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Podniosły dzień poznańskiej

Okręgu

Wyborczego
nr 46 (Kutno)

obejmuje powiaty: kutnowski,
łęczycki, łowicki i poddębicki
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na
ksiąźec..:kach
OS'l:Cs~nościo- :
wycb znajdowała się suma JZ,ł:
miliarda rubli.
•
A SZEF rządu federalnego Ni-I
gerii, gen. Gowon oświadczył we I
wtorek w Lagos, iż byłoby poli- •
tycznym i gospodarczym
niesz- I
częściem dla Nigerii polegać
w •
nieskończoność na pomocy
kra-!
jów zamorskich dla ofiar wojny •
domowej.
:
•
W CHARKOWSKIM
za.kła· I
dzie produkującym turbiny
dła I
elektrowni atomowych zakończo
no prace nad projektem agrega·
tu o mocy pół miliona kilowa·
tów.
A GRUPA amerykańskich byznes menów skrytykowała wietnam
ską politykę obecnej admlnistracjl waszyngtori.skiej i oskarżyła
prezydenta Nixona o kontynuowanie 11 zbankrutowanej polityki''
byłego prezydenta Johnsona.
a WE WTOREK późnym wie·
czorem przybyła do Bagdadu z
oficjalną wizytą
delegacja NRD
na czele z ministrem spraw za-•
granicznych, Otto Winzerem.
:
A PRZEWODNICZĄCY
Prezy-:
dium Rady Najwyższej ZSRR,•
Nikołaj Podgorny,
z!ozy oficjał-I
ne wizyty w Koreańskiej Repu-•
blice Ludowo-Demokratycznej i:
w Mongolskiej Republice Ludo-:
weJ.
•
a NA WIELKIM holowniku I
morskim „Staratietnyj", udała .się:
na Pacyfik ekspedycja geofizycz •
na Akademii Nauk ZSRR. ucze- I
ni będą badać pochodzenie geolo- •
giczne i tektonikę
pasm
wysp:
o~a?zających morza Azji Wschod-:
n1e1.
•
A JAKUB MALIK i lord Cara:
don
stali
przedstawiciele •
Związku Radzi eckiego i Wielkiej :
Bryt anii pr zy ONZ złożą w śro- •
dę sprawozdanie sekretarzowi ge:
nera~ nemu U Thantowi z przebie ;
gu postępu
konsultacji stałych •
p rzed s tawicieli
4
wielkich mo- I
carstw przy ONZ w sprawie kry•
zysu bliskowschodniego.
I
a MIMO protestów społeczeń- •
stwa, w VS.'ł trwają doswiadcze I
nfa
z
gazami
paralitujacymi I
układ nerwowy. Jak wiadomo, w•
w y niku doświadcaen z tymi 1a· I
zami w ub. rol<u na poligonie w •
stanie Utah wyginęło ponad a tys. I
owiec.
I
•
A. KlRYLENKO, M. susłow,.
A. Szelepin, K. Katuszew i
n i radzieccy politycy i działa-•
cze społeczni wzięli udział w uro I
czystej akademii z okazji 24 rocz •
nicy wyzwolenia Czechosłowacji.:
a WCZORAJ rozpoczęła się w:
Wenecji druga międzynarodowa•
konferencja do spraw
techniki I
kosmicznej zwołana przez Między•
narodową Federację Astronautycz I
ną. W pracach konferencji, któ- •
ra potrwa cztery dni uczestni· I
czą
naukowcy i specjaliści z, I
ZSRR, USA, ~'rancji, Włoch, Ja-•
ponii, NRD, NRF, Węgier, .l'ugo-:
sławii i innych krajów.
•
... WE
WTOREK
w
wyniku I
amnestii ogłoszonej przez nowego•
premiera Irlandii Północnej Chi-:
chestera Clarka uwolnionych ZO·:
stało 130 osób . Wśród nich znaj- •
duje się przywódca ekstremistów I
protestanckich, Paisley.
•
a 16 MLN obywateli amery- :
kańskich,
w większości Murzy- I
nów
jest
niedożywionych
- •
stwierdza
orędzie
wystosowalle I
przez prezydenta Nixona.
•
A OBECNIE w Hiszpanii 6 tys.:
osób choruje na trąd. Najwięcej •
p r zy padków tej choroby zanoto- I
wano w Andaluzji i na Wyspach I
Kanaryjskich.
W okresie óstat- •
nich 2 lat w stolicy kraju, Ma-:
dr ~ cie
na trąd zachorowało 400 I
o s ob .
•
•
W SKODĘ indonezyjski mi-11
nister
informacji
Budiargjo:
oświadczy!, że w Irianie Zachod- I
nim oddziały wojsl<0we kontrolu •
ją
obszary
zamieszkałe
przez I
plemiona,
któff · zbuntowały się•
przeciwko rządowi.
I

posłów

do Sejmu PRL

i

• JEDNYM z przejawów wzro •
stu realnych dochodów ludności•
związku Radzieckiego jest wzrost I

•

1. STEFAlll IGNAR wi
ce prezes
Rady
Minis t r ów
członek
Prez.
Naczeln e go
Komitetu ZSL.

Alma Mater

Z udziałem M. Spychalskiego
uroczystości 50-lecia
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
odbyły się w stolicy Wielkopolski uroczyjubileuszowe półwiecza Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza z udziałem członka
Biura
Politycznego
KC PZPR, przewodniczącego Rady Państwa Mariana
Spychalskiego. Uroczystość ta była zarazem
wielkim
świętem
całej
nauki
poznańskiej,
reprezentowanej
obecnie przez 8 wyższych uczelni.

I

W

środę

stości

o tradycjach nauki poznań
skiej, dziejach
uniwersytetu
oraz przys złości
uczelni
Poznanja - mówili:
przewodniczący
senack iej
kom isji jubileuszowej U AM, znany historyk
prof. dr Gerard Labuda i prze
wodniczący
kolegium poznań
skich rektorów, prof. dr Zbign iew Jasicki.
Punkt
kulminacyjny obchodów stanowiła
uroczysta akademi a w auil uniwersy teck \ej.
Wśr6d gości honorowych prezydium - dw6ch sędziwych 11-

Uczestniczyli w niej - Marian
Spychalski, minister Henryk Ja·
błoilski.
kierownik
Wydziału
Kultury KC Wincenty Kraśko.
zastępca
kierownika Wydziału
Nauki KC Zenon Wróblews ki.
pierwsi sekretarze KW: w Poznaniu - Kazim ierz Barcikowski, w Szczecinie Antoni \VaJa·
szek, w Krakowie - Mieczysław
Hebda. Pr zybyli także przewod
niczący rad narodowych: miasta
Poznania - Jerzy Kusiak, woj.
poznails kiego
Franciszek
Szczerbel, WRN z Koszalina Wacław Geiger, ze Szczecina Marian Lemr>icki. z Zielonej Gó
ry - Jan Lembas.

(Dalszy

ciąg

3. OTYLIA
KOKOCINSKA
nauczycielka
zl'
Szkoły
Podstawowej
nr
J

2. JERZY MUSZYRSKJ
sekretarz KW
Lodzi.

PZPR

w

w

ł.

ZDZISŁAW

PA W LIK

k.ier.
technik-elektryk.
wydz. w ZWMEiT im.
pow.
Piecka
w
Zychlinie
kutnowski.

w.

Lęczycy.

na str. 2)

Ideowo-wychowawcza działalność
związków zaw. w środowisku pracy

Obrady XI Plenum CRZZ

•••
•

środę odbyło
się XI
posiedzenie
plenarne
po święcone ideowo-wychowawczej działalnos
ci związków zawodowych w środowisku pracy. Obra

W

CRZZ

dom przewodniczył Ignacy
Loga-Sowiński. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił sekretarz CRZZ Wiesia w Adamski.

Mówca stw i erdzi ł, że do głów
nych funkcji i zadali. zw i ązków
zawodowych należy aktywny u.
dzi ał
organizacji związkowych
w kształtowan i u właściwych sto
sunków m i ęd zyludzkich, w two
rzeni u klimat u właśc iwego dla
socjalistycznego zakładu pracy.
Chodzi o taki klimat, w którym
najwyższym uznan: em cieszyła
by s i ę rzetelna praca, o klimat
sprzyjający pełnemu rozwojowi
funkcji
współgospodarzen i a
i
społecznej kontroli załogi w zakładz i e pracy.
Wszystko to w pełni uzasad-

nia

-----------------1
Ser1·a kalaslrol
,..

na sw1ec1e
We wtorek podczas lądowania
w Rio Cuarto rozbił się .samo·
lot transportowy argentyilskiego
lotnictwa wojskowego „C-47°.
W wyniku katastrofy zginęło
11 osób.
W środę rano wykoleił się po
ciąg ekspres owy jadący z Londynu do Aberdeen.
K a tastrofa
wydarzyła s i ę w pobliżu stacji
kolejowej Morpeth. 5 o sób zostało zabitych , a 10 odn i o s ło rany.
We wtorek rozbił się wojsko
wy santolot peruwiań s ki „B-26"
Katastrofa wydarzyła się w od·
ległości 1.000 km na północ od
stolicy kraju Limy. Zcinęly w
niej 3 osoby.

Nosi reprezentanci no Wyścig Pokoiu

społeczną

trze~

aktualność I porozszerzenia podstawowej

zasady
działalności
zwlązkow
zawodowych - jedności spraw
produkcji 1 bytu, w trójjedyną
formułę jeclnosci l współza
leżnos c i spraw
p r ociukcJ &. byt u
i wychowania.
Podejmując inicjatywę
opracowania zakładowyeh
programów wycnowawczych, związki
zawodowe pragną nadać ogólnospołeczny
walor i organizacyjną gwarancję upowszechnienia najlepszych doświadczeń w
tej dziedzinie,
realizowanych
już
z inspiracji
organizacji
związkowych
i m!odziezowych
w
wielu przodujących zakła
dach i przedsiębiorstwach.
Wyrażamy
przekonanie i nadzieję
podkreślił sekretarz
CRZZ - że zapoczątkowane w
tym kierunku działania zWiąz
ków twórczych, które spotykały się zawsze i nadal spotykają się z pełnym poparciem i po
mocą
związków
zawodowych,
dają w efekcie większe niż do(Dalszy ciąe na str. 2)

Niepewny los marki
zachodnion iem ie ck ie j
Zachodnioniemiecki Bank <.:eu
traloy we ł<' ranklurcie nad Menem zawiesił d.ziS w:,zeUuc tran·
sa1<cje dolarowe w celu zapobie
żenia •pei<ulacjom
związanym
ze spoaz1ewaną rewaluacją mar
ki.
Jak donosi Reuter, Bank Centralny został zmuszony do zaku
pienia ok. 300 mln dolarów w na
ae1· nerwowycn warunkach, o ...
kreślanych przez nabywców jako na1gorsze od czasu między·
narodowego kryzysu monetarne
go w listopadzie ubiegłego roku.
Rzecznik

• * •

Ahler.
oświadczył wczoraj na konferen
cii prasowej w Bonn, że rząd
zachodnioniemiecki
nie podjął
jeszcze żadnej decyzji co do
ewentualnej rewaloryzacji marki,
rządu

NRF

Fontanna ropy z daa
.Oceauu Lodowatego
POTĘŻNA
fontanna
ropy
trysnęła z doświadczalnego szybu
wywierconego na półwyspie Jamał na Oceanie Lodowatym. Na
powierzchnię wydobywa się obec-

Repratentacja Polski na XXII Wyścig Pokoju. Od lewej: Jan
Magiera, Kszysztof Stec, Zenon Czechowski, Andrzej Bławdzin,
Ryszard Szurkowski, Zygmunt Hanusik i lllarian Forma.
Tel.efote
CAF - Dąbrowiecki

nie ponad 4-00 ton ropy n a dobę.
J ak s twierdzili geoli;>dzy złoż a ro
po- i gazonośne
zajmują
cał y
obszar półwyspu i sięgają aż pod
Morza

------------------------------dno

Kar.akiego.

1

5. W ACLA W _ ŻAK rolnik ze wsi Skaratki, grom.
Domaniewice, pow. łowicki.

1

Nowe zasady

ełtonomicułego

kr.a~

wymaga

tokarz Cukrowni
pow. łęczycki.

Leśmierz.

planowania §-- VlczQrai i-1u1n111nnnnmm1w11111111w11111n

-

zastosowania

odmiennych

D

-i

larada ekonomiczna w KC PZPR
Po przyjęciu
przez kierownictwo · PZPR i Radę Ministrów
kierunkowych
założeń
przyszłego
planu
5-letniego
(1971-1975) w nową, zasadniczą fazę wkraczają prace zmierzające do szczegółowego sprecyzowania tego planu. Tym samym rozpoczyna się nowa faza
realizacji uchwały n Plenum
KC PZPR w zakresie nowych
zasad i metod
sporządzania
wieloletnich
planów gospodarczych i usprawnienia procesów
inwestycyjnych.
W praktyce oznacza to, :!Je
podejmowane S'! na skalę dotąd w
Polsce
nie spotykaną
przedsięwzięcia,
zmierzające do
doskonalenia
naszej gospodarki. Uprzedni wieloletni wysiłek
w Polsce Ludowej, który dopro
wadził do maksymaln ie szybkie
go ilościowego rozwoju wszy5tkich niemal dziedzin produkcji, umożliwia obecnie podję
cie odmiennych, nowych metod
gospodarowania.
Zgodnie
z
uchwałami
V
Zjazdu PZPR,
rozwiniętymi 'następnie w uchwa
le II Plenum KC, cała nasża go
spodarka reprezentująca w dzie
dzinie produkcji przemysłowej
lG-11 miejsce na świecie, musi
obecnie przejść na drogę tzw.
rozwoju selektywnego.
Chodzi
o to, iż poszczególne dziedziny
wytwórcze rozwijać się będą w
sposób nierównomierny: zdecydowane pierwszeństwo w otrzy
mywaniu srodków finansowych
i materiałowych otrzymują gałęzie,
decydujące
o nowoczesnosci i efektywności ekonomicznej całego kra.fu, o poziomie życiowym całego społeczeil
stwa.
Odmienną cechą w
koncepcji
dalszego rozwoju gospodarczego kraju jest to, iż zgodnie ze
wstępnymi założeniami w przyszłym
planie 5-letnim dochód
narodowy rosnąć ma szybciej
niż nakłady inwestycyjne. Coraz większe pokrycie potrzeb
społecznych
trzeba
osiągać
przede wszystkim przez wydajność pracy i postęp techniczny
oraz obn i 'tyć jej koszty.
Nakreślona
przez
PZPR,
przyjęta przez ZSL i SD nowa
koncepc;a rozwoju społeczno

7. JOZEF SKONECZNY -

6. TADEUSZ
BEDNARKIEWICZ prezes GS „Sa
mopomoc Chłopska" w Unie
Jowie, pow. poddębicki,

me-

wśród

§-

= wyb orcow E=

5

1

planowania i zarządzaJ?-ia
Wymaga zrozumie-,•
:
nia i
przyswojenia przez ty- 5
:
sięczne rzesze ludzi pracy no- •
Sekretarz
KC PZPR St. :
wych, . trudnych często I?Oięć Eo1szowski i prezes WK ZSL 5
ekonomicznych. Dlatego tez na :
:
bardzo szeroką skalę przystę- :
Sitek spotkali się z akty- :
puje się obecnie do szkolenia :
.
działaczy partyjnych i gospowem gospodarczym 1 społe-:
darczych
~SZ,Ystkich. ~zczebli; 5 cznym Fabryki Maszyn Gór S
przekazywac się będzie mforma : .
.
.
:
cje o pracach dotyczących no- : mczych w Piotrkowie oraz:
wego planu 5-letniego wszelki- : b t
kl Kar
H t
· ·:
mi możliwymi kanałami: pou sz a
a, or ensJa i
przez instancje i organizacje : Feniks.
:
partyjne, administrację gospoc :
:
darczą, stowarzyszenia techniez 5 I sekretarz KW PZPR J. 5
ne, związki zawodowe itp.
:
:
Tę wielką akcję ekonomicz.. : Muszyński.
nauczycielka
z:
nej edukacji społeczeństwa zainaugurował;i we środę w War-15Lęczyc1 O. Kokocińska, kier.:
szawie - w gmachu KC partii j•
:
- 2-dni owa narada - semina- 5wydz. zakł. im. W. Piecka w 5
rium,. w której udział biorą kie
rowmcy i pracownicy działu e- ·=Żychlinie Z. Pawlik, rolnik
konomicznego
KC, sekretarze •
:
ekonomiczni 1 kierownicy wy- =:z pow. łowickiego W. Zak,:
działów ekonomicznych komitetów wojewódzkich
oraz re- :prezes GS w Uniejowie T.:
daktorzy
naczelni
niektórych ie
:
wydawnl~tw prasowy<?h·
5Beduarkiewicz
tokarz z§
Naradzie
przewodniczy C2lo- :
.
:
nek Biura Politycznego sekre- :cukrowru w Leśmierzu - :
tarz KC PZPR - Bolesiaw Jas2czuk.
• J. Skooeezny spotkali się z 5
W pierwszym dniu uwaga kon Ei
:
centrowała się na społeczno-eko
aktywem Lęczycy.
:
nomicznych założeniach
planu :
:
na pr:z;yszłą 5-latkę oraz zasaW Bełchatowie z wyborcadach. 1 metodach . jego sporząmi spotkali się: przewodni-:
dzan1a. Obszerną informa~ę na :
.
5
ten temat przedłożyli przewod- :czący
Prezydium
WRN - niczący
Komisji
Planowania : C
Sad
...,
·
·
przy Radzle Ministrów _ Józef
z.
ows- mistrz tkaclu:
Kulesza oraz jego zastępca - : z zakładów w Zelowie - 5
Józef Pajestka.
:
:
W niedługim czasie
resorty,
B. Cieniewski, przewodnizjednoczenia, a następnie zac~cy WK SD R. Kaczmarek,§
kłady
pracy otrzymają dotyB
•
czące ich gtt>wne założenia pła
prac. " oruty" Cz. Zapart, :
nu. Ilość tych wskaźników w §inż. z ZPB w Pabianicach stosunku do okresu budowy po •
•
przedniego planu 5-letniego zde 5 B. KoU I lekarz wet. z Belcydowanie maleje, inaczej też :1: chatowa n. Biliński. Wszy- 5
przedstawia się sprawa ich dy- „
•
rektywnoścl. Zgodnie
przyję- scy oni także wzięli udział
tą nową metodologi:\ plan two- !:
rzony będzie od dołu do góry,
spotkaniu z załogą ZPB ~
a zatem główny ciężar i odpow Bełchatowie.
S:
wiedzialność za jego prawidło- :
:
!;
_{ Dalszy ciąg na sir. ~
tod

gospodarką.

r.
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5

5

5

5

5
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Alain Poher - będzie kandydował Rozmowy gospodarcze

Alertowy rozkaz
naczelnika ZHP
Druhny

i

I

Tegoroczny alert poświęca
my ludziom 25-lecia; tym, któ
rzy polegli za wolność naszetym, którzy ten
kraju,
go
kraj w trudzie odbudowywa li,
go z
zamieniając
budowali,
każdym dniem w piękniejszy
i bogatszy,

V Alert określUiśmy mialudziom
nem „Harcerstwo 25-lecia".
Harcerki I harcerze! Rozkazuję wam przystąpić do wy
konania zadań V Aler-tul
Polsce Ludowej - serca, my
śli, ezyn!
Czuwaj!
Naczelnik ZHP
WIKTOR KINECKl

No ekronie[TV]

za~inęly

gdzieś

deklaratywn e miehzny, było w
tym więcej prawdy. Obraz nie
nowego, był zalewniósł nic

(Dokończenie

ze str.

