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Posiedzenie Prezydium Rządu
• Projekt uslawy o .podniesieniu rangi
i warunków ·bylowych nauczycieli
• Obniżenie opiat przy -sprzedaży dewiz
na· cele luryslyczne do krajów RWPG
'I bm. odbyło się posiedzenie
Prezydium Rządu,
na którym omówiono wstępnie projekt ustawy o prawach i o•
bowiązkach nauczycieli.
Projekt - łącznie ze zgło
szonymi korektami i uwagami - zostanie rozpatrzony na
posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR, a następnie
przez Radę Ministrów.
Celem przygotowywanej ustawy jest podniesienie społecznej
rangi zawodu nauczycielskiego
oraz
poprawa
warunk6w s'ocjalno-bytowych

E. Gierek przyjął
ambasadora Pftl wUSl
, bm. I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek przyjął ambasadora PRL w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Witolda Trąmpczydskiego.

nauczycieli I nauczycieli akademickich.
Projekt
przewiduje wprowadzenie jednolitego statusu
prawnego
dlJl nauczycieli i
wychowawców' szkół podstawowych, średnich i innych
placówek oświatowo - wychowawczych oraz dla pracowników naukowo - dydaktycznych szkół wyższych, w stosunku do których w dokumencie używa się tradycyjnej
nazwy „nauczycieli akademickich".
Uregulowanie statusu prawnego
nauczycieli wszystkich
szkół i placówek wychowawczych w jednym akcie prawnym będzie odpowiadało w
pełni dążeniom do kompleksowego regulowania jednorodnych
problemów.
Ponadto
przyczyn~ się do uproszczenia
i zmniejszenia liczby przepisów prawnych. Projekt ustawy obejmuje obok spraw z
dziedziny .pragmatyki służbo
wej również ogólne zasady

nowego systemu wynagradzania nauczycieli i nauczycieli
akademickich.
W kolejnym punkcie Prezydium Rządu rozpatrzyło i
przyjęło wniosek ministra finansów w sprawie obniżenia
opłaty pobieranej przy sprzedaży dewiz na cele prywatnych wyjazdów
do krajów
RWPG, z obecnej wysokości
30 proc. na 15 proc. Intencją
(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Podziękowanie

ofiarność
wcodziennej walce ozdrowie społeczeństwa
Decyzje orozbudowie i unowocześnieniu bazy lecznictwa

-=
~

I sekretarz KC PZPR Edward Gierek i prezes Rady , Ministrów Piotr Jaroszewicz
przyjęli 7 bm. delegację pracowników służby zdrowi;i przedstawicieli blisko pół
milionowej rzeszy lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i innych pracowników tego
re!lbrtu. w spotkaniu uczestniczył zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz · KC
PZPR - Stanisław Kania.

W sklad delegacji
wchodzili
m. lin.:
Barbara
Kurć
z ·
Przychodni Obwodo- ·
wej w Zgierzu, Je- ·
rzy Nofer - dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Locl ~ i,
Marian Sliwiński minister zdrow.ia 1
o·piek.i
społecznej,
Jaamsz Biernacik przewodniczący
ZG
ZZ
Pracowników
Służby Zdrowia, pik
dr Mi eczysław Dzlerżwowski
dyr.
Dep.
Zdrowia
i
Spra•w
SocjaJnych
MSW, Marian Pertkiewicz - dyrekfor
Centralnego za.rządu
Kolejowej
Służby
Zdrowia, ptk dr Tadeusz Obara - I zastępca
szefa służby
zdro-wla MON.
(N /z: podczas spotkania. Od prawej Helena Dudek, Bożena
Roszkowska,
Barba.r a Kurć, Stanisław
Kania, E:lward Gierek i Piotr
Jaroszewicz.)
Otwierając
spotkanie Edward
pr z ekazał
g o śc i om
ser-

Gierek
deczne

pozdro wien ia z oka zji
ich św ięta - „ Dn ia Pracownika
Stu żby
Zdro wia " ,
wy r ażając
jednocześn i e
podzięk<>wanle
w
imieniu własnym, Biur a Politycznego 1 rządu za ofiarną l zaao-

48 prac. zeonów
wskutek
chorób serca
W
ciągu
ostatnich 50 'lat
liczba wypadków
śmiertel
nych na &wiecie spowodowanych chprobami serca wzro
sła
dwukrotnie. 48 procent
w s zystkich zgonów spowodowanych jeŚt właśnie cliorobami serca,
podobnie ;tak 34·
proc.
wszystkich wypadków
inwalidztwa.

bywczej na długości około 40
metrów.
W
strefie zawału
znalazło się 6 górników.
Dzięki
natychmiastowej i
niezwykle energicznej akcji
ratowniczej
przeprowadzonej
przy użyciu najnowocześniej
szych
środków technicznych
wydobyto żywych spod zawału
wszystkich
znajdują
cych się tam 6 górników.
Przez cały czas trwania akcji
utrzymywano łączność z poszkodowanymi.
Czterech z poszkodowanych
górników po udzieleniu rua
miejscu p~mocy lekarskiej zostało przewiezionych do szpitala i życiu ich nie zagraża
niebezpieczeństwo.
Niestety
mimo
intensywnej pomocy
lekarskiej
dwóch górników
spośród wydobytych . zmarło.
Rodziny poszkodowanych otoczono troskliwą opieką. Dla
ustalenia przyczyn wypadku
powoł;a.no

specjalną

komisję.

Uratowany z pasżczy krokndyla
Mloda
Angielka
Carrol Radley uratowała swego 7-letniego syna z kro'< o d yłej
paszczy io niosły agencje
z
Nairobi. Groźny gad
schwytał
maleń kiero
chłopca wśród
nadbrzeżnych trzcin
I trzy m a jąc go w
paszczy skoczył do
wody. W t ejże samej sekund zie do
wody
rzuclła
sit
matka m alca , wzywając
na
pomoc
ina .illujących si ę w
pobliżu
turystów.
Udało
się
jej
uchwycić dziecko
za
ramiona, · a

zaalar„

no wani
wspólnymi

turyści
siłami

wyciąl!:n~li na brzeg
krokodyla z chłop •
~em w zebach oraz
m a tkę
dziecka. Po
kilku ciosach no.
iem, krokodyl wYpu li cil swą ofiarP..
Dzie cko doz.n•ło j~
iY" le lekkich obrażeń.

Na zdjf)ciu: rodzl~e odwleazaja Marka w szpitalu w
N.iirobi.

gat<>wa111ą po;itawę w codziennej
watce o zdrowie narod.u. „Liczymy nada l - pc>V:iedZ.ial Edwaird Gierek - na wasz ą pomoc
i w spółpracę w systematyczny m
pod.no.szeniu zdrowotności społe
czeństwa, poprzez właściwą profilaktyJcę 1 walkę z chor<Jbami".
W d alszej co:ęścl spotka.nla
Edward Gierek 1 P iotr Jaroszewicz poinform<>wali o krokach,
jakle 2J0Staną po.djęte dla dalszego u91>rawnlenia opieki zdrowotnej ludności, podnles.ienia rangi
pracownóków sluźby zdrmvia 1
poprawy Ich warunków socjalno-bytowych.

,

W t oktt s zczer e j, b e7-p ośred n l ej
1 serdecz,n ej rozmowy uczestn!cy
po ruszali
węzł o w e
s potkania
problemy słu żb y zd rowia, ws kaz ując m . tn. na s atysfakcję , z
jaką prz yjęto decyzje partii i
rządu zm ierzaj ą c e do rozbudowy i unowocześnienia ba.zy materialnej lecznictwa.
Zarówno b i e żą cy jak l przyszl y plan 5-letnl przyn1osą. dalszą,
efektywną.
po.prawę
bazy materialnej lecznictwa. Wystarczy
pow i edzieć,
że t ylko w
b le żą
cym 5-leciu liczba łóżek szp1tal(Dalsz:l:'

ciąg

na str. 2)

Swiadek wprocesie Angeli Davis
zginął

Wstrząs wkopalni „Wuieku.
2 11órników poniosło śmierć
6 bm. o godz. 18.20 w kopalni węgla k.amiennego „ Wujek" w Katowicach na poziomie
613 m
nastąpił
silny
wstrząs górotworu, który spowodował zawał ściany wydo-

za

Butrymowie z Wołmontowicz były to chłopy ·
rosłe i milczące, straszni w boju„.
Reportaż z planu „Potopu" na str. 6

w tajemniczych

W taJemni-czych
o-kolicznościa.ch
z;glnął
w czwartek w
San, Jose 28-letnl James Car=,
jeden z miejscowych działa.czy
mu.rzyńSik ich. Zastrzelony ?-OStal
w momencie,
gdy opuszcza!
dom swoJej teściowej. W kilka
godzin póżniej pollcja zatrzymała dwóch lu.dz! podejrza.nyrh
o pop~ienie tegc morderstwa.
Smierć
Jamesa Carra, któ.-y
miał " być
św i adk i em
w to-c z ą
cym się w t y m m ieście procesie Ange!l Davis nie pozostanie bez wpływu
na prrebieg
pro•cesu.
Carr by!
bowiem
przyja-clelem
George'a Jacks)na.,. z którym
dzielll celę w
więzieniu
w San Quentin w
1964 roku. Na2lwisko George•a
Jaokso.na, jednego z „brad z
Soledad" ciągle
p.rzewlja s!ę
podczas obecnego procesu Angeli Davis.
Jego to bowi~m
próbowano wwoJ.nlć w czasie

okolicznościach

sądu w Sa·n Ratael,
UJprowadza.jąc
jako zakladn lków sędziego l dwóch przys ię
glY'ch. W . strzelaninie zginęlr
wówczas 4 osoby, w tym s1:dzia.
Angela Davis oskarżona
jest o
zo,rganlzowanie owej
próby uwolnienia Jacksona , z
którym, jak sugeruje oskarże
nie - zwląza1na była uczuciowo i o dostarczen ie br dni u<iytej w czasie strzela•n lny.
Sam Georges Ja.ekson zastrzelony wstał w niezbyt jas.ny ~ h
okolicz,n o ściach w czasie „ próby uK!leczkl" z w i ęzienia S:m
Qu.entin w ub. roku.
Zdamiem
komentatorów, zemia.nia Ca.r.ra miały m ) eć dute
z;naczenie w czasie procesu.

po-siedzenia

A MARYNA KRAJ pisze o
grodzie Ko-pernlka 1 tamtejszym uniwersytecie. - „Zespól
pro·jektailltów przy tworzeniu
zaroźeń
m!astecz,ka unLwersyteokiego wmął p-0<1 uwagę na.j nowsze osiągnięcia bui:I01Wni.
czy.ch u.cze1n! Francji, Holandii, S7:Wecjl. W efekcie w ToMl'll\Ju po·w staje coś, czego jeszcze w k.raju nie mieliśmy ..."
. ... JOZEF POTĘGA oow.ledzll na_twięks'ZY w Pols·ce broW dniu wczorajszym w siedzibie Ł6dzklego Komitetu FJN odbyło się posiedzenie, llQ kt6- · wat", browa.r tyski. - „Do Lorym powołano Komitet Obchodu Swięta 1 Maja w Łodzi. Przewodniczącym Komitetu został
dzi po<noć dociera 66,6 tys. hekiivybrany B. KOPERSKI - członek KC PZPR, poseł na Sejm, I sekretarz SŁ PZPR (pełny·
skład Komitetu podajemy poniżej).

Powołanie

Łódz.
, kiego

Obchodów

Ponadto wybrano komisję or
obchodów.
W czasie . posiedzenia podkreślono fakt, że tegoroczne Swię
to 1 Maja obchodzić będziemy
w
pól roku po VI Zjeździe
PZPR, który wytyczy! program
rozwoju społeczno - gospodarczego Polski oraz po wyborach
do Sejmu PRL, które stały się
wyrazem ogólnonarodowego poparcia dla programu VI Zjazdu.
Program
obchodów 1-Majowych w Lodzi przewiduje urzą
dzenie licznych imprez i uroczystości
ogólnolódzkich, które będą połączone z przekazywaniem do eksploatacji nowych
obiektów. Przed Pomnikiem Braterstwa Broni w Parku Im. Poniatowskiego oraz · w miejscach
martyrologii mieszkańców Lodzi
zaciągnięte
zostaną
warty
honorowe
Centralnym punktem obchodów tegorocznego Swlęta 1 Maja będzie manifestacyjny pochód mieszkańców Lodzi na ul.
Piotrkowskiej.
W dniach 29 i 30 bm. oraz
1 maja w kilkunastu punktach
miasta, w parkach, muszlach
koncertowych, na placach zabaw zostaną zorganizowane kon•
certy, występy artystyczne, projekcje filmów, zabawy tanecz•
ne itp., a na stacUonach sportowych zawody 1 pokazy sportowe. Także w zakładach pracy, szkołach I wyższych u~zel
nlach odbędą się uroczyste akademie i wieczornice.
(ts)
gą.nizacyjną

Swi.ęta

Komitetu
1 Maja

Bolesław ~erslkl I sekretarz KL pz,pR, przewodniczący
Komitetu Obchod:.i Swięta l Maja; Genowefa Adamczewska komendant ChorągWi Lódzkl.e:l ZHP; Jadiwdga Blu.sz - robo1inica ZPO „Wólczanka"; Ma.rUa BukM"DWliciz robotnica ZPO
„Emfor"; Jerizy Chabel5kl - sekretarz KL PZPR; Krysty.na
ClesJ.elska - prządka ZPB :Lm. Sz. Harnama; Sta.nillława C.zaipla
- szwaczka ZPDz „Olimpia"; Sta.niśława Czamecka - tkaC7ika
ZPW „Lodex"; Wltold Dembowski - prezes zarządu Okręgu
ZNP; Czesław Dublla.s - działacz ruchu robotniczego, wiceprezes zarządu Okręgu ZBoWiD; AlOojzy Dworniczak - I sekretarz
KD PZPR Wldzew; Halina GągolBW.im; - robotnica ZPB im.
J. Marchlewskiego; Gabriel Górt01Wskii - przewodniczący MK
SD; Ma.r.i!I Grzelka - kontroler tkanin ZPJ im. Wróblewskiego; Ma.rd;wl Kil=lroWSkii - I sekretarz KD PZPR Baluty; TadeUSIZ Ka.czmarek - I sekretarz KD PZPR Górna; Bolesław
Ka.pita.n - sekretarz KL PZPR; Sergiusz Klaczkow - redaktor
naczelny , , Głosu Robotniczego"; plk Kazi.mierz Kra.upe - komendant Milicji Obywatelskiej m. Lodzi; Krystyna &urza,wa prz!ldka WZPB z Maja; Marla.n Kwa pis.z - I sekretarz KD
PZPR Polesie; Jen;y Loir~ - przewodniczący Prezydium RN
m. Loctz1; Roma.n Loboda - llterat, I sekretarz POP przy
ZLP; KalJilnierz Lukaszews,k i - sekretarz KL PZPR; plk LUdomir Lukaszewicz- przedstawiciel Garnizonu WP w Lodzi; Boleslaiw Lysiak - przewodniczący Zarządu Lódzkiego TPP-R; By.sza.ni Ma<:hnLkow&k.i - lekarz; Marian Ma.Jak - działacz ZSP,
przewodniczący RU przy AM w Led.z!; Edwaird Majek ·prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK; Adela Medyńs·ka - działacz
ruchu robotniczego; Anllla Mroczkowska
przewocJ,nlcząca
WKZZ; prof. dr Andt1zeJ Nado.l.sik4 - przewodniczący Lódzkiego
Komitetu FJN; Bal'bara Natorska - przewodnicząca ZG zw.
zaw. Prac. Pra:em. Włókn„ Odzież
i Skórz; Irena Ostojska brygadzistka przędzal'lli ZPP „Lenta"; Mar.ta. Pietruszek prządka ZPB 1m. Dubois; prof. dr Mieczys·l aw Serwdńskł rektor Politechniki Lódzkiej; Genowefa Stefańska - przewodnicząca Mlej9kiej Komisji Kontroli Partyjnej; Ja.nloa Susk!a-JanaikO<W&ka - pmewodniczą-ca ZL Mg! Kobiet; Zof.ia S7lClrec.lńska
- tkaczka LlWB im. Obrońców Polfoju; Ludwik Spruch d]'ialacz ruchu robotniczego; Krystyna Sztybel - robotnica ZPW
Im. Gwardii Ludowej ; Zdzl.sła.w wacllMVski - I sekretarz KD
PZPR Sródmieście; doc. dr Ja.n Wawrzyńczyk - prezes MK
ZSL; Mirosława WąsDwicz - prze wodniczą ca Rady Koblet LK
FJN oraz przewodniczący Zarząd.u Lódzkiego ZMS.

Przedstawiamy
iutrzeiszq

,,Panoramę''.
tollitrów tyskiego pliwa rocznie,
ale gdzie by je tu u nas mot.
na byto wypić, tego, niestety
nie wiem„."
A TADEUSZ
SLUPECKJ
swój feJ !etoin pośw.lęcll ostatniemu „ gramo.foiniścl e".
.A WACLAWA
KASPRZAK
zloźY'ła wd.zytę w NRD w centrum 1eczen.la W.pn DZą.
... HENRYK CISKI opraoowal reweitacyj111y material o
ska.rbach faraonów.
A ANDRZEJ
JOZWIAK
przedsita.wia gwJazdy e.stra.dy,
A ANDRZEJ HAMPEL publikuje gawędy o książkach.
.A KORESPONDENCJE
zagrant~e.

.A „PANOBAMA
TYGODNIA", czyli ws.zystłllo o naJ•
watn.le.Jsa:ych
wyd34'Zeniaeh
ostaitnii!ch dni.
POZA TYM W NUMERZE:
„~awa zabll!Wa na plask.u";
HENRYK ZAWIRA odslam,i~
ta.jeannrice lądowa.nia w Dieppe; · mOd.a., hO<N>Sltop 1 lnne
aiflra.kcJel

Ofensywa sil wyzwoleńczych

Przedstaiviciele
sluden lów
w Belwederze
Rady
dr Henryk JaBelwederze
przyjął w
delegację Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich z Jej
T bm.

Państwa
błoński

objęła cały Wiet nam pld.
500 samo lot6w USA ·atakowało DRW

przewodniczący

Stanisławem

przewodniczącym

Cioskiem. Przedstawiciele mło
studcncl<icj, obok gratulacji z okazji wyboru, przedstawili przewodniczącemu Rady
problemy
aktualne
Państwa
swego środowiska.
serdeczna rozmowa
i
Długa
dotyczyła zadań ruchu studenckiego w realizacji polityki kiepartii i rządu w
rownictwa
dziedzinie nauki oraz roll zrzeszenia w kształtowaniu Ideowych postaw młodzieży poprzez
udział w życiu społecznym oraz kształtowanie Ideowych motywów działania.

