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Amerykańska

do

agencja

spraw aeronautyki I przestrzenl kosmicznej (N ASA) za-

w poniedziakomunikowała
łĘ>k, że USA i ZSRJl zawuporozumienie w sprawie
ły
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skonstruowania, wspólnie masystemu cumowania,
kiety
który pozwoll na spotka.n!e i
połączenie w przestrzeni dwóch
statków kosmicznych z zalogą, radzieckiego i ame.rykansklego. Porozumie.n ie zost.alo
przygotowane przez mieszaną
utworzoną w
grupę roboczą
podpisa11cj
umowy
"' Yniku
przez NASA I Akademię :Sauk
ZSRR 28 października 1970 r.
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Kl. PZPR z udzlolem

J.

przeobrażeń

społeczno-gospodar

czych na terenie naszego mia·
sta , które mają usunąć bądź
latami za·
narosłe
złagodzić

Szydłaka

Pekin - Waszyneton

pięciolatki

siu w roku 1975 wzrasta do 70
mld zł, czyli o 39,-5 proc. w stosunku efo roku l!no. Oceniamy
,- stwierdził I . sekretarz KL, że
zalożohe dotychczas tempo wzro
stu produkcji jest za małe i
winno oscylować w granicach
46-47 proc. Liczymy nie tylko
na pełne i harmonijne wykonanie nakreślonych zadań, aie i
na ich przekroczenie. Do takiego sądu skłaniają wyniki osi ą 
gnięte zarówno w ub. roku, jak
i pomyślna w zasadzie realizaIstotną cechą łjSdz
niedbania
cja zadali planowych w I kwarkiej 5-latki jest koncentracja
tale tego roku. Wzrost produknajważniejszych
na
wysiłków
cji w stosunku do roku 1971
a najważniejszym
zadaniach,
wyniósł 9,2 proc., co jest temkierunkiem rekons.trukcja przepem dotychczas nie notowamysłu, zwłaszcza lekkiego I ma,
nym.
szynowego. Na ten cel przezna·
Obok tempa produkcji, korekcza się 88 proc. wszystkł"ch naty Wymaga obecna polityka rozkładów w planie cen'f ralnym.
woju przemyslu lekkiego w LoProdukcja łódzkiego przemydzi. Muszą w niej nastąpić generalne zmiany stwierdzi! B.
·' Koperski. Polityka ta nie jest
adekwatna ani de obecnej rangi ani do przyszłościowych ce:
lów tego przemysłu.
wysoko
koncentracji
Mimo
kwalifikowanej kadry i istnie·
nia zaplecza naukowo-badawczeg-o obserwuje się w Lodzi
asorstrukturę
nienowoczesną
zdjęciu
Na
z dotychczasowych
tymentową.
Prezydium nanależy wyciągnąć
dośwladcze1i
konsekwentne )N'nioski i · to .zarady aktywu w
równo w stosunku do sytuac;i
KŁ PZPR.
w przemyśle lekkim, jak i w
inrtych qzied,zinach gospodarki
Obok niewątpliwyoh osiągnięć
w ciągu ostatnich miesięcy, dały o sobie ~nać stare błędy: ży
przygotowanie procewiołowe
sów Inwestycyjnych, spiętrzenie
I ,pogoń · za planem w
zadań
końcu roku, zbyt niskie tempo
wzrostu wydajności pracy na 1
zatrudnionego (w roku 1971 3,5 proc., w I kw. br. - 4 procent), niedocenianie tzw. czynnika ludzkiego w prodUkcji.
Zwłaszcza· fa ostatnia sprawa
wymaga uwagi. jako, że tu
tkwią llardzo poważne rezerwy.
W ub. roku na 1 robotnika budowlanego przypadalo średnio
10 godzin z tytułu absencji nie
usprawiedliwionej, na l robotnika w całym łódzkim przemy~3 godziny z tytułu prześle praw poruszall się pieszo, bl\dź
stojów opłacanych, a spowodosamochodem księżycowym, któ·
różnymi przyczynami.
wanych
ry na skłonach ro.zwija! szyb•
Podstawowym warunkiem re·
kość do 11 km na godzinę.
allzacji programu rozwoju naMlmo pewnych awatil tech·
szego miasta jest szeroko rozun icznych, w surrtle określOrlo
miana ;n!cjatywa, której potrzetch pobyt na Księźycu jako
ba, na , każdym odcinku działal
Przypomnijmy: fepomyślny.
ności ·gosr;>odarczeJ . Usprawnieden z a~trona·utów zerwał nonie całego systemu planowania
do pourządzenia
kabel
gą
I zarządzania - jakle ma obectemperatury pod. powiem ! a~u
lnlcja ty wie
nie miejsce, <!' teJ
w
niwecząc
Księżyca.
rzchn i ą
sprzyja i t~ze9a szybil:o uczyć
ten sposób wielkie nadzieje na
się korzystania z większej niż
u zyskan ie cennych da.nych doI to
dotąd samodzielności.
temperatury głęb
tyc z ących
w tym dykażdym szczeblu na
warstw srebrnego gloszych
rektorskim. z „karty praw dybu. W czasie drugiego wyjścia
na pow i erzchn i ę Księżyca ltil·
(Dalsz_Y.: ciąg na str. 2)
ku drobnym awariom uległ ~a
mochód księżycowy. W czas ie
jazdy po wyjątkowo n ieró.vn y>m t erenie Od!leciał jed.e n z
odmówil posłuszeń
bło t nik ó w,
stwa u•kład sterowan ia tylny~h
kół , a następn l e równi.e<l: układ
nawiga<:yjny tak, że kosmonauc i mus ieli wracać do pojazdu po własnych śladach. Spoprzysparzaly rówro kłop o tu
W s;z.pitalu w Belfaście un&irl
pla s tiko we woreczki 'la
n ież
111-i.etni chł (}p ie c , który ze s tal
prtyklejarw plastrem
próbk i,
gł owę gumową k11trą,fio ny . w
do skafandra. Pon i eważ temp~
p r-zez żołn i erz a
w ystrz el'oną
lą
ratu.ra wy nos iła około 90 stopni
b rY'1;Y',jskle·g.o. Mł o d y I r \a.ndc• Yk
one
s ię
odklejały
Celsj.usza
j est kolejną of i a cą trwają c y : h
w
astro.nauci,
l
nieustannie
od trzę ch la t s t a rć 1 in c)·de nsztywny ch ogran i czają.cych ru·
Uist eri ~ .
w
tów żl>roj nr<: h
chy ska'.fa ndrach z trudem pod·
Warto pod.kreślić , ż e brytyjskie
nosili Je z ziemi. Po powrocie
z aii ~z a
Obrony
Min ist.ers•wo
d o kabiiny astronaud mieli pokule j!umowe do „human ita'!'nel
waime trudności ze zdjęciem
pon ieważ zasobniki z
hełmów,
zanapojem pomarańczCJowym
szczególnie dużo
wierającym
pota s,u_ dla zrównoważenia ub~"t kó w . tego pierwiastka z or-.
ga·n izmów astrCJonautów w slat>szym polu grawitacyjnym. przei usychały zakleia .1ąc
c i ekały
skutecznie połączenie m i ęd~Y,
hełmem a skafa.ndr,e m. ,świad
czy to hajdobitniej o tym, ja.i~
na,JbardzieJ ,nąwet błahe wyrJ~
pÓ.waż,;iy
mieć
rzenia mCJogą
wpływ na 'Qe:>Jp i eczeńostwo a-1
s ~ron a utów w waru.nkach kos·
'
micznych.