1)

tychcza s nasycenie cennymi wy
i artystycznie treś
ciami, które bardziej skutecznie będą pomagać działaczom
społecznym, wpływać na kształt
stosunków międzyludzkich w za
kładach pracy.
przedstawici ele
dyskusji
W
związ
organizacji i instancji
socjolodzy i psych!1kowych,
doświad
się
dzielili
łodzy pracy
czeniami z działalności wychowawczej w przedsiębiorstwach.
z aprobatą przyjęto projekt
opracowania we wszystkich za
kładach pracy programów dzia
Ialności wychowawcz ej. Za najdo
tematy
wagi
większej
w tych prograuwzględnienia
mach uznano problemy adaptapracji społeczno-zawodowej
obiektywnyc h ocen
co,vników,
wyników pracy, własciwego sto
chov..rawczo

1iwie niezbyt potrzebną ilustracją tekstu. Jak z tego wynika,
przy przeróbce słuchowiska na
w i d o w i s k o nie wystarczą
zabiegi montażowe: trzeba zmie
strukturę tekstu, przenieść
nić
pewne środki wyrazowe z fonii
na

wizję.

Nie mniej

rzecz w dalszym

pozostała
ciągu
nas w
Trzymała

interesująca.
napięciu do-

brze skonstruowa na anegdota,
retrospekcji utrzymane
sceny
były konsekwentn ie w balladowym rytntJe, a specyficzny, wi
Wartownika
humor
sielczy
podkreślał dramatyzm
świetnie
wydarzeń.

dramatu
Zaletą tego małego
ostro, wyraziście zarysowane
postacie Olesia, Wartownika i
Jadźki. Szkoda tylko, że autor
nie potraktował podobnie Jawora. Nie poznaliśmy motywów je
go działania, więc jego niespodziewana kapitulacja, a zarazem
i ratunek dla Olesia przychodzą
„Deus ex
trochę na zasadzie
machina".
sprawne
odnotować
Warto
Karaszkiewi cza
J.
aktorstwo
są

Zachmurzen ie duże z w'.ększy
mi przejaśn i eniami oraz możl i ~
we burze lub przelotne opady.
Temperatura maksymalna około
Wiatry słabe lub
22 stopni C.
umiarkowan e, zm ienne.
Jutro zachmurzeni e umiarkowane., Temperatura bez zmian.
Słońce dziś zajdzie o godzinie 19.17, a jutro wzejdzie o 3.59.
Imieniny obchodzi Stanisław .
(z)

•
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Jak

w obljezu obecmeg<1 rozbicia
Alain - Poher jako
sit lewicy
kaalłyłiat aa pJ"esydenta .mqł
by, przynajmnie j według obecopinii zdobyć
sondaży
nych
drugie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydencki ch. W
takim przyl!.adku J!l)alby on du
w drugiej
się
szansę stać
żą
turze wyborów kandydałem oprebyłemu
pozycji przeciwko
mierowi generała de Gaulle'a
Pompidou.

że

(Oleś), li:. Wiśniewskiej (Ja«żka)
i świetnego przy swym kresozaciąganiu T. Kondrata
wym

(Wartownik) .
J. KATARASJIQ 'SKI
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Podniosły dzień

pozytywnyc h
kar
moralnych i materialnych. Wskazywano na potrzebę
szerokiego upowszechn ienia najmetod
skutecznych
bardziej
tych zagadnieii.
rozwiązywania

sowania

poznańskiej

bodźców

Ignacy
W dyskusji
Loga-Sowiński. Zwrócił on uwa
gę na wzajemną łączność ekooraz
wychowania
i
nomiki
w związku z tym na
wskazał
wychowawcz e aspekty działal

Alma Maie r
(Dokończenie

zabrał głos

ności

we

związkowej

wśród

załóg

życie
w
wprowadzan iu
li Plenum KC PZPR,
przygotowyw aniu planów na

I

uchwał

w

następną

5-latkę.

podj~ło uchwalę

precyzującą zadania związków zawodowych w działalności wychowawczej w środowisku pracy. Uchwalono program udziazawodowych w
związków
łu
Pleobchodach 25-łecia ll'RL.
num zatwierdziło też sprawozbudże<tu
wykonania
z
danie
CRZZ za 1968 r.
Plenum

I

Kronika wypadków
* W Konstantynowie ztramwaj
wozem
li ni i 43/1
zderzył się
konnym. Jadąca na wozie
Zubert spadła na jezdn i ę
znała złamania podudzia .

Anna
i do. Przebywa w szpitalu w Zgierzu.
przed kontroleUciekając
rem, wyskoczył z tramwaju linii 44/3 chłopiec lat 15-16. Prze
bywa on w Szpitalu im. Sonenberga. Rodzice chłopca i świad
kowie wypadku proszeni są o
zgłoszenie się do WKRO MO w
Łodzi, ul. W. Bytomskiej 60 lub
telefonicznie pod numer 516-62.
Chcąc uniknąć przejechania
chłopca, zderzył się z tramwajem samochód osobowy. Wypadek miał miejsce na ul. Łagiew
nickiej.
WKRD prosi świadków potrącenia przez rowerzystę kobie
ty na ul. A. Struga. Wypadek
miał miejsce w dniu 29 kwietn ia o godz. 15.
Od pioruna. spaliła się wczo
raj stodoła w Wieluniu. Poszkodowany jei;t 1- .JaW;ońjllU.
llawa
W Breąaley.; 'PO:W.
Mazowiecka od iskry z ltomina
gospodarstw a .
spaliły się dwa
Straty wynoszą około 90 tys. zł.

*

*

*

*
*

(Z)
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ze str. 1)

czonych: jedyny, żyjący założy
sławy
światowej
ciel Umt;elni,
archeolog prof. Józef Kostrzew
Uniwersytajnego
ski i rektor
tetu Ziem Zachodnich, znany hi
storyk literatury prof. Roman
Pollak.
Obecni byli reprezentanc i wyż
szych uczelni z całego kraju oraz delegacje uniwersytetó w z
Charkowa, Tbilisi, WHna, Halle,
Heidelbergu , Paryża, Liege, Lou
vain, Wiednia. Sofii i Strasburga.
rektor
otworzył
Akademię
UAM prof. dr Czesław Łuczak.
Następnie głos zabrał przewod
Państwa Marian
niczący Rady
Spychalski.
Zebrani długotrwałą owacją
przyjęli słowa M. Spychalskieg o
o przekazaniu dla uczelni daru
- popiersia A. Mickiewicza dłuta
uniwersytetu ,
patrona
Xawerego Dunikowskie go.
Głos zabrał także I sekretarz
KW PZPR w Poznaniu - Kazimierz Barcikowski .

I

o

Następnie przewodniczący RaPaństwa udekorował wysozasłużonych

dy

kimi odznaczenia mi

pracowników naukowych uczelni ....: jubilata oraz szkół, które
wydzielone zostały z uniwersytetu: WSR i WSWF.
Krzy:I; Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymało 6 osób,
Kawalerskie otrzymało
Krzyże
13 osób. 41 osób otrzymało Złote
a 4 osoby Zasługi,
Krzyże
Srebrne Krzyże ZasJugl.
Tradycyjne ,,Gaudeamu s" zakończyło

podniosłą

uroczystość.

Kanada w EWG?
zainteresowyraziła
Kanada
wanie konsultacjam i z komisją
rynku w
wspólnego
europejską
spraWie likwidacji barier hanW Brukseli podano
dlowych.
we wt.orek do wiadomości, iż
ltanadyjski w Uście do
rząd
komisji zaproponował, aby wysłała ona swego przedstawici ela do Kanady na rozmowy w
tej sprawie.
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35 tys. widzów zebranych na
stadionie Feyenoordu w Rotterdamie było świadkami sukcesu piłkarzy Holandii nad Polską w eliminacyjn ym meczu do
mistrzostw świata. Holendrzy
wygrali 1:0 (0:0). Strzelcem zwy
cięskiej bramki był w ostatnich
sekundach spotkania Roggeven.

kilka inte-

związa
szczegółów
resujących
nych z historią ostatniego Wy-

Holendrzy często dostuprocento wych
do
chodzili
sytuacji strzeleckich . Mimo, że
nasz zespół przez pierwsze 45
minut grał słabo, gospodarze
nie zdołali strzelić bramki. Jest
to wynikiem raczej indolencji
Polacy rastrzeleckiej , gdyż
czej ułatwiali im grę.

części
pierwszej
Nawet w
meczu; mimo że inicjatywa należała do gospodarzy polska dru
żyna miała szanse objęcia prowadzenia. W 22 min. Lubański
nie wykorzystał idealnego podania Szołtysika. Wreszcie w 37
min. Szołtysik trafił w spojenie
słupka z poprzeczką.

l

Pływacy

Dziś

Ul etap MWP

z Karl-Marx-Stadt
przyjeżdżają

do Lodzi

Spar: takia da

sportów obronnych
w AM

- ~
- ---tM62
- - ---:s
Z DZIBNWIK pLaggcl

Now e zasad y
plano wani a

(Dokończenie ze str. 1)
we sporządzenie spoczywać bę
dzie bezpośrednio na zakładach
pracy. Tam właśnie w oparciu
o współpracę z zapleczem nauszerokie
kowo-techni cznym,
współdziałanie z za łogą powstać
musi koncepcja rozwoju ekono
micznego i technicznego fabryki
Przy ocenie projektu planu
na wszystkich szczeblach bezwzględnym nakazem będzie kon
frontacja nakładów z efektami.
Porównanie nakładów z efektami jest podstawową formą rachunku ekonomiczne go. Pozwala ono na ocenę osiągniętego
postępu ekonomiczn ego jak i na
wybór najbardziej ekonomicznych rozwiązań.
seminarium w KC
Narada
PZPR kontynuowa na będzie w
czym głównym
przy
czwartek,
tematem mają być zagadnienia związane z usprawniani em
procesów inwestycyjn ych.

Deme nti
rządu irackiego
rzecznik irackiego
Oficjalny
Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych zaprzeczył wczoraj twierdzeniom prasy irań s k i ej jakoby
obywatele Iranu mieli podlegać
represjom na terytorium Iraku.
W oświadczeniu opublikowan ym
przez radio bagdadzkie rzecznik'
stw ierdził, że wszyscy obywatele Iranu, którzy przybywają do
Iraku na podstawie legalnych
dokumentów są traktowani jale
przyjaciel"' i gośctle.
Jak w i adomo, między Iranem
I Irakiem trwa obecnie konflikt
z powodu żeglugi na granicznej
rzece Szat el-Arab.
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błędów.

Na drugim etapie nasi kola- Dobrze pojęchall również pozorze, niestety, nie potrafili powtó stali nasi zawodnicy. Odnosimy
rzyć zwycięstwa. Kegel był 3, a zwycięstwo!
Ostateczna klasyfikacja drutyktóry rozegrany H a nusik 9. Etap wygrała Belgia,
ścigu Pokoju,
3)
Praga która objęła prowadzenie . Polska nowa: 1) Polska, 3) NRD,
został na trasie Berlin 4) Belgia, 5) ZSRR, 6) RuCSRS,
Warszawa.
znalazła się na 3 miejscu.
to piękny suk- munia, 7) Bułgaria, 8) Wiochy, 9)
Trzeci etap Wyścig ten zakończył się zwy11) Holandia.
który zaj- Dania , lO) Węgry,
Czechowskie go,
cięstwem zespołu Polski. Druży ces
w W zasadzie bramka ta padła w
przed 12) Anglia , 13) Szwajcaria.
składzie:
muje pierwsze miejsce
na nasza startowała w
naj- 92 minucie, ale angielski arbiCzechowski, Jasiński, Hojlundem (Dania) i Mickeinem klasyfikacji indywidualn ej
Bławdzin,
naszym kolarzem był ter odliczył od czasu gry P_rze~
Znajdujemy się znowu lepszym
Hanusik, Kegel i Magiera. Ogó. (NRD).
Iem w wyścigu udział wzięło 18 na pierwszym miejscu w klasyfi- Magiera - 3 miejsce. Wyścig wy wy sp~wodowane
kontuzJami
grał reprezentan t NRD Peschel.
kacji drużynowej.
zespołów.
Czechowski 10, zawodmków .
Zajmu- Hanusik: był 6,
Przegrywam y 4 etap.
Na terenie Polski trasa wyści
12 i Kegel
prowadziła przez: Katowice, jemy dopiero 4 miejsce. Wyścig Jasiński 11, Blawdzin
gu
Zespoły wystąpiły w następu
kolarzy.
Kraków, Rzeszów, Lublin, Puła zaczyna rozkręcać się. Na 5 e- 17. Sklasyfikow ano 67 ()
składach:
jących
swoją
nieco
poprawlamy
wy, Radom i ulicami Warszawy tapie
Ja. me.
pozycję, wysuwając się na 2 poAnczok,
Polska: Kostka
na Stadion Dziesięciolecia.
NajlepHanu- zycję za zespołem NRD.
wygrał
Pierwszy etap
Szadkowski , Winkler, Latocha
jest
zawodnikiem
naszym
szym
yno
ż
Dru
sik. Bławdzin był 13.
Blaut
Dejna, Wilczek,
Bławdzin, który kończy etap na
wo Polska objęła prowadzenie .
Wilim
Lubański,
14 miejscu.
Szołtysik,
Dobrze pojechał na 6 etapie Ja
(żmijewski).
siński zajmując 2 miejsce. DruBeveren
Holandia: van
nadal utrzymuj<?m y się
żynowo
półmetku
Eykenbroek ,
na 2 miejscu za NRD. Następ
Jesteśmy prawie na
Suurbier, Israel,
do głosu docbodzi
Małego Wyścigu Pokoju . Rozegra nego dnia
Rijders
Pronk,
e
Duinvenbad
ne zostały dwa etapy, w tym je-- Bławdzin, wpadając na metę tuż
van
Pahlplatz,
(Janssen)
den ze startu Indywidualn ego na za Schoetersem (Belgia). Druży
Dijk, van Hanegem (Roggeven),
nowo nie możemy wyprzedzić ko
czas.
właści
Dziś na szosle warszawskie j od Jarzy NRD. Na 7 etapie
W najbliższą niedzielę n bm. Rosenbrink.
nic się nie zmienia. Kegel
będzie się III etap zorganizowa - wie
10
ny przez KS „Tramwajar z". Dy- jest 3, Hanusik - 13, a Jasillskl na pływalni III LO o godz.
R;Uakom niestety, nie udało
międzynarodowe
się
Słabo pojecbali pozostali rozpoczną
Zbiórka - 18.
stans 20 km i 30 km.
jednego
ani
wywalczyć
pływackie między repre- się
zawody
Magiei;
reprezentanc
Stryul.
nasi
przy
trzej
15
godz.
o
kolarzy
RTS Wismut punktu w Rotterdami e. Wbrew
kowskiej i Rogowskiej. Informa- ra znalazł się na fi miejscu. zentacją Łodzi i
przewidyw ao kolejnym etapie podamy Kiepsko pojechaliśmy na IX eta- Karl-Marx-S tadt (NRD). Łódzcy optymistycz nym
cję
pie. Hanusik był · 10, a Czechow- pływacy bawili ostatnio w NRD. niom Polacy nie byli w tym
jutro.
z
wygrali
wysoko
dosyć
ski - 11. Nadal w klasyfikacji gdzie
meczu zespołem, który miał ini
zespół gospodarzam i.
prowadzi
drużynowej
NRD. Pewna poprawa formy nazobaczy. cjatywę. Nasza drużyna szcze
łódzkiej
drużynie
W
na
się
szy ch kolarzy zaznacza
my m. in. mistrzów Polski mło gólnie w pierwszej połowie za
XIII etapie. Hanusik jest 3, a dzików: Musiałówną, Bartczaka,
grała bardzo wolno. Holendrzy
9. Bardzo dobrze po
Bławdzin i Ptaka oraz brązo
na XIV etapie Hanusik, Wiślickiego
jechał
byli szybsi, wygrywali wszystPolski
mistrzostw
medalistkę
wą
który na podium zwycięzców za- seniorów - Pawlikówną.
pojedynki i stwarzali wiele
kie
drugie
(Włochy)
jął za Levati
sytuacji pod naszą
grożnych
miejsce. - obok Marksa z NRD.
Na szczęsc1e Hubert
bramką.
Warszawa. Jesteśmy
w łódzkiej _Akademii Medycz- Zbliżana siędrugim
miejscu. NadKostka, który wystąpił po raz
nej odbyła się ostatnio uczelnia- nadal
reprezentac ji po
pierwszy w
na spartakiada sportów obron- chodzi start wyścigu indywiduie
Fantastyczn
czas.
na
w spartakiadzi e alnego
Ogółem
nych.
działacza Slłłl'ł•wego
przerwie spikilkumiesięcznej
nadrabia
który
Magiera,
jedzie
stuproc.
50
ponad
wzięło udział
stracony czas. Dzielnie mu seCeniony ogólnie działacz spor- sywał się znakomicie. W obronie
•
dentów AM.
Hanusik. tu kolarskiego B. Rzepecki za dzielnie sekundował mu jeden
i
Bławdzin
kobiet kundują
wśród
Indywidualn ie
y zwycię
wzorową pracę zawodową i spozwyciężyła Barbara Grzywacz, a Tej trójce zawdzięczam
stoperów Szadkowski . Drugi
stwo drużynowe na etapie. Ostat łeczną odznaczony został Krzy- ze
Jerzy Nowak.
wśród mężczyzn
do
stoper Winkler miał wprawdzie
Radomia
z
prowadzi
etap
ni
żem Kawalerskim Orderu OdroSpartakiada przeprowadz ona by
Jest dzień 24 maja. dzenia Polski.
kilka słabszych momentów, ale
ła sprawnie, w czym duta zasłu Warszawy.
ga Studium Wojskowego AM z Bławdzin i Czechowski są w czo
sumie również robił mało
w
&ratłłluJem,..
Se1111łeeznie
miejsca.
;fi
i
2
zajmując
łówce
mjr Nowakiem na czele.
przypomnieć
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dla nas pożyteCZD'\J choć organizatorzy wbrew nazwie i zaprzepoczątkowym
łożeniom
kształcili go w znacznej mierze
w twarde, niezmiernie trudne
piloprofesjonaln ych
zawody
tów. Specjaliści, k_tórzy jui wie
lokrotnie w imprezie startowali
rożadnym
w
iż
twierdzą,
ku zadania nawigacyjne stawiane pilotom nie były tak
trudne. Dziś (w czwartek) odlatujemy z Elbląga do Inowrocławia. Znów może mgła unieidentyfikacj e większe
mo:iłiwi
obiektów, których zdjęcia
ści
przed startem.
się
dostarcza
Znów może niektórzy (na szczę
ście nie nasza załoga) zgubią dro
gę i znów być może tylny wiatr
z
operacją
lądowanie
uczyni
pogranicza sztuki cyrkowej. NiO
szczyptę
zapłacić
Warto
to.
nerwów za ogólne, pozytywne
JOZEF POTĘGA
wrażenia„.
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r.Holandia-Polska 1:0 (0:0)