Piątek był dziewiątym dniem
ofensywy sil patnotycznycll w
Wietnamie płd. Siły wyzwoleń
cze otworzyły dwa nowe fronty
w zachodniej części
walki plask1>wyżu centralnego ora.z w
delcie Mekongu na południe od
sa.j gonu. W ten sposób ofensywa objęła C!llY kraj,

(Dokończenie

•
Prog nozy rozw o1u
tury styk i z NRD
(ln/01 ma.eja.

ruch
największy
Naturalnie
się na terenie trzech
notuje
naszych województw: wrocla wskiego, zielonogórskieg o I sze·•e-

wzrośnie o ponad 19,5 tysiąca. W plan ie 5-Ietnlm zakrada się rozpoczęcie budowy dal-

nych

tysiącach

osoby, które wybieragran icę na jed~n
za
dzień. Obywatele NRD nie teoz noclegów w Polrzystający
blisko 88 proc„
sce stano•wi~
gośc i e z naszego
jednodniowi
kraju natomiast 78 proc.
O ile ogólnie w tym se.zonie
się
projektuje
turystycznym
llo~ci
kraju
w
zwiększenie
miejsc campingowych o okolo
śr od t;:J
15 tys., to dodatkowe
dla trzech wy:
przeznaczone

stanowią
się
ją

dów przeznaczanych na slużbę
zdrowia może być :takt, iż koszt
kaMego dodatkowego łóżka w
nowym szpitalu oblicza się na
ok. 400 tys. zł.
Mów iąc o tym wlelkLm programie inwestycyjnym - zabieraj~cy glos na spotkaniu wska.zy\>cali na k-0-nieczność przyspieszenia tempa budowy obiektów
ciągle
zdrowia, które
służby
Jeszcze należą do najwolniei realizowan ych inwestycji w budmvrnicbwie. WLnę za ten stan
rzeczy pornoszą - jak wskazywano - ró.,,-nież piony i komórki inwestycyjne służby zdrowia,
dostarczanie
o!)óźniają
które
kompletnej dokumentacji.
W'.ele uwa.gi zwróeono na polepszego wykorzystania
trzebę
już istn.iejącej ba•zy i potencjału służby zdrowia. Jedną z dróg
Wiodacy~h do t~o byłoby urudrugiej zmiany w
chomienie
placówkach służby zdrowia.
Wśród ""ielu problemów znalazły się także takie sprawy, jak
np. potrzeba ball"dziej skutecznej walki z plagą alkohol>zmu,
który szkodHw'ie wpływa na
zdrowde i jest jednym z czynników obniżaiących potencjał produkcyjny narodu.

„lnterkosmos-6"
wprowadzony zoRadzieckim na
sztuczny satelita ziemi
„Interkosmos-6 ".
Sztuczny satelita jest przeznaczony do badania promieniowachemicznego
nia kosmicznego,
składu i energetycznego widma
promieni kosmicznych wysokiej
energii oraz cząstek meteorytów w przestrzeni kosmicznej.
Aparatura naukowa o ogólnej
wadze 1.070 kg została sporzą
dzona w Związku Radzieckim
według projektów technicznych,
przez specjaliopracowanych
monczechosłowackich,
stów
golskich, polskich, rumuńskich,
węgierskich I radzieckich.
zainstalowane na
Urządzenia
pokładzie działają sprawnie.
7 kwietnia

stał w
orbitę

Pożarą
Wczora•l w
7

notowa.n~

wo·j. lódz.klm za-

sze straty - ok. 5 tys. zł ogień w KontrespowodO<Wal
wersi~ pow. Lódź, gdzie spallla
wła
stanowlaca
stodoła
się
sność J. Sobczaka. Trwa ustalanie przyczyn pol:aru.

POGO D"
Dziś

Dziś

zachmurzenie

większymi

*
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mienionych województw pomotych n•Jo·
zorganizować w
gą
nach około 20 tys. miejsc campingowych.
obywatele NRD
Naturalnie
będą zapewne iakze chcieli wymorzr.,m
poczywać nad naszym
Mazurach. I dlatego
lub na
rejonów muszą
tych
władze
uwagę
pod
to również
brać
przygotowując tzw. bazę · nocl&wyżywieaia.
możliwości
i
gową
na
tak~e
się
Przygotowu.ją
zwiększenie ilości gości z NRD
ośrodki informacji turystycznei.
komunikacj!
Dla ułatwienia
od 1 kwietnia br. PKS wpropołączenie autobusowe
wadziła
Zielona Góra na trasach
Drezno, Zielona Góra - BerUn,
Ber-lin, Szcz.ecin Wrocław Neu Brandenburg. 2Z maja br.
w związku z wejściem w ży
jazdy,
rozkładu
cie nowego
przygotowuje się nowe połącze
nia poc iągami na trasach ZieWilhelm-tP~k
Góra lona
Stadt Gruben, Szczedn - p~„
Cottbus
Zagań senwalide I
Połączenia te
przez Tupltce.
uzależnione są od ojednak
graprzejść
twa.rcia nowych
nicznych, Jeśli chodzi o połą
czenia lotnicze, to plan uje się
Berii.n
przeloty:
trukże
K.raków.
Gdańsk i Berii.n do
się
wybierający
Polacy
NRD na dłuższy pobyt, życzy
liby sobie, aby do ich dyspomiejsc nozycji było więcej
clegowych. Nasze biura podróży mają duże trudności z renoclegów. Przydalaoy
zerwacją
NRD informacja
także w
się
turystyczna w naszym języku
D<"az centralne recepcje hotelowe, aby nie trzeba było biegać
od hottlu do hotelu w poszuZarówno w
kiwaniu miejsca.
potrzebne
NRD jak i u nas
jest usprawnienie wymiany desię na
traci
wiz - dotychczas
to zbyt dużo czasu. Jak polinformowano prasę, na wczokonferencji w Klubie
rajszej
Turystycznych
Dzlenntkarzy
SDP sprawy te będą tematem
roz,mów między przedstaw!delaml obydwu naszyoeh bratnich
(kas)
krajów.

SPORT •

SPORT •

SPORT •

o uodzinie 16.30 na hoiaka przy Alei Unii

Mf(ędzypaństwowy mecz
Dwie reprezentacje piłkarskie
- NRD i Polski, które dziś o
godz. 16.30 na stadionie przy al.
Unii 2 rozpoczną nieoficjalne
spotkanie międzypaństwowe, łą
czy jeden cel - przygotowanie
do przedolimpijski ch eliminacji.
Mecz ten bowiem jest generalnym sprawdzianem dla naszych
zachodnich sąsiadów przed tru-

Dzi:ś

silną

or-

kulturę
propagującą
z najpoważ

Jednym

ZM TKKF
osiągnięć
nlejsz~-ch
jest prowadzenie poprzez WKZZ
rekreacyjny·ch w ;;aćwiczeń
kladach pracy.
Wykladnlkiem działalności uniesą
wla.ctz,
stępujących
wątpillwle

piłkarski

poważne

o·si ągnięcia

w prowadzeniu akcji nau.cza n:a
plywan la i jazdy na !yżwa~h.
Nawczono pływać 8 tysięcy o·
sób. ze ślizgawki, dzięki inlcJa·
tywie TKKF i pomocy dYrtJ>kcji Pałacu Sportowego konystalo okoto 6 tY'Sięcy.
Same za siebie mówią imprezy przeprowa<izon e w ostatnim
okresie. I ta,k rozegrano 1.9JO
spotkań w pltce sla.tkowej, baJtenisie stalo~20,
mŁntonie wym - 450, a w pilce nożnej 500.
Jak ie są wnioski ogólne? Tr~e
z pomo~ą
ba TKKF przyjść
miasta poWładze
f lna.nsową.
winny zadbać o powstawame
większej ilości boisk TKKF r&
terenie nowych osiedli mieszponadto
Trzeba
ka.niowych.

społecznie
więcej
szerzą
działaczy
pracująicych
cych kultu<rę fizyczną.
Wnioski te z.głoszone zostaną
czasie · dz'siej niewątpliwie w

werbować

PZIENNIK

ŁODZKI

NRD - Polska

starań, aby odnieść zwycięstwo, a kwestia nieoficjalnoś
ci tego spotkania zejdzie na
plan dalszy. Polska reprezentacja również nie lubi - choć
niestety zbyt często to robi priegrywać, stąd widowisko zapowiada się atrakcyjnie.
Olimpijski zespól NRD dziś
do
rano przyleci samolotem
Polski. Drużyna ta odniosła ostatnio cenny sukces, wygrywaBrytanii z rejąc w Wielkiej
prezentacją tego kraju złożoną
z piłkarzy do 2~ lat 1 :O. Oto
zespołu
skład
prawdopodobny
NRD na dzisiejsze spotkanie
szego zebrarnia ZiM TKKF. Od„Przeglądem
za
(podajemY.
ul.
pr-zy
sali
w
będzie się o.no
bramkarze
Sportowym"):
Kilińskiego 95. Począ,tek o goobrona
Schneider,
Croy,
dzinie 9.
Bransch, Carow, Zapf, Kische,
Sammer, Weise I Kurbjuwe!t,
pomoc - Irmscer, Pommerenke, Seguln, Haefner, Kreische,
atak - Vogel, Ducke, Sparwasser, Strelch, Schulenberg.
Również dzisiaj .rano do Lodzi przyjadą autokarem spod
Warszawy reprezentanci Polski.
A oto nazwiska 17 piłkarzy,
spośród których wyłoniona zostanie dru"żyna zarówno na dzisukurs
t~ w
Okazu.j e się,
siejsze spotkanie, jak I na mecz
16
poJ.skim pilkarzom którzy
z Bułgarią: bramkarze - Kobm. w Sta.rej Zagorze rozegrastka, Szeja, obrońcy - Anczok,
wybie,-a
mecz z Bulgarią
ją
Wraży, Ostafiński, Polak, SzyWprawsię ponad 600 kibiców.
manowski, Wyrobek, pomoc PIS'.T
dzie do warszawskiego
Deyna, Kraska, l\laszczyk, Szoł
napłynęło tylko 37 zgłoszeń, ale
tysik, atak - Banaś, Lubański,
wozachodnich
w
i
na Sląsku
Gadocha, Jarosik, Marks.
znaMecz sędziować będą: s. Ekjew.ództwach znalazlo się
(Warszawa) jako arbiter
sztajn
bez;>ochętnych
cz,nle więcej
oraz K. Polaczek l A.
główny
średniego obejrzenia tego waż
O gorzewskl (Lódt) na llnll.
pojedynku.
nego l ciekawego
Jako przedmecz o godz. 15
Ogółem w dwóch pociąga.eh, z
odbędzie się spotkanie juniorów
Lodzi i Opola.
których jeden wyruszy z PoMamy nadzieje, te łódzka ·pua druigi z Katow'c
i.nanla,
w sposób gorący i
bliczność
.na mecz do Star~jj kulturalny pomagać będzie polwyjedzie
polskich
ponad 600
za.gary
skim piłkarzom w Qdniesienlu
,(1115)
iwyclęstwa.
symp.at;;rków tutbolu.

dnyin spotkaniem z Jugosławią
(pierwszy mecz wygrała druży
na NRD 2:0, rewanż 26 bm.),
natomiast nasza reprezentacja,
jak wiadomo, za tydzień w Starej Zagorze rozegra. pierwsze
spotkanie z Bułgarią.
Czego możemy się spodziewać
po dzisiejszym meczu? Znając
zespól NRD, dołoży on wsze!-

zjazd delegatów ZM TKKF

TKKF w Lodzi jest
ganizacją
fizyczną.

~

duże,

przejaśnieniami.

kresami niewielkie opady. Wiatry umiarkowa.ne i dość silne,
południo.wo-zachodnie i zachodnie. Jutro podobnie.
zajdzie o godz.
Dzl.ś słońce
18.27, jutro wzejdzie o 5,00.
(Dziś imieniny Dionizego, Janua.rego.)

W Sleszynie, "pow. Kutno od
iskry z komina powstał pożar
w gospoda.rstwie F. J~raszk ie 
wlcza. Spłonęła stodoła I n~
<>k. 40
rzędz!a. suma strat tys. zł.
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Związku

Najwięk

poża .rów.

*

większo~ć

Ogromną

cińskiego.

łó

nakla-

wielkości

Ilustracją

u-łasna.)

Otwarcie granley między Polską a NRD ulatwllo konw ciągu
takty turystyczne obywateli obydwu krajów.
I kwartału br. liczba oso'b, które przekroczyły granicę zarówno ze strGny Polski Jak i naszego zachodni€go sąsiaI
da, osiągnęła z górą 1.200 tys. osób.

ze str. 1)

szych szpitali o 30

W całym kraju armia marionetkowa cofa się w p<>plochu.
podejmuje
USA
Lotnictwo
bombardowani a obszarów pOlożonych coraz bll2ej SaJgoJ1.u.
Na terytorium całego płasko
wyżu centralnego trwały zacię
te walk•i wokół bao: reżlmo.wyclt
Gto<:zonych niejednokrotnie od

•

Podziękowanie
za of iorność

e

mm. spraw zagranicznych Danii

Knud Boerg e Ander sen

prof.

dzieży

żek.

Jutro · przybywa do Polski

r------ ------- --

60.0 kibicó w

jedzie

do Starej Zagory

nr al (7364)

kich

kilku dni przez siły wyzwoleń
cze. Wszystko wskazuje na to,

działające
Wyz,woleńcze
w rejonie płaskowyżu centralnena
uderzenie
swoje
go skierują
wschód, by połączyć się z ugrupowaniam1 działającymi na wybrzeżu i w ten sposób odciąć
Wietnamu płd.
O'Lęść
północną
że

siły

od rejonu sajgońskiego.
W pólnocnej częśoi Wietnamu
pld. syt.uaeja wojsk sa.jgońs1kich
staje się cora?: gorsza.
Na rozkaz z Waszyngtonu lotnictwo USA U'liluje 'Qezskutccznie przeszkodz,lć a.ta.kującym silom wy:owoleńczym nasilając z
dnia na dzień bomba.rdowani a.
Od godmny 18.00 w C2JWartek do
gGdzi11y 18.00 w piątek, myśli,ł
ce bombardujące dokonały w
Wietnamie płd. 322 nalotów, zaś
superbombowe e B-52 - 17 nalo-

tów.

W tym samym c.zasie terytorium DRW atak<JWalo· 500 myś
liwców bombardujących USA.
Radio Hanoi podało, że w czwartek i w piątek obrona przeciwlotnic.za DRW zestrze!Ua 13 samolotów amerykańskich.
Terytorium DRW iOOt tet ata.kowM:le od strony morza.

w niedzielę 9 bm. przybędzie z oficjalną wizytą do Poł~kl mini•
ster spraw zagranicznych Danii - Knud Boerge Andersen, Bl:dzie
on gościem ministra spraw zagranicznych Stełana Olszowskiego.
Program kilkudniowej wizyty przewiduje spotkania duńskiego
gościa z czołowymi osobistościami życia państwowego naszego kraju; odbędą się polsko-duńskie rozmowy prowadzone przez obu ministrów spraw zagranicznych. Jak można przypuszczać, spotkania
te i rozmowy pozwolą na przedyskutowa nie wiciu najważniejszych
problemów międzynarodowych, zwłaszcza europejskich, będą także
okazją do oceny aktualnego stanu oraz możliwości dalszego rozwoju stosunków polsko-duńskich.
Dnia
obchody
Teg-0roczne
Kombatanta (15 bm.) odb:;"wać
europejkrajach
s.ię będą w 19
których przedstawiciete
skich,
krajowych związków kombatanspotkania w
czasie
w
ckich
Rzymie w listopadzie ub. roliu
uchwalili apel w sprawie zachowania pokoju l bezpieczeń
stwa w Europie.
Prezydium postanowiło zwoła!!
w maju bf. plenarne zebranie
Głównego, w którym
zarządu
przedudział
wezmą również
Związku lnw~dów
stawiciele
Wojennych, Związku Oclemnialych żołnierzy oraz Grgani21lcjl

Posied zenie
Prezydium
ZG ZBoWiD
przygotowań do
Omówieniu
obchodów Tygodnia Międzyna
rodowej Solidarności b. Kombatantów poświęcone bYlo ostatnie posiedzenie Prezydium ZaZBoW~ pod
rządu Głównego
prezesa Mieprzewodnictwem
czysława Moczara.

młodzieżowych.

Posiedzenie Prezydium
(Dokończenie

ze str,

1)

tego postanowienia jest dalsze wzmożenie ruchu turystyki zagranicznej.
Utrzymanie 15-procentowej opłaty przy sprzedaży dewiz uzasadnione jest potrzebą gromadzenia niezbędny~h środków
na rozwój turystyk! krajowej.
Wpływy pochodzące z tego tytułu przeznaczane będą na CenTurystyki i
tralny. Fundusz
Wypoczynku.
Prezydium Rządu rozpatrzyło
następnie sprawę statystycznych

wych biur projektów. Uchwala
porz;idkuje gospodarkę finansową w tych biurach, dostosowubyły
do ogólnie obowiązują
ją
jąc
dopływu
wystarczającego
niały
cych zasad system u finansonainformacji. Rząd postanowi!
wego, jakie zostały wprowadzołożyć na pre,zesa GUS obowią
ta stazek rozszerzenia badań staty- ne w 1971 roku. Decyzja
kolejne ogniwo w procenowi
ludstycznych warunków życia
i objęcia tymi badania- sie usprawniania działalności inności
westycyjnej.
mi podstawowych grup społecz---------------no-zawodowych .
Prezydium Rządu rozpatrzyło
projekt uchwały Rady Ministrów zmi.>niającej dotychczasowe przepisy w sprawie gospodarki finansowej państwobadań
ności.

warunków bytowych ludDotychczasowe badania
wycinkowe i nie zapew-

Śmierlelne

porażeołe prądem

Dziennikarski rajd przez trzy woiew6dztwa

Nowoczesność

B

Tra.giczny wypadek wydasię wczoraj w miejscowopq.w. Wieruszów.
Osiek,
poraża.ny prądem
$mierte1nie
zo&ta.t pracujący przy załadun
28-letni Sta.nisla•W
ku drewna
zaitrudTliony w Pow.
Switoń,
Lokalnych.
Dróg
Zarządzie
Podczas ma111ewrowanla dźwig
wysoki~
linii
dotkinął żurawiem
sposób
go napięcia 1 w ten
prąd pora.zil Sw!tonla.
O godz. 18.10 w Lodzi !!a
•
Wiesława
Al. Politechniki 4.2
W. (Energetyków 8} wychodzą::
zza samochodu na jezdnię wpa16-mles\ęcznym
z
dła wraoZ.
pod motocykl 0813
dzieckiem
LK. Na szczęście skończyło s1ę
na niegroźnych stłuczeniach.
• o godz. 19.20 na skrzytowaniu Letniej i Długosza, Eugeniu0sz R. wysiadaj11c z tramwaju J:nii 2.5/10, będącego jeszruchu, upadł na jezdnię,
cze
raniąc sobie głowę.
rzy!
ści

w służbie zdrowia

(Od spec1alnego wysłannika)
Jak już podawaliśmy, z okaPracownika Slnżby
zji Dnia
zorganizował
Zdrowia, resort
zajmujących
dla dziennikarzy
I
się problematyką lecznictwa
t:rzydniowy
zdrowia
ochrony
rajd przez trzy województwa bydgoskif.I l wai:poznańskie,
sza wskle.
jaki
problemów,
Wachlarz
zapre-z,entowano dzlennikat"Zom z
całej Polski był nie-z,wykle bogaty. W praktyce, były to wła
ściwie zagadnimia pracy wuystkich typów placówek - służby
zdrowia, jakiml resort zdrowia
dysponuje: wiejskie ośrodki i
izby chorych, szpitale powiatowe l miejskie, powiatowe zaz.inkłady opieki zdrowotnej -
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Rządu

te.igrowane placówki wszystkich
dzialalność pogotowia
typów,
ratunkowego i kliniki a.nestezjologil i reanimacji w Poznaniu, tamtejsza Akademia Medyczna I na koniec problematyka uzdrowisk i opieki spotecznej.
trzydniową podró:t.
Jak na
był to program nie-z,wykle bogaty. Wiele my, dzlenn\k&rze,
przy tym poezy11lć
mogliśmy
GbserwacJi, dających możliw'lść
porównania z rezultatami działalności służby zdrowia na terenie naszego miasta · I województwa. R.zecz oczywista, do
probl€mów tych pawróclmy w
najbliższych dniach w naszych
(L, - Rud.)
publikacja.eh,

•
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19:1 ill:O na otwarcie Lokalne derby drugoligowców
hokejowych
mislrzoslw świnia
W Pradze rozpoczęly się w
38 mistrzostwa świata i
50 mistrzostwa Europy w halce·
na lo.ctzie. W roz,grywkaoh
~
grupy A uczestniczą zespc>ly:
ZSRR (<>brońea tytułu), CSRS,
I
NRF
Finla1n<lii,
Szwecji,
szwaoca.ril.
ilnau.guracji
Na uroczystość
mistrzostw w pałacu sportowym
w parku im. Fucika przyby;1:
sekretarz generaJny K.C KPCz,
Gustav Husak, prezydent CSRS,
Ludvlik Svo·boda i premier LuObecny był
bomir Sztr-0ugal.
amba.sador ZSRR w CSRS 3.
Czerwonienko i tnni d~-ploma
ci, a•k.redytowam.l. w Pradze.
oruz
tur.oleju
UczestnLków
przew-0dniczący
powtal
gości
komitetu organiza.cyjneg o, prze·
piątek

Czech~slowa.cklcgo
wodnLczący
Andrst, a
Hokeja
Zw ią mrn
następnie przewodnLczący LIBG

z.

