Cena 50 g_.
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Z obrad sesii RN miasta
Łódi, Pi~tek

tramsmitować
Radio
manHestaeji
przebieg
będ•z,i e
I-majowych w k•ra.ju i u g,rapro;grall'!•i.cą od godz. 9.~ w
mach I , ~I i UI O•raz W pro·
wszystkioch ro:ag:tośni
gramach
·
wojewódzkich.

Polskie

Rok
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DZIENNIK
l:ODZKI

centratnych uroTransm i sję
War1~m.ajowych w
czys tości
sza•wie u2111peln°i ą relaeje dźwię
ke>we z kra•Ju i :oe świata.
Telewizja Polska w program !e o•góLnopolsk>hm przep:owad•Z>i be 21pośre-Onie transmisje z
przebiegu manife5tacji 1-majowyeh w st iicy oraz w kraju
a -,_a g•r.a ni.cą.
tr.!nsmisji z MoPocząitek
skw y o g>od.zin!e T.55, a transmisji centralnych uroczystości
w Warszawie o god•zionie 9.50.

Obchody 1-majoweRO Swięta wcałym kraju
zetelną pracą pomagamy partii, państwu i sobie"
miastach i wsiach,
to haslo powtarza się w wielu
widnieje na gmachach urzędów i zakładów przemy·
slowych, przygotowujących się już do uroczystych
obchodów święta klasy robotniczej. Jak nakazuje
zwyczaj, w przededniu 1 Maja życzenia składają sobie wzajemnie bratnie partie, zaprzyjaźnione kraje, a także poszczególne zakłady, towarzysze pracy, ludzie sobie bliscy.
' czwartek, 29 bm. członkowie Biura Politycznego i Sekre' W
tariatu KC PZPR ora'Z Prezydium Rządu przeprowadzili błys
kawiczne telefoniczne rozmowy z załogami ezołowych zakła
dów pracy w naszym kraju.
Zbliżające się święto 1 Maja zaktywizowało załogi do nowych
czynów produkcyjnych i społecznych. Budowlani przekazują
przed terminem mieszkania, obiekty socjalne i oświatowe. Akademie i wieczornice, na których odznaczenia państwowe otrzymują weterani walk rewolucyjnych i zasłużeni pracownicy, są
zarazem okazją do skupienia uwagi na tych zadaniach, które
Plenum KC PZPR.
wytyczyło VIII
A jednocześnie - wszędzie panuje już przedświątecmy nastrój, barwnie przystrojone są biało-czerwone od flag ulice
miast i osiedli.

R

•

Zyezłiwy

i serdeczny kontakt

•

z roholn1kami Zerania

Edward Gierek

-

gościem załogi

FSO

„

Co Z,5 minuty nasz .zakład opuszC2a gotowy pełnospraw
ny samochód osobowy - oto meldunek złożony przez zaktóra
żerańskiej Fabryki Samochodów Osobowych,
łogę
29 bm. gościła u siebie I sekretarza KC PZPR' - EDWARDA
licząc
GIERKA. Fabryka ta dostarczy w tym roku, nie
50 tys. Polskich Fiatów, a
„Warszaw" I „sy.-en", ponad
na eksporcie zarobi dla kraju ok. 300 mln zł dew,
życzliwy I serdeczny kontakl
gospo.
rozdzielając po
jących.
z pracownikami, który nawią darsku dochód narodowy. Do:
zany został od pierws.zej t'hwipragniemy
ceniamy to l sami
li pobytu E. Gierka w zakła · pomóc państwu l sobie, pracudzie, towarzyszy! calem u spotkając lepiej i solidniej.
niu. I sekretarz KC PZPR, oNastępnie E. Gierek I towakręgiem
przyjaznym
toczony
mu zastępca członka
rzyszący
ludzi, zatrzymywany przy dzieBiura PoJ ityc'z nego KC, I sestanowisk roboczych.
s iątka ch
PZPR - · Józef Kę
KW
kretarz
raz.m awia! o codziennych spraoraz minister przemysłu
pa
wach załogi , potrzebach rozwomaszynowego - Tadeusz Wrza.
jowych, dysproporcjach między
szczyk obejrzeli wystawę pro.
rozmachem prodwkcji a szC'Zuto.typów przygotowywanych do
pł y m zapleczem socjalnym.
Są wśród nich m.
produkcji.
mówili
żerańscy
Robotnicy
in. modele Fiata-combi, Flatatakże E. Gierkowi o żywej refurgonu, Fiata-sanitarki.
akcji, z jaką spotykają się teNa z&kończenie w Zakłado
raz slowa naszej partii, poparwym Domu Kultury odbyło się
dla każdego
widocznym
te
z pr>:edstawicielami
spotka.nie
.rzetelnym dążeniem do popraczasie kitórego przezałogi, w
wy warunków życia ludzi praE. Gierek.
mówienie wyglosil
cy. W ciągu kilku miesięcy Omówil on podstawowe decyzje
w szczerych, propodkreślano
I
podejmowane przez part.lę
dokonano
słowach
stych
r>:ąd po VII I VIII Plenum KC
wielu zmian na ko,rzyść praouPZPR.

=
-----

Dziś

o ąodz. 20 w Bali Suorlowel

Wielki koncert rozrywkowy
„Z

pozdrowie.niem"

Na wiel~i koncert rozrywkowy zapraszają dziś do Hali
CRZZ, WKZZ, ZG ZZ,
Sportowej ludzi pracy Łodzi PK·iS oraz Komitet dis Radii.a i TV. W atrakcyjnym, 'ponad dwugodiz.innym programie, wystąpią śpiewacy opeTeresa May-Czyżowska, Izabella Nawe, ,\„, „~
rowi
Spychalski i Adam Zwierz, tancerze Teatru Wielkiego
w Warszawie Maria Krzyszkowska i Stanisław Szymań
ski, balet i soliści łódzkiego Teatru Wielkiego, artyści
Stenia Kozłowska, Halina Kunicka, Barbaestradowi ra Marszelówna, Zdzisława Sośnicka, Joanna Rawik, Bolesław Gromnicki, Bogdan Łazuka, Jarema Stępowski,
Mieczysław Wojnicki, Tadeusz Woźniakowski, duet Zofia
i Tadeusz Framerowie oraz aktorzy dramatyczni Bogui Jan Zdrojewski.
sław Antczak, Ryszard Sobolewski
Konferansjerkę po!prowad.zą Bożena Walter i Lucjan Kydryński.

Grają orkiiestry pod dyrekcfą Henryka Debicha I Bogusława Klimczuka oraz sekcja rytmiezna Jacka Szczy·
gła.
Organizatorzy zapew01a3ą publk2lności dódatkowe środ
ki lokomocji na powrót do domu po koncercie. Tramwaje i autobusy kursować będą do każdej z dzielnic miasta.
(kat)

Dekorac1a zasłużony·ch pracowników
wysokimi odznaczeniami
państwowymi w Belwederze
z

21bHżaoąeego

oUta~i

•t.

n.ąj 1 bard.z,ied

zaslu.żo

PQ.dczas wczorajszej sesji w
kolejnym punkcie obrad przePrez. RN m. Łodzl
E. Kaźmierczak złożył rezyg.
nację z pełnior.ej funkcji, Jedon Ra.
nocześnie pod-tiękowal
dz:e Narodowej, jej komisjom.
aktywowi FJN i członkom Prezyd •um RN za okazywaną pona tym
moc w czasie pracy
stanowisku.
B.
I sekretarz KL PZPR w
głos
zabierając
Koperski
imieniu KŁ PZPR ora2 KomiStronPorozumiewawczej
sji
nicbw Politycznych poin!ormowa~ radnych o pr2yjęci.u rezyg.
wodniczący

na ręce załogi lZPB im. Obrońców Pokoju
życzenia I-majowe
dla wszystkich włókniarzy

złożył

w przededniu Swięta Pr.acy,
1-maj()We
życzenia
serdeczne
przekazali łódzkiej klasie robot.
nic!lej przedstawicie le najwyż
państwowych.
władz
szy-Oil
Wczoraj do Komitetu Zalkłado
wego PZPR ŁZPB im. O.br. Pokoju e>sobiście zad:riwomł prezes Rady Ministrów Piotr .Jaroszewicz. kt6ry w lutym br.
w bezpośrednich kontaktach z
robotnikami miał okazję poznać
1>roblemy zawodowe i soi;ja~no
bytowe załogi teco przeds1ęb1or-

Wyslqpienie
prezydenla
Allende
na XIV sesii

CEP AL
Ohii·le
&totliey
San1tia,go,
O'bradY XIV se.sji Kom'i!>j1 Ekonomiczmej do s.p.raw
(JCEPAL),
Aimery•k·i LacioWkieJ
poświęconej omówieni.u a·k•tuainej sytuaeji eJrn•nomiezned i
społecznej 11<.r adów Arne.ryki LaOl>rady, w których
dńskiej.
poza . 23 delegacjami państw c'z.lo.tllków OPA, bierze rów.nie.i
Kuiby, otwodele1gaocja Aillende,
udział
,pod.rzy.t ll>rezyident
k;reśladąc w swoim ~rze.mów ie
lll'iu, że 1<raje AIIneryiki Łaciń
.pow inny prneiprowąd2 i<:
skiej
g<łębok1ie reformy strru•Mura,lne·,
z
oocą z,nadeić wyjście
jeśli
'Za1Sto,ju, ·nędzy i przymusąweJ
W

tr·w.adą

1

Dla 1l1bla, ktalu I

·1nole1:zeń11wa

Pierwsze podsumowanie
mlodzieżoweąo czynu
,,Dar ojczyźnie''
Z żywym oddźwiekiem sootsie w poczatkach br. zainiciowana przez ZMS oe:61nopolska akeia Pode.imowania
Przez młodzież czynów produkcyjnych i soołecznych pn.
z
Wyrosła
„Dar ojczyźnie".
konkreinel!o zaootrizebow.a11Jia
i-niciatYwa przyniosła cenne i
wymierne efekty. spełniaiac
iym samym naczelne zadanie.
zmobilizowanie
iakim było
młodz i e żv do rzetelnel!o POaktualny.ch dla
deimowa.nia
naszego społeczeństwa i kraju
zadań.

Wczoraj obradowała kolejna sesja Rady Narodowej
m. Łodzi. W centrum zainteresowania radnych znalazło
się sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i budżetu oraz ocena sytuacji gospodarczej naszego miasta za
rok 1970. Podstawowe zadania planu gospodarczego
i budżetu zostały wykonane. W ubiegłym roku oddano
w Łodzi do użytku 24.401 nowych izb, 3 szkoły, 3 przedszkola, żłobek oraz przychodnię rejonową.
Po dyskusji radni podjęli uchwałę w sprawie wykonania planu gospodarczego i budżetu za rok 1970.

Premier Jaroszewicz

nych ludz·i pra<:y przewodni·
Józef
Rady Pańs~wa. Cyra.nkiewicz.
serdec11nie odznaGrato•lując
cz<>nym J. Cyra•nlk iewi>ez pow ie<l.zial m. im.: Mówimy o
l'>Ozwoju naszel'o kraju, o doprzeszło 25-letnim.
robku jui
Ten rozwój kraju nie da się
codziennego wyod
Oderwać
siłku klacy robomicz.ej i wszyzaile·żmojc 1l.
stkich h•dZli pracy. Rozw6j kraAi>lende sł:IWlerdt.Lł, . że na caj,u jest dziś bardziej ni.z kiełym 'kioniy:nencie
1pamude „ud ykolwrek połączony z równoz iP0.V."od!U
c:aurci,e if·ruisitracj•l :'
C.:e$ną dbałością o warunki ży
rulikllyoh wyni>lćów dotychczas.owe.go ;O'Zwoj.u i że olbec•rnie jec>towe a,połeczeńs;twa. wasz wysile<k , jest częścią wysiłku kO•
„ro„budzesteśmy św i.a<llk·a1mi
lektyw6w, w których pr_!cuje•
rewo lu·
świadomości
ni1a si~
eie. Z d±rugie; strony wasze
cyjnej ma6" w Ameryee Ła
praca na pewno
pl'IZykładowa
która 9t.a.ła się obcińsk iej,
na postawę z.espołów,
\\\pływa
sz.a1rem przyoią1gaJ.ąocym uwagę
znajdujecie.
Mórycb się
w
c11łeogo świata.
11twierdzil
dorobek
Wasz
Se&ja OEPAL, która :p otrwa
do 8 maja1 dyskuitoiwa.C •będzie
1>:rzew-0dniczący Rady Państwa
- Jest częś'cią dorobku Polski - dokumenty przedstaw ione przez
Ludowej.
pos:11cze,gólne zespoły I nauikowoAlktu dekor.aeji dokona.Li Edbad•aweze, wchodziące w skład
waird Gi.e.rek, Józ,ef Cyiran•kiekomnsji i .a 'na 11izUJj ące a~trualne
w.iocz i Ph0otr Ja,rosze.woez~
proll:>.lemy Ame1ryi<>i Lacińsk;ej.
cząey

