud, rozrywkowa . 21.50 W
202 rvtmle reitgae. 22.00 Fakty dnia.
22.08 Gwi azda siedmiu wieczorów Daniel Gulchard. 22.15 Trzy kwadranse Jazzu. 23.00 Nowe tcmilll:l poetyckie - K, Lisowski,
~. 8.05
łl.30 Polityka

9 ,00

10.00 Wlad, 10.08 Dedykacje muzyczne. 10.30 „Róta 1 płonący las"
- fraitm. 10.40 Lek"Sykon jazzu. 11.00
ReflekSY. 11.05 Nie tylko dla kie·
rowców. 11.12 Mozaika melod11, u .30
Gdańsk na muzycznej ant enie. 12.05
z kraju 1 ze świata. 12.2$ Gdańsk
na muzycznej antenie. 12.45 Rolniii.oo B001tie-woo11le
czy kwadrans.
na fortepian . 13.lll O zdrowiu dla
zdrowia, 13.30 Katal<>IC wydawniczy,
13.35 MU7!yk.a, lł.00 Muzyka l>aletowa . 14.20 Sport to zdrowie. 14.25
Rytmy młodych. 15.00 Wlad, 15.05
List s Polski. lUO Z polslt!ej fonoteki, 15.35 Muzyka ludowa. 16.00
Wlad. 16.05 lnfe>rmacje dla klerowców. 16.06 U przy j aciół, 16.U Przeboje do listy przebojów. 16.30 All:·
kulturalne, 18.35 Chwila
tualnoś c.l
muzy kl. 16.40 Radlokurler , 1'1.00 Studio s-13. 17.20 Konkurs olimpijski .
1'1.30 Studio S-13. 18.50 Przeboje oon
stop, 19.00 Dziennik. 19.15 Stu~o S-1.
20.00 Wlad, 20 .05 Naukowcy - rolnikom. 20.20 Koncert z 11wiazd11.
:n.oo Wlad. :il .OS Kronllta 1portowa.
21.18 Koncert ch1>plnoW11k1. 22.00 Z
kra ju I ze świat a. 22.20 Splewa Alicja Ma jewska. 22.30 Uczeni w anegdocie. 22.45 K~k wspomnień . 23.00
Wiad .
PROGRAM l l

sz1<·1ce zpodro'z·y
Gruna

m

PROGRAM

8.30

IA

(Dokończenie ze str 1)
go zainteresowania zabawkami
po
od najprostszych grzechotek,
skomplikowane modele samochodów I statków zdalnie sterowanych radiem. Tysiące rodziców ku
powało na naszej imprezie upominki dla swoich pociech. Wzrosły te?.
ze
obroty handlowe ~trag'!nów
turystycznym i sportosprzętem
że
wym, Jest to widomy znak,
łodzianie przygotowu.i a ~i e do urlo
pów, czy choćby iednodniowych

'='

.i,· - ·:
ferlaml Innych dostawc6w, stawia
przed
coraz w.vższe wymagania
uczestnikami procesu produkcji i
sprzedaży. Stara się to systematycznie uświadamiać poprzez fachową informację i szkolenie specjaliZastyczne Polska Izba Handlu
granicznego, organizując dla partnerów, obrotów zagranicznych, seminaria. Kolejne semi narium pn.
„Jakość l nowoczesność wyrob6w
elementem
przemysJu lekkiego marketingu", odbyło Ilię w ZPHZ
„Textilimpex" w Lodzi, a referaty
wygło9ili na nim przedstawiciele
resortu MHZIGM - doc. dr hab.
A. Krzymiński, W. Palla ze „Skórimpexu'', J, Zieliński z Centralnego Laborat<>rium Odzie żownictwa
oraz mgr K . Piętak z „Textilim-

nieskładanie

W Zmarłej tracimy wzcrowl\
oracownicę I dobrą koletankę.
Rodzinie zmarłej serdeczne wyrazy współczucia składają:
RADA SPOI.DZIEL·
ZAKŁADOWA
RADA
NI,
ORAZ KOLEZANKI I KOLE·
DZY ZE SPOŁDZIELNI PRA·
CY „SPOJNIA" W ŁODZI

ZARZĄD,

kondo·
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llkład 1

druk: Prasow,

zakłady

Graflczne

„Prasa-Kslątka-Ruch",

Łódt, ul.
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