Szwajcar John F. Aheame dokona! U•roczystego otwarcia mistrzostw.
W ina•u.gura.cytnym poje{jypirn
reprezentacja CSRS rozgrGm1ła
(5 :O, 8 :O, 6 :1).
szwa 0jcarię 19 :1
W drugLm, piątkowym me.!'lU
bCJ1kejowy>eh mistrzostw świata
ZSRR pok0inala NRF
drużyna
11 :o (3':0, 3 :·li, 5 :0).

Tornlf) · eliminacyjny
koszykówki
W

hi.sz.pańSikiej

miejscowoś~l

Leon rozpoczął się ellm'.a!acyjnY tu.nniej do mi.strzostw Europy w kOiSzykówce juniorów.
nim reprezentaUcz,estnLczą w
Szwecji, Anglii
cje Hisiipan!!,
i Polski.
W pierwszym spotka,niu nasi
1'e;>rezentancl od!!ieśli
młodzi
natl
zwycięstwo
zdecydowa.ne
106 :60 (42:29), a HiszSzwecją
panie pokonali Ai!llilików 82 :51
.
(39 :·2.ij),

Star t • Wl6k niarz
Nie zabraknie chyba kibiców
jutro o godz. 16 na stadionie
przy Ul. Teresy 56, gdzie dojdzie do lokalnych derbów druligi naszego okręgu
II
żyn
Startu I Włókniarza Pabianice.
Warto na stadion przyjść go
dzinę wcześniej, gdyż Start zaprosi! „na przedmecz" orkiestrę
Garnizonu WP w
Lódzkiego
rytm której maszerować będą 1
kompanie wojskowe,
śpiewać
przygotowujące się do Festlwalu Piosenki Wojskowej w Ko-

- Widzew, które rozegrane zostaną jutro o godz. 11 na sta•
dionie puy ul. Kilińskiego 188.
Ponadto w klasie międzywoje
wódzkiej grają_: Znicz - Wista,
Polonia - Orze!, Ursus - GwarZyrardowlanka ,
dia, Avia
Wigry, Lublinianka Stal ConWłókniarz B., Hetfuan cordia,
(m)

i------. -------- --

łobrzegu.

A oto wypowie4z1, jakie uzyod działaczy obu klubów przed derbami.
I. WIETESKA (Start) l Przygotowania przebiegają normalnie, wszyscy są zdro'Yl I chcą
na własnym terenie odnieść
tym bardziej, że
zwycięstwo,
mecz mibędzie to pierwszy
strzowski Startu w tej rundzie
Dlapublicznością.
swoją
J;ll"Zed
~go też zapewniliśmy spotkaniu
I nadal
oprawę
odpowiednią
chcieli podobne trabędziemy
dycje podtrzymywać.
w. - RAJNCHOLD (Włókniarz
Pab.) : Nam pomagać będą w
boju ze Startem kibice, których
wielu wybiera się do Lodzi na
to spotkanie. Poza tym zespól
trenuje normalnie, wszyscy zadobrym
się
cieszą
wodnicy
zdrowiem,
Spotkanie to sędziuje p. E.
Gawlik z Katowic.
Dziś odbędą się dwa mecze II
ligi: najciekawsze spotkanie tej
kolejki ROW - GKS oraz Piast
- Garbarnia. Jutro poza spotkaniem Start - Włókniarz graSląsk, Hutnik
ją: MZKS Lech, AKS - Motor, Urania Star.
Górnik, Zawisza

skaliśmy

WLOKNIARZ -

WIDZEW

Najciekawszym meczem lclasy
międzywoje"'ódzkiej -będą lokalne łódzkie derby Wlóklllarz L.

Kolarz Belcha1ow11
slarlaja w Maroka
Czlonel_c kadry na.r-0dowej Józef Kaczmarek z LZS Belehatów wyJechal z kilkoma swoimi
wyścig etaipowy
kolegami na
do Ma.raka.
J. Kaczmarek objęty jest eell!traLnym szkoleniem i je-żeli nle
zakwall!ikuj e się on do drużyny narodowej na jubileuszowy xxv Wy'Ścig Pokoju ~ to
zostanie przez PKOl.
wysła.ny
na. wy~ci,g dookoła AnglU,

Dzisiejsze imprezy
Pllka nożna, Polska - NRD,
międzypaństwowe,
spotkanie
godz. 16.30, al. Unii 2. Przedmecz godz. 15 Juniorów Lodzi 1
Opola.
Zapasy. Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w st. wolnym
godz. 9-13 i 15-21, al. Unii 2.
Puchar Polski
Koszykówka.
eespolów męskich godz. 18.30
Korona
Polonia Warszawa
Kraków, godz. 20 LKS - Polo2.
Unii
al.
Warszawa,
nia
Turniej zespoPiłka ręczna.
lów żeńskich o puchar prezesa
ul. Teresy 56.
10
godz.
Startu,
'l'urniej drużyn męskich ChKS
- „Komunalni" godz. 12, ul,
Kosynierów Gdyńskich 18.

g1111111111111111101111111111111111nman11111111111111111111111111111g
Fabryka domów - jako całość ma być oddana do
eksploatacji przed 1 maja br., zamiast, jak to planowano, 3'J czerwca. Budowa przyspieszona zostanie
więc o 2 miesiące. Powodzenie zależy od stopnia
zaangażowania generalnego wykonawcy - Łódzkiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 1 i
podwykonawców „Elektromontażu" i ŁPISiE. W skład
tej inwestycji, wchodzi poza samą fabryką także i za1Plecze socjalne dla załogi: dwia 10-piętrowe budynk,i hotelowe przy ul. Goplańskiej, oddane już w marcu wraz
ze stołówką, Aktualnie buduje się tam łączniki pomiędzy
budynkami. Mają się w nich mieścić świetlica i punkty
usługowe dla potrzeb mieszkańców hotelu. Praca ta zostanie zakończona do 30 czerwca.
Dwa tygodnie temu pisaliśmy w !'aporcie o rażąA cych brakach materiałów budowlanych na łódzkich
'W' budowach. Dostatecznych zapasów kruszywa jeszcze dzisiaj nie ma, ale nie notuje się już postojów na budowach wynikiających z braku żwiru. Niemniej ŁZB stwierdza niedobór 38 tys. ton kruszywa na
bież. kwartał. Przyznano nam 85 tys. ton, a potrzeba
ponad 100 tys. ton.
Fakt, że od 1 kwłetni.a w kopialniach kruszywa obowiązuje inny system zarządzani.a i płac, w ślad za eksperymentem przeprowadzonym w cementowniach m. in.
w Działoszynie, pozwala na bardziej optymistyczne spojrzenie na sytuację. Jeśli eksperyment płacowy (wzrastająca premia od każdej dodatkowej tony kruszywa) „zagra"; wszystko wskazuje na to, że kruszywo nie powinno być przyczyną postojów na budowach.
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Mimo zapewnień złożonych nam dwa tygodnie temu :

e ~z~raft~~;or:ra{~~;~~buk~~li~c;::r~~f\z!~ §
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materiałów tych w dostatecznej
„dziurawki" ilości w Łodzi w dalszym ciągu nie ma. Zainteresowane przedsiębiorstwa łatają braki pożyczkami od przedsiębiorstw podległych innym zjednoczeniom. Cegłę trzeba będzie oddać - polityką pożyczek kilku oeg.ieł nie
zmoderni zujemy Łodzi.
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej przyznało
A ŁPRI 10 ko tłów do przygotowania masy asfaltoW wej. Do tej pory przedsiębiorstwo nie posiadało
ani jednego takiego kotła. Przydadzą się w robotach d r ogowych.
Na KSR w t.PBM nr 1 postanowiono przystąpić w
bież. roku, poza planem, do budowy 16-kondygnacyjnego budynku - wraz ze stoł6v;ką dla Politechniki t.ódzkiej. Gmach ten przeznaczony na Dom Studenta zostanie wzniesiony t>rzy Al. Politechniki, tuż przy istnieją-.
cym tam 10-piętrowym akademiku,
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Biuru Projektowania Zakładów Włókienniczych.
Do tej pory - do przeprowadzki nie przystąpiono.
Wiadomo powszechnie, że projektanci tego biura pracują w pomieszczeniach rozrzuconych po całym .mieście, w
warunkach nie mających nic wspólnego z tym co się
nazywa kulturą pracy. Tym bardziej zaskakuje nas to
odwlekanie zagospodarowania wieżowca.
która ten gmach wybudowała,
Załoga „Jedynki",
tynkuje (od wewnątrz)
zwłaszcza ta, która aktualnie
trzeci wieżowiec przy Głównej, wyraża delikatnie móswoje zdziwienie, dodając przy okazji komenw i ąc tarze o niepotrzebnym - swoim - pośpiechu.
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miesiąc

ej.a odbyqa się 3 września 1939 r. w Rudleż to już lat? Zdawałoby się, ie
nikach, pow. Włoszczowa. Masową egze-,
czas zaciera ostrość najcięższych
kucją był mord dokonany przez Luftwatragedi·i, a przecież jeszcze w zieffe z pow,i etrza na uśpiony mały Wiemi, już dawno porosłej nowymi laluń już 1 września przed świtem.
sami, tkwią śmiercionośne narzędzia i w
System mordów rozwinięty został tak
tej samej ziemi leżą jeszcze kości lu- '
H.
dalece, że generalny gubernator
dzi, których na próżno szuka matka,
dla
wywiadzie
w
stwierdził
Frank
brat, żona. Kości i prochy sześciu mi„Vólkischer Beobachter" 6 lutego 1940
lionów Polaków znanych i nieznanych,
roku. „„.W Pradllle np. rozlepiono czeropłakanych już i jeszcze oczekiwanych„.
wone afisze, zawiadamiając, że dziś rozNa 30 milionów strat w ludziach postrzelano 7 Czechów. Powiedziałem sobie
niesionych w okupowanych przez m
wówczas: gdybym chciał kazaó rozkleRzeszę krajach- Europy oraz na frontach
jać afisze za k·ażdym razem , gdy zostawalki pn:eciwko hitleryzmowi - ponad
rozstrzelanych 7 Polaków, nie starnie
18 milionów to ludność cywilna. Ci luczyłoby lasów w Polsce na takie afidzie - od niemowląt pocżąwszy a na
sze''~
starcach skończywszy - odliczyli się w
Polsce prawie pięć i pół milionami martwych. :Pięć lat okupacji, to było jedno
Do dziś ziemia odkrywa groby l szkiepasmo śmierci.
lety, Do dziś trwa ściganie ludobójców.
Główna Komisja Badań Zbrodni HitleNie jest to wyraz zemsty. Konwencja
rowskich w Polsce dokonała przerażają
ONZ o nieprzedawnJeniu zbrodni wojencego podsumowani.a: 50 tysięcy indywii zbrodni przeciwko ludzkości (z
nych
dualnych i tttasowych mordów popełnili
w Polsce hitlerowcy w około 20 tysią
cach miejsc zbrodni. Na te 20 tysięcy
przypada 3.890 obozów koncentracyjnych
i ośrodków zagłady, podobozów i komand karnych i tzw. zwykłych obozów
pracy oraz obozów przejściowych dla
dzieci i młodzieży, obozów jenieckich,
więzień i gett ..•
W ponad 11.500 hitlerowskich obozach
i podobozach, więzieniach i gettach, obozach jenieckich i tzw. komenderówkach
dnia 26 listopada 1968 r.) i prawo nooprawcy osadzili około 18 mln więźniów
rymberskie, sformułowane w statucie I
i jeńców wojennych. Zginęło tam co najwyroku Międzynarodowego Trybunału
mniej 11 milionów ludz.i. Ale trzeba paWojskowego w NorymberdH nie są pramiętać, że nie były to obozy zagłady tawem zwycięzców koalicji antyhitlerowkie jak np. Oświęcim.
skiej lub wyrazem ich zemsty nad
W obozach i ośrodkach zagłady poło
Niemcami. Stanowią, one dla Polski podw
żonych tylko na ziemiach polskich stawę ścigania i karania zbrodniarzy hitym - w Oświęcimiu - Brzezince, na
tlerowskich, są one prawem - zobowią
Sztutowie, Rogoźnicy,
w
Majdanku,
zaniem pokój miłujących narodów wobec
Działdowie, Treblince, Bełżcu, Sobiborze,
ofiar ludobójstwa hitlerowskiego.
zostało zamorChełmnie nad Nerem dalszym ciągu odnajduje się nodowanych 6.725 tys. więźniów z 7.630 tys.
fakty, miejsca
dokumenty,
we
tam izolowanych. Poza tym na ziemiach
zbrodni. Pomaga w tym całe spopolskich hitlerowcy wymordowali co najorganizacje społeczne,
łeczeństwo,
mniej 800 tys. jeńców radzieckich, ponad
~odzież. (Np. ostatnia praca obozu mło
22 tys. jeńców włoskich, kilkanaście tySkłobach). Archiwum
dzieżowego AM
"
sięcy francuskich.
Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitle;ic zyJ.iśmy dni. Było ich 2.078. Dni
powiększyło się w
Polsce
rowskich w
okupacji. Dni i nocy morderstw,
ostatnich latach o tysiące akt, fotografii;
egzekucji potwornych w okrucień
mikrofilmów i fotokopii. Aktualnie prostwie i w zdziczeniu h itlerowskich
wadzi się w Polsce około 7 tys. śledztw,
z których wiele jest już na ukońmeniu.
oprawców.
Wyniki przesłane zostaną odpowiednim
Hitlerowska armia znaczyła każdy woprokuratorom NRF, Berlina 1achodniego
jenny krok w głąb naszego bezbronnego kraju - mordami. Pierwsza egzeku. l Austrii.
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Zakłady

Kserotechniczne „Prexer" opra ...

cowaly nowe atrakcyjne urzą
dzenie wizualne - aparat projekcyjny UV-700 „Junior". W
ol<resie wielkiego zainteresowania przezroczami, które szybko
w ypierają wśród hobbistów fotografię czarno-białą negatywową,

można

„Juniora"

uważać

za szlagier, pozwala on bowiem
na projekcję be~ zaciemniania
pomieszczeń.

w

z tymi zaletami,
z wyglądu przypo·
telewizor, doskonale
m i n ający
nadaje się jako pomoc naukowa dla wykładowców w szkołach i uczelniach, do wygłasza
nia prelekcji, może mieć zastosowanie w szpitalach do przeklisz rentgenowskich,
glądania
do wykonywania
służyć
może
kopii, rysunków przez kalkę
itp. „Junior" jest
techniczną
wyposażony w specjalny ekran
o wymiarach 700x700 mm. Pozwala to na oglądanie obrazu
wyświetlanego z taśmy o szerokości 35 mm, bądź z przezroczy oprawionych w ramki 50x50
związku

projektor -

(InformacJa własna)
mm (pojedynczych lub po 25
sztuk). Ma więc „Junior" wiele zalet, które znaleźć mogłyby
szerokie zastosowanie przy odspopul~ryzowaniu
powiednim
tego nowego sprzętu . oraz operatywnej jego dystrybucji,
Techniczno-HandloCentrala
wa „Foto-Kino-Film" zajmująca
się 1·ozprowadzaniem tego typu
sprzętu,

zakupiła

w „Prexerze"

w 1971 roku 1000 sztuk „Juniorów". Jak się do Ich sprzedaży
zabrano - uie wiemy, fakt że
o istnieniu takich urządzeń dowiedzieliśmy się w fabryce, a
nie spotkaliśmy ich dotąd w
witrynach sklepowych. Losy tej
dość dramatyczne.
są
nowości
Centrala nie odniosła w tym
wypadku sukcesu handlowego.
W związku z tym, nie spn:edawszy zapasów z 1971 r., na
1972 rok nie zamówiła w Lodzi ani jednego „Juniora". Ta-

ki „niewypał" oczywiście barJ
dzo boll producenta. „Prexer"
jednak nie zrezygnował. Postanowi! dokonać sam sondażu
rynku (choć wcale nie jest do
w wyniku
tego powołany).

padają

Z

odipowiedzi równie;! bair.

koleł

-

tóumlel! 1W1!7retD ~ -

pcikonną, ta~łc.Zlnie
nq t1'1J3iq. I ona Z'dlob~
nie byto

O/e!I&

5entyment4l-

aię

chwflamł

na ooruchiy protesitu.