kał„

Bilans roku 1970
J. Lorens - przewodniczącym
Prezydium RN m. lodzi

&lę

Mada - .święta k.lasy robotnieze1 t wsz,ysuki.ch budzi pra•cy
odbyla się we;oorau w Be·I·
wederze uroC'Zystosc dekoraej.i
odzinaczeniami pań&twowym1 >udzi na•jba.rdzi-eQ .za<Służonych w
pracy ola .k•radu. 13 osob odOrd'erem
wstało
znaczo·nych
I 1k lasy, 17
Sz,tandaru Pr.acy
osób otrzyunruto Order Sz.ta'Qd·aru Pracy II kllasy, a w.Sród
Dąbrowska
Walerfa
nich
tkaczka z ZPB im. Obrońców
Pok0<ju i Jan Malek - f·rezet·
z Zakładów Me11:>H Gięty·ch w
Ra<l.om&ku. Krzy2e Korn.ando,rskie Ord·eru Od•r odze.nia Polski
Ot·rzyimało 8 osób, m. i•n. Maksymhlia.n La1ng - strugacz z
za·kt. Mech. im. Sbrzelcz·y1ka w
Lod11;i i Kazianierz S•za.t lr()W ic z
- kier. przędza~ni ZPB „Pamotex" w Pa•bianicach. Krzyże Ofieersiltie Orderu OdTod:reni.a Polski ,przyzn~·no 19 osob0<m, 7>36 Knyiźami Kawa•leiritkiornii Orderu Od.rod·zen ia PolS·ki udekorowano 32 osoby, a
Ka'2.imie<rza Brylwśród ni<:h
m i6trza Łódzkich
skiego Kserotecbnieznych,
Za•ldladów
miSta•n•isława Urbańskie.go strza 'li Kubnowsikie,go PrzedBudow1a1ne>go i Asiębi orstwa
z Zalki. P.rzepo1onię Kr()! „W<>Ja"
Dz 'ewi'3":skie.IJI
rnyslu
w Zd. Woli.
Zilote Krz.ytt Za&IUC\ otrzymało 14 osób, zaś Srebrne Krzyże Za'Sługi 10 osób. W.śród Odzna.czonych jest mistrz kraja•ln•i ZZPQ „Wól<:2ia.nk.a" - LePo1n.adto S ookad-ia D<>l•1wa.
Brąz'Owym1i
sób udekorowano
Krzyoża•mi zaislu>g·i,
W U•rocziyistości W2'ięli u<d,,,iał
naów)"2szyeh władz
członkowie
z
1Par.tyj.nyeh i pa.ństJw-owych
Edwardem Gierkiem, Józefem
Cyrankiewiczem, Piotrem Ja•
l'Oszewiczem.
W nLez:wyk·le serdeez,nych sloprzy1byłyic·h do
powi•tał
wach
Bełw.ederu

todzł

Pierwsze 0 góJnopolskie pod·su_
efektów młodzieżo
mowanie
wego cźynu · „oa.r oJeizyźriie 1 '
I-majo.
prze<l<foień
w
nast~pi
wego święta w Wa1rszawie. na
sootkan>u przodowników czynu
z całego !<>raju z pr·zedsta•wic"'·
Jamo najwyższych władz i kierow•r. ictwem ZMS.
O wykonaniu przyjętych przez
siebie zobowiązań z,ameldowalo
cto d?Jis iaj ok. 150 tys. o.sób z
4,5 tys. kót ZMS w zaikład.ach
or a.cy · koipalnla.ch, h _ita.ch, stocz-

.CDailslzy

ciąg

na

słir.

2)

Kaźm i erczaka przez tę
i jednocześnie zapropona to stanowisko radr.ego ,Jerzeg 0 Lorensa.
B. Koperski przedstaw i! krót.
Jerzego Lorensa.
życ:orys
M
Urod•zil się on w 1920 r . w Łodzi i pochodzi z rodziny robotniczej. Praeę zarobkową podjął
w ok'resie przedwojennym a w
do
należał
okupa-cji
czasie
i Polskiej
Gward ii Ludowej
Pairtii R0<botniczej. Po wy7:'1>!oa
leniu ukończył techn ikum.

nacji E.

kom is ję

n owa ł

stwa. Premier Piot,r Jaroszew imieniu I _sekretairza
WiJ!-7.
KC PZPR tow. E. Gierka oraz
z życzeniami
własnym, wra"'
przeka>:al włókniarzom wyrazy
uzna,nia za ofiarną i efektywną 1>racę, która przyczyniła się
do nadrobienia zaległości i wykonania zadań I kw. br. PreRady Ministrów wyraził
zes
pr.zekonanie, że gospodarka kra_
ju nadal będzie mogla liczyć
na dbałość włóknia·rzy o popra i jakości towarów
ilości
wę
rynkowych przy jednoczesnej
racjor:alnej gospodaTce surowcowej. P. Jaroszewicz zapewnił
lódzkie załogi, że z dóugie1 stronY w wyniku prac powołanej
dla uporzą~kowania najbard0<iej
oalacych problemów w gospodarce fódzkiej komisjj p:.rtyj-

r:astępnie

Politechnikę

Łódz.ką

zd<>bywając tytuł mgr inż. Od
1958 r. do marca br. J. Lorens
przeftmk-cję zastępcy
pełnił
wodniczącego Prez. RN m. Lo·
d·zi wykazując wysokie zdolna.
ści 0 rgan iza-cyj ne. za zasługi w
pracy zawodowej i społecznej
został od·znacz<>t:Y m. in. KrzyOrde r u Odrożem Oficerskim
dzenia Polski. Obecnie pełni
funkcji: sekretarza ekonomicznego KL PZPR.
w
B. Koperski
Następnie
imieni u lód?.klej instar_cji parznajdą rozw>ązano~r-ządowej,
tyjnej złożył serdeczne podzie'nie tak ważkie spr.awy jak bukowania E. Kaźmierczakowi za
downictwo m ieszkaniowe, a w
jego ofiarną, 15-lletnią pracę na
pJana>eh gospodarczych r:a lata
przewodniczącego
sitanowosku
1972-1975 uwzględni.one zostaną
P rez. RN m. Łodzi.
w należytym stopniu potrzeby
Rówr:ież w imieniu stronnictw
p0<prawy warunków pracy, bhp
politycz.nych: SD, ZSL i zespoara.z warunków socjalno-byitołów radnyich, a także w imieniiu
wych łódzkich załóg.
Rady Na.rodowej, je; komisji,
Premier P. J"roszewicz wyiraK<>nwentu Sen iorów o.raz Prez.
ził nadzieję, że załoga najwięRN m. Lodzi serdeczne podziększego łódzkoeg 0 zakładu przekowan ia złożyli E. Kazmierczaktóra
włókienniczego,
myslu
G. Góir1towski, S. Staniakow~
zgodw manifestacji 1-majowej
szek, A, Łaben•towiciz i J, Lonie z tradycj11 ma~eroiwać bę„
rens.
dzie na czele pochodu, da wyR.adr.i w tajnym głosowaniu
ra 7 swego poparcia dla nowego
wybrali na sta·nowisko przekierownictwa pa.rtii i rządu oRN
Prezydium
wodniczącego
raz polityki wytyczonej i ream. Łodz.i Jer.zeg 0 Lorensa.
po VIII Plenum.
!izowanej
(j. kr.)
(M. Kr.)
-------------------------------
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• W 197 4 roku zaladun.e k 11łerwszych
siników • Od 1977 - 5 mln lon węąla
l kilka milionów łon ro11y rocznie
•Baza dla 100-lyslęcznych kolosów

In budowie. porlu
północneeo

ł

wGdańsku

w głąb morza sięga usypisko wielkich
Już 370 metrów
kamieni tworząeych tzw. wschodni falochron brzegowy. Prawie dwa kilometry dalej widnieje " pr z yczółek drugiego falochronu, .Pólno~nego. Tak obecnie przedstawia się najwięk
sza powoienna inwestycja portowa w Polsce - budowa rezwanego też
jonu prze.ładunków masowych w Gdańsku,
Tu przyjmowane będą 100-tysięczniki,
port~m polnocnym.
Bałtyk.
na
wejść
mogą
jakie
statki,
największe
a w1ęe

Plany przewidują zbudowanie
do 1977 r. portu przeładowują
cego 5 mln ton węgla i kilka
mln ton ropy rocznie. Statki z
mają tu być obsługi
węglem
wane Już w końcu 1974 r.
przy budowie portu
Prace
poprzedz>ly wielopólnoonego
Za
letnie studia 1 badania.
blisprzemawiała
Gdańskiem
naturalnej głębi l duży
kość
obszar wolnej przestrzeni, dają
cej możliwość dalszej rozbudoPPzestrzeń lądowa służyć
wy.
będzie zresztą jedynie Jako zaplecze portu. Same baseny, a
nawet sklado·WiS'ka mogące pom ieścić 500 tys. ton węgla, wejdą daleko poza dzisiejszą l.1nię
brzegow ą. C zęść obszaru za.w artego pom iędzy rarplonami talot"h ronów o powierzchni prawie
70 ha będzie zasypana ziem i ą
z pogłęb ian ego w innym miejscu dna morskiego. _
Niezależn i e od głównego plagdzie z każdym
cu budowy,
dniem wydlużają si!l f?lochrony, ~rwa praca przy bul\lowia

portowej stoci.nl, a ściślej
dwóch suchych doków. Powsta-

wać będą w nich olbrzymie kesony, żelbetowe Slvl'zynie 25-me_
i 16-metre>wej
trowej długo ści
zbuduje
wysokości, z których
na 2,5 km w
się wychodzącą
morze część falochronu glów.ne-

go. Wodowanie pierwszej ze 100
takich skrzyń nastąpi w lecie
przyszłego roku.
Jak stwierdza zarówmo inwestor, ja.k l główny wyk<>nawca,
„ HY<l·r.obudowa 4" gdańska
tnwestycja jest dobrze przy.go:
tow8111a 1 praw i dłowo przebieMankamentem są jedynie
ga.
dostawy kaniewystarczające
mien ia z krakowskich i doLnośląskich kamien iołomów. - Wsypano już w morze 110 tys. ton
tego budulca. ale port potrzebuje sześciokrotnie więcej. Pewne zak łócenia przyniosły też
Podczas 2
wiosenne sztormy.
ani naporu fali morze rozrzuciło np. ponad 20-metrowy od•
cinek kamiel'bnego nasypu •

Inauguracja obchodów 50-lecia

Warunki pracq

Nasz komentarz

le~kim Odpowiedzialnośt -owszem
Ili Powstania Śląskiego w przemyśl~
tematem pos1edzen1a
•
19 bm. odbyta si~ w Ka.tow!ca ch uroczy„ta wspólna sesja
WRN i WK Fron~u Jedności
NaTodu, któr.a zainaugurowała
obchody 50-lect,.,. III PCl'\Vstania
Sląsk i ego.

Dla

upamiętnien!ia

powstań

śląsk i ch

jak i walk ludu Sląs.
ka z h itler owskim okupa.ntem
sesja w 50 .roc z n icę JJI:I P'ł'.W'Sta
n ia Sląskiego i 26 .r oczni cy 'ZWYolęstwa
nad faszyunem hitle.
rowskim podjęt„ uoh•wałę wY·

Mróz
na Kasprowym
Wierchu

budowania w Ka•towlca.cll, w są
sieddwie Pomni ka Powstańców
Sląskich mu.zeum walki i
zwycięstwa będącego
w-yrazem
uzna·n ia ludnoścd woj. ka1towickiego c!la bojowników o wyzwoleni e społeczne i r.iarodow e.
W drugiej uchwale WRN postanawl.a
z okazji rocz.n icy
pr zekazać do użytku społeczeń.
stwa woJewódzką halę w id·Owiskowo-sportową
w Ka•t<>Wlieaich,

pJJzekraeza nawet metr. Popra·
wa warunków nardarskich w
rejonie
Ka~rowego
Wierchy
ucieszy
liC'l>nych sympatyków
białego szaleństwa, któr1.y wybieraj" sie tu w okresie świę·
ta Pracy,

komisji sejmowe)
SejmOIWa

KOITTllis<ja P r-z.emyslu
RzemioSl!a
I Spół
Prae y,
obradu j ąca
pod pr zewod.n ietwem ,pos. Bar·
bary Natorskiej (PZPR) , rozp.a t rz y>ł a s tan Teal>zac ji
us t a.w y
o blhip orao: zam ie r ze.nia w zakresie p-0q>r awy wa runków pra·
cy I u sług soc j alnych w zakładach
iPr zem yslu
lek,k ie go.
Jin.fo r mac j e na te t em.a•ty p r ze d:
sta!Wlhli w ieem in istro wi e Sta·ni S'law Dąibrowski ·i Władysław
K·a•k iete k. S łlw ierd2lono m. Ln.
2e część "Mn iosków l i!}OS \JU,l aLekk ie~o.
d zie·k2loścl

„Dar

."
01czyzme
•

(Dokończenie

ze &h'. 1)

w.„ Meksyku

Watykan pozbywa siq
królewskiego blasku
Rzyms.kl korespondent, red. Z. Morawski pisze:
Watykan odczuwa ostatnio coraz poważniejsze
kłope>ty w związku z rosz;czenlami typu socjalnego I żądaniami podwyżki płac wysuwanymi przez
swoich pracowników świeckich. Jak wynika z informacji zawartych w dziennikach i tygod.nlkach
za spiżową bramą pracuje łąc znie oko·
Io 3 tys. Włochów nie będących duchownymi . Korzystają oni wprawdzie
z pewnych U<iogodnie1\
wynikających
z eksterytorialności Watykanu, jak
tańszej o połowę żywności, leków, benzyny i materiałów tekstylnych nabywanych w watykańsldch
wolnocłowych sklepach. Pracowni cy Watykanu na
podsta w ie układów laterańskich nie płacą również
podatku od wynagrodzeń na rzecz państwa wło
skie.go, zaś Watykan, jak wiadomo, w ogóle nie
pobiera żadnych podatków.
Wszy stkie wspomni ane ułatwien i a nie równoważą jednak upośledzenia
pracowników Watykanu
w stosunku do ludzi pracy
zatrud.n\onych we
Włoszech. Przede wszystkim zaka zana jes t za śpi 
żową bramą przynależność
do jakiejke>lwiek organ izacji ty pu polit ycz;nego lub zwią z;kowego. Nie
t y lko. ż e nie wolno pracującym tam zrzeszać się,
lecz istnieje nawet zakaz zapisywania się do stow arzyszenia pracowników katoli.oki ch (ACLI). Zakaz ten mot ywywowa.ny jest
eksterytorialnością
Watykanu w stosu.nku do Wioch.
Brak ochr-0ny prawnej i związkowej powoduje,
włoskich,

że pracownicy Watykanu
nie korzystają z licznych uprawnień, powszecli.nie wywalczonych już
przez praco w n ik ów wło s kich.
Zda.niem obserwatorów, istniejąca w Watykamle
sytuacja jest n ie do utrzyman ia na dtuższą metę.
w niedługim czasie pań s two kościeLne będ z ie mus i ało
dos tosować
do w y mogów współcze sności
swój stosunek wobec pracowników świeckich.
Jedną z kon s ekwencji rosnących trudności Watykanu i kościoła w zakresie stosunków społecz
nych 1 soC(jalnych za śp i żową bramą jest powolne zastępowan i e św i eckich pracowników osobami
duohe>wnyml. Coraz w i ęcej w pałacach apostolskich znajduje si ę zakonnic, które spdniają tunkcrje
woźnych, gońc ów, ltp. chociaż do niedawna kobiet y były w ogóle bardzo źle widziane w kurii.
Wzrosło
też gw altownie
zapotrzebowanie na zakonników nie mających ś w ięceń duchown y ch , używanych
w klaszto rach do po sług I różn y ch
zajęć adm inistracy jnych oraz gospodarcz-0-kuchen:
nych. Podjęto w r eszcie dalsze k!rokl z;mierzające
do ograniczenia luks usu i reprezentac.ii szczególnie wśród kardy nałów J w ysokich urz ędn i ków watykańsJdch, najczę śc iej biskupów. Kardynałom zakazano np. ostatnio zakupu
kosztownych samochodów typu „Lancia".
W przygotowan iu s ą dalsze środki zmierzające
do pozbawienia kurii rzymskiej cech dw-0ru kró-1
Jews:kiego.