Sztorm na Bałtyku

I

Pakistan za. „Dtrzymaniem

przy ~ac ieIsk ie.~ , Jt,oaunków z ZSRR • i·
I

Pa•k ista•n o.powiada się za. u- ·mat ~regulowa· n ia 5'tosunków
normalizacji sy•tuacji na s u b·
tirzymaniem przyjacielskich st o·
kontynencie. Wyu:z.ił on przesu•nków ze Związ.klem Radzieckim - oświ!Sdczyl w •R awab ko·nanbe, że n()t'mal~?.acja stopotl,czas sipotk;ania z sunk:ów Pak!sta.nu .z Indiami i
p !nd i'I.
Bell€8'11ą po2:.wDli na przYś.-i : a
dz iennDkarzaml or.az korespondenta•m l zagraniczny\ni, prezy- ·szeni-e .rg :z.wią2a.nia wewnętrl·
nych prnblemów kraju. Obecde,nt Pakirstanu, Zulfika.r All
·nie głównym ' cełem Pakistanll
·
Bhutto,
stwierjest I.Ucwictacja nędzy
Prezydent podJtreślil zna1l?edz.il Bhu.tt<>. paklstańn ie zbl i.ż aj qc~'Ch się
sko- indy jskich .rozmów na te-

*

Prezvdent_Pompidou w kłopotliwej svtuacii

Amerykanie Ksi,Qi.vc·. p!fnie :· strzei~ swvch tajemnic
l

'

·.

„

~

'

przyvolowujq

„Apollo-16" wraca na Ziemię

wizytę Nixona
w Kijowie

POJĄZD KOSMICZNY „APOLLO 16" CIĘŻSZY O STO JEDE·

P rzebywa j ąca w Zw i ązku Ra20-osobo wa misja
<Lz i ec..~lm
merykańska, zajmująca się przy-

a-

gobo w anie m technicznej strony
w izy.ty prezyde:nta ,Nixo_na w
Z,SRR, odLe.ciąla w ponied-zialek
do K ijo wa . Jak w iadomo, preeyodent N ixCJon oprócz Moskwy
odwied2:l. Le•nLngrad 1 K ijów.

Prezydent Sadat
oskarża
Prezydent Egiptu Anwar el
Sada·t oskariźY'I w pon iedziałek
Sta-ny Zjednoczone i łzrael, że
od listopada ub. r. prowadzą
oszczerstw
kampan i ę
szeroką
zakłócenia stollm ierzającą do
sun kó w egipsko-.rad zieckich i
zach wiarnla wiary Eg lpcjan we
Oświadczenie tej
własne sily.
Sadat . podczas
z.Io.tył
treści
sipe>tkania z dzi ałacz.a.ml So•tJallsty>czneg o Zwi ązku Arab&kiego
i przedstawicielami prasy.

NASCIE KG SKAL I PROBEK
KSIĘŻYCOWEGO
GRUNTU
KRĄŻY DOOKOLA KSIĘŻYCA.
W poniedziałek o godz. 2.~6
stopieli startowy poj•udu ksli:·
życowego , „Orion' z Young.iem
oderwał
i Duke na pokładzie
od dolnej części pojazdu,
się
która posluźyla mu za stano·
wisko startowe i wystrzelił w
przestrzeli „jak korek Od szamjak to określono w
pana" kontrolnym w Houośrodku
ston, gdzie start obserwowano
na ekTanach telewizyjnych. O
godz. 4.59 pojazdy „Orlon" I
„Kaspe.rr" połączyły się pomy~l
nle, . a kosmonauci wraz ze
bezcennym ładunkiem
swym
pr>;eszll na pokład kabiny ma•
oni na
Pozostaną
cierzystej,
do
okołoksiężycowej
orbicie
w"rczasu
3.16
wtorku do godz.
szawskiego, kiedy po uruchomieniu głównego silnika pojaidu wejdą na tor wiodący ku
Ziemi.
Duke I Young spędzili na powierzchni Księżyca łącznie 11
go!lzln, z tego nleco ponad 20
poza pojazdem, przeprowadzaw
3 wyprawy badawcze,
jąc
cza·sie których spent•trowali 'najczasie wybliższe< okolice: W

Katakumby Potiomkina
odkryto w .Grigoriopolu
W mołdawskim mieście Grlgorlopolu natwaflono w tych
1.niach przy kopaniu fundamentów na wielokilometrowe ka·
takumby z końca XVIU w. Miasto zostało założone w 1792
roku przez słynnego Grzegorza Potiomkina, który z sier·
żanta gwardii został faworytem carowej Katarzyny, najbogatszym magnatem Rosji i pretendentem do polskiego
tronu.
Potiomkin założył swe miasto nad Dniestrem na granicy
ówczesnych posiadłości tureckich. Sprowadził też do Grigorlopola kilka tysięcy ormlan, którzy obawiając się napuści
ze strony Turków, wyilrązyli pod domami prawdziwy labirynt podziemnych przejść wykorzystywanych w czasach ffeJ·
kojo'Wych jalto piwnice i składy towarów.
Pierwsze badania wykazały, że katakumby znajdują się
w 2na1comltym stanie. · Główne korytarze obudowane są blo· ·
kami kamiennymi. l\!imo, te jedynym materiałem łączącym
te bloJd była glina, nigdzie nie napotkano 7.&walów a.ni pęknięć Potiomktn.owsk.ie katakumby udostępnione będą prawdopodobnie turystom.

Wyniki

referendurń .wę

Z powodu wielkiej absencji w niedzielnym referendum w
s.p raiwie ro.zszerzenia Wspólnego Rynku, prezydent Pompidou
znalazł się ~ najbardziej kłopotliwej sytuac)I politycznej od
czasu _objęcia urzędu prezydenckiego - pisze komentator
Agencji Reutera.
wyborcy francuscy, nich uważa wyniki referendum
Chociaż
którzy przybyli do punktów
za mało zachęcające. Duży prowyborczych odpowiedzieli „tak"
cent glosujących „tak" miał zaw 67,1!6 proc., to jednak 64 proc.
pewnić Franc1! i samemu preogólnej liczby wyborców nie
zydentowi uprzywilejowaną poudziału w referendum
w z ięło
zycję we Wspólnym Rynku, ale
bą dź wrzuciło do urn nieważn~
ogromna absencja i większy niż
karty, lub glosowało „nie'' w
się ~podzle,wano procen& glosusprawie przystąpienia w. Bry„nie" może zniweczyć
jących
tanii , Irlandii, Norwegii i Date nadzieje. ,
nii do Wspólnego Rynku.
Zgodnie z oficjalnymi danymi
15.622.328 osób spośród 29 mllio~
Publicznie przywódcy francusuprawnionych do . glosowanów
cy twierdzą, iż odnieśli sukces.
nia .we .franct1sklej wspóllloc!e
stwierdza
Jak
Pry watnie
wrzucllo do urn ważne karty
wielu z
Agencja Reutera
zawierające 10.601.645 odpowiedzi
„tak" na pytanie, czy są za ra-

11•1etni Irlandczyk

zatii_ty

Francji

Ekscesy,skr.ainei..11rawi·cy

I

Mi.mo talk ogromnego lad:inku próbek, st are pyt;im i& drę
uczonych - czy Ks i ę.i!yc
m ial PlY'nne jądro jak Ziem:a,
pozostaj e, jak s ię wYdaje nada! b ez odpowiedz!. Nie znal~
źli oni żadnych skal wulkan ;c znych. któ r~ by tego dow o:l:zlly, mimo lt lądowllli w retonie
przez uczonycą za
uwa ż s n ym
tYDCJoWO wu~kanLczny.