~szcza s1Ll}est1J'Wscenie obląkam.ia,
w p.opiJsawej
kiedy rozdaiwala f;vlwyjne kw>art~i S>POtYkam.ym osobom: a i my z kolei of!{llJ'.ujmy kwiatek
tllrnam.ia Teresie Ma>TCZe-iookiej za tnteresują.ce od•
tworze.nie tej roll.
Znaikonlticie operujq,cv glo&>em, bairdzo p.rzy tym
męski Jam. TesMz, ja;ko prait.l>da>iruńe n-eksp>rowskl
d<>Mtnie zaaJGcent<>wal faba.Li.Zm
król Klaudiusz,
oz!o<wieloa, który, dopuściwszy się ;.edne; zbrodlni,
zmuszony jest popebniać dalsze. Sw!etna, bmrdzo
konsekwenmi e poprowaidzona rola. Ma„ia Chwalibóg trafnie osad.ziła su,'Oją Królową Gertrudę to
st!ll!U. samego spekt~u. Po!onl lbSZ nie mial g!ęt•

młody

na.

była

i gniewny

wla8ciwej wiele
kości ł blyll'kotlliwej m'teligencjl
setek lat później Talleyro;nd-Owi. Nie bez pr2yczyAle
n11 nazwał go Ham.Ze-t „glu.piiln wści:bsk im".
Poloniusz byl równ i e.i! niebezpieczny i to tym bar·
I to wla.fnie
d.ri aj, :he mi.al pozory poczctwca.
chci<ll u.wyiptllklitć S/la.womir Mlsiwewi.cz,

Jedni więc wld>zą w n!nn meLl:mcholi ;ttego fltozo•
fa, subte~nego estetę z ksiqżką w ręce przechailnnl
dzającego się 'PO krużga.nka>ch zamkowych,
skłonnego eto depr08Ji,
neUJ1'astenika
typowego
czl.owi eka slaibej woli, nie mającego sil, aiżebt1 zaLoort,es Krz11S>Zf,ofa Różyckiego byl w 1 aikJcie w
równej mierze serdeczny ! słoneczny, jaik posępny
mien i ć w czyn swoje zanniad'y >lid. Mo:!>na tnterprei gwalt<:Ywny w ak.cie ostartn,m. Prócz n ich wytowa.<! go rozmańcle, przv czym Jec!maik większo~<l • stąpi!i:
Andrzej
Stam.isiaw Kwaśniak (Horacy),
z na>s przyima, U rację mial Boy (i nie tyUro Boy I)
Herder (Roserokram.tz), Ma>r!u.sz Leszczyńsk i (GuilMieczvstaiw
(Ozryk),
Obidm.U!lk
Kairoi
denstem),
wairan·
za>sad1ticzym
j!Mt
„ml.odość
że
zaiktada>Jąc,
W.!odz mtierz Kw1Wkowskl i
Szan-gam. (Reyinaido),
klem tej r~i:_',
He1111'yik Stais.rewskl (GrQJbMze), Jam.usz Kran.oczyik
'
ł inni.
(Fortyinlmw1)
to ja>SlnO z 8<111nego telo&tu lłdtukt, a ł

W)pl4Jka
przeprowadzonej „po partyzancku" akwizycji, „Prexer" uzys- sprzeczrno§ct oha.rQJk.teru. Hmnleta tDS>PT<l<IOledil'fwla
kał na swój adres„. 1.300 zamówlaśn ie jego ml.ody jeszcze w tek. Dobrze się więc
wień, z których zrobil prezent
dzieje w państwie teatra.mym, że ostaitMo m.o<l<nl
centrali handlowej. I dopiero
wówczas centrala złożyła zamó- staU się w ninn Haonleci młodzi. Dobr.ze również,

Tea-trze Jairaicra, który wyistq,pil ostaibnt.o z
tej &Z;tuJol, tybtll.ową rolę kirlm)e mrody
Marrek Ba.rgieWU>ski.
artysta -

wienie na „Juniora" na ten rok. te w

„Prexer" poszedł w tej partyzanckiej akcji jeszcze qalej.
oświa
Ponieważ na wystawie
„Junior"
Bułgarii
w
towej
duże zainteresowanie,
wzbudził
łódzkie zakłady przesiały materiały informacyjne dotyczące tego sprzętu wszystkim radcom
handlowym krajów RWPG. Mo·
żna się spodziewać, że tym razem z tej Inicjatywy producenta skorzysta z kolei Centrala
Handlu Zagranicznego „Warimex". Nasuwa się jednak logiczne pytanie - po co ta cala
wysoka specjalizacja, rozdział
funkcji produkcyjnych I handlowych, skoro technicy produ-

ZOFIA TAB.NOWSJI&

z•

Przypomunann to zdarrzenie n.ie be.z po-u><>d<u..
Szek9.p i rowslcie arcydzieło to wy.staiwiamo w róż
i jaJko tr(J9ed·tę
nych ksztaUCl!Oh sceni>cznrych
psychologi.cmą, I jlllko dramat zemsty, jaJw sztukę polityczną i... sensacyjną, pl"Zy czym na wa.tk te pytam.te, jllikl ma „być al.bo ni>e być'• 8<lll1l MÓ·

W

C

manu o lf:lllm. a.te- ternteri.t iło wla~ bo !IWl!!Gid 7ol'M ~~
Lecz OZ1/ ibt>omt• 1/12lllal go za ~jego ina.stępcę, bu.ntu;e się n<llŚO•
by ZOJ(Jra.ć Hamueta.
przy ~ motorem jego
mials>t przeciWlko zbu,
zagrać go 11UAŻe kaMy'l
poc2'Ucóe s.prawied!iwcści
poczytnań jest zarówno
Osobiście wid.złtałem jud wielu Hannle•
miniej udany bt1l · jak i żqdlza l/lkcz;ramha mordereów ojca.
tów, a wśród ni/eh
jeanełnterpretacjl
w
duńs~i
lcrólewicz
„Mtooy, gnt ewny" Hami!et BMg l el&wski.ego n!eKMola
clotorów zna.Jwm~tych wówcza>s
go
Adwentowicza, /Gtóry w roku 1930 z<JJgral tę rolę zwykl,e d!/JIUl>mi=i>e i gwaiJWWnie (cza.sem naiwet
17'fDGltownie I) mainłjestu.je swój bWlit i gniew,
zbyt
naz11dztś
w lAXlzi, w tvm sannym te<llbrze. /Qtóry
lecz Jest Tów.nleż refbelos!/'}ny, kiediy, tirzytmw,ląc w
wa s i ę Teatrem Jan-a.cza.
.Mimo wiel*iego UZ>llalnt.c, j~. ~-· młalem ręce czainlkę daiWno ~rlego blaai00> filozofuje na
dLa n i ego, 8'bWierdzić mmzę, że 10 GWJPn CZ(UWJ temait nico.łoS tyofa., ł 10%'1'!.llncz;jący w sw<Jdej pl"Zej•
Adwentowicz byl ;u,t w tej rou zbylł cięil/<.t, zby1 mu,Jqicej boleki gdy ~~ „Kooh<ZWm Ofet"!ę".
paiWtvozny ł d:ekllllmlllCWnv. po prostu„. za lłf4ir'1łl
6ooni. :WA~
w iersza (z.byt n<2!Wet z!.ośtilwego I), crUllwWa.nego
wówczas w „.Reywb~''. a z~qcego ai.ę
%•Wrotki ;

rynek

---

ł6dzkich

„Hannletem - K.airol?„. W§ród dytSkir.emeJ 1ir0skl
W kącie Sze~spira dzirwuje się diUJch:
o, k.ró/.ewbc.zu.! Gct.zież są twoje wlo>sJd1
o, mój Hann!ecie I Sl«j.di:eś UAZ\i~ te'n brzuch?.„"

Nowość która nie może trafić na

* *

przeżycia,

t>dob<no JcaM11 t*WI'

Znala.& to tet a'!DO'je odl1'ficNJ

.

il:
leczy

najokrutniejsze naweł
ale zbrodnie reżimu hi.
tlerowskiego nie ulegną w Polsce
Francji
Prezydent
zapomnieniu.
:Auriol powiedział, że „o zbrodniach hi·
tlerowskich można by zapomnieó wówczas tylko, jeśli Niemcy będą o nich pa•
miętać ... "
My musimy ciągle 3eszcze pamięta&;
Nie, żeby wzniecać lub podsyeać niechęć
do Niemc'ów. Obce nam jest uczucie
zemsty .i nienawiści. BędZiiemy nieść nasze MEMENTO w imię poczucia sprawiedliwości, w imię uchronienia obecne·
go i przyszłych pokoleń przed nawrotem
nazizmu i f.aszyzmul
zas

mmmnmm11mllllDJilDlllIOD111mnm1111mmmnnmnumm11romumum11111111J11

Na scenach

:

w

P(>:z:ninf~
Himmler 15 marca 1940 r;
o głównym zadani.u dl&
formacji hitlerowskich
zmszczemu wszystkich Polaków. Dlatego
nie może pójść w niepamięć najmniejsza
cząstka prawdy o męczeństwie, które
stało się tragicznym udziałem Polaków
i wszystkich okupowanych przez m R1eszę narodów Europy, NJe może też. pozostać zbr6dnia bez kary,
W zachodnich strefach okupacyjnych:
Niemiec, w wyn·i ku postępowania denazyfikacyjnego uznano w latach 1945-1947
minimalną ilość hitlerowców jako ciężko
obciążonych winą za zbrodniczą działal.
ność: 2,5 proc. w strefie amerykańskiej,
1,3 proc. - w brytyjskiej i 0,1 proc. we francuskiej. Sądy alianckie skazały
5.025 hitlerowców za zbrodnie wojenne
i przeciwko ludzkości, w tym 806 na ka·
Wyroki wykonano na 486.
rę śmierci.
Reszta została ułaskawiona. Zamieniono
im śmierć na dożywotnie więzienie,
Wszyscy skazani przez alianck.ie sądy, o
ile ży)ą - z wyjątkiem Rudolfa Hessa,.
- znajdują się na wolności, albo opuśc1i1
li więzienia na skutek dalszej łaski.
Do 1970 r. w NRF skazano łącznłf
6.264, a w NRD - 12.821 zbrodniarzy hi·'
tlerowskich. Oto wymowna ilustracja
praktyki ścigania ł karania zbrodniarzy
w dwóch państwach niemieckich. Liczba
ukaranych zbrodniarzy hitlerowskiQh pochodzenia niemieckiego w NRF, NRD, w
Berlinie zachodnim i Austrii oraz w pań
stwach okupowanych W · czasie Il woJnY.
światowej przez Ili Rzeszę nie przekra.
cr..a 45 tys. osób (w tym w NRF - 6.264).
Na jednego zaś skazanego w NRF przy.
pada 40 tys. zamordowanych przez nie-!
.
.
go ofiar.
powiedział
w~zystk1<:h

premierą

le n:fie tyiko mlado~ó jest jego gl6tMnym
ai11rybwtem. Iswme, że a>rtysta z talenreżvsera Jasna
tem reaLllZuje koncepcje
Maciejowski ego, ~tóry, me f)O'U>tarr:zając
stereotypów, sz11>ka ~rodków acentcznych,
tę
z·blbżai;lq.cych do dzisiejszego widza
&Ztwkę z elżbietańskiej epoki. Jest to ty7n tatwi.ejsze, że przecież „Haonlet" jest zm=ze wsp~.esny,
a glówny boooter diramuzitu z<Dwsze naim bliski, jako te w jego ba.rdzo /ludzlkich sprzCCZ'nOA-01.a.oh
odlbilcie ~
I rozterkach dostrzegam11 często

A

sla.bołcl.„

~. ustaiiaijącvm ton., a ł f'Ytm całego
.wpektaJ!clu, jest ·Hamlet MlllTka Bairglelowslciego. Jego królewicz duński to nie ainemlcrny f ilozof, nie
się n iezdobny dO koncentracji nerwowiec, ale cz!.owlek
ratując
nowości
kujący
przed niepowodzeniem zmnszen1 kon~ret.u i · cz111nu - i wtedy, ki.ed>y d1!i<Ua z otwarhandlowców w tą pr.z.ytbtcą, a. i wówczas, kl.edy wktada na siebie
zastępować
są
wyszukiwaniu klienta?
mas.kę fi;keyJnego oblędu. Ma on Ja,$no sprecvzo(M, Kr.)
wa:nv program dz ialarr1Jla, Nie WJilStępu.je ~o .PTC!

BMwa kostfiu.m6w tńrzymam byla w t.on.lllCfach
Jedynie
szatrych i CZM'nych, ciemnej czerwieni.
cz;gresyumiejsze ptaimy ko!ory~tyczne wnieśbl tu 1aubrainA komedi.anc! wędrownego teatru,
sk1'awo
któr.zy 300nę „nu>rderstwa Gonzagi" zrea.Uzowati w
formie pam,tominny. Ccaość rogrywała się w oparc>u o zmonfiowainą przez ZO.flę W!erchQw!cz „maO jej specyt!ce obszvnę eto granita. SZekspliral'.
szernie pb8al jut „DztenniJk" onegda-j. Tu więc tyik-0 krótk-0, że zpsk<Ita ona aprobatę również teait.romainów ~~kh.
Forma, w jrek iej spo!szczyl „Hamleta-" J. s. Sito,
Wiąże bardziej tę sztukę ze wspótczesnościq a>ni·
żeti jej d<Wme pootromam.tvcme przeklady, '
je9zcze Jedm,o. Napomknąlem na wstępie
że kad:dy tllktor chcialby zagraó Haimteta'.
za przykladem
N.ie Jest to Jednaik ściste:
s~ Bernhar<tit mairzy o tym również„.
nr.e1edna aikt>orka. W Zespole Tea.tru im.
Jair= Jest mloda, u.tale11itowa'7ta artystka
mat~a zna~ite wa.ru.nkl eto z>fmterpretowani a tef
rol i . Ewa M tl'OtOOka. Gdyby wtęc - obok. Barg ieloWskiego - demo :Jej moiin00ó wvkorzystam,;,a {)U)ej
sza1nsy, byłby to (talk sqdzę) msperyme.nt naipraw
•
dę bardiZo ciekaiwy!
MIEczysz.Aw JAGOSZEWSK!

I
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.f:.odzi

pracowników
służby zdrowm
Prezydium RN m. Lodzi inż. Ksawery Krassowski udekorował
wczoraj
wysokimi odznaczeniami państwowymi zasłużo
nych
pracowników
służby
zclroWlia.

łódzkiej

SREBRNE KRZYŻE ZASLUGl: T. Olbromski, J. Oszul·owski, A. Bla<zczyk, M. Chmielewska. M. Lowicka, B. Lech-Falczy1iska, S. Serafińska, S.
Szymczak. A. Windhausen, t.
Karwowska, D. Janko\\'ska-Siwińska, B. Dzionek, K. Dziedzic, K. Darczyńska;
ZASLU-

GI: L. Nita.
Wręcz(}nO

tal{że

"'Honorowe

Odznak.i m. Le>dzi. Otr7.~·mali
je: K. Bodalska, H. Iwaszkiewicz. K. Wilk, Z. Kornacka,
s. Góra;ek, M. Ganclerz, P.
Dyktyń~ki,
K.
sten.<!!lrt.
J.
Wojtczak, J. Aleksandrowicz,
R. Rutkowski, H. Sobolewska,
Z. Korczak.

to stosunkowo niewielki okres czasu. Jedokres szczególny, w czasie któ1•ego członlrn
organizacji ZMS zdali pomyślnie egzamin z
dojrzałości
politycznoj,
poczucia odpowiedzialności,
wyrobi~nia społecznego, zdyscyplinowania, wierności dla partii 1 jej idc.i. Znacznie ożywiła się działalność organizacji
zakładowych.
Szczególną
uwagę
zwrócono na problem
umocnienia szeregów ZMS, na jego robotniczy cbarat<tcr,
polepszenia metod i stylu pracy, na zwiększwie oddziały
wania na mJodzież.

nakże był to
wle łódzkiej

szeroki udzial wzięli lódz;:y
ZMS-owcy
w ogóln(}narodowej
dyskusji
nad
wytycznym! na
VI Zjazd PZPR
a później w dyskusji na·d sposobem wc1ela·n !a
w ży'Cie
jego
uchwal.
t.ód7.ka o·rganizacja ZMS Wl>\czyta się także czynnie w pca·
ce zwią1.ane z kampanią
.vyborczą do Sejmu PRL. W
trnlejnych
„Niedzielach Mio~•:ge>
Wyborcy" ponad 4 tys. dzwwCZl\t i chłopców z łódzkich układów p1·acy i szkól
pr7.~·p1·.1cowalo społecznie około 12 tys.
god1'in. A jeśli już mowa o
czynach
spolecz,nych,
nie od
rzeczy będzie
wspomnieć.
że
znaczne efekty uzyskano także
w rama-eh czynu „Leninowi chwała,
Ojczyżnie
serca,
Miastu -

praca".

Ponad 60

tys.

osób przepra-

Kto najdalej wyląduje
na ,,Musze-100''
W następną niedzielę lód7.~Y
rz~·bownicy rozegra)ą trapycyjne już za wody na celność lą
dowania. Odbywa się to w spvs6b następujący: na murawie
lotniska
zaznacza
się
cho"ą
g!ewkami 3 kwadraty polożoue
jeden za drugim o wymiara on
10 x 10 m. Szybowiec z .zawo:!nik:em wzbija się w powiet~!C
przy pomocy wyciągarki, wykonuje krąg nad lotniskiem, a
następnie ma wylądować w o·

z,naczon~"m kwadracie. To jest
punktowane najwyżej. Pozostadwa kwadraty
upremiow::!-

łe

są

ne"

odpo\viednio

ilością

mniejs~ą

punktów,
a iądo\vantc
poza nimi daje w ogóle O.
Zawody są emocjonujące ta.kże dla
kibiców.
mamy
wi~c
nadzieję. że 16 bm. o godz. l.ll
na Lubl!nku
zbierze się v.:h,
jak zwykle spora g.romada. Zawodnicy
startować
będą
na
szybowca.eh „Mucha-100".
(jp)

Szczepienie przeciwko Heine Medina
Państwowy
inspekto·r
sanitarny dla m. Lodzi podaje ~o
wiadomości

iż

odbywać

się

bę

szczepienia przeciw chor<lbie Heinego-Medina szczepion ·
ką doustną zawierającą III typ
wirusa polio, w dniach od 12
do 14 bm.
Szcze.pieniom typem Ul wirusa polio podlegają wszystk'e
dzieci, które dotychczas nie !Jydll,

ly szcze·pione typem
Ili,
a
szczepione byty typem I. Szc 7 Ppienia odbywać się będą
we
wszystkich po.radniach „D" uraz w żłobkach. Dzieci z przedszkoli
posiadających
obsadę
piatęgrt!arską
oraz
ze szkól,
doprowadzone będą do poradni „D". TermLn szczepien aie

nutą

ruchl~wość

wykaq;uJą

placówki kulturalne PZG
klub w Lortzi (ul. Piramowicza
12) oraz świetlice w Radomsku,
Skierniewicach i w Sieradzu.
O~obna

karta w działalności
PZG to jego Klub Sportowy, 1
2!3 czlo.nkaml. Trenuj!\ oni w

il DZIENNIK

ŁODZKI
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czterech

grupach
teren(}wych.
uprawiając aż 9 dysc~1plin sportowych,
m. in. lekkoatletykę,
plywanie, sporty zimowe i koszykówkę.
Piękne efekty daje
to zwlaszc7AI w grupach młodzieżowych przy zakl~dach ~;:
chowawczy?h. w Lodzi I
wym
Miescie.
Ale "". sumie
sport gluchych ":'". po mim~ ich
zapalu -: w chwili obecnei na-

ZMS

KL PZPR rozp(}czyna dwudniowe obrady IX Łódzka Konferencja
Spra,wozdawczo-Wybo~
cza ZMS. Konfet·encja podsLlmu.je dwuletni dorobek organl·
zacji, nakreśll glówne kierun!<i
pracy na lata 1972-73 oraz dokona wyboru
nowych w!adz.
Jej obrady będą jednocześ•1:e
zakol\czenlem trwającej od 15
kwietnia
ub. roku
kamp3,•1'.!
spr a W(}Zda wczo-w~·borczej
ZMS
w szkC>lach, zakladach pracy l
dzielnicach.
Ko·nfercncje dzielnicowe wybraly 110 delegató,v
na
IX
Lódzką
Konferencji:
Spra\\'OZdawczo-Wyborczą,
k:órzy repre1entują bt!sko 43-tys.
rzeszę łód:z.kich ZMS-owców.