~'''''''''~~'~''~'~''~~,~~~~~~~~~~~~

d•zied21hnJe ochroza•łóg
ll•naczm ie
p rz era sta.j ą mooliw ości.
N,p. w
p.r remyśle le.kikiun in.a 1000 z.atr udinionych
1PI2Y1padają
rocznie :z.a.led'W'ie 103 skiero.wan,ia.
n.a wczasy: N i·e·korzysbnie przedsta'W!La się o ngani.zacja żywie
ntia w za>kladaell p r acy. Brak
je,s t pomiesze>:oeń .na &t olówik i.
Obeeon ie ;resor·t przy>jim•uje na
tym
odci•nlku
dwa
.k i erunk i
d z-Lailania: 1pierws7JY to rewindykacja
o:ad ętych iPOmieszczeń socja•Lnych., a d ·rugi - budowa nowych. Na.stąip i te-t rozbudowa
placówe'k
s1użących
WY\POCzyinkowi
dzie·oi ,pracow.n ~ ków. Dąży „i.ę m. ti.n. do orga,n io:owa.nLa w 21naci..nie szerszy>m zaik r esie póbkolonLl.
W dy s kusj•i p'C>słowi e; Stanl·
sław
Wróbel (,P ZPR)
He.Jena
Wa1licka
(PZJPR),
ż yit.a
Borkowska (PZPR) podi;ie:l!IH się
swyimi spootrzeże.ni amJl z wri.zytacji w ielu za1k!ład6w przemyshl lek.kiego.
Do rnankamerntów w dziedzinLe
wa.r u•nków ,praey
trzeba
i:za1liezyć
rn. ~n. n i edootatecz.ne
oświetJlenie
;pomieszczeń prod ·u•kcyjnych 1 0łą ja1kość odz;i eży
N 'boczej.
Ze w2Jgllędu na
duże
zaniediban-ia n ie da s ię
wszystk i e~Oi e>d
ra•zu z.ałatwić.
N ie:z:Jbęd• na
jest jedinaik więks ,za
kontiroJa ze strony zdedinoczeń,
ipo·n ieważ
w iele mMma os l ąg
ną·ć
sta•raniem samych o;a>l<Jadów ,pracy, bez ~~szy>ch nakładów
f i nansowych.
Podisumowu•jąc
dyskll&ję rpos.
Ba;r·bara
Nalt'()rSika
(PZPR)
stwierd7Ma rn. ~·n., że wzrastające
z rOlku na rdk nakłady
na łfutp nie są nale·życie wy·
ikorzystywane. Resort .p owilnie·n
po>d 1j •ąć
wysdił'ki
dla stw.orzen'ia
własne.go
o:z,a1plecZta bUdowla,nonemieśl1niicze,go, które mOigłoby
la1god,zić trud•noścl
w z.akresie
wyik<>naw9tlwa. Mówi ąc o s.prawa•ch bhJp .; socjal•n•ych,
posla·nka
pod·klreśliJla„ że oczekiwać

na•leży

cozstrzygn•ię<fa

pr-zez r-esort T>iOblem•u kontynuowa•n i>a
bUdO>Wy
rozpoczę·
tych
olbie:l <tów
socja1ny<eh.
Sprawą
W):j ąlbkowej
wa,gi jest
ro 21s:oerzenie świ•adc'Zeń socjalnych d•la d-zleci pracowników
przemysru }t;jk'kie~.

* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
Szermiercze mistrzostwa Polski I ligo piłkarska
Na
sze.rmderczyioh
m i.stTzo·
stwac·h P olski ~ozegrano wc zoraj 3 elillll inacje we florec '. e
!kob'.e<t
i 2 w szpadzie.
ze
wZ1ględ'll na dtużą iQoość 9tartuj ących (16-0 szpadq;istów), t·r ze ·
c ia
eliiimilnao0j.a
odbęd:z,ie
si ę
dz .,si a.j.
N ie
i:anotowano
żadnych
m:espodzi.a•ne·k , jedynie eks-mis t rzyn i POilS1kl, Eli<bieta• f'ra·nke ma pewine ·k>łoiP'OtY <ze zdr o·

w iem
n ie w iadomo czy wystairbude w d2li.siejszych ćw i e.rć
:fl:.na<lach. Natomiast walc zy ć w
n ic h będą dwi>e łodzi an•k •i : Markowska.
i
El:sner...Bobrowska
GWłókm i arz Lódrź) .
Sta.rtowa.ly
133 :lllorecis~k i .
Dz iś o godz.
9 ówieorć!i•nał y
:tlorecistt!!k i el im i·na-cje s zpadz·istów a• O"d ,godz. lli :llLnałY w
obu łlron i·a~h. (s)

Widzew organizuje pierwszy etap
Małego Wyścigu
Codziennie napływają zgłosze
nia
do tee:orocznego Małego
Wyścigu
Pokoju
o
laurowe
wieńce
„Dziennika Łódzkiego".
Pierwszy
etap
r<!gani zowany
przez RTS „W'.dzew", od•będzie
sie 8 maja. Zbiórka zawodników
o godz. 15.30 na ul. Strykowskiej kolo „Łodzianki". Wy.ścig
rozegrany zostanie w 2 kategoriach wiekowych.

w Radomiu
i w Warszawie
•
•
1un1orzy
W dniach 1 I 2 maja br. rozegrane zostaną kolejne
spotkania spartakiadowe juniorów.
w
sobo tę,
l maja juniorzy
miasta Lodzi grać będą w Radomiu z reprezentacją Katowic,
a w niedzielę 2 maja drużyna
województwa łódzkiego walczyć
będz i e
z reprezentacją Warszawy w Warezawie . •
Duże

szanse zakwalifikowania
do finału ma reprezentacja
wojewód zt w a ,
podczas
gdy
mł „ dzi
piłkarz e Lodzi
przegrall
d w a spotkania I n ie mają już
możllwości awansu do fi.nałów.
się

(z)

Pokoju

Podajemy nazwiska zgłoszo
nych ostatnio kolarzy: B . Puncewicz, S. Ulik, P. Roe:ala, M.
Wojciechowski, s. Klimaszewski,
J, Szwede, M. Panek, S. Łągiew
ka, Zb. Moszumański, Zb . Sikora, R. Sokalski, P. Jankowski, M. Kałuża, J. Surin, Zb.
Suchocki, W. Sznajder, L. Antoniak, E. Górski, T. Markowiak.
Zgłoszenia (do S maja) przyjmowane są cod:oiennie w sekretariacie „Dziennika Łódzkiego"
Plotrkowsoka 96 III piętro.
Przy zgłoszeniu trzeba pooiadać
zaświadczenie lekarskie i kartę
zdrowia . Wpisowe wynosi
10 zl. Nazwiska w•zystkich zgła
szają-cych
się
ko~ar-2:y
dl'Ulkować będ'z.iemy w ga•zec ie.
Jerlnocześnie przypominamy, że
drugi etap, który odbędzie się
11 maja, organizuje KS „Tramwajarz".
-

SP$lT w SZKOLE
Zakończono

mistrzostwa dzielnicy Polesie w koszykówce juniorów. Pierwsze m.iejsce zaję!o
I LO (nauczyciel me:r A. Chudzik) przed Techn. Elektrycznym (zespół II) i XVIII LO.
Oto wynikl finałów: I LO Techn. Elektryczne (II) 65:43
(24:16), XVIII LO - .T e chn. Elektryczne (I) 54:41 (15:18). XXVI
LO - Techn. Przem, Spożywczego 86:41 (38:16),
1

2 DZIENNIK ŁODZKI Dl'. 101 (7073~

Kolejna runda ro.zgrywek
o
mistrzostwo I
ligi przynlosla.
następujące
wyniki:
Legia Szombierki 2:0 (1:0),
ROW Rybnik - GKS Katowice O:1 (O :O).
Zagłębie Sosnowiec Gwa.rdia Warszawa 2:0 (l:O).
Stal Rzeszów Ruch Chorzów 1 :1 (1 :O).
Polonia
Bytom
Pogofl
Szczecin o:o.
Zagłębie
Wałbrzych
Stal
Mielec 2:1 (2:0),
Wisła
Górnik Zabrze 1:0

których
:1Jmi a.ny

ko•llJSelkwencJą są
>ta.~li ngowej.

w

du.że

TABELA
1. Legia
2. Górnuk
3. Ruch
4. za~~e Wał!>.
5. Zaiglębie So.sn.
6 . Wisła
7. Po,goń
8. Stal M ielec
9. ROW

10. GKS Katowi ce
111. Sta•l Ru 1JÓW
12. Po<l0onia
13. Szom/b i.erikd
a4. Gwa•rdi,a

(O:O),

Dwudt?iesta
lkolejk,a &potkań
eikistraktlasy ip iltka·rsk'ieil
przyniosła
szereg n iespodzianek,

30ll'O 32-ll
25:13 24-16
z.!:17 ~
:1Jl:l9
20:20
20 :20
20:20
J9:ll

17-19
2&-24
2:1-25
17-26
21-,25

[9:2'1 10-17
aa:22 17-20
17:23 i0-.15
17:23 1()-15
16::!2 2:-:1:1
[3:Z7 ~5~

Znamienna tabela
Gwoli zorientowania kibiców
w aktualnej sytuacji zespołów
piłkarskich n ligi zamieszczamy
tabelę
uwzględniającą
tylko
spotkania rozegrane w rundzie
wiosennej. Z pewnością obrazuje ona formę zespołów w początkowej fazie roogrywek rundy rewanżowej.
1. Odra
2. Hutnik
3. Zawisza
ł. Unia
5. Star
6. LKS
7. S!ąsk
8. Garbarnia
9. Motor
10. Ur-ania
11. Start
12. l\IZKS
13. Olimpia
14. Cracovia
15. Warta
16. Piast

9:1
9:1
7:3
6:ł

6:4

6:4
6:4

5:5
5:5
5:5
ł:6

3 :7
2:8
2:8
2 :8
2:8

pc>winny się wzi114! solidnie
odroblenia strat.

do

Łódzcy rajdowcy
iadq do NRD

9-1
8-3
5-2
3-0
3-2
5-5
2-3
3-3

W

ŁOld<zń

rozeg•ran~ I eilimiraJd·e>wych samochodowych m isbrzo.st>w okręgu. Sta>rtowaJo 20 rz.aiwoc!Jllików.
W k>l. I-VI 2JWYCiężył J. MO•
dtl.Lński
na „Zastav ie" 750, w
kJ. VU
M. Sowlińslci na „NSU
Pr1nc" 1.00 C, w kil. VIU S.
J.aa:•u.ga - w. Koc na „Fiacie
1.:15 P" 11300, w kl. IX-XIII J.
WO(jty•na na „Fia>Cie lll5 P" 1500.
W
kJ.&syf,ilkaej i
gene.ra.l nej
21wycięSDWO
odniósł
J. WoiJtyna„ 1przed M. Sowi.ńskum I L.
La1tt.a.ri na „Fordzie ca.pri" 2300.
~wyoię2lca
je.chał
na oponach
z D~bicy, które dooko.na.Je z..a.anaeję

3-3

2-3
4-4
ł-6
ł-7

2-5
1-5
2-8

Odra straciła
Garbarnią,
tak

jeden punkt z
zresztą
jak I
Hutnik remisując ze Startem.
Trzeci w
tej tabeli Zawisza
przegrał z Wa.rtą O:1 i zremisował z Motorem 1:1.
Natomiast
LKS stracił dwa punkty, remisując z Uranią
i Startem, a
dwa następne - przegrywając
z Odrą o :3. Na szczęście jest to
dopiero początek rundy, niemniej jednak łódzkie drużyny

I

Potrzeby w
ny
zd1r owia

• • •

upały

....

196~197-0.