lrnia"

„Gorąca

Wczoraj, w KŁ PZPR odbyła się narada aktywu polityczno-gospodarczego Łodzi dotycząca najistotniejszych
W obr;adach uczestniczył
problemów obecnej 5-latki.
sekretarz KC
członek Biura Politycznego KC PZPR,
.JAN SZYDLAK. Obecni byli przedstawiciele kie,rownic~
twa KŁ z I sekretarzem KŁ - B. KOPERSKIM, a takz przewodniczącym Prez. RN
że Rady Narodowej
m. Łodzi - .J. LORENSEM.
Podobne narady odbyły się takie w Katowicach
{z udziałem I sekretarza KC PZPR E. GIBRKA)i w
Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku i Wars;zawle.
We wprowadzającym do dyskusji referacie, B. Koperski omówił m. In. warun ki pomyśl
nej realizacji progra mu rozwoju Lodzi. Obecny plan 5-letnl
jstotnych
proces
rozpoczyna

W Mos\t.wle odbyły się w poniedzi!lłek uroczystości
z okazji 27-lecia układu polsko-radzieckiego i 25 rocznicy
współpracy naukowo-technicznej międz.y PRL i ZSRR.
Na aka~mii, w gmachu RWPG, licznie zgromadzili się
działacze polityczni•. ekonomiczni i społeczni ZSRR, reprezentanci placówek naukowych i technicznych, instyI
tutów Qadawczych, wyższych uczelni, zakładów przemybliskie stosunki z zespołami
słowych, utrzymujących
i załogami nasż€go 1craju, pracownicy Rady Wzajemnej
·
Pomocy Gospodarczej.
także wyróżnienia grupie przedZebrani gorąco powitali polstawi(}ieii radzieckich. Podobny
ską delega c ję i· ządową z CZieftlakt odbędzie się w Warszawie.
k1em Biura Po11Lye«nego KC
Uroczystość została zakończo
iYiieczyPZPR, WJCeprem1erem
na odegraniem Międzynarodów·
st.twem J"g1e1skim i ministrem
vaukl, szkolnic•wa wyższegó i
ki.
techniki Janem Kaczmarkiem,•---------------'-z · członkiem
de1egacJę TP!'-R
Prezydium ZG tej organizacji,
Eugenią Krassowską, ambasadora PRL w ZSRR Zenona Nowaka oraz pozostałych polskich
gości. Obecni są przedstawiciele kierownictwa partii i rządu
związku Radzieckiego, a wsród
dodatku do
W · niedzielnym
nich: członek Biura Politycznedziennika „Washington Post",
go KC KPZR, I zastępca przezuany amerykański dziennikarz
Rady Ministrów
wodniczącego
Jack Anderson pisze, że prezyZSRR - Klryll Mazurow, przedent Nixon pragnie zalo:iy<!
wodniczący Państwowego Komidalt•kopisową U·
be-zpośrednią
tetu Rady Ministrów ZSRR d/s
między Pekinem
nię łączności
N a uki i Techniki, wicep'rerilier
a Waszyngtonem, podkreślal'lc,
·
W1ad1mir hirillm.
be-zpośrednia
już
istnieje
że
Pierwszy z a brał głos ,wicepreza połączność telefonic1-11'a
mier Władimi i:; Sl.rillin, pollkremlędiy
satelity
średnictwem
ślaj ąc ogromne . znaczenie ; ood
Waszyngtonem
a
Pekinem
wocne rezultaty wszechstronnej
prez;y'
ChRL
w
wizyty
czasu
współpracy .radziecko-polskiej .
denta Nixóna.
Zgromadzeni z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali przemówienia cztonka Biura Politycznego KC PZPR, wicepremiera
Jagielskiego, wieMieczysława
lokrotnie nagradzając je owaPo pogodnej, sloneca:nej w
cją.
wielu rejon!lch kraju niedzle11,
Dla uczczen·1a 25-lecia polskow poniedziałek, 24 bm. noto·
radzieckiej wspótpracy naukowano znaczne ochłodzenie, Wyustanowiono
wo-technicznej
opady śniegu. W
też
stąpiły
mei
honorowe
d yplomy
temperatura spadła
Szczecinie
dale jubllęus zowe: Zostały one
do plus 2 st., a rano pall.al
p rzyznane licznym radzieckim I
śnieg.
polsk im instytucjom . i za.kładom
te1; warunki
się
Pogorszyły
osobom,
oraz
przem ys łowym
żeglugowe ria Bałtyku. 2ł bm.
szczególnie zasłużonym dla rozod rana panowała sztormowa
woju wzajemnych więzi w tej
pogoda. Siła wiatru na Zatoce
d ziedzinie. ,
Pomorskiej dochlnbUa do a at.
W trakcie akademli wręczono
w likall Btaufor&a.

I

ne

•r

układu

Rumową „humanitarną" kulą ·
M lnlona
n les:>JkodUwe J broni".
s <>bota i n ied zi ela . u.płynęły p od
róż
strzeia·n lny w
znakiem
n ych m iasta ch Irlaoridli Pótnooka~oiickiej
n ej. W dzieLn icy
rannych zootalo
L o ndcm d e~r y
t roje lud zi. Rzecmi•k bry:tyj.&ki
tym
:BelfaścLe w
że w
p o<lał ,
sam ym czas ie d o szło do si~d
mlu incy dentów zbrojnych.

cT.ące

P? raz pierwszy od roa;poczęcla Walk w Irlandii Pln. żoł
nierze po~ziemnej Irlrundzklej Armj.l Republlkaliskiej (IRA)
obsadzili Jawni„ bar yka<ly w katolicklej d-zielnicy Lo.n.donderry :- Bogv.i11e. Dla unlk.nięcl a identrfik "-CJ i 11J2;b N>je!Ll bo· ,
jownicy naro.żyli n<1. twarze ma.slti' ·
~AF UPI - telefo,to

tyfikacją układu rozszerzającego

Wspólny Rynek.
Kierowana przez komunistów
kampania za głosowaniem „nie"
spowodowała, że w urnach znaglosy „nie"
lazły się . 5.020,683
- podkresla Agencja Reutera.
Duży procent „nie'"' odzwierciedla także niezadowolenie znacznej części społeczeństwa z polityki rządu.

' • * •

Niedzielne referendum nie w

całej Francji minęło spokojnie.
z o·
Spoteczeństwo francuskie
wiadomość
przyjęło
bur~eniem

o prowokacyjnych akcjach niektórych skrajnie prawicowych
grup. W kilku miejscowościach
zaatakowały one działaczy FPK,
afiszów propaganstrzegących
dowych przed zrywaniem. Wielu zostało ranionych, a w ffirson, w pólnocnej Francji doszło
nawet do zabójstwa aktywis ty
FPK.
wczeswe
" Hl.rs<"'l,
W
rangodzinach
nych
nych, jeszcze przed otwar~iem
loksli referendalnych, 25-letni
Jean Valme, oficer zawodowy
z ' wyraźną premedytacją naje!
chał samochodem na stojącą na
chodniku i po lewej stronie
jezdni 4-osol>ową grupę kolejarzy - działaczy FPK. Trzech
mężczyzn w ostatniej chwili uskoczyło na bok, czwarty - Mi·
chel Labroche, lat 29, ojciec 6został
letniej dziewczynki ranny. Nieprzytomnego
ciężko
oc:Lwieziono do · szpitala, gdzie
zmarł.