*

Biuro Tu'rystyki PZMot.
wv _nowym lokalu

1

~~~~"'~~~''"'

:\l:-...~~~~

•

W AZNE TELEFONY

Informacja telefoniczna
03
Straż Pożarna
08, 666·ł1 1 595-55
ł99-90,

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie i\10

trafia
na
duże
przeszkody,
g!ówn!e z braku wlasnych obiektów sportowych. Je<lyna w
Lod.zi. teoretycznie do nich należąca sala gimnastyczna
przy
ul. Siedleckiej (Szkoly zawodo.wej dla
Dzieci Głuchych), z
braku wolnych godztn
na
treningi używana być nie może. A przecież w Lodzi i wojewódz.twie Jest tyle klubów sportowych, gdzie przy dobrej woli
dałoby

się

wygospodarowa~

mo·żność trenLng&w
także
dla
lu dz.i
pozbav."ionych
słuchu.
Bylby to na1prawdę piękny, humanitarny gest.
(TS)

Biuro zbytu, które.„
zbytnio o nas nie dba
GJko że kllen.t nie powLn.ien. zn.ać d.n.ia a,n.i g-O<!ziny, kiedy bę
dzie mógl kupić t-0, co chce w miejscu, które już pozn.<U nie tak. da.wn.o „przebra.nżowion.o" sklep przy ul. PkJotmkowskiej 175 i Z<limiast szkla La,bora,toryjnego (a, taJd:e ncvbojów
do syfonów) można, tu teraiz na,być dość szeroki asortyment okuć
budowla,ny.ch: zawia.sów, zamków ! zameczków. Zaś od pewnego
cza.su asortyment poszerzono także o zlewy, zleu:ozm!l'waki, piecyki gaozowe, żeby się ktoś nie za•chwycil zbytnią „ozy&to§cią b·rainży". Ot, zwykle igra>Szki ha.nd1owców, którzy się nuct:ą„.
A kiedy ha·ndlotVily się. nu.dzą, lubią oni spm.wiać swoim drogim
klientom także róbnego .,.odza.ju siurpryzy, czyli niespodzianki. Bo
wiaaomo, ;.u± nawet dziecku ha•nd.iowca, że lclient ro::,pies:cza.ny za.
czyn.a mieć wymaga•nia, a, do tego dopuścić nie W<>lrw t nie należy. Więc co by tu takiego wymyślić?! Ano, zroblnny tak pomyś
lell i powiedzieli sobie na,si drodzy spece oo hand.lu - jeżeli już
przyjdzie taki klient do naszego
„Sklepu Patrona,ckiego Biura,
Zbytu Okuć i Instaiacji BIUlowlanych - Porna11, PlCIJC W<>Lności 6",
żeby na pr.zyklad kwpić za.wi<l.sy mosiężne do ja1kichś ta.m drzwiczek, to by pewno i zechcia.l od raru kupić do tego śtubki, czyli
wkręty do drewna. A my mu tu zrobimy taką matą siunpry.rkę i po
te śrubki to niech on się kopnie gdzie tlWzieJ. na przykład pra.wie
w drugi koniec mi-a>sta, - w jest na, ul. Nowom:vej„ką. Twm śru-bki
dostainie, albo nie„.
Tyle się tera·? mówi o zaiwa.OOclt, które ponoć powstają z braku
ruchu - za,troszczymy się więc i o zdr.owie drogich naszych nabywców. Tym ba.ret.ziej, tż porwć ZGJtval d-Otknąl pewnego rzemieśl
nika - l6d~kiE"go pr-Oducen.ta trok.owych ~rubele, qdy po.pa.dl on w
konfli<kt z wladzami fbna.nsowym!, czy może ra,czej od<wro1in.ie I śmbki wytwarzać przestał.
.
No więc gmniroją ludzi.~ka, po mieście, „za śrublca,mi",
zdrotvte
kwitnie u:śród nich, a, Bo11>ro Zbytu.. a tGJkże MHD, k.tóre żelazem
u nas ha.ndluje, „zacierają rączki". Kończymy to więc z pie~T>ią na
usta-eh: „Ja, ci śru.bke trkręcam w radio O, Looka1iol". Może
się w hanidlu, jeśli jest Jaikaś Leokadia,, Jccinak opamii;t1 „.
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POTĘGA

WIELKI -

godz.

19

Z57·11
09

11
„Człowiek

z La Mainchy"

POWSZECH!'IY
godz. 18.15
11 Król Li.r''
NOWY
godz. 17 „Opowieści
lasku wiedeńskiego"
MALA SALA godz. 20 „Ro-

deo"
JARACZA - godz. 15.30 „w pustyni i w puszcz)<~'. godz. 19
„Kartofel"
~P.i ~ „LEN.< n1eczynna
TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Lez-

tern''
OPERETKA godz. Ił ,,Kaper królewski" (od lat 18)
ARLEKIN - go<l.z. 17.30 „Wesola maskarada"
PINOKIO godz. 1?.30 1,RY•
cerz złotego slońca"
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
godz. 19.30
Koncert symfoniczny. Abonament A 23. Or•
kiestra symfo.niczna Filharm.
LódzkieJ.
Dyrygent Zd>.isla.w Swstak. S(}lista Jela
Spltkova
skrzypce (Czechoslowacja).
W programie:
W. KUa.r Riff 62, r.. van
Beethoven - Koocert skrzypcowy D-du,r 1 VII symfonia
MUZEA
SZTUKI (ul. Więckowskiego 36)
godz. 9-15
HISTORII
RUCHU REWOLUCYJNEGO (ul. Gdańska 13)
nieczy1nne
BISTOKll
WLOKIENNICTWA
(Piotrkowska 282) godz. 10-17
ARCHEOLOGICZNE
l
ETNO·
GRAFICZNE (Pl. WolnoścJ 14)
godz. 10-15
EWOLUCJONIZMU (Park Slenk.!ewicz.a) godz. 10-1'1
l.ODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-18
czynna do godz. 11)

(kasa

PALl\flARNIA czynna
10-17
EI N A

1od1.

WOLNOSC ,,Cromwell" od
lat 14
(a.ng.)
god'Z. 10, 13,
16. 19
ZACHĘTA „Przygod7 misia
Yogi" od lat T (USA) god:r..
10. 12. Ił, IG, 18, „Honor umuraja" od lat 18 (jap.) g.
20
l l\fAJA „Horyzont" od lat
1G (w~.g.) godz. 16, 18, 20
STUDIO „Powiększenie"
Od
lat 18 (ang.) godz. 17.15, 19.30
TATRY Bajka „W pewnym
królestwie" godz. 17.
Poże
gnanie z filmem:
„Kopciuszek w potrzasku" od lat 16
(fra111c.) godz. 10, 12.15, H.33,
18. 20.15
CZAJKA „Wojna I pokój••
(cz. li i Ul) (radz.) od lat l4
godz. 17
DKM - „Dwoje na hu~t.awce"
(USA) od lat U god:r.. 16.10,
19

KOLEJARZ - „Hombre" (USA)
ot\,_ lat 14 godz. 17, 19
l.DK
„Agent nr l" (pol.)
od lat 14 godz. 14.45, 17.15,
19.45

BALTYK
„Zlot.a wdówka"
od lat 18 (franc.)
Jod?.. 10,
12. 14. 18, 18, 20
LUTNIA - „zwariowany w~k
end" 0<1 lat Il (franc.) 1o:h.
10. t2. u, 18. t8. 20
POLONIA nieczynne
WISLA - „Slonec?.n1k1" od Int
14 (wł.) godz. 10, 12.15, 14.30,
17, 19.30
WLOKNIARZ
„Kncha"lka
buntownika" od lat 18 lwl.)
godz. 10, tz.30, IS, 17.30, 20

n10.~ma

ro„

trzy
kia.sówki
jednego
dn la? itp, ltd. P(}dobnych PY-.
tai\
n!epolrnJów,
wątpllw'Ości
tak uc?.nlowskich Jal< i rodzic!e-l~kich
dotyczących
rozmai·\ych szke>lnych problemów
i bo!ąc7.ek odnotowujemy. co
roku mnóstwo i tylko na niektóre z nich zde>laliśmy udzielić
odp(}wiedzi podczas niedawnego spotkania przy NTU.
z przyjemnością Inform.ujemy więc o utworzeniu przy
Kuratorium specjalnego, stałe
go punktu infoTtnacyjnego dla
rodziców przyjmującego wszelkie
u w a g J..
w n io sk i I
p y ta n i a.
dotyez:ice pracy
16<17.kich placówek ()ŚWiatowo
wychowawczych. W punkcie
tym. zglas7.aj(.\c sie o~obiście
cJo pokoju 230 w Kuratorium,
lub
l<or7.ystając
z telefonu
290-40
wewn. 114 - wseyscy
rnclzlre otrzyma;:i, m. in. wyczerpujące porady lub opinie
na ff'mat zapisów do szkół,
klerunl<ów w j3l<irh mOl;'l\ się
kntalc!ć ich poriPrhv. adresy
pour~t>gólnych

pl~cówek

o~

wia tC>wych ltd. itp.
Pumkt, w którym cod.z.lennie
od godz. 8.15 do 15.30 a we
wtorki do 16.30 petnić będą
stale dyzu.ry pracowni<!y Kuratorium - roopocznie pracę Jui
(}d najblLższego pcmiedzialku.
(Sl)

W. Terleeiki - Gwia.zda piołun
Czyt. 18
A. Przypkowski Kslętye
nad Sierra Leone. MON 12
J. J. Szczepańlski Polska
jesiet\, WLit L2

17, 19.30,
„Orzel w klatea••
(USA) g(}dZ. 22
POKOJ „Clężkle czasy dl&
gangsterów" (for.)
od lat 15
godz. 15.30, 17.45, 20
PIONIER - „Krzyżacy" Od lat
11 (pot.) godz. 11, U.30, 18.:5
REKORD - „Ara,besika" od 'at
14 (USA) godz. 10, 12.30, li,
17.30, 2·0
ROMA - „Przygody !óltej walizeczki" od lat 1 (rad:i..) g.
JO, 12. U.
„Beatrice Cen~i"
od lat 18 (wl.l god:i.. 18 18. to
SOJUSZ „Tropiciel śladów"
od la<t 11 (rum.-franc.) go :Iz.
17, „Popiół i diament" od lal
16 (pol.) godz. 19
STOKI - „Ucieczka Kini Kon•
ga" od lat 11 (jap.)
goc!i1.
15.30,
17.45,
„Niebezpieczna
siostrzenica" od lat 16 (czech.)
godz. 20
STYLOWY „Damski 11ang„
od lat 18 (ang.) eoo~ t5 se.
17 45. 20
SWIT - „Szerokość geograficz·
na zero" od lat 14 (jap.) 11.
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30

DYŻURY

APTEK

od

lat

SZPITALI

I &:llnlka Pol.·Gln. AM - aL
15 - duet.o
nica Górna.
n Klinika Pol.-Gln. AM - al.
Sterllnga 13 - i dzielrucy Sród·
mieście poradnie 1oK"
ul. Nowotki 60 t Kopelńskleao 81.
Klinika WAM ul. Fornal•
sklej 31
dzielnica
Polesie
oraz
r dzielnicy
Sr6dmle8:Je
poradnie „K" ul. P!otckowslta
107 I Piotrkowska 269.
Szpital Im. H. Wolt
aJ,
Łagiewnicka 34/SI
dzlel1Uea
Balu ty.
Szpital Im. R. Jordana - al.
Priyrodnlcza 119
dl.lelnlea
Widzew.
Chirurgia ogólna
Stpltd
im. Jordana (Przyrodnicza 7/9)
Chirurgia urazowa Szpital
im.
Radlińskiego
(Drewhowska 75)
Laryngologia
SzpJtal Im,
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka
s2pltal
Im,
Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia I laryngolo91a d•jectęca
Instytut
Pediatril
(Snnrna 36(50)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kop.
ctńskiego 22).
Toksykologia - Instytut M~·
dycyny Pracy (Teresy 8)
Curie-Skłodowskiej

14

(USA) godz. 10, 12.3-0, 15, 17.30,
20
l\JUZA - „Agent nr 1" od lat
14 (poL) godz. 16, 18, 20
OKA - „O!J-OWieści do poduszszki" (USA) od lat 16 go1z.
10, 12.30, 15, 17.30, 20
POLESIE
„Inwazja potwc. rów" (jap.) od lat 11 godz.
17, „Anna Karenina" (radz.)
od lat 16 godz. 19
POPULARNE - „czarny Wiatr"
od lat 14 (meks.) godz. 16 30.
„Dlacz.e20 kłamaly" od lat 16
l 2nd7

z:nvodowa? Czy

t36a, Pl. Pokoju
3/4, Piotrkowska 95, Pl. Kośelel•
ny 8.
Gagarina 6,
Fel1ń!>kie
go· 1, Obr. Stallngradu 11.

ADRIA ;.Hajducy kapitana
Angela" od lat 14 (rum.) &·
JO, 12, Ił, 16, 18, 20
GOYNIA - n1eczvnne
HALKA - „Przejawem w Moskwie" od lat 14 (radz.) ~.
15.30. „Synowie Katie Elder"
od lat 16 (USA) g. 17.15, 19.45
l\ILODA GWARDIA - „Poskro-

rtr

ła
bić

Kilińskiego

GDZIE
KIED1Je
z.1ośnicy 11

i

Co rok;u, w g(}rącym okresie
przedmaturalnym, okresie dokonywamia przez. tysiące uczniów wyboru dalszego kleru.n~
ku kształcenia - sprawy o.ś
wiaty i wychowania stają się
tematem dinia. Co wybrać: liceum czy technLJrnm? Co to
zna•c7.y rejo.nizacja? Dlaczego
mój syn nie może i~ć do „samochodówki"? Co daje szko-

DYŻURY

eo

mienie

szkoło?

boli,

li e ma pytania
bez odpowiedzi

MPRB nr 5 dotrzyma trzeciego terminu...

JP,śli

11

społeczeństwu

w niedzielę, 9 bm„ odbędzie slę w Lodzi pierwszy od
10 lat wojewódzki zjazd Pol.!lkiego Związku Gluchych. Reprezentuje on 3000 inwalidów słuchu i posiada koła ter~
nC>we w Lodzi, Ra.domsku, Sieradzu,. Skierniewi~ach oraz kilka grup związkowych w innych nuastach WOJewództwa.

tora",
5 galerii
plastyc:z.nych
w klubach, prowadzi lódzki 1
5 dzieinico•wych ośrodków społeczno.prawnych
oraz prowadzi szero·l<ą dzialalność szkoleniową.
Uniwersytet Robotnlc:y
ZMS poprzez róime formy <:światowe
za.pewnia mlodzi~ży
zdobycie wiedzy i po-O.niesienie
kwalifl.kacji zawodowych.
,
Są
to ty•Jko niektóre oslą~
nięcia
incnionej kadencji.
Osiągnięcia,
które niewątpliwie
w istotny sposób
pomnożyly
dorobek
lódzkiej
organizacji
ZMS i miasta.
JERZY KRASKOWSKI

c1ę

e

Dokąd po 8klasie?.

cowato oltolo 272 tys. godzin o
łącznej wartości ponad 2,3 m:n
zł.
W reali,zacji wspomniane;;:o
hasła wyróżniła się szczególnie
młodzież dzielnicy
Sródmieśc1e,
przepracowując ponad 73.200 roDziś o
godz. U
w gma·chu
boczogodzin,
a wartość
prac
poctc•jmowanych przez nich w y - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - niosła
około
pól miliona 21.
W ramach tej akc.ii wybudowaino 11Pa;k Młodo,ści
w Osie·
dtu
1 Maja
przy
ul.
Gagarina.
Poza tym ZMS-ow~y
pomosOi przy budowie wiaduktu
przy
ul. Kopciń~kiego Promińskiego.
przy
budowie
Pomnika Martyrologu Dz'ec! oraz W7.i<:ll udział przy 7.akladanlu chodników i porządkowa
niu trawników
przy Al. UnU.
gdzie
przepracowali 2.430 eodzi.n. W okresie 1970 r. podj ~to
również
szereg
zobowinzań
Przy ul. T,r gutta 5, MPRB
Posiadacze pojazdów powitaprodukcyjn~""" na łączną k-vonr 5 prowadzi ka.pita!ny
reją tę
inno\\·ację
z u1.nani·em,
tę 47 mln
zł. W r3mach
a.l<cJ!
mont i adaptlcję pomiesz~1e:'l
tym bardziej, iż od Ch\\'ili c:.D3r Ojrzrźnie" mlodzleż dala
dla potr-1.eb Okręgo\\·ego Biti!'a
twa.rcla
granicy dla turystów
krajowi dodatkowe a.rt)·kuly 1'>)TL1ri·styk.
Pol>l<iego
Zw1ązicu
między
NRD i Polską, zain:~
trzehne na eksport i rynek weMoto,rowego w Lodzi. Jak nas
resow~nie
wyjazdami tle ;.awnętr1.ni·
ppenraC(}WUi'1C
314
poi.nformowal
kierownlk tego
chodn!ego. sąsiada jest ogro:ntys. godzin. Lód,ka organlzacja
biura. p. Boguslaw Sikorski, w
ne. PodQbnie Jak i wyJazda,ni
ZMS objęla tal<że patronat nad
nowym loka.tu,
który w trze·
do ZSRR, szczególnie na dalebudownictwem mieszkaniowy.n.
cLm terminie ma być ukońcw
kie trasy do Jałty, Soczi, Ba·
8 stycznia br. oddano 11ic .rwszy
ny przed końcem bm. przewttum!. .Jeśli turysta zmotorYz<>wapatronacki blok o 60 micszlrnduje slę
m. in. zorganizowany zgl(}Si slę do OBTZ PZMJt
niach wybudowany pr.zez mlo·
nie sprzedaży za dewizy alccena 3 tygodnie wcześniej, moż~
dzież
LPBU.
W
polowie II
so-riów 1 części do
samoch.)liczyć
na za.tatwle.nie w NRD
kwartalu br. ro7poczęta zostadów zachodnich marek.
Przy
hotelu płatnego w złotówkach.
nie budowa buclynl<ów nr 13
czym PZMot ma nad7.'eję,
iż
Na marginesie turystyki mow
osiedlu Tarnka Matejki,
uda
mu się zapewnić
pełne
torowej - w OBTZ PZMot w
nr 122b w osiedlu Doly-Wsch<id
zaopatrzenie
w
akcesoria i
Lcxl7.i oświa<lczono nam autoora?. nr 223 w
osiedlu
Znsprzedawać
je „od ręki", zaś
rytatywnie. iż samorhody z silbardź.
w RSM „Osiedle Mlozamówienia na części zamienne
nika.mi
dwusuwowymi
majq
dych" pracuje 47-osobowa g-urealizować
w
Wrminach nie
prawo wjazdu
do
wszy s 1pa mlodzieży
odpracowująca
przekraczających 3 tygodni.
k ich
krajów
europejsk!~h.
wklad na mieszkanie.
Choć w niektórych z nich baLód:z.ka o.rganizacja ZMS przyTu także czy•nna będzie kada się stężenie spal!.n opuszU•Cza
do
zawo<lu
w ramach
sa walutowa załatwiająca l"Clczających
rurę
wydechową
l
OHP. 1.717 junaków, programJny „asortyment" uslug w tym
jeśli
przekraeza
ono pewne
Je d7.ialal,ność 5 domów kultuzakresie,
dla turystów wrbiewartości,
i.·jazd może być zary. 30 klubów, 2 kin,
Stow.•raJąc;nch
się
za granicę, zakazany. .Test to więc problern
rzyszenia
Muzylci Estrndow.!j.
równo na Wschód, jaik i
na
sprawn(}ŚCi technicznej poja7llu,
3 amatorsl<irh zespolów tratralzachód.
a n\e przepisów drogow)'ch.
nych, 3 teatrów „Jednego AK-

będzie przedłużony.

Przywracani
Szczególną uwagę
PZG pośwlęca rehabilitacji, tj. przyste>eowaniu
osób
pozbawic>nych
sluchu - do życia w spoleczeńetwie.
Odb
·
t
m hn. przez
kszt;tl~:i~e s~Iuciych,' dawniej 7
reguły przez swe rod?.iny i otoczenie za,niedbywa•nych, w syst em ie szkolinictwa soecjalnego.
Takie kursy w zakresie szkoly
podstawowej, z których korzystalo ponad 270 osób, zorganizowano w Lodzi 1 Tomaszowie
Maz. Niestety, w innych skupiskach inwalidów słuchu w
naszym wojewódz,twie akcji tej
nie podj<:to z braku programu.
nauczyciell ! odpowiednich lokali'. Problemu tego nie uda się
chyba rozwiązać bez życzliwej
pomocy terenowych władz.
Lepjej wygląda sprawa szkolenia zaiwooowego. Jest
ono
prowadz.one we wszystl<ich skupiskach gluchych, przy wspóludziale zakładów pracy, które
ich zatrudniają. Szczególną troską otacza się młodych absolwentów szkól specjalnych, Którym zapewnia się pracę w wyuczonym zawodzie. Toteż Uość
inwalidów
sluchu,
zatrudnionych w okręgu lódzl<im, wzrosla w ostatnich latach prawie
trzykrotnie do ponad 1500 osób.
Pracują oni z pożytkiem głów
nie w spóldzielniach inwalidzkich
zakladach państwowych
oraz' na roli. Natomiast rehabilitacji dzieci z wadami sluchu
służy
działająca
przy PZG w
Lodzi Poradnia Specjalistyczna
oraz ko.Jonie rehabilltacyjne, urządzane
co roku z udziałem
Kurato•rium.

organizacji

Dwa Jata -

KRZYŻE KAWALERSIUE ORDERU. ODRODZENIA POLSIU
otrzymali: B. Wyrzylcowski, z.
Cielińska, W. Kozlowsk! i s.
Sokotowski;

ZLOTE KRZYZE ZASLUGI:
K. Flakiewicz, A. Gudzowata,
R. Kuźmicki, A. Sapieha, I.
Sikorska, W. Wanat-Kondratowicz, J. Wąsowska, S. Woż
niak, W. Zalęslrn, J. Witorzeńć.

Co

Boguly dwulelni dorobek

Wiceprzewodniczący

KRZYZ

Żq.cie l:.odzi

W związku z IX Łódzką Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą ZMS odbyło się spotkanie
Sekretariatu KŁ PZPR z kierownictwem Zarządu Łódzkiego ZMS. W czasie spotkania kierownictwo
ZŁ ZMS przEtdstawiło stan przygotowań do konferencji oraz założenia programowe na najbliższy
okres.

Odznacz em a

BRĄZOWY

Żqcie l:odzi

9 Żqcie ~odzi

IQ

PRZEDWIOS:'<IE - „Mayerlln!!"
(tr.)
od lal 14 iOdll. 11, u,

NOCNA POMOC LEl'ARSkA
Nocna porno~ lełtarska lłl~JI
Pngotow!a
Ratunknwe110
~rzy
ul. Sienkiewicza 137, &el. 16&-6'

„

ZJEDNOCZONE ZESPOLY
GOSPODARCZE,
ZESP01" PRZEMYSLU

„VERITAS„
ZAKLAD TWORZYW SZTUCZNYCH
- W DĘBE WIELKIE
oferuje
w ramach dodatkowej produkcJI

DOSTAWĘ PŁYT

Z MET AKRYLANU METYLU
(szkło

w

organiczne)

grubościach od 3 do 8 mm