,

n iach, szkołach zawodowych I
biur ach
pre>jektowych.
Pod
adresem ZG
ZMS napłynęło
ok oło 1500 meldunków o wykoNa wlęknej
częścl
teryto·
nau,iu i tym samym przeka.zarlum Meksyku od wielu już
niu 11 Daru dla oj czyz.riy".
dni panują 40-stopniowe upaWa:rto o<kotować, że każdy
ły.
w północnych okręgach
meld•unek jes t C>ficjaJn!ie pokraju, Od kilku miesięcy potwier dzony p rzez ty.eh, któr zy
zbawionych
opadów,
ulegają
wykonane prace oob ieraM oraz
Ił bm. w
godzinach pora'D·
7Jnis7Jezeniu zasiewy I wzmaga
kierownictwo za•kładów.
l'.IYch notowano w górach na
się
padanie bydła. w stolicy
Czyn p r odukcyjny młodz i eży
wysokości
Kuprowego Wier•
kraju zaczyna brakcwać pitnej
z.godniie z aktuaLnym1, najchu 12 1t. poniżej zera.
WOdy dla 8-milionowego miaba·rd ?.ie.1
pi1rcymi
p<>trzebami
Na skutek ostatnich chłodów
sta.
Odcięto
jej dopływ do
u.kierunkow a·ny był n<i produk_
ł opadów śn•iegu, grubość
podzielnic rcbotniczych.
Zamiecję surowców. ma.teor i ałów i tokrywy śnieżnej wzrosła do 93
rza się tam dowozić wodę w
war ów na eksport Ql'az dla ryncm., a w n>ektór~h miejscach
cysternach.
ku wewnętrznego.
~~,~~~~,~~~~~

I

tów rw 111>rawie iPO·prawy waculllków iPracy J•Ufl: :orea.lizowano, a inne są w traik.cie rea.1izacj1. D Oityczą one ,g•lówn1e poprawy
klJllla~yzacj i , oświetle
n ia, zwilększe.ni,a
„topniia mechanLzacji bra·naportu wewni:'br znego,
ro 2lbudowy urząd:oeń
sa.n i1aMo-h;,gienilc2mych. Resort
d y ponuJe
,programem dzi8'l"a.nia w tej dziedzi..n ie na br. W
s tad·i•UJ!II OIPrac<l'wania :z.naJd1uje
s it: ,proigTam .na lata• 11972-1975.
We<Hu,g wstępnych z.aiożeń, wyda bk i na !bhp mają być dwukro ~n i e
wyWz.e
nirż w
la·tach

ły

I

e.gzamhn.

•

•

•

ow.aj
łódzcy ra.J dowcy 1.
Wojtyn a 1 K. R•mmler wyjeż
dża.J ą do NRD.
gdz ie wezmą
ud.z~•a ł
w
raijdizie z udz :.ałe ·m
za•lóg niemiec'ki.cll t d.uńskieh.

•
I

ale 1... prawo do decyzji

a:nmr

SW

Deficyt mlesZlkań w Polsce (tylko w miastach) szaouje
się na 1.200.000. Ja.kość naszego budownictwa mieszkan iowego od polowy lat sześć zlesiątych jest znac2lnie gorsza aniżell w krajach sąsiadu ących.
Zaniedbane są śródmie ścia,
a obrzeż a w ielkich m i a s t poramJą chaotycznie tzw. „willami". Rezultaty pracy architektów w zakresie budownictwa
mles.zkaniowego oceniane są przez społeczeństwo ccraz kr.)'•
tyczniej. Wiedz ą o tym doskonale uczestnicy czter odn inwe.i,
ogólnopols k iej
narady
projektta.ntów
;,Lnwestprojektów"
(biur pracujących dla potrzeb spóldzielczości mies1 k aniowej),
narady, która zakończyła się wczoraj w Uniejowie.
Spotkitnia tego typu odbywają się dwa razy w roJt,u, Po
raz pierwszy jednak dyskusja wyszła poza ramy spraw
czysto technicznych, sięgając do problemów będących przeszkodą w pracy architelctów.
S z;koda, że w dyskus ji nie
uczestiniczyll, ani przedstawi ciele Wydzi atu Budownictwa RN
m. Lodzi, ani Pracowni Urban is tycznej (dodajmy, że też architekci). Zarzuty kierowane pod ich adresem dotyczą zres ztą także i władz urbanistycznych w całym kraju. Jak wyn ika z wypowiedzi dyskutantów, w calej Polsce brak szerszego spojrzenia na sprawy budownictwa mieszkaniowego:
n ie przygotowane są władze urbanistyczne, nie wiadomo,
gdl.le co ma być budowane, a jeśll tak - to tylko wycLn·
kowo. Jak wyni kało z dyskusji - architekci są nie doinformowani w sprawach bardzo istotnych w ich pracy:
o programie tego, co mają zaprojektować oraz o planowa·
nych Ilości ach. Brak stabillzacji naszych planów gospodarczych (wahania w szacunkach, Ile 1 gdzie s i ę będzi e budo·
wało izb),
nie po21wa1a na konkretne obliczenia. Dodajmy
do tego braik pia.nów ogótnych
albo ich dezakitualizację,
brak planów sz;czególowych oraz liczne przepisy, a otvzymamy z grubsza ba·rdzo uproszczony obra:z warunków pracy polski ego architekta. Nic też dziwnego, że przede wszy.
stkim domagano się stworzenia możliwości pełnienia przez
architekta wiodącej roll w procesie inwestycyjnym w bu.
downlctwie m<eszkaniowym. Bo architekci chc11 odp<>wiada<l
za to co zrol>ill. ale chcą także decydc>wać o tym, ce> powinni robić,

1

Stwórzmy więc Im możliwości pracy, a potem żądaj
my. .. Na pytanie: kto decyduje obecnie w procesie in·
westycyj.nym (w bUdoWITTictwie m ies2lkaniowym), nie otrzy.
małam odpowiedzi...
Bo tam, gdzi e decyduje zbyt wielu 1
odpowiedzialność rozkłada się na wszystkich.
AP
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Jugosłowian

do zmotoryzowanych turystów
(Korespondencja z Belgradu)
Nie ty1ko rzut oka na IJcaJenda:rz przypomina o nadejśiciU
prawd21iwej wiosny, bo wiOS>rca
zaczęła się przede wszystkim na
drog<ich. Na UJ.licach jest już
ba1rdzo ciasno. Nie dZieje się to
bez p.rzyczyny.
Jak mówią statystyki, w kra.
ju na początku tego ro.ku zarejesbr<l'wa.no 1 m11ion 253 tys.
oojaooów meooanii.mmych. Nai.
większą
ilość
stanowią
samochody osob<>We, przeszło 720 tys.,
a; czego
673 tys. naaeży dO
prywa.tnych osób. Wzrost zakupu samochodów był szczególir.·ie
duży w ostatnich pięciu latach.
Wystarczy przyipomn>ieć, że w
1966 r. ilość samochodów róż
nych ty,p6w nie przekra-czała
pół miliona.
Ra.eh unek więc Je.st prosty.
Osta1tnie pięciolecie przyniosło
niemal potrojenie liozby samochodów. Można więc mówdć C>
rekO'rdzle i to o wyjąbkowym
cek ordzie.
Ten pierwszy rekord prowadzi do drugiego mde1 optymistycznego. Wraz ze w:orostem
ilości pojazdów w.zrasta w sposób gwałt<>wny ldczba wypad_
kÓW
drogowych. W roku ub i egłym na droga.eh Jugosła•Wii
zanotowan<> około 200 milionów
wykroozeń, kolizji,
wypadków,
w których 53 tys. osób dOiznało
obrażeń, a 3684
stra>Ciły życie.
Był to więc rok rekord'owy,
fera.Jny ~ pechowy. Ale specjaliści <>d
ruch.u d.r ogow!'go osł!rzegają, że sezon b;eżący niestety n ie zaipowiada sie lepiej,
że
r.>aaeży
oczekdwać
pobicia
tyoh relrnrdów. Przyczyna jest
prosta: przybywa samochodów
a nie przybywa dróg. Co
więcej pogarsza się stan d•róg
z głównymi arteriami, nawet
takimi jak trasa Belgrad-zagrzeb czy airter,;a miast adriatyckich „Autoput".
Jeśli główne drogi są tak samo sfatygowane, wąskie. ~ręte
i
niezbyt przystosowane
do
szybkiego ruchu, to co można
powiedzieć o etrogach lokałr:yoh
- pytają publicyści.
„Polityka" referując ter:· pro.
blem za.uważa, że ustawi·czne
za•grożen;e
na najczęściej uczęszczanych trasa eh
zniechęca
zmotoryzowanych turystów do
odwdedzania Jugosławii, Jalk pisze „niektórym
turystom
włosy jeżą się na głowie, kiedy
przypomną sobie jak się jeździ
Po r:aszym kraju". Wszystkl~
nJemal bez wyjątku statystyki
komunikacyjne na świecie odnotowały, że Jugosła-wia zaJmuje niezbyt cz.aszczytne miejsce,
pod względem liczby wypadków. Mówi. się o nieprzestłze
gani u przepisów, o prawie Silniejszego, o nie r:ajlepszym systemie ~nformacji itd. itp. Jugosłowianie, ~łaszcza ci, którzy żyją z t.urystyk:i, są zaniepokojeni tymi i wielu innymi
faktami dotyczącymi stanu ko.
munika-cji i sytua•cji na drogach.
Ale trudr:'() o błyskawiczne
rozwi ązan i e
tych
wszystk ich
palących i
aktualnych problemów. „ Wiemy. mówią gospodarze. że mamy nie n. aj lepsze
drogi. lecz k'iedy przed kilku.
nastu l aity odd~wal i śmy do użytku na.Sze autostrady, iąd'zi-

I

liŚlny,

że służyć będą"

30, a może nawet
budu,jemy nawet

prZ@Z 20,
la•t, że

więcej

na wyr~t.
Dziś ~kazuje się, że nasze rachuby były błędne,
że
C'Las
biegnie szybciej niż nasze pro.
Jekty i możliwości, d<Ziś nawet
nie nazywamy tych tras a ·utosbrada.mi. bo ta\<i.eh u nas
nie ma. „o bud<YV.-<ie pierws:i;ej
w Jugosławii a •u tostrady do.p1ero myślimy, a.Je na reru1tatty
naszych staa:ań i
konkretnych
zamierzeń trzeba jeszcze będzie
poozek-ać 'Parę lait". Dlatego też
apeluje się tu do wszystkich
turystów, zwła.szcza ir:dywidli.i.
alnych przybywa.jących ni. ur.
lOit> własnymi samoch-Odami, o
maksyanalną
ostirożność,
przestr:rega.nde pl'Zep isów 1 o to.le·
rancję na je7.c:l>ni. „Lepiej ustąp,
niż maS"Z koniuś lub sobie skrócić urlop" mówi jedr, o z -0•
strzegawczych haseł.
Z. TARGOSZ

Bqdqoszcz

Śmiertelny
wypadek
w drukarni

RSW „Prosa"
W drukaTni RSW „Pra6a'' w
Bydlgoszczy wyda•r-zył się wa·
g ie:rmy 'WJ'11)adek, którego ofi>acą
,padł
~2-tletni
Wladysla.w
Rauchu.t, długoletni iPracow.nik
zaiklładów.
4 pracownilków dru·
lka.rni ,prze.sll'wiało & I piętra
ona parter cięilką maszynę uży<Wlając
do te.go ce•lu
łomu.
Na sk•Ultek corao: mocn>iejszeg-0
pa.rcia
ma.szyiny
ku d-0łowi,
ł<l'm wyskoczy>! spod sta.Jowe.g o
lk•C>r-pusu
o udierzyt w głowę
Władysława
Rauch-uta,
który
poniósł
śmierć
na
mieji;cu.
zma.rły
os ieroc·it
żO'Ilę
i
2
dzi·eCi w wie·ku 14 i 16 la't .
Rada zakładowa ~ dY1rekcją
zakładów
na~yct1mliaS't
udz!eli·
ły rodzi>11de dora6mej
p<>mocy L
<Ytoczyły

Ją

opie1ką.

I ragi cz ny epiloe
zabawy
z

niewypałem

Prasa
radz iecka
d>0nos.i
o
t:a.gicz,ny>m wypa>dku, jaki w-;darzył si ę lG kwi etni a na bo isoku s21koly ś r edn i.ej w jednej
z mie j scowości
pod Charkowem. Gru1pa chłopców w w:eku 12 i 13 !•at próbowała roz·
ładować zn8'lezi ony w !elki po·
ci•sk
artylery-jski.
Na stąp '.o!a
e· k~plo2lja. 9 ehłopoóow p<>n ioslo
śm•' erć .na miejscu , a 4 i·nnych
odm1>01Sło ha.r dzo c ieilkde r.any.

•
9 Zqcle
-1:..odzl 9

..

Żqcle l:..odzl

Zącle

Lodzi

•

Zqcle l:..odzl

ZA NIM RU SZY
Jak uospodarowal
iśmy 1-m aio wy poc h6d
roku
•• RN m.
Z obrad ses11
Lodzi

UJ Ubl•e„łq...
• • •

Jak co r<>kU miast<> przed świętem pracy przybrał<> uro.
c~,rst~ szatę, choć tym razem jest <>na bardziej os1Zczędna
mz kiedyś.
Jak co roku w pierwszomaj<>wym pochodzie mieszkańcy
naszego miasta przejdą ul. Piotrkowską od
Mickiewicza
I Głównej d<> Placu Wolności. Pochód rozpocznie się o godzinie 10, a trybuna he>norowa ustawiona będzie Jak zwykle
na ul. Piotrkowskiej przy pasażu im. L, Schillera.
Przyjęto następującą k<>lejność delegacji dzielnic w po·
chodzie:

~

W CZASIE WCZORAJSZYCH OBRAD SESJI RADY NA•
RODOWEJ M. ŁODZI PRZEDYSKUTOW ANO ZASADNICZE
ZĄGADNIENIA
DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU ORAZ OGÓLNEJ SYTUACJI
GOSPODARCZEJ NASZEGO MIASTA ZA ROK 1970,

ga~u.r y NIK 11>0-0'k,reślamo m. 1n.
potrzebę
2lWrócenia uwa.gi
le11>szą
jatkość
budown.;ctwa
m,es7Jka<n1i-0 weg-0, le.ps·z·ą organi-

n:a

zację pracy na budowa.eh, racj-onaJne wykorzystanie
S1Przę.
W i maszy•n, ja•k te.ż na kotniec-ziność
usuwani.a
niet?r.aw·i d~owości
i ma.nJ<,amentów
w
wielu da~edz,i>rnach nasz.ego ży·
cia.
Móww.no o tyim również w
dys!Qw;ji
w ikwre1f Z<B1b<~raili
głos radmli.: G, Górtow.ski, St.
W~tos,
J. Sooka~Jana1kowiskai
Z. NieW'iad•o.m.skii or a z cZl!one•k
KomiS')i Budiżetu ·i Plainu - Go·
spooarcz·ego z. Do·ruchoWski i
dy>rektor Zespobu K<>misJ·i Pl.a·
nowa-nia 11.>rzY
Rad:.ie
Miini·
strów J. Osowsk•i.
Na
za,kończe.nie
o.brad
z.a.
trwiel'<lzono uoe'.hwały Prezydium
RN w sprawie odwołania, na
Własną ;prośbę. na skutek ..iego sta•nu :odrowia,
dy.rektora
Za.r„ąd·u
Eruw~tycji Miejskioe.h
tnlg1I' H. Sadowskiego ora,z po·
wołani•u
1Da
sta.nowilsko dyxe•ktora Zjedinoczenia Przedsi~
lbio•rstw Gospod·a•r'ki Komuna.1.nej, ~ Miż. z. WlazłMvioeza.
(j. kr.)