Prowadzący śledztwo w spra.
wie zabójstwa sędzia wydal nakaz U"\Vięzlenla 'sprawcy zama.
Chu-.

„Bardzo ponura" syluaclm w relonle

Spotkanie ministrów

rozszerzonego

Cenlr11lneąo

EWG Siły
wyzwoleńcze

W pontedzialek, w Luksemburgu l'O:opoczęlo się spotka11ie
mimtstrów spra'W ~granicznych
krajó\V Wspólnego Rynku
z
szefamt
dyplomacji
c-zterech
kriliów k.andyidujących do EWG
- W. Bryita·ruii, Lrlandii, Norwtygii i Danii:. Poniedz.ialkowe
spotka1nie w Ilu.Jcsemburgu mieści się w ramach przyg<>to·N~ń
do konfe·rencji na sz,czycie 10
państw rozszeraonego EWG, jaka ma odbyć się na jesieni br.

w

Sily v,ryzwoleńcze w Wietnamie po!u.dniowyim otworzyły w
po·n.!edzialek nowy fr.ant i zdJbywszy k'Wa·terę s"'taobu dywizji saj 0gońskiej w za.chodni•!)
części Cen.traunego Płaskowyżu,
spo.wo-dowały
wielkie zamieszan ie wśród wojsk poludniowowiletnamskich
w tym rejonie.
Pon ledizl.alek był za.raz.em 26
chnlem obecnej o-fensywy patiriotów.
Siedzibą
wspomnianego sztabu dywi,zj! było miasto Ta•n ·
Canh, które siły sajgońskie musiały
w
pośp iecl •u
opuśc ić.
2lnajdu<ją,ce się o 4 km od Tan

PaTYźu.

Iłowe przejścia
między

graniczne

PRL

I

NRD

Stalkiem i jachlem za Odrę
Dowód.1.two Wojsk
Ochro.ny
:PogranLcza komunikuje, iż umowa mięcl!zy PRL a NRD o
wzajemnych pod:różach o·bywateli obu państw
oraz umowy
żeg1u.gowe,
poowoUły na wprowadzenie da.J.szyc.ti 1.11do goctnle1'1
przy
przeim-aczaniu
granicy
przez oby.w~i obu państw.
Stose>WB1le do zawartych porozumień
wykonawczych
owwarte zostaJ.ą
nowe Chrogowe
pN.ejścla
gra<Diozme:
- Swino·u.jścle - Ah1beck o.d d:nia
26 kwie . li.a 1972 r„
czynne calą dobę cLla piesze•go
rl..llC'hu granicZill-ego
obywa.tell
PRL i NRD o-raa: dla au.tobu6ÓW regula.myich linii komurukacyljnych PRL i NRD 1 w ui;.talo.nym
zak·r esie
pojazdó-w
towa:rowyeh PRL;

do ruchu grantcz.nego o·ra-z. posiadający
1nne do.kumenty uprawn iające
do pływania na
gra.nicznym od.ci.nku rzeJU Odry
mogą

Pr7.edsiębio·!'Stwa

żeg1ttgowe

PRL i NRD
zawarły poro•zumLenia, na podista.Wli.e których
urwchomiona ze>staje
z dniem
l maja br. regl14ama żegluga
pasaż-emka na odc1nkach:
Sz,c~ Scll.wedt - Szcze-

cm,

Szczecin
S·z;czeciin,

Uekermu.nde -

Sw·imoujście

Ueken:rt·UJOde

Sw1no.uct ście,

Swhni;.uj~ie
Swillioujśc)e,

Wolgast

SrezecLn
Swimoujście
Sassiniltz
Sw1noujście
Sz;czecln (wodolot),
Szczecin
Swinoujście
St.ra!s>Ul!ld
Sw1no•ujśoie
Sz.czecin (wo<lol<l't).
Tu.ryśct
polscy posiadający
do·w ód oso.bi.My lub tymczasowe
zaśwda.d-czenie
to•żsamości,
zaopa.t1rz001.e w stempel
MO
do•p.u.szczający
te dokumenty

•
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z

pływania

1i:-

W tych miejscach

bowiązani

są

okazać

turyści

285 wypadków drogowych wysię ostatniej
soboty I
niedziel!. 25 osób zginęło, a 240

darzyło

obrażenia. 40 ofiar wypadków drogowych znajduje się
w szpitalach.
Liczby te wykazują, że na na~
szych drogach jest coraz bardziej niebezpiecznie. Jak lnfor•
muje Komenda Główna MO,
przyczyną
większości
wypadków jest nieostrożność zarówno
przechodniów, jak i kierowców.
odniosło

o-

organom
ochrony gra:nic do-k !umenty uprawniające do pływania na ;u-anicz;nym odcinku
rzeki Odry.
Statki sportowe i tu.rys>tyoznę?
(.jachty, lodzie, kajaki itp.) pow>nm.y posiadać na dziobie lub
na rufie !!agę
lub proporzec
Gkreglaj ące przy;naleimoilć pań
stwową.
żeg-Luga turystycZiila I
sportowa dozwolona jest w porze dzien.nej. W no·cy statki powi.rlll'Jy zma.jd01Wać się w u·~talo
nyeh miejsca-eh pooto·J'll, turyś
ci zaś mo.gą przebywać
na
brzegu polskim
w wyz.nac:i;onych rej001.ach. Dobijanie
do
brzegu NRD jest zabronione.
Turyści w:p!ywający na Odrę
powimni posiadać odpowiednie
kwalifikacje żeglarskie
ok.reś
lone
odrębnymi
pr.zepisam.i i
Winni i>rzestnegać
przepisów
porzącLkowych

_,

l Willl:'W

Okres nawigacyjny dla żeglu
gi sportowej i twrystycz.nej na
rzece Odrze trwa od 1 kwietnia
do 31 paździerruka każdego rok!u.

I
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A W Lod"Zi na ul. Braty-stawsk1ej, Jerzy K., lat 25 (zam. w
Ko·nstantynowie)
&tracił
PrLY"tomność i
wypadt z jadącego
trarnowaj•U Hnii 19. PI'zewiez.i.ono
go do szpitala w · Zgie-rzu.
Swia<lkowie · teg<ll wyplldk.u
prosz,eni są do WKRD MO, ul.
Wt. Bytomskiej 60, tel. 5'16-62.
.A. P..zy zbiegu ulic 2.2 Lipca
i Ał . Kościuszki, samochód osobowy
„Trabant" 1T 57-33.
prowadzony przez Marlę R.
(Lorentza 1) zderzy! się z „Woł
gą".
Niefo~tunna kierowczyni
do-z;nała obrażeń i przebyWa w
sz.pitalu.
.A. Pl'ZY' z.bl.egu ułtc Gdańsk!ll?J
1 1 Mada motO·CY.kl IX 90-42 potrąci! przechod'Lącą jezcllnl.ę Broni.sławę L.
(Gdańlska 24).
Ko-

SPORT •

SPORT

,3.