na :trasie Berlin - Prag a - War szaw a
Warto

eszcze nie czas na sumowanie wrażeń, jakie odnosi debiutant
imprezy o tak orygicharakterze
nalnym
jakim jest dziennikar
ski rajd samolotowy
nad znacznymi połaciami kraju. Trzeba jednak stwierdzić,
ii ten sposób pokonywani a prze
harmonizuje z
strzeni bardw
Jesteśmy
zawodem.
naszym
mniej więcej w połowie rajdu,
trapołowie
w
choć jeszcze nie
sy. Poza emocjami w powietrzu, które za pamięta się na
długo, najważniejszym elementem są jednak spotkania z Judź
mi. Dopiero chyba p:rzy takiej
okazji można dokładnie zrozunarodu,
mieć pojęcie jedności
trwałości państwa. Znane z przed
pierwszych
też
czy
woje~nych
powoJennycr r relacji informacje
odrębnościach regionalnych ,
o
dronależą już do historii. w
dze z Białegostoku do Białowic
ży spotkaliśmy w niedzielę kawalkadę. furman~k, którymi jechało wiejskie wesele. Kobiety
i mężczyźni, a szczególnie mło
dzież tu w najodłei:lejszym zakątk~ Rzeczypospo litej, byli ubrani tak samo szykownie jak
gdziekolwiek indziej w ł.odzi
ezy w Warszawie. Tak samo ulicami miast i wiosek - chodzą
tu młodzi ludzie zasłuchani w
melodie płmące z nieodłącz
nych tranzystoró~. Na ulicach,
domow, we wnę
frontonach
trzach hal fa brycznl'Ch spoty ka
hasła mówiące
same
się takie
e jubileuszu ćwierćwiecza PRL,
o wyborach, o potrzebie jeszcze
lepszego służenia ojczyźnie.
zaklady
dwiedziliśmy
pracy w Białymstoku,
w tym niegdyś najwojebiedniejszym
Podziwiawództwie.
my aktu'!!!iie Elbląg
zwany „republiką elprzez swoje wielkie
bląską"
ambicje i niezwykle wprost dow dziedzinie
zarówno
konania
rozwoju przemysłu na czele z
5łynnym „Zamechem " jak iszcze
w dziedzinie kultury.
gólnie
Któreż z małych 75-tysięcznych
miast zdobyło się na stały zawodowy teatr? Może to skutek
faktą, że 60 procent mieszkań
ców Elbląga nie przekroczyło
27 roku życia, a może przedP.
wszystkim rezultat tego, że wiPrezydium
ceprzewodniczący
miejscowej MRN mgr Włodzi
mierz Sak, który przyszedł z
n_akazem pracy i mówił, że ucieka, gdy go ,,,o_!!pracuje" , a J
jest absolzostał już 15 lat wentem filologii polskiej?
rajd
niezwykły
to
więc
Jest
impreza dla dziennikarza
dzo poż~teczna, dająca pogląd
;na całosć spraw kraju i jego
to pogląd
który
gospodarki,
czasem się gubi w nawale codziennych obowiązków. Jest więc
ten d:riennikarsk i rajd imprezą

J

tyczną.
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(Inform acja własna)

W środę przybył do Warszawy min ister dis stosunków gosp<>darceych z zagran i cą Niemie
ckiej Republiki Demokratycz nej
Horst Soelle.
Min. Horst soelle wraz z toosobami zowaqyszącymi mu
stał przyjęty przez ministra han
dlu zagraniczneg o Janusza BuPrzedmiotem rozrakiewicza.
mów były zagadnienia dotyczą
obrotów to
rozwoju
ce dalszego
a
Polską
między
warowych
N i emiecką Republiką Demokra-

Obrady XI Plenum CRZZ

Od da j bu tq
Telewizyjne Studio współcze
sne przedstawiło nam wczor.aj
s ł u c Il o w i s k o Andrzeja Mu
spektakl na przykła
łarczyka,
dzie którego można jak labora
przeanałizowt\Ć różnice
torium
między ·telewizyjny m a radioprzekazu. w
wym spt>sobem
s I y s z a I e n1
czasie
swoim.
„Oddaj buty" w radio i przyznam, efekt był lepszy. Działa
wyobraźnia,

G a r ś ć' wr a ż e ń

do fotel a prezy denc kiego między Polską a NRD

druhowie!

Alain Poher pełniący obowiąZuchy, harcerze, instruktoprezydenta Francji podał
zki
rzy Związku Harcerstwa Poloficjalnie do wiadomości decyskiego naszej Ludowej, sosprawie wystawienia- swo
w
zję
cjalistycznej Ojczyzny!
jej kandydatury w wyborach
W dniu otwarcia \' Alertu
prezydencki ch jeszcze przed upożdrawiam was z socjalisty- I pl}·wem
ostatecznego terminu
I
miasta,
Tych,
miasta
cznego
zgłaszania kandydatur, tj, przed
jest pomnikiem osią
któ_re
wieczorem.
poniedziałkowym
gnięć i chwały władzy ludoinformacja w tej
może
Być
dzieci
którym
w
miasta,
wej,
sprawie ogłoszona zostanie już
szczęsłiwie
spędzają
polskie
w piątek po południu.
swoje dziecięce lata.
Obserwatorz y p2lityczni w Pa
wysµ wają prz.2puszcze nia,
ryżu
was,
wzywam
ro~u
co
.Jak
byscie na rozkaz naczelnika
do wykonania zadań
stanęli
alertowycp.

ła
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Wyróżnienie

:Anczok w drugiej połowie. Naj
nasłabszym zawodnikie m w
szej drużynie był bezwzględnie
zaNapastnicy nie
Latocha.
„na
grał
chwycili. Lubański
stojąco" i nie starał się uwolnić od pieczołowitej opieki Hojakby nie wierzył w
lendrów,
swoje siły. Szołtysik miał prze
gry, ale sporo
błyski dobrej
momentów.
słabych
również
Wilim nie był w tym dniu najSłusznie
dysponowa ny.
lepiej
więc trener Koncewicz wstawił
na jego miejsce Żmijewskiego,
wniósł
który jednak niewiele
do gry. Z wyróżnionych już po
mocnik6w na najwyższą ocenę
zasłużył Blaut.

meczu
połowie
W drugiej
wyrównała.
się
gra bardziej
Skuteczniej grali przede wszyst
kim nasi pomocnicy, najsłabszy
z obrońców Latocha był aseku
rowany przez Blauta i prawa
holenderski ego
ataku
strona
dla
nie była już tak groźna
w Łodzi odbyły się propagan ·
Polacy coraz częściej
Kostki.
i składniej atakowali. W 57 mi- dowe zawody strzeleckie 0 puŁa
nucie Lubański znów nie wy- char gen. bryg. prof. dr
korz~tał świetnej okazji, w 59 sińskiego. w punktacji zespoło
Wilim po otrzymaniu wej wyniki były następujące: 1)
min.
idealnego podania od Szołtysika Orzeł w AM - 132 pkt, 2) AZS 4)
nie potrafił strzelić ci<> pustej 96 pkt, 3) Społem - 23 pkt,
20 pkt. Puchar zdobramki Losy meczu rozstrzyg- Gwardia nęły się w ostatnich sekundach byli strzelcy Orła - w AM.
doliczonych przez sędziego mi-,
W strzelaniu z KBKS 5 zwy.
nut. W zamieszaniu pod bram557
ką polską Roggeven strzelił w ciężył A. Kamiński z AZS orzeł
„okienko" i Kostka był bezrad pkt przed Możdzlrskim ny. Mecz został rozstrzygnięty. WAM - 556 pkt i Łuczyńskim
która była Orzeł WAM - 539 pkt.
Wygrała drużyna,
w KBKS 6: 1) M. Szolc (AZS)
w tym meczu jednak minimalnie lepszą i miała więcej inicja 524 pkt, 2) W. Łuczyński tywy.
510 pkt, 3) B. LeOrzeł W AM 502 pkt.
wiński (AZS) najOceniając grę Polaków
wyżej obok Kostki trzeba oceW strzelaniu z pistoletów wynie grę pomocników , którzy różnili się: z. Baj, R. Małecki, J.
Dzielnie Walczak, A. Białoskórska i w.
spisywali się dobrze.
walczyli obaj stoperzy, a także Błotnicka.

Strzelcy

Orła WAM

zdobyli puchar

w.

Rozmowy o teatrze
J. K.: Zacznijmy może od rzeczy bezspornej.
wa, druga w krótkiej historii Teatru
Wielkiego prapremiera polskiej opery, jest wydarzeniem dość niezwykłym.
Kompozy:torzy stronią na ogól od tego gatunku nmzycznego. teatry. jeśli zdarzy się opera współ
cześnie
napisana,
sięgają oo nią nienajchętniej. Warto więc podkreślić ambicję i odwagę dy1·ekl'ji TW.
M. P.: Oczywiście. W końcu trud:iiej jest wystawić prapremierę wiąże się to z ryzykiem, bo może
się ona okazać dziełem
nieudanym
niż wystawiać
opery z obiegowego repertuaru. Tym razem dr Zygmunt Latoszewski miał szczęśliwą rękę wybral dzie
ło Romualda Twardowskiego, w pełni ory;:inalne. ambitne i, choć na pewno niełatwe w realizacji scenicznej, w ostatecznym ksztalcie bardzo at;·akcyjne.
J. K.: Nie spodziewam się jedtuk, aby cała na-1
sza widownia operowa przyjmowała je bez zastrzeżeń.
Słyszałem i takie glosy akcji niewiele. temat taki,
że wiadomo, jakie będzie zakończenie, cóż to za opera... Nie ukrywajmy gdyby nie pieczołowitość z jaką do „Tragedyi o Janie i Herodzie" podszedł cały zespół, gdyby nie inwencja reżyserska
Romana Sykały
i przepiękna scenog-rafia
Mariana
Siańczaka. odbiór
przedstawienia
nie
byłby
najłatwiejszy.
M. P. To chyba słuszne uwa,gi. Muzyka
„Tragedyi" oratoryjnie potraktowana, wyrosła z tego samego pnia co „Carmina Burana" Orffa, wymaga bardziej
świadomego
odbioru.
Szczególnie
interesujące
jest tu połączenie muzyki nawiazującej d-0 motywów
XVII i XVIII-wiecznych, sakralnych (Jan, chóry, Prologus, An,gelus) i plebejskich (Diabły), z muzyką na
wskroś w:spólczesną,
śpiewaną przez
Heroda i jego
y , mieszkańcy Sródmiedwór. Znakomicie to wszystko, bez
zgrzytów zostało
ścia przenosimy się „ua
powiązane, dobrze też
służy
charakterystyce postaci.
koniec świata", Teofilów
J. K. czy Dąbrowę, niechętnie.
Nie jest to jednak bez za.sług pozostałych
l\l1mo ie tam buk tramrealizałorów.
Szczególnie
łrudne zadanie miał chyba
wajów nie budzi w nocy, dziereżyser, bo przecież dramat siaropolski wszystkim zaci w piaskownicach nie wdychają
spalin samocbodowyc~,
raz się kojarzy z „Historyją • 7.rnartwyebwstaniu Pań
każdy
posiada to, czego nte
skim" Dejmka. Roman Sykała szc7ęśliwie unilmął ana
mają na ogół mieszkania przy
logii, oparł się, przy ścisłej współpracy ze scenografem,
Piotrkowskiej centralne ogrzewanie,
łazienki
2 ciepłą,
na odmiennych zasadach konstrukcji widowiska (nie
bieżącą wodą, okna domów nie
scena mansjooowa,
lecz
pi.ęknie rzeźbione ławy dla\ wychodzą na odrapane, ponu•
chóru i
malowidło
otwierające
się
Jak ołtarz Wita
re podwórza-studnie. Może dla
Stwosza, mieszczące pustelnię Jana). Akcja na dworze\ tego, że w Sródmieściu osiągnę
liśmy jui to. o co dobijają się
Heroda tu już nie schematycznego „czarnego chaz
mniejszym
czy większym
rakteru", lecz miotanego pasjami człowieka rozgryskutkiem inne dzielnice - przy
zwoitą
komunikację,
dobrą
w
wa się jakby w sali
piasiedzeń,
przed
malowidłami.
zasadzie sieć sklepową... W cza
Koloryt
ten
ubarwiaJ:i\
postaci
diabłów, oiywiaJące
sie trwania najbliższej kadencji
przedstawienie i wnoszące wiele ludowego humoru. Wspo
p~yszlej DRN zo•tanie ona mnieć też trzeba o łańcu Salome, opcacowanym przez
Witolda Boi:kowskiego do wyrazistej, agresywnej muzyki.
M. P. Czas pomówić o pozostałych realizatorach, któ
rzy zadali sobie nie mniej trudu. Orkiestra, przygotowa
na przez Z. Latoszewskiego, wykorzystała chyba wszystkie możliwości tkwiące
w
dzioele
Twardowskiego,
brzmi też bez zastrzeżeń. Podobnie zres-ztą wywiązał się
z zadania chór prowadzony przez Mieczysława Rymarczyka i Mariana Toronia. Z wykonawcami trudniejsza
sprawa: nie sposób bowiem przy bardzo wysokim i wy
rownanym poziomie
wykonawczym,
wysuwać
kogoś
na pierwszy plan. 1·
J. K. Może więc podziękujemy sblorowo! Jana
śpiewali w kolejnych obsadach Władysław Malczewski
i Jerzy Jadczak, Heroda Andrzej Saciuk i Zdzisław
Krzywicki, Herodiad1:: Teresa Wojtaszek-Kubiak i Halina Romanowsk&. Prologusem był Romuald Spychalski,
zaś w rolaeh diabłów z charakłf\rystycznym zaci.ęciem
bawili nas Anłoni Majak, Tadeusz Gawroński i Adam
Duliński. Angelus 6o Tadeusz
Kopacki i Tadeusz Kapałka, Smierć Alicja Borkowska-Pawlak i Iz.-bella
Strzałkowska. Partię Salome iańczy Iwona Błaszczyk.
wyrazista, pełna ekspresji.
M. P. Czy obejdzie się bez uwag krytycznych?
J. K. Chyba nie. Mam
drobne
pretensje o akt
trzeci, w kłórym scena ustawiania snopków przez diabły jest zbyt długa i n•Żlllca. Poza tym drobiazg czy mikrofon, skoro w tym wypadku zdecydowano się
go użyć musi Smierć h'zymać w ręku?
M. P. Również akt I warto by nieco przepracować:
jest on zbyt długi i miejscami nużąc-y.
J. K. Lista naszyeh ,,skarg i zażaleń" jest jak widać'
bardzo skrom.na. Jenese raz się potwierdza; że mamy
do czynienia z przedstawieniem wybitnym
wiele zna
czącym dla polskiego teałr11 operowego.