w różnych kolorach.

Bliższych
informacji
udzieli
Dział
Zbytu Zakładu w Dębe Wielkie k/Miń
ska Mazowieckiego, tel. 11.
....

~~"'""·"""'"" .... ~'W" ... ~"'':-"'"'~

.'Y'\ol'~

PRACOWNICY POSZUKIWANI
INŻYNIEROW

lub TECHNIKOW z praktyką na
stanowiska starszych kons~ruktorów 1 konstruktorów do dzialu postępu technicznego, EKONOMI·
STĘ z wykształceniem wyższym do działu planowania, INŻYNIERA lub TECHNIKA budowlanego
ze znajomością kosztorysowan1a, KIEROWNIKA do
działu zaopatrzenia z wykształceniem wyższym lub
średnim
technicznym 1 praktyką,
STARSZEGO
KSIĘGOWEGO - FINANSISTĘ
z
wykształceniem
wyższym
lub średnim i cllugoletnią praktyką przyjmą natychmiast Lódzkie Zaklady Obuwia Gumowego „Stomil" w Lod:it, ul. Wersalska 47/75.
Warunki pracy i placy do uzgodnienia. Zgłoszenia
przyjmuje dział kadr 1 szkolenia w godz. 8-15,
KIERO\VCOW SAMOCHODOWYCB z I . 1 II kat,
prawa jazdy, LAOOWACZY, MONTEROW SAMO·
CHODOWYCH 1 OPERA"TOROW c.m.b. (dtwigJ samochodowe) zatrudni natychmiast Lódzkle Przed·
slęblorstwo Transportowe Budownictwa w Lodzi,
Ul. Górnicza 18/36,
2128-l!
lllURARZY, BETONIARZY, ROBOTNIKOW budowlanych
oraz OPERATOROW żurawi wieżowych,
uitrudni· natychm1ast
Lódzkie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego Lódź, Al. Kościuszki
101, tel. 671-07. Praca na terenie miasta Lodzi. Wynagrodzenie wg ukladu zbiorowego w budownictwie z możliwością uzyskania do 30 proc. premii.
INŻYNIERA

MECHIL"llKA o specjalności obrabiar·
oraz TOKARZY pociągowych przyj·
mą za,raz Lódzkie Zakłady Metalowe PPT Lódż, ul.
Strzelczyka 26.
2226-lr

kl I

na.rzędzia

PRACOWNIKA na kierownicze stanowlSko 0 wysokich kwalifikacjach ze znajomością zagadnień
uiopatrzenlowych poszukuje Przedsiębiorstwo Ro.
b6t El!>ktrv„,nv<'h .. Rlektromontaż" w lA>dzi, uJ,
Rewolucji 1905 r. nr 21. Zgłoszenia przyjmuje dzJal
kadr 1 sz.kolenia zawodowego, pokój nr 14, tel.
259-49.
1987/k
TOKARZY. wytaczarzy, szUflerzy, wiertaczy, mo·
deiarzy,
pracowników do straży
przemysłowe).
pracowników niewykwalifikowanych do przyuczenia,
sprzątaczy hal produkcyjnych,
METALOZNAWCĘ
do laboratorium
metaligraficznego
z
wyzszym lub średnim wykształceniem l 3-letnla
praktyką,
ELEKTRYKA
pirometratystę
d''
działu głównego energet:vka ze średnim wyksztalceniem
technicznym, TECHNIKA
chemika
do
galwanizerni, 2 GALWANIZEROW do pracy przy
procesach cynowania
wymagany -długoletn1
staź
pracy, 3 HARTOWNIKÓW
z
długoletnią
praktyką do pracy przy procesach azotowania zatrudni natychmiast Kombinat .,Ponar-Jotes" w
Lodzi. Zgloszenla przyjmują działy kadr w Lodzi
przy- ut. Wólc:iańskiej 178 I Papierniczej 7 (Za .
rzew - dojazd tramwajem linii Nr. 21) codziennle w godzinach 9-12.
TOKARZY, FREZERÓW, SLUSARZY 1 ROBOTNI•
KOW niewykwalifikowanych, zatructnl natychmiast
Fabryka U1-ządzeń Budowlanych Lódź, ul. Strzel·
ezyka 7/9.
2484-k
KRAWCÓW z dy-plomem mistrzowskim lub czelad·
niczym, przyjmie natychmiast do zakładów usłu
gowych
Od#eż<>wa
Sp-nia Pracy „Lodzianka".
Bliższych ~nformacj! udziela dział kadr przy ul.
Zgierskiej 116, tel. 582-30 w godz. od 8 do 15.

INŻYNIEROW l'NSTALAeJI SANITA~CB s U · - - - - - - - - - - - - -.....
prawnienlam1 na stanowiskach projektantów :ta.
<
trudni tara.z Biuro Projektów Kolejowych w LO·
!I:
dz!, ul. Zachodnia 91, Wynagrodzenie wg stawek
r "
O
obowiązujących w państwowych biurach projek·
ł
towych
plus dwladczenia kolejowe.
Zgłoszenia
~
przyjmuje referat kadr w godz. 9-13, pokój 304,
....
III piętro.
2117-k

P:ad.'o
• I• v-. =

KIEROWNIKA kontroli akości oraz ST, KON•
STRUKTORA, zatrudni zaraz Spółdzielnia Pracy
„Metalowiec" w Lodzi, ul, Brzozowa llflS,
tel.
H3-72 lub U7-ł2. Informacji udziela dział kadr w
godz. 7-15, w sobotę do 13.
2367-k

·-

-·-------

KIEROWNIKA
sekcji księgowości ma.terlalpwej,
zatrudni natychmiast
Miejskie Przedsiębiorstwo
Elementów Budowlanych w Lodzi, ul. Demokratyczna 89/91, tel. 487-30. Warunki pracy l płacy do
omówienia w dziale kadr
2360-k
MONTERÓW na centr. ogr-.zew., MONTEROW wod.kan., MONTERÓW tnstal gazowych. SPAWĄCZY,
IZOLARZY termicznych, OPERATORA na sprężar
kę. KOPACZY, zatrudni na terenie m. Lodzi Lódz·
kie Przedslęb!Oł"stwo Instala~jl Sanitarnych i Elek·
trycznych. Zgłoszenia przyjmu;e dzial organizacji
l kadr Lódź, ul. Sienk.iewicza 85/87, IV piętro. pokój 401.
2357-k
PRACOWNIKOW fizycznych
do proclukcjl lamp
(wyłącznie t.nw'alid.zi),
SPRZĄTACZKI (wyłącz.nie
Lnwalid.zl), INŻYNIERA MECHANIKA na st~-nowi
sko gt. technologa, ST. REFERENTA organizacji
z wykształceniem średnim i kilkuletinią praktyką,
KIEROWNIKA dzialu zaopatrz.E'Tlla - wykształce
nie średnie I kilkuletni staż prac:,> na klerownlczych sta.nowiskach - zatrudni Spółdzielnia Inwalidów „Inlam" w Loclzi.
Zgłoszenia
osobiste w
dziale kadr Lódź, Kilińskiego 187 w godz. 8-14.
2 NZYNIERóW budo·wnlctwa specjalność konstrukcje oraz ARCHITEKTA, zatrudni Biuro Do·
kumentacji Technic:mej w Lodzi,
Pl. Zwycię
stwa 2. Wyma~a.ne wyksztalcenie wyższe I uprawnieni.a budowlane do projektowania.
Zgłoszenia
orzyjmuje dział .e-sobowy biura w godz. 7.30-15.30,
bud. „D'', I piętro.
2372-k

Mgr int, lub INŻYNIERA budowlanego z uprawnie11lami oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia pracowni projektowej na stan-0wL>ko kierownika pracowni oraz z-cę KIEROWNIKA Za·kladu Studiów i Projektów Przemysłowych. ST. PROJEKTANTOW z upraWttlienia.mi lub PROJEKTANTOW o specjalizacji; Instalacje sanitarne (W?~
kan., c.o., klimatyzacja, kollownie), instalacje e!El9'
trycz;ne
(w zakresie silnych i słabych prądów),
architektura, ST, ASYSTENTA z zakresu konstrukc;I budowlanej. KOSZTORYSANTA do kosz.torysowan~ w zakresie budowlanym, mgr inż, lub int.
MECHANTKOW na stanowiska st. konstruktorów.
or7v1mle Centralne Labnratorium D7.h~wlarstwa w
Locl7.i, ul. Piotrkowslta 220, tel. 650-66, wew. 18,

·------- -· ---OBWIESZCZENIE O LICVT ACJI
NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądu Powiatowego dla m. Lodzi rew.
VIII, urzędujący w Lodzi prny ul. Próchnika 7, na
podstawie art. 953-955 kpc poda.je do publicznej
wiadomości. że dnia 27 maja lA72 r. o godz. 9 w
sali nr 3 S'ldu Powlato·we~o dla m. Lodzi, WY·
dział I Cywilny przy ul. Nowotki 21 Odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości w celu z.niesienia współwła,<;noścl. Licytacji poctlegają nieruchomo.śol położone w Lodz.l przy ul. Zelwerowicza 58
skladalące

się:

1. z dz.lalki ziemi podzielooeJ na sześć równych
. d7\alek budowlanych o lącznej
pO'Wlerzchni
1.440 m kw.
posiadającej kslęi?ę wieczystą nr
KW 36576 w Państwowym Biurze Notarialnym.
Nieruchomość
oszacowana
została
na kwotę
zl 172.800. Cena wywoławcza wvinosl zl 129.600.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest zło
żyć rękojmię w kwocie zl 17.280.
2. z działki ziemi o powlerz.chni 2.593 m kw posiada.iącej księgę wieczystą nr KW 4674 w Pań
stwowym Biurze Nota.rialnym w Lad.z!. Nieruchomość oszaoowa.na zoS'lała na kwotę z? 9.335.
Cena wywoławcza wymosl z.t 7.002. P!"7.ystępuia.
cy do Ucytacjl zobowiązany jes.t złożyć rękoj
mię w kwocie z? 934.
Nieru.chomo.ści można oglądać w· ciągu ostatn1ch
dwóch tygodni przed llcytacją w dni powszednie
od !lodz. 9 do 17.
Akta postępowania egzekucyjnego :imajdują się
do WJ'll"du w Sekretariacie Sądu Pow!a.towego dla
m. Lodzi Wydz.lal I cywuny przy ul. Nowotki 21.
Komornik
Henryk Pletru

Dr
Jadwiga
ANFOR0-1------------------------,MATEMATYKA,
fizyka.
WlCZ weneryczne, skór·
mgr Niepokojceyckl
ne 16.30-19, Próchnika 8
OGŁOSZENIA
533-20
3534 g
SPóLDZlELNIA Lekarly
ÓSMOKLASISTÓW
do
Specjallstów
„Zdrowie ·. ZAMIENIĘ 2 pokoje, k'l- MALŻE~STWO z dzle:- egzaminów
wstępnych
159
ul. Pi-0trkow1>ka
po· chnię, 56 m kw.,
kwa· klem,
członkD<Wie spół· przygotowuje
m~r zabiera materialy d-0 ba· terunkowe żubardt na dzielni poszuku.je samo· bo·rski, Nawrot !. - 8

DROBNE

dań
histopatologlcznych: 2 polrnje z. kuchnią M-3
prowadzi
konsultacje 1 w nowym budownictwie.
po•r ady w za~resie chi· Oferty
„4735"
Prasa,
rur-gil ?·nkolog.cznej. ln· Piotrkowska 96
farmacie tel. 62.9-50
t
b 11
SPRZEDAM
korzystn'.e POK Ó J, k uchn a •
dom willowy z wygoda downictwo mlędzywojen·
mi,
budynek gospodar ne,
wszystkie wygo:ly
czy, ogród,
dz.i alka bu· (opr_óez: c.o.) Stocka.
dowlana _ o 75 ha ce· zamienią na mniejsze i.
w'iacto· bloki.. Oferty „3576" Pra310 . ty•.
na
•
mo·ść:
Wlady·s!aw Pio· sa, Piotrkowska 96
trowskl, Pniewy Szamo·
tulskie, ul. Polna 21
4 POKOJE, kuchn~a centrum.
garaż (ogrzePLAC budowlany
pny wanie elektryczne) - za·
ulicy Sowińskiego sprze· mienię
na
podobne 3dam.
Wiadomość Luto· pokojowe pa.rter. I p.
mierska 154-34,
godz. Tel. 237·83
3828 g
2
15-20
348 g
.
BALUTY - dwa pok'J-Je.
FUTRO . damskle używs.· kuchnię.
du-że,
roz.klane ku.pię (kozy, św i sta;. dowe, 1 p. _ blok! za·
ki. ba.rany)· Oferty „3682 mienię na 2-3 pokoje,
Prasa , P i otrkowska 96
bloki. I, II piętro, dziel·
„ZASTAVĘ" (l96 5) sprze- nica Górn.a. Oferty „4050"
dam. Teofilów,
Planto· Prasa. Pt0trkowska 96
bl 65
9
wa.
m. 58 •
·
POKÓJ, kuchnia - kwaOPONĘ „Plre lll "
(5.60x:3\terunkowe bloki, I p. cali) - nową lub praw\e Dąbrowa, zamlenlę na 2
no-wą ku.pię. 309·03 - pokoje, z kuchnią, I p.
wieczorem
3681 g - bloki. Tel. 494·65
z'

dzielnego

mieszkania

w
blok~ch, najchębnlej Teofllów.
Płatne z góry.
Oferty
„4323"
Prasa,
Piotrkowska 96

PRZYJMUJĘ
dzlecl
na
pobyt klLmatyczny, Cze·
stawa. Kapłon, Rabka, ul.
blo· Pocieszna. Woda 6 83 p

POKOJ, kuchnia ki, za.mienię na dwa oo·
,
koje z kuchnią. Telefon DZIECIOM doskonale lel•
3398 g nisko gwarantu j e 1e ś ti.833·82
czówka, Grotniki, Ozor·
POKOJ do wynajęcia. - kawska 12.
Olszewska.
849·.76
4672 g zgtosz~nia po g~dz 16
~

WPISY na za<>Czne (korespondencyjne)
kurw
kreśleń
ma_.;zynowych,
konstru·kcyjnych, budowlanych,
kosztorysowania
przyjmuje. szczególowych
Informacji plsemnych U·
dzlela „Wiedza", Krak~w
ul. Westerpdatte 11
NIEMIECKI, rosyjski Ke·ppe, Wigury 12, front,
II klatka
3764 g
MATEMATYKA 20 zl u
godzinę.
Piotrkowska łl4. student Mroczkowski.
godz. 17-18
3839 g

z
•....................................................................

,

na szlifierkę do otworów SOE 20,
(zakres otworów od 4>25 do
4>315 mm)
przyjmuje
ZAKŁAD USŁUG

POMOC domowa potrzeb·
na. Narutowtcza ł7 m. !2,
godz. 17-20
4809 g

TECHNICZNYCH OZSI

w Lodzi, ul. Kilińskiego 87
In.formacji udziela Dział Techniki i Rehabilitacji,
telefon nr 341-47 W. g

v

•

POGOTOWIE Te!ewizy}ne
ZURiT tel. 513·29 godz.
8-19
(oprócz nledz.!el).
Naprawy
zgłoszone
do
godz. 11 wykonujemy te·
go samego dnia
TECHNICZNA
Obsługa
Samochodów _
stacja
nr 20,
Lódź, ul. Wig?.:·
ry 7,
poleca u.sługi w
zakresie tapicerstwa samochodowego l wywa.tanla kół samochodowych
osobowych i dostawczych
wszystktch
marek,
1-el.
613-!11
2656 k
SZKOLĄ Tańców Cyrul·
skiego,
Kllińsklego u.
tel. 335·42. Kurs - wtor·
kl, piątki.
RO'Zpoczęc!e
11 kwietnia godz. 19. Za·
plsy codziennie
4607 g
NOWOCZESNY krój dam.
ski, dziecięcy opanujesz
szybko wymalazk!em Mechllńsktch,
Naw·r ot ~
PUSTAKI stropowe Aker·
mana.,
palone z gltny
do-starcza odbiorcom indywidualnym Zakład Ceramiki Budowlanej mgr
Eugeniusz Skura,
Gry·
fów Sląski, woj,
wro·
cla wskte
2328 k

SUKNIE ślu1bne tanio po·
leca WY'Pożyczalnla Piotr·
kowska 38, Walczak
I
NAPRAWA telewizorów ~''""""~~~~..._~._ ..... ,._~~'~''~~~~~~~ 615·21. Głowiński

SOBOTA, 8 KWIETNIA
PROGRAM l
10 OO Wiad. 10.05
odc . 10.25 Wczoraj 1 dziś plo·
senki. 10.50 Lekarz pr-zypomlna.
Il.OO Dla szkól średnich cykl:
„Polska i świat". 11.20 Wiosenne pejzaże. 11.49 ABC rodziny.
12.05 Z kraju i ze śwlata. 12.25
z lubelskiej fono.teki. 12.45 Rol·
nlczy kwadrans. 13.00 „Czlo-w:~k
1 eksperyment". 13.20 „Rozk N:·
taj ziemio na wiosnę".
13.40
Wlęcej. lepiej. ta.niej. 14.00 C-iy
znasz tę książkę? 14.30 J>rzekrój
muzyczny tygodnia. 15.0Q Wiad.
15.05 Godzina dla dziewcząt 1
chłopców.
16.00
Wiad.
16 05
„Czas i lu.dzie". 16.20 600 s~kund piosenki. 16.30 Popołud·nie
z młodo-ścią. 18.50 Muzyka i
aktu.alności. 19.15 Kupić nie .tupić, pos!u.chać warto. 19.30 Wę
drówki
muzyczne
po kraj:i .
20.00 Dzle~niJ<. 20.30 Muzycz.ny
lączni•k. 20.45 Kro•nika sport<YNa.
21.00 „Program z Dywanikiem".
22.05 Dźwiękowe wydanie ·mlP·
slęcznlka
„Ja.zz". 22.30 „W 80
mLnut dookola świata" magazyn muzyczny. 23.00 II ·wy·
da11ie dzie•nnika. 23.10 D. c ... W
80 mLnu~ dookoła świata". 24.00
W lad.
PROGRAM ll
9.30 Wiad. 9.35 Repo.rtat. Q.55
„Wczoraj i dziś piosenki". 10 •5
„Urodziny pa.na Karola" - siu·
chowisko. 1.1.16 Muzyka ludowa.
11.25 Poranny ko·ncert. 12.05 Z
kraju i
świata. 12.25 J. F.
Haendel Concerto
gross').
12.40 (L) Komunikaty. 12.45 (L)
,„Głos Ziemi Lódzkiej" mag.
13.00 (L) Melodia, rytm 1 pio·
semka. 13.40 „Nim się książka
ukaże" fra.gm. książki. 14.00
Wiad. 14.05 Opera pól żartem,
pól serio. 14.30 Atnykwariat z
kurantem - ,.Polacy nad Szprewą" gawęda.
14.45 Błękitna
szta!eta. 15.00 Amatorskie zesp.
przed mikrotonem. 15.25 Muzy·
ka operowa. 15.50 O czym pi·
sz.e prasa. 16.00 Wiad. 16.05 z
najnowszych nagrań - Polska.
16.20 Tanl·ec za tańcem.
16.15
(L) Aktua.lnoścl łódzkie.
17 oo
(L) ,.Okolice kultury". 17.10 (L)
Mazai.ka muzyczna. 17.50
(L)
Rozmowy o
książkach.
18.20
Widnokrąg.
19.00 Echa dnia.
19.15 Lekcja. języka · franc. 19.31
Ma~Y'Siakowie.
20.01 Recital tYgodnia A.
Weissenberg fortepian.
W.:IB Samo
życie.
20.48 Muzyka rozrywkowa. 20.55
Kamera. 21.10 „Polskie Radio metalowco-m" koncert. 21.35
Dlało.gi
nie
tylko muzyczne.
22.00 Z kraju 1 ze śwla·ta. 22.30
Wlad.
sport. 2'2.33 12 mln. T.
Na.ną Mouskouri.
22.45 Zespól
Dziewiątka.
23.15
Gradą
ork.
kameralne. 23.50 Wlad.

„Diabły"
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13.00 Na <

szczecińskiej antenie. 15.00 Spa-

cery ,.Po mie.ście lwa. 15.10 Album muzyki uniwersalnej. 15.30

1

!il:

=

O

~~ft~s~~kf~re_: f:'J~~o ~ti~E.: ~
ca -

Dzień

dru.gi. 15.50 Swiatowe pr-zeboje po polsku. 16.15
Ballady na głosy. 16.30 Ballady na l/Ilstrumenty. 16.45 Nasz
rok 72. 17.00 Elkspresem przez
świat.
17.05
Qu<idHbet.
17.30
„Sza•leniec z Berge.rac" odc,
pow.
17.40 Klub
Grającego
Krążka. 18.20
Anto.Jogla mln:atury muzycznej rapsodia.
18.30 Ekspres-em
przez świat.
18.35 Mój
ma.gnetofon.
19.00
Książka
tygodnia „Kłamstwo". 19.15 P1osenki z „wiosklego buta". 19.35 Mikrorecital
Edua,rda
-Power Biggsa. na
orga.nach
staro-włoskich.
19.45
Polityka dla wszystkich.
20.00
Muzyka ze sta,rych 1 no,,,'7/ch
ply't. 21.00 Boliwia na skratu
świata rep. 21.20 TI"Y1ltYk z
jedną
niewl!adomą.
21.45 „Per·
swazje" fe!.
21.50 ,,żywot
rozpu.stn!ka." - I. Strawlńsklt..~
go.
22.00
Fakty
dnia. 22.08
Gwia.zda siedmiu wieczorów G. Clinquettt. 22.15 „Potiop" odc.
22.45' Kwadrans ragtlmu.
2.3.00 Poeci węgierscy. 23.05 Wieczorne spotka.nie w Budape;;z.cle.
TELEWIZJA
PROGRAM l
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8.15 i..Pechowlec" - film fab.
prod. węg. (W), 9.00 Geograf'& '"'
dla klas V W stepach (z
Krakowa.).
9.55 Geogra!ia dla ~
klas VI W krainie 1000 je- Z
zior (W). 10,55 Nau·ka o czlo· ~
wieku dl& klas VIII Wzr-1Jk f:t
(W). 11.55 Geografia dla Kla.s
VIII - Polskie nazwy na mapie świata (W). 15.45 Reda.k~ja
Szko·l na zapowiada (W).
16.cro
„Spotkania
z przY'ro-cią"
(W). ~
16.30 Sprawozdanie
z meczu I!:
pllkl notneJ.. Polska - .NRD (z 0
Lodzi). W "Przerwie meczu ok.
17.-15 Dziennik (W). 18.15 „Bu- u
dowa." - r-ep. film. (Katowice). ~
18.35 ,,.Pega<Z" magazyon kulturaLny
(W),
19.20 Dobra.noc
(kolor.) (W). 19.30 Monitor (W). '"'
W.15 „Gallux show wLeczór
trzy I pól" (W). 21.15 DzLenn 1,k
1 wlad. sport. (W). 21.45 „Pry- ~
watne życie Elżbiety 1 Essexa" ,...
- film fab. prod. U,SA (od lat
18) (W).
Z3.25 „StUdio Bukareszt przedsta:wia" program
rozrywkowy (W).
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=
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+

PROGRAM ll
17.20 Na wielkim ekranie ,„Jutro kaseta" (W). 18.00 Studio przebojów" (W). 18.10 „T~
mia.rowie z leśnych wzgórz." film dokum. (W). 19.00 Smacz·
nie I zdrowo (W). 19.20 Dobranoc
(W). 19.30 Monitor (W).
20.15 „Rozśpiewane wakacje" mm fab.
NRD (kolo.r .).
21.45
24 godziny.
21.55 ,.W
sobotę
wieczór" cz. l - program rozrywkowy (W),

WYTNIJ 1 ZACHOWAJ
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PROGRAM 1
NIBDZIELA, 9 KWIETNIA BR,
7.40 Program dnia. 7.45 Kurs Rolniczy - Wiosenne zabiegi
agrotechniczne. 8.20 Przypominamy, radzimy.
8.30 Nowoczesność w domu l zagrodzie. 8.50 PKF. 9.00 Dla młodych Wi·
dzów:
Telewizyjny Klub Sm iatych. 10.15 „Wyspiarze
z Tristan da Cunha" - film prod. ang. z cyklu: „$wiat,
który nie może żaglnąć". 10.40 „w starym kinie". 11.50
Dziennik. 12.05 Sprawozdawczy magazyn sportowy, w tym:
mecz piłki nożnej Polonia (Warszawa) - Orzeł (Lódź). 13.15
„Sergio Mendes" - z cyklu: „Gra Orkiestra TV Katowice".
13.40 Przemiany. 14.10 Dla dzleci: „Co to jest" konkurs
zabawa. 15 05. „Warszawskie mosty". 15.30 „Na olimpijskim
szlaku" - teleturniej. 16 20 Film muzyczny TVP - premiera
miesiąca nr 5 (Mieczysław Fogg). 17.00 „Stefan Rachoń zaprasza" ... 18.10 Sprawozdanie z meczu hokejowego o Mistrzostwo Swiata (grupa „A") Szwecja - Czechosłowacja III tercja. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 „Arsen Lupin" film fab. prod. franc. odc. II. 21.00 Scena Monodram - To·
masz Mann - „Zamienione g!owy". 21.40 Magazyn sportowy
oraz. sprawozdanie z meczu hokejowego o Mistrzostwo $wiata (grupa „A") - Związek Radziecki - Finlandia (Ill tercja). 22.45 Program na poniedziatelc,
PROGRAM II
16.00 Program dnia. 16.05 Dla dzieci: Brzoza-Brzózka baśniowe widowisko. 16.35 „Hrabia Nulin" balet na tle
poematu Pusz.kina. 17.10 ·„ Encyklopedia tatrzańska".
17.40
„Pociąg" film fab. prod. polskiej. 19.20 Dobranoc. 19.SO
DzJennik. 20.05 Kwartet Słowacki. 20.35 „Sląskie drogi teatru"
- rep. filmowy Teresy Słocińskiej. 21.05 Spotkanie z Tadeuszem Chylą. 21.40 Studlo Wspólczesne - Samuel Beck.ett „Radosne dni". 22.55 Program na wtorek.
PONIEDZIALEK, 10 KWIETNIA BR,
PROGRAM I
15.20 Fizyka kurs
przygotowawczy
Prom,ieniowanle
termiczne oraz Przyrządy optyczne - Wady układów optycznych. 16.25 Program dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 „Zwierzyniec".
17.25 Echo stadionu. 18.00 Program publicystyczny: „Czy na
pewno robocza?". 18.30 LWD. 18.45 Eureka. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.05 Teatr Telewizji: Miko!aj Amosow. „Otworzyć serce" ... Po teatrze ok. 21.05 „Krawiec i gwiazdy"
- reportaż filmowy. 21.30 Recital lutniowy Grzegorza Banasia. 21.50 „Ucieczka z Moabitu" reportaż filmowy. 22.10
Dziennik. 22.25 Program na wtorek. 22.30 Fizyka kurs przy.
gotowawczy (powt.).
WTOREK, 11 KWIETNIA BR.
PROGRAM I
10.00 „Prawdzie w oczy" - film fab. prod. poi. (od lat 18),
11.55 Język polslC[ dla klas IV lic. Tadeusz Różewicz - „Kartoteka". 12.45 Przysposobienie Rolnicze - Prawo budowlane.
13.55 Przysposobienie Rolnicze - Prawo budowlane. 15.20 Matematyka rok I - Całki niewłaściwe oraz Pole obszaru pła
skiego. 16.25 Program dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 „Dni wielkiej floty". 17.10 LWD. 17.30 Ekran Mlodych. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.05 .,Prawd'?.le w oczy" - film fab. prod.
pol. (od lat 16). 21.40 Kontalcty. 22.10 Dz lennik. 22.25 Program
na środę. 22.30 Matematyka I rok (powt.).
PROGRAM Il
1'7.15 Program dnia. 17.20 Swiat w kamerze naszych repor•
terów: z kamerą przez Kubę. 17.45 „Swlat pod mikroskopem
jonowym" - z cyklu: Fantazje cybernetyczne. 18.15 Wieś
jak jest - program publicystyczny. 18.45 En francais (19) telewizyjny kurs języka francuskiego. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 2-0.00 Algier - Telew1zyjny Atlas $wiata. 20.35 „Pamięci profesora" Zbigniew Drzewiecki. 21.20 24 godziny.
21.30 Instytut Technik! Cieplnej - z. cyklu: Instytuty a praktyka. 22.00 Russl<ij jazylc po TV (26) (powt.) - telewizyjny
kurs języka rosyjskiego. 22.30 Kino Wersji Oryginalnej:
„Captuted w plllapce" - film ang, (Nicholas Nlckleby) odc.
VIII. 22.55 Program na środę.
SRODA, 12 KWIETNIA BR.
PROGRAM I
9.00 Chemia dla klas VII - Zasady. 9.55 Fizyka dla klas
VI - Sprężone powietrze. 10.30 „Patrząc pod słońce" - film
prod. TVP. 13.40 Wybieramy zawód. 15.20 Matematyka - kurs
przygotowawczy - Zastosowanie trygonometrii do planimetrli oraz Miara lukowa. 16.25 Program dnia. 16.30 Dziennik.
16.40 Dla młodych widzów: - „Teatralne słówka". 17.10 Mistrzostwa świata w Hokeju na Lodzie. (Grupa „A"). Sprawozdanie z meczu Czechosłowacja - Związek Radziecki. Ok.
17.35 W przerwie I - PKF. Ok. 18.15 W przerwie II - LWD.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 „Patrząc pod słońce" film produkcJi TVP. 20.50 Swiat i Polska. 21.25 Jan Sebastian
Bach - „Kantata ch!opska". 22.05 Dziennik i wiadomości
sportowe. 22.30 Progri!m na czwartek. 22.35 Matematyka kurs
przygotowawczy (powt.).
PROGRAM Il
16.50 Program dnia. 16.55 „Zwierzyniec", 17.40 Pół godz.iny
dla ambitnych - program publicystyczny. 18.10 eJMaszyna da
sl<i lubić" (Polak pracuje) - Uniwersytet TWP. 18.40 „Pollena" - poradnik kosmetyczny, 18.45 Walter and Connie (26)
- język angielski dla początlcujących. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dz.lennik. 20.05 „Lot kosmiczny w kabinie doświadczalnej na
ziemi" - film popularnonaukowy radz. 20.25 „Człowiek to
trzcina myśląca" (Dzieje dramatu). 21.10 24 godz.lny. 21.20
„Pomiędzy świętymi rzekami" z cyklu: Kraje, Judy, kultury. 21.55 En francals (lekcja 19) - telewizyjny kurs języ·
ka francuskiego. 22.25 Program na czwartek.
CZW ARTEK, 13 KWIETNIA BR.
PROGRAM l
8.15 Matematyka w szkole - Ksztalcenie sprawności algorytmicznych. 9.00 Historia dla klas VI - Tralctat trzech
czarnych orłów. 11.55 Język polski dla klas III 1 IV lic. Wladyslaw Broniewski. 12.45 Język polski dla klas VIII Ernest Hemingway. 15.20 Fizyka I rok - Sprężystość ciał
stalych
oraz Statyka cieczy I gazów. ·16.25 Program dnia.
16.30 Dziennik. 16.10 Ekran z bratkiem - w tym film z serii:
;,Znak Zorro" odc. I. 17.45 Magazyn ITP.
18.00 „Człowiek
1 środoWisko". 18.25 LWD. 18.45 „czas przyszły 1 czas teratnlejsz.y" program ekonomiczny. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.00 Przypominamy, radzimy... 20.10 Teatr Kobra
- Andrzej Wydrzyński - „14 maja o pólnocy". Po teatrze
ok. ~1.25 „I będziesz myślą w krzyku" - reportaż. 21.55 „Iveria - znaczy Gruzja" - tańczy 1 śpiewa zespól gruzlńskl.
22.30 Dziennik 1 wladomo~cl sportowe. 22.50 Program na piątek. 22.55 Fizyka I roku (powt.).
PROGRAM Il
17.10 Program dnia. 17.15 Scientist speaks (lekcja 24) - 3ę
zyk angielski w nauce 1 technice. 17.45 „Jelonek detektyw"
- film z serii „Mioduszka" (kolor). 17.55 z
wizytą
w
Kraju Rad - film: „Królestwo pszczół" (kolor). 18.15 „Mąż
pod łóżkiem" - film TVP (kolor). 18.45 ,.Pelplińska tajemnica" - z cyklu: Kolorowe spotkania (kolor). 19.20 Dobranoc
(kolo·r ). 19.30 Dz.lennik. 20.05 Muzyka, muzyka
program rozrywkowy TV
NRD (kolor). 21.05 24 godziny, 21.lS
„Fala życia" - film rumuński (kolor). 21.15 „Ojciec" - mm
fab. szwedz. (kolor). 22.45 Sclentist speaks (lekcja 24) - język
angielski w nauce 1 technice. 23.15 Program na piątek.
PIĄTEK, 14 KWIETNIA BR.
PROGRAM I
Uproszczona uprawa ziemniaków .
a.oo Kurs Rolniczy
9.00 „Stomkowy kapelusz"
film fab. prod, węg. 10.15
„Druga ucieczka" - odc. IX - film prod. ang. z serii: „Ni·
cholas Nickleby". 10.55 Wychowanie obywatelskie dla klas
VIII - Obywatelskie prawa i obowiązki. 15.20 Rysunek techniczny I roku. - Znaki typowych postaci konstrukcyjnych
oraz Widold - przekroje oraz Ich rzuty. 16.25 Program dnia.
16.30 Dziennik. 16.40 „Pora na Telesfora". 17.30 Nie tylko dla
pań. 17.50 Perspektywy techniki. 18.20 LWD. 18.40 z cyklu:
Historia polskiej· karykatury. 19.05 Sport, turystyka, wypoczynek. 19.2-0 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.00 Wywiad z generalem dyw, Romanem Paszkowskim. 20.15 „Druga ucleczka" - film prod. ang. odc. IX z cyklu: „Nicholas Nickleby".
20.40 Kraj. 21.20 Mistrzostwa $wiata w Hokeju na Lodzie
(grupa „A"). Sprawozdanie z meczu Związek Radzieckl Szwecja (II i III tercja) (kolor). W przerwie ok. 21.50 Dziennik. 22.50 Program na sobotę. 22.50 Rysunek technle7.ny I roku (powt.).
PaOGRAM Il
17.35 Program dnia. 17.40 Nasze recenzje.
17.55 Struktura
wszechświata z cyklu: Gawędy matematyczne.
18.15 Ludzie
l sprawy - OTV Katowice na ekranie. 18.45 Russkij jazyk
po TV (lekcja 27) - telewizyjny lcurs języka rosyjskiego. 19.20
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 Rimskij Korsakow - z cyklu:
Monografie muzyc1.ne. 2!.10 24 godziny. 21.20 Kultura dla
wszystkich - z cyklu: Okiem socjologa. 21.50 Polski film d<!lkumentalny. 22.25 Walter and Connie (powt. lekcji 26) język angielski dla początkujących. 22.55 Program na sobotę.
UWAGA: TV ZASTRZEGA SOBIE MOŻNOSC
• ZMJAN W PROGRAMIE,
•
WYTNIJ l ZACHOWAJ
WYTNIJ I ZACHOWAJ
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Bójka

z
Butrymami.
w
•

łódzkiej

WFF·

Reżyser

Jerzy Hoffman w przerwie

ciągu dwóch dni łódz
kie a.telier filmowe roz-

W

brzm1ewało

.

b i ałej

szczękiem

broni i pistoletoNa korytarzach
spotkać można było pokiere~zowanych, ogorzałych w boJach szlachciców. To ekipa
filmowa Jerzego ·Hoffmana
kręciła kolejne sceny
Potopu":
wejście
rozpa~~nych
„kompanionów" pana Kmicica do 1rarczmy i jFh bójkę
.z Butrymami.
wą

między

zdjęciami.

palbą.

.w jednej. z hal zdjęciowych
nisko sklep10na izba, pod po~ałą dym i ą kaganki; w ką
c.; e szyn.kwas, przy stołach
s1e~zą piękne panny i mieszkancy Wołmontowicz. Reży
ser Hoffman dyryguje sporym
tłumem rosłych statystów i
kaskaderów ubranycJ:i w najprzeróżniejsze kapoty, uzbroJonych w ciężkie szabliska i
czekany. Na razie
jeszcze
przyszli antagoniści stoją razem, słuchają
reżyserskich
wskazówek, wymieniają mię
dzy sobą uwagi. Potężny Bruno Oya grający Józwę Butryma uśmiecha siei do Pawła
Rouby
Ublika, ale za
chwilę atmosfera stanie się
groźna i walczyć będą aż do
ostatniego oddechu.
Ale póki co, Jerzy Hoffman
rozstawia
wszystkich
na
m1eisca, drzwi karczmy otwierają się ;i; impetem, wzrok

siedzących
tamtą stronę

kieruje się w
i wkraczają kolorowi, uzbrojeni ·po zęby, w
skórach i kołpakach, z hardymi minami: „olbrzymi pan
Jaromir Kokosiński... żołnierz
i burda sławny, za straszliwą
blizną przez czoło, oko i policzek... skazany na utratę
czci i gardła za porwanie
panny, zabójstwo i podpalenie", za nim najdzikszy i najokrutniejszy Ranicki, „który
był
banitem za z.abójstwo
dwóch szlachty posesjonatów'',
imć Rekuć,
który „fortunę
w kości przegrał i przepił",
Ublik „za rozpędzenie trybunału
bezecnym ogłoszony i
na gardło skazany", wreszcie
pozostali
Kulwiec-Hippocentaurus z marsowym obliczem
i Zend „człowiek niepewnego
pochodzenia".
rzyznać trzeba, nie
żając
odtwórców
ról, a podziwiając

uratych
efekty pracy charakteryzatorów, że na ekranach zobaczymy
istotnie
„bezczelne
twarze, na których błazeń
stwo, rozpusta i zbrodnia wycisnęły
pospołu swe pieczę
cie''.

P

Skontrastowano z nimd roButrymów, ponurych, i
jakby hieratycznych,
ubranych w długie, szare kapoty
samodziałowe
i uzbrojonych

słych

nie gorzej od kmicicowjch
ludzi.
Na razie jednak do starcia
nie dochodzi. Jerzy Hoffman
ni.e jest jeszcze zadowolony
ze sceny. Kilku statystów źle
zareagowało na to wejście, a
scen~ musi
przebiegać
płyn
nie i jeJ atmosfera zapowiadać ma nieuchronny konflikt.
A więc znów następują dyspozycje reżysera, który próbuje innych rozwiązań, omawia je z operatorem Jerzym
Wójcikiem.
Ja
tymczasem
łapię
w
przerwie zaaferowanego Waldemara Wilhelma, znanego
speca od pojedynków i bójek w filmie i w teatrze.
Sprawdzał
przed chwilą ostrość szabel i demonstrował
uderzenia.
Przy
„Potopie"
pracuje z aktorami, kaskaderami i statystami. I chociaż
zwykło się mówić, że my, Polacy. zamiłowanie do szabelki mamy we krwi, to jego
zdaniem trzeba się porządnie
namęczyć. aby z pozoru niby
latwe machnięcie bronią wypadło na ekranie prawdziwie
i efektownie. Poza wszystkim
w takich scenach istnieje niebezpieczeństwo, że jakiś nieskoordynowany ruch, cios na
oślep ostrą bronią bez wyczu·
cia, może skończyć się tragicznie. Wprawdzie aktorzy •i
kaskaderzy mają pod kostiumami specjalne ochraniacze,
ale w ferworze walki, nawet
najumiejętniej
pozorowanej,
wszystko może się zdarzyć.
Dlatego m. · in. na wszelki wy
padek na planie obecny jest
lekarz. ·
'
Pan
Wilhelm
opowiada
zdarzenia z niedawnego pobytu ekipy na BiałorusL W
czasie kręcenia zdjęć napadu
na Wołmontowicze, jeden z
kaskaderów wybiegł z opłot
ków osmolony, z ociekającą

---------------t
NOYIB

fP;"c~~nie krwiI

ORIONA
Uczony radziecki - pracow·
nik obserwatorium a.stronoml~z
nego w Gruzji - odkrył Z2 nawe gwla.roy należące do gw1azdozbio·ru Oriona.
Zdaniem uczonego - w gwl.a·
zdozblorze powin"no znajdować
się okolo dwóch tysięcy gwiaz1.
Od dwudziestu lat zaobserwowano
zja•wlsko „ro~błyśldwa
nla" nowych gwiazd, które po
ja.kimś
czasie
powracają do
swojego normalnego blasku.. .
Do tel pory zanotowano iso
pode.onych wybuchów w gwiaz.do zMo·rze Ori.o<na.

~

żurującą

pogotowia.

radziecką

karetk~

Zarfim zdumiony
dolał wyjaśnić, że to tylko
pojemnik z krwią pękł pod
peruką, a on sam jest cały
i zdrów, już na sygnale pę·
· la
•
dz1ł do szp1ta
w M.msku.
Były jednak i sytuacje groźniejsze, kiedy na przykład
płonący napalm zaczął się
wymykać spod kontroli ekiPy·
rzerwa się kończy i powracamy <lo prób bójki. U Sienkiewicza scena ta jest tylko zamarkowana. · Jej
przebieg autor
pozostawił
domyślności czytelnika. Po sprzecz~
1

ce
Józwy
Butryma
z
Kulwieciem i Ranickim czytamy o ogólnym tumulcie
- pozostawia nas Sienkiewicz
z obrazem Józwy ruszającegCl
do ataku z potężną ławą, potem Kmicic znajduje już zmasakrowanych
kompanionów.
Jerzy
Hoffman
przekłada
sienkiewiczowski opis na ję
zyk filmu. Krew będz;ie tu
buchać na wszystkie strony
z łbów, pleców i brzuchów.
Zobaczymy bluzgające krwią
trzewia, WY'I>rute - za przeproszeniem bebechy (ale

M.

Wisłowska

Następnie zarządzono konfrontację. Obaj kelnerzy z
kawiarni przy 1Jlicy La Fayette byli zbyt zaszokowani,
żeby móc twierdzić z całą pewnością, że człowiek, któreg<> widzą 'w warunkach tak odmiennych jest ·tym samym, którego widzieli wówczas przy stoliku w czasie
napadu. Może to Fernand, a może nie on.
- Macie . panowie już teraz całą bandę? zapytał
jeden z kelnerów, 110 konfrontacji.
Odpowiedziano mu, że tak, na pewno, mają całą ban- •
dę w komplecie, choć nie było to tak zgodne z rzeczywistością: brakowało jeszcze jednego ogniwa: nie wiadomo było, kim był ów szofer, który uciekł, zabierając
uczestników napadu przy ulicy La Fayette. Musiał być
pierwszorzędnym kierowcą, skoro udało mu się zgubić
w tłumie, ale sam nie napadał, pełnił rolę ważną lecz
podrzędną. I co do niego nie było żadnych wiadomości.
- Halo!... Tak, to ja, panie prokuratorze.„ · Wiemy
już, który to strzelał: nazywa. się R<>ger Stieb„. Wypiera. się, oczywiście.„ Będzie zaprze~ł, aż do ostatka„.
Tacy są oni wszyscy.
Maigret trzymał się z trudem na. nogach, mimo H
grog wypity w „Le Regence" trochę go pokrzepił, po.
wieki kleiły mu sit! z niewyspania. Sięgnął więc po
butelkę koniaku, przechowywaną w sza.fee ściennej, na
okazję „od wielkiego dzwonu" i nie zastanawiając się,
pociągnął z niej parę sporych łyków.
- Halo!... Nie, nic jeszcze, panie sędzio„
Dzwoniły jednocześnie obydwa. aparaty, stojące u niego na biurku. Odpowiadał na. pytania z jednej i E drugiej strony.
Dopiero koło godziny w pół do jedenastej - ściślej
mówiąc,
o dziesiątej minut dwadzieścia - Maigret
otrzymał informację, na którą z napięciem czekał.
Telefon był z Puteaux.
- Znaleźliśmy, szefie!
- Wszystko?
- Ani jednego banknotu nie brakuje!
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to będzie tylko mięso wołowe umiejętnie wkomponowane w 1~os t'mm a ktora ), c. ze k any
gr~ęznące
w
<_:Iałach,
chlastame szabel, nadCJęte ucho Kokosińskiego, posiekane
twarze i pierzchające w przerażeniu panny, na czele z Anną Seniuk i Jolantą Lothe
. k a co s;ę
.·
Je d i;tYm słowem, i;at
zowie. Na szczęsc:1e prawdz1wy jest tylko pot,
ANDRZEJ HAMPEL
• W h
Fo t o: A n d rzeJ
ac

Lozanna

Wezwałem.

Io.

ustalić,

puszcza.nie~

czy

~ krwi rzeczywiście wpływa na~

Zakaz uz·ywan·1a

~ częst&tliwość zawałów.
~~~"-irr..'Y'f'L'"W'

DDT
W LozaTllllie pod.aJno do wi.a.doże od chwill obecnej na
terytorium Jro,nfederaejl
Sl'iWajearskiej zakazuje sic: uży
WBJllia prepara~u DDT i jego pochodnych.
DDT zo,stał odklryity W 194-0 r.
przez dr P. MuUera, kltóry otrzyma! za t>O osiągnięcie Nagrodę
Nobla.
Preparat ten ro:z.klada się bardzo woi!Jno 1 mimo, że mato
szkodłiiwy
dla ludzi, jest niezwykle saJrodltwy tmz,ede wseystikim dla ptaków. Jego użycie
zo.stalo zakazane ;f.\liŻ w wielu
klrajach.
mości,
całym

WPLATY
GOTOWKOWE
PRZYJMUJE
SEKRETARIAT
„DZIENNIKA"
(PIOTRKOW·
SKA
96,
LEWA
OFICYNA,
WINDA CZYNIII PIĘTRO,
NA\ CODZIENNIE W GODZ.
11>-16. WPLACAJĄCY OTRZY·
MUJE POKWITOWANIE ORAZ
PAMIĄTKOWĄ

Nh.ZWl!\iKO
INSTYTUCJI
W GAZECIE.

poprosił:

- Proszę połączyć mnie E prokuratorem Dupont cl' Hastier.
W chwilę później ręla.cjonował:
- Zrabowane banknoty zostały odnalezione.
- Walizeczka także?
Czy to aby nie za wielkie wymagania.? Może Jeszcze
miała być wizytówka?
- Wa.lizeczk,a na pewno pływa gdzie§ z nurtem Sekwa.ny, albo została wrzucona do ognia.
- U kogo znaleziono pieniądze?.
- U właściciela garażu.
- Co on na to powiedział?
- Jeszcze nic. Nikt o tym go nie powiadomił.
- Trzeba., żeby przy rozmowie z nim obecny był Jeiro
adwokat. Nie życzę sobie późniejszych sprostowań, ani
incydentów na sali rozpraw.

PLAKIETKĘ.

LUB
NAZWJS
PUBLIKUJEMY

-
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~
lto,l, JANINIE FIDOS z powodu zgon.u

Kol. KRYSTYNIE MAJEWwyrazy
głębokiego
SKIEJ
wspólozucla z powodu śmierci

MAT'KI

MĘŻA

w~arzy serdecznego wsp6łca:u·
cia Slklada,Ją:

DYREKCJA; ltADA ZAZESPÓL
KLADOWA i
TEATRU MUZYCZNEGO
W LODZI

DYREKCJA, RADA RO·
BOTNICZA, RADA ZA·
KLADOWA, POP PZPR
ORAZ KOLEŻANKI i KOLEDZY z PBZCh
„CHEMOBUDOWA" LODZ

7 kwietnda 1972 r., Po długich 1 eiężkil.clt cierpieniach,
opatrz<>ny św. sa;kra.mentami, w wieku lat 78, zmarł nasz
najukoehaószy Mąż i Ojciec
S. t P.

JAKUB DUDCZAK

emerytowany nauczyciel,
Orderu OdllOdzenia Pol·
()raz mnymi od.mM:.ze·
nian1ii.
Pogrzeb odbędzie się dnia 9 kwJetnia br. o godz. 14.30
z lrośoioła katołicltiego w Ozorkow.ie na Stary Cmentarz,
<> czym zawdada.mdają pogrążollle w głębokim smutku
ŻONA, DZIECI i RODZINA
O«binaoz<>ny
skd, Złotą

~

''",.__~

milczą".

Dla . komisarza Ma.lgreta spraw& napadu rabunkowego
przy ulicy La. Fayette była więc Już skończona. Nie
miał potrzeby przesłuchiwać świadk6w, ani też dokonywać dalszych konfrontacji. Tyle ile ich już się odbyło,
wysta.rczy!
Tera.z ka.źdy z Inspektorów E osobna Eloły mu meldunek, on zaś, na ich podstawie będzie musia.ł sam zredagować obszerne sprawozdanie ogólne.
Podniósł słuchawkę, a gdy odezwała się centralka,

~

~z grupą kontr<>lną można by-~

i

Szczęśliwie zakóńczyl się wypadek, który wydarzył Slę
niedawno na terenie elektrowni wchodzącej w skład kombinatu chemicznego w Dewnl kolo Warny.
Otóż jednego dnia kolo południa, jakby prosto z nieba,
spad! kask ochronny, a w nim kartka z dramatycznym
wezwaniem o pomoc: "Ludzie, ratu.jcie". Jestem na sz;czycie komina, umieram z pra.g.nienia". Wszczęto alarm 1 pośpieszono na pomoc. I rzeczywiście, po dotarciu na sz~~Yt
komina, który liczy sobie 120 m wysokości, znaleziono tam
jednego z elektrotechników praeujących w silowni. Był
on w stanie krańc<>wego :wyczerpani.a.
Okazało się, że poprzedniego dnia, nie nie- mówiąc ritkomu, wszedł o.n na szczyt komina, aby zrobić... zdjęcie,
przedsta.wia ,jące
pano,ramę
kombinatu. Jako zapalony fotoamator, chciał
zdjęcie
to wysiać na przygotowywa·
ną właśnie wystawę fotograificzną.
Na górze zrobllo mu
Sl<: sza.bo i chociaż usllowa! wzywać pe>mocy. nikt go na dole
nie usłyszał. Dopiero na dru,gi dzień przyszło tn u do gło
wy, aby napisać kartkę i zrzucić ją w kasku w dól. Czy
zdążył zrobić tak upra~one 11:djęcie?
o
tym ;,.kroniki

Już to zrobiłem. Ale odmówiła..
I
W ta.kim razie wezwij &wiadków.

~

E

1

podpisała. protokół.

-

pana Kmicica w akcji,

IRyzyko • pas1a• •••

Za pośrednictwem prasy podano do wiadomości publicznej, iż bank ma wynotowane numery i' serie zrabowanych banknotów. Nie było to zgodne z prawdą.
Jednakże gangsterzy uwierzyli i bali się puszczać te
pieniądze w obieg. Czekali na odpowiednią ok-azję: może uda im się rozprowadzie te banknoty gdzieś na prowincji albo za granicą. Fernand był za sprytny na to,
ażeby działać w pośpiechu i żeby pozwolić swym ludziom próbować szczęścia gdzieś p()za Paryżem od razu,
kiedy śledztwo było jeszcze w toku.
- Pod wyścieł·anym siedzeniem w starym sa.moch&·
dzie. Matka Loubieresa., kobieta energiczna, wida.ć że
ma głowę na karku, nie spuszcz.ała nas z O'ka„.
- Jak myślicie, wiedziała?
- Moim zda.niem: tak. Przeszukaliśmy wszystkie wozy, jeden za drugim. W niektórych n.awet rozmontowywaliśmy silnik. No i proszę! Pełny sukces!
Jest cała
pa.czka!
- Nie zapomnij poprosić, żeby ta matka Loubieresa

~

klinikach ameryka6·
sk.ich wraca się o• ~
hecnie . do średnio- ~
~
wleczne1 metody re• 0
~
gularnego puszcza- 0
~
nia krwi, widząc w 0
~ niej ewentualny ra.tunek przed~
~jedną z plag współczesnego ~
~ s~Jecze.ństwa
przemyslowego, 0
~ rruanow1c1e przed za.walem.
0
~ W Claxton, w stamie Geor· ~
~ gia
(USA)
przeprowadzo- ~
~ no
długotrwale
&tudium ~
~ obserwacy}ne,
którym
ob- 0
~ jęto 3 tys.' mężczy>.m. Oka- ~
~ zalo się, że 0<>oby o dużej za- ~
/!/ wartości we krwi czerwonych 0
~ ciałek chorują na zawał ser· ~
~ ca dwa rar11y częściej.
~
~ W oparciu o wynikli tych ~
~ cloświadezel'1, lekarz nowojor· ~
~ski, dr Le<>nard Stutman, pro- 0
~ wadzi
nowy
ek.o.peryment, 0
~ którego zadaniem jest ustale- ~
~ nie,
czy rozcieńmen.ie krwl, ~
~ dokonywane . w sposób syste- ~
~ma.tyczny przez regularne Jej~
llj „pus'l:ozanle" za przykładem~
~ chirurgów średni()wiecza,
rze· ~
~ ezywiście
zmniejsza ryzyko~
~zawału.
Eksperementem pro- ~
~ wadz001ym Od ośmiu mles.Jęcy, ~
~objęto 160 ochotników. w wie·~
~ ku od 30 do 50 lat. Z~bieg pro- 0
'~ wadzOrllY jest w takich <>dstę- ~
~pach cza&1>wych, by ,.zawartość~
~erytrocytów we krwi uczcstnl- ~
~ ków eksperymentu nie prze-~
~ kraca;ała 42 proc.
~
~
k.s.peryment ma i. u-~
~
b~e. zalety, bowiem~
0~
w szpitału św. Win- 0
centego
w
Noiwym
~
~
Jorku, gdzie
pracuje~
~
dr Stutma.n, l'iwięk- 0
~szyła się liczba krwic><la<Wców. ~
~ Wyn.ików <>stateoZltlych nie o-~
~ czekuje sic: Jedrul.k wcześniej~
~n.iż po upływie pięciu lat; do· 0
~ P'iero wówczas bowiem, zda-~
~ niem dr Stutmana,
zebrana~
~ z.ostahie
dostateczna
li:!zba ~
~ darnych, by przez p1>równanie ~

~

lrompainiooów"
"
krwią twarzą. Traf chciał, że
kiedy miał się już rozcharak·
teryzowac. , na tk ną ł się
na d y-

~

zawałom?

~~

Jeden z

~

w

~
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~
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K,rzyżem Kaiwalerskiim
Odmiadią Nauczycielską
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