'a-

z

DZmNNIK

po~rzek. Na szczęście po C!!Jowych
:run.Ianach trenera J.
Walcz.a.ka, było tego mniej, ale
i tak o wiele za dużo.
LKS musi grać nowocześnła,
zawodnicy mają ku temu prl!dyspozycje, a i teluw1zja transmitując mecze najlepszych drużyn świata, nie szczędzi matllrialU szk<>leniowego. Trzeba tylko umieć z tego skorzystać.
D!'u.ga
s.prawa dotyczy nle
tylk-0 może LKS, ale w lódt.kiej
drużynie jest szczegó!n'.e
Zauważyliśmv

w

ja.k
po zdobyciu
pie1'W'Szej
bramki przez LKS,
w drużynie
naswJ nastą;pi!o
WY.raźne
roZtluźnien1e.
Skwa'Pli•

Otwarcie zapaśmczych
mistrzostw Europy
W me spotY-kanej dotąd opraWlie CC> zgodnie stwierdzill
g.oścle
zagraniczni -0dbylo
się WOZOO'aJ
w Ka·towicach C>twMcie zapaśni-czych mi.s<trzostw
Europy.
Ur<>czystości
otwarcia dokonał przew. Prez. WRN w Katow.ka.ch J. Ziętek.
W. pierwszych walka.eh Polacy S<t>isali slę nieźle.
Oto wyniki naszyoh za.wodników w I rundrie w kolejności
wa.g: Kudebki przegrał z Gardżljewem
(ZSRR), Stecyk uległ
Alachw.ierdiewowi (ZSRR), Zedzicki p<>looył na łopatki Gauclinm
(Franeja),
Wypiorezyk
zwyciężył Andersona (S:1Jwecja),
Kurczewski
wyciągną!
walny
los, Kiełbowski położy! na ło
pa.tki Lutza (Kanada), Kowalski pok-0nal Tuma (CSRS), Rusz,nyał!: (Węgry) położył na ło
patki Cieślaka, Busse zwycięży!
KOS1;a (Austria), Dług~:& wygrał z Carl~i (Włochy).

ŁODZKI nr 97 (7378)

Jeszcze nie do wszystkich dotarl widocznie apel wystosowany z okazji trwającego „Tygodnia kultury na jezdni", apel
który głosi: Stopi Człowiek na
przejściu!

Poprawia

się

bezpieczeństwa

natomiast stan

pożarowego.

W

ciągu ostatnich 48 godz1n zanotow1<no bowiem 136 pożarów,
większość na terenach wiejskich.
Pożary
nle spowodowały na
szczęście większych strat.

1

b

J'!''P'l':UPIC•t

1

.A. Na u·l . Kiliński.ego saimochód „Zu.k" IP 96-14 potrąc:ł
idącego
Il: matką
chod.nikiem
8-letnieg-0 Gerarda B.
(Zgierska 146). Chłopiec doznał obrażeń i
pr:r..e•bywa w s.,..pitalu.
.A. Przy .,..biegu ulic Al. Koś
c.iusUd. i
Mioki.ewicza, Stanisław K„
lat 45 (Rojna 13)
·wskaku1Jąc do tramwaju d-0.stał
się pocL koła i poniósł śmle!'t;.
Swia,c!ikowie tego wy,pa.clku proszeni są o zlożenie zeznań.
A. w Po·zdzeni{!a.ch, pow. t.a:i.k
jadący motocyklem WFM 'EUgeniusz s., lat 27 u.derzy'l w
c!Tzewo i poniósł śm1erć.
.A. W GalOl!lka.ch. pow. Radomsko,
przebiegając
j.ezcLn'.ę
s~letni
Marek M.
wpa·dl pod
nraiktor, doąm.ając obra.żeń.
.A. Na. Bałuckim Ry1nku za.pa-1
Lil się kileJ buita.pren w jednym
z kramów. Pożar u•gasUa stra -ż
poż&rna.
:tncydent ten wywalał

sensa·cję
wśród
ku.pu.jących.

cych i
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wzrostu średniej płacy jedynie
„Feniks", można będzie o 100
proc. zwiększyć produkcję poń · o 1,7 proc„ a w przemyśle lelt•
czoch, <> 200 proc. rajtuzów. zakim wzrost plac (5,9 proc.) wy•
przedzil wzrost wydaj n ości (5, 7
równo w tym zakładzie jak i w
proc.). Trzecie źródło napięć, to
kombinacie
dziewiarskim
na
front inwestycyjny.
Dąbrowie, którego budowa rozIsttlli.eje niebezpiecma
ten•
pocznie się już w przyszłym
dencja do jegC>
r<YĘ!ąga.nla.,
roku, dyrektor CLPDz. Widzi
tendencja,
z
którą
trzeba
walmożliwość skrócenia cyklu doozyć, jeśli nie chcemy p<>wtó•
chodzenia do zdolności produkrzyć sta.rych błędów:
maJ:>nocyjnych o olt. 1-3 miesięcy.
tr3/W$1/Wa
oz:asu, si!! i środków.
Sądząc z wczorajszej dyskusji,
Plan :im.westyeyjny to nie gu.największe trudności
w przyma - ;trzeba p!J.<nować ustalospieszaniu tempa rozwoju wynego pułapu inwestycji i rzenikają z niedostatecznego zaotelnej realizacji obieittów zapatrzenia zarówno fabryk Jak l
wartych w planie.
budów w podstawowe często
Ma to szczegól!Oe
-z.naczenle
materiały I artykuly, a także w
w Lo<l'l!. W tej 5-Jatce spośr~d
braku koordynacji dzfala.ń róż
Z2 budmvanyeh
należy za.konnych partnerów wykonujących
czyć budowę
17 ważniejszych
jedno zadanie.
symbolicznym
zał<łaAlów
a spośród 13
moprzykładem może
być przytodernJrrowaa1ych zmooernJ.zo·
czony w dyskusji fakt, z któwać 12. Na.pięt-y plwn inwesty,
rego wynika, iż b. cenne zobowią
cyjny nie poo:wala.I liczyć wy•
zanie budowlanych dotyczące
łącznie na d<>bre chęci i deklawydatnego sltrócenia przebudora.cje budowlanych.
MU1;i b yc
wy Dworca Fabrycznego, stoi owsparty właściwym
systemem
becnie pod znakiem zapytania.
organizacji i
za.rządzania,
w
Projektanci do związanych z
którym jesit miejsce i pil.na ponim prac jeszcze się nawet nie
trzeba na więcej inwencji.
zabrali. Dlaczego?
W drugiej ozęści swegC> wy•
Na ·zakończenie
wczorajsze!
stl\P-ienia
J. Szyd.Jak omówił
dyskusj.i zabrał głos J. Szydlak.
klucz<liwe aspekty a,ktuałnej sy•
Omówi! on nowe społeczno-gos
tuacji mńędzy.narC>dowej
zwrapodarcze aspekty obecnego placaj111c uwagę
na wz.rM·tając ą
nu
5-letniego. Podstawowym
aktywność Polski, na
jej konjest tu nadrzędność zadań wysell;Wen.tnc wysilk.i 7Jlllier,z.a tące
nikających z konieczności szybdo
pogłębienia
i
przyśpic
szego zaspokajania potrzeb bys·zenia
procesów
odprężenia
towych, socjalnych i kulturalw Europie i p0<pra.wy atmo~fe•
nych I.udnoścl. Te właśnie zadary na nas;zy(ll
k01llltynencle.
nia stały się dopiero punktem
Celowi temu podporzą,dkowane
wyjścia opracowania
programu
są w-szystkie nasze poczy;nania1
rozwoju kraju, który zakłada
:ililJ.cjMyiwa no·rw tym także
szereg przedsięwzięć umożliwia
ma.Uzacji stosunków z NRF ujących zdynamizowanie
naszej
wieńczoina
poopi.sa<nlem Uikladu
gospodarki. J. Szydlak podkrew Warszawie,
kltóry Wkrótce
ślil,
iż
wysokie tempo rozwobędzie pr;zedmiO<tem debaty ra. ju i wzrostu stopy życiowej, potyfi!l<acyj:nej
w
pa-rlamentach
woduje, lż nie jest to i nie moo.bu
zainteresowanych państw.
że być plan wolny od napięć
Wejście w życie układu warw go-spo;dance.
szawskiego·, jak rówinież podTylko naiwni mogą sądzić, Iż
pisam.ego wcześniej U!kładu w
pogrudniowa polityka partii, to
Mos.kowie leży w interes.ie nie
czarodziejska różdżka rozwiązu
tY•liko ich sy•gnata.ril15Zy,
lecz
jąca automatycznie wszelkie trutakże wszys.tkich państw eurodności. Istnieją więc określone
pejskich, gdyż poz.wo.Jl na rozźródła napięć i konkretne konwią•zanle
iinnyctt p.ro·blemów i
cepcje ich łagodzenia.
umo.żllwi zwołanie euro-pe.f'skiej
Pierwsze z nich - to rolnic·
konferencji
;na temat bezpie~
two, które w naszych warunczeństwa zbiorowego.
kach wymaga istnienia określo
nej rezerwy dewizowej na zakup zboża i mięsa w razie gorszego urodzaju. Drugie - to
równowaga rynkowa, której zachowanie zależy w dużej mierze
od dobrej pracy przemysłu lekkiego, a także utrzymania właś
I
c!'wych proporcji między wzrostem płac i wydajności.
Sa.mochÓd osobowy marki 1
Nie są one jeszcze zadowala„Fiat 125P" - wylOSC>Wal: Jójące w I kw. wzrost wydajzef Cierpiat, zam.
Rzeszów,
ności 17,5 proc. jest wyższy od
UJ, Lenina 6 m. 6. Samochód '
„Mosłl;wicz"
C>sobowy marki
- wylosowal:
Henryk \Ven- ,
towski, za,m. Nowe
Swfecie,
"WoJ. Bydgoszcz. SamC>chód osobowy marki „Syrena"
wylosował:
Bronlsla.w Star.oń
zam.
Warszawa. ul. Archi1
21.
Dziś w Lodz:I.
zachmurz.eni.e
<hllile,
z przelotnym.i. opadami
deszczu, des•zczu ze śniegiem i
~.KUKUŁECZKA"
śnię.gu. Temperatura od
O do
1
7 st. c. Wiatry umiaTkowane i
porywiste.
Ju.tro pog-0da bez zmian.
Słońce zaj.dzie
dzilś o
go17..
ll8.5tó. a jutro wz,e}d·zie o ł.2~.
Dz!B :lrnien1ny .Taro·slawa, Marka.
...,_~