ló dź
in flaeranti
to

tytuł

cyklu
artykułów· w który&h
przedstawiamy
oaiżywolniP.jsze problemy
p11szczególnych dzielnic
naszego miasta

oo
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31 grudnia ub. roku było nas d.;kładnie - nas „poddanych" Prezydium DRN-$ród- 140.064. Obecnie w polowie maja, jest nas na pewno o kilkaset osób mniej.
Od momentu, kiedy w szczerym polu, za rogatkami miasta, poczęły wyrastać pierwsze
bloki mieszkaniowe, liczba mieszkańców centralnej dzielnicy Łodzi zmniejsza się systematycznie. Spadek ten zostanie w na)bliższej przyszłości zakłócony, wybudowaniem
Sró<imiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (locum dla 30 tys. osób). Niemniej tendencja
zniżkowa oczywiście do pewnych granic istnieć będzie. Rzecz to logiczna, zrozumiała i w ostatecznym rachunku bardzo
pożądana. Po
pierwsze, z punktu widzenia
miasta - trzeba to nasze centrum „przewietrzyć" szerokimi arteriami komunikacyjnymi
- a więc burzyć to co na drodze, trzeba wystrzelić w górę wieżowcami - a więc burzyć to co przeszkadza, trzeba całość uporządkować, by Łódż dała się lubić a więc
jeszcze raz burzyć! Co? I domy mieszkalne i warsztaciki i stare fabryki.

mieście

tam gdzie trzeba, a więc przede
wHystkim w rejonie ulic: Ma·

u
m
ru

r.

mom mieszkalnym dokucza są·
siedztwo
starych, uciążliwych
dla ntoczenia fabryk. • W centrum jest najmniej zieleni, naj
więcej hałasu 1 pyłu. Iii Z bra·
ku dostatecznych ilości parkin
gów i garaży
samochody dostatecznie już liczne, by za·
sygnalizować
problem - stoją
na ulicy, ewentualnie w ciasnych uod\vórh.ach. • I rzecz naj
1111·ażniejsza mieszkania mamy
o najniższym standardzie (pro·
centowo rzecz
ujmując)
w
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pamiętnikactt
„Wspomnlema
rozmyoilania'', które wciąż pozostają najbardziej poszuiciwaną książką w Moskwie, marszalek Gieorgij Zukow nie wyk\ ucza, że Martin Bormann i lnm
zbrodnia1·ze z najbliższego oto·
czenla Hitlera uclek\J z Kancelarii Rzes;i;y
wieczorem 1 maja 1945 roku
•
Jak wiadomo rankiem tego dnia na
punkcie dowodzenia gen. Czujkowa, dowódcy 8 armil gwardii, znalazł Się szet
sztabu niemieckich sil lądowych, gen.
Krebs. z propozycją zawieszenia l>roni.
Dowództwo radzieckie oświadczyło Krebsowi, że przedmiotem rozmów może być

TJ
~

godz. 10 rano dowództwo radzieckie czekalo na odpowiedź Bormanna i Goebbelsa.
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~ Odpowiedź nie qadeszla I
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czterdzieści

jak się tylko ściemniło, zadzwonił do mnie
dowódca 3 armii szturmowej, generał W.
Kuzniecow I ze zdenerwowaniem VI glosie
zameldował:
_ Przed chwilą na odcinku 52 dywizji
gwardii przedarła się grupa niemieckich
czołgów, około 20 maszyn., które z wiei·
ką szybkością przedostały się na pólnocno-zachodni skraj miasta.
Było oczywiste, że ktoś umyka z Beriii:ia.
Nasunęły Się najbardziej nieprzyjemne
·
Kt ś
et powiedział, że
przypuszczema.
o naw

świcie

czołgów została ~~
~

o
2 maja grupa
wyk~yta o is ~ilom.etrów na p~łnocny
zachod od Berlina I szybko zniszczona
przez naszych czołgistów. Część maszyn
spłonęła, część została zdruzgotana. Wśród
poległych załóg nie znaleziono nikogo z
faszystowskich bonzów. Zidentyfikowanie
tego co zostało w spalonych czołgach byIo niemożliwe".

~ się parlamentariusz niemiecki przynosząc

praw-

2
~

relacja

ni<!

wyklucza

Kto uc1·ekał zKancelar·11· Rzeszy

~ odrżucerue przez Bormanna i Goebbelsa
propozycji bezwarunkowej kapitulacji.
o
~
W odpowiedzi na to o godz. 18 minut 30
~ z niesl~'chaną silą rozpoczął si<: o~tatnl
~ szturm generalny centralnej części mia~ sta, gdzie znajdowała się Kancelaria Rze~ szy I trzymały się resztki hitlerowców.
'~
Od początku misja Krebsa wzbudziła w
:/:: dowódcach radzieckich podejrzerua. . Czy
~ osaczonym hitlerowcom chodz!lo tylko o
~ odroczenie ostatecznej katastrofy o paro:
godzin , czy też może także o odwrócertie
~ uwagi od...
~
Pisze marszałek Zukow;
f;i
„Nie pamiętam dokladrue godziny, lecz
~
~

i

wywożn

Hi·
czołgi, które przedarły s 1ę,
„
tlera, Goebbelsa i Bormanna.
Niezwłocznie ogłoszony został alarm bojowy dla wojsk, które otrzymały rozkaz
niewypuszczenia żywej duszy z rejonu
Berlina. Wydano natychmiast poleceni1>
dowódcy 47 armii gen. Perchorowiczowi,
dowódcy 61 armii gen. Bielowowl i dowódcy I Armii Wojska Polskiego gen. Poplawskiemu, aby szczelnie zamknęli wszy
stkie drogi i przejścia na zachód i pólnocny zachód. Dowódcy 2 pancernej armii
gwardii gen. s. Bogdanowowi i dowódcy
~ armii szturmowej W. Kuzniecowowi roz
kazano zorganizować bez zwłoki pościg
we ws.:ystkich kierunkach z zadaniem od
nalezienia i zniszczenia wymykających się
czołgów.

~
~

dziwośei znanej wersji o tym, że Bor· ~

~ m i nut później wojska radzieckie otworzy·

~~ ~t~~f!f
arne~~fy o;~;~m~:j ~ :nt~~~al~e~
lina. Dopiero o g0dz. 18 znowu pojawi!

~

~

~
~
2

mann uciekał w jednym z czołgów ale
opuścił go, zanim czołgi zostały zatf\ZY•
mane i zniszczone.
M;arszałek Zukow przyznaje w pamiętnikach, że początkowo miał w11tpliwośct

Powyższa

Brak decyzji dotyczącej najperspektywy dzielnicy
„wiąże"
władzy
dzie1nicowej
ręce. Nie wiedząc czy ulica taka czy inna będzie poszerzona
za 2 lata, czy za 20, czy w
ogóle będzie poszerzona, a
w
związku z tym czy stojące przy
niej domy będą tam dalej sta·
ty. które rudery i kiedy zostaną wyburzone itp. itd. nie
bliższej

można sporządzić długofalowego

co najważniejsze, obowiązują
cego planu remontów. Nie wiedząc czy na dany dom nie zapadnie
śmierci", nie
0 wyrok
wiadomo, czy można poddać go
kompleksowej modernizacji
i
za ciężkie
pieniądze podnieść
standard wyposażeniowy
jego
mieszkań. Czy można modernizować żłobki i przedszkola, roz
budowywać je?
A nuż okaże
się,
że wpakowano
pół milio-

i

o śródmieściu

JERZY KATARA.SIN"SKI
MIROSLAW PIETKIEWICZ

~

tej'l<i Konstytucyjnej, 10 Lute~zupełniona nowymi pawilo
nami handlowo-oslugowymi. Nie
mówiąc o tym, co będzie
się
działo przy ul. Głównej, gdzie
od przyszłego roku ruszyć ma
budowa całego kompleksu skle
pów-salonów, zakładów gastro·
nomicznych
i
reprezentĄCyj·
nych punktów usługowych ma·
jących
służyć
nie tylko nam,
ale całej ł, odzi„.
Toteż nietypowe dla pozosta·
łych dzielnic są nasze przedwy
borcze postulaty.
Nie dotyczą
ani komunikacji (trasy tramwa
Jów nam odpowiadają - draż·
ni co najwyżej brud w wozach).
ani handlu (oczywiście z drob·
nymi
wyjątkami).
Dotyc;zą
•praw 'Innych: mamy żłobki i
przedszkola przeważnie w starych ruderach, bez ogródków.
w batdzo
ztvch
warun!<ach,
mniej niż w innych
dzielnicach wprawdzie T.atłoczone. ale
i tak "przegęszczone"
ponad
dopm1zr.za\ną miarę. •
Naszym
poradniom !Pkarsk;m daleko do
reornentac.li
(vide
warunki
lokalowe Poradni Specje !istvcz
nej puy ol. Próchnika), • Do·

go
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rzeczywiście popeł- ~~

co do tego, czy Hitler
nil samobójstwo. Wątpliwości te podtrzymywało także nieodnalezienie Bormanna
i marszałek Zukow wyraził je publicznie
wobec radzieckich 1 zagranicznych dzien·
nikarzy na konferencli prasowej w Berlinie. '
„Nieco później - pisze w pam!ętnlkaci;i
- w wyniku przeprowadzonych dochodzen
przesłuchań osobistego personelu medycznego Hitlera itd. zaczęły do nas napływać dodatkowe, bardziej konkretne informacje potwierdzające fakt samobójstwa Hitlera. Jestem przekonany, ż<! nie
ma podstaw do powątpiewania w jego sa-

mobójczą śmierć".

JERZY SZPERltOWICZ
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mieście.

Wiadomo -

najwięcej

ruder jest w centrum. I to są
prob1emy nas, mieszkańców Sródmieścia dzielnicy. a nie Sródmkścia cen·
trum.
Można by do nieb dodać i to:
wielu mieszkańców Sródmieścia
czuje się bardzo niepe\vnie w
starych domach. Będą wyburzo·
ne czy będą remontowane? A
moze - co nas najbardziej de·
nerwuje
najpierw wyremon
nasze

towane,

a

W 1'61

r.

potem wyburzone? •

Prezydium DRN·
w\·dalo na kanitał·
ne remonty ponad 100 mln zł.
Najwięcej
:w Lodzi.
W tvmże samym 1968 r. wybu
dowano w centrum
najmniej,
bo tylko 800 izb. A od rozpoczęcia budowy SDM dzieli nas
omalże nieca1a pr7.y$zła kaclen ...
cja... Więc remontować!
Ale
co? w tym cały sęk. Do tej po·
ry nie ma bowiem wiążace!;o.
to znaczy zatwierdzonego szczegółowego planu urbanistyczneeco
dzielnicy. Planu, który zawierałby
podstawowe informacje
dotyczące tego co w dzielnicy
pozostanie nietknięte. co adaptowane, a co w ogóle wyrzucone. To jest sprawa najistotniej
sza, która raz rozwiązana definitywnie pozwoli wreszcie na
rozpoczęcie konkretnego działa·
nia, planowego. nie poleęajace10 na improwizacji. Posiadanie
planu szczegół'>wego
dzielnicy
pozwoli rozplanować kolejność
i zasięg remontów (Prezvdium
stawiał: będzie na
kompleksowa modernizację), remontów nie
tylko domów mieszkalnych. ale
i użyteczności
publicznej (a
więc poradni,
szkól, żłobków
itd.). Rozwiązanie tego problem n leży oczywiście poza zasię
giem wła<lz d?ielnicowych - t">
!"Jlr::.wa PT~7vrli11M RN m. ł . o
r1'7i wł„,lzy także przez nas
wybieralnej.
Sródmieście

na w dom, który za dwa lata
zniknie z planu Łodzi ... ? Wla·
dza bowiem nie chce wydawać
pieniędzy na ślepo, niepotrzeb·
nie. A że nie chcemy by wy•
rzucano nasze
pieniądze
domagamy
się
jest
to
podstawowy nasz postulat - by
wreszcie tenże plan szczegóło
wy dzielnicy Sródmieście został
do l<ońca dopracowany. Rozwią
zanie tego problemu to natura\
nie nie panaceum na wszystkie
dzielnicowe bolączki, ale to wa
runek umożliwiający rozwiaza·
nie wielu z nich. o nich. tych
drobniejszych, dotyczących jed•
nego podwórka czy bloku najlepiej
powiedzą
mieszkańcy
Sró!lmicścia

już

bezpośrednio

swoim kandydatom na radnvcb.
A. PONIATOWSKA

Pierwsza w CSRS
elektrownia
atomowa
W tym roku na Słowacji od
dana
będzie
do eksploatacJ1
pierwsza w Czechosłowacji elek
trov•nia atomowa - „A-1" o
mocy 150 megawatów. Projekt
tej elektrowni opracowywany
był przy ścisłej współpracy spe
cjalistów radzieckich.
Budowę
„A-1", w tym także konstrukcję unikalnego
reaktora atomo
wego, pracującego na natura!nym uranie, oparto na dokumentacji radzieckiej.
Ostatnio opracowano projekt
drugiej czechosłowackiej elektrowni atomowej o mocy 500 me
gawatów. Program rozwoju gospodarczego CSRS przewiduje,
że do 1980 roku czynnych tam
będzie 8 elektrowni a!S'mowych.
Będą one wytwarzać 19 miliardów
kilowatogodzin
energii
rocznie.
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Prezentujemy kandydatów na radnych do ORN-Sródmieści
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EDMUND ZATORSKI.
Ma
już
za
sobą
trzy
kadencj e
Rady. Tym razem kandyduje
po raz czwarty.
Zawodowo
kieruje działem
mechaniczno
energetycznym
ZPP
"Fenix".
' Przez cały czas
swe;
działalności
w Radzie
pracuje w komisji gospodarki komunalnej, budownictwa
i remontów, której jest dłu
goletnim przewodniczącym.
-

uważa

Co

większe

pan

osiągnięcie

w

za najubieg-

łej

kadencji?
To, że udało nam się opracować wzorzec
kompleksowego remontu kapitalnego.
Ustalono, że remonty
takie
mają dotyczyć budynków
o
dużych
wartościach
konstruk
cyjnych.
Postanowiono
nie
przedłużać sztucznie życia budynków nie posiadających takich wartości, a tylko utrzymywać je w
stanie używal
ności tak długo, jak na to pozwala stan techniczny,
Następnie zaś przekazywać stare domy do rozbiórki. W ten
sposób
zaoszczędzi się wiele
społecznego grosza, Zadaniem
dla naszej Rady będzie przeprowadzenie w 1970 r. dwóch
takich eksperymentalnych re
montów, a w latach 1971-75
dalszych.
Pragnieniem Rady jest, aby
ani
jeden
dom
mie.;zkalny
-

śródmieścia

w

następnej

szło

600 mln zł. Dzięki temu
produkcja wzrośnie dwukrotnie. Z kolei zakłady "Olimpia"
zbudują
swoje locum
na Retkini. Będzie to także
nowoczesny zakład. Na pytanie, co znajdzie się na mIeJscu dzisiejszych fabryk, które "wyjdą"
ze śródmieścia,
musi odpowiedzieć plan szczegółowy
zabudowy
naszej
dzielnicy.
ZENOBIA
STYRANKA.
Pracowała

Jak

ocenia pani

sytuację

DZJS NA KOLUMNm 3 ZAMIEŚCILIŚMY ARTYKUŁ I'T.
"ZE ŚRÓDMIEŚCIA· o SRÓDMIEŚCIU".
PRZED ODDANIEM DO
DRUKU, Z JEGO TREŚCIĄ
ZAPOZNAUŚMY TRZECH KANDYDATÓW NA RADNYCH DO IJRN-ŚRÓDMIEŚCIE PROSZĄC ICH O WYPOWIEDZI NT. PROBLEMÓW PORUSZONYCH W TYM
ARTYKULE. A OTO CO MÓWIĄ KANDYDACI:

już

w
DRN
przez
dwie
kadencje.
W piel'wszej by
ła członkiem ko
mISJI
porządku
publicznego
komunikacji, w
drugiej
komisji
mieszkaniowej.
Obecnie kandyduje po raz trzeci.
Z zawodu jest cerowaczką . W
' "Olimpii" pracuje już 19 lat.
Od szeregu lat pełni w tym
zakładzie
funkcję sekretarza
Komitetu Zakładowego PZPR.

cznik

obecną

mieszkaniową

nia ze śródmieścia starych za
kładów pracy. Np. "Fenix",
posiadający obecnie 5 oddzia-

łów, przeniesie je w rejon u-

licy Brzezińskiej, gdzie zbl1dowany zostanie nowoczesny
obiekt. Koszt inwestycji i mo

I

dernizacji oblicza się na prze-

GłosującYl'h
po raz pIerwszy
jest w śr6dmieściu li tysięcy
os6b. l czerwca p6jdą oni do
urn wyborczych.
Gdy Złożyliśmy wizytę w Komisji nr 257 przy ul. Piotrkow
skiej 125,
przewodniczący Zenon Marciniak,
wskazał
nam
na młodą osobę, która sprawdzała właśnie swoje nazwisko w
spisie wyborców.
Anna
Zak.
głosować będzie po raz pierwszy. Chce więc mieć pewność,
czy
został!, nmieszczona na
liście.

przewodniczył

sesjom DRN. Zawodowo pracuje jako dyrektor w Przedsiębiorstwie
Sprzedaży Okazyjnej i Komisowej,
Jakie naj pilniejsze zadania widZiałby pan dla przyszłej
DR N?
Dla komisji oświcty poważnym zadaniem będzie pomoc szkołom w wykonywaniu funkcji wychowaWCZYCh.
Konieczny
w tym celu jest
ściślejszy kontakt radnych z
komitetami rodzicielskimi
i
radami
pedagogicznymi.
Na
lepsze
rozwiązanie
czeka
WCląZ
problem
zapewnienia
dzieciom opieki po lekcjach
w świetlicach, na placach i
boiskach.
Niezbędna wydaje
się pomoc w
zdobyciu odpowiedniego wyposażenia
pracowni
szkół różnego typu.
Dzieci
śródmieścia
odczuwają niewatpliwie
brak terenów
rekreacyjnych. W wielu przypadkaCh organizO'fauie tego ty
pu oś rodków hamuje brak pla
nu zabudowy śródmieścia.
W przyszłej kadencji należa
łOby
bard7.iej
niż
dotychczas
wykorzystać
fOTuln
kon,ventu
seniorów dla
wsp61nego omawiania planu pracy i działania
wszystkicll komisji naszej Rady, a także Prezydium DRN.

wy~orczych

MJodzież Sr6dmieścia,

zwłasz-

cza aktywiści ZMS biorą czynny udział w akcji przedwyborczej. Ich dziełem jest m. in.

dekoracja wielu łokali wy borczych. Pełnią oni te" dyżury.
pomagajac komisjom. W ramach czynu młot!ego wyborcy,
się

Należałoby

przepracować

52,3.

Pamiętajmy,:te sprawdzanie
list Odbywa się tylko do niedzieli 11 bm. włącznie.

również

ustalić

wspólnie
najważniejsze zagadnienia, ktQ.rym {Jowinny być
poświęcone sesje.

10 tys. godzin. Dotychczas legitymują się już przepracowany
mi 9,5 tys. godzin. W niedzielę 18 bm. stawić się ma do
pracy 2 tys. młodzieży.
Jak
dotychczas,
42,7
proc.
mieszkańców Śr6dmieścia sprawdzilo listy wyborcze. W całej Łodzi procent ten wyniósl

Informacja telefoniczna

straż

Pożarna

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO 07. 400-00,
Informacja PKP
Informacja PKS
Pomoc drogowa PZM
Pogotowie energetyczne
Pogotowie oświetl. ulic
Ośrodek Inf. Usł. ŁZSP
Ł6dzki

OśrOdek

Turystycznej

Infor~

03
08

09

500-00
581-11
265-96
533-09
334-31
220-89
398-10

359-15

TEATRY
TEATR WIELKI
godz. lI!I
.. Zemsta nietoperza H
TEATR POWSZECHNY - eodz.
19.15 "Kawior i kaszanka"
TEATR NOWY
godz. 19.1.5
uRewizor"
MAŁA SALA godz. 20 "Kslę
życ

świeci

nieszczęśliwym"

TEATR JARACZA IW salI Teatru Rozmaitości) gOdz, 15
"Niemcy", godz. 19.15 .,Każdy
kocha Opalę"
TEATR 7..15
godz. 11I.1S
"Demoniczny nadkabaret"
OPERETKA - godz. 19 •• Turniej
w Rio de Maracasso"
TEATR PINOKIO - godz. 1'1.30
.. Klonowi bracia"
TEATR ARLEKIN - godz. 17.30
"Przygody warszawskiego mi

eo'? GDZIE ? J{IEDV~
ności

MUZEUM HISTORII WŁ()KIEN
NICTW A (ul. Piotrkowska 282)
czynne od 10-17.
MUZEllM RUCHU REWOLUCYJ
NEGO (Gdańska 13) Wystawa "Gen. Swierczewski Walter" czynna od godz.
10-18.30.

MUZEUM SZTUKI
(Wlę"kow
ski ego 36) - czynne w godz.
11-19.

MUZEUM KATEDRY EWOI,UCJONIZMU Ul. (Park Sienkiewicza) - czynne od godz.

-

16, 19

POLONIA - .. Ko~kcjoner" od
lat 18 (ang.-USA)
godz. 10.
12.30.

15. 17.30,

WISŁA 16
(wł.)

20

MKról Edyp" od lat
godz. 10. 1S.36. 15.

17.30. 20

WŁ()KNIARZ

- "Fantomas con
tra Scotland Yard" od lat 14
(franc.) godz. 10. 11.311, 15.
17.30, 20

WOLNOSC Dni Filmu Polskiego - 1969. "Pan Wołody
Jowski" od lat 14, godz. 19.
13. 16, 19

ZACHĘTA

- "Jak ukraść milion dolarów" od lat 14 (USA)
godz. 10. 12.30, 15. 17.30. 20
TATRY - LETN1E .. Po rwa
ny za młodu" (NRD) godz.
19.15 (czynne tylko w dni pogodne)
KINA STUDYJNE
STYLOWY - "Kobieta diabeł"
od la t 18 (jap.) godz. 15.45.
18. 20.15

STUDIO
.,Kslężnlczka" od
lat 18 (SZWedzki) godz. W.li.
19.30

• * •

- Pożegnanie z tyłu
"Slubowanie" od lat 16
(braz.) g. 10. 12, 14. 16. 18. 20
CZAJKA "Słodki ptak mł.<>
dośc!" (USA) od lat 16 godz.
ADRIA
łem:

17.

19.15

ENERGETYK - "Anna Karenina" (radz.) od lat 16 g. 17
GDYNIA
•. Imlona miłości"
od lat 18 (franc.)
I!odz. 10.

10-17.

MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
i ETNOGRAFICZNE (Pl. Wol-

~_

lUNA
DnI Filmu Polskiego 1969 "Pan Wołodyjow• ski" od lat U. godz. 10. 13.
BAŁTYK

sia"

MUZEA

14) -

11-17.

12.15. 14.30. 17. 19.30

HALKA 1 MAJA

----~~--~--~--~~~~
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nierzynne
Dm Filml!t Rolo

skiego 1969. "Pan Wołody
skiego 1969. Adaptacje literackie na ekranie: "Ogniomistrz
Kaleń"
od lat 16,
g. 15.30,
17.45, 20.
ŁĄCZNOŚC

"Westerplatte"
od lat H (pol.) godz. 18
LOK - Zestaw filmów krótkometrażowych z cyklu: "Rozkwit nauki, kultury i sztuki
w 25-1eciu PRL", "Na studium
zaocznym",
"Będzie
teatr
pjerwszy", "Od rudy 00 siar
ki",
"Laboratorium nieznane" godz. 15, 16.15, "Zapach
migdałów" (bulg.)
od lat 16
godz. 17.45, 20
MŁODA
GWARDIA "Zjazd.
rodzinny"
od lat 16
(węg.)
godz. lO, 12. H, 18, 18, 20
MUZA - "Gringo"
od lat 16
(wł.) godz. 15.30. 17.45. 20
OKA "Mały zbieg"
(radz.)
od lat li godz. 15,30, "Zycie
złOdzieja"
(franc.) od lat 16
godz. 17.45, 20
POLESIE
.. Agent o
dwu
twa{,ZQch" (fe..) od la~ 14 g.
17, 19

POPULARNE - HMąt swojej Za
ny" (pol.) od lat 12 godz. 17,
tli
PRZEDWIOŚNIE

- ,.Krzyżacy"
(pol.) od lat 12 godz. 15.30, 19
PIONIER Zestaw krótkome,t ra7-Owy pt. "Wielcy Polacy",
"Literatura", ".Jerzy Szaniawskj", "Witkacy",
"Na trakcie pobok Ska wy" non stop
godz. 16-19,
"Operacja
św.
January" od lat 106 (wł.) g. 20
POKÓJ - "Wypadek" od lat 18
(ang.) godz. 15.30. 17.45. 20
REKORD - "Najlepszy na torze" od łat 11 (rad z,) godz.
10, 12, 14, 16, 18,

20

ROMA - .,Człowiek z M-3" od
lat 14 (pol.) godz. 10. 12.30. 15.
17,30

20

SOJUSZ
.,Kat" od lat ł6
(h:szp.) godz. 17. 19
STOKI - .. K~nl«a nt1rlruojąee_

Anna Lasota - technol<>g d.t!te
wiarz w ZPD "Lido",
~resa
Lis - prasowaczka w ZPD im.
M. Konopnickiej,
Mieczysław
Zakrzewski - oflcer WP, Irena
Ziomka - księgowa eTB, Adam
WOłójczyk tokarz narzędzio
wy Łódzkiej Fabryki Zegarów,
Walenty Fajkowski
tapicer
Łódzkiej Fabryki Mebli, Brunisława KościeIska kier. działu organizacyjnego Biura Rozliczeń Budownictwa. Józef Zirnnoch - magazynier ŁZG Kawiarnie, Henryk WasiJewski z-ca dyr. ZUH1T, Zdzisław Wachowski - sekretarz KD PZPR,
Zenobia Styranka - cerowaczka ZPD "Olimpia".
Romuald
Chrzanowski - ekonomista Zakladu Energetycznego Łódź-Wo
jewództwo, Roman MajeWSki kontroler Zakładów Energetycz
nych Łódź-Miasto, BoleSław Pacanowsl<i artysta rzeźbiarz
w MDK, Jan Kowalski - dziewiarz PZPDz im . Rychlińskiego,
lIalina Klasztorna szwaczka
modelarz PZPDz, im, Rycl1liń
skiego, Czesława Adamiak
motorowy MPK, Wiesława Wój
towicz - kierownik kadr Okr.
Urzędu
Telekomunikacji Mię
dzymiastowej, Władysław Koznlski z-ca przewoon. Prez.
DRN
Łódź-Sródmieście,
Roman Pietrzak dyr. Przeds.
Sprzedaży Okazyjnej i Komisowej, Tadeusz Cieplucba - listonosz UP, Irena Sipowicz farmaceutka
Zarz.
Aptek m.
Łodzi, Irena Majkowska - kraw
cowa, właścicielka zakładu, TereSa Lichowska - dziewiarz Do
n111
l\1ody "Telimena", Teresa
Wróbeł pielęgniarka StaCji
Pogotowia Ratunkowego, Wła
dysław
Rossa
nauczyciel
ZSZ. Galla Wasilewska - inspektor
Centrali
Surowców
Wtórnych,
Zofia Gol<:bicka laborant ZPP im. Jurczaka.
\Vładysław Poszepczyński - ren
cista, Kazimierz ' Skupiński
lekarz Przychodni Obwodowej
Łódź-Sródmieście, BroniSław Do
ner - stolarz ŁPBM nr l, Jerzy Jarosz
kotoniarz ZPP
im. 1\f. Buczka, Stanisława Gro
nostaj - technik Okr. Urzędu
Telekom., Karol Jarosiński pracownik umysłowy w ,.Węd
liniarzu", Jacek PiotrOWSki nauczyciel.
Zarz. Dzielnicowy
ZMS, Bronisław Kaczmarek ks:ęgarz "Domu
Książki",
Lechoslaw Ciecbowski
kier.
zpp
im. M. Buczka,
Aniela.
Porada szwaczka ZPP im,
Jurczaka.
Stanisław
KOlodziej
- monter Łódzk. Przeds. lnsta
lacji Sanitarnych, Natalia Ma
cierzyńska krawcowa Domu
Mody
"Telimena",
Kazimierz
Janiszewski - krawiec, właści
ciel zakładu, Jan PaJmąka
kier. działu ekonomi cz. Centr.
Laboratorium Przem. Dziewiar_
Skiego i Pończ., Józef MiJwicz
kierownik Banku Sp6łdzieł-

-

Od wyborów do wyborów •••

I

••. w ciągu ubiegłych czterech
lat, na remonty w
Śródmieściu wydatkowano 309 mln zl.
Wykonano roboty w 422 domach o 14.419 izbach. Podłączono 79 budvnków do sieci wodo
ciągowej i. kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej. Wybudowano 31 budynków
gospodar-

~'-'-'-'-'-'-"-"-"-"-"-'-"-"-"-"-'-......"-"-'-'-'-'-'-'-'-~'-'-'-'"'"'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"-'-'-'-'-'-'-'"'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-~'-'-'-~'-'-~'-~'-'-,,'-"-"-"-"-"-,"-"-"-,......"-"-"-'-'-'-'-"-"-'-,"-,"-"-"-,'""
WAZNE TELEFONY

Lista kandydatów do DRN-Śródmieście obej
muje 118 osób wyróżniających się aktywnością społeczną i zawodową. Poniżej zamieszczamy pełny wykaz ich nazwisk

i

dotychczas pomoc, przede wszy
skim źe strony MZBM.
Każde spotkanie . z
mieszkańcami z jednej strony pomagało mi
poznawać lepiej
sprawy życiowe obywateli, z
drugiej mobilizowało mnie do
społecznego
działania
na
rzecz naszej dzielnicy.
Najbliższe spotkanie z wyborcami odbędę 14 bm. w szkole
przy ul. Wigury. Na pewno
jak zwykle tematów do rozmowy nie zabraknie.
MGR ROlUAN
PIETRZAK. Pra
cuje jako radny
od 1959 r. VV
ostatniej kadenCJI
był
przewodniczącym ko
misji
oświaty
oraz
przewodniczącym
konwentu seniorów.
Przez kilka lat

11 maja

zobowiązali

dyżuru

okazję
wysłuchiwać
żal6w
związanych
ze
wspólnotą
m\eSZl<aniową.
Tym
ludziotn należy się większa niż

Skarg

pięcio

latce nie pozostawał bez wody i kanalizacji. Z tym wiąże
się potrzeba
zakończenia wreszcie
budowy
zaplecza
dla
MZBM, a także przygotowania
odpo,w i.e dniej ilości izb zastęp
czvch,
Konieczne
jest
także
szybsze niż dotychczas tempo
podłączania
domów clo miejSkiej sieci ciepłowniczej. Wszy
stkie te zamierzenia
wymagają jednak
opracowania
planu
urbanistycznego
dzielnicy. 00tychczas
wiadome
są
tylko
trzy
odcinki
zabudowy:
Pl.
Wolności, Śr6dmiejska Dzielnica Mieszkaniowa i Osie41e "Ma
tejki".
Do
pozytywnych
zjawisk
można zaliczyć
fakt usuwa-

elektryczny,
Podczas peł
radnego nieraz

miałam

Cieszy nas, że pod koniec ub.
roku wskaźnik zaludnienia
w
śródmieściu zJ'nalał do 1,44 na
jedną izb<:. Ponieważ sama mie
szkam w mieszkaniu
wspólnym,
rozumiem tych wszystkich, kt6rzy marzą o mieszkaniach samodzielnych. Przed rad
nymi w przyszłej kadencji stoi
więc
bardzo
ważne
zadanie,
nl1samodzielnienia"
mieszkań
wszędzie
tam, gdzie to
jest
możliwe,
zwłaszcza
p"r~y
okazji przeprowadzania remont6w
kapitalnych.
Czas, aby każda
rodzina miała swój własny Ji-

sprawdzani e list

U'"""""""""""""",J

i

kuchnię.

nienia

dzielnicy śrÓdmiejskiej?
Pod tym wzgiędem jesteśmy w
dość
szczególnym
położeniu.
WiQkszość mieszkańców
śródmieścia
mieszka
w domach starych, nierzadko pozbawionych wygód. W
dodatku w mieszkaniach tzw.
wspólnych. W ciągu mmlOnego czterolecia niewątpliwie
wiele zmieniło się na lepsze.
Nie licząc przeprowadzek do
domów spółdzielczych, w nowym budownictwie otrzymało mieszkania 2.180 rodzin, a
w starym 2.308. 1278 rodzin wyprowadzono z lokali
niemieszkalnych.
N asza komIsJa
rozpatrywała na ogół
pozytywnie
podania o przydział zwalnianych przyległych
pokoi dla rodzin zamieszkują
cych w zbyt
zagęszczonych
lokajach. W pewnym stopniu
poprawiło to warunki mieszkaniowe.

Do niedzieli

gazowy

własną

w

-

go bombowca" od lat 11 (rad z.)
godz. 16, "El Greco" od lat
14 (wł.-fr.) godz. 18, 20
ŚWIT Adaptacje literackie na
ekranie: "leochankowie z Ma
rony" od lat 18 (pol.) gOdZ.
16, 18, 20

TATRY
Bajki:.,O dziel.
nych
krasnalach I niedzielnych gościach", "Jacek t wie
wiórka", "Zaproszenie". ,.PeU-kowboj", ,.Peti i cudowny
środek" godz. 16, 17. Dni Filmu PolSkiego - 1969, Od "Za
kazanych piosenek" do "Pana
Wołodyjowskiego".
"Spotkania" od lat 16 godz. 18. 20
DYZURY APTEK
Piotrkowska 193,
Niciarniana
15, Rzgowska 51,
R. Luksemburg 3, Jaracza 32, Gdańska 21.
DYZURY SZPITALI
Klinika AM . Pol.-Gin. im.
Curie-SkłOdowskiej,
ul. CurieSkłodowskiej
15
przyjmuje
romące
I chore ginekologicznIe z dzielnicy Górna.
11 Klinika
Pol.-Gin. AM, ul.
Sterlinga 13 przyjmuje rodzące I chore
ginekologicznie
z dzielnicy Sr6dmieścle z Rej.
Poradni "KU przy ul. Kopciń
skiego 32 I Nowotki 60.
Klinika WAM, ul. M. FornalSkiej 37 - przyjmuje rodzące
i chore ginekologiczni e z dzielnicy Polesie I Sródmieście z
Rej. Poradni "K",
ul. Piotrkowska 107 ; Piotrkowska 269.
Szpital Im. H. WOIf, ul. Ła
giewnicka 34/36
przyjmuje
rodzące I chore ginekologicznie
z dzielnicy Bałuty.
Szpitał
im. H. Jordana, uL
Przyrodnicza 7/9
przyjmuje
rodzące i chore ginekologicznie
z dzielnicy Widzew.
Informacje o dyżurach szpitali innych specjalności teL 03.
Nocna pomoc
pielęgniarSka
Al. KOściuszki ł8. tel. 324-09 zgłoszenia
telefoniczne na za·
biegi do domu w l!od2. 19-5.
Nocna -pomoc
lekarska, ul.
Sienkiewicza 137, tel. 4U-44 w
godz. 19--5.

czych,

Odnowiono 29t elewacji.
obrotu handlu caprzypada na Sródmieście. W
obrotach gastronomicznYCh procent ten doszedł
do 70.
Powierzchnie
sklepów
ZWiększyły się
o 2.800 m kw.
W zakładach gastronomicznych
przybyło 200 miejsc.
•.• w śrÓdmiejSkim USC uznano zbędność 70 róźnego rodzaju zaświadczeń. W skali rocznej zwolniło to obywateli od
przedkładania
około
211
tys.
,,.papierków" •
•.. zmodernizowaIlO
508 lamp
uliczny_ch, a nowych punktów
świetlnych
zainstalowano
270.
Obecnie
dzielnica
ma
3.090
lamp,
w tym 973
żarowych,
795 jarzeniOWYCh i 1-.261 rtęcio
wych.
•.• wartość czynu
społecznego
mieszkańc6w
wyniOSła
p<>nad
I1 mln zł. W tym roku
plan
zakłada
wykonanie robót war
... 50 proc.
łego miasta

tości

9,5 mln zł.
... Prezydium DRN odbyło 116
posiedzeń, na których
pOdjęło
~25 uchwal. W 457 spotkaniach
wzięło udział 40 tys, obywateli.

•.• ;;redn;a plac a
go

sta tystycznedzielnicy
na
roku
1964
wyniOSła
a n~ koniec 1968 roku

mieszkańca

koniec
1.511 zł,
1.893

zł.

... w czasie kampanii wyborczej 1965 rokll i w okresie kaaencji do 1968 r.
mieszkancy
zglosili 363 postulaty. Do konca 1968 r. z.ealizowano 194 po-I
stula ty, do realizacji w la'tach
1969-70 przewidziano 32, a po
roku 1970 2fT postulatów.
•. 892 obywateli otr:<ymało odznaki za pracę społt!czną przy
porządkowaniu
i
upiększaniu
dzielniCY. W 1'14 kom6rkach i
ogniwaCh różnych
organizacji
dziala ponad 2G tys. aktywist6w.
... wybudowano 2.796
nowych
izb. Wyburzono 1955.
..obecnie 83,5 proc. ulic Śród
mieścia m-a szlachetną nawierzchnię· W 1964 roku procent ten
wynosi! 69,1 proc.
. .. księgozbiory
bibliotek
rejonowych
zwiększyły
się
o
40 tys. woluminów.
.. nadwyżka
budżetowa
DRN
wyniOSła :!4,6 mln zł. Z tej sumy najwięcej, bo 9,4 mln pr7.e
znaczono na oŚ,·.- i!'ltę, a 7,8 mln
na zdrowie i opiekę społeczną.

czego Rzemiosla, Alicja Kwiatkowska - z-ra przewodn. Prez.
DRN, Edward Górecki - adwokat Zespołu Adwokackiego nr 3,
Stanisław Jaszczak
nauczyciel
XVII
LO,
Maksymilian
Ruppert - kierownik Spółdziel
ni Pracy "Precyzja", Ludwik
Kuna ślusarz Zakł. Kserograficznych. Adamina Horynek
kier. działu rozpowszechniania "Filmos" , Bernard
rdalacllowski - kier. Miejskiego Urzędu
Radiofonii Przewodowej,
Janina Kokociflska cew iarka ZPDz. "Lido",
Mirosława
Chuderska
szwaczka ZPO
im. Próchnika, StaniSław Wołowiec kwatermistrz Ośrod
ka Szkolenia Oficerów Politycz
nych,
Ralał
Les~czyński.
adiunkt UŁ, Cecyha SkoD1eczna - kier. działu :t:PO im. M,
Fornalskiej, Zygmunt Krystań
czuk - kier. OCft1z. Wydz. Fin.
Prez. WRN, Bronisława SUlej
kier. działu ZPP im. M.
Buczka, StaniSław Kępińskl komendant KD MO,
January
Krawczyk - prezes SpÓłd zielni
"Xenon",
Antoni Gwóźdź
adiunkt AM, Jan Bartkowiak dyr. handlowy WP "Arged",
Stanisław
Niedzielski
dyr.
Ł6dzkiej
Drukarni Dziełowej,
Maria Michalsl<a
brakarz
ZakL Uszczelek i Wyr . Azbestowych "Azbest", Paweł '~a
licki - prezes Spółdzielni "MaZOWS7~",
Aleksander Pyzowski
- technolog Zakł. Mechanicznych
im.. Strzelczyka,
Józef
Daio_k brygadzista Urzędu
Telefon.
Miejscowych,
Jerzy
Chabelski
I sekretarz KD
PZPR, Antoni Robak z-ca
dyr. Centrali Tekstylno-Odzieżo
wej, Marta Milczak - rozdzielaczka ZPDz. im. Duracza, Antoni Nowaliliski - asystent reżyser.
Teatru . Wielkiego, Tadeusz Białkowski - muzyk Filharmonii, Tadeusz Stelaniak kier.
ref. polit,
Woj.
Oddz.
PAX, Franciszek Korzeniewski
- motorniczy MPK, Irena Trela
- księgowa Zarządu PSS "Społem", Zygmunt Rubaszewski technik
dziewiarz ZPDz,
im,
Duracza, Maria Wałda-Skalmow
ska
lekarz lU Przychodni
Rejohowej. Paweł Walczak
gł. energetyk Zakł. Sieci Cieplnej, Walentyna Kozi<>rodzka szwaczka ZPO "Pol boy", Danu
ta Rad"iszewska
pracownik
umysłowy
Zjedn. przem. Skórzanego, Leon KołodZiejczak elektryk Przeds. Robót Elektr.
"Elektromontaż",
Michał
ReIke inż. elektryk Technikum
Łączności nr 2, Helena Ziemska - prac. umysł. Przeds. Robót
Elektr. "Elektromontaż",
lIalina Stańczak - fryzjer, wła
ściciel zakładu, Idzi Serwik technik ZPDz, im. Rychliilskie
go, Edmund Zatorski kier.
działu ZPP "Fenix", Genowefa
Filipć2ak tkaczka ZPw im.
9 Maja, Antoni Kosmaiski
dyr.
ŁZG
Bary,
Jerzy Stachurski
dziewiarz
ZPDz.
"Lido",
Maria
Chaniecka
technik włókien.
ZPDz.
im.
Duracza,
Czesław
Zuchowski
kolejarz PKP, Danuta Pły
wacz laborant
ZPDz. im .
RY,chlińskiego,
Zbigniew Hyży
sekr. Prez. DRN, Sławomi
ra Horoch - kier. Ł6dz. Zakł.
Wytw. Kopii Filmowych, Kazimierz KujaWSki - kieI". punktu
aptecznego ZPB im. 1 Maja,
Zbysława Lewandowska ślu
sarz
Zakl.
Kserograficznych,
Maria Jachimowska
prac.
umysl.ZPP im. Jurczaka, Ani_
ta Pietrzak - prac umYSłowy
P6łnocno

Łódzkich

Zakła

dów Przemysłu Jedwabniczego,
Wiktor Pawlak ekonomista.
Ryszard Przybył
st. konstruktor
Zakł. Mech. "Strzelczyka".
Bronisława
Rybczyń
ska - prac. umysł. ZPP "Fenix", Edward Kotecki - sekre
tarz WKZZ, Wiesław Gałązka
sędzia
Sądu
Wojewódzkie·
go,
Adam Kot1iński przę
dzalnik ZPW im. Niedzielskie
go,
Stanisław
Sosnowski
kier. działu Zakl. Mechaniczn,
im. Strzelczyka, Ewa Ajszpergier
nauczyciE'lka
Szkoly
Podst. nr 94, Zdzisław Pakuła
- dyr. Woj. Oddz, PKO, Irena
Świątczak brakarz PólnocnoŁódzkie
Zakłady
Jedwabnicze,
Aleksander Kos kierOwn i k
Spółdzielni Rymarzy, Janina Ko
walczyk
prac. umysł. ZPP
,.Fenix", Wacław Kostecki
dyr.
III Oddz, NBP,
Helena
Karwacka - adiunkt UŁ. Bar·
bara Łęcka - ekonomista PSS
Sródmieście.
Józef Szleger kier. dz. ZPW im . Pietrusińskie.
go w Zgierzu, Eugeniusz Jasiń.
ski naczelnik Oddziału PKP.
Józef Mazurkiewicz ślusarz
Łódz. Przeds.
Remont.-BudowL
Przem. Lekkiego, Henryk Laskiewicz - kier. działu ZPP im,
M. Buczka, Danuta Kalinowska
chemik ZPW im. 9 Maja i Hen
ryk Przewożny kier. oddzia
łu Przeds. Wodociągów
i Kanalizacji .

Kolumnę opracowałn

red.
Wada w a Kasprza k

Przed wybor cze spotka nia

~
PDMllSC

Dziś 8 bm. odbędzie
się spotkanie kandydatów na

IE

posłów
do Sejmu PRL
o
godz. 13.30 z załogą ZPJ im.
Wróblewskiego (ul. H'ipoteczna 7/9).
Odbędą się także spotkania
z kandydatami
na radnych
do RN m. Łodzi i rad dzielnicowych. O godz. 18 kandy-

Jak pracuje
kontrola

daci na radnych spotkają się
ze
swoimi
wyborcami
w
świetlicy
Gazowni
(Targowa
18), w szkołach 170 (Miedziana
113) i 102 (Tuszyńska 11) oraz
w Elektromontażu
(Rewolucji 1905 r. nr 21).
Jutro - 9 bm. - kandydaci
na
posłów
do
Sejmu
PRL o godz. 13.30
spotkają
się z załogą Fabryki Trans·
formatorów i Aparatury Trak
cyjnej „Elta"
(Aleksandrowska 67193).
W tym samym dniu odbę-

Prezydium RN m.
informacji
o działalności organów rewizji i
inspekcji,
podległych
Prezydium.
W wyniku prowadzonych przez nie badań.
ujawniono
szereg niedociąg
nięć i nieprawidłowości, mających swe źródło w brakach
natury
organizacyjno-technicznej.
W
Łódzkim
Zjedn.
Przeds. Handl. Art. Przem„
ujawniono np. jeden przypadek poważnego, bo do 15 tys.
zł niedoboru kasowego. Mimo
takich
przypadków,
ogólnie
obserwuje się jednak znaczną
poprawę stylu
pracy jednostek handlowych.
W wyniku uzyskanych informacji, Prezydium zaleciło
przestawienie pracy jednostek
kontrolnych na badania problemowe,
mające
wyższość
nad kompleksowymi. Postano
wiono także o dalszym szkoleniu inspektorów
kontrolerów.
(er)
Wczoraj

Łodzi

- Co w teJ zupie t4k trzeszczy?
- Spec:lalnie wystawiłam 1<1
trochę
za
okno,
żebyś
na
spotkaniu z kandydatami
na
radnych.
nie zapomnial powiedzieć o nadmiern11m zapyleniu Sródmieścia.

~l\..

iXI~
„„„„„.m„......
!""~~
......

8

Uroczysty koncert - w 150
roczn i cę urodzin s. Moniuszki o godz. 18, w Klubie MPiK <Narutowicza 8/10).
e Wystawa o Wietnamie z udziałem
sekretarza
ambasadv
wietnamskiej w Warszawie - otwarcie o godz. 14, w MDK
im. Waryńskiego (8 Marca 22).
8 Spotkanie z plastykiem w.
Brandsteaterem - o godz. 18,
w Klubie LK (Piotrkowska 135).
połączone z występami uczniów
SSM II stopnia.
e „Kontakty Słowian z Imperium Rz~·mskim"
odczyt
mgr E. Kaszewskiej, o godz. 18
w
Muzeum
Archeologicznym
(Pl. Wolności 14) połączony z
wyświetlaniem filmu.
„Energia jądrowa" - prelekcja dr J. Jatczaka, o godz.
18, w LOK (Traugutta 18).
e „P..filitaria wiedeńskie"
odczyt prof. dr A. Nadolskiego,
o godz. 17, w Instytucie Historycznym (Buczka 27-a).
e Badania radiofotograficzne:
Sródmieście
(Moniuszki 7) ul.
Włók i ennicza
od nr 16-22 i
Wschodnia od nr 7 I 9113. Polesie (Gdańska 29) ul. 1 Maja od
nr 8-17; Widzew (Szpitalna 6)
ul. Przędzalniana od nr 63-79.

wczoraJ na rozkaz naczelnika
Kwatery GłówneJ Związku Har
cerstwa Polskiego w. Kineckie
go, został ogłoszony przez ra·
dio V Alert ZHP, który przeb1ega pod hasłem „Harcerstwo
- ludziom 25-lecia PRL". Alert
będzie
trwał
do 9 maja.
W
tym czasie harcerze zdobyv.rać
będą
sprawność
„Manifestu
PK WN". V Alert
jest takze
\'rzewidziany jako w_l<ład druzyn ZHP w kam>panu wyborczej do Sejmu i rad naroclo·
wych. W czasie Alertu odbywać się będą spotkania harcerzy z działaczami politycznymi
oraz z kandydatami na
rądnych i posłów.
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odbiorniki

turystyczne

produkcji

OR „MINOR"
OR ,.KAMILA•
OR „KROKUS'"

krajowej l zagranicznej, które polecają
sklepy spec3"al1"styczne Zakładów Usług

OR ,,SONATA"
OR "SPORT"
OR „AŁMAZ"

raty l
zakup zbiorowy dla
pracy.
Przy zakupie zbiorowym raty ORS

OK „SELGA"

wynoszą

•11
1

•

Ilf-

Radiotechnicznych i Telewizyjnych na

zakładów

Nie zwlekaj

Pa
_ miętaj,

Ili
Ili -•
li\ "
Ili

re

z

zakątku kraju

i

zakupem

najświeższe

-·
"

•

"

„

40-50 zł.

odbiornika

informacje

turystycznego.

w każdym

miejscu

turystycznego.

Zapraszamy

•

tylko

otrzymasz będąc posiadaczem odbiomika

•

PT

Klientów

do naszych specjalistyezn1Ch

sklepów ZURiT W Łodzi

p 1•otrkowska 6

uL Snycerska 3

„

Piotrkowska 27
Piołrkowska

Kasprzaka

"

123

21

Marynarska
___

4

----

_

Srebro ._ •
z om
ł

wedJn& podwytszonych, nowych cen
ora" srebro przemyj
s1owe kupu a sklepy
nARS
CHRISTIANA"
ŁODZ

td. Jaracza t
t..ODZ
aL Lutomieraka li

a

~'f'dBtl.r"J1

Zapolska 37
Lutomierska

J44a

at Kościuszki

39

al. Kościuszki
___
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,,Holida y on lee''
wi"
Lódzkt em u Osrodkow1
Spurtu - 1es1 miło. ze mogli
łodzianom zapewntc przez kil
Kanasc1e dni rozrywke na tak
wysokim techmcznie
artystycznte pozwm1e
l.Jpomin(>k
rteseser skórzany
wylosowała onegdaj
Helena Kowalczyk tZdżenice,
pow Tur elc wo1 poznansk1e).

l

w Łodzi w
Alercie weźmie
ponad 30 tys. zuchów,
harcerzy
i
instruktorów.
IO i'
maja w dniu obrad V konferencji
sprawozdawczo-wyborczej Lódzl<:iej
Komendy
ZHP
odbi:;dzie się uroczyste podst:m.o
wanie V Alertu. Prze!I Pomni- ,
kiem
;8raterst~a
Br?ni
~I
Parku 1m. Poniatowskiego. ło
dzkie drużyny ZHP złoża meldunki o wykonaniu zadań alcr I
.
.
.
\
towych, odbędzie się takze uro
czyste
ślubowanie
młodzieży I
oraz wręczone zostaną odznaki
. .
opiekuna miejsc pamięci narodowej.
(j. kr.>
udział

07.15

starszej wychowanki domu prze•
kierownictwo i
młodsze
koleżanki,
które
prócz drobnych upominków przygotowałv
dla niej także specjalny program artystyczny, Od fundatorów książeczki młode małżeń
stwo otrzymało natomiast komplet naczyń kuchennych, a od
Zrzeszenia Prywatnego Handlu
i Usług - zasgawę stołową i ż11
la z ko.
Obecny na uroczystości dyrektor „Skogaru" zapewnił row
że

zakład
fundować bę
jedną książeczkę
mieszkaniową dla wychowanków

dzie corocznie
domu.

0

Pobyt w Lodzi międzynaro
dowej rewu na lodzie „Holi·
day on lee"' dobiega
końca
Wystąpi ona w Pałacu Sportowym
Jeszcze
sześć
razy.
Organizatorom
„Dzienni ko .

WyCiąC .

du

wyp1•łnie
l~

1cdne.1
si~

w

lo-

I

WrZU-

.;krzynek
hallu Pa-

Spor<owe.;u.
piątek 9 bm . - rewia
..Holida~ oo lee'· powita 100tysiecznego widza
Czeka go
miła
nrespod z.1ani-;a
lnformu1em> tych . K!Orzy 1 eszcz~ nre
w1dz1elr wv<1~pnw
rew11. że
nr epredkt, law1ta 0na ponow
me do Lndz1 t.,odzł<1 Osrudek
TurystyK1
Wypoczynku
(Piotrlwwsl'a 104a1 rozprów;idził iuz wszystkie bilety
Sa
one ieszcze do nabycia - na
nrel,tore
tylko
przedstaw1Pnia - w .• Orbisie•· (P10trl<0w
slca 65).
.,Turyście•·
(Piotrk:owska
5).
„Gromadzie"
(Piotrkowska
27) 1 w
LOS
(Worcella 2
,tel. 455-56)
indywidualnie i zbiorowo
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Nowe Rokicie, POKOSU sublokatorskie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kuchnie. U p. go na 3-4 lata poszuku
m kw. zamir- ję. Oferty „69473" Prasa.
PRACOWNICY POSZUKIWĄNI
pokoje. kuch- Piotrkowska 96

najchętniej

Nowfl

Rokicie. Dąbrową wyklu SAMODZIELNEGO poko-

i~~~~21 Tel.

m-93,

.

69~~~~ ~~. zT:i'.Y~~-~Tl po~~~9~u~ ~~~J:r~~o':.,~· ;:~u~.~1ra::~.~2 z~~:~~~a ~~:;;:~~~

2 POKOJE, kuchnię, bln
ki kwaterunkowe (Vili
p:ętro,
Wł. Bytomskiej)
iamienlę na 2 kawalerki,
1 k bi
1 · 1 b 1c
~iorpo~ój,.-:;,~;{ę ~w~.•
godami. Oferty „69451
Prasa, Piotrkowska 98
3 POKOJE, kuchnię, 1a
m kw., wszystkie WYitOdy, prócz c. o. zamienię
na
2 pokoje,
kuchnię,
bloki. Oferty „69460" Pra
sa, Piotrkowska 96
EKONOt\IISTA poszukujt>
~ai:nodzi~li;iego pokoju w
srodm1escm.
Oferty
;;·!~41~~· Prasa, Piotrkow-

CZĘSTOCHOWA dwa dział kadr, ul. Piotrkowska 96. IV piętro.
pokoje, kuchnię. łazienke
zamienle na podobne w
Lodzi.
Oferty
„ 69433 „ ą11.flllllllllllllllllllll/lfl/fl/lllfA
~

Zasadn'l"Ze
li

§

Prasa, Piotrkowska 96
TOMASZOW Maz., 3 po- ~
.'I
koje komfortowe, zamie S
nię. na podobne lub S
mi:JJejsze w Lodzi Toma-§
szow .:e1. 21-88 lu~ oferty
„69440
Prasa. P1otrkow ~
ska 96
MATEMATYKA _ ltore- S
petycje. Specjalność: pro S
gram
zreformowany - ~
egzaminy wstepne. 257-5i
68828
Pluskowskt
ANGIELSKI. Tel. 373 _59 .
Gajda
""
NIEMIECKI
k ~
nau a.
konwersac_Ja,
wszelkie S
tłumac.zenia. Tel, 254-52. ~
Cierzniakowski
~
MATEMATYKA.
Balcerak. tel. :272-85
'
UCZENNICA potrzebna. S
Zakład fryzjerski, Zakąt ~
na 80
69391 g S
PRACOWNIK
naukowy ~
poszukuje opiekunki do
dzi1!cka. Adres: Trakto~
r~ta ~-b 1 20 14 • blok
z.wy:-walifikowa~
na fryzjerka
poszukuje S
pracy.
Oferty
„69363" S
Prasa, Piotrkowska 96
~
•"'

S

S

§
§

szkoły

budowlane

~

s~
.'I
S

PRACUJĄCYCH

DLA

~

ŁODZKIEGO

s

S

S

§s

Z.JEDNOCZENIA BUDOWNICTWA
w t.ODZI
ul. Przędzalniana 68
ul. Siemiradzkiego 4-8
przyjmują zapisy na rok szkolny

S

S

N'r 1 Ni 2 -

1989-70

uczniów na następuJące l<ie~unki:
a) budowlane 12-1etoie1
+ betonian abrojarz (nr 11
><
-r dekarz blacharz (nr I)
..,. posadzkarz (nr I)
..,. murarz tynkarz
..,. malan (dziewczęta
chłopcy)
cieśla
monter konstrukcji telbetowych
'f- monter wewnętrznych
instalacji budo•
wlanych
..,. monter zewnętrznych sieci komunalnycb
..,. mon~er ~nstalacji wentylacyjno-klimatyzacyJnyc
o) budowlane (3-letnie)

s . ,.

S ..,.
S

~:fe~~~!!go

Ili
Ili

I;(>

CiĆ

zna.idujących

(sł.)

Ili
IIllii

I~Ili

do

Prosimv

uporn1nku

hu·u
\.\'

DZIAŁKĘ zagospodarowa
ną na letnisko w okol\etach Lodzi kupię, Ofery „69467" Prasa, Piotr1•11 kowska 96
PIANINO do ćwlczeo okazyjnie kupię. Oferty WŁOCŁAWEK kawa,69747" Prasa, Piotrkow- lerkę, bloki, zamienię na
• ska 96
podobną w Lodzi. Oterty ,, 69485 „ Prasa. PlotrGRZEJNIKI żebrowe, bel kowska
96
ki drewniane sprzedam.
Oferty
„69470"
Prasa. POKOJ 28 m ltw., _1 pie
•Piotrkowska 96
tro. ·stonecznY_, czesc!owe
WOZEK sportowy dzie- wygody
w sródmieściu,
cięcy, antenę samochodo- zamienię
na 2 pokoje.
wą („Wartburga") sprze kuchnię,
wygody.
najdam. Tel. 344-78, od 16
chętniej śródmieście. o- KAGANCE dla psów - ferty
„69477"
Prasa.
wyprzedaż, Tyszk iewicz, Piotrkowska 96
43 (Zielony
Żeromskiego
Rynek)
69146 2
alzackiego
ZŁOM ZŁOTA
1
•111
SEEBRA
szynszyle sprzedam. Trak
najkorzystniej
torowa 117
69436 I!.
d
sprze asz
• ,WARTBURGA 353" kusklepach
pię.
Tel. 269-57 po godzinle 16
69880 g
I ~~z;f:i~K P~::oc~o~~~:
,SYRENĘ"
wylosowaną
t ·
d
.'I
16
0
w PKO sprzedam. Tel.
1 ~tyz ac,,• e PD
~
5942 7„ gPorazs.a. ·P 1. 0fter~ .'I
1
415 61
69787 1
96
- · g
: kowska
~
,WARTDURG de Lux"
STOLARZY budowlanych
(1965), przebieg 39.ooo km,
ooszukuję. Fizylierów s
stan idealny sprzeda
Łódź,
pierwszy właściciel. Tel.
nL Pi t k
k
SUKA - Ptfter, .bi~la S
344-0ł
69647 2
o r ows a 263
wOd czarned .ća y zaginę a.
ł Tawima 14
prowa z1
za
wyna- .'I
SAMOCHOD małolitrażo
grodzeniem
Kilińskiego
wy nowy lub w dobrym
Złom
uebra
ora2
86 m. 28. tel. 318-50. Tu- li:"
stanie, po małym przesrebro przemysłowe
roboś
69459 g
biegu
kupię.
Oferty
kupuje również sklep
LOKAL
·1
d k
S
•
,69466" Prasa, Plotrkowz
si ą, wo · an . S
ka 96
„ Veritas" w Paola- nadający sie na warsztat S
s
nicach.
ul.
Armil
rzemieślniczy.
k. Łodzi
.CHRYSLER" 7-osobowy,
Czerwonej nr 34.
(dojazd
tramwajem
30 S:
w dobrym stanie (rok
1548/K
minut) posiadam - oc:ze
• 1954) z powodu wyjazdu
kuję propozycji. Oferty
sprzedam. Oglądać Lódź, POKOJ słoneczny 12 m „69484" Prasa. P!otrkowPrzestrzenna 9
k~., ~· o„ 1 p_iętro. śród >ka. 96
S
„SYRENĘ 102'', stan bar m ;eście,
zamienię
na ORTALIONY,
lam inaty,
dzo dobry sprzedam. większy, może być be:z ~kav naprawia cerownia S
• Stankiewicz. Reja 719 m. c. o. Oferty „69472" Pra- l"'otrkowska 28, szolino- S
I 6, od 17
69430 I! sa, Piotrkowska 96
wa
69475 E!

Ili

~am1e~zczamy

upow~zn1aF1CY

'SOWan1a

I

Uroczystość
wręczenia
kluczy
była również pożegnaniem naj-

r"lw111e2

1<upor1

!

nież,

występów

Jeszcze tylko 6

~~~~~~~~

Ili H•••••••••••••••••••••

1-1

t urys t ycznym

-

_

1 ba ziemi Lz planem
.
lk bu
h

Z Odb lornl lem

1

I•li
Ili
Ili

DOMEK I-rodzinny z _
0
grodem sprzedam. Miesz
kanie na zamianę, na1chętniej w blokach. RRd01~oszcz. Stawowa 3

t==at====:1= 1

•

~ ~~~

2 PLACE z prawem bu- Ir•••••••••••••••••••• ••
dowy - tanio sprzedam. :
:
Tuszyn Las, ul. 1 Ma1a :•
43, Kazimierz Garskl

Dr HARIUtnncz specj alista chorób skórnych,
wenerycznych, Piotrkow- w punkcie
usługowym
ska 189. nesnasta - o- przy Al. Kościuszki 87
siemnasta
119746 it wykonu}e operacyjne usuwanie
t.ylaków lcoildol
h
lkl
Dr z10MitowsK1 - we
~!bleg! ny:1n"eicoio":fczn;
llel'ycme. skórne, szesna oraz nrzeprowadza basta
dziew1„-.as
·......, ta , d an la .,. hłstopa t o 1
oglczne
Plotrllowska . Ili.
Pl'ÓC2 I cytoloelczne. lnformaIObM
tl9808 I? cje: tel. 382-90
3280 k

rewii na lodzie

klucze do mieszka nia

~~~~~~~ ~ ~

OGl.OSZINIA DROBNE

Ostatnie dni pobytu w Łodzi

się spotkania kandydatów
na radnych do RN m. Łodzi i
rad dzielnicowych. O godz. 18
mieszkańcy
spotkają się z
kandydatami
na radnych w
szkołach nr 149 (przy ul. Janosika 136), nr 32 (Kopcińskie
go 54), w szkole przy ul. Minerskiej 113, w XXI LO (Kopernika 2) i w szkołach nr 77
(Prusa 38), nr 113 (Sanocka
40),
oraz w szkole przy ul.
Sienkiewicza 46
pn;y ul.
Wólczańskiej 50.
(j. kr.)

.Niecodzienne wiano -

Uroczysta premiera
,,Ostatnich dni"

~~~

dą

- Czytelnikom, ŁOS - łodzian~r:n

harcerze .w V Alercie,

o akcji fundowania mieszka
niowych
książeczek
PKO dla
sierot - i jej natychmiastowym
poparciu pr:r.ez zakłady i insty
tucje naszego miasta, pisaliśmy
JUŻ niejednokrotnie. Dziś nato
miast z satysfakcją donosimy,
że onegdaj
w Domu Dziecka
im. J. Kilińskiego wychowanka tego domu - Genowefa
Jagiełło, a obecnie po mężu Gorzkowska - otrzymała ja
w związku z Dniem Zwycię p.
ko niecodzienne wiano kluczf'
stwa, jutro o godz. 20 w kinie
do własnego mieszkania.
.,Włókniarz" odbędzie się uro-, Książeczkę mieszkaniową ufun
czysta
premiera
„ostatnich
dowały młodej / mężatce Łódzkie
dni" filmu. J. PassendorfeZakłady
Przem. Skónanei;o.
ra. Przed seansem spotkają się
sprawujące opiekę nad
wspom" widzami realizatorzy
filmu
nianym wyżej domem, a zarzad
oraz płk Cz. Kowalczyk.
RSM ,Bawełna" przyśpieszył re
(kat)
alizację przydziału
mieszkania.

e

r

Łódzcy

wysłuchało

„DŁ"

(sukę),

M~o!:

VERIDAS

f·

S
S

+ mechanik maszyn budowlanych (nr

t)

§

'f- monter

§

Podstawowym warunkiem 1>rzyJ·ecia 'est:
'
..,. świadectwo ukończenia szkoły
oodsta·
wowej,
+ na kierunki 2-łetnie ukończone 16 1at.
lfo na kierunki 3-letnie ukończone 15 lat.
Miesięczne wynagrodzenie za prace w cza·
sie nauki wynosi:

rurociągów

§ t :!~f;~:monter

S
S:S
S
S

S

S
S
S

S

przemyslowych

<nr

u

§S
S

§
S
S

S
S
S
~
~

s
S
S
S
S

sSS

S
.'I

§

§

A na kierunkach 2-łetnlch od 320 do soo zł
plus premia kwartalna,
& na kierunkach 3-letuicb od 1su do soo :zł
1>lus premia kwartalna.
Po ukończeniu zsB absolwenci mogą kontynuować naukę w technikum budowlanym
dla pracujących LZB. Ola uczniów zamiejscowych zapewnione są miejsca w Internacle. Pierwszeństwo mają jednak kandydac1 na kierunki 2-ietnie. Uczniowie niezamożni podczas
nauki mogą
otrzymywae
kwartalne zapomogi bezzwrotne do wyso·
kości 900 zł z Prezydium Rady Narodowej
m. Lodzi. Zapisy przyjmują sekretariaty
szkół codzlennie w godz. 8-15. ZSB nr t,
ul. Przędzalniana 66 na kierunki oznaczone ~.r l); ~SB nr 2ł• ul. Siemiradzkiego ł-8
na ierunk pozosta e.

.'I
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S
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Ciekawe
W

CHRL -

Przeczytaj!

SPADEK

STOPY

ŻYCIOWEJ

Polityka Mao doprowadziła do
spadku stopy życiowej w Chinach. Płace robotników zmalały o 20-30 procent, płace in
teligencji o ok. 40 proc., a dochody chłopów o 30-40 proc.
Polityka maoistów zapoczątko
wana w czasie rewolucji kultu·
ralnej zachwiała produkcją prze
mysłową i rolną kraju. \V ostat
nich lat.ach ludność Chin wzrosła przeszło o 100
mln, natomiast produkcja rolna pozostała na poziomie z 1957 r. Zah:oń
czony ostatnio lX Zjazd KPCh
nie opracował żadnych posunięć,
aby polepszyć warunki
gospodarcze kraju.
NOWE PURPURY
kwietnia br. odbył się w
Watykanie kolejny tajny konsy
storz, w czas je którego Paweł
VI obdarz y ł godnością kardy nał
ską 3S nowych dostojników Kościoła.
Nazwiska 33 purpuratów podano do
wiadomości.
Dwóch kardynałów papież mianował „in pattoren czyli w spo
sób tajny, nie ujawniając ich
tożsamości.
Uczyni to w chwili, którą uzna za stosowną. Spo
śród 33 znanych kardynałów, 16
pochodzi z Europy - 8 Wło
chów, 3 - Francuzów, 2 Hiszpa28

nów, l Niemiec, 1 Anglik, 1 Holender, 5
z Ameryki
Łaciń

skiej -

Brazylia -

Gwatemala,

-

po

również

cy zdolni do pracy mężczyżni są
zatrudnieni, pracuje też 84 proc.
kobiet. Ponad 160 tys. osób do-1
jeżdża do
pracy z prowincji.
Szczególnie
boleśnie
odczuwa
brak rąk do pracy budownic-

Dnia

maja

6

zmarł

1969

ciężkich

po

rol<n
cierpie-

t

budap~szteti

go faktu zmniejszyłoby popular
ność prezydenta. 60 proc. zapytanych, pozytywnie oceniło poczynania Nixona.
Dezaprobatę
wyr;i.zilo 15 proc.
ankietowanych, a 25 proc. wstrzymało się
z opinią.
(js)

elektrownię jądrową
Kilku labourzystowskich człon
ków
parlamentu brytyjskiego
wystąpiło z kryty~„ pod adresem rządu Wilsona w związku
z planowaną transakcją
mię
dzy Wielką Brytanią a Grecją
na sumę 25 mln funtów. Wielka Brytania w zamian za grec
ki tytoń ma zbudować w tym
kraju elektrownię jądrową.

Skokowski

Dresler

Pogrzeb odbędzie się dnia
8 maja br. o gpdz. 17,30
z
kaplicy
cmentarza na
Mani, o czm zawiadamiają po-

mistrz tkacki
Pogrzeb
odbędzie
się
dnia
9 maja br. o godz. 18 z kaplicy cmentarza na Zarzewie,
o czym powiadMUia.ią
ŻONA I
RODZINA

grążone

żałobie

w

ŻONA,

DZIECI I WNUCZKI

MATKI

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim Przyjaciołom
i
Znajomym,
którzy
okazali
nam pomoc i współczucie, w
ciężkich chwilach oraz wzięli
udział w
pogrzebie naszego
najdroższego Męża i Ojca

Wszystkim,
którzy w czasie choroby i po sntlerci naszego drogiego Męża, Ojca,
Tescia i Dziadka

Jana Wojtachn io
składamy

podzięko

sredeczne

wanie
ŻONA

DZIECI

Zmarłemll,
podzięko

RODZINA

W

ulotki

rewizjonistyczne
w

Marhorski „skarbiec"
okazał się

zmarła

I

w pierwszych
dniach maja

S. t P.

Joanna Rosochacka

z d, Michalfka
Nab1>i.eństwo za spokój duszy Zmarłej odprawione zostanie 8 maja br. o godz. 18
w kaplicy cmentarnej na Za
rzewie, skąd nastą;>i wyprowadzenie · drogich nam zwłok
na miejsce wiecznego spoczyn
ku. o powyższym
zawiadamiają pogrążeni w
bolesnym
smutku i żałobie
SIOSTRY,
CORKA,
SYN,
SYNOWA
I
POZOSTAŁA
RODZINA

-------

spłonęło

9 ha lasów

Niedawno apelowaliśmy na la
mach „Dziennika" do organiza
· torów wycieczek i ich uczestników o zachowanie jak najwii:kszej ostrożności w lasach.
Mnożą się bowiem ich pożary.
w pierwszych dniach maja
1 straż leśna odnotowała aż 7 po
1
żarów. Spłonęło 9 ha lasów. Bijemy na alarm! Ostrożnie z nie
dopałkami papierosów i zapałkami. Nie pozostawiać w lesie
szkła, które w sprzyjających
kolicznościach może działać na
zasadzie
soczewki i wywoła<'

I
I

I
I

Bixon wzywa

t'T.tl5 Piosenki. 17.30 „NaM czło
wiek w Hawanie" - odc.
17.10

Aktualności

polskiego

big-beatu.

do walki
z gangami•

świat. lł.05
Krasnoludki są na świecie - ma
gazyn. 111.45 Tylko po hiszpań
sku. 19.00 Czytamy pamiętniki

18.00 E'kspres<!rn przez

George Sand. !9.15 Count Basie
gra melodie Broadwayu.
111.3S
Pod szafirową igłą. 20.00 Coś w
tym jest rozmowa '? filmie.
21l.15 Piosenki ze scenki.
20.35
Podróże
E.
Osmańczyka. 20.50
Gdzie jest przebój? 21.15 Jazzowe
impresje.
21.30 Rzeczywistoś~ I
poezja. 21.50 W. A. Mozart „Cosl
fan tutte". 22.00 Fakty dnia. 22.08
Gwiazda siedmiu
wiecoorów Karel Gott. 22.15 Odc. „Pustelni
parmeńskiej"
Stendhala.
22.45
Beatowe impresje. Z.1.00 Miniatury poetyckie - „Odysesja". 23.05
Muzyka nocą.

Prezydent Nixon w specjalnym Prędziu do Kongresu USA,
wezwał
do watki z gangami
przestępczymi,
szczególnie zaś
z wielkim syndykatem zbrodni
„Cosa Nostra", który liczy ok.
5 tys. członków rozsianych po
całym kraju i jest kontrolowa·
ny przez 24 „rodziny" „
Nixon domaga się powołania
:ro specjalnych biur federalnych
w całym kraju oraz specjalnej
formacji służby bezpieczeństwa
w Nowym J'orku, których zada·
niem będzie walka z gangami.
Prezydent zażądał wielomiliono
wych sum na ten cel.

0-1 .

pożar.

pusty

kilku dni mieszkańcy
Malborka
prze:P:ywali emocje.
W piwnicach drukarni miesz~
cej się w budynku Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, w
sąsiedztwie malborskiej Starów·
ki natrafiono na wielkie, zamknięte pancerne drzwi,
które,
jak przypuszczano
prowadzi!Y
d-0 skarbca.
Okazało się,
te malborski
„skarbiec" jest pusty. Znalezio
no w nim regały, :zdewastowany sejf i kasę pancerna.
Potężne
drzwi "skarbca„ o
wadze około 6 ton przedstawiają wartość e>k. 300 tys. at,
Od

rn

PROGRAM

Belgii

Na terenach Belgii wschodn1eJ graniczących z NRF
na·
cJonalistyczna
grupa
zachodnioniemiecka kolportowała ulot
ki, w których żądano pn:yłą
czenia tych terytoriów do Nie·
miec zachodnich.

„Opery w p:zekroju" - B. smetana
„Dwie wdowy". n.oo Z
kraju ! ze świata. 22.27
Wlad.
sportowe. 22.30 Lekcja ~ ros.
22.45 „Horyzonty muzyki. .
23.35
Taneczny relaks. 23.50 W1ad,

ŁODZI

Dnia 4 maja U69 r.
po długich i ciężkich
cierpieniach, <>patuótta św~ sa•
kramentami, pnetywHy lat 66

dnia ł bm. w Zgierzu, okazali nam wiele serca i życzliwości oraz oddali
posługę

poprze.
spotkanie z córką Pl·
sarza oraz recytacje wyjątków z prozy żeromskiego.
(Wan.)

ODDZIAŁU

PZITB

Sobocińskiego

najserdeczniejsze
wanie składa
I

ZARZĄD

zmarłego

ostatnią

Otwarcie wystawy

dziły:

składa

S. t P,

Jana

Zachodnioniemieckie

•.•........„ ••............... 1

S. t P.

Władysław

program z cyklu: „Nasi uczeni"
- Stanisław Leszczycki (W). 19 ..zt
Dobranoc (W). 19.30 Dziennik (W).
21J.05 Trybuna TV: „Pisarze posła
mi". 20.40 Teatr Sensacji: :rerzy
Binder
i Edward Szuster
„Kryptonim
Maks" (W).
2t.ł8
„Refleksje" (W). 22.10 Z cyklu:
,.Twórcy muzyki współczesnej" Grażyna Bacewicz (W). 22.40 Dzlen
nik (W). 23.00 Politechnika TV:
Fizyka (rok I) - powt. (-Gdańsk).
23.35
Politechnika TV:
l"l.zylca
(rok I) - powt. (Gdańsk).

I

Dnia 6 maja 1969 r. smar!,
wieku lat 71

Wiktor

in. 0 Wyspa skarbów"
film
17.50 Wiadomości dnia (L).
18.05 .,Nad Oórą i Bałtykiem" (:!li!
Szczecina). 18.35 Film rozrywko•
wy (W). 18.50 Wszechnica TV:

(W).

I

z

<>do.'

n

w Pałacu Młodziez

zbuduje w Grecji

P.

8.10

WYSTAWĄ

W. Brytania

w

Wiad.

I

(W). 10.55 Program dla szkół
VII) J'ęzyk polski. Leon Kru~
kowski - „Kordian i cham" (°WW
12.45 Program dla szkół (kl. I
lic. i XI) J'ęzyk polski. Poezja
manifestu
artystycznego"
(W)„
15.25 Program dnia (Ł) . 15.30 Po
litechnika TV:
Fizyka (rok
„Fale stojące" (z Gdańska). 16.115
Politechnika TV: Fizyka (rok I)
„Akustyka - fale dźwiękowe" (:1
Gdańska).
16.35
Dziennik (W).
16.45 Dla młodych widzów:
„Ekran z bratkiem" w progr. m.

St. ierumski~go

0

niach
S.

Publicystyka
Plebiscyto8.19 Melodie rozrywkowe.
8.44
„Bezpieczeństwo na jezdni zależy od nas
samych". 9.00 „Berberyjski lew"
- słuch. 9.20 Muzyka baletowa.
10.00 Wiad. 10.05 „ Wieczory pod
l'.p<j" fragm.
10.25 Chóralne
piesni. 10.50 Litery i barwy. 11.00
Włoskie melodie.
11.30 (Ł) Gra
ork. PR. 11.50 Poradnia Rodzinna. 12.05 z kraju
i ze świata.
12.25 Koncert z polonezem. 12.45
Rolniczy kwadrans. 13.00 Z ży
cia zw. Radz.
13.20
Słowacka
muzyka. 13AO Więcej, lepiej. taniej. 14.00 Wiersze poetów kosza
lińskich. 14.10 Pieśni S. Rachma
ninowa. 14.30 (Ł) Zagadki muzyczne. 15.00 Wiad.
15.05 Godzina
dla dziewcząt i chłopców.
16.00
Także wczoraj mieszkańcy Ma
7 maja 1943 r., w kilka dni po
Dziennik
popołudniowy. 16.19 Po
rysina III oraz młodzież złożyli
śmia'1ej akcji na niemiecki sklep
południe z młodością. 18.00 Wiad.
wiązanki
kwiatów
przed
tabliz bronią przy ul. Piotrkowskiej 83
18.05 Radiowy Klub Eksporterów.
cą pamiątkową przy ul. Piotr13-osobowy oddział Gwardii Lu
18.20 Nuty. nutki. !8.50 Muzyka i
kowskiej. (zbk)
dowej „Promieniści" wyruszył
akt. 19.15 Z księgarskiej lady.
w stronę Głowna z małego la19.30 „Opowieść
o Moniuszce".
Foto:
L.
Olejniczak
sku położonego za torem kole
20.00 Dziennik wieczorny. 20.25 Ta
joWym przy ul. Warszaw•kiej. • - - - - - - - - - - - - - - - - - qeC'l:ne
mel.
20.47 Kronika sportoJuż następnego dnia gwardziści
wa. 21.00
Aud.
dokumentalna
stoczyli krwawą bitwe z prze„Gdy umilkły działa". 21.30 „Par
Pamięci
ważającymi silami hitlerowskinasik". 22.00 Dzieła polskich kom
mi w Lasach Psarskich. w bitpozytorów. 22.45 Zanim wśniesz.
wie zginęli: Tadeusz Dominiak,
23.00 II wydanie dziennika. 23.10
Wacław Krzyżaniak, Bohdan Sa
Przeglądy i poglądy. 23.20 Paranigórski i Marian Witulski.
da
melodii
tanecznych.
M,00
Wiad.
Wczoraj w miejscu wymarszu
PROGRAM Il
"Promienistych",
z inicjatywv
8.30 Wiad. 8.35 „Nie ma mai'giKomisji Współpracy z Młodzie
Wczoraj w Pałacu Młodzie- nesu". 9.00 Na różnych instrużą
przy
Zarządzie
Oddziału
ży otwarto wystawę poświę-1 mentac:h. 9.30 Wiad. 9.35 Przegląd
ZBoWiD Bałuty, uczniowie ba-1
.
.
.
,
. .
cwsop1sm. 9.45 Muzyka rozrywconą zycrn i tworczosc1 Ste- kowa. 10.25 „Nieostygła
ziemia"
łuckich
szkól podstawowych i
f~1a
Zeromskiego
którą
zor-,fragm. 10.45 Muzyka. 12.05 Z
średnich, członkowie ZMS i bar 1
.
ły·
'
.
kraju i ze świata. 12.25 A. DwoKuratormm O- rzak: Tańce słowiańskie.
12.40
cerze spotkali się z żyjącymi i gamzowa ·
kręgu Szkolnego
m. Łodzi, (Ł) Komunikaty. 12.45 (Ł) Aud.
do dzis członkami oddziału par
WKZZ
i
Pałac
Młodzieży.
dla
wsi.
13.00
(Ł)
Melodie
z
opetyzanckiego. Na spotkanie przv
· ·
k
retek. 13.40 „List z Noskowa" byli: Stanisław Gajek (na zdję
gromad zono na n1ei e spo- humoreska. H.00 Wiad. 14.115 Menaty wypożyczone z muzeum lodie ludowe.
H.25 „Skąd my
ciu wśród bałuckich harcerzy),
w Nałęczowie muzeum kie- to znamy" - koncert. 14.45 Blę
Stefan
Goździecki,
Zygmunt
.
'
. .
kitna sztafeta. 15.00 Koncert poMalczewski, Aleksander Płoski,
leck1ego, Muzeum A. M1ck1e-1 południowy. 16.00 Dziennik papo
wicza w Warszawie, Biblio- łudniowy. 16.10 Koncert r~zrY_w
Kazimierz Zieliński.
Tadeusz
teki im. L. Waryńskie8o, a k?wy. 16.45 (Ł) Akt~alnośc;1 !~dz
Reliszko i Czesław Wróbl.ewsls:i.
.
,
. .
kie. 17.00 (Ł) Kromka Łódzkiej
takze od corki pisarza Mo- Wiośny
Artystycznej. 1'7.20 (Ł)
niki Żeromskiej. Wśród wielu Polskie r«gi<>nalne zespoły. 1"1.4'1
przedstawionych pamiątek od (Ł) Fr~~m. pow. "Tamto dziw.
.
.
ne lato • 18.00 (Ł)
,,Przed konnaJduiemy
czasopisma
z certem
w
Filharmonii". 18.20
pierwszymi utworami żerom- „Widnokri;ig;; refleksie. .19:0?
Kol. WIKTORII WALKOWskiego, pierwodruki,
fotoko- ~,Ech'! dnia . 19.1~ :z:i:społ P1esru
.
.
. ,
. 1 Tanca. 19.30 Ks1ązk1, które na
SKlEJ
wyrazy
głębokiego
p1e ostatnich
rękop1sow
1 was czekają. 21J.OO Muzyka rozryw
współczucia
z powodn zgonu
wiele innych bezcennych dziś ko.wa. 20.25 Wiersze poetów. polskich. 20.45 „Gawędy z dnejów
p rzedmiotów•
muzyki". 21.10 Chwila prozy. 21.15

molotu amerykańskiego
„EC121". Zapewne uwzględnienie te-

DO PRACY

zatrudnionych w Budapeszcie osiągnęła J.270 tys. osób. Wszys-

w

CZWARTEK, & MAIA

8.00

GALLUP O NIXONIE

1,

Budapeszt od dłuższego już
czasu odczuwa istotny brak rąk
do pracy. W kwietniu br. liczba

że

wyruszyli.-

międzynarodowa. 8.15
wa p iosenka miesiąca.

Instytut Gallupa opublikował
maja wyniki ankiety dotyczą
cej
popularności
prezydenta
USA
Nixona po 180
dniach
sprawowania przezeń władzy.
Sama ankieta
przeprowadzona
była
w
okresie od 11 do 14
kwietnia
dlatego
w
wynikach
JeJ
nie
uwzględniono
reakcji
społeczeństwa
na
fakt zestrzelenia - nad Koreą sa-

z Azji Indie, Korea Płd.,
Filipiny, Taiwan, 2 z Afryki Kongo - Kinszasa, Madagaskar
oraz 1 z Nowej Zelandii.
RĄK

i to,

• TV

RADIO
PROGRAM

skich zakładach pracy '!ie wykorzystuje się w pełni wewnę
trznych rezerw siły roboczej 1
że niska
je>t wydajność oraz
efektywność pracy.

4

BRAK

Stąd

two, którego kwartalne zapotrzebowanie sięga 40 tys. osób.
Żródła obserwowanego zjawiska
tkwią przede wszystkim w tym,
że stale
wzrasta zatrudnienie
robotników na
Prowincji i
z
tegQ powodu nie do.ieżdżają oni
do Bµdapesztu. Jedną z przyczyn braku rąk do pracy jest

Meksyk

2,

Ekwador

W rocznicę zbroi n ej akcji ,,Promi;iiistych"

TELEWIZJA
9.55 Program dla szkól (Id. VIII)
Historia.
„W
obronie pokoju"

....................•........................„ .•.•...„ ...............................................„ ••„ ••.•••„ ........„.„.„••„„...........................„ •..••„„.„••••„
Mieciński:

Ja?

Darecka:

No chyba, że ty. Nie
W „Kameralnej·'.

lfieciński:

-

Darecka:

-

Nie rozumiem,
dlaczego
ten człowiek
spotkał się ze mną w taksówce? Czego wlaś·
ciwie chciał? Dlaczego nic nie powiedział?

żadne

- ·To chyba proste - uśmiechnął się Downar. - Facet uważał cię za mędrca w sprawach kryminalnych i wierzył, że wymyślisz
coś genialnego.
Zapewne miał zamiar wta·
jemniczyć cię w swoje kłopoty. W ostatniej
chwili zabrakło mu jednak odwagi. Bał się,
że dasz znać milicji i że Anna Darecka zostanie zamordowana. Wolał zrezygnować.
Pokiwałem

smutnie

-

Gdyby

Szkoda.

dział„

być

może,

głową.

wtedy

uratowałby

- Oczywiście - przytaknął Downar. - Niestety. Jeszcze ciągle ludzie nie wierzą w to,
że
potrafimy
działać w takich wypadkach
dyskretnie i inteligentnie. I to się mści.
Stefan - powiedziałem, pragnąc
temat rozmowy. - Czy nie uważasz,
że należą mi się pewne wyjaśnienia?
-

Henio roześmiał się.
Myślę,

że

może.

Downar wyjął z szafy taśmę

magnetofon.

No to słuchamy.

Najpierw charakterystyczny szmer
się taśmy, a potem:

przesu-

wającej

Narbert:

No więc mów. O co ci właściwie
chodzi?

Darecka:

Nie mam najmniejszego zamia·
ru brać udziału w tej aferze.

Narbert:

W

Darecka:

Nie udawaj.

Słuchaj,

zmienić

-

Czy uważasz, że ten zwariow'any literat
może przesłuchać taśmę ze sp1ewającego żól·
wia?
-

wszystko powiei siebie i Annę.

Dobre

Downar spojrzał na Henia.

-

jakiej

aferze?
Zenon

dział.

Jakie wyjaśnienia?

od

me

sobie.
Przecież ja w ogóle
orientuję się w całej sprawie. Obiecałeś, że
mi przegrasz taśmę znalezioną w Radości.
-

Rli

powie-

-

O co?

Darecka:

-

na robotę
Ja nie chcę mieć
z tym nic wspólnego. Co innego
szmugiel narkotyków, a co innego szpiegostwo.

nieporozumienie.

zrozumiałam.

dłuższego

O

to,

że

poszliście

szpiegowską.

To jakieś nieporozumienie.
nale

-

pamiętasz?

Narbert:

Dosko-

Zresztą

JUZ
~łł

czas.u was podejrz~

(Dalszy ciąg nastąpi)

wam.
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Ta dziewczyna jest wprost nieprzytomna ze str4ch•.

•ason uśmiechnąl się do Dem Street. Gertie znana byla ze sklonności do uromantyczniania i drama.tyzowania każde; sytuacji i dlatego t<>, eo powiedziala, wyglqda.lo jak jeszeze
jeden dowcip biurowy.

- cm
- .1•1

1eł

co

zrobiła,

ze

rię

tak wystraszyla, Gertie'1

zrobUam7 Absolutnie nici

»taezego dziewczyna była wystraszona? -

O

się

tym dowiecie

z nowej ciekawej

powieści

znanego już naszym Czytelnikom autora

ERLEGO STANLEYA GARDNERA
pt.

„Krew

l

•

•

diamenty"
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Redaguje kolegtum. Redakcja ft wydawnictwo) t.0<12, Ptoirllo wska ... Adre1 pocztowy: "Dr..•, t.ódt 1. 1llryt.ka nr 119. Telefony:
centrala 293-00 łącZJ' ze wszystkimi dZJalamL Redaktor naczelny
325-64. z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz odpowiedzialny 204-75. U sekretarz 303-04, Działy: miejski 228-3a, S37-47, spPrtowy 208-95, spPłeczno-ekonomlczny
223-05. 228-32.
wojewódzki 343-8tl
l 341-10. listów 1 Interwencji 343-80 (rękPplsów nie uimówlPnych red. nie iwraca), kulturalny 223-05, „Panorama" I fotPreporterzy S78-97. Dział Ogłoszeń 311"50. (Ze treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Redakcja
nocna 395-57
395-59.
Wydaje Lódzkie Wy dawnlctwo Prasowe RSW „Prasa". Kolportaż I prenumerata· Przed• Upows2. Prasy 1 Książki .• Ruch" - t.ódt. Kopernika :;a. centrala
łllS-70. Cena prenumerat)' rocznie 150 zł.
Egeemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabycie w sklepie „Ruch", Lódt, Piotrkowska 115.
Wszelkich Informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki .Ruchu" I poczty.
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