By>ł to i'O·k 1lrud1ny, I ja1kko~
wiiek o,gólny
bilans gospodarczy wypadł .pomy&Lnie, to je<inak 1pozostalo
J<>szcze
Wie~e
nl<> w.spo kojonych społe.cznyoeh
potrzeb w gospoda.rce terenowej,
s:oczegóbnie
w zakresie
bu-<iownictwa
mi.eS2lkani<>we.go,
w
g<>5'1lodarc„ Jro;muna•ineij o·
.raz
w
d•ziedzi•nie
urząoz<>ń·
socjailnych
ku~tura.Lnych.
Wprawdzie
w budownictwie
Z okazji „Druia Wlóknia~za"
mioeszkaniO<Wym
i święta· 1 Maja odbyto w:
pla•ny
przekroczono,
wczoraj w ZPW im. 9 Maja
ale
wi-ele do ży•
spotkanie przodowników pracy i
czenia poz.ostaow·ia jatkość prze·
ka,zywany<ch
Jubilatów z kierownictwem zado
uiżytkiu
blokładów, a1kty•wem spolecvno4P'0ków. Dość 1powiedzi.eć, te w
li~ycz,nym
dalszym ciągu w nowych do·
! prizedS<tawicie.lam\
'L<!IO•gL
mach wy&tępowały braki I uW tra'kcie spotkania zostały
sterki wynilkaJją.ce z tedl!nolowręcze>r.e
gii wyiko.nawstwa ja•k i złej jaodznaki przodowników pracy socjalistycznej oraz
kości ma~eriałów.
Na 356 wadyplomy uznania za wieloletnią
dliwie wybudowanych budy.npra.cę w zakła<fzie. Odznaki Zaków, planD'Waino w wl>ieg!ym
słuzonego
Przodownika Pracy
.r·oku usu·nięci<> usterek w 110,
Socjali.stycznej otrzymali: Wana faktyco:nie wy>konano toe pra•
d.a Bielawska - starsza prząd
ce w 56 i ro1lpoczęto w 23 do- . - - - - - - - - - - - - - - - ka. Maria Gla.pska - cerowaczmach.
Równocześni<>
wiply.nęło
ka oraz tkacze Czesław Kostecda !szych 350 ·rekJla ma-ej.i, a tym
ki i Franciszek Piwoński.
sa mym na kD'Ttlec ubieglego ro·
Odznaki Przodowr.ika Pracy
ku li-cz.ba nD'Wych bloków, w
Socjalistycznej
otrzymało
28
k1tórych na•leży do. ko.nać m. i.n.
p;-acowników a dyplomy uznaz.a'bel'lpieozeń przed
cprzec:ekania. i premie pieniężne 6 jubin'iem i przemar-za•niem ścian.
la.tow.
giłówmie szoezy>towycti.,
wzros'ła
do 650.
Nieipok61
bud2li
ta•kźe rp~aiż·
Już
ne 01t>óźn1i-e·nie w realizacji zadań
na
bud-OWie
wodociągu
Prof.
Mieczysfaw
Gajewicz
Sulejów Łódź. W ubieglyim
obchodzi niecodzienny jubileus.z.
r~u
nioe wy<kon:)l'stano na tej
W 1920 r. wstąpił do Polskiego
tak wia·żnej dla na•szego mia·
Towarzystwa Tatrzańskiego,
a
st;, i1nwesty-cji 20 mLn .z,ł.
więc 50 lat działa poc-zątkowo
Zarówno
w tym towarzystwie, a następ·
w
opinii Komi-sji
Bud-ietu i Pla•nu Gosipoda"<"enie w PTT·K w klubie turygo R!N m. Łooz.i Ja1k 1 Dele·
st6w górskieh. Ten
rodowity
rod!Ziamin
(urod<llil się w 1888
.Dziś nastąp; uroczyste otwarr<>ku), uprawia czynnie tatercie zmodernizowanej siedziby
nictwo od roku 1905. Jest hono„Orbisu"
przy ul. Piotrkowrowym przodownikiem turyst)'skiej. Wnętrze lokalu prezenki górskiej PTT·K. z zawodu
tuje się okazale, a co r:ajważ
pedagog,
uprawiając
taternicniejsze gwarantiuje wygOde klitwo laczył je z praeą nauko·
entom,
a
także personelowi.
wą.
Poświęcił się
badaniom
Głównym projeldantem zmoder_
roślin i minerałów Tatr. W cza·
nlzowanego lokalu jest inż. arch.
sie swych wędrówek zdotał ze·
W, Horbaczewski. Projektantem
brać wiele unikalnych okazów
dekoracji wnętrza przy użyciu
i skompletować baxdzo bogaty
metalu i drzewa W bardzo przyjemnym i podzbiór minerałów, W łódzkim
prof. z.
Głowacki, a._ generalr.ym wyko·
niosłym
na9troju odbyła się
odchiale PTT·K
przez dlU&•ie
nawcą PRBHw w Łodzi.
wozor.aj
uroczystość
la.ta współpracowa1 z „Biulety·
związana
Po stror.ie lewej mieszczą się
z rozstrzygnięciem konkursu na
nem
PTT·K", pisząc często o
dyrekcja oddz'alu, sekcja finajlepszą Izbę Pami.ęci Na.rado.
Tatrach. Prof, Mieczysław Ganansowa
wej.
oraz obsługa ruchu
jewicz posiada złotą odznakę
Listę
szkół nagrodzor.·ych oPTT-K i HODOil'OWą Odutakę
turystyoznego, "agranicznego il
krajowego. W tej części urzą
itłosiliśrny już onegdaj. Tu do.
m, Łodzi.
dzono
przyjemną
dajemy, że 26 na.u czycleli za.
poczekalnię
Klub turystów gO.rsklch ZOT·
dla .tl!rystów. Po stronie prawej
służonych
w poparciu konkur·
gainizowal
ostatnio ur-0czyste
m1esci się obsługa podTóżr.ych:
su otrzymało odzna.ki Społecz
spotkanie jubileuszowe z sędt.i·
informacja, kasy biletowe kranych Opiekunów Miejsc Pamię
wym
profesorem,
(kas)
jowe i zagrantczne oraz kasa
ci Na•rodowej.
walutowa.
Po
części
oflcjalne1 odbyła
Nowy lokal „Orbisu" należy
się ozęść artystyczna
z udzia- '111111111111111111111111111111111111
do
najładniejszy.eh
w kraju,
łem zespołów Pałacu Mlod•zienies•tety nie m:eści wszy&tkich
ży im. Tuwima.
działów. Wa.rto dooać, że w la·
Na uroczystość przybyli m. !n.
tach 1974-75 „Orbis" otrzyma
z-ca kierownika Wydz. Propalokal o powierzchni 350 m kw.
gar.dv Kl:, PZPR - Izydor Haprzy ul. Głównej i on dopieTo
las.
przewoctn:czący Łódzkiego
rozwiąże
generalr.ie potrzeby
Okręl:(u ZBoWiD Henryk Sotego biura turystycznego, któcha-Domagalski,
przedstawicie.
rego rozwó1 postępuje bardzo
le ku~atoriów.
na•uoezycie1Jstw.:>
szybko,
KAS.
i wiele młodzieży,
M.J. 1111111111111111111111111111111111111
Foto - A. wach

Odznacze nia
i dyplo111y
wZPW
im. 9 Mata

0

Jubileu sz

0

sędziwego

„górala ••

ud 3 maia

,,Orbi s''

w nowej szacie

Zakończenie

na

konkursu

najlepszą Izbę

Pamięci

Narodowej

WIDZEW uczestnicy zbiorą
się na ul., ul. Armii czerwonej,
Wysokiej
Wodnej i Targ-0wej,
od godz. 9.
SRóDMIESCIE zbiórka od
godz. 9.30 na ul., ul. Al. Koś·
cluszkl (od Zielonej do Mickiewicza), Sienkiewicza (od Narutowicza do Głównej i od Wigury do Głównej), PKWN.
POLESIE - od godz. 10 na ul.
ul. Wólczańskiej (od Worcella
1 Próchnika w kierunku Mickiewicza), Mickiewicza, (od Al.
Kości uszki do żerom„kiego).
BALUTY - od godz. 10.30 na
Ul.
Zachodniej
(od
Limanow~kiego
do Ogrodowej).
GORNA - od godz. 11 na ul.
ul. Plotrk-owskiej (od Czerwonej do Pabianickiej), Pabianickiej, Sieradzkiej, Zarzewskiej i
Czerwonej.
KOLUMNA
SPORTOWA bę
dzie się formować przy Hali
Sportowej od godz. 11. Przewiduje się, że zakończenie manifestacji nastąpi między godz.
12.30-13.
Do godz. 9 wszystkie tramwaje i autobusy kursować będą
na normalnych trasach zgodnie
z rozkładem jazdy dnia roboczego.
Po godz. 9 nastąpią
zmiany tras:
1o2" - Chojny, Rzgowska, Dą
browskiego, Promińskiego, Kopcińskiego.
Narutowic?.a, Radiostacja; ,,3
Tatrzańska, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Pólnocna.
Ogrodowa, Zachodnia,
Obr. Stalingradu, Koziny.
n4"
- Julianów, Zgier&ka, Pl. Koś.
cielny,
Kilińskiego,
Chojny;
przez Pl. Kościelny; „6"
9,5'' - \'Vróblewsklego, Wólczańska,
ks. Skargi, Pl. Niepodległości,
Rzgowska, Dąbrowskiego, Kiliń
skiego, Narutowicza, Konstytucyjona,
Nowotki,
Przemyska;
1

„7"

'

Pl.
Wróblewskiego,
żerom ski ego,
Kopernika, A. Struga. Al. Koś
ciuszki,
Zielona,
Towarowa;

Warszawska, Lagiewnic-

ka, Dolna, Zachodnia, Obr. StaJl.ngradu, Gdań<>ka,
Kopernika,
Dlvorzec Kaliski; ,,9'' Zdrowie, Obr. Stalingradu, Zachod·
nia, Ogrodowa, Północna, Franciszkańska.
Kilińskiego,
Narutowicza, Kopclń•kiego, Promiń
skiego,
Dąbrowskiego.
Dąbro·
wa, 11 10" - Armii Czerwonej,
Kopcińskiego,
Narutowicza, Killński<>go.
Pótnocna. Zachodnia,
Obr. Stalingradu, Koziny, Letnia,
Szczecińska; „11'' Julia.nów, Zgierska, Zachod.nia, A.
Struga. Gdańska, Żeromskiego,
AJ. Politechniki. Kolej Obwodowa; „12" - Stoki - Tramwajo-

\va;

giewnicka, Dolna, zgierska, Pl.
KościeLny,
Wojska Polskiego,

Franciszkańska,

Kilińskiego,

Dąbrolva;

„17'' - Stoki, Nowotki, Konstytucyjna, Kopcińskie
go, Armii Czerwonej, Widzew;
,18" - Widzew, Armil Czerwonej, Promińskiego, Dąbrowskie
go, Komorniki; „19" Retkinia, Kopernika,
Gdańska,
A.
Struga, zachodnia, Ogrodowa,
Pótnoona, Franciszkańska, Woj.
Polskiego, Widok; „21" ża.
bieniec, Limanowskiego, Zgier·
ska, Pl. Kościelny, Woj. Pol·
skiego, Kilińskiego, Przybyszewskiego, Zarzew; „22" - Niższa,
Promińskiego,

Kopcińskiego,

Narutowicza, Kilińskiego, Woj.
Polskiego, Strykowska; 11 24" Szczecińska,
Limanowskiego,

AUTOBUSY:
„57" „72",

11

pod•czas pochodu jak
77'' Dąbrowskiego,
Zarzewska, Sieradz·

Kilińskiego,

ka, Wólczańska, Świerczewskie·
go; „B'' - do Baz.arowej; 11 C 1 '
dwa Kadłubka, Pl. Niepod·
ległości i sześć Bazarowa, Roj.

na -

jak „B", „D'' -

zaol.ziań

ska, Pl. Barllckiego, i
czter~·
Park Promienistych, Pl.
Dą·
browskiego, ,.F'' - 1, 2, 3 Widzew, Armii Czerwonej, Kopcińskiego,
Narutowicza,
Plac
Dąbrowskiego;
4, 5 Bratysławska,

Żeromskiego.

czewskiego ; „G" -

skiego,

Rzgowska,

Wólczańska,
Żeromskiego,

Świer

KruczkowSieradzka,

świerczew~kiego,
Kalisk~

Dworzec

-

Niższa,
Dąbrowskiego,
Niepodległości,
ks. Skargi

„8'' -

I,,etnia, Srebrzyńskai Obr. Sta•
lmgradu, Gdańska,
Kopem1ka,
DW<>rzec Kaliski· 25" - Szczecińska
Llmano'w~kie«o, Zgierska, Pl. Kościelny, Kllińskiego,
Narutowicza ,
Konstytucyjna,
Nowotki,
Przemyska; „26" Popioły,
Gdańska,
Obr. Stalin·
gradu, Koziny; „27" - od 8.30
będą zjeżdżać do remizy,

„13"

Nowe

Złotno,

Obr. Stalingradu. Gdańska. A.
Struga, Al. Kościus:?lki, Zielona,
Nowe Złotno; „14" - Dąbrowa,
Dąbrowskiego,

Promińskiego,

Narutowicza, Kilińskiego, Wojska Polskiego,
Doły;
„15" Strykowska, Wojska Połs1kie~o.
Franciszkańska.
Północna,
Za·
chodnia, Obr, Stalingradu, dalej
jak zwykle; .;,16" - Bema, La·

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

Sztandar dla UP
Wc:wraj,
podczas
akademii
pierwszomajowej, w której uczestniczyli
m. in.:
dyrektor
Departamentu
Służby
Pocz.towej Min. Lączmoścl - J, Klimek,
przedst. ZG ZZ Prac. Lącznoś·
cl
z. Wojtczak, sekretarz
KD PZPR śródmieście L. Laskowski,
przedstawiciele KL I
KW PZPR, wręczono uroczy§.
cie sztanda.r przechodni ministra łączmoścl i ZG zz Prac,
Lącimoścl dworcowemu Urzędo
wi Pocztowemu Lódź·2.
Jak
już intormowallśmy, urząd ten
pracuje chyba w najtrudniejszych warunkach w kraju, a
mimo to, za trzykrotne zdobycie I miejsca we współzawod
ttictwie, otrzymał w 1965 r, taki
sztandar na własność, a teraz
przejął go od UP Rzeszów-2.
Podczas uroczystości
prawa-

lódź-2

dzonej przez przewodniczącego
ZO zz Prac. Lączności J. An·
clrzejczaka, referat omawiający
dorobek oraz potrzeby poczty
I telekomunikacji w naszym okręgu,
wygłosi!
dyrektor OP!'!
J. Gronostaj,
Z okazji
majowego święta
nadano
odznaki
zasłużonego
Przodownika Pracy Socjalistycznej. Otrzymali je: z. Brzeziecki, J. Duda, W!. Janiczek,
J. Kaczorowski, T. Karbowiak,
H. Kocjan, M. Kolasa, W!. Makata, E. Malino.wski, B. Micha!:
czyk, R. Mikurenda, M. Noncklewtczowa,
K. Samulak,
P,
Sienkiewicz, F. S!tdak, W. Ska.
wroński, H. Szymczakowa,
M.
Tomaszuk, E. Tyburski, J, Ur·
ba·niak.
Część
zespołu

artysty~2Jna

z udziałem
artystyoznego łódzkich
ich orkiestry
i artystów scen i estrady,

łącznośclowców,

dętej
zakończyła

uroczystą

akademię.

'

(jp)

~~~~~~~~~~"'~~~~~~~~'''~~~~~~~
WAŻNE

TELEFONY

03
Infol'Dlacia telefoniczna
Straż Pożarna 08, 666-41, 595·55
z57.71
499-90,
09
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO 07, łOO·OO, 500·00
Tl!!ATRT
WIELKI ..- co(tz, tł :.~1
„,.,.,,..„
POWSZECHNY
godz. 18.30
„Boso, ale w ostrogach"
NOWY ~odi.
19.15 „Amerytc~··

MALA SALA - godzina 16, 20
.. Cienie"
JARACZA
godz. 19 ;,Akt
przerywany".
TEATR 7.15 - godz. 19.15 ;,KartOfPl".

•
„Impresje paryskie"
wystawa
fotografiki Edwarda
czynn„ w godz.
11-19
w Salor.ie Fotografiki
ŁTF
(Piotrkowska 102).
Urociysty koncert z oka>zji
1 Maja z
udziałem artys•tów
scen łódzkich, o godz. 18.30 w
Klubie MPiK „Ruch" (Na~uto. za 8/10).
„Prasa robotnicza i postę·
wa w zbiora.ch Miejskiej Bi·
teki Publicznej. 1866-1944"
- wystawa w MBP im. L. Wary:'u::'.c:::~ (":"'"ń>ka 102). Otwa.rcie o godz. 12.
Jutro rano
wyjedzie do
Spały
na 1>rzygotowany przez
ZNP Ł6dź-śróctmieścle weekend
grupa nauczycieli. Powrót 2 maja, Zbiórka - Al,
Kościusllki
Przybyłowicz.a,

+

+

Jest to pierwi;z.e tego ro·
dzaju przedsięwzięcie nauczycieli.
„Kultura i obyczaje w A·
fryce" - prelekcia o godz. 18
w 22 Rejonowej Bibliotece Publicznej dla Dorosłych (Limanowskiego 194).
Kolegium k.·a. dla Sródmieścia ukarało: Henryka Bartcza·
ka (Pabianicka 26) -- 3 tys. zł
~r.zywny z zamianą
na areszt
za
zacz~pianie
przechodniów
przed sk:epem PKO. za to samo wykroczenie Mieczysław Se·
remak (G~abowa 12) zapłaci 2
tys. z ł grzywny, z zamianą na
50 dni ares1Jtu, a
Władysław
Łuszczyński (Hutora 50) 3 tys,
zł z zamianą r..a 60 dni aresztu.
65.

, +

+

OPERETKA
godz. 18 „Wiedeńska
krew''.
ARLEKtN godz. 17.30 1,Callnec71ka"
PINOKIO godz. 10 i.I.is de·
tektyw".
MUZBA
SZTUKI tut. W!ęekowftiefo M)
godz. t,_18
ARCREOLOGICZN 'S I
BTNO•
GRAFICZNE (PL Wc>l11Mci lł)
gOdl?.. 14-1.'1
81STORl1
RUCHU REWOLU•
C'V.l"Jt'!<"..0

Gd.all.Ska

(:ul,,

godz. 9-16.
RISTORll

13)

WŁOKTENNICTWA

rp•-.t•'l<n-W«ka 182) !!'ndz. 10-l'
EWOLUCJONIZMU - UL
(Park
Sit!>nkiewioza) godz. 10-11
ł.ODZIUB

ZOO

rodz.

o-a

e%)"rl·ne

w

C21Ytlrul

d<>

~z.

(IE>aM

18)

g I N~
BAI.TYS: - "z dalłl od !Igieł·
ku" od lat 14 (a.nc.)
Cod~
10, 13, 16.1,, 19.30
LUTNIA
. Wahadło" od lat
18 ros A>. &'Odm. 10. iuo, 16,

17.30, :IO

eo~
POLONIA -

18 ~SA)
1'7, lt.30
WISŁA -

QDZIE ~ KIED~~
„ Wahadło"

&l)d-&.

od lat

10. 12.11, 14.30.

„N'leśm.\~tn! !'ll'P
od la.t 1~ (-USA) !fOd~,

l Fla.p"
10. 12, H. 1e, 18, 20
WLOKNIARZ nleeiynne
WOLNOSC - „S1deip z modelkami" od la.t 18 (USA) god~
10 !~.30. 15. 1'7.30,
ZACHĘ'rA ;,Isadora" od lat
16 (ang.) godz. 10, 13, 16 (19 seans zamknięty).
STYLOWY
Tylko dla kin
studyjnych.
„Poctróż dookoła
mojego mózgu"
od lat 16
(węg.) godz. 16, 18, 20.
STUDIO - „Chłodnym okiem"
-Od lai! 16 (VSA) godz. 17.15,
19.30.
ADRIA Pożegnanie z tytułem.
„Dżyngis
Chan" od lat
16, (ang.) godz. (10 seans
zamk.nięty), 12.30, 15, 17.30, 20.
TATRY - „Homl>re" od lat 14
(USA I ,;o<tz. 10
12.30. Bajk!
„Na <tra.pach Yeti" gad-i. 15,
18, 1'1 „Pa.n Dedek'' od 1ał Id.
!(odz 18. 20
CZAJKA „OzaI'ne skrzydła"
(poi.) od lat 16, godz. 17, 19.
DKM „Kto wierzy w bociany" (poi.) od lat 16, godz.
16.30, 19.
ENERGETYK
„Band"Yci z
Mediolanu" (wł.) od lat 16
go<l•z. 17, Hl
KOLEJARZ wOamskl gang"
od lat Ul (a.ng.) godz. !'1J. 19
Z.DS: "Wbnnet<>u w t)()Ulllle
Smlercl flu·<r -NRll"I od lał 11
godz. 15.15, 17.30 (20 - projek·
c,la DKF).
GDYNIA
„Pułapka" od lat
16 (poi.) godz. 10, 12.15, 14.30,
17. 19.30.
HALKA - „Południk zero" od
lat 16 (poi.)
godz. 16, 18, 20.

'°

l MAJA „Ba•,buella" od lat

~

(fr.-wł.) Cod~ !UO. 17.łS. 'O
l.ĄC;l:NOSC
;,Miłosne
przy.

gody Moll Flanders" od lat 16
(a.ng.) godz. 18
MLODA GWARDIA
•„Pani
ambasador" od lat 14 (radz.)
go.dz. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
MUZA - „Królewna z długlm
wark0oczem" ()<i lat 7 lradt.)
godz. 16; ;,Frauleln Doktor"
od lat 18 (jug.-NRF) godz.
17.45, 20.
OKA 11 $m 1 ierć !ndia.ni:na" od
lat 11 (rum.) godz. 16;
„Na
pomoc" od lat 11 (ang.) godz.
18; „Przystań" od lat 16 (poi.)
godz. 20.
POLESIE
;,Pog-0ń za Adamem" (pal.) od lat 14 godz.
17, 19.
POPULARNE - ;,Straszne skutki awarii telewizora" od lat
16 (czeslti) godz. 17, 19.
PRZEDWIOSNIE „Pejza:l: z
bohaterem" (poi.) od lat 16,
godz. 16, 18, 20.
POKOJ „Mój pies Wulkan"
<>d lat 7 (radz.)
godz. 16;
1.Dziewczyna z pistoletem" od
lat 16 (wt.) godz. 17.45, 20.
PIONIER „Piękność dnda"
od 1. 18 (!franc.) godz. 15.30,
17.ł5 20.
REKORD "Wtnn.tiou I k-1'61
naJtty" od Illit 14 (jtJC.·NRF)
god~ 10. 12, 14. te. 18 "Osta~
n~ term11!1" od l•t 111 rtJSAl
srndz. 20
'
ROMA - „Kniaź i Tatarzy" od
od lat 14 (butg.) godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.30.
SOJUSZ - „C1ll<l'W'le'k w pt,ęk•
nym krawade"
oo 1. . 18
!franc.) godz. 1'7, 19
STOKI „Zbie·g z Alcatraz"
od lat 18 (USA) godz. t~.30,
1'7.4'5, 20.
SWTT - „Kobieta wął" od lat
18 ra n.c.) g<>dz. 10. 12, 1A. 18,
~. 28

DYŻURY

. APTES:

Tuwima 59, Piotrkowska 3071
:Rzgowska 147,
Limanowskiego
37, Zielona 28, Plac Wolności 2,
Obr. Stalingradu 15.
DYŻURY

SZPITALI

J Klinika Poł.·Gln.
AM ;.;
ul.
Curie-Skłodowskiej U
-.
dzte\nics Górna.
O Klinika Poł.·Gin. AM nl. Sterlinga 13
dzletn1ca
Srńdmieśc\e, rejonowe pOt'ad•nie
,,K". ul. N<>wootki 60 1 Kopem.
sklego 32.
Klinika WAM - ul. M. !'or•
nalskleJ 37 - d~elnl<:e Polesie
I Sród mieścl.e Ot'U rej. t><>l"ad•
nie „K" priy ul. 'Piotrkowskiej
10'7 I 'Piokko~kle1 ~9.
S~ltal Im. o. WoU
ul.
ł.a11:l„wnlcka
Sł
dzielnica
BałU·tY.

S"pltal Im. U. .Jordana - id.
Przyrodnicza 719
d:tleln1ca

w: . . . „~w

Chirurgia południe Szi;lltal
lm. Brudzińskiego ( Kosynierów
Gdysńskich 61)
Chirurgia północ
Szpital
lm. Brud~ińskiego (Kosynierów
Gdyńskich 61)
Chil'urg!a urazowa Szpital
lm. Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńsk ich 61)
Lary.n golo!!la
Szpital lm.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka
Szpital im.
Ba rliokiel'(o (Kopciń • kie)!o 22)
Chirurgia i laryngologia rlzle·
cięca
Instytut
Pediatrii
(Sporna 36/50)
Chirurgia n.czękowo-twanowm
- Szpital Im. Barlickiego !Kop.
cl ńsk1e go !2)
Toksykologia - tnstytut Me•
dycynv Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna 11omor lekar•k• starli
Pogotowia
Ratankowe11:0 przy
al. Sienkiewicza 137. tet. 6R6-66

DZIENNIK LODZKI ni: 101 (7073) 5

e

B.!111!
Wczo.rajszy

dzień

przysłowiowych

należał

do
dnl

czarnych

łódzkich
kierowców.
Organa
IMO za•notowa~y 20 wyipad•ków.

Sprawców ukarano.

e Przy zbiegu ulic Wólczań
skiej I Skrzywana motorniczy
MPK Kazimierz B. uderzył w
stojący
samochód
osobowy,
który uderzył
w ciężarowego
„Stara".
Ofiar w ludziach nie
było.
uszkodzone z<>stały natomias.t poja;Mly.

e

Na ul. Wschodniej 9-letnla
M.
(Północna U)
jezdnię i potrąco
be>kiem samochodu
osobowego. Dziewczynka dozna.
la · ogólnych potłuczeń l przebywa w szpitalu. Małgorzata

wybiegła na
na została

e

Na ul. P iotrkowskiej z jadą·ce.go
z <>~wartymi drz>Wiami
autobusu MPK wyskocz:yla 62letnia Helena Sz. (zam. w Ksawerowie). W wyniku wypadku
kobieta doznała złamania podudzia.

e Przy zbiegu ulic 1 Maja Ziele>na
kierowca
motocykla
IL 8519 na skutek nadmiernej
szybkości

po trącił

9-letnią

Mał

Sz.
(Obr . . Stalingradu
Dziecko doi,nalo wstrząsu
mózgu i ogólnych potluczeń I
przebywa w szpitalu.
gorzatę

77).

KaZdego dnia w naszej redak•
cji wnoszone są wplaty na
fundusz odbudowy Zamku Krółewsklego w Warszawie. Onegdaj za naszym pośrednictwem,
na ten szlachetny. patriotyczny
cel wpłacili: członkowie Koła
Branżowego Handlowców Stowarzyszenia
Księgowych
przy
Łódzkim Zjednoczeniu Przedsio'
biorstw Handlowych Artykulami Spożywczymi i Przemv. siu
G t
·
as ronom1cznel{o (.Jerzego 10112)
1740 "Zł: prarownicy Straży
Potarne.i przy Zakładach Włókien
Sztucznych
„Anilana"
(Armii Czerwonej 89) - 221 7A;
c"Zlonkowie
Sekcji
Emerytów
Zwlazku N•uczvciPlstwa
Pol•kiego Ł6dź-Pl)lesie (A ndrzeia
Stru ... a 24) - 356 zł (wpłata po
raz drn2'il.
Onegdaf stan wkładrt na k•. "ią7.
"
.Pczce PKO zało7onPi nTZ<'7. nas
dia notrzeli ak~ji 7bU•?tcowe.i na
fnndusz oiłhlu•owv 7.•mkn osiagnał 352 965.35 zł. w naibliź-

e

Na Al. Politechniki 18-letni
Krzysztof W. (Braterska 7) jadąc rowerem uderzy! w tył stojącego samochodu
ciężarowego.
Rowerzysta doznał bardzo cięż
kich obrażeń i przebywa w
szpitalu.

e

W Zelowie pow. Lask !tplostodoła z oborą
I
szopa
pod jednym dachem. Straty ocenia się na 25 tys. zł. Przyczynę ustali komisja.
(kl)
nęły

Dziś
w Lodzi zachmurzenie
umiarkowane,
przejściowo
duże,
możliwe przelotne opady.
Temperatura od o do 8 st. C.
Wiatry umiarkowane, okresami
dość silne.
Jutro pogoda bez zmian.
Słońce zajdzie dziś o 19.04, a
jutro wzejdzie o 4.13.
Im!en;ny obchodzą dzid Marianna i Katarzy.na,

•

Swiąteczne

PIĄTEK,

wczasy w Spale

Po 3~le>bni1m reime>n<cie,
od 2
matj a <>~iera swe podwe>je dda
bu.rysiów Muzeum w Nieborować zbiórkę.
wie. Będzie możina Je zwiedzać
„Wczoraj . w naszej redakcji
codzienn.ie , z wYiiątkiem pon•iewpłacili: oracownicy pi<>nu księdział•ków i dini pośw i-ątec:z.nych ,
gowo-finans<>wego ŁZG Restauw g-Odoz. I()-.!6· Ol\ga•n i....atOTzy
wyc iecnek winni wcześniej, co
racje (Piotrkowska 45) - 790 zl;
naJ•mn.ied o tydz·!eń,
przez
uczniowie klasy Va Szkoły PodTT K
O b' • •· b G
d "
stawowej nr 20 (Jaracz 3 26) P - • " r 18 ' iu " roma <: ·
wŁglęónie pr-ze4'
adm•i•nistrację
95, 50 zł; pracownicy Urzędu Poczt-0wego Łódź- 52 (Kwiatowa róg
Mu•zeum rezel"W'Ow;ić mviedzaŁanowej) _ 150 zł; Liceum Pe- · n.i e. W nied·~ie.te i święta pierdagO>l;'iczne dla Wychowawczyń
wszeń&!Jwoo w zwtedza.niu ma.ją
Przedszkoli (Smugowa 10/12) tu·ryści iondywi<lu•a•Ln·i. Muireum
678 zł;
pracownicy Wydziału
n ieborowsk-ie będą mogły Z'Wte·
Drogoweg-0 MPK (Dąbrowskied•zać dzieci szko•1ne od VN ldago 23) - 323 zł; Zarząd Kółka
sy wvwyż, Park natO<lllj•a&•t Jest
Rolniczego w Krzywcu pow.
dost~pny dll.a, wszystlk ich.
Łódź Poczta Rąbień - 1 OOO b~I~
W Spa.Je ongiani.zu.je i;ię dla
Koło Problemowe Ligi Ko te
im. M. Kone>pnickiej przv zał00zia>11 weekend w d1niach 30.IV
rządzie
Miejskim LK w Zgie-2.V. WY'jazd 30.IV o godz. 17, porzu _ ł05 zł; pracownicy Spółwrót 2 maja 0 godz. 20. Lnlordzielni Inwali<lów im. H. Sama•cj i ud©ie<la- „Orb is" · przy
wickiej - 2 ł76 zł.
(jp)
pl. WoLności 6.
(k)
0

0
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Trzeci

dzień

e

Na ul. Wersalskiej będący
w stanie nietrzeźwym mężczyz
na lat 43 przewrócił sję w au:
tobusie MPK doznając obrażeń.
Pomocy udzielilo mu pogotowie.

szym czasie przekażemy więc
kolejne 50 tys. Żł na konto Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego
w
Warszawie i nadal będziemy w
naszym sekretariacie kontynuo-

Muzeum
w Nieborowie
czynne

procesu E. Fiuta

czyńskl
żonego

Naukowe

kwestionowaoł

je<i•nora:rowego
i

dostatek
badan ia oskar-

TO'lJWa·żenia

u1bOCŁnych

dowodów).
Szeoz.egó!owe,
lconrtrowe>rsyjne
d
hUpotetyc„ne
rozważani•a,
które wyini•ka1ly z UJ~ładu· : pytani.a odpowiedtZJi tkwoą
w sferze psychi;i1rii i psycho10,ghi. W .końcu sąd -z.a>dal pymajowe.go - okreśm go fa.ko
ta•nie C'ZY bieg-li· - z uwa.g l na
do·b rego pra.co.wnika (doda t kowa.gię spra'WY uzmają za cewo: sk·rY·ty, mulczący). W opilo•we
·poddanie
oskarżonego
sie dJnj;i iimi.en icr:i,
które
obo•bserwacji? Od•powiedź l:>rzm iachC>dJzono w ipracy
określił
ła:
2a konieczne n'!e uwa.ża„
ul-OŚĆ wypi.teg 0
a1!1koholu in m imy, ale nie Tle<~wjemy celowoniu>S
w &toswlllkU do
zeznań
ści oooerwacji
jalko
WY'żsrej
F iu!Ja .
·
formy baldań.
w da.l:szym ci-ą;gu p•rrewod•u
Dziś
da,lszy ci.ąg procesu.
sądowego opiin•i.ę zlożyii boe.g.li,
tTAR)
obec•n•i cały cza5 na proces ie .
Potw•ie•r dz!Jli on.i swe wnioski,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ustalone .na pC>d>Stawie prrebada.n.la F iiuta i ws-z.yst>ki<ch mater i1ał ów.
k;tóry.mi dysponuje
sąd. Stwie<Nlzaqą , że n.ie wyka'lluje on e>l>ja'Wów chore>by
psyC'hi(!znej, a•ni cech niedor0<zwe>ju umysłowe.go, a wrę.cz
przecLwnie jest osob'nu1klem
Studenckoie Towairzystwo Nauinte1'i1ge.nt.nyim.
IIIlteli•gencja i
kowe pny łódzkiej AM zorga. bystrość u1Jaiwn•iadą się jesze2e
nizowało
wczoraj XII Uczelniadobibniej w obse!"Wacji oskarną
Ke>nferencję
Studenckich
żonego podcza.o;; proce!>U.
Jest
Kół
Naukowych.
Pod·kreślenia
osobni1kiem
psycho.patyc7-ny.m
wymaga
fakt,
że
prace
przedm. i1n. ze
S'klonnościam i
do
stawione przez studentów e>parn.ad•uiżywan.ia alkoholu o·ra1t do
te
zostały na badaniach przere.aik<cji wyibu{!howych l agreprowad-zonych nie tylko w prasywnych ora.: (oipuniia rozsi,e.
co.wniach akademii ale i w
rzo,na w tra.k cie p·rocesu): ze
zakładach przemysłe>wych w
sklonno5cioami do klam<>bwa i
hucie „Hortensja" czy ZPDz.
fanta 0 jowa.n1a. Kryty-cz.ne•J n.0•
im. Duracz11 w Łodzi. Wczorajcy byt w sta•nie 8'ł~e>kiego usza konferencja studentów meipojenia aJikohe>Iowe.go (w podycyny uczestniczy w eliminap.rzedn•iej e>pilni1i : pod wiplywem
cjach .na n!ljlepszą tego rodzaa.~koholu
sp0<tyte.g-0 w ciągu
ju w
kraju.
za.powiedziano
d•nia). God-zunine dociekania natakte
opublikowanie
na.Jleu'kowo"\j)Tak•tyc=ed natury
pszych z przedstawionych wczoraj prac w wydawnictwie naumiały m iejsce Tla gruncie wniokow;:,om łód71kiej uczelni.
(erl
!lku obrońcy (mec. L. Kop·

wątpliwości?„.

W !Jrzeeoi.m dni·u procesu E.
F uu.ta - o-skarżonego o zabójsbwo stu(lentki, zeznawa.ti jeszcze świa d•kow·ie - głównie z·e
śrC>dow iska
oska>rżonego:
Ioka<torzy domu, w którym m.eszk, ał,
przyjac iele ,
vnajcmó.
mabżeństwa
F uu•tów. Z relacji
św i;i>d•ków kS'ZJtatbują się dwie
oceny:
małroników i m.ałżeństwa Fiu•tów oraz sylwetki sa·
mego <>skarżonego.
Ch;ira•kterystyka
ogólna
ma1lżeństwa
sprowadzia się do
ok·reśle.n i a
„n·ie•uda•ne"
lu·b w n.e•ga.tywnym tego slowa zna.czeniu „d'e>brane".
W zależności od
stopnfa zażyłoś<>i. z jed•ną lwb
dirugą
stroną świad'ko.w i e
k·e>mentują ta1kty cha't'akteryi,ują(!e konflikrowe :r.właszcza
w osta•tnim okresie małżeńs·two I małże>n•k ów.
Ch·ara~terystyka <>S'karżonego j.-i.ko
sąsia>da (a w części jako ojca)
jest pO'Zyitywna: uczY'nny, spoke>Jn'Y, nie ma·nifestwjący wad,
które
zwracałyby
uwagę
otoc·zenia. Kolega z 1at szke>lnych o'kreśla go ja1lw Magiera
ldam~ące•go '1 faon~a,z,jującego, ale
nie ko·ntliktowego
osobnika.
Na pyta1n1ie sąd•u: czy mó•głby kogoś i,a'bli ć - świ•ade'k odpowi;i>da , że nie , bo n;iwet ku•
ry nie mógł z·abić. a w e>góle
w wyipadlkach zaczepek UTl>Ukał
be21pośrednich s>cysji.
Bryig>adzi11ta
O!JWier2'JChnik
Fiu.t a - solen.irLant owego dinia

Xll kont erencia
młodych medyków

~~~~~~~~"~"~~~'~'~~~,~~
dosne macierzyństwo". „MHość do sro·
bowej deskrl". OS1Z8.leć można.
Nie zau•wa.żył nawet kiedy .z.adeohał do
stadniny. Odstawił motor do garra.ż.u I
poszedł do s.iebie. Nje reagował na radosne podskakiwa1nia Reksa. Zapam papierosa i usiadł
na bujającym fotelu,
ldóry stal pod oknem. Zamyśliił się. Nie
barrdzo mu się wszystko układało na tutejszym teren.ie, Za dużo ludzii sobie pona.rażał. Może jednak rada Hanki była
słus:i;na? Może .na.leżało wyjechać s.tąd?
ROZDZIAŁ

Spojrzała

na niego % chłodną uwagą.
Nie miała już łez w oczach. - Nie poderżniesz sobie gardła. Nie musisz się
ze mną żenic, Dam sobie radę sama.
Wychowam ·nasze dziecko. · Nie wezmę
od ciebie a.od grosza aUi:nentów. Możesz
spokojnie wracać do domu I połooyć sdę
spać. Nie ci z mojej strony nie g.r ozi.
-

No dobrze, a twoja rodzi'lla wie?
- Nie. Jeszcze ni.Id n.ie wie, oprócz
ciebie.

-

A

eo

będzie,

jak

S'lę

dowdedzą?

Przecież

wreszcie sdę zorientują.
- Tego się właśnie boję - powied.xiała.
Ojciec jest strasiz·n ie honorowy,
Heniek tak samo. Boję &ię jakiegoś nie·
szczęścia.

żartujesz
nął się niewyraźnie Maciek.

-

Eee... chyba

Potnąsnęła głową.

-

uśmiech

Nie ż.airtuję, Ojciec, to człowiek stą.rej da ty, okropnie
twardy.
Myślę,
że lepiej będz.ie dla
wszys·tk;ich, jeżeli wyjedziesz z tej <>ko·
licy, Możeśz chyba przenieść się gdz.ieś.
-

0

Nde mam zamla,ru zmieniać posady - bUJrk.nął Maciek.
_.. R6b, Ja•k chcesz. Ja cię ostirzegłam,

Tad czoło,
dziewczynę. -

· pa.trząc

niepewnie
na
No dobrze, a CtLy„. jesteś
pewna, że t<> moje dziecko„.?
Uderzyła

go w twairz z ta.krlm rozma.
ehem, że aż się zatoczył. - Bydlę!

WskOC!!:ył na motor

l odjechał,

Był

tak wzburzony, że o mało nie trzasnął
o drzewo. Skręcił w prawo. Niebawem
wyd<>stał s.ię na szosę. Było to da,lej o
kilka kilometrów, a1le wolał nie obij·ać
się po lesie. Miał ochotę rozwinąć więk
szą szY'bkość. Musiał się trochę uspokoić.
Był wściekły

na srlebie,

że

tak Idioty.
czn.ie poprowadził tę rozmowę, Dal s.ię
ponieść pierwszemu impulsowi i nagadał głupstw.
Trzeba było tę sprawę
przeprowadz~ć
bardz.iej dy.ploma.tyC2lnie.
Po jakiego diabła postawił wszystko na
ostr~u noża? P<>Willlien był jak<>ś zała
godzić, odwl€C, obiecać małżeństiwo. Potem coś by przecież obmyślił. Tak był
jednak zaskoczony tą wiadomością, że
zupełn.le stracił głowę. · Dlam:ego ta kretynka nie powiedziała mu wcześniej?
Byłby ją wmsil do tego, :OOby zr<>IYiła
skrobankę. Ostat!cz.nie n.ie ona pierwsza i nie osta.t nia. Teraz sprawa diabelnje się skompMkowal:a.
Zrobił sobie z
Hanki śmiertelnego wroga, a lada moment zwa1ą mu się na ka,rk stary · Dobranowski i jego synalek, który
sto
pięćdziesiąt kilogramów
zarzuca sobie
bez wysiłku na plecy. Ojc.iec Ha.nki miał
ciągoty staroszlacheckie
l jak zaeznńe
rozrabiać na temat hańby, jaka s.po·t kaŁa rodz.iinę •• ,
Niech to wszyscy diabli!
Nie mógł to trafić na jakąś l=ą, roz-·
s:id·ną ba.bkę,
tyG.ko a,kurat musiał się
wdać z taką wa.rioatką. „Moje dziecko",
„twoje dziecko", ,,nasze dziecko". „Ra-

Il

Crzelakowa: nalała na talerz zupy 1 pona stole, żeby trochę wystygła.
Lada chwila miał przyjść Wacek, a on
nie lubił gorącego jedzenia. Spojrzała na
wiszący na ścianie blasmny zegar, przyozdobiony
girlandą
metalowych
liści
i kwiatów. Było już dwadzieścia po dwunastej. - Gdzie ten chłop się podziewa?
mruknęła
niezadowolona i wyszła
przed dom, żeby kurom dać jeść. „Stało
się coś w stajni, czy co?" myślała zafrasowana. „Może, nie daj Boże, jaki
wypadek, Nie mówił, że przyjdzie później."
.
Kury zjadły swoją porcję, a: Wacek
nie przychodził. Wreszcie przyszedł około pierwszej. Cisnął czapkę na okno j zaraz siadł do stołu. Oczywiście zaczął gry~
masić, że zupa z.imna.
- Jak masz później przyjść, to gadaj - zdenerwowała się Grzela'kowa. Ja oi na czas zupę nalałam, żeby była
jak lubisz. A tera'ł! mi nie wydziwiaj,
tylko jedz. Gorąc taki, nie szkodzi, że
barszcz trochę chłodniejszy. Cóżeś się
tak zasiedział? spytała łagOO.niejszym
tonem, bo była aiekawa, eo męża zastawiła

trzymało.

- Spotkałem Pietruchę. Pogadaliśmy
se trocha,
- Tego z poczty?
- A któregoź by?
- No i o czem żeście tak gadali?
(11)

(Da.I szy

cią.g

30 KWIETNIA

PROGRAM l
10.00 Wlad.
10.05 „Pamiętnik
matki" - fragm. 10.25 Koncert
rozrywkowy. 10.50 Kwartet Warszawski.
u.oo Dla uczniów
szkół średnich. 11.20 Dedykujemy II zmianie. 11.45 Postęp w
gospodarstwie dome>wym.
12.05
z kraju I ze świata. 12.25 Rytmy I melo.die.
12.45 Rolnicz:1t
kwadrans.
13.00 Dla kl. I-II
Przyszła Wiosenka. 13.20 Swoj·
skie melodie. 13.40 Więcej, lepiej, taniej. 14.00 Rep. lit. „Mlodzl pracują".
14.20 Przed mlkroforem holenderski piosenkarz E. Rutten. 14.30 Przekrój
tygodnia. 15.00 Wiad. 15.05 Go.
dz.Ina
dla dviewcząt i chłop
ców. 16.00 Wiad.
16.05 Alfa i
Omega. 16.30 Popołudnie z mło
dością.
18.50 Muzyka I aktualności. 19.15 Dobry wieczór, zaczynamy. 19.30 Koncert.
20.00
Dziennik. 20.30 Muzyczne pocztówki. 20.45 Kronika spo.rtowa.
21.00 Ze wsi i o wsi. 21.!5 600
sekund z
zesp. B. Hardego.
21.25. Pięć minut o wychowaniu. 21.30 „Hamulec bezpieczeń
stwa" - słuch. 22.00 Magazyn
studencie.i.
23.00
II wydanie
dziennika. 23.10 O co tu chodzi? 23.15 z twórczości kameralnej kompozyt. holenderskich.
24.00 Wiad.

Katowic). 15.30 Dziennik TV
(W). 16.40 Dla dzieci: „Pora na
Telesfe>ra" - Rozmowy ze smokiem. - „Gość ze smokolandii"
(IV). - „Kot w butach" ~z
W-wy 1 Wrocławia). 17.20 Nie
tylko dla pań
(W). 17.40 Wiadomości dnia (L) 18.00 Kraj tygodnlk
społeczno-polityczny
(W). 18.30 Dymitr Szostakowicz
- III Symfonia „P ierwszomajowa" (z Katowic). 19.20 Dobranoc Mioduszka (W).
19.30
Dziennik TV (W). 20.00 „Z majowym pozdrowieniem" - p rogram estradowy (z Lodzi). 21.40
Dziennik TV (W). 22.15 „Hydrozagadka"
film prod. TVJi.'
(W).

PROGRAM ll
18.00 En francals (21) - p-owtórzenie
kursu jęz. franc.
18.30 „Perspektywy" - z cyklu:
„Cztowiek a świat współczes.ny".
19.00
A jednak się fruwa
film, liryczna groteska baletowa. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik TV.
20.05 „Gdzie jesteś
Luizo?" - film TVP fantast.nauk. 20.35 „Dywan Wschodu i
zachodu" - TV Atlas Swiata.
21.JO 24 godziny. 2i.20 Ondraszkowe ostatki - muzyka I libretto Stanisław Hadyna. 21.45
Russkil
jazyk po TV - kurs
jęz.
rosyjskiego.
22.15
Kino
Wersji Orygina1nej: „W aprel·
skom lesie".

PROGRAM ll
9.30 Wiad. 9.35 z życia zw.
Radz. 9.55 Koncert. 10.25 „Czas
pojedna, trawa porośnie"
fragm.
10.45 Koncert. 12.05 Z
kraju I ze świata. 12.25 Mazurki
fortepiano we. 12.40 (L) Ko.munikaty. 12.45 (L) „Lódzkie l
Maje''.
13.00 (L) Sp i ewają M.
HopkWs, Adama i H. Kunicka.
13.22 (L) „Spiewające małżeń
stwo".
13.40 "Jan wa.ndelaar"
- fragm. 14.00 Wiad. 14.05 Wiosenny koncert.
14.45 Błękitna
sztafeta.
15.00 Koncert Chóru
Ro zgl. Wrocławskiej PR.
15.20
„ Fillrnrmoni.cy wiedeńscy''. 16.00
Wiad. 16.05 „Scena 1 ekran''.
16.45 (L)
Aktualności łódzkie.
17.00 (L) „Przed koncertem w
Fllharmo.nli''. 17.10 (L) W wiosennym nastroju. 17.25 (L) Po
Konkursie Muzyki Romantycznej. l'l.55 (L) „Jutro święto" rep.
18.20 Sonda. 19.00 Echa
dnia. 19.15 Lekcja Jęz. ang. 19.30
Odtworzenie
konc.
symfon.
Wielkiej Ork. Symfon.
20.31
„Księga z<lzlwień" rep. 20.51
D.c. ke>ncertu. 21.25 Aud. poetyck;i, 21.35 Piosenki z kraju
tuliipanów. 22.00 z kraju i ze
świaita. 22.30 Wiad. spo.rt. 22.33
Korowód - mag. piosenki. 22.53
z tańcem i piosenką do półno
cy. 23.50 W.iad.
PROGRAM W
12.05 z l«aiu 1 ze
świata.
12.25 Ke>ncert muzyki uniwersalnej. 13.00 Na ziele>nogórskiej
antenie. 15.00 18 kul dla fotografa - gawęda. 15.10 Z drugiej strony Tatr. 15.30 Ekspresem przez świat.
15.35 Kwa·
drans
ze znakiem zapytanla.
15.50 Nutki ! notki spod wieży
Eiftla. 16.15 Operetka na jazzowo. 16.30 Opera na beatowa.
16.45
Nasz
rok
71.
17.00
Ekspresem prz!!'Z świat.
17.05
Quodlibet. 17.30 „T~ędowata" cx!c. 17.40 Jazz do zabawy. 17.55
A jednak to się zdarzyło. 18.15
Zartobliwe
przyśpiewki.
18.30
Ekspresem przez świat.
18.35
Mój magnetofon. 19.00 „ Benlowski" - odc.
19.30 Zartobliwe
przyśp iewki. 19.45 Polityka dla
wszystkich. 20.00 Uchem słon ia .
20.25
Ilustrowany
Tygodnik
RO:MY'Wkowy. 21.50 K. Kuriplń
ski - „Zabobon" czyli Krakowiacy i górale". 22.00
Fakty
dnia. 22.08
Gwiazda siedmlu
wiecz<>rów - Lucja Prus. 22.15
Trzy kwadranse jazzu.
23.00
Swoje ulubione wiernze recytuje R. Bacciarelli. 23.05 Koncert
tylko dla melomanów.

NTU
303·04
od owiada
PODATEK
ZA BEZDZIETNOSO
ANNA K.: W lipcu 1968 r. za•
wartam związek małżeński. Od·
powlednie dokumenty · zl<>żyłam
w dziale kadr. Teraz dopiero
zakład zorient1>wal się, że nie
płacę podatku za bezdzietność.
I zaczęto go ściągać, ale wstecz.
Czy słusznie?
RED.: Zwyżkę w wysokości 10
proc. od podatku od wynagrodzeń liczy się nle od chwili za.
warcla związku małżeń skieg o,
lecz dopiero po upływ ie 2 lat.
Wówczas dopiero zakład (pł at 
nik) jest zobowiązany zażądać
od pracownika złożenia specjał~
nego oświadczenia. I jeśli pracownik dzieci nie ma, płaci podatek za bezdzietność. Ponieważ
zakład, w którym jest Pa.nl za.
trudnlo·n a, nie dopełnił tych formalności, to on ponosl z tego
tytułu
konsekwencję,
nle zaś
pracownik. Dlatego zakład bezprawnie potrącił wstece za PO•
przednie miesiące.
(g)

SPRAWDZANIB
TAKSOMETRU
.JOZEP o. B.: Jadąc taksówką
do domu zapłaciłem 30 zł, chociaż zawsze za tę samą trasę
płacę o połowę mniej. Chciałem
sprawdzM llcznik w Biurze Miar,
ale kier<>wca <>świadczył, że pa•
sażer nJe ma prawa takiej kOD•
troll, Czy to prawda?
RED.: Zwróciliśmy S'lę o WY•
jaśn i enie do Zrzeszenia Prywatnego Handlu I Usług. Przewodniczący komisjl I.. Ogonowski poinformował nas, że pasażer nie ma prawa zgłaszać slę
z kierowcą taksówkl do Urzędu
Miar l Wag. Bo też i ole ma
takiej potrzeby.
Każdy taksometr jest bowiem odpowiednio
zaplombowany. Do sprawdzenia
czy licznik prawidłowo wybija
są jedynie upoważn ie ni: Inspektor jakości miar, funkcjonariusz
MO oraz lnspektor gospodarki
samochodowej.
(g)

TELEWIZJA
PROGRAM I
10.00 ;;Jutro Meksyk" - mm
fab. prod. po.\. (W). 14.30 Fizyka dla nauczycieli - Eksperymenty pokarowe 1 laboratoryjne ~ dzi ale „Fizyka ciała stałego"
(W). 15.00 Program specjalny dla drużyn Zw. Harcerstwa Po.lskiego (W). 15.20 Politechnika TV: Rysunek techniczny I roku - Stosowanie wymia
rów tolerowanych (z Katowic).
15.55 Politechnika TV: Rysu.nek
techniczny I roku - Wymlary
a technologiczność wytworu (z
Dnia 27 kwietnia 1971 roku
w wieku lat 81, nas"Z
ukochany Ojciec, Brat i Dziadek
zmarł,

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim,

którzy

ostatnią posługę, biorąc

oddali
udział

w pogrzebie mojego najdrotszego Ojca

Wacława

Wieluchowskiego
składam

niejsze

tą drogą najserdeczpod"Ziękowanie.

C0RKA
Dnia 28 kwietnia 1971 roku
od nas, przeżywszy
lat 25, nasz najukochańszy
Mąż, Tatuś, Syn i Brat
odszedł

S. t P.

ANTONI
ZIELIŃSKI
Pogrzeb odbędzie się 30 kwietnia br. o godz. 15,30 z k;iplicy na Mani, o czym zawfadamiamy pogrążeni w głębokim
bólu
SYN, SIOSTRA i RODZINA

JERZY
GAN DZIARSKI
Pogrzeb odbędzie się 30 kwietnia br. o godz. 16,30 z ka•
plicy cmentarza na Zarzewie,
o czym powiadamiają pogrą
żeni w głębokim smutku
ZONA, SYNEK, RODZICE,
SIOSTRA i RODZINA

nastąpi)
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Zgloszenla prenumeraty przyjmują urzędy pocztowe I oddziały terenowe „Ruchu''. Egzemplarze archiwalne „o~ennika"
do nabycia w sklepie •• Ruchu''. Lódt, Piotrkowska 95,
Wszelkich Informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placćwk1 „Ruchu" I pocrty.

z-ca

łeezny

„

I DZIENNIK

ŁÓDZKI

nr 101 (7873)

Sklad

druk;

Prasowa

Zakłady

Gra&lczna RSW ,,Prasa",

&.ćdt,

uL Zwirld

n.

Papier druk. mat. 50 g. s-10