LOTEK
TOTO
10, 14, 30, 37, 42, 45
dod. 1

wa.i.n•

wie wyikorzystaJ.t to $'LCreeli!li<l•
nie, ro.o.bywając w tym o<k.res\e
wyrównuJącą, bramllr.e.
Odprężenie po strzeleniu gola
następuje
w
ka.żdeJ
niemal
drużynie.
Zawodnicy pC>winnl
jEldnak wiedzieć, że przeciwnik
ruszy wtędy do kontrataku. usiłując
zdobyć
wyrównanie.
Do J:>rz;e,
jeżeli
od!prężenie to
trwa minutę, gorz,eJ, gdy Pr:t"·
s~kadza
ono d!'użynie w gn•.
TymC'Zasem
obserwując w\~!P
lilPOtkań LKS mieliśmy możność
za'Uważyć.
że
po strzeleniu
bramki pi.llkane myślą już tylko
o
obroni~
wła.snej
bramk:i,
prrechodtzą do głębokiej defe.1·
syw:,'. JE•st to, naszym zdaniem
bardzo zly nawyk, który Jak
najszybciej należy wyplenił!.
Na kon1ec sprawa Grę1>osza.
Wielu
kibiców
zanuea ~n·u
przysłoiwiowe
stracenie głowy
w syituacji sam na sam z
bramkarizęin Pogoni w
koń~<>
. wej fa:r.ie mecz;u. Cóż, z pewnością Gr~O'łll ch-<;iał jak najlepiej, jednak
takie sytuacJP.
:i:awodni.k powinien mleć wyt~P
nowa.ne „na pamięć". I tu· leży ca!y bla<!.
(msl

zaskoczeni zimową

Wczon.J priz.ylecie\i samolotem
do Szczecina piłkarze a.matorskl.ej
reprezentacji Hiszpanii,
którzy jutr<> spotka.Ją się '
Szczecinłe
z · nas.:11 reprezentacją
ołlmpiij.ską.
Hl:s.7J>anów za1111koceyła zim.owa aura, panutą
ca w Pols.ee. Większość zawodnlk6w ubrainyeh w lekkie garnitury cl.rżało z zimna. Z pewnołicll\
n.le będą to dla gości
n<Jlrlllalne waaillllk.i do gry.
.Jak stwierdził trener H. Rial,
M~ainie
nie przyjechali do
Polski po zwycięstwo. Zabra.klo
wśród ntclt dwóch naj1epmych
na.pa-s<tn:ików: Sa.nti.Jlany i Asens.iego. W Gijoo,
gdzie P-O!ska
wygrała z:o, s~ byl silniejszy ~ainie cbcą po pro.stu
ładDie za.prezentować się przed
pol&ką publl-0mośclą,
ale jak
flwlientzil trener,
w mecaiu z
Bułgarią grać będą 'uż w na.jsllniej.szym sllJadzie.

W Szczecin.ie
są
Jll!t także
P.o4a.ey: Oto IS<k!ad kadry trenera K. Górskiego:
Kostka,
Szeja Szy.maJtt-<JW&ki, Polał<:,
O.staf.lńskti,
GO!!"goń,
A.nc-z.<>k Deyna,
Maszczyk,
S...oltysl!k,
Kraska - Banaś, Marks, Gadooha, Kio!wa·lciey"k, Lato.

J. Woilyny

Zwycięstwo
W Lod'Zli rozegrano I eliJ!!ltnację rajdowych
samocho<lo\\-y-:h
o.kręgu
tódzklel(o.
mlstrzosbW
Na trasę
dłu.gości ok. 3QO km
wyjechało
28
załóii:.
a rdd
ukończyło 18.
A oto zwycięrey w poszcz11gólnych klasa.eh: I - A, Radl"•
ok!
n.a
„Tra.bancie" (AMK
ozos OlsztY'n). n - J, Kapała
na „Syrenie" (AL Lódź), UJ -·
J. Wojtyna na „War-tt>urgu 353"
(AMK
OZOS Olsztyn). IV S. Jaruga - w. Koc na „Fiacie us P~ 1~
(.Al. Lódi),

aurą

K. Rimmler
na ;,Fia.c!P.
11:15 :P" (AMK OZOS Olsztyn).
W kla'lytikac}l generalne.i 1:>·
dywid·ualnte triumfow.aJa załoga
J. Wojtyna
R.
Tvlińska,
przed pa·rą
K. RimmlElr - j,
Markiewicz.
Zwycięzey
poza
P'ięlk.nyiqi
pucha.rem otrzymali
na,gro.dę s.i>ecjaliną przew. GRN
w Wo<lzierada-ch
R. GJX>chulSlk:i·eogo. W k.la.syfikacji kJ.u.bowej
wYgraI
AMK ozos 018r.y·n
prwd II z.es.potem .AL,

V

-

m.

-·---

4, 8, 13, 16, 22, 31
dod. 6

('------,„,__
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Piłkarze hiszpańscy

w

n iepokojąca.
niedzielę ,

i

przedsiębiorstwach.

.a

NIE MA SILNYCH
Ost8J1mia kol-e1•ka &potkań o
mhst.rzoi;two ek:strakJasy wytkaże w pl.lee noż
nej nigdy nie ma zdecydowanych
faworytów oraz skazanych na porażkę.
Udowodn · ły
to zespoły wa.rszawskie-J Le\{Li
i przeńootam.Iej drużyny w
beli 8'7:ombierek, którym chyba
n tkt przed spo.bk.aniami z Gó~
nlkiem i Ruchem
nie dawał
zbyt wielu
szans na r:wyeię
stwa.
Tym.czasem zespoły te
&p.rawilY
ntespodzia<nk! - faworyci in miJnu.s, a leltionlści
1 bytomianie lin pllus.
Na tym P<>lega przecie! urok
pliki nożnej, Z drugiej jednak
strony
nie świadczy to zbyt
dobrze o p<>ziomle
polskiei.:o
futbolu~ k.iroy lider tabeli przegrywa z zesp<>łem z jej końca.
Cót, pr.awie mLesięc~ pnerwa w ro·zgrywkach z pewnością. wytrącila
z rytnl'l.I w1~lu
zawodników. Nie na•J-eży jedndk
za,pomdmać, że w spo·rcie, s·~~
gól·nie pi.llkars·kLm, Jed!ną z waż
nieiJ•szyeh spraw je6t &tabili·iaeja.
Zwyc!ęsbWo LKS nad Pogon~ą
wiprawilo w dobry humor •ysięc-zne rresze publicwoścl 'la
stadionie i poza nim. ?-oddanie o·dtn1eśl1 zwycięstwo zasłll
żen.ie i
byli
drużyną le.ps.·1,ą.
S:oczególnle pode>bali n-am się:
Sadek, Maleńki, Ostalczyk, Grę
bosz i Całus. G!ównhe el
wo.ct•nlcy p!'Zycizy•ntli sie do ce·nnego .z:wyiclęstwa.
Z drugiej zaś strony chcielibysmy .zwrócić uwa.gę na ctw•~
SiPrawy, które nas nleeo zan:l'pokoily. Uczes.tni.kom niedzielnego
wLdowiska chc Leltbyśmy
pr.zYJPomnieć
dwie, czy tny
pięlme, szybkie akcje z gti:Mkiej
defensywy w wykonan'u
portowców. Ami jed.nej podobnej ak.cji nie
widzieliśmy zf'
i;trony LKS. Nad.al w grze naszej d!'lllŻyny za duto jest ni~
potrz,ebnego dryblingu,
po<lań

ładu

Przy 35 proc. wztoście zatrudnienia w nowym dbiekcle ZPP

11

obrachunki

zała wyra.żnie,

porządku,

W dyskusji zastanawiano się
zarówno nad możliwościami poprawy <>hecnej dziala!noilci organizmów gospodarczych, jak 1
nad unlemożUWiającyml często
tę poprawę hamulcami. Istnieje
potrzeba stosowania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych
I technicznych, zmian w systemie zarządzania. Jak wskazują
doświadczenia
CLPDi., np. w
wyniku takich właśnie rozwią
zań zyskuje się szanse poważ
nej Intensyfikacji produkcji w
nowo budowanych VI
Lodzi

ze„nań.

obOIWlązujących

Jedinocześnie dowództwo Wojsk
OchrO!lly Pogranicza informuje,
że prowad-z;ome są
ko'llSultacje
między
o.dpO'\vled.nimi organami PRL i NRD mające na celu u.rnotliwieonie tury.storn PRL
i NRD plywank po śródlądowych
drogach wodnych obu państw.

przykładem
czystości.

b!eta doznała
złamania, nogl.
MO prost świa<llków o złoże.nie

na tej rz.e.ce.

SPORT •

natarciu

Canh lotnisko w Dap,k To jest
pod gęstym ost1,zalem artyleryjskich sil wyzwoleńczych.
Sily pa.trłotyczne sprawiły llowództwu 22 dywizji sajgoń&kiej
bolesną
niespodziankę
w Tan
Can°h, wysyłająe do boju O·k»to 2Q czołgów a nastwn~ ruszając do
!LIIlas01Wanego szturm'll.
Obecnie
walki. między
oddzia łam i wy'?Jwoleńczymi a o.ajgoń!skim.l oga!'nęły cały ten rejon. RóWlnież wiele :iJilnyeh pozycji sa;jgońsk:Lch na zachód od
szosy nr 14 między Kontum,
Canh i Dank To znala.zło s!ę
pod ogniem sil patrlotyczny~h.
Sytuacja wojskowa w cejonle
Ce.ntra1'nego Płaskowyżu, da wneg-0 Ann.a.mu, oceniaina !est
p rzez Amerykanów jaiko „bardzo ponura". Zdaniem niektórych wojskowych, siły partyzanckie
dążą
do
przecięcia
Wietnamu
południowego
na
dwie części.
W ponled·zlalek amer~ańskle
superfortece bombardujące ,"B52" doko·naly kolejnego nalo!u
na teryto•rium DRW. Zaatakowały one okolice m iasta Tha•nh
Hoa , położonego o 145 km na
połudn ie
od Hano!.
Obrona
przeciwlotn icza DRW z~trre!ila
jeden z a.paTaitów „B-52",

(Dokończenie ze str. 1).
rektora"
jak
wskazują
pierwsze dośWiadezenla, trzeba
umieć I chcieć korzystać. Jak
dotąd nie zawsze ma to miejsce.
Na zakoliczenle I
sekretarz
KL PZPR zaapelował o dalsze
rozbudzanie Inicjatywy w całym
łódzkim społeczeństwie w lderunku należytego przygotowania
miasta do Zlotu Mlodzieży, który - jak wiadomo - odbędzie
się w naszym mieście w lipcu
br.
- Chcielibyśmy - powiedział
na zakończenie B. Kpperski aby wszyscy wnieśli swój wkład
w porządkowanie naszego miasta, aby otoczenie nasze było

Coraz więce i ofiar na drogach!

MilOIWie,
Kostrzyinlu,
W iduchowej,
Gryfililie (Odra z,a,chodnia),

SPORT •

Piłkarskie

korzystać

płd.

I

rysty·cznego
i sportowego na
Od.rze granic-mej
Wply;nięc!e na g;ra,ntc?.ny od-•
cinek Odry orall: wyipłynilcie z
tego oddnka
może
nastąpić
wyłącz.nie przez "rzecz.ne punkty
k{)<l'ltroline WOP w:

0

- · Lulbies'Zl6w kolo Sz,czec:!na
- Llmken - od dnia 27 kwiet.nia 1972 r., CZY111>1le calą dobę
dla ruchu O·SOboW<:!go i t01Wa·rOwego PRL. i NRD;
- '.Mużaków
pe>w. Za.cy Bad Muskau
od dnia
30
kwdetm.ia 1972 i:.,
czynne całą
dobę
d.la ruchiu
oso·b owego
PRL i NRD.

Wietnamu

wcmąglym

Głównym
tematem obecn~o
&potkani.a w Lu.ksemburgu mają byG, według informacji Agencji Reuitera - sprawy zwią
zane :z przyśpieszeniem pro•c<'su 1l!Thier-zająeeg<> ck> unii gos.poda•rcz,ej i wal'llitowej rozsz.erzonej Wspólnoty Europejskiej.

Narada zudziałem J. SZydlaka

Plaskowyiu

SPORT •

SPORT

Tylko dwa medale
Z.odzianie przyiwleźli z Nowej
Huty jeden Slrebmy meda!l ro-0byty przez J. Prochonia i jedeil
broz<"wy, z.dobyty przez A. Miarę.
Obserwatora tegorocmych mi
strzostw b~e1-s!~ich Polski kpt
Władysława

Swiętosławsklego

zapytujemy, czy lod'Zianle mogli
wywa.lc.zy<ć z:nacmiie więcej meda.ll.
- Pechowo
walczył ~en z
fawo.rytów , c"'1o,nek kadry olimpijcskiej J. Reszpondek.
Trafił ·
o•n na byłego oli.mlpijozyka z
Tokio i M-eksykru A. Olecha.
Sędziowie p.rzy:rnali stosunkiem
głosów
3 :2 7lwycię5111Wo Olechowi.
Moim osobi51ym zdaniem
- to p.rzy wyrówna.nym po'!.iomie waJ.kl zwłaszcza, że Olech
by>! ra•z liczony, trzeba byto ;o~
czej przy-z.nać 1JWYCię91lwo młod
szemu 1Lawodnikowi i tym samym dać mu możliwość rozegrain.i.a dałszych spotkań.
Reszpondek był tak przejęty
niepowodzeniem,
te roz.p.lakat
się. Całe sz.częśc!e, że nie 70stat on skreślony z listy ka:idy>datów na wyja·zd do Mon~
.chiwm.
Na teanait Reszi>o-n<lika
dys~utowa:no wiele.
Stamm i
Nowara obieca.Il
zaopiekować
się tyim "'Ylbitnie U'7ldolntonym
za-wodnikiem. Podobn·a hl.stotla
była
z Ra4zikowskim,
który
również
przegrał
stosunki<C<m
2 :3.
- Kilka słów o młodzieży
talentach.

peW'lte nadzieje wią.zać m-0źemy
z WY'St®ami w
Mo·nachiu.m:
Rożka,
Leehowsk.iego, Btażyósklego,
K1>koszk.i, Tomczyka,
Plerwienlckiego i Rudkowskiego
oraz Gortata. Są to pewni kand~1da·ci
na ·wyjazd do Monachaum. W maju kadra znajdzie
się w
Cetni-ewie. Potem odbę
dzie się turniej w Szczec luie
w obsad'zie międzyinarodowej 1
nastą.pią
daJs~e przygotowa :lia
S7lkolenlowe, objęte ścisłą grupą.

- Najbliższa
impreza
pięściarska z udziałem
zawodni·
ków Lodzi?
- W ostatnim tygodniu maja
(~7-28) Gwardia walczy w G!'Uda.ią<lzu., a Widzew w Byidgcszczy w ostatniej ru·nd.z!e turnieju o druży·nowe
mi,strzostwo
Polski.
Gwaroz:iści
w swoJej
gruipie są liderami, a Widz~w
zajmtU·je trzecie miejscę.
(Ja. nie.)

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

Godni
uwagl są młodzi
bok.serzy: Wrzesiński, Rybicki,
Poznalski, Ku§niecz i wi~u 111nych 19-lalbkó\\·.
- JaklegC> zdania Jest pan o
Wojdyrze?
-

Jest

t()

bokser miody o

dos.konałych warunkach fizycznych, a.le mało umie. Siła ci-0-

su to jeszcze nie wszystko.
- Nadzieje olimpijskie'f
- Według OIJ)inil trenerów odP-OWied:z!aJ<nych za przygp.towania
na&zyich
oli.mpi;lczyków

Napływ~ią 1gł~szema

doMWP
Codziennie zwiększa się llsta
nazwisk kolarzy, którzy zgła
szają się do tegorocznego Małego Wyścigu Pokoju o laurowe Wieńce „Dziennika Lódzkiego". Pierwszy etap rozegrany
zostanie 5 maja. Organizatorem
jest KS „Włókniarz". Podajemy
dalsze
nazwiska
zgłoszonych
zawodników: L. Plewka, A. Plaj
zer, A~ Bedzio, W. Gronov1slti,
K. Chabierski, K. Krawczyk, K.
Nowik, s. Matysiak, R. Ciołek,
z. Malinowski, J. Białek, w.
Pietrzykowski, B. Sztangiersk1.
Dalsze zgłoszenia przyjmowane są codziennie w sekretariacie „Dziennika Lódzkiego•', ul.
Piotrkowska 96. Wpisowe wyn.:isi 10 z!. Kolarze startować bi;dą w 2 grupach wiekowych.

Iwona POZNAŃSKIM
Śledzińska T ARG

O KOLONIACH ZDROWOTNYCH

EM

O

FICJALNIE BARDZO
WYSOKO
OCENIONO KOLEKCJĘ WZOROW, KULUAROWO
- BARDZO NISKO SZACOWANO MOZLIWOSCI ICH KUPIENIA. HANDLOWCY PYTANI
O
NAJPOWAżNIEJSZE
PROBLEMY
TARGOWYCH
PERTRAKTACJI, ODPOWIADALI
NIEZMIENNIE - BUTY. KOLEKCJA WARTA BYŁA
RZECZYWISCIE SPORÓW I KŁÓTNI. - 1336 MODELI
W TYM 639 - NOWYCH, 2 ZŁOTE MEDALE, 9 SREBR:
NYCH I 47 WYR-OZNIE~ W KONKURSIE - •• DOBRE
- ŁADNE - POSZUKIWANE". NOWE SUROWCE NA
WIERZCHY I SPODY, I TYLKO ROCZNE SPÓŹNIE
NIE Z MODĄ NA NP. ELASTYCZNE KOZACZKI DAMSKIE,

KIEDY DUŻO

"li. · jednak kłócono się i to
solidnie o ilość i wzornictwo.
Handel życzył sobie w dosta-

I .DOBRYCH BUTOW?

wach na III kwartał o 2,6
mln par butów skórzanycb
i skóropodobnych więcej, niż
przemysł
życzyłby
sobie
sprzedać.
Handel chce po
prostu mieć większość obuwia jesienno - zimowego w
swoieh magazynach tuż przed
sezonem, a nie np. w grudniu. Przemysł życzeniom tym
nie może zadość uczynić, posiadając i takie fabryki, które nie są w stanie produkować „pod sezon" w
sezonie
poprzednim, a w ogóle „pod"
jeden sezon (lato lub zima)
- przez cały rok. Producenci
uniwersalni
jak choćby
„Radoskór" czy „Chełmek"
mogli sobie pozwolić na wyKOMITET
stawienie na tych
targach
PORZĄDKU I CZYSTOSCJ
wzoI'.ÓW typowo jesiennych i
Tak auto cennych inicjatyw
zimowych,
łódzki „Skogar"
j~
•Waszym
uc~ałem, •. .że
- już nie.
jeszcze jedna doprasza sję
oza 'Wseystltimr ~ propor- "
ujrzenia świa.tła d:aennego. cje dostaw w paszczeOtóż warto by w LodzJ. powoiać do życia., tak jak to uczy·
gólnych kwartałach znaniono w ' Po:t.na.n.iu .Komitet
cznie mąci poprzedzająPorządku i Czystosci lZ ta.<1.n
cy właśnie III kwartał okres
samym
ambitnym
planem urlopowy. Po długich debadziala.n.i.a), który by na terepoznańskim
targiem,
nie nasz.ego niill6ta. i woje- ' tach,
zmniejszono dostrzeżony przez
wództiwa mlal te sprawy w
swej pieczy.
handlowców deficyt o 850 tys,
Między PoznMliem i
Lodzlą
par butów, zamieniając .tam,
można ,by
,wytworzyć
w tej
dziedzinie rywