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W75-lecie urodzin
gen. Z. Berlinga

Łódi,

Ży'czenia
.od żołnierzy
i MON

Rok

Riad precyzuie :stanowisko Egiptu
w sprawie wycof/ania sił izraelski eh
zokupowanych te~toriów i odblokowania
Kana łU SUeskle5no.J

wtorek Z7 kwietni& 1971 roku

XX'\'11

Nr 91 (7971)

za.ledwie na 3 dni orz-ed wizy•

tą amerykańskiego

DZIENNlK
l:ODZKI

W rwlązłW s 75-l~le<m itrod·zLn gen. broni w st. spoczY'nku
zy.gmun·t a Berlinga dostojnego jubi.lata przyjął w
dniu 1.6 bm. m1nister obrony
narodowej.
gen.
broni WojC'leeh Jat<Q11.elsk:I
z członk.aml
kie.rown~twa MON.
W lm\enLu
wnys!Jkloh łJOl
!lo!.e•r zy. mLnrlster obrony narodowej,
W. Ja 0 !V1!elskł
Zilotył
'u.l>i•lat<l'W'i 9erdec:ine ty~enia.

Minister
gościem
•

I

W

mO'tliwość

Jędrychowski

cesarza Hirohito

dziennikarzy

japońskich .

Dnia 26 kwietnia 1971 roku cesarz Japonii Hirohito przyjął ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Jędrychowskiego.
Klub dziennikarzy japońskich zaprosił ministra Stefana Jędry
chowskiego na konferencję prasową. Odpowiadając na pytania
polski minister spraw zal!'ranicznych przedstawił rozwój stosunków polsko-japońskich oraz na prośbe obecnych korespondentów
wyjaśnił również problem stosunków między Polska a NRF.
Na zakońezeniP. wizyty ministra spraw zagranicznyc„ PRL Sterana Jędrychowskiego w Japonii, ogłoszono wspólny komunikat polsko-jaJ>Oński.
Relację naszego

korespondenta z Tokio -

czytaj na str. !•

W obawie nrzed demonstrantami

Sinn wyjqlkowy
Turci

w

Nowy rząd tlllt'ecki sfMmowa.ny m~esląc temu pt"Zez de·
sy~owanego
na premiera Ni·
bata Erima ogłoeił w poniedzia·lek: wieczorem stan wyją·t
~Y
w Anka.roze,
Stambule,
lmnLr.,ę
l tnnych
większych
m~tach kraju we wszystkich
11 prowiincjach. Krok ten pod'ęto na zaleeenie
Rady Bez·
pieczeństwa
Narodowe.go, która obrado-wała w ipc>niooz:alek
po potud·nd.u. Ma to umotl!wić
w'lad2'0ltl „11tr-z:v-ma•nle )X)rząd
k>u nubllczrie"O„
'D<i srolicy" Ttiire1! pny'by<Wa

2S -1at

I-

wkrótce amerykańsk\ sekretar·z
stanu,
Wi.I.Uam Rogers.
brytyj9ki
sekretarz
stainu
do
1mra.w zagranic7'nych Alec Q.ouglas-Home l. J.nn.i delegaci na
d~roc'llną
konferencję
paktu
militarn\'go CENTO,
w skład
którego wchC>dzą: Turcja. Iran,
Pakistan.
Wiel•ka Bry-ta.nla
I
Stany Zjednoczone. Władze obawiają s!ę. że obradom konferencji mogą towa.rzyszyć potężne
ma nifestacJe
I demonstra<:je a.ntyamerykań&kle i antyvroj&!lil'le.

Pra~owyeh Zakładów

Graficzo..,ch RSW ._Prasa••

To-warzy§ze
czarnej sz·tuki

Prace zmierzające do zapewnienia szybszego i społecznie odczuwalnego podniesienia stopy życiowej ludzi pracy -

tematem Obrad

Rady Ministrów
W pon.ie<Wi.ałek, 26 'bm.
Odbyło
się
posiedzenie
rząou. na którym przedy-

16b Skróci~ okres jej sawą.do
wego dojrzewania.
Rękojmią realności celów spo•
łe!c:onych założonych
w Planie
na Iata 1911-19'15 jest przyspieszenie dyna.mi•ki
w.:rostu gospodare:r.ego kraju. Plan Prze·
widuje• wydatny i harmonijny

czui,e·

do

,,SOJUZA-10''·~

„Life": PRZEWODNICZĄCY

MAO

gotów przeprowadzić

rozmowę

z prezydentem Nixonem

W poniedziałek Jorda11ia obchodziła 50 rocmicę powS'tania
Królestwa

Heszemicki·ego,
założone-go w kwietniu 19:M roku
przez
emi.ra Abel Allaha Ibn
Hu.sa•jna, dziada obecne.go króla Husa}na. z tej okazji zor·
ganizowa no w Amm.a.n1e w1el·
kie uroc-zystości. Król HusaJn
1

odebrał

dehladę

wojskową,

w której uczestniczyły jednostki
wszystkich
-rodzajów
~ł
zbrojnych Jor da nll.

graficzną ...

I dziś jeszcze. choć drukarze posługują się Już w miarę
nowoC?.esnymi
urządzeniami.
nazywamy Ich towarzyszami
sztuki drukarskiej, albo mistrzami czarnej ;ztukl - tak jak
przed setkami lat. Bo przecież tak jak u początków druku,
tak I dziś wiele zależy od nich, od lch wyczucia, smaku,
znajomości rzem1osla„.
Mamy wśród rnlogi Zakładów Graficznych RSW „Prasa"
wielu serdecznych przyjaciół: cenimy Ich. szanujemy, ufamy wysolum kwalifikacjom zawodowym. Wszak prawie
70 proc. produkcji tych zakładów to wlaśnle prO<!ukcja gazetowa: 3 miliardy egzemplarzy w ciągu minionego ćwierć·
wiecza.
A przecież od kliku lat łódzcy drukarze prasowi pracują
w bardzo trudnych warunkach. Ich zakład, Ich „fabryka"
po pożarze drukarni przy ul. żwlrkl mieści się teraz w dwu
O<!dalonych od siebie rejonach miasta. Warunki pracy I socjalne są trudne. nierzadko wręcz opłakane. Wiele więc teraz zależy od załogi t.PBP. która buduje nową dn1karnię
przy ul. Armil Czerwonej, nowy zakład dla załogi PZG RSW
•• Prasa". dla wszystkich czytelników„. Miejmy nadzieję, że
opótnien)a w tej ważnej dla miasta i jego obywateli Inwestycji zostaną nadrobione„.
Dziś z okazji jubileuszu Ich trudnej, odpowiedzialnej. ale
I pięknej pracy życzymy wszystkim: metrampażom, zecProm, maszynistom, giserom, chemig r afom. pracownikom pomocniczym - sukcesów, doskonalenia umiejętności z"lwodnwych, coraz lepszych warunków pracy I coraz większego
z niej zadowolenia.

l·f'$t

dobrze_i gotowia jes
nowych

Entuziastyczne
przyięcie

•

Cwiklińskiej

w USA
Jorku
wystąpił
polski<:h
z
Mieezysla-wą
Cwukllńską.
preze .ntując
widowni polonijne1
51ztukę Alejandro C.as0ony „Drzewa um•erają stoją<:". Wspa•nialą
1crea<:ję wieLkiej aktorki W'idoownia przyjęła z wielkim aplaurzem i nie mHknącymi ok la 9k ami.
Rola baobk i - kr eo w a.na przez MieczyS't.awę Cw!k·lińską
2l09tafa pnyjęta przez
pra11ę p.olon•jną
z najwyższ)"fll
~na•[)iem.
Ra'Zem t nestorką
seeny p0olislknej,
• serdecznym
przyjęciem 9potkał 9ię cały zeS1Dól:
-El żbieta
Batszczew~ka,
W

Nowym

ą.rtystów

W ceń~zyslaw

Gl i ński.,

Goble-ki 1 inni..

Mąrian

przeprowadzi~

rozmowę %
„bądź

:zydentem Nixonem
turystą, bądź jako

prejak.o
prezyden::'

tem".
Przj?wodniczący
Mao powded l'Jiał
pisze Snow
że
wprawdzie
prezydent
Nixon
znajduje się na prawicy i re-

(Dan.my

ciąg

-

t przybory toaletowe
'

lSzlandar
/J>rzechodni

· dla pro duce nło
„Polsilveriów"
Nazwa „wizamet" w poJ~
ciu blisko 10 milionów użyt
kowników ostrzy do golenia,
kojarzy się już od kilku lat z
najlepszą
obecnie
krajową
żyletką
„Polsilver". Uznanie
klientów pokrywa się w wypadku „WizametU'' z oceną
władz resortu
oraz Zarządu
Głównego Związku zawodowego
Metalowców.
Zakład
obchodzący właśnie swe 75-lecle,
za zajęcie w 1910 r.
I
miejsca we współza.wod
nictwie
międzyzakładowym
przedsiębiorstw
Zjednoczenia
Przemysłu
Wyrobów Metalowych,
otrzymał
wczoraj
sztandar przechodni ministra
przemysłu ciężkiego
I przewodniczącego
ZG Zw. zaw.
Metalowców.
Zwrotnym
momentem
w
dziejach „Wizametu" było powierzenie temu przedsiębior
stwu specjalizacji w produkcji
ostrzy do golenia <>raz uruch1>mienia produkcji licencyjnych żyletek (angielskiej firmy „Wilkinson Sword"'l·
Od
chwili ultazania się w 1969 r.
na rynku piel"Wszych polskich
.,Połsilverów",
opatrzonych
obecnie znakiem „Q", produkcja tych wyrobów w „Wizamecie" wzrosła do 100 mln
sztuk rocznie. Ponad 30 proc.
rocznej produkcji eksportuje
się do NRD. Węgier,
krajów
Ameryki LacińskieJ, Hiszpanii
i. Finlandli.
Przeciętny
wiek pra"<"Wnlków
zakładu
wynosi 25-30
lat;
wśród
rob<>tników
25
proc. posiada
wykształcenie
zawodowe, 10 proc. - średnie;
wśr6d
pracowników umysł<>
wych - 27 proc. posiada wykształcenie

wyższe.

Załoga

pła.nule w przyszłoł·
zaopatrzenie
rynku we·
wnętrznego we wszelklego rodzaju
przybory
toaletowe.
Obecnie opracowuje slę produkcję
nowych żyletek „Karat"' z krajowej taśmy nierdzewnej, a w kolejnym eta•
pie żyletki o najwyższej świa
towej Jakości „Polsllver-Iry·
dium". Obok popularnycb maszynek do golenia „Junior"
do produkcji wejdzie maszynka
„Seni<>r" o rozchylaneJ
głowicy
(J)ie gorsza od aparatów „Gillette" lub „Wllklns<>n") oraz aparat „Elegant"
z regutowanym kątem nastawienia ostrza. Na warsztacie
jest projekt aparatu uchwyto·
wego z jednostronnym no~y
klem zatopionym w tworzywie
sztucznym. „Wiza.met" planuje dostarcza.nie w przyszłości
na rynek kompletów do golenia i manicure w różnego ty.
pn estetycznych neseserach..

cl

M. Kr.

na str. 2)
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I Doba ~ w której ' przeCięlo kable I
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Mieczysła \\'Y

zespół

Znany pisarz amerykański, Edgar Snow, który wielokrotnie
pr2ebywa! w Chinach, a niedawno przeprowadził kilkugodzinny wywiad z przewodniczą
cym Mao Tse-tungiem, pisze w
ostatnim
numerze
tygodnika
„Life", iż pr-zewodn!czący Mao
oświadczył mu przed czterema
miesiącami,
że
l!otów byłby

wszvsUne

całej

Raport uczestników wyprawy

Królestwa
Hasze mick iego

Bez nich nasz dz!ennikarski trud na nlc by się nle zdał.
j3ez nich. bez icb pracy nle byłoby każdego ranka gazet tej nietbędnei dzlś „strawy w-;pólczesnego ~złowieka".
Im
właśnie zawdzięciamy to. że ga,ety ukazują
się
każdego
dnia I że mają one at.rakcyjną. ~oraz bardzlej nowoczesną

za•k'Ońc-zenia

sprawy
na częś<:iowym tylkQ
wycofa,niu 9iJ! izraelS'kiC~ I dotlał, że muszą
być
u.ru<ie.lone
między•narodowe
gwaira.ncje
petnego wycofa.nb wojsk 3 gresora
z za,gra·bi.ony.::h
terytoriów. Il.rael musi też w oficja.ineJ nocie przesła·ne.I' na ri:ce Gunnara Ja.rori·nga zobowią
zać się do pełnego w~ofan:a
z
okupowanych
tery>tor·iów.
żotnlerze egipscy ...; kontynuował Ri.a.d muszą !lr'Zejść n-a
wschodni brzeg Ka.n'81łu Sueskiego z chwHą, gdy !W pler-wszym eta.ple Wy>e<>fają slfę stamtąd
Izraelczycy. Odblok-OWa·nie
ka.nałU jest związa.11e z
cał·ko
w;.tym wyeofaniem 9ił a.g;reso
ra. Części.owe w~ofa.nle !zra~·
elczy'lców m<>że S't.anowić tylkt>
pierwszy eta,p e·waikci.a<:ji
ziłgl'a•bionych 1liem.
/
Agencja Re·uteira 1Plsze,
l!e
~nacz0one na 1 majla przeim5wienie pre-zydenta Sadata
oczek.iwa11e z dużym zailnte esowa.niem. Prezydent ZRA bę
dzi"' pne.mawlał n.a wiecu 1 w
przemysłowym
mieś<: ie
l'Mahalla EI Kubr.a w dlekie l'lilu.
Sadat wyglooi
prmmów>ll!nie

s..kutOIW·!i>no kierunkowe założenia planu
rollwoju gospodarki na.rO<lowej w la·
ta<:h 19'71-1975,
prze_i!•stawi.one przez kie:own;c~wo
Ke>mi.sji Planowa.n.fia.
(Dalszy oiąg na str. 2)
Wychodząc
z za.sad polityki
s.połeczno-gospodarczej,
wyty• 1111111111111111111111n1111nn11111n11111n11111n111111111111•11111t1111 .
czonej na Vll, VIII i IX Plenum KC PZPR oraz zgodnie z
Załoga
się
zaleceniami
B~uora
Politycznego KC z dnia 23 ł>m. - dyskusja
ogniskowała
się
wokol
podjęcia
zadań
kierunków i mewd konkretyzacii
węzłowych
problemów
rozwojowych ujętych we wstęp
nym projekcie planu oraz wokół zadań w Pracy planistycznej stojącyeh
w najbliżu·ym
okresie przed resortami, zjednoczeniami i przedsiębiorstwa
mi, Omówiono kompleks zamieraeń i działai'i,
które po·
winny zapewnić szybsze i społecznie
odczuwalne podnll!sieJtosmonauci Władimir Szata•
ty sprawdzające Ddoskonallone
nie stopy tyciow"j ludd e.ralow, Aleksiej JelisieJew i Ni•
systemy p<>kładowe,
urzl\(lzecy. Cel ten
zamiena się o.kołaj
Rukawis:onikow
oświad
nia
łączące statek s nauklową
siągnąć w drOdze:
czyli. te czuj" się dobrze i
st;1cją orbitalną „Salut"
oraz
wzrostu realny-eh płac f
są iro&o-wi do pOdJęcla nowych
kompleks
badań
na.ukowych.
dochodów ludności,
zadań.
Nasz
lot
Jest
etapeJP.
ogólnego
- rozwoJ11 budownictwa mieW
opublikowanym
w •10pro.grama prac z orbitalną.sta•
szkaniowego,
Jkwie
raporcie załogi statku
cją -iiaukowa „Salut"'.
- produkcji rynkoweJ I •k•·
„SoJll'Z
10"
dla
Kc
KPZR,
RaGorąco dziękujemy KC KPZR,
portowej,
dy Najwyższej I Rady MiniPrnydiuin
Rady Najwy-4zej
•ocjatno • kultura!us!Ug
strów
ZSRR
stwierdza
się:
ZSRR
i Rady Ministrów ZSRR
nych.
Meldujemy: 25 kwietnia 1971
za zaufanie, ja.kie nam okazaCały ten komptelu zagadnieil
roku po wypełnieniu
progra·
ni) Powierzając r.ealizację lotu
jest - wedłl,\g nowej koncep"
mu lt>tu statek kosmiczny ••So·
kosmicznego.
cji rozwoju punk~em wyjś
juz 10" dokonał lądowania w
Załoga czuje się dobrze 1 go·
cia dla długofalowej
i perswyimau<>nym rejonie Związku
towa jest cl.o podjęcia UO'l!'Ycb
p<!ktywicznej
działalności
gosadań.
Radirlecklego.
spodarczej pailstwa.
Przeprowadmn!ł
eksperymen·
Poważne mi<!jsce sajęła 91tra·
wa konkretnych sposob6w racjonalnego zatrudnienia (rekor•
doweg 0 po wojnie). przyrMtU
ludności
wchodzącej
w Wiek
zdolności do pracy. Podl<reś10no wagę otoczenia
nowo za•
trudnionych
nalełytą opieką,
aktywnego włączania młodzie
ży do pracy. abv w
ten spo-

W 50 rocznh:11

szatę

s.ek.retar~a

eta·nu Roge.rsa w Kair-ze. Pra;'
sa kaLrgka Jest optymistycznie
Kairski diziennilk ,,Al Gbm· · na.stawia.n.a co do wyników Wihurija" zamieścił w po.nie·dZJ.azytv szefa amerykańskiej dy·
lek wypowied.z mi>n:stra spraw
plomacJi.
Rogers będr,ie roozagranioczny<:h a.i.a.da w &prama.wiał z przywódcami
eg·ipwie wycofa.nia Slł lzraeliiki<:h
skimi, ale n.ie jest Jeszcze uz oku.powa.nych terytoriów astalone, czy spotka się z sara.l>ski.ch I odble>kowa.nia
Ka·
mym Sada·tem.
nału
sueS'kiego.
Riad s~wier- - - - - - - - - - - - - - - d7'ił, że ZRA gotowa jes~ Łgo
dzić się n.a całkowite W}'Cofanrzvtndości
nie I:r.raelczyków w ó'MU etapach.
WykJu.czył
on ' jed.na•k
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Siąpił dokur.zliwy kapuśniaczek, kiedy o
godz. 16.20 w sobotę wysiedliśmy z dyrektorem
OPiT Józefem Gronosta,1em ze służb.:>wej „Wo!gi". Przy otwartej szafie w rejonie dzielnicy
Sródmieśe'ie stal cztowlek ze słuchawką przyciśniętą ramieniem. Przed nim połyskiwało
2 400 śrubek. Tadeusz Gawroński monter Urzędu Telef<>nów Miejseowych (40 lat w zawodzie!)
Już czwarty dzień spędzał po 12 godzin przy
szafach przełączając numery telefoniczne podlegie nowej centrali. Wraz z nim w tej akcji
brało udział 100 Innych pracowników UTM.
Ale, choć prace trwały Już od kilku dni, choć
do nowej centrali sukcesywnie podłączano abonentów, decydująca dla całej akcji była ubiegła sobota. Wtedy to bowiem, o godz. 13,
w jednym z sektorów Sródmieścia przecięto
kabel zawierający 400 par, czyli 800 drutów miedzianych o śr,ędnicy 0,5 mm każdy. 400 abonentó~ p<>siadających aparaty telefoniczne z
numerami zaczynaJiicymi się na „2••. lub „3"
w ciągu kilku minut pozbawiono łączności. aby
potem, w ciągu kilkunastu godzin przyłączyć
Jch do nowej centrali„. w sumie kabli takich,
o mniejszej pojemności, przecięto wtedy 108.
W ciasnej studzience, <l'Sloniętej
i deszczu brezentowym namiotem,
E!rzebanym" kablem zasiadł jeden
dziej doświadczonych pracowników

wiatru
nad „rozz najbarLódzkiego

od

Przedsiębiorstwa Robót

Telekomun.ikacyjnych
p. Zenon Sledzik (18 lat pracy w zawodzie),
aby wraz ze swoim pomocnikiem Mieczystawe{ll Piecho włączyć 400 par przewodów do
CA-Wschód. Praca to O<!powiedzialna, mozolna, trudna...
Kiedyś _ wspominano to w sobotę jako groźne mę!llento _
podczas przyłączania nowej
szwedzkiej centrali „&", po przecięciu takiego
„dużego" .kabla, po~ylono się w kolejności połąezeń i kiilkaseit par trzeba było „rozpruć" t
pr-zez kilkanaście dodatkowych godzin na nowo łączyć... Nie można popełnić takiej pomyłki, tym razem każde sto połączeń „przedzwaniano". sprawdzając prawidłowość wykonanej
roboty...
10 innych „ka1'larzy" pracowało tej soboty
w studzienkąch. Przy świeczkach, przy benzyn.owych palnikach „Bunsena" aby osuszać
PQWietrze I nie dopuścić do otwartych kabli
zgubnej wilgoci... Za prawidłowość roboty „na
kablach" <><!powiadał z ramienia LPRT - Witold Godlewski, a z UTM - Jerzy Gotlib. Bez
przerwy ;,patrolowali" o11Warte włazy, konsultowali ~ę z kablarzami, sprawdzalł„. Któ:t się
teraz nad tym będzie zastanawiał podnosząc
mikrotelefon i sly_J;ząc melodyjny sygnał „ósemki"?I
(Dałsrzy ciąg na str. 2)
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Obrady Rady Ministrów
(Dokończenie ze &tr. 1)

przemy•łu

lekkiego, a

rozwój
kraju,
m-0dernizację
rolnictwa, usług
wszy„tkich dziedzin gospodarki
przy za.sadlniezej poprawie
wykorzystania majątku trwałe•
!{O (tak już istniejąceg-0 jak I
nowego), przyspieszeniu wzro•
•tu wydajności
pracy I lep.
azym niż dotychczas stosowa•
niu w praktyce postępu technicznego i organizacyjnego.

r

przemysłu,

Szczególną
konieczności

uwagę

poz.ostałych

rolno-1pożywczego,
ta kie tych dzialńw
gałęzi
przemysło

wych, które produkują na po·
trze by
rozwoju
gospodarki,
ri•nku I eksportu.
Wskazano
główne
rezerwy
występujące
w naJzej gospo·
darce,
zwłaszcza
materiałowe
oraz
podkreślono
znaczenie
pełnego i racjonalnego ich wykorzystania w bieżącym 5-leriu.
Ijltencją
rządu
jest,
aby
daL•zy te>k prac
nad projekte~ nowego planu 5·1etniei:o
ule ł
pogłębieniu,
a w pracac
nad nim nadal uczestniczylo aktywnie szerokie 1trono 1 0 ecjalistów.
ekonomistów
i in>:ynierów.
Judzi łączacych
wiedti: teoretyczna z deświadczeni•m oraktycznvm, aby prze·
biei:ały one w atmosferze twórcze.i wymianv opinii. skuteczne1fi'O
przeriw•tawiania
się
zbiurokratvzowaniu, skostnieniu
i orr.yzwvczajenlu do starych
schPmatów.
Komis.li Planl!wanla i re&ortom wvdano piłonwiednie z~lecpnfa · oraz ust•lono terminv
n>Sfepne "'o
Pl•p11
pr•c
nad
planem na Jata 1971-1975.

poświęęono

zapewnienia
ro·
snących dostaw towarów tyw.
nościowych, przemysłowych oraz usług dla ludności,
per·
spektywom rozwoju rolnictwa,

Lubelska DOKP
noilepszn

Lubelska DOKP zdobyła sztandar przechodrl Flady Ministrów i
CRZZ za w yniki uzyskane we
wsrólzawodnictwie krajowym W
1970 r.

Sekretarz stanu f!ancuskiego MS~
Dzi~ki

Jeon de L1pkowsk1
z

wizytą

w Polsce

Na za·p ro5ze•nie MLni.sterstw.a
Spra·W
Za,gra.ntcznych pr·zybył wcŁ<>r aJ do
Polsk i
sekreta.r z
s ta.nu
fra.ncusikiego MSZ - Je a.n
de L i·pkowski z małżonką.

n ych, których obecny poziom
n'e nadąża jeszcze za znakomitym
rozwojem
stosunków
polityc2lnych
między
n.aszymi
k.rajami. Musimy dokonać wys:tku. aby roz.szerzyć wzajem-

W
wypowied'1li
udz'elonej
dz ienni•karzom J. de L i.pko-wski ośw :adczyl, że jego w!zy ta służy da.lszemu umocnien·iU
tradycyjnych
polsko-francusk ich stnsu•n.ków przyjaźni.
W
c za·sie pobytu w Polsc e - PO·

NaslE)pnie
J. de Lipkowski
od oo-w'adal na 0 yta·nia.
W s iedzibie MSZ rozpoczęły
s'ę
polsko -francusk ie ro:i:mowy
polityczne,
które
prowadzą:
wicemin. ~praw za.granicz,nych
A. w ;11ma.nn
i
'°kretarz
~ta·nu f~ancuski e,go MSZ J.
de L i10ke>w:;.ki .
W roz,mowach
uczestniczy grupa rlo·radców.
R o:om~wv
będą
kontynu<:>wane w śrooę.

wiedział

będę

miał

ną

oka z j ę

przep rowadzeni.a rozmów pe>li·
ty<:imych z
min!strem Stefanem Jęd ryc h ows k i m
którego
pozna.Iem w Pa.ryiu
I w ice ·
ministrem
A.
W~llma.nnem.
P odczas
rozmów z mi.n i~trem
h an-ilu za<rranicznego Kazimi.erzem Ols ze•wsk;m dnkonamv przee;!ądu
txllS'kr>·franCUS·
kich
stosu•nk6w
ekonom icz-

ze str. 1)

cy kilkuset ludzi trwało na
r'!chomić nową centralę i
łosć telekomunikacyjnego
Teraz już wszyscy - i

pol!terun,ku, aby uwłljczyć ją w caorganizmu miasta„ .
cl z Wydz.ieionego
BJura Rozwo.j owego Kombinatu Przemysłu Teletechnicznego, którzy tę central ę skonstruowali, z,-,udowali, zmo12.towali i w&pólnic z „ Telmontem" (inż. Andrzej Dobiszewski) uruchomili, i ci z ŁPRT, z UTM (inż . Zbiitnlew Nowakowskl I kler. budowy Henryk Szymczyk),
z dyrekcjj OPiT - wszyscy byli już spok0jni,
układni, serąecz.ni wobec siebie nawzajem. Po-

I
I
2
~

2

1

~

„To ma
centrala?! Ta rdza?!!„." Modele
jednak „zagrały".
Ale I to nie przekr>nalo
sceptyków. Właściwie do samego końca, przez
ten ponad rok montażu 1 potem, p rzez kilka
miesięcy
uruchamiania, co i r.az, któryś przy. latywal : „Co oni tam wyrabiają?! Kto za t.o
będ zi e odpowiadał?!!" Na szczęście trafiało to
najczęścieJ
do
„ Ojca" właściwie wszystkich
łódzkich central - do Inż. Romana Nocunia z
dyrekcji OPiT. Wyjaśni ał, inte'rweniowal; pomaga! swoim olbrzymim doświadczeniem , a
pr7E'cle wszystkim wierzył. On i inni z kierownictwa OPiT. Wriąć na swoje barki taki
prototyp - na to trzeba odwagi„. Miał ją i
szef Wydzielonego Biura Rozwojuweg 0 Inż.

„ł

~

~

~
~
~
~

~

~

2

~

~·

IDoba - wktórej przecięto kable I
II

~

płynęły wii:c w~pomnienia o tym Jak to było ~ieczysl.aw WóJter, który bronił polskiej cenna początku. A na początku była niepewn ość, trali od sameg 0 początku„.
~ nieufność. Na początku - Jak mówlł in ż. JaZa tę odwagę należą się im oodziękowania ,
!:i cek Groc\ek, konsultant techniczn y uruchomie- 11 nam _ Łodzi dodatkowe tysiące numerów ~
~
ni.a t badań nowej eentrall ora ~ jej wspóltwór- krajowej produkcji.
2
~ ca - bardzo wielu ludzi w kraju n le wierzyI
li] ło, że Polska Jest w stanie skonstruować i
Teraz een~rala d_ziala. Co chwila włączano ~
wybudować nowoczesną centralę telefonic zną. nowe telefony, w minę jak w studzienkach ~
Wszak taka światG1wa firma jak szwedzki LM p9•tępowala robota nad kablami. Mruczały dy- 2
Ericssonn, jak f irmy francuskie, angielskie, ja- ąj<retnie styki, migotały lampki sygnali zujące 2
pońskie, zatrudniają od lat setki specjalistów, połączenia. Zrzadka ożywała maszyna wypisu· dysponują olbrzymimi kapital:im i, a przede jąca kodem miejsce uszkonzenia i ponająca ~
wszystkim idącą w dziesiątki lat tradycją„ ,
sprawność techniczną centrali: na 100 połączeń ~
2
Polska nigdy przedtem wielkich nowocze~- - ponad 09,5 prawidłowych Tego nie powstynych central telefonicznych nie budowała. Ta rl zil by się I Ericssonn, .Jej obsJug11 z ram ienia
b,l'.ła pierwsza ... Śkonstr11owano wprawdzie bar- UTM, która brała udział w montażu I urucho· ~
dzo udany (Złoty Medal na Tarl!'ach Lipskirh mieniu: inż. Ludwik Sokół, Edward Parzych, 2
w 1966 r.) jeden z elementów takie.I centrali: Zbigniew Zajler i He12.ryk Mastalerz nie będą 2
2 wybierak krzyżowy typu WK·610, ale przecież mieji zbyt wiele roboty. A więc sukces. Jeszr:. en „wiosny nie czynił"...
c ze wc-zoraj poinformowano n.as: „Centr/Ila ~
r:.
pracuje norplalnle. Do goclz. l4 w ponterlzia~
Potem zbudowano „modele" central!: w lek podłączr>no de., niej ponad 3 tys„ al:rrJnentów. g
~ Rembertowie 1 tys. NN i w 'Łodzi ~ 200 NN. Tę ' Pnzostalo '811, ' którym tr•eb'a zmienić doprnwa- ~
ostatnią zaczęto przywozić od„. stojaków d zenia (mlell rozwidlacze), uregulować„." MCA
li] zwykłych stalowych rur 1 kątowników. które - Wschód jut łączy...
~
2 w drodze jednak trochę zardzewiały I ktoś „zaniepokojony" pobiegł z wielkim wr'Zas!Ciem:
JOZEF POTĘGA
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Wydarzenia tygodn\a
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(Dokończenie ze str. 1)
prezentuje monopole
kapitalistyczne, niemniej jego przyjazd
do ChRL byłby pi:zyjęty z zadowoleniem, ponieważ w obecnej
chwili problemy istniej ące mię
dzy Chinami a Stanami Zjednoc zonymi mogą by ć rozwiązane
tylko bezpośrednio z Nixonem.
Edgar Snow informuje, że na
krótko pr?ed wyjazdem z Pekinu, w lutym br . dowiedział się
z „miarodajnych źródeł dyplomatycznych", iż B i ały Dr>m wysłał d o Pekinu l ist, w
którym
zarytuie „czy os obisty przedstawiciel Nixona zostałby przyjęty w ChRL dla przeprowadzenia rozmów z najwyższymi przy.
wódcami chiń skimi". Snow zaznacza, że wymiana korespondencji między Waszyn,l!tonem a
Pekinem w grudniu ub. r. odbywała
się
za pośrednictwem
krajów trzecich.
Artykuł

Snowa wywołał zrozainteresowanie w waS7yngtoń•kich kolach dziennikarskich. Zainterpelowany w te.i
sprawie rzecznik departamentu
Stanu USA, Charles Bray, potwierdził
w
poniedz iał ek,
iż
istotnie Stany Zjednoczone nawiązały kontakt z ChRL za pośrednictwem
Innych
rządów,
jeszcze przed wizytą .amerykań
skie! drużyny pingpongistów w
Chinach. Odmówił on jednak
odpowiedzi, za pośrednictwem
jakich rządów i kiedy nawiązy
wano te kontakty;
zumiałe

Rzecr,ni\j; departamentu stanu
stwierdzi! również, iż rząd USA
w ostatnich tygodniach nie otnymal żadnel'!o sygnału . Iż Pekin .J est gotów wznowi~ rozmowy ambasadorów obu krajów w
Warszawie.
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Szermierczą

hand•lową.
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(Dokończenie
być
Ira
~
A orzecleż w ciąitu kilkunastu ostatnich no-
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wzrosła

wizycie

sympatia Japonii

do naszego kraju
(Red. M. Hofman relac;onu;e z 1 okw>
izyta polska w Japo•
nii nie była imprez ą
cerem onialno - k urtu~
a zyjną,
C ały
tydz 1en
stała
pod
znakiem
roboc zych
spotkali,
rozmów, a także
poszukiwań.
Japończycy są realistami I za pobiegUwymi ludźmi
wielkiego
biznesu. Sk.6ro wraz z delega·

W

cją

polską

rozważali

mo~!i woś·

l iczą

się

c inmi

w

z

rosnącumi

n leria lekiej

trurtnnś

przus zlofrl.

Stąd te ndencja do rozsz erzenia
s~o,1Lnków
qosportnrc,11ch

z

kmiami socjalisflfcznym!.
Z tego też wząl. ed11 obok
u·ielu innvc h przvczun - Japon ia bacrn ie onserwu.je flirt amer11k11ńsko - ch iński.
Ohaw ia
się ona m. in„ by AmeryT<an ie
n iP znaleźli drogi
rto rvnku
<'hóńsk ierin
kosrtem
Japonii.
N ie mr>żn<i pomi11ać tych r>kolicmości.
skoro mowa o obecn11ch
podstawowych sprawach
teol) kraju.
TV l)rzunil<tkµ. 119Zskim rnC'hunPlf jP,•t fq$n.u:, Jąppn{a 1nfmt1Je trzPcle m iei<<'e w prori11kcll
ówlaf.,,ioei. a Pr>l.•T< a
zri11i7t1ie
sf11, · na" j•r!enastym. _ fe st 011a

rnfec pnrtneretn.
u..·111n.in1ntJ

do

hn.nri1">wej.

·· pou·n żn ~i
11 1 iek~?ei

ni± rfr>tuchrM•o toa !6Z mln do·
lttrńw
w 1970 roku). Jerlnnkże
:trrchorfzi konieczność rozszerza·
nla asortymentu towarów pol-
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Odrą.

Występ lódzkich
drużyn
pil·
karsk i ch w tej koi:ejce spotkań
nie byl pomyślny.
Wvsoka po·
rażka ŁKS w Opolu i zal edwie
Jeden punkt wywalczon.LJ przez

Puchar Polski
środę,

W

28 bm.

o godz.

16

rozegrane
zostaną
dwa mecze
pi!karskie o Puchar Polski.
Na boisku przy ul. Armii
Czerwonej 80 „A "-klasowa drużyna Wi d zewa zmierzy się z rezerwami LKS, a przy ul. Ter esy 56/58 S tart II grać będ zi e z
trzecioligowym
zespolem RTS
Widzew.
(z)

,,............

~

..................., ........

i
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TOTO-LOTEK
28, 30, 35, 36, 40, 49 I

I

1

'I

dod. 27

Wylosowana ba.nderola 3208

I „KUKUŁECZKA"

I
ii

·,A,. 7, 11, 21, 25, .29
dod. 32 ·

--

!
1

Ko6eówka hainderoll 0275

- ............~,-.........~I
.
:-..,.

.~

DZIENNIK

ŁÓDZKI

ni.:

Start w l.odrl :i: pewoot,·lą nłe
zaspokoily
aspiracji
zarówn.o
dru'żyn jak t kibiców.
Można
się jeszcze pogodzić z
por.::źkq
opolską. chociaż I tam l..KS :agral wvraźn 1e pontiP1 s wojet;t:J
poziomu,
aLe
strata
punktu
przez bałuckich piłkarzfl w meczu. - notabene do wygrania z Htttnikiem dosyć denerwuje.
Zespól nowohucki nie zaprezentował
nic szczególnego.
Start
miał dużo okazji
cl.o zdobycia
bramki.
Niestety,
Indolencja
strzałowa
napastników !ódzkich
bvla wyratna w tym spotkaniu.
T ak więc lórizkie dru:tuny poniosly w teJ kolejce stratv. któr e jednak nas-zym zdaniem
zn11iąc
aktualne
umieiętno~ci
pl/karzy
l..KS ! Sta,rtu - są
;eszcze do odrobienia. Byle iak
nai.<zvb c i el.
W sobotę 1 maja Sta.rt gra w
Raciborzu z tamtejszą Uni q. natomiast 2 mnia o godz. 16.30 w
Łod zi . odbędzie s i ę mecz . l..KS
- Zaw isz a.
A
oto
jakle jeszcze mecze
c zekaj ą p!lkany l..KS . U siebie
łodz iani e
ąraią
z: Garbarnią,
P iastem , Unią ! Ol impiq. a na
1c11?eździe
z Wartq, Motorem,
Sta„em,
Hutnikiem (9 czerwca
przv owletle elektrycznym), Slą
skiPm.
Kiedu już jeste$my P<'ZY pilce nofoei warto zwrócić uwagę
na
ell•nin.acie do pilkarsklcTi
mistrzosfu> 'F.1.1Jropy. W gru.p iii
VTll.
w której występuje Polska.
NR/I' pokanała w Turcji
rPprezen.tqcję tego kraju 3 :O (w
pierwszym meczu był sensacyjremis l :1) I za im uje ze str a.tą f)u.nktu p ierwsz e m le isce . W
na11Jli żsr11m
meczu,
12 maja
PoTska srmtka się w Alba.nil z
rPnre 7enfac;ą teqo kraju .
W l..odzi rnzpoczęly sie Indywidualne I drużynowe mistrzostwa Polski w szermierce. Około 600 stC11rtujących $w4adczy o
ogr<;>mnvm rozwoju tej dyscypli·
ny
spo-rtu.
Oczekiwać
należy
te1·az. b'!I w §lad za ilptclowym
wzrostem szereqów szerm.ierzv .
uzyskiwano taJi;źe coraz Z.paze
wyni•ki.
-

nv

'ss ~7078ł

(~B)

pierwszymi mistrzami Polski
W drugim dniu roz!!rywanych
w Łodzi szermierczych mistrzostw Polski zakończono walki indywidualne w szabli i florecie
mężczyzn. Tytuł mistrza Polski
w sza bli zdobył · na jlepszy zawodnik wszechczasów w te.1 b roni mjr Jer zy Pawłowski (Legi•),
a we florecie wielokrotny reprezentant Polski Adam r..,tsewski
(AZS Warszawa).
Jako pierwsi• rozpoczęli fina·
ły szabliści. W czołowej ósemce
znaleźli się zawodnicy nitynowani, którzy między sobą rozstrzygnęli
walkę
o tytuł mi·
str zowski. W trzeciej walce finałowej spotkali się dwaj aktu·

Mówi

J. Pawłowski
Zacraz po ostatniej

walce finajlep·
wszccbczasów
Pawłowskiego
o
krótką wypowiedź dla Czytelników „Dziennika Łódzkiego".
A oto co nam powiedział nowo
kreowany mistrz Polski:
żałuję,
że
nie mogłem
przed łódzką publicznością zaprezentować się
tak,
jakbyi:n
60bie tege> życzył, jednak boi
palca
prawej ręki
był zbyt
dotkliwy. Stąd też nie mogłem
wyprowadzać
szybkich akcji,
ale na szczęście dzięki dobrej
pra.cy nóg moglem odnieś(: tyle zwycięstw, że utrzymalem
tytuł
mistrzow•ki.
zarówno
przede mną jak i pr-z;ed calą
drużyną
szablową
jest tera-z;
trudny okres przygotowań do
mistr:zostw $wiata
; Olimpiady. Mi~o odejścia trenera Wójcickiego
będę chciaJ wraz
z
kolegami
uzyskiwać
na planszach całego świata lepsze wyniki niz dotychczas - k.ończy
J. Pawlowlki.
(.ł)
nałowej

poprosiliśmy

szego szablistę
mjr. Jerzego

alnie

na jlepsi

polscy

szabliści:

Pawłowski i Nowara (obaj Le·
Zanosiło się na ~ensacj<:,
gdyż Nowara prowadził w t~j
walce już 4:2, jednak wai~zący
z obolałą ręką naf.epszy szablista wezec hczasów J. Pawłowski
jeszcze
raz
udowodnił
swój
prymat, wygrywając w pięk
nym stylu tę walkę 5:4 oraz

gia).

wszystkie pozostałe (z Gl"iegor·
kiem 5:1, z Bierkow_skim 5:4, z
Majewskim 5:3, z Och yr ą 5:3 i z
Sol).czakiem 5:4). Mistrz Polski
uległ jedynie w zaliczonej z pół·
f i nałów walce Kaweckiemu 3:5.
W ten sposób z sześcioma zwy·
cięstwami J. Pawłowski po raz
~denasty w swojej karierze i
po raz piąty z rzędu wywalczył
tytuł mistrza Polski. A oto kolejn ość finału szabli: 1. J. Paw·
!owski (Legia) - 6 zwycięstw,
2. J. Nowara (Legia) - 5 zw., 3.
J. Majewski (Warszawianka) -

tmportowa.nych przez Ja·
Wymaga to inicjatywy I
zainteresowania
obu
stron.
Można powiedzieć, że prace de·
legacji z ministrem Jędrych ow •
sk i m na cze l e in icjatywę taką
pobudzily
i
zainteresowani e
zwiększyły .
Chodzi tu przede
wsrystklm o import maszyn z
Pol ski.
Wreszcie na porząd k u dziennym znalazła się sprawa kooperacji przemyslowej i wspólnych przedsięwzięć handlowych
na rynkach trzec i ch, m. in. w
Eu.ropie zachodniej. Propozy<i e
te określili czolowi biznesmeni
japo>iscy jako realistyczne.
Japonia iest pozbawionym suro wców
krajem wysp i arsk im,
zależnym od importu i eksportu. 1 ·dlateg o polit.v ka zagraniczna Japon ii
jest tak bardzo
powiązana z hand l em zagrnn1cznym. Dlatego również prof).uk·
cja przemyslowa
Ja poni'i
jes t
nastawiona
na zdobycie r.unków zagranicznych, a nie tylko
na zaspokajanie rynku wewnę 
trznego. W przeciwie1isl.wie d o
Stanów
Ziednoczon .u ch
glówn11m Impulsem
przemyslu ia po>isk ieqo bul I iest rynek zagraniczny. Stad równie_? otw ;eponię.

et ilościowego t jakościoweoo
rozHenenia st-0sunków handlo·
wych. to kierowali się wlasnym
interesem - I to nie tylko dnta
dzisiejszego, lecz także ju trzej szego.
Japon ia
jest rzeczyw iś cie pi•
gan tem p r:emvslowym i no1catorką
w dziedzinie
orqanizacjl
produkcji i handlu. Zdumiewające.
niekiedy
oszalam iajqc e
są jej os iąqnięci a. Fala modernizacji
na wzór a.mervl<a,;sJd
przelewa się przez miasta, miasteczka I wsie. obejmuiąc olówne dziedziny żucia.
Dzieje się
to w społeczeństwie,
którego
duscypl i<na
jest qlęboko zako r 7eni ona w tradycit i stylu ży .
c ia . Jednakże na glebie szybkich p1·zemian wyrastają nowe
sprzeczności
wewnętrzne
I
zewnętrzne.
Czy można jednak
rają
się
możliwości
rozszerze„
analizować
je
oo 7-dn iowvc h nia
wspólpracy
ekonomicznej
ohserwaciach I to w frodowimiedzy
Polską
a
Japonią
sku z1mełnie ohcum? Ocrn wit·
o przebiegu wizutu informoc ie, n i e Ale iest niewątpliwe,
waliśmy
cz.utelników.
Nale±11
że
trudne prnnlemy istnieją.
dodać.
że
dzięki
niej wzrosła
W umienmv
kilka
zewnętrz
sympatia Jap onii
do naszeqo
n11ch. Oto m. in. groźba woinv
kraju, a sprawa współpracu ąo
c1>lnej ze Stanam i Zjednocrnnvspodarczej
została
potrakt.-0wami;
oto ohawa Japonii przed
na pnez obie stronu jako źró
Wspólnlfm Runkiem. a zwln.,zdło
korzy.§ci wzajemnych oraz
c za pr zed przu.•tan lP n iem W iPl·
Jako wyraz dążen ia cl.o pokoju.
lr'ej Br11tan ii do EWG: oto <I alej
konTrnrencja
amervknńs k n
I brutviska w Azji, bariery w 1- - - - - - - - - - - - - - - Ew·opiP zachodniej,
Japo1iskie
k'Jla
gospodarcze

Straty do odrobienia J. Pawłowski i A. Lisewski
Wydarzeniami,
którf! w
ub.
iygodniu ekscytowaly lódzklch
k ibiców
sportowych byly dwa
mecze p iłkarskie o mistrzostwo
11 ligi między Odrą i LKS oraz
Startem i Hutnikiem.
P ierwszy
jak w iactom o zako>iczyl ~ię po·
rażką iodzian O:3, zaś drugi remisem 1:1. Po obu spotkaniach
na czele tabel!
umocnila
stę
Odra,
mając
cztery
punktv
przewagi noo Hutn ukiem I p i ęć
nad l..KS. W najbliższą n iedzielę, Z m.aja odbęd.zie się w No·
wej Huc ie równie ważny p.ojedynek
między
Hutnikiem
ł

skich

Natomiast na dobrym poziomie stały walki finałowe florecistów. Wygrał Adam L isewski
(AZS War~zawa) - 6 zw. przed
ubiegłorocznym mistrzem Polski
M. Dąbrowskim (AZS Warszawa)
- 5 zwyc. i L. Koziejowskim (Ma
rymont) - 4 zw. DaJsze miejsca
w kolejności zajęli: z. Wojciechowski (AZS Warszawa) - f
zw., R. Parulski (~«arymont) 3 zw., J. Kaczmarek (niezrzeszony) - 3 zw., L . Jarosław~k i
(Warta Poznań) - 3 zw., J. Kruczek (Piast Gliwice) - O zw. W
pierwszym pojedynku finalów
L isewski pokonał Dąbrowskiego
5:4.
Dziś

od

itodz. 9 eliminacje
drużynowe szabli I floretu męż
czyzn. Mistrzostwa odbywają się
w hali ŁKS przy al. Unii 2.
(ms)

Zmiana zasad
przyimowania

na studia
pracujących

dla

Minister ośwl;ity I szkolnictwa
- prof. Henryk Jabłoński
wystosował do
uczelni
p ismo, zmieniające jedną z dotycJ1cuisowyeh zasad przyjmo·
wania na studia dfu pracują
cych. 'Pi smo to uprawnia rekto·
rów szkól wyższych do skracania w trybie wyjątkowym wyma!(anego dotychczas od kandy·
datów na stud ia dla pracują
cych co najmniej 2-letniego stażu pracy zawodowej.
wyższego

*

SPORT

*

SPORT

Czyn $połeczny
motorowców
Dziś o godz. 17, na stadionie
i>rzy Pl. g Maja zbiora, &ię:
dzialacze,
sędziowie,
zawodni·
cy I kibice sportowi,
by pomóc przy rozbudowle toru tutlow ego. Inicjatywę tę podejmu.
je Okręgowa Kom isj a Sportów
Motorowych
przy PZMot. w
Lodzi.

Prace

wykonane

społecznym

wpłyną

w
ez;ynle
niewa,tpll-

w!e na przyśp i es z en i e z;ikończe
nia remontu, jedynego w Loltz.I
toru tużlowego.

Walne zebranie LKS
Dzi ś

przy

o godz. 17 w lokalu l..KS
ul.

P iotrkowskiej 76, od·
walne
zebranie
sprawozdawcze członków LKS.

będzie

się

zw., ) 4. Ż. Kawecki (Warsza- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wianka
- 4 zw„ 5. F. Sobczak
(GKS :{5"atowice) - 3 zw., 6. K .
Grzegorek (Marymont) - 3 zw.,
7. E. Ochyra (Warszawianka) 2 zw., 8. J. Bierkowski (Plast
Gliwice) - O zw. Poziom finałynlcki, J.
Stefl!_nlak l KopA Katowicki „Sport"
podłów przeciętny.
jął ostatnio
czyński.
próbę
klasyfikacji
najlepszych
hokeistów sezonu
A „Królem strzelców" sezonu
1970 1971 r . Czytelnicy, tre·
ligowego został
E.
Nowak
nerzy I sędziowie
wytypują
(Polonia)
- 73 pkt. (43 str ze !oszóstkę
najlepszych
zawodnine bramki plus 30
podań, z
ków oraz
najws•echstronniejktórych padły bramki). Drugie
s zego hoke•i<Stę, który otrzyma
mie;sce
za.iął
Józef
Stefaniak
trofeum „Zloty kij". Kryteria(ŁKS) 64 (36 plus 28). trzemi oceny są tu: Uość
wystę
cie W. Ziętara (Podhale) - 60
pów' w spotkaniach mlE:dzyna(36 plus 24). a czwarte
Krzy.
rodowych, ligowych, Pucharze
sztof Białynicki
(ŁKS) 48
Polski, ocena postawy na tafli
(33 plus 15).
(ilość kar) oraz strzelone bramki. Do reprezentacji hokejowej
.l Puchar „Fair play" zdobyTygodnik „Sportowiec"
orkibiców kandydują dotychczas:
ła Unia Oświęcim 262 min.
ganizuje tradycyjnie plebiscyt
Tka cz, A. Słowakiewicz,
Kokarne.
Mis trz Polski
Podhale
na najlepszą koszykarkę i najmorskl, L. · Tokarz, J,
Stefaznalaz ł się na
piatym miejscu
lepszego
koszykana
w rozniak I Zlętara. Do
„Zł otego
380
min.
karnych.
'Bardzo
grywkach
naszej ekstraklasy.
kija"! Tkacz,
Janiszewski, A.
niską lokatę. bo aż ósmą zazwycięzcami tegorocznero pleSłowakiewicz, Czachowsl~i
Karjęli hokeiści ŁKS 487 m in.
biscytu zostali: Boż<.>na Marciłowski,
K'omorski, L. T ~.karz,
Zajmu ;ący
ostatnią
dziesiatą
niak (ŁKS) i Edward JurkieChowaniec, Obłój, Zi~ta~a oraz
l o ka tę hnkeiści
Legii „zarobi·
wicz (GKS Wybrzeże).
trzech za.wodników LKS: Bla- ll" aż 901 min. karnych.
5

Jeszcze

B. Marciniak
nailepszq

koszykarką

trochą

o hokeju

•

Zącie

•

Lodzi

Zącie

Ponad 2,5 tys.

ZMS~owców

pracowało

niedzielę

w

e
e

Pamięci

akcj.a zapisów mło
do szkół średnich. Ci
rodzice ósmoklasistów, którzy
zdecydowali już, że ich dziecko zdawać będzie egzamin
wstępny do liceum, zastanawiają się dość często, którą z
licznych szkół licealnych najlepiej
wybrać.
Przypominamy,
że .
wybór ten ułatwia
obJ>wiązują.ca
w
odnie,ieniu
do liceów zasada rejJ>nizacji
w ramach · dzielnic, co oznacza, że dziecko należy zapisać
do szkoły wybranej z placówek istniejących w dzielnicy
będącej miejscem jego zamieszkania.
Trw<l

Narodowe.{

·Niecodzienna uroczystość

Nie
1 mieć,

w 25 LDH im. Hubali
Z

c·I> a·zi i

trwa•jącego

.Mie>'ią

Nar-octowej, wczora j odbyła
s•: ę
niecodz·i enna
u.rcxozy~tość w 25 Łódzkiej Drużyn i e
Ha·rce.rsk iej i•m. Hubala
H.
Dob rz ań&kiego,
· p.rzy

. Cł

.Pa.m i ę-ej

4. 3 mln złotvch
na oodwyższeme emerytur

-

Zaklad Uoo7.ipieczeń Spolecznych w Łod:oi p1·zel lczy! 73.324
emerytury, podwyższając Je o
doda tk-i z tyt uhu przepracowanych w Polsce Ludowej p0<nad
Hl la.t. Na d.Od.atk·i te dla emPrytów
Łodzi
i województwa
1"0Z'dysponO'wa.no w ska.li m'.esiąca
4.3 m1n 'tł .
Wszystk :e
podwyiż.szone emery•tu.ry dotarłv
ju.± do a,dresa•tów,
Kas,

Kwiecień

„ plecień

Co z tą

PDQOóą?

Pogoda płata nara nada.l J'igle. Wczoraj w Łodzi o godz. 7
:-ano - jak n.as poinformowano w PIHM na Lublinku zanotow.ano 0,8 stopnia C, natomiast w południe o godz. 12
termometry wsk.azywały za- ledwie plus
3,2 stopnia C.
Przy zachmurzeniu zmiennym
wiatry
były
um~arkowane.
Jednakże
w godLinach rannych i popołudniow_yeh padał
śnieg.

T.ak więc spełnia się sure
porzekadlo: kwiecień plecień,
bo przeplata - trochę zimy,
troch~ lata.
(j.kr.)

S21kole

Pod.-;ta•wowe~ nr 169 n.a
Była "'na
poświęcona

St~kach.

mjr Hubali.
Ha1Ccerze spotka.Li się z byly.
mi
żolnie·rziam.i
b. Odd•z' alu
wyd•ziel<>nteg·o Wojska
Polskiego mjr Hubala, znrga.niznwal i
specja.Lne o.gn.i k.o z p~<>gra.mem
pośW'":co·nym
historii bohaterskiego odd·ziału. Równi.eż wczoraj otwa•rto izob<: pamięcJ narod-0wej,
~organiz<>wane.1
w
S21k<>le
Podlsta·w0<we j nr IJ9.
Odbył•o
się
taol>że
uroczyste
pr'l!yrzel!zenie }l.a,rce-rskie .
(j. kr.)

W „Ludowym"
stołują się emerJCł
Bar mleczny „Ludowy" przy
nl. Rzgowskiej może przodować

wśród

Obowiqzuie reionizacia w ramach dzielnic
Co to sq „k losy uprofilowane"

dzieży

Trwaly także prace w kilku łódzkich rabryk.ach. Przy porządkowaniu
terenów zakładu pracowali ZMS-owcy m, 111.
ZPB im. Harnama, ZPB lm. Marchlewskiego, ZPJ im. Wróblewskiego, z „Elty", z Lódzkicb Zakladow Odzieży Sportowej i Zakładu Sprzętu Mol&ryzacyjnego nr 2. Poza tym, w
czasie niedzieli czynu społecznego, łódzcy ZMS-owcy brali
udzial przy bud<>wie zajezdni autobusowej przy ul. Limanowskiego, gdzie była zakudniona 200-<>sobowa grupa mło
dych pracowników z MPK,. Trwały także prace produkcyjne w Lódzkich Zakładach Kserotechnicznych,
w Lódzkiej
Fabryce Zegarów I w LZPB tm. Obrońców Pok<>ju.
(j. kr.)

Miesiącu

łódz)j:ich l;>a rów mleczr-Ych pod względem stanu sanitarnego, smacznych I ta.r:ich
Posiłków, a takte sprawne.J ob
sługi, Jest to jedna z n:ellcznych teg& typu placówek. gdz ie
orzyjemnie wejść, bo choć lokal niewielki - wszystkiego 13
stolików je<ina1< ilzysto u.
trzytlUlny l e~tetyezr..ie 'Jrządzo
ny.
Bogaty jadłospis . wśród któ.
rei;:o nie brakuje nie tylko potraw
typowo mlecznych, ale
także gulaszu przyrządZGnego z
mrożonek, p~eragśw z mięsem,
pampuchów. klusek n„ parze.„
Nic więc dziwnego, że w „Ludowym" chętnie stołują się emeryci, którzy otrzymu.fą spec.ialne be>ny przydzielar:e orzez
:Polski Komitet Pomocy Społe
cznej. Bony konstimpcyjne w
cenie od 100 do 600 zł ważne
w okresie całego miesiąca, upa.
ważnóają do
wyboru , dowolnej
notrawy.
.Jak
nas informuje
kierowr,iozka tego baru p. Helena Rajska, wśród emerytów
na.Jwi~kszym powodzeniem clesr.ą się dania dietetyczne i pół
dietetyozne, m. jn. pierożki z
serem.
(j.kr)
0

należy

przy tym rozu·zasada rejonizacji
przekreśla możliwość wyboru
takiego
typu
liceum, które
zdaniem rodziców odpowiadałoby
najbardziej określonym
(np. matematycznym lub humanistycznym)
zainteresowaniom ucznia. Jak nas poinformowano w Kuratorium Okręgu Szkolnego m. Łodzi istniejąca obecnie
w każdej
dzielnicy sieć szkół licealnych
stwarza
uczniom
możliwość
zapisania się do klasy:
W z wybranym językiem obcym (poza obowią zk owym
rosyjskim
angielski,
francuski, niemiecki),
Ili z wychowaniem mu•zycznym lub plastycznym,
lll' „uprofilowanej" - np. matematyczno-fizycznej, to znaczy klasy, w której przeznacza się zwiększoną ilość godzin na nauczanie matematyki
i fizyki, co pozwolić ma
na lepsze, dokładniejsze pr zygotowanie uczniów do przyszłych
studiów matematyczno-fizycznych. We wszystkich
dzielnicach (z wyjątkiem Widzewa) w jednej ze. szkół licealnych zorganizowane zostaże

Ale na tym nie koniec mojak najlepszego wyboru szkoły lkealnej zgodnie
z zainteresowania1ni ucznia,
jako że w pewnych przypadkach
zasada rejonizacji nie
stawia wcale sztywnych, nieprzekraczalnych
barier mię
dzy poszczególnymi dzielnicami.
I tak np. uczniowie o
uzdolnieniach lingwistycznych
mogą wybrać bez wzglę
du na dzielnicę, w której mieszkają
szkołę z poszerzonym
programem
nauczania
w języku obcym (zwiększona
ilość
godzin nauczania, prowadzenie
lekcji
niektórych
przedmiotów w danym jc;tyku
obcym itd.). Szkolą, która realizować
będzie
rozszerzony
program
języka
rosyjskiego
jęst III LO,
jezykji. angieJskiego - IV LO oraz francuskiego XIII LO. Kandydatów do szkól z rozszerzonym
programem nauczania języka
rosyjskiego oraz angielskiego
obowiązuje
jednak egzamin
wstępny z tychże jc;zyk6w (nie
dotyczy to szkoły z j. francuskim). Pomyślny wynik tego sprawd•zianu jest warunkiem dopuszczenia ucznia do
zasadniczych egzaminów wstę
pnych z matematyki i języka
polskiego,
które
rozpoczną
się 28 cze'rw~a. Egzaminy te
nie dotyczą jednak - jak już
żliwości

zić

co

będQ:ie działo gdy
upalne dni lata, jeśli
teraz ebserwujemy jak wielkim powodzeniem cieszą się
dobre lody. Z tego więc wynika, że przekształcenie słynnej
rozpijalni na lokal, gdzie można szybko zjeść porcję mrożonego
przysmaku, był jal!:
najbardziej trafny„. Oby wię
cej takich in~cjatyw!„.

!07177
09

Pogotowie Ratunkpw,
Posotowie MO !)'7. 400-00.

soo-oo

TEATRY

WIELKI - nieczynny
POWSZECHNY - godz.
zy'Strata"
NOWY
IUAŁA

na"

-

gloi;l•z.

„Li•

„.S·k'loPi.e•C"

godz. Ul „Ce-

$ALA -

JARACZA -

u;

Ił

11'0'1·1.

IO

god t.

19.15

prze-:yiwainy•'
'tE~T:a

7.lS tern"
l)PERETKA deńsk.a

~rew„

godz. 19

,,Łez

„ W)!e•

ARLEKIN - nieczyn•ny
PINOKIO - god.:. IO „I.Ais dete·ktyw'"
TEA Tlł ZIEMI
Ł0DZKIEJ ig,o dz. J9 „R~gacz mimo woli"
_MUZ"EA
SZTIJJU ful Więckow11tie10 Si)
,godz. lZ-18
ARCHEOLOGICZNE ł l!:TNO•
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
1~odz. 10-<I8
BISTORJJ
RUCBV 1łEWOLU·
CYJNEGO
(.ul. Gdańska 131
@OOZ. 9--<I6
HISTORII
Wł()KIĘMNICTWA
(P:,0<trkowska 262) gad.:. 10-17
EWOLUCJONIZMU j}t.
fPark
Sienk iew•Lczal g·odz. 11-I5
ŁODZKIB ZOO
(lease
eeynne .., godz. .,_19
czynna do (<XI•. 18)
.KJ N A
BAŁTYJC „z dala o.Q e.g i eł
lku" O!d Ia.t 1• (ang,)
g:Odz.
,J,() , 1•3,
I6.15, 19.30
LVTNIA .Wahadło" od I.et
18 (USA), godz. IO, 12.38, 15,
17.30. 20
POLON I<\ - .. Wahajllo" oo lat
IR (U<;Ą l godz. 10 12,l~. I4.30.
17. I9.30
WISLA „Nieśm' erte·lni
Fli.p

eo~

GDZIE? Kl.E DVf

! F\a.p" od lat H (USA) fOdz.
10, I2, 14, H!, 18, 20

WLOKNIARZ - nieczy•n.nt
WOLNO$C - „Slkle~ z modelk~.moi" od la.t :6 (USA) godz.
10, Hl.JO, 15. 17.30, 2-0
ZACHĘTA „Dz,ien•n·ilk
..chi•
zofreniczki" od lat 16 (wl.)
godz. 1-0 , 12.30, 15, 17.30, 20
JT\!'LOWY - Tylko
dla ki·n
studyjnyie<h
„Metro" oo la·t
1ł
(a.ng.) g-Od•z. 16, IS, g'Odz.
20 projekcja DKF
STUDIO - Tylko dla lclon stu•
dyj.nych „Pe>!'1So1na" od la't I8
(.S7'Wedl1Jkli) gOd'Z. 17.15, 19.30
,ADRIA Potegoa•nie I ty-tulem „Dokt<l'r F!'eud" od lat
16 (US·A) goo.dz. 18, 12.30, 15,
1'1.30, 20
TATRY - „Homibire" od lat 14
('USA) ~d.z. 1-0, I2.30, Baj'ki
„Na bropach Yeti" godz. 16,
16, 17, „Od:zie jem generał"
< -od lat lol @o!.) g~dz. 18, 211
CZAJKA
„ Doktor Glas"
('d'llńakil o,d lat Ul. god.z, 17,
1·9
DKM - „Opowieść óo poduszki''' (USA) ed lat 16 gOd<Z.
I6.W, 19
F.NERGETYK - n.Lec<tynne
K0LE14&Z „Damski gang''
oo lat l.i ~a•ng.) g<>dz. 17, 111
LDK - „Wiin111ewu w Poldin ie
Smierci (jug.-NRF) otl lat li
gOdz. 15.15, 17.30. lS.45
GDYNIA - Nowości kr.ótki~g-0
metra~u: l) Chimera na pol,nej dr·odze. 2.) Kr.awiec d.la
miil•ionów, 3) W Pndl!szJc~ch,
4) W.ar<Szawa w ma!a.rs twie
Cana•letta, 5) Chrońmv przy!'ode, 8) Z·lo.ty wiek Pomorza
i Wa'l'm'-i.
7) War ianty, 8)
z.a,'"la!k a gG.dz. 1'1--18 nen ste.p
,.Nie do O•brony"
od lat 18
(a,nig.) giodz. ~s. llO

~ DZIENNIK ŁODZKI ni: 98 ~'f8N).

.'

Ogółem w ub. roku łódzkie
placówki Technicznej Obsługi
Samochodów wykonały wszelkiego rodzaju usługi dla ludnosc1 na sumę 7.6:>0 tys. zł.
Wszystkie stacje TOS zaopatrzone są w stanowiska diagnostyczne, a stacja w Pabianicach
wykonuje także naJ>rawy samochodów „Żuk".
(j.kr)

HALKA - „Czerwo-ny ,płaszcz"
od lat 16 (duński) godz. 15.30,
111.45, 2()
1 MAJA „Ba.rba•rdla" od lat 16
(.fr.-wl.) godz. :5.30, 17.45, 20
ŁĄCZNOSC „Wie·ilki wyścig"
od lat H (USA) godz. 18
MLODA GWARDIA „Fraule.i·n DO'k1tor" od lat 18 (jug.w!.) ,giodz. IO, 12.<15, 14.30, I7,
19.30
MUZA - „Królewna t. dJ.ugim
war~<>czem"
od lat 7 (raodz.)
,godz. 16 „ La<n<lru" od la•t 18
(ofr . ..ow/!.) godz. 17.45, 20
OKA - „P.ekn"~~ 1n·•" lfr .l
od
laot loli,
g-0dz. 10, 12.30,
111.30. 2()
POLESIE - ,.Slo11 M.aru<la" od
lat 16 (a-mg.) gOldz. I7 „Ra.goipa.g" (wł.) od lait 16, g. 19
J>RZi:DWlOStwJB
,.Ucieczka
KlnS! Knn2•'' (hn ,, od t.t 11
giodz. 15. 17.30, W
POPULARNE
„Po.pierajc:.e
swego szeryf.a" (USA) od lat
11. good•Z. },5 1 111.•115, 111.30
P.OKOJ „Da.Ieko n.a Zachod 21ie" od lat 14 (.r.adz.) godz.
16, 18, 20
PIONIPR - n'~zvnne
REKORD „w.iJn.nerou I król
.nai!-ty" <>cl ll•t 14 (jug.-NRF)
godz. 10, 12, 14, 1.6, 18 „ Osta tn·i te·r>mi•n" od lat 1.6 (USA)
godz. 20
ROMA „Potu<l•n'hk zero" od
lat I6 ~poi.) .g odz, 10, I2, 14,
16, 18. 20
SOJUSZ „Da·nc!<ng w kwaterze Hi411-erą" ()od lst lll (•poi.)
<l(odz, 117. rn .15
'
STOKI - „Kto wierzy w bo.
c iany" od I-at 16 (pa l. ) godz.
15.30. 1.7.45, 20
~WIT .,Ke-b„eta wąż" od lat
16 (a.n.g.) godz. 10, 12, a, 16,
iłl, 30

APTEK:

Przybyszewskiego

łI,

Sporna

83 , P iotrkO'WSk.a 2'25, Z·ielana

28,

Narutowi.cza
6,
Dąbrowsk '. ego
89, w:el•k<>polska 53a, Obr.
li.Ibg•radu I5.

Slt•-

DYŻURY

SZPITALI

urazowa -

Ch ku rgia

S-z1p:tal

im.
Rad·li ńs>kieig>o
('Drewn.owska 73)
Laryngnln.gla
S7Jptta) 1m
S•rl '~ l<'f'~n (Knpc~ń•l.-'eg„ !2)
OkuHstyk~
S7lp\tal
ll!Tl.
Ba.rli>C'k iego (Ko.pc i ń.s<l<de go 22.)
Ch1rur(t::i
el~~

~

!af'V"14! t"\ l"e:u1

17.:e

-

!hol·t al 11:1)
K"rcuk„
(Al'ml1 Curwone1 1~
Chlrurl!la nrrek„wn-tw11"row~
- Szpital tm. sarllckle111) fKoP·
rlń<k1ee:„

łtl

Tl>kSVk<>l->~I· Tnstytut M•·
dvcynv Pracy (TerHY ł)

Ponad stu projektantów utrudnionyc11 w „lr_westprojek.
tach" w c.ilym kraju, roz.poczęlo wczoraj czterodniową naradę

poświęconą

Nnrn~

itomnr

ffl"knr"lc"

,,::.:„,

Pogotowia
RotnnkoWPl!O przv
ul, Sienkiewicza 131, tel, 86&·6&

własnym

problemom zawodowym. Jaże
gospodarzem narady
jest
łódzki
„InwestproJekt",
uczestn icy
spotl<.a•n:a wysłu
chali sprawozda.r:-La głównego
architekta m. Łod1.Ji dotyczą
cego perspektyw i trudności
stojących
przed łódzkim bu.
ciownictwem mieszka•niowym.
Następnie
zwiedizili co waż
niejsze łódzkie osiedla miesz.
kaniowe i udali się do Uniejowa, gdzie trwać będą zasadnicze obrady, gdz:e wymienione zostaną poglądy po-

ko

między

przedsta'ń"icielami

pro-

jektantów różrr.ych oś·rodków
oraz podjęte końcowe wnioski, o których naszych Czy.
telnlków oowi<łdomimy po zakończeniu obrad.

WBHP
przodu ie
IV Oddział PKS
Pierwsz11 m1e3s,ce we wspó~
za wodnictwie
pracy za ub.
rok
w dziedzinie poprawy
warunków b)lp wśród przedsiębiorstw
transportowych okręgu łódzkiego
zdobył
Oddział Remontowy
PKS

Zarządzie

IV

Informując
że

o tym

sygnał!.

zujemy,

o ile w latach
l9oJ--65 wybudowano w Łoozi
19.100 izb spółdzielczych, to
w ubiegle.f pięciolatce - liczba ta wzrosła już do 79.516.
Gdzie i ile będzie się budowało w
b;eżące1
pięciolatce?
R ozpoczyna sie 11 tys. izb na
kon,tyl'luowal:ym osiedlu Teo_
filów, 3.260 cyrzy Dworcu Ka.liskim, 3.200 na Karolewie III, 10 tys. na Pojezierskie_r.
17 tys. na Zarzewie, 1.600 na
Dąbrowie.
1.400 na Matejki
i 2,S tys. na Wielkopolskiej.

Z nowyeh a«iedli - planu.
le się wybude>wa·rnie 26 tys,
Izb r:a Retkini, 1.700 w Sródmiej&kiej Dzitln1cy Mieszkan i owej, 4.200 pr.zy Czerwonym
Ry.r.iku, & tys. na WicJ.zew:eWschó<i, 3 tys. n„ Przędzal
nianaj l 2,5 tys, n.a Rzgpw.
1kiej.
Przypomnijmy jedna•k, że 53
tys. izb lJd'Zewiduje ,ię wznieść
niefortunną
metodą
„D11browa", zaś 36 tys. - tY·
pem „ŁSM" dosta<tecznie jut
chyba skompromitowanym na
Teofilowie. A
to wszystko
dlatego, że bud0<wnictwo łódz
kie nie 1est przygotowane od
strony zaplecza do natychm:astowych zmian technologicznycłł.
Na pocieszenie dodajmy. że zostair..ie wzniesionych
26 tys. izb typu szczecińsk i e.
Jl.o na Retkini. To już projekt
dobry, cieszący się dobrą ooinią u fachowców i 11 tys.
typu W-70.
Ale i W-70 i
„Sz.czecin" to niewielk1i pro·
cent całości budownictwa spół.
dzielozego w b:eżącej pięcio
la.tce. Sp~cjalnego więc powodU do radości nie ma.
AP

w
jak mylnie
d;z.iennikarzy
prasowej w 11111111111111111111111111111111111111

a nie
poinformowano
na konferencji

Okręgowym

Zwią

zku Zawodowego Transportowców i Drogowców - Oddzi.ał PKS w Sieradzu, który
uzyskał II miejsce. Za pomył
kę
nie z naszej winy przepraszamy
zainteresowanych i Czytelników.
(j.kr) 111llJ111111lllJI1111111111111111111 IJ

O „Mi•t sposobu czy

m~ć

świado

arty&tyczna" odc'lyt
red. M. Bada relleg,o, o gad z.
19
w
Salonie
Fotografiki
(P i0<t•l'kC1!v'5>ka 102).
O Projekcja filmu f11b. prod.
polskiej „B.ą>riera", o ge>dz. 19
w StudenC'Mm
Kl,ub ie
ZMS
przy AM „Esku·la,p"
(Nowotk·

96) . .

b „Co wiesz o osiąa-nięciai:h
kosmic1mych ZSRR?" ogólnotódz·ki fi<n.a.1 k0<n-kursu, o godz inie 1~ w Szkole Podstawowe.i n.r 32 (Kopciń5k,i ego_ 5~) .
[J „lfala$ a zdrowi~ czJowJt·
ka" - ra.[era.t dr Wies.Iawa Sułow::;J(e~o

NOC"NA POMOC' l .EK>\R,qKA

dyrel,tywami, a możli
stosovlania rachunku
ekono1n1cznego
w
przed.si e·
bio rstwie.
Postuluje się m. In. odeJś
~le od
kontroll
dokumentalnej I h istorycznej, które nic
w efekcie nie dają, na rzecz
kon tro li problemowych, które
wplyną w skuteczny i szybs.zy
sposób na poprawę kierunków
zarządzania.
Mówca nadmienił także o koniec;oności rozbud owy
instytucji
biegłych
k sięgowyc h,
o
nadmlemej
ilości
przepisów dotyczących
ko·ntroli drobiazgów przy jednoczesnym
niekontrolowaniu
wydatkowania milionów. Do
tego tematu bardzo istotnego
dla naszej gospodarki wróctmy na naszych lamach.
AP

wością

budownictwa mieszkaniowego

Łodzi,

J Klinika Poł.•Gln.
AM
ul.
Curie-Sklodowskie,J t5
dzielnica GórnJ.
li Klinik• Poł.-Gin, Al\f
ni. Sterlinga 13
dzielnica
Srń<lmieścle
reinnowe DMadnie
.• K" ul Nowotki 80 I Kopcinsk iesi„ 32.
Klinika WAM - ul. M, Fornalskiej 37 - d:z,ielnire Poles ie
I Sródmieśc!e <>rat rej. oorad.nle „K" przv ul. PJ1>t.rkJ>ws1tiel
I07 < Plc>tr-kf)W•kte1 ?1111,
szpital Im, H. Wolf
_ul
ŁaJ:"ipwnicka
Sł
dzielnica
saluty.
Szpital Im. ff, Jordana - ul,
Przyrodnicza 719
dzielnica
Wir!•ew
Ch i•rungiia poi.u.a.n ie - S:z,pi•t al
Lm. Pir-ogowa (Wólczańska 195)
Ch irurgi a północ
Szpital
im. P :ro~0<w a (Wólczańska 195)

przedsiębiorstwie.
Podkreslił
rozbieżności pomiędzy
odgór-

nymi

Narada projektantów

się

DYZURY

.191·90,

Dla posiadaczy czterech kómila wiadomość: od 1 maja w 1>lacówce TOS przy ul.
Wigury 7 zostanie uruchomiona nowoczesna lakiernia piecowa. Dzięki
tej inwestycji
nastąpi po11rawa jakości lakierowania karoserii pojazdów
mechanicznych.

nast.an.ą

(j.kr)

„Rola służb finansowo-ks i ę
gowych w zarządzaniu przed·
siębiorstwem"
to
teinat
wczorajszej konferencji zarzą.
du Oddzia lu Okręgowego Stowarzyszenia
Ks ięgowych
w
Polsce, obok oczywiście spraw
ściśle orga.nizacyjnych, z których na p ierws zym
m iejscu
wyliczmy sprawozda.nie zarzą 
du z dotychczasowej dzlalalności, jak i program na przy .
szlość i wybory ąowych wladz
zarząd u.
.
Obecny
na
kon!erencjl
przed stawi cieli 6 tys. osób zatrudnionych w tym
zawodzie
w Lodzi, sekretarz generalny
Slowarzyszenia Księgo wych w
Polsce
mgr J, Sablik,
w
swoim referacie omówi! trudności w realizacji przez służ
by finansowo-księgowe racjonalnego
gospodarowania
w

łek

W kolejce po •.• lod-y

TELEFONY

lnformaeJa telefoniczna
03
Jtrat Pożarna Ol, 166·11, 595-55

Nowoczesna lakiernia
TOS przy ul. Wigury

1

Killra. dni temu został otwarty cocktail-bar przy ulicy
Piotrkowskiej 92.
Urządzono
go w dawnej pijalni piwa. I
oto już
w pierwszym dniu
ustawiły się dlugie kolejki do
włoskiego
automatu wydają
cego lody, Również wczoraj,
mimo chłodnej aury, nie brakowało zwolenników włoskich
lodowych przysmaków. Trzeba było po nie stać w długiej
kolejce. Można sobie wyobra-

Lodzi

·K sittgowi
rad.z q

ną również po raz pierwpisaliśmy uczniów, którzy
szy w nowym roku szkolnym
w klasyfikacji rocznej w klaklasy
humanistyczne o
sie VII
i VIII otrzymali z
zwiększonej ilości godzin nauwyzei wymienionych przedczania m. in. języka polskiemiotów oceny bardzo dobre,
go i historii. Uczniowie miea z pozostałych przedmiotów
szkający na Widzewie, a wy- minimum dobre.
(si)
rażający chęć nauki w klasie
humanistycznej
będą
mogli · - - - - - - - - - - - - - zdawać egzamin wstępny do
odpowiedniego liceum w dzielnicach Sródmieście lub Górna.

~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WAŻNE

•

Zącle

Lodzi

Z ósmoklasistą do liceum

Miniona niedziela była - mimo nie sprzyjającej pogody
niedzielą czynu społecznego łódzkich ZMS-owców. Ogółem
ponad 2,ó tys. mlodych dziew~ząt i chłopców wzięlo udział
w pracach spolecinych na rzecz miasta, porządkując pasaże, parki, układając chodniki I malując barierki„. Równiez
łódzcy ZMS-owcy pracowali przy pori:ądkowaniu ośrodków
wypoczynkowych w Sulejowie, Teomowie i w Sielpi.

w

•

Zącle

l:.odzl

ka

orfl•z

d<0c.

Koryck:ego:

ś:«odk1'.

?JWal.cza·'.1ia

dr

Le ~1-

„Techn'czne
h~lałiu".
o
(Tra.u~11.tta

g·1dz. I8 w ŁDK
16). Po 0 d~·zyta-ch f'lm: .. Srod'O'w isko, w któr·ym żyde.my".

O „O laserach i sprawach z
nimi zwi.ązanyeb" \)'!"elel<cjq.
dr Anton ie.g o Drobn '•l>a , o godz..
18 w Klu.bi·e
MPiK
„Ruch"
(Nar-u.t<Jw:cza 8/:0).
O „Gazikiem przez Morawy''
Odczyt mg.r Te·resy
Łasz•
czewsk iej.
il•ustrowany f ilmem
i p-rze~ro-c,zami, o ~o<lz. !8 w
Muze.u•rn Ar.c he<>log:.Cznym lP).
Wo)n.o śc i

14),

O „Westerny"

- pre•le kcja
1Tu<(1r Ewy Na.gu.rskiej, o god~.
J.IU-0 w SDK „Lu tnia" (.Piotr.
k!l'\'."Slk.a

2~3).

O Spotkanie z Henri Poulai•
nem - sce n ografe?n i Rys1ardem Stefańczykiem wicedy~e·kto:·e.m
Te3-tru Nnwe<r'>. o
g . 19 w 6 Rejo n owej Bibliote:~
dla Do.roslych ~;vra .rynar
ska 9),

=--

I

dzisiejszych młodych ludzi
tamte
czasy?
Czasy
„Harleya'', „Triumpha". „India ...
na". A były to motocykle, które
zadziwiały świat. Szybkość. huk,
potęga. Posiadacze tych wspaniatych
maszyn
jeździli
na
nich
jak
współcrześni
gladiatc>rzy. I Polska miała
swego „Harleya„. Był nim udany zresz„
tą motocykl marki „Sokół". Niektóre jego egzemplarze przetrwały wojnę i mo.
żna nie tak dawno je było jeszcze spotkać na naszych drogach.
Po wojnie zapadły decyzje o r<>tDpoczę
ciu pr<>dukcjj na wielką skalę popularnego motocykla na użytek ludności. I tak
to w
Kielcach rozpo<:zęto w tutejszej
Spółce Huty Ludwików produkcje popularnej SHL. Z biegiem czasu motocykl
uległ modernizacji, powstała WFM, a po.
tern WSK, rodem ze Swidnika. Przepraszam, był jes.:cze „Junak", który powstawał w kooperacji między Łodzią i Szczecinem . „Junaka'' zresztą pozbyllśmv się,
wylewa jąc
przysłowiowe
di;iecko razem
z kąpielą. Bo chyba nie będę osa·motniony
w twierdzeniu, iż cięż!<Zy motocykl
jest też w kraju potrzebny i poszukłwa
ny.

K

to

z

pamięta

Na placu boju pozo9tała więc Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego ze swoją
WSK, i roczną produkcją około 90 tys.
maszyn. Ale nasycić rynek. nie znaczy
zadowolić klienta. I o tej maksymie pamięta się na co dzień w Swidniku.
Ostatnimi laty wypuszczono na rynek
„Gazelę". Ileż było hałasu, ile sp0rów dobre to czy zie. Na wszelki jednak wy.
padek zapaleni konstruktorzy ze Swldnil" wyciągnęli z zanadrza nowy, udoskona.iony typ, zwany M-21 W 2.
Podczas
pobytu
w
Swldni!<u
pokazano
nam
to
cudo.
Maszyna
wygląda
Imponująco.
A więc może to być moto-

---=

cykl turystyor;ny z silnikiem 125 ccm i lTS
ccm. może być półsp-0rtowy, również w
dwu wersjach pojemnościowych i wreszcie prawdziwie sportowy. Motocykl produkc>wany może być w kilku wariantach,
mało I dużo chromu. ze W71rtlOcniona kierownicą i zwykłą, obudowany i nie. Producenci rozwinęli przede mną całą gamę
swych
możliwości.
Niestety, prototypy
tych WM:ystkich cudów stoją w .•• maga-

Trop em małej
motoryzacji

--5
----

SPOŁECZNE

PRZEGLĄDY

WARUNKOW PRACY. TEMAT
W TRADYCYJNEJ DZIAŁALNOSCI
ZWIĄZKOWEJ. W JEDNYM TYLKO RESORCIE PRZEMYSŁU LEKKIEGO WZIĘŁO W NICH UDZIAŁ UB. MAJA WA
TERENIE ŁODZI 1353 ZAKŁADOWYCH AKTYWISTÓW,
OBEJMUJĄC
SWOJĄ
SPOŁECZNĄ
KONTROLĄ
PRAWIE
WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ŁODZKIE TEJ BRAN•
ŻY. OBECNIE ,JUŻ W KWIETNIU ZAKŁADOWY AKTYW
ZWIĄZKOWY PRZYSTĄPIŁ DO ROBOTY. CZY BOGATSZY
W DOTYCHCZASOWE DOSWIADCZENIA? A .TESLI TAK:,
TO W JAKIE?
OMALŻE

.,ŻELAZNY"

-W

Zarrząd.:ie
Okręgowym
Związku
Włókniarzy
Łódź - Miasto
biurka
związkowyeh
;.nspektor6w pracy zawalc>r:e są plikami
sprawozdań,
sporządzanyeh
wspólnie
przez rady zakłado
we i dy<rekoje,
Po ·~Hkanaś
cie lub kil.kadziesiąt stron każ
de. Sprawozdania szczegółowe
.i oraeochlonne, bo zawierające
dziesiątki i setki pozycji liczbowych, dziesiątki i sebki wyszczególnień:
co skon,trolowa-·

S\P'Ollec,zineiro prze<gilądiu ~lan poprawy wa,l"Ulnków pra.cy :z;ałog.i
obe<janO<Wał 148 za,leceń.
Wy1konano 13G plus 22 uspra.w nierAa pozaplanowe. „Nie wykonano za·
kupu podgnewa<:zy wody, bo
brak ich było na rynku". Jak
czytamy daJej w sprawozdaniu tych zakładów, również i
wykonade dalszych zaleceń odnośnie warunków pracy stało
się niemożliwe z powodu frudnośei z nabyciem urządzeń e.
lektrycznych,
wentyl.aitoirów,
kótłów do podgrzewania r:apoi,
instaJacjj sanitarnych. W ZPB
im. Dzierżyńskieco nie wykonano w termin1ie
zalec-o nego w
wyniku spoleozr,ego przeglądu
odświe-żenia sal I urządzeń · sanitarnych, nie przeka,zanó do użytku 2(8.trudni·onych tu kobiet .
pokoju higienicmego. W ZPB
im. Marcblewsk,iego nie „mechanizowano
prac transportowych w tkalni. W ZPB im 1
Maja nie zainstalowano urzą
dzeń wentyJa<:yjnych w
sza.tni
oddziału
remon,towego, nie zabezpieczono sehodów prowadzą
C:l"Clh do pomieszczeń, w któryeh odbywa &ię myoie maszyn
iit<p., ltd.
- Wiosenne,
dorooone przeglądy warunków pracy w łód'Z
kieh zakładach przemys~u lekkiego, dokonywane systema1tyc:1Jnie przez naszych aktywistów
legitymują się powat·r"ymi efektami - mówią mi w Zarząd.zie
Oklręgowym
Związku,
podsuwa1jąc od.powiednie rubr}'Gti nadsyłanych
przez za.kłady ,p racy
sprawozdań.
Sprawozdań optymistycznych. 1eśli się zWaży podane w nich proporcje tego oo
z owy<ih
zaleceń
oprac.owanych przez spolecizne komisje
kontrolne · admiroiebracje 11:.akła-

ir.o i k.iedy, ile na tle tych
kontroli wysunięto pod adresem administra,cji wr:,iosków i
zaleceń i ile z tego do dziś, tj.
na przestrzeni roku, dyrekcje
te wzięły na wa.rsztat, Co z owych ,zaleconych do wyk0<nania na.praw i usprawnień już
wykonar.JO,
a ile jeszcze nie?
P rzeważają uwagi i
zalecenia
dotyczące usprawnienia pr.odukcji, polepsreillia orga,niza!Oji pracy,
zwiększenia
oszczędności
ma, teriał·owych, poprawienia rytmiki zaopatrzenic>wyeh dostaw,
uja.~mianie
rezerw produkicyjnych,
podniesiien.ie
jalrości i
wydajności
pracy. remontów
maszyn, bllld~nków i naiwie~h

ni.

i11 brak teł f uwac pokontrolnych
na temat
pole~zernla
warninków
pra<:y. W ZPB im. Obr.
Pokoju siporządz<:i<ny w wy.nik.u

N

Sesja

popnłarno-nau~owa

Kobiety
polskie
• •
w li w0Jn1e
• •
•
sw1alowe1
z

udziałem

około

nowoczesności.

zynach wytwórni i p<>kazywane są jako
nie uealizowane możliwości. Bo handel
nie chce miec kłopotów. Dlatego jeździmy
na jednym typie motocykli. a producenci, konstruktorzy mogą swoje konstrukcje c>glądać na przyrządach doświadczal
nych.
Jeśli już jednak przy tym jesteśmy, to
warto stwierdzić, że świdnickie urządze
nia tego typu mogą zaimponować. Tortury jakim poddane są tamtejsze wybrane drogą losowania pojazdy, produko.wane seryjnie wzbudzają sensację.
MaMlyny wychodzą z nich połamane, pogniecione,
powiedziałbym
'l:druzgotane.
Najgorszy wról:' moto<:ykli nie wymyślił
by czegoś podobnego.
Z zadowoleniem opowiadano, łż rama

.!!lllllllD 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

popUllU'llego
pojazdu WSK wytrzymuje
29 god'l:in intensywnych wstrząsów, imitujących ja.zdę w najgorszym terenie, ale
ncrwa, rurowa trzęsie się Już bez najmniejszego śladu 400 godzin.
Ta, rama m~ być wtasnie podstawą pro.
dukcji wspomnianego wyżej M-21 W Z.
Konstruktc>rzy przypuszczają. iż w przyszłości uda się wmontować w nią również
Byle by handel wyraził
9 iinik 250 ccm.
zainteresowanie... A handel o nowocześ
niejsą:ej mas·z ynie na wet słyszeć nie chce.
Tak więc np. 50 wyprodukowanych maszyn sportowych,
otrzymały
kluby po
20 tys. zł za sztukę. Oczywiście, w produkcji seryjnej cena nie byłaby tak wy.
sok a.
Podobnie zresztą potraktowano świdnic
ką propozycję
polskiego skutera, zbliżo
nego wyglądem do Lambretty. Cena w
przybliżeniu
wahałaby
się około 12 tys.
zl<>tych. Handel zamówił... 5 tys. sztuk.
Producent musiał ulec i wycofać propo.
zycję,
która czaruje jedynie dopuszczonych do zwiedzania zakładowego muzeum
I w tym miejscu przypomina mi się
przygoda, jaką miałem u naszych sąsia
dów z~ Odrą . Postanowiłem kupić pokrywkę ds;> młynka elektrycznego do kawy. W małej mieścinie w której mies11ka.
iem, wspomnianego przedmiotu nie było .
Ekspedien.tka z ubolewaniem o tym komunikowała.
Kategorycznie
jednak oświadczyła.

iż

ooszukiwaną

pe>krywkę

otrzymam jutro o ...:odz. 12. Poszedłem raczej z przekory. Ku mojemu zdumieniu
wręczo·no mi poszukiwany przedmiot, za
który zapłaciłem, o ile mnie pamięć nie
myli, 32 fenigi. Pokrywkę sprowad:oc>no
z miasta Powiatowego .•.
Tak teź można handlować! Ale to jak
dotychczas w naszym kraju nie dotyczy
motocykli. Czy zresztą tytko motocykli?
JERZY KLIMA

llie bójmy się
WIOSNY!
wyk<J1nały,

a

czego nde.
załatwieni.a nde potrafiono "a.Jeśli więc jest tak dobNe z tą
łatwić.
Bardziej krytyC'l:nie I
realizacją
(a to sugerują owe
wnikliwie
analizowano
Pr'l:Y·
sprawoodania), dlaczego tyle oczyny każdego nie wykonanego
statnimi c:r;asy słychać na róż
zadania.
nego typu naradach I zebralnr:ymi słowy - rady za,klaniach. pretensji i skarg zgłasza
dowe winny nie tylko „spranych urzez zabierających głos w
wozdawać".
że np. (jak w „Obr.
dyskusj1i przedstawicieli rad za·
Pokoju") nie zainstalowano zało
kladowycb? Ska,rg na brak oddze
urcządzeń
do podgrzewania
powiedn.iej reakcji administrawody, bo wystąpiły trudności
cji przemysłowej na zgłaszane
z zakupem tych urządzeń r,a
w toku społecznych orzeglądów
rynku, ale zbadać czy zo bowa.ru.ri.ków pracy uwa.g i i zalewiązany do dc>konania tego zacer.óa.
Dlaczego, wskazując na
kupu
odpowiedni dział adminibrak przepisów , które by zostracyjny
taktycznie wykazał
bowiązywały administrację przesię wystarczającymi w tym kiemysłową do większego liczenia
runku
staraniami.
Nie tylko
się
z wnioskami związkowych
.kc>nf>roli, przytaczano tyle przy- , stwierdzać. . że „obserwuje się
brak
poszar:owania urządzeń
kładów aader częstej opieszasanitarnych ze strony załogi''
łośc,i w ich re-aUzacji, a nawet
(jak np. w ZPB im. Dzi.erżyń
jak w niektórych pnypadkacll
S<kiego), ale i pokazywać jaki·
odkładania ich ad acta1
mi środkami 1>rzeciwdziałać zła
le zamlerzMn negowa~
wisku niszczenia te-go co -z nietego
wszystkiego czego
małym
trudem udało •ię dla
już dokonano w wyniku
polepnenia
warunków pracy
dorocznych,
wiosennych
załatwić.
przeglądów społecznych warur.W
takim
stylu utrzymane
kÓW pra.cy w za,kladach. Ani
s,p rawozdani.a z orowadzonych
zaiprzeczać znaczeniu tych doprzez
poszczególne
ogniwa zwią
kc>nań dla polepszenia sytuacji
zk·owe społecznyeh przeglądów
pracujących
załóg
robo<tn;i
kontroli
stanowić
będą
nie
c,;ych. Na pewno zrobi<Jlllc> n ietylko 51uchą informację og6lnomało
i r:a pewno tegoroczny
li-0zbową, ale i samok,rytyc.zną
społeczny przegląd również zaar.ali'zę
pos.taw ludzi, aktywu
owocuje
dodatkowymi korzyadmlnistra,cyjnego
i zwią~kowe
ściami. Rzecz jedn·a'k w tym go
n„
tle ich codziennych
a uwaga ta od.nosi się 'l:arówobowią?Jków,
klimatu
wytworzono do całego zwią.:kowego aknego wokół tego co zrobić trzetywu jak i szczególnie de> dl'liaba i n. ależy.
łac.zy najbardziej bliskich zało
gom
organizacji związkowych
Na ta'ką wnikliwą, ainalltyic.zną
tj. rad „akladowych - żeby w
J'l";forma,cję Istnieje dzi ś
pilne
swojej pracy, w swoim codzienzamówienie.
Nlie bójmy się
nym polu widzenia obok tego
więc
nozerze i be11pośrednlo
co już zrobiono bardziej anali•
mówić tej wiosny.
tycznie i ostro do~tr.zega.no to
ozego „e spraw mozliwych do
K. WYRZYKOWSKA
(iowe
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z Zachodu

W roku 1910 był to szlagier sezonu. W
Metropolita.n Opera,
na prapremierze, Ramerreza śpiewał Caruso, Mion.ie zaś, ratując ukochanego
od
s·t ryczka,
wjeżdżała na scenę
konno.
Zaraz po tym „Dziewczyna
z Zachodu" (nie wiem, czy
także na koniu),
objechała
wiele
stolic, z
Rzymem,
Londynem
d
Warszawą.
Możn·a zrozumieć
ówczesne
sukcesy tej opery Puccinieg~. Dziki Zachód w dziele twórcy „Cyganerii", „Tosk,i",
„Madame
Butterfly"
to było coś, co musiało
łechtać

próżność

amerykań

skiego kontynentu, a
ciągać

ż

egzotyką

pozostałych

przy-

publiczność

części

świata.

Nie wykształcił się
jeszcze
filmowy gatunek westemu,
nie wybrzydzano więc chyba zbytnio na nie umiarkowa·ny I>atos wielu scen muzycznych, tak odległy
od
styfa.styki „W samo połud
nie" czy „15.10 do Yumy".
Trud1no jednakże zro.zumieć,
dlaczego „Dziewc·z yna z Zachodu" znów wraca na sceny operowe. A szczegó1nie
trudno
to
zrozum1ec
po
premierze w
łódzklim Teatr.ze Wielkim.
P<>dczas k-0nferencji prasowej dr z . Latoszewski, realizat<>r
muzyczny
spektaklu,
przedstawił
nam „Dziewczynę
z Zachodu" jako dzieło pełne
inwencji melodycznej, w którym, na swój sposób, Puccini przetrawił wpływy Debussy•ego I Ravela. Mowa też
była
o celnym
sk<>jarzeniu
dramatycznej akcji z c>dpowiedniml środkami muzycznymi,
co miało wy.nlkać ze
świetnego
wyczucia
spraw
dramatu I sceny, jakimi dysponował
ten
kompozytor.
Lódzka
premiera
dowiodła
bezzasadności
tych twierdzeń
w odniesieniu do „Dziewczyny z Zachodu''. Trudno
o
większy
dysonans
między
ch&rakterem akcji, a charakterem muzyki. Kowboje, poszukiwacze złota, wyśplewu
Jl\CY swe uczucia muzyką nie
Inni\ niż bohaterowie „Madame Butterfly",
tot to mote
zakrawać tylko na żart, pa.
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200 delegatek - uczestniczek walk wyzwo0
leńczych, historyków i naukąw 02'1
'1
ców 0<raz przedstawicieli or11:ani- 2
zacji
polityczno-sp.olecznych, 2
0
rozpoczęła się 26 bm. w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie,
dwudnic>wa sesja popularno-naukowa poświęcona udziałowJ. kobiet polskich w II wojnie świato
wej„ Jej organizatorami są: ZG
L i gi Kobiet, ZG ZBoWiD i Wojskowy Instytut Historyczny - ~
.p r;y współudziale Zakładu Hi- 2
2
storii Partii i Wojskowej Aka- "'
2
demii Politycznej.

4

po.zwoliłem

ma.roa br.
sobie poddać w wątpliwość typOIWą przydMność typowego projektu wzniesionego w naszym mieście przy ul.
Podgórne)
Zakładu
Specjalnego dla
Przewlekle Ch<>rych. 1 oto otrzymałem w
odpowiedzi liist napisany na firmowym
papierze
z
nagłówkiem:
Ministerstwo
Zdrowia 1 Opieki Społecznej, „Warszawa".
List podpisany przez wicedyrektora Departamentu Inwe!l'tycjl i Kapitalnych Remontów, mgr, Inż. arch. A. Chwali bogowsklego Obywatel wicedyrekt
·
tam n 8 ·mym
stę . .
or pisze
a a
w · pie.

inż.

sterstwo Zdrowia, a którego pan mgr
arch. jest wysokim urzędnikiem?'
Jest w dalszej części listu szereg „argumentów", które choć rzeczowe, pozostają jednak w sprzeczności z .zacytowanym
wyżej początkiem listu. Mówi się tam, że
w tym „typowym" projekc ie przewidziano posterunki pielęgniarskie, gab>net zabieg_gwy na parterze i pokój lekarski tamże. Coś tu się kupy nie trzyma Panie Dyrektorze. Po co lekarz i pielęeniarki, skoro jak pan sam stwierdza ,,W tego rodzaju placówkach nie lec.zy się pacjentów („.)".

wytłu- ~

W podobny SPQSÓb Pan Dyrektor
maczył także sprawę magazynów na pościel i bieliznę. Czytamy - „Departament
ż
prZYJ?.Uszcza, e przy za_gospodarowywaniu
obiektu użytkownik we własnym zakresie
wprowadzi! pewne zmiany w pr.zeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń w stosunku do dokumentacji typowej, względnie,
że .autor artykułu niedostatecznie przeanahzował sprawę przed napisaniem in!ormacjl."
C..
oz - auto~ nie pre~enduje do autorytatywnych opmil I sądow, starał się natomias,t zrobić wszyst~ aby sprawę pr,ze-
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parodię. Reżyser Marek
potraktował
wszelakoż
cały
western śmiertel
nie poważnie, wycisną! z aktorów co się da
aby graU

stisz,

Okopiński

serio,
rozd1,ierad swe wnt:·
trza, olśniewali "idzów I słu
chaczy głębią dramatów przeżywanych
przez odtwarzane
postacie.
Może, przy odpowiedniej stylizacji dałoby się
zrobić z „Dziewczyny z Zachodu" coś w stylu „Pecbow•

ca na prerii" -

ale nlet re•

żyscr uparł się na dramat na•
miętnoścl ..•
zawierzył
Okopiński
muzyce, poszedł za całym jej patosem,
ro.zrzutnością,
nie-

umiarkowaniem, co przy ledwie
naszkicowanej psychopostaci I ledwie umlarko0wanych umiejętnościach alt~
torskich zespołu, dało efekty
niezamierzenie komiczne. Ki#dy Jim Larkens ogarnięty nostalgią chce wracać do kraju, wali łbem w ś?ianę, li: orkiestra rżnie
tutti rozdzierający du!>zę kawałek, to widzsluchacz,
atakowany
taką
p<>rCJl\ uczuć,
może
tylko
wejść pod krzesło i siedzieć
tam, zażenowany, do ko~ca
aktu. Kiedy szeryf pyta Mill•
nie mając na myśli Ramerrez~ - „Co ty w nim widzisz'',
trudno widowni nie zadać sobie tego samego pytania. Jakimż bowiem cudem
Mionie
mogla się zakochać w bandycie-ofermie, fajtłapie, na do·
datek
straszliwie sentymentalnym? A kiedy z kolei w westernie, granym i pisanym na
poważnie, postaci rozmawiaj"
zdaniami
typu
„z a l s t e
po rycersku się pan zachował"
moi.na, ty\ko stwler•
dzić,' że jeślt nie autorzy libretta (co byłoby jeszcze u'sprawiedliwione
epoką,
w
której opera ta powsta.wala),
to przynajmniej jego tłumacze
Zofia Ernstowa I Jeny
Kierst,
prezentują gust literacki rodem
z Mniszkówny.
Tyle,
że Mniszkówna miała
w swej „Trędowatej"
sporo
naiwnego wdzięku. Na szczę•
ścle
dla tłumaczy wlększośt
aktorów z obsady „Dziewczyny z Zachodu" nie dysponuje
dobrą dykcją
wiele · więc
bzdur ginie w drodze na wiIo~ii

downię.

Całe zresztą przedstawienle
jest teatralnym odpowiednilkiein
„Trędowate]",
klasycznym przykładem kiczu. N admia·r środków (scena obrotowa kirę<:i się bez
opamięta,n,i,;i
tylko po to,
aby było więcej ruchu na
scenie),
niespójność
tworzyw, pretensjonalność, oto
główine .za,rzuty, a.by nie być
małostkowym
i niie ws·pominać o drobiazgach. Jedy.
nie scenograf, Marian Kołodziej,
stworzył coś sen•
sownego, proponując w aktach I i III dekoracje mają
ce autentyczną urodę
akcie II, niestety, wymalował w tle jakieś symbollic-i:.
ne ke>nie).
Po „Orfeus7.1u w piekle";
„Uprowadzeniu
z seraju",
trzecia w krótkim odstępie
czasu
a.rtystyczna porażka
Teatru Wielkiiego. Coś si~
ni~dohrze zac.zyna dziać
tym gmachu.

(w

w.

JERZY KATARASI!Q"SKI

dEa, te domy pomiocy społecznej, a tachorych w omawianym zakladzie są wyfytkownik mus i 8 ł zmienić przeznacze- ~
kim domem jest Zakład Specjalny dla
starczająco duże, przy czym pokoje 1-lóżn!e n ie k t 6 r y c h pomieszczeń, skoro l'J
Przewlekle Chgrych
wl:.odzi,
przeznaczokowe
mają
powierzchni
8
m
kw.,
a
w
'
oc
1~
_
me m ó g l i c h wyk orzy_stać zgodnie z do- ~
ne są dla pobytu w nieb nieuleczalnie,
są więk!ne od normatywnych powierzchni
kumentacją „typową".
2
przewlekle chorych. w tego rodzaju zaprzewidzianych w budownictwie mieszka~ kładzie NIE LECZY SIĘ PACJENTOW, niowym i szpitalnym." - Zgoda. Niech
A oto zakończenie listu „Departament
Celem sesji jest próba zbilan- 2 GDYŻ SĄ TO LUDZIE NIEULECZALNIE
będzie, że większe. Nie chciałem · wprawwyrażając po11:fąd, że krytyka prasowa, 2
L. R.).
dzie, ale muszę jednak zacytować swój
zwłaszcza oparta na niesłusznych zarzu- ~
sowania udziału kobiet w wal- ~ CHORZY" (podkreślenie moje własny artykuł w tej konkretnej sprawie. tach, może stworzyć niekorzystne oceny ~
kach narodu polskiego z ·hitle- ~ ,. Już tylko to wystarczy. Wystarczy do
~
d ·
.
„Są w tym budynku sale dla chorych
w opinii publicznej, prosi o odpowiednie "'
W Wydawnictwach Naukowo.rowskim okupantem; ukazanie ~ za ama zasadmcze__go pytania co pan
jedn9-dwu-trzy i czterołóżkowe. W niesprostowanie w Waszym piśmie informacji 2 Technicz.nych
w
Warszawie
mgr inż. arch. A. Chwa!ibogowski robi
Jr,tórych separatkach kalnryfery zo·staty
zatytułowanej „Projekt typowy". Koniec
kh męstwa, o_2wagi i poświęcezaprezentowano pierwszy tom
2 w Mini~terstwie Zdrowia, skoro
po
<•t t
p ·· j
'd ·
~
„Ilustrc>wanej encyklopedii tezainstalowane tak „przemyślnie, że nie
c~ a u.
omze znaJ UJemy jeszcze dopi• nia w regularnych oddziałach ~ pierwsze zaprzec.za publicznie podstawoch.nikł dla wszystkich".
Nosi
d
.
ma już mowy 0 ustawieniu łóżka w ciassek - do wiadomości: Gabinet Ministra
wojskowych, ruchu oporu, w ~ wym zasa om humamtaryzmu jaki reprenym pokoiczku". Tyle było w tym artyw/m.
~
on tytuł „Lotnictwo".
Tom,
kule. Teraz do owych kaloryferów mogę
0 liczący 2500 haseł, przeznaczowalkach partyzanckich, w obro- 0 ze_!,ltuje zal~d dlek;rza, po drugie - ć zaprzecza na, ar zie podą!awowym zał żejeszcze dodać ciąg kominowy przebiegaNo cóż! Skoro list ~en dotarł do naj- 0 ny jest dla wszystkich, któnie dóbr kulturalnych, tajnym 2
22 styc,zmej,
niom Istnienia ! funkcjonowania socjaliw ższej r s t
j
l d
I
rzy interesują się lCJ;tniotwem,
społecznej służby zdrow.ia, któjący przez sam środek jedynej ściany, przy
Y
e or owe w a zy, pozwa amy so- 2 przede wszystkim zaś nauczaniu; ukazanie martyrolo- 2
dla
j
j
·
ki
. t
której można by usta'!(ić łóżko. Dotyczy
bie w imieniu naszych czytelników wyra- r,1 młodzieży.
na wy?_szym
erowmc wem w Polto niektórych separatek. Nie uo.gólniajmy
zić nadzieję, że spotka się on z odpowied- ~
gii i cierpień k.obiet w obozach ~ re
W
czerwcu
br.
na
pólkach
więc, Panie Dyrektorze, tam, gdzie chodzi nią oceną.
koncentracyjnyc,h i więzieniach. ~ skiej Rzeczypospolitej Ludowej jest Miniksięgarskich powin ien ttka za e
~
o poszczególnę_ przypadki.
LESZEK RUDNICKI
~ się tom zatybulowany „Radio
Materiały z sesji wyd'lne zostai telewizja'', a w 2 miesiące
ną drukiem.
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Ilustrowana
encyklopedia
dla wszystkich
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Drogiemu Koledze EUGENIUSZOWI ZAWADZKIEMU. WYTaZY serdecznego współ
czucia z powodu śmierci

Komunikat MPK

OJCA
składają.:

WYMIANA BILETOW
PRACOWNICZYCH
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE

'

i KOLED2"-Y z MIASTOPROJEKTU ŁOD:l; MIASTO.

KOLEŻANKI

Państwowemu
Inspektorowi Sanitarnemu
dla dzielnicy Łódź Polesie, dr SLA WOMIROWI KOSTECKIEMU, wyrazy serdeczne10 współczucia z powodu zgonu

TEŚCIA
5kladają:

l'RACOWNICY STACJI
SANITARNOEPIDEl\UOLOGICZNEJ DZIELNICY
LOD:l; - POLESIE
W dniu 25 kwietnia 1971 r,
Bogu, w wieku 83 lat

oddała

•i 'po!~!O~~'~!,~

arnków

starego typu miesięcznych biletów pracowniczych na linie miejskie, począw
szy od kwietnia przystępuje stopniowo do wymiany biletów pracowniczych wg wz,orów ujednoliconych przez
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.
Nowe bilety różnią się od dotychczasowych tym tylko, że zamiast wykreś
lania trasy będą stemplowane numerami linie komunikacyjne, z których
podróżny korzysta pomiędzy miejscem
zamieszkania 1 miejscem pracy.
Zasady korzystania z nowy:~ bile-1
tów powstaJą bez zmian. Podrozni posiadają prawo do korzystania z wszystkich linii prlebiegających określoną
na bilecie trasą.

dunę

S. t P.

KLARA OSTRZVCKA
z domu KAISERBRECHT
I voto SEYDEL
Pogrzeb odbędzie się dnia 28 kwietnia br.
o godz. 16 z kaplicy cmentarza św. Rocha
na Radogoszczu, o czym zawiadamiają z,
1łębokim żalem

~~')0'..P.a..'V~~~w

zmarła

OGŁOSZENIA

nasza

Pogrzeb odbędzie 1ię 28 kwietnia 1971 r.
11 1odz. 16 na Cmentarzu Komunalnym na
Dołach, o czym zawiadamiają pogrążeni w
smutku
MĄŻ,

SIOSTRA i RODZINA

Dnia 25 kwietnia 1971 r., po długich I cię
cierpieniach, opatrzona św . sakramentami zmarła, przeżywszy lat H

żkich

S.

t

P.

IRENA, JADWIGA
ŁOSI EW
li domu KOZANECKA
Wyprowadzenie drogicb. nam zwłok z kaplicy na Starym cmentarzu przy ul. Ogrodowej, nastąj>i 21 kwietnia br. o godz. 16,30,
o czym zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu
DZIECI i WNUCZKI

Dnia Zł kwietnia 1971 r., po długich i
ciężkich cierpieniach odeszła od nas, przetywny lat 71. opatrzona sw. oakram~ntami
nasza najukochańsza żoną, Matka i Babunia.

S. t P.
STEFANIA KAMIŃSKA

z domu GOMULSKA
Wyprowadzenie najdroższych nam zwlok
nastąpi dnia. 27 kwietnia br. z domu ża
łoby do kaplicy na Starym Cmentar.zu przy
ul. Ogrodowej o godz. lZ, skąd po odprawieniu mszy św.
godz. 15,30 odbędzie się
pogrzeb. O bolesllym tym obrzędzie zawiadamiamy pogrążeni w nieutulonym żalu
l\IĄŻ, C0RKA, WNUCZEK i POZOSTAŁA
RODZINA

o

Dnia 24 kwietnia 1971 r.
szy lat 47, nasz ukochany
Szwagier i Wujek

zmarł, pnetywMąż, Syn, Brat,

S. t P.
Pogrzeb odbędzie się z kaplicy cmenta.rnej na Mani, dnia 28 kwietnia br. o godz.
czym zawiadamia pogrążona. w głę
bokim żalu
RODZINA

11, o

z•

kwietnia 1971

r.

zmarł

nagle

S. t P.

KAZIMIERZ GROBELNY
Pogrzeb odbędzie się 28 kwietnia. br. z
kaplicy cmentanll iw. Rocha na Radogouczu.
ŻONA,

SIOSTRY i RODZINA

SYN,

W dniu eo kwietnia 1971 r. zmarł, opatrzony i;w. sakramentami, przeżywszy lat 68

S. t P.
INŻ.

MGR

JóZEF BARTOSZEWSKI
prof. Polltechniki Sląskiej.
Pogrzeb odbył się w Gliwicach. Nabożeń
stwo żałobne za spokój Jego duszy odbę
dzie się dnia 9 czerwca br. o godz. 9 w
kościele św. Krzyża w Lodzi o czym powiadamiają·
·
SIOSTRA, BRAT, ŻONA i RODZINA

Podziękowanie
Panu me~. zarachowiczowi z Łęczycy,
Pam mec. i Panu mec. Gąszczom z Lodzi,
P. Helenie Kittel z Zespołu Adwokackiego
z Łęczycy oraz wszystkim, którzy w czasie
długotrwałej choroby okazali pomoc, wiele
serca i współczucia oraz · wzięli udział w
pogrzebie mego Stryja

S.

t

P.

ADW.

EDWARDA PIOTROWSKIE'GO
składają

serdeczne

podziękowanie

BRATANICA JADWIGA KLUSKOWA
i RODZINA PIOTROWSKICH

r,

-

PROGRAM Ili
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(;powtórze.nie

z Wro•

cła•wia),

PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.05 „Biedrui ludzie" odc. 10.25 Wirtuozowskie utwory fortep. 10.50 Rewolucja naukowo-techniczna. u.oo
· „o makatce z jeleniein i innych
sprawach". 11.30 Dedykujemy Il
zmianie 11.49 Rodzice a dziecko.
12.05 z · kraJU i ze świata. 12.25
Melodie i rytmy. 12.45 Rolniczy
kwadrans. 13.00 Echa srebrnego
ekranu. J3.20 Koncert. 13.40 Wię
cej, lepiej, taniej. 14.0o Portrety
literackie - o twórczości A. Kowalskiej. 15.00 Wiad. 15.05 Godzina dla dziewcząt i clllopców.
16.00 Wiad. 16.05 z nagrań Łódz
kiej Ork. Ka!Deralnej, 16.30 Popołudnie z młodością. 18.50 Muzyka i aktualn. 19.15 Dla d1'mu
i dla ciebie. 19.30 Koncert ży
czeń. 20.00 Dziennik. 20.30 Grają
i śpiewają polskie zesp. reg.ion.
20.45 Kronika sport. 21.00 Pr ze gląd wydarzeń. 21.20 „Ruy Bias"
- sluc!l,. 22.30 Sylwetka kompozytora - T. Paciorkiewicz. 23.00
II wydanie dziennika. 23.10 Przeglądy i poglądy. 23.20 Gra zesp.
instrument.
E.
Spyrki.
23.40
Ta11czymy
do
północy.
24.00
Wiad.

9.30 Wiad. 9.35 Z życia Zw.
Radz. 9.55 J~oncert polskich piosenek . 10.25 Parnasik. 10.55 Z
muzyki dawnej. 12.05 Z kraju i
ze świata: 12.25 Dawna muzyka.
12.40 (Ł) - Komunikaty. 12.45 (L)
Rep. literacki. 13.00 (L) „z fonoteki melomana" - koncert. 13.40
„Tytus Chałubiński"· fragm.
14.00 Wiad. 14.05 Z nowych nag~ań
Ork, PR. 14.45 Błękitna
sztafeta. 15.00 W kręgu kultury bizantyjskiej. 15.25 W pogodnym nastroju. 15.35 Stołeczne
aktualności
muzyczne.
16.00
Wiad. 16.05 Gorące rytmy. 16,45
(Ł)
Aktualności
łódzkie.
17.00
(L) Zapraszamy do Sirtaki. 17.25
(Ł)
„Dwie strony medalu" magazyn. 17.55 (L) Przed mikrof. A. Saciuk. 18.20 Widnokrąg. 19.00 Echa dnia. 19.15 Lekcja jęz. ang. 19.30 Magazyn literac

12.05 Południowe wydanie magazynu „z kraju i ze świata". 12.25
Koncert. 13.0u Na rzesrowskiej
antenie. 15.00 Temida z im portu. 15.10 Liga piłkarska w„. pios~nce.
15.30 Ekspresem przez
świat, 15.30 Motorniczy jak kot
_ rep. 15.50 Klasycy muzyki filmowej. 16.15 Powracająca melodyjka „Gdybym miał mlotek". 16.45 Nasz rok 71-szy. 17 .00
Ekspresem przez świat.
17 . 05
Quodlibet,
„Trędowata"
17, 30
czyt. Irena Kwiatkowska _ odc.
5. ll.40 Słynni śpiewacy _ Ma-

PROGRAM li

18.0o Russ,k>o0j jazyk po ' TV
;pe>wtórze,nie kursu jęz. ros. (27).
18.30 Kr iotechni,ka
uzu,peln.eniem
pczyrody z cyklu: „Ze
świa•ta fizy•ki" (8). 18.50 Swiat
w kamerze naszych reporterów
1) W grota-eh i dżunglach Meksy•ku, 2) Dz ieci z Hogares re1porta.że Tele-A·r u. ,9,20
Dobra noc. 1'9.20 Dz ie·nn.i•k.
20.05
Polski
ti'Lm
TV
„Pierwszy
dzień'' z cyklu: „Wojna domowa" (4). 2-0.35 S.potka,n:a warszawskie
CYI'V Warszawa na
ria fylokrzycka. 18.00 Było orgae kr a>n.'e. 21.35 2~ godzi"1Y. i: .45
nistów wielu. 18.10 Mowa - mag.
WaHe·r a.nd connie (13) - ku·rs
linl(wistyczny. 18.30 Ekspresem
jęz. ang.
Ki.no
wersji
21.!.:5
przez świat. 18.35 Mój magneory.g hna,Lnej - fi.~m prod. ang.
tofon - aud. 19.00 Pisarz mie„Dot•he boys hall" odc. Il
siąca
Wojciech Żukrowski.
z serii ,,N icholas N i·ckleby".
19.15 Od menueta do twista ..- - - - - - - - - - - - - - - 19.35 Groteski jazzowe. 19.45 Polityka dla wszystkich. 20.00 Nowe. nowsze i najnowsze. 20.40
Obcy ptak nieprzylotny - gawę
da Lwa Kaltenb~gha. 20.50 Muzy
KLOPOTY Z USLUGAMI
ka polska. 21.30 Poeci z gitara.
21.40 Na pobączu wielk,jej poliMIESZKANKA
OófłEDLA PRZY
tyki - felieton. 21.50 Opera tyUL. KNIAZIEWICZA:
Mieszgodnia. 22.00 Fakty dnia. 22.08
kam tu już 5 lat. W ub. roku
Gwiazda siedmiu wieczorów zasiedle>no domy przy ul. HipoLucja Prus. 22.15 „Co wieczór
tecznej. Jednak do tej pory nie
powieść w wyd. dźwiękowym
zatroszczono
się o- zorganizo„Bepiowski"
Wacława
Siero- wanie usług dla ludności.
Np.
sz ewskiego - odc. 8. 22.45 Melobieliznę do prania musimy nodie z portu lotniczego. 23.00
sić do pralni aż na ul. LimaSwoje ulubione wiersze recyt_unowskiego. Podobnie jeSt z innymi usługami. Czy długo jeszJe
Ryszard
Bacciarelli.
23.05
cze będziemy tracić niepotrzeb.Koncert rozrywkowy.
nie czas'!
TELEWIZJA .
RED.: Jak nas zapewnia kiePROGRAM I
rownik Wydz iał u Przemysłu I
Usług Prez. RN m. Lodzi, mgr
10.00 „Egoi.stka" film fab.
inż. Lech Nicerski część zaplaprod. ra.ctz. (W). 1·2.45 Przysponowanych
usług
rzemieślni
jOb.en ie rolnioze (z Poz.na•n :a).
czych w rejonie ul. Kniaziewi·
13,55
P.rzysposo,bienie rolnicze
cza
jest
w
trakcie
realizacji.
W
(z Poz.na.ni.a), 15.20 Po-li.teclmika
tym roku bowiem w pawilonie
TV: Ma·tema.tyika rok I nr 77 przy zbiegu ulic HipoteczZasbosowanie całki w fizy~e nej I Olsztyńskiej uruchomione
cz. I (z Wrocla'W'ia). Jii.55 Po~
zostaną zaklady fryzjerski I
1i.tecbn.ika TV: Matema.tyka szewski, a w przyszłym roku
rok I - Za.stooowani·e całki w
przy
zbiegu ulic Zgierskiej I
fizyce - c'l, II (z Wro-clawia).
Pojezierskiej l?unkt prania bie16.30 Dzie,nni·k (W).
16.40 TV
lizny i garderoby, magiel I pra•
Elkr a.n
Młe>dy<ch
(W),
18.05
sowanie koszul. Jednakże pełna
Wsp<>mnie•nie o bitlw•ie - film
sieć zakladów usługowych,
taTVP.
18.30 Wiad1omości dnia
kich jak krawieckie, mod•
(Ł) .
18.4;; „Ludzie, iinicjatywy,
niarskie,
salon radiowo-telew1propo.zycje" (z Ka·to•wic), 19.W
zyj ny, fotograficzny,
zegarmiDol>ra,n oc - Sn.hp .i Sma,p (odc.
strzowskie, stolarsko - tapicer9) (W). 10.30 Dzie,nn•hlc (W), 20.00
skie, szklarskie, naprawy &przę
„El~oistlka" film fab. prod.
tu gospodarstwa rtomowego
ra.ctz. (W). 211.30 Tańczy Wojpowstanie
dopiero
w
latach
ciech Wies iol!Cl'wski (W). :?.J.45
1973-75. Tak więc jeszcze spoPa•no~ama
pO!tr•zeb - p.rog>ram
ro lat upłynie nim mieszkańcy
ekonomi.czny (•W). 2rl.2'5 DLientego osiedla pozbędą się kłopo
n ik (W).
22.45
Politechnika
tów, jakich przysparza im brak
TV: Ma•temMyka - rok I (podobrze zorganizowanych placówtórze,nie z Wrocławia). 23.20
wek usługowych.
(g.)
PplitechniJca TV:
Ma•tema•tyka

HTU odpowiada

Dr Jadwiga
AN FO ROczęWICZ, we.nery1czne, skOr - „WARSZAWĘ" na
•Oe 16.30-.19, Próchpi•ka 8 sci, karoser:ę „Nysy"
sprzedam. Wschodnia 22
PRZYCHODNIA Skórno- (zakład krawiec·ki)
Wenerolo.gi-czn.a
m. LOdz.i, ul. za .ką•tJna 44, pokój 17,
przyjmuje całą
dobę
(o.prócz
niedziel)
udzhe,la porad w zakre- ZAWIERCIE m:eszkachorób
wenerycz- nie M-2
sce
s,półdz,e.lcte,
ny•c h i leczy bezpłatn ie zaimie11ię "1a pooe>bne Lu.b
w Ł. o<iz1. W1..aSPOŁDZIELNIA Leka.rzy "W'\.ęKiSZe
~pecjailistOw
„,Zdirowie'', domosć: tel. Lódż 677-5'5,
od
g,odz.
17
9091 g
Al. Koścouszki 67 leczy
i operuje żylaki kończy. n DO wynajęci a na okres
dolnych,
wyawnuJe za- 2'-.3 lat dwa pokoje, k.uko-muzyczny - „Piracki rejs".
b iegi @cnekologic.zn.e, le- ch.nia i samodzielny po21.16 Spiewa holenderski baryr::zy w za.kresie chorób kój w d·e>D1lku
dw·urotQn Max van Egmond. 21.30 „Kakobiecych.
Prze1p·rowa- dz.Lnnyim
z cz~c:.owymi
pral z .paletą" - rep. 21.52 Gra
dza ba·dani a hn~topat olo- wygoda.mi. Łódz,
P:-teOscar
Peterson - fortep. 22.00
g i•czne
cytologiczne. strzen.na 15, Wacho)"&ki
i
Z kraju i ze świata. 22.30 Wiad.
Bliższe
informacje
tel.
sport. 22.33 „Mandaryn w kolo66'1-<1'7
2120 k MAŁŻ,EŃSTWO
po sturze blond" - rep. 22.48 Rytmy
LEKARSKO - Kosmetycz- diach po.szu•l<uJe pe>koju.
taneczne. 23.10 Rep. z koncertu
O!erty
„82175"
Prasa,
na
S.pótdzielnia Pracy
Warszawskiego Koła ZKP. 23.50
„IZIS" wy·konuje wsze!- P.otrKow.i>ką. 96
Wiad.
kie operącje kos.metycz- MAŁZENSTWO bezdz.ietn o~plastyczne przez spe- ne członkowie
spół
~~~~~
C'jal-'.i'>tÓW
Je.karzy chi- dzielni posz.uku>e na rok
pomoc
d o GLOWNEGÓ kslęgówego · z praktyką zatrudni naru.rgów-iplaisty·ków.
In- pokoju z n i ekrępUJącym
UCZCIWA
Pok oj tychmiast 'Wojewóilzka ąpóldzlelnla Pracy Matepotrzebńa.
~ he>rej
fo,,·macje Warsza•wa, Ul!. wejściem: Ofeorty „8210"
WSlpólny, P iotrk\ow ska. 92 riałów Qudowłanycb J9 l;odzl,• ul. Tuwima 99.
Noakowsk iego nr 12, tel. Pras.a , Piotrkowska 96
Witlkowieck.a
9fiił g
28-5'5•:5, god,z. 8-15
LADOWACZY, kierowców samocb.odowych z I 1 II
PO.iiOJ, ku.chnia, wygoARAŻU na
dy
w
5tąiporkowe
k.
BaLu•tach kat. prawa jazdy," 1pawaczy, tapicera, operatorów
'-'-'-'-'-'-'-'-'-'''''''"'-'-''-'-'G
po·s~ukuję.
Oferty „8338" cmb - zatrudni natychmiast Lódzkie Przedsię
Koil.iski<::·h,
za imieni.ę na
SPRZEDAŻ
biorstwo Transportowe Budownictwa w Lodzi, ul.
trn1iejsze w Lodu, w:akupują sklepy
P rasa, P iotrkowska 96
Górnicza. 18/36.
2649-k
domość:
Łódż,
stok
i,
Sl'RZEDAM polowę doP 1enLny
10-.7,
godz.
NGIELSKI,
fra.ncuski,
mu w stanie
su.r owym, IO-W. Miązek
824i
43!40, Wrońs•ki
83 p
Uli.
K•raterowa 45
lub
A
tel. 216-17 od godz. 7-.!5, MIESZKANIE
spó!dz;elSILNIKI
„Syreny
JOJ"
pr 01&lć
Zd·z.is!awa M.ar- c·ze ty,pu
lockato.rsk:ego,
naprawiamy- wały, szli- Biuro Projektowania. Urządzeń Technologicznych
dyla
11380 g dWii
LODZ,
pokoje, kuchnia,
w Lodzi, ul. Armii Czerwonej 101/103
ogłasza
posiadaimy
f y.
tłoki.
wyigody w
Ozorkowie,
przetarg n ieograniczony na rozbiórkę dwóch buw a.r.sLtat: 'Pa1 bl~.1am.ick a 177 dynków
DOM
do <OZ.biórlt.j zamienię na podobne lub
mieszkalnych
drewnianych
o
kubaturze
ul.
Jaracza
1
B iernaclq
sp.rzedam.
8163 ~ 397 m sześc. wraz z uporządkowaniem terenów
Wiadomość:
mniejsze w Lodzi. OforKonista.nty,nów, Lutomier ty „83-08" P•a.sa., Piiotrpołożonych przy ul. Niciarnianej nr 23 I 29. W
~YWAŻANIE kół, ustaul.
Lutomierska.
14
ska &5
SW'/ g
lwwstka 96
w~.iainiie za1pło.nów, remo.n- przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań
DWA dywany ~fu.trza•ki)
t v s ;ln ik ów. Plrószyr\sk i, stwowe, spółdzielcze oraz prywatne z uprawnieOp ie kuńcza 7
oraiz ta.pczan z matera- LETNISKO odstą1Pię.
8124 g niami. Oferty w zalakowanych kopertach z naZAGUJJIONO
w
-d•niiu
55M9
SZ77
g
pisem „Przetarg na rozbiórkę" należy składać w
cem jugoslowi ań&k im
30.IH. 1971 r. p i eczątkę s UK NIE ślUJbne wy po- kancelą.rii ogólnej biura do 8 maja 197ł roku. Kos•przedam. Tel. 864-2~,
nr 58 ~ !4 o brLmi eniu: z yczam . P iotr ko w.s ka 38. misyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja
.. Kionwojent CR
Łódź Walc.za•k
MASZYNĘ
rękawiczarkę
798·8 1971 roku o godz. 10 w budynku biura. Oferenci
ob. Gojownik Cze.sław i
winni wpłacać do kasy biura (w terminie ustas.p.rzeda.m.
FelińskieZYSZCZENIE dy:wa•nów lonym do składania ofert) wadium w wysokości
Kopeć
Włady.staw"
C
go 17, m. 6 QDąbrowa)
MALY
czarny pudelek
z odlbi·orem i dowiezie- 1.000 zł za każdy budynek. Bliższych informacji
o·kolicy
ul. UNIEWAŻNIA si ę Sokra, n ie·m,
tel. 3!Y7-J2, 2'12-J7 udziela dział inwestyc)i, pokój 222. Zas trzega się
NOWY
pokrowiec
na z~iną.t w
OcLpro•wa- d . :llioną leg, sl.użbową nr Sip-nia Pracy „ C.zys-tość"
,Syre.nę"
siprudam. Wólczańsk>iej.
prawo wyboru oferenta oraz odstąpienia od przedzić za wysokim wyna- 1423
oraz
upoważnienie
Tel. 338-7~·. gtodz. 16-20
targu bez podania powodów.
2514-k
gire>dze.niem: Lódź, Chry- do kontroli nr 19/68 wyd. NAJWIĘCEJ ofert posia~
z.a.ntem 3, m. 60, Doly
przez- Państwowego In- da prywatne Bi·uro Ma.,Syre·ruka '',
s•pek.tora Sa·nitarneiio dla trymonfalne
ZGINĄL ,pies, rudy bokWarszaw·a,
Elektoralna
ser (w tr;i<kcie leczen.i.a). m. Lodzi, na na'.Zwisiko 1.
In.form
aoj
e
zł
10
Krystyna
Stanile·wi-cz,
„ZASTAVĘ"
i garaż w WJaodoono,\ć:
tet!,
4S2- 3.ł:_
2557 g
8353 g " naezkami
okokcy
ul. Matej•ki
PRZEMYSŁU
po 16
8290 g Sieruk ie•Wlic•za 42
~~~~~~~~~~~ o SOBY,
sprzedam. Oferty „8730"
które u.dzie!Uy
ZGINĄL
p ies biały pePra.s a , P('<>trk<>wska 96
o mocy w wypadku na
WŁÓKIEN
kińczyk,
ru<Le ła•ty. Odl. Piot-rkowskiej 235/241
,MOSKWICZA
408'' - prowadzić
Ła wy•na·gromarca
ntlll
11
br.
ok.
w Lodzi, ul. Kopcińskiego 37
sprredaim. ~12-<82, w godz. d.zenlem: Boja •rstl<~, Z ieloEGZAMINY wst~pne, po- "ero-Oz. Hl, serdecznie . Pro11-19, prócz niedzoiel
na 33, te•l. 2W-09
82~1 g prawki z ocen niedosta- s
i o skonta•ktowa·nie poz dniem 14 k.wietnia 1971 r.
,TRABANTA 600" (silnili ZGINĄL ruody pekińczyk. teczmych. Mgr Zaborski, s z-kodowarna: Ade·la Sty8085 g p aniak, Wólczańska 220,
601)
s.przedam. 40.000 Sierść na e>gonie po<lcię Na•wrot 13-8
8248 g
Pabia:nicka 105
ta, la.pici i k.ra·wa ,c.ik MATEMATYKI,
fizyki m 2a
OdJprnwadziĆ za udziela
mgr Ni.epCl'koj,WARTBURGA
1000", bi ałe.
~~
7827
"Ok prod. 1965 oka,zyjni·e wynagrodzeniem, ul. So- c ZY'C ki, te!. 533-20
8362 g
3-MIESIĘCZNY
spt"Ze•dam . Uja.zd, uil. Ko- lec 1~4
MATEMATYKA uczścieLna 2'8, tel. 33
8276 ZAGUBIONO decyzję na niom, studentom. MatuKURS
mie.sZ'ka1n..:.e na nazwisko ry, egzamLny
wstępne.
CENTRALA:
,WARSZAWĘ 223"
nową
821-80, 821-88,
Zdzisław Mar<ly!a, Więc Z57~57, mgir Plusko-w~· ki
pisania na maszynie
górnoz,aworową
Spr'lekow&kieg1o
44-6
8379
821-95
d am. Ofedy „8243" PraKOREPETYCJE
maorganizuje
sa. P iott'kow~ka 96
ZGUBIONO
.pieczą•tkę:
tema· t~tk•a ,
cnemdoa, fizyDYREKTOR:
832-11
,ZASTAVĘ"
1965' r. - „Nr lll/•197•5 Prnwadzą.cy ka, stude•nt PŁ Ja.nkow- STOWARZYSZENIE
ksią.ż>kę
melidu ,nk.ową
Z-CA
DYREKTORA
ski,
tel.
324•5G,
pokój
207
'
S'P.rzedam. Oglądać: RaSTENOGRĄFOW
Łódź-Pe>iesie"
wyd, na
tow a !O, godz. 16-19
nazwisko Fe.licja n Dona- CHEMIA dis TECHNlCZNYCH:
828-40. .i
egzamany
MASZYNIS'J'EK
i
Krakow- na wyższe ur::zeLnie. Mg•r
,WARTBURGA 353 ' ' ro•k kowski, Lódź,
82'51 g
27.000 - s.ka 64
1967, przebie.g
od MAJA br.
Ciesie lski, tel. 478-41
sprzedam. Teł. 435-48
ZAGUBIONO
pieczą•t'kę
Zgłoszenia
ZGAŚNIE ŚWIATŁO
z.aawa·nso,FIATA !.100 D" produk- o treśoi „Zofia Pałenga UCZENNICĘ
Sienkiewicza 63
cja 1965, sprzedam. Tel. lekarz chorób dzieci n.r wa1ną w szyciu na ma1
•.
W
dniach
od
5
do
26. V. br. w godz. od 6,30 do 11:
8349 g SZY'n ie przyjmie modyst669-1.7
8336 g rej. 859"
tel. 278-16
ulice: Scaleniowa i Wejherows)<a z przy leglymi,
ka. Oferty „&103" Prasa,
W dniu 9. V. br. w godz. j.w.
P ilOtrkows·ka 96
~ 2.
ulice: Kwi a.tow a od Rąbieńskiej do Złotno Druw dniu 25 kwietnia 1971 r. zmarł;1 nasza
żyno-wa, Złotno, Rąbieńska, Mocarna'. Podnajukochańsza żona, Mamusia i Baocia
chorążych, Szańcowa, Husarska, Lucznicza,
Legnicka, Cyganka, Czołgistów, Krakowska
S. P.
od Cyga•nki do Namiotowej , Namiotowa, Tobruk, Rowerowa i Piomerska.
AGENTÓW do sklepów b ranży spożywczej, wymagane wyksztatcenie po ds ta wo w e j praktyka w 3 .. W dniach od 9 do 11. v. br. w godz. j.w.
KOZŁOWSKA
Szeregowa, Artylerzystów
handlu 1.1spolecznionym oraz KRAWCOWE (k·ra- ulice: Poniatowskiego,
Parafialna, Zasleozna, Obozowa NapÓleol1~
Pogrzeb odbędzie się 28 kwietnia br. o
wiectwo lekkie damslcie)
zatrudni
natychmil!St
godz. 16 z kaplicy cmentarza na Mani, o
ska i F!Z~'lierów.
'
„Spolem" Powszechna Sp6łdzielnia Spożywców w
czym powiadamiamy pogrążeni w żalu
Lodzi Oddział Bałuty. Od rzemieślników wymaga- 4. W dniach od 10 do 11. V, br. w godz. j.w.
ne są uprawnienia mistrzowskie łub czeladnicze. ulice: Złotno od Brus kiej do RąbiPń s lc1ej i Pod c hoZgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Dział
rą żych od Poniatowskiego do Podjazdowej.
MĄŻ, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZĘTA
Spraw Pracownic zycn „Spolem" PSS Oddział Ba- 5• . W ch1iu 16. V. br. w !i'Odz. j.w.
i RODZINA
łuty. w Łodzi, ul. żeromsltiflil'O 74176, I pit:l>ro, ulice: P1ramow1cza od Jaracza do nr 8 I .Jaracza
pokoj nr 13 w godz. 8-13,
2:r.i2-k
nr 40 i 42.
2771-k

LOKALE

:El===t---::IE
Srebro -złom
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-

ZENON KOPACKI

W dniu

DROBNE

SAMOCHOD <>SO<bowy . ,Sko<i.a-0(:.tavi.a"
do
s·przeda.nia. Łodź, Karp_ac k•a 3~
8238 g
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ELŻBIETA,

MARIA
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ROllKI\

W-W.P~DIKOW
.t. W

ŁPBP-i!

Kubnie

na

przewróciła

bud.owie

&lę

śc;a-

na, która przyigniotła:
An.to111iego Kup!a, la.t 55, ktbry d-0zna.1 zlama·nia k.-~goslwpa, Wal·
.de.mara Arkita., lat 19, który
do~nal
w~trząsu
mózgu o.raz
Stani.slawa Gola·sze·wskce.go la.t
40, który doznał ztama•nla że
ber. Przyczy•ny wy<pa<lll<u bada
specja.lna ke>misja.
.t. 25 bm. w Cise>we1, pow.
Piotrków, prarwctopod•obnie wsi<u
te•k podparlenia
siplonęły
trzy
5to<f.oły wartości 90 tys,
zł.
.t. W Ga;kówku, pow. B:zeziny, na stacji PKP, wskutek
mylne.go przełożen i.a. zwrotna<:y
wY'kole il s i ę wagon kolej0owego pog oto.wia s ieciowego.
Pruerw w ruchu nie byto.
.t. W P»otrko•wie samochód
,„Star" po-O.czas omija1nia innego pojazdlu
na\jechany zosta.l
przez samochód „ŻU•br". Paja zdy z os ta iły pow a.żnie uszkodzone.
.t. W Czecha.eh, pow. Siera<lz,
motocy1tl:sta
Zbign iew
sarmochód
P.
najechał
na
„Wołga''.
S pra·wea W YIP a.d'l<.U i
pa.sażer
motocy•k;la doz.na•lii o-

. br•żeń.

.t. W Ja•kUbCl'wcu, pow. Rawa

z na<lm i ~rną szy•b·
koscią
sam·ochód „żuk" pm·
wadzony przez Leona Grzegorczyka wpadł w pośl iz.g i przewró:·it s'ę <Io rowu. Kierowca
pnebywa w s~pita ·lu.
.t. Swcad:k O'Wie w y pad•ku , który mia.I m 1ejsce 3. 2. 7! około
godz. 14 na S'krzyże>wa.niu ulic
Pabia.n ickiej i Bcużyckiej,
w
którym
samochód
osobowy
„Trabant" jadący w k ioeru.nku
ulicy Rudtk ie j
pot r ąc i ł
prrze·
che>dzą~ą
z prawej stro.ny kob ' etę , pcr>szen i są o zgłoszen i e
się
do WKRO Mn w Ł o dz i .
ul. W. By tomskoej 60, pokój 13
1ub telefon 5i6·62.
I. P rowadzo ny
n.ieostrożn i e
sa.mochód oso-b owy
IR 77-77
naje. chał
na ul. Przybys Le·.vsk iego na
samochód c i ężarowy. Kiero·wca - spraiwca wyp31kn przebywa w sz1pitalu.
.t. Na ul. Zgiers•kiej, 44-letnla .Jadw i·ga B. ze5z!a ra.ptown ie na jezd„1'.e i W''1adla pod
5.;moc<hód .,Żu' k". Pomocy udziel'lo jej po.<"<l to·wrl e.
A N, u~.
Franc ; szkańs'<le·i
sa.mo-chód „Moskwlocz" IO 86-93
.n:e usia 1 noiwał
p;e.:-wszeństwa
pcze IM,du ; z:le•-.:yl się z mo·
tocyk!em.
P a •acżer'q
m0tocykla do-znała ob~Jżeń c.\ała. (z)
jadąc y

POGOD1'

Pierwszy w kraiu rurociąg produkt6w finalnych
Etylina-78 z lodzi dla 14 woiewództw
Nowe stacie benzynowe

**
*
Lódzku CPI - nujlepszu Saga rodu Abazoviców
Przed kilkoma dniami o.dbylo się podsumowanie współ
zawodnictwa za rok 1970 pomiędzy przedsiębiorstwami CPN .
l'ym razem palma pierw szeńs·t>wa
przypadła
w udz ia,Je
największej
instytucji tego typu w kraju - lódi;kiej Centrali Produktów Naftowych.
Spośród
17
przedsiębiorstw
przewóz cysternami kolejowymi
CPN uczestn iozących we wspól.
zająlby
po.nad ~oo pociągów, z
zawodnictwie
centrala lódzka
drugiej zaś
pozwoliło
to na
u z yskała największe obroty zaprodukcję
w Lodzi etyliny 78.
mykające się sumą 3,9 mld zł.
Dziś łódzka CPN jest głównym
Jest to nawet jak na warunki
J?roducentem tego paliwa ł dołód z ki e suma
rekordowa.
Do
stawcą
dla .14 województw.
os i ągnięcia
tak
wspaniałych
Jeśli
chodzi o działalność w
wyników przyczyniloo się m. in.
zakresie obrotu na terenie Lo·
o.ddan ie do użytku pierwszego
dzi i województwa, to łódzka
w kraju
ruroci ągu naftowego
CPN działa za pośrednictwem
na produkty finalne. Pozwolllo
jednego
punktu przeładunko
to z jednej strony na znaczne
wego, 12 składów dyst.rybucyjodc i ążen i e
sieci PKP, bowiem
nych i 78 stacji benzynowych.
Poza
tym
szczególną
wagę
przywiązuje
CPN do dalszego
rozwoju stacji garażowych, których obecnie na terenie Lodzi
1
województwa
mamy
211.
Zwiększenie
Ich llości pozwoli
na wyelimlnowa.n ie dużych zakładów 1 instytucji z zaopatrywania się w pr<>dukty naftowe
w stacjach benzynowych. Przy.
ozyni się to niewątpłlwie do
znacznego zmniejszenia
„korków" przed punktami i stacjami CPN, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Lódzka CPN zwiększa z roku
na rok i rozszerza asortyment
produktów naftowych. W chwi-

Kongres
naukowców
pochodzenia
polskiego
w Arr1eryce

cLnia.ch oo 23-25 bm. odw salach Un iwersyte·
tu Colurnb1a w Ne>wym Jor·ku
d r ugi kongres naukowców pochodzen ia poJskie.go w Ameryce. Tema.t „Pola<:y w cyw-.liza oji św ' ata w okres:e 19:81970" sta•nowii~ myśl przewodni ą
zarówno po1S ied12:e·n ia plenarnego ja·k i obrad sekcyjnych,
W koongrr~·:e wzięl-0 udziaJ
ponad
czter)'stu u.c:1Jonych i .pracowin\lków nauki re·
prezentujących
34 u.niweir.sytety Sta.nów Zjed1noc~onych,
!l
wyższych
u-::zeLni ka•na.dyjskich
i trzy euro.pejsk;ie. Był to dr•u·
gi, kC>lej.ny ko.n.gres na.ukowców .polsk iego pochoruen ia w
Ameryce. Pierwszy poświęco
ny wkładowi polskich uczonych do cywili12:ac}i a.merY'kań
sk;iaj o<l.był się w 1966 roku.
W

był

s. ę

Za-C'ł>murze.nle
umriarkowane,
motii we w i ękrsze prrzejaśnienia,
a ta•kże przelC>t>ne opady deszCZJU
lub des:z;czu z~ śn i erg : em .
W nocy możl'iwe pnzymrozki.
W c·:ą,gu
d1'1ia temipe•ratura około 7 st. C.
' Jutro n~.cJal chłodno.
Sieńce cL"'s wzeszł·o o ł.L9, a
za,j<I zie o 18.59.
Im len\.ny ob~hodzą Teof.U
Zyta,

l! obeonej oferuje się klientom
aż 212
produktów, wśród których najw i ększą grupę stano·
wlą
różnego
rodzaju
oleje 1
smary.
W minionym okresie
wprowadzono do produkcji
I
obrotu szereg olejów, smarów l
lnnych
produktów
naftowych
w miejsce dotychczas importowanych. W najbliższym czasie
ukażą się dalsze nowe produkty naftowe, których produkcję
rozpoczynamy m. ln. z myślą
o Polskim Fiacie.

_ł!!_o od/Jut/Qu!(/ ZBJMIBllI
I wczoraj za posekretariatu na„
szej redakcji, na Fundusz Od·
budowy Zamku
Kr6lewsktego
wpłacili:
pracownicy PKS I
Oddział
(Worcella
17/19) 1.777 zł; pracownicy Sp6łdzlel
ni Pracy Chemików „Xenon''
- biuro, Zakład II I Labora·
torium Analityczne - 181 zł;
kolo seniorów
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich (Płac Ko·
muny Paryskie; 5;i) - 495 zł;
inż. Jerzy Malanowski przeby.
wający w Kuwejcie SOo zł;
Polskie Towarzystwo Lekarskie
w Zduńskiej Woli - 2.210 zł:
Michał
Wieromiej
(Hu tora
6/10) - 100 zł; Br.onislawa Szy.
manowska (Ciołkowskiego 3) 100 zl; Wanda Swięcicka · (22
Lipca 7) - 100 zł; Szkoła Pod·
stawowa nr 34 (Kopcińskiego
54) 317 zł; żołnierze Komendy Garnirl.onu w ł,Odzi: kJ>r Jan
Jamr6ż, kpr Tadeusz Woliński,
szer. Eue:eniusz Kołodziejczyk,
szer.
Wiktor Kochański, st.

szer. Jacek Katu1lerczak, ppłk
Bohda·n Wasiak, kpr TadenK
Kogut, szer. Stanislaw Rogu!ski, kpr
Karol Nosek, szer.
Zd:zisław Chojak, szer. AndrzeJ
Fijołek,
st.
kpr
Stanisław
Reut, szer. Janusz Lukasze\nki.
Wszy$cy oni, a także p. Marianna
Chwałowska
pracownik KG oddall PO !50
ccm krwi, a należna kwota zo·
stała przez nieb przekazana na
Fundusz Odbud-owy Zamku. Do
tej akcji zgłosiło się w sumie
25 os6b, lecz nie wnyscy
ze
względu na stan Zdrowia mogli krew ~ddać.
Rada zakładowa przy Pruyd ium Rady Na•rodowej m. Ło·
dzi (Piotrkowska 104) całkowi·
ty dochód
Imprezy artystycznej, zorgainizowanej 17 bm, w

„

wysokości

1.900

bezpośrednio

zł,

przekazała

na konto Obywatelskiego Komitetu Ódbudowy
Zamku Kr6łt'>Wskie10 w Warszawie.
(jp)

Maćka zaczęło ogarniać c~u wliększe

i<?l
STRESZCZENIE
Int. Macie.I Sławiński znalazł się w przy.
krej sytuacji. Oto zadurzyła się w nim żona
jego dyrektora, pa.ni Nina, on zRś je•t na
tyle mądry, że nie chce prowadzić romansu
>. toną swego szefa. Tej niedzieli postano.
wił pojechać do Hanki. Kiedy wyprowadzał
motor, nadszedf koniuszy 1\lichalak, który
powiedział mu,
że poprzedniego wieczora
spotkał w gospodzie Matasa. „Matasa1"
zainteresował się Maciek,

•

•

- We własnej osobie. Widziałem g"
tak, jak pana inżyniera teraz widzę.
- To on już wyszedł?
- Widać wyszedł, kiedy pił w gospodzie. Czas leci, panie inżynierze. Te kil·
ka miesiQcy przeleciało jak z bicza strzelił.

Maciek zamyślił się. No i cóż ten
Matas? - spytał po chwili.
- Ano, trochę przymizerniał, jak to
w kryminale, ale krzepko się trzyma.
Ja tak sobie myślę, .panie inżynierze, że
pan to musi teraz uważać.
- A dlaczegóż to?
- Bo widzi pan„. ten Matas to rap·
tus. On tak łatwo swego nie daruje.
Słyszałem, jak się o panu inżynierze
w gospodzie wyrażał.
' - Co mówił?

- E, tego to się nie da powtórzyć,
Paskudnie się wyrażał. Żeby panu inżynierowi jakiej krzywdy nie zrobił, bo
to strasznie mściwy chłop.

Maciek wzruszył ramionarm.' _.. Spo·
kojna głowa. Ja sobie z dziesięcioma takimi Matasami poradzę.
- Ja wiem przytaknął Michalak,
że pan inżynier krzepki mężczyllna, ale
ostrożność nie zawadzi. Co to pan lnży.
nier dzisiaj bez strzelby się wybiera na
przejażdżkę?

- No„. niedziela„.
- A jak się jaki jastrząb trafi?
- To jego szczęście.
- Pan inżynier już sporo tego draństwa natłukł.
- Lubię polować na jastrzębie. Czujny. Trudno go podejść. Cholerny szkod·
nik.
- Oj, że szkodnik, to święta prawda.
Czasem więcej szkody narobi jak, na
ten przykład, jaki kłusownik.
Maciek ostro spojrzał na koniuszego. pan, panie Michalak, że nie miałem racji z Matasem?

Uważa

-

E,

miał,

-

rację

to pan

inżynier oczywiście

tylko .••

Tylko co? Niech pan mówi śmiało.

papierosa f z pewnym
go ugniatać w palcach. Bo widzi pan, panie inżynie
rze„. czasem to tak jakoś może i lepiej
nie tak ostro. No cóż„. Pewnie, że kłu
sować nie powinien. Ale bo ja wiem.„
Strasznego pan sobie wroga zrobił, panie mzynierze. Niedobrze mieć takich
wrogów jak Matas.
Michalak

wyjął

zakłopotaniem począł

IL'denerwO>Wanie. IrytO>Wały go ii'łowa te.
go człowieka. Jakbyśmy, panie Michalak, zaczęli tak na wszystko patrzeć
przez palce - powJedział energ;icznie to do czego by to doszło. I tak dookoła
kradzieże, chuligaństwo. Musi być jarkiś
porządek, Bardzo się dzd·wię, że pan bierze w obronę tego oprrszka.
-Ja go nie bronię. Uchowaj Boże za.czął się wycofywać koniusa:y. Ja tak
tylko przez życzliwość dla pana inży
niera,
No dobra
zakończył rounowę
Maciek I zapalił motor.
Ale. ale„.
mam do pana prośbę.
- SŁucham?
- Niech pan powJe Grzeolakowej, teby dała psu jeść. Ona ju.ż będzie wiedziała. Klucz jest pod tym kamieniem,
jak zwykle.
- To pa•n Reksa nie zabiera?
- Nie. Za bardzo by się zmachaJ za
motorem. GCM'ąco.
- Póżno pan inżynier wróci?
- Nie wiem. Może późno.
Ju,ż na dziesiątym kHometra:e Maciek
skręcił w las. Postanowił skrócić sobie
drogę. Kiedy wjechał na wąską ścieżkę,
wijącą
sdę
wśród
krzaków
jałowca,
przypomniały mu się ostrzeżenia Michalaka. „A jeżeli Ma.tas rzeczywiście bę
dzie chciał się mścić. Może !azj po lesie
i rozmyśla nad tym, jakby go wykoń
czyć. Właściwie nic łatwiejszego,
Wysta·r czy przeerią.g .nąĆ' drut pomiędzy drzewami, żeby skrócić motocykl.istę o gło
wę. Kto tam potem dojdzie kto to zrobił".
Mimo woli
zwol'llił
i wytężył
wuok, czy n.ie r.obaczy gdz•ieś śmiertel
nej puła,pki, Jestem sko-ńczony idiota
- mruknął dałem się nastraszyć temu staremu balwainowi. - Przede wszy.
stkim Matas mieszkał z1.1Jpelmrie w innej
sbronde, a poza tym skąd mógł wiedzieć,
że on właśn•!e tą ścieżką będzie przejeż
dżał. N<>nsens. Roześmiał się głośno i dodał gaim. Matas, Matas.

(8)

(DaJszy ciąg nastąpi)

Tea.tr Ja•racza
gościq
wczoswych
jugC>sloowi.ańsk>ch
p.rzyjac1ól - Teatr Lurdowy z
Zen.cy, z którym od c:otere.ch
iat utrzymu.je blisk ie konta.kty.
Sądzą<:
po.
inscen iza<:Ji
,,DerW.ti.za i śm i erci"
Selimov 1 ća,
k;tórą
ogrlądaliśmy
w roku 1968 o.raz z wrażeń, Ja•k ie
wyinieśliśmy
z
wczorajszego
przedstarwienia, tę wym.ia,nę arty&tyczną
wa1rto utrzymać
i
ra>zwijać. Tym hardziej, że o·
ba tea.~ry
planują
n•ie tyl•ko
da•lszą wymianę
zespołów,
a\e
ta.kże
narodowej dll'amatur.gii,

sterę
sze<kspLrowS!kich kronik
królewskhch, ty1e że sce•ner ia
jest hn.na, a i namiętności gorętsz.e,
mn.iej skrywa.ne.
W roctz.iinie t,eJ ży~e Muz.afer
- „ugurs4'z", n ieudaczni.k. 1 miJ.c·zą.cy stu.ga świadek po.nurych tajemni<: domu Ihtar-beja. On też niesie oda.utorski
ko.men.ta.rz. Kiedy podczas procesu Kema•l.a o zaibó\istwo wy·
choodzi na jaiw jes2!Cze je<lna
ta.jeninLca„ Mu.za,fe·r dow:ie<lziawszy się,
że jest sy.nem
beja,
p·rotestuJe zro:llpa<:z01ny - „Nie
jestem Abazovl.ćeml". I wali
w zloty gon,g pięściarml, chcąc
go rozil>i ć , chcąc zm.isi.czyć idee

ra~

Dużą
rolę
w
dzlalal·nośc!
łódzkiej
CPN odgrywają stacje
benzynowe, których sieć zarówno na terenie Lodzi jak l województwa zwiększa się z roku
na rok. I tak w r<>ku bieżą
cym Lódź otrzyma dużą nowocze s ną
stację
CPN przy ul.
St.rykowskiej, zaś nleco pótnlej podobni\ na Dąbrowie lub
Karolewie.
Nowoczesną
stację
otrzyma także Zduńska Wola,
natomiast generalnej przebudowie poddane zostaną punkty w
Złoczewie, Zdunach,
Strykowie,
Piotrkowie I Uniejowie. W ro·
ku przyszłym
przewiduje się
dalszą
modernizację
poz.ostałych stacji benzynowych
ora.z
wybudowanie
kilku
nowych.
Prace te będą realizowane sukcesywnie.
(cis)

lCzylelnicv ,,DI::l~

W sobotę
średnictwem

Teatr Ludowv z Zenicv

reżyserów i sce•nogr:a~ów.
Og:lądarhiśmy
wc2-0raj szturkę
Ned·za.cJa Dbrisim<>w i ć.a
„Ugu.r9uz", krtórego powieść pod tym

samyim

Abarzowićów.

Reżyse. r
Georgi(Jevskf4, _pny
wy<>brażni,
przy sm01a·
łości
ro.:1Jwiązań
sceni<:znych,
poczyin.adąc
sobie swo.bod.nie z

Nag1rodę Miasta Sa•ra.jewa trzy la·
ta temu, Tea.tr za.proponował mru
naipisarnle S>z.tu•ki na swój j u bi·
leusz <irwudziestoleci.a. Re~yse.r
ujt>bi,sa Georg•i jevski
ma
na
swoim kon-cie 25 si.buk teatraJny<:h i 5 !Llmów oraz na .grodę
na fesbi•waJ,u „Sterij101nó Pozorje" w Nowym Sa.cJzie.
„Ug>urS>uz" to jaat.by tea.t-ralna saga możne.go rod·u tul'eckic'h bejów.
AU"tor i reżyse·r
nie k.reślą jedna1k obora:1Ju hi·
storycznego a•nri to~klorystycz
nego.
Barrdz;ej !eh irnteresudą
nam>i~tności
wła<iające
sy.nami
Ihtarr~be,ja
Dza!erem, Kemalem i
MaHkiem,
wójtem
Al>d•u.rza.chJ!nanem I >nnymi o·
soba•mi drama•l'U.
Scenografowie - Rado.va.n Marusić i Bosko Ma 0 rk<>wić sybu>Ują bohate·
rów na złotej drodrze, w perspektywie
lk>tóre.j
widn ieje
gong - S'!ońce. Zloto, wlad•za,
niepohamowane popędy tliolo·
gli<:21ne,
oto mo·tO<"Y d21la.lan.ia
ka tde1j z p<>Sta.ci. seria m-0rdów, ser.\a g;wa.Mów, po.pychaj.ą ród A:ba1wvićbw d<> u.pad•ku.
Prz)"W'Od22i to na myśl atmotY'bU1łem

bogatej

otrzymała

rela.cja<mi prze&trrennymi ! czasowymi,
zain11ponował
dyscypHną i konsekwencją artysty-cz·
ną,
które spra.wiły,
id: jego
i1 nsce•n:tza<:'ję
od:bieramy jako
jedn-oliity St)'listycm.ie, bogaty
w WY'razie, dyinarmi.c-zny ob~az.
By,!<> to prz.edrstawie.nie precyzyjrnie opr.acowarne od strony
techn·ilclZlnej,
ze 7Jlllie.nlaJą 0 cym
się rybmem, z dobrze wy,punktow.a-nymi węzlaim1 d•rama>tyc-zn:yomi.
Suk<:esu dope~nlt bar<lzo wyrównarny zespól aktors·kl, z wyl>ir,Jadącyimń
się
rolami
Ihtara
Aba,zovića ! jego synów,
wbj·
ta Al>d11r:z.ahma1na, niemego Muzate•ra , Fatmv i Null"ki. GraJi
je w k-ole(fności Fa ruk
Zad•ić,
Ra.mi.z Sekić (.Kemai),
zar'l<-0 Mija.tović (.D~afer). Milan
Marrod·ić
(!MaJilk),
Va.sja
Sta1n1tović,
Ana Dj01rdjević i
TC>n'ka VladkoV'ić.
Po !)'!"Zedl&tawienllll Jl'Ull>liczność
urządlz.ula
Tea>tr·oiw! Lud-0wem1u
:r; Z en i.cy :tMl'ulżon ą owac·1e.
J, KAT.
0

0

1--------------------------------

,,Znaki fantastyczne''
E. Carml•ego

Mn'zeum Si.tuki w Ład.z! z-0rga.niZ01Wało
przed
mie1Siącem
i·•~ter>e<S1wjąoeą
wystaw<;
pt.
„Swiatł-0 geometrLi", adJl'esując
ją caczej do b.air.<Jrziej wyrobionych m:aośnirków s111>u1ki pla·
s;t~-~neJ.
D1a noi<:•h również
przed„. \Wlzys~kiim przezrnacw•na
je&t otwa.rta tu ter11z ekspo'ly·
cja naJ·nowszych d.z!eł Eu.geni-0
Ca1ron1ieig'o, zna•l,a•zl.v s-ię ma nieJ
1)-ra•ce ~te·io wyrbiotne.fiO ,plutyka
wlosl<.\eg-0,
k·tóre sl!Worzył <>n
w c\ągiu O&tatn.ie,gto cz.asu. Carin.i. od sze<re.!i'IU lat utrizymuje

komtallcty z tecb.n·iiką i P<l'Zemy•
słem Jako twórca śmiałych rek1laim
ha>ndllowych. Urzeczony
ba·rwmą ró:ilooroo.nością afiszów,
neo.nów,
śwlia1eł
reklam a
przede
WIS.zystkim l!l!ie mnlel
ilooJo·rową
mrnogośc>ią
7.na•ków
dr-0gowych
W!P'rO·wad,z,a je nat1J1ra•lnire po do•kona111tlu czę
sto przeikomed s,tyr!frzacJi - do
swoJed u:turkl w foorimle „2lnaków
fa,n.tasty·cz•nych"
C'tY
„1k0in1tira.ma1kaw' 1 •
„Dzięki

swej bły&kotliwoścl,
k.()lor6w,
preeyzji
form są bardzo
przekonywające
I
pokazują
nam, Jak r6wl!lież całkiem nowe tworzywo, użyte w spos6b
wla~dwy, może dać efekty nie·
oczeltiwane i w
najwyższym
stopniu znamien.ne dla dellkat·
nej sytuacji, w jakiej znalazła
się dzi5iejsza sztuka" precyzu.Je to Gillll-0 D-OirfJes -1 nie bez
ra.cji.
Eks,PoOnowa.na
tet"az w Muzeum
Sztuki wys~-:va
prac
Ca.runie.go
j.est częsc1ą
większej, zor,gainliz-O•WMlej
ostR truo
tywości

kształtowania

Gawęda

o bitwie
pod Monte Cassino

il, Passt'>ndorler realizuje w
Wytw6iini Filmów Oświatowych
w Lodzi film telewizyjny we·
ding no.weli Melchiora Wańko·
wi-cza, opartej na znanej jego
książce
. opisującej bitwę 0
w Pary.żu.
M. J.
Jl.lonte CaHino. Film pod roboczym tyt.ulem „Gawęda o bi- ~'-'-'-'-'-"-'-"-"-"-~'-'-"-'-'-'-'-'-'-'-'-~

;~:r

~~~i:::~e pow~~: ~0 Stałe przęelądy ~

ie::o;.t:0
kow1cza s czytelrukam1, pod·
czas którego snuje on opowieść
o tamtej
wielkiej i zarazem
tragicznej karcie historii, Trud·
no jelit w tej chwili powiedzieć
rzy zamy51 ten
utrzyma się,
C~y Die _zostaną pOCZJ:'nione ja•
k1eś zmiany w trakcie monta:iu. Jedno jest pewne, że dziś
już 80-łetni Wańkowicz nie za·
tracił swej frapującej osobo·
wości, że nadal jego głos, je·
go spM6b ml>wienia fascynują

słuchaczy. Przł'>konaliśmy się

tym, oglądając
akty filmu.

0

pierwsze dwa

z reżyserem współpracuje jago pierwszy operator Mieczy·
sław
Vogt. Jego asystentem
jest
Janusz Czecz. Funkcje
konsultanta przy filmie sprawuje Tadeusz S>zumański u<:zestnik bitwy, w kt6rej' pel·nił
funkcję fotoreportera.
Część
.
.
zrt;a!lxo~anycb , przez
nie.go,
dziś j_uz
archiwalnyc1:' zdJęć,
zost:tme włączona do filmu.
Redakcla prog~am6':" _popularno-na~•k.?wi•cb .1 • oswiatowyc.h
T~lew1~J1 Polsk1e.1; k.tóra. zamowlla film, pr.zew1du3e pierwsz11
ei_nisję 11 mal"'. br. 1 tj. w roczmcę rozpoczęcia bitwy o Mon·
te Cassino.
(Hosz.)
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f i mów
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d 1a dz1ec1

~

~

~

~

~
~
0
0 .
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~
~ Miejski Zarzą~ Km i Studio ~
0 Małych Form F1ł~owych „~e- ~
~

0 mafe>r" w Lodzi wystąpiły 0
~ostatnio z propoą;ycją orga!'i· ~
~ zowanla stalyc~, co~ygodmo- ~
wych . Pi:zeglądo~ f1lmow:!'.ch ~
~ d~a c;tziec1 w ~~e ~ołsltich 0
~ F1łmo~v - „Tatry • P1e:wsza ~
0 t~lrn .1mpreza odb;!'.la. s~ę w ~
~ medz~elę, n. kw1etn~a 1 cieszy. 0
~ ł~ s1<: c;tu~ym zamteresowa- ~
0 niem dz1ec1ęcej !'ub!Jcznoś~i. ~

0

~Dodatkową atrakCJę stanowiło 0
0 spotka.nie z ~eal~zatorar_rii, _Io- ~
~ sowame fotosow. 1 relav1zytow. i
~Trzeba dodać, ze orga111zato- ~
~ rzy postarali się o pokazywa- ~
~nie głównie nowości, a w dal- ~
~szych planach
przewidziane ~
~są również prezentacje twór- ~
~ czości określonych realizato- ~
~rów i 0 iągnięć poszczegól- ~
~ uych wy1w6rnl,
~
~
(hosz.) ~
~

~

~'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'\N

Wieczór n. myczny z artystami kanadyjskimi
zarprasz.a
na kO'lejną
Imprezę
z
cyklu „ Wiecz.ory
muzycz•ne", k•t óra od•będzie s i ę
w środę, 28 bm. o godz. 19 w
sali koncertowej przy ul. Gdań
sJo:eJ 32.
Wyst1'Pi·ą
młodz·i a•rtyści kanadyji&cy fledrstka Suzanoe
Shulman 1 p'anista Claude Sa·
vard (•laurreat
międzynarodo·
wych korukur&6w w Genewie,
'
PWSM

Monachruum i Vercelli), odbywaijący tC>U.-nee
po Polsce. W
programie utw<>ry fletowe i
!ortep:an.owe: Bacha, Mozarta,
Schuberta, Debussy'e.go i Pr-0kC>viewa.
Nast~p· nego
dnia ci
sami arty5ci wy-.;tą.pią w F1•l·
harmC>ni'i jako soliści Łoozk1ej
Orkie·sbry
Kaimera1neil
„Pro
Music a''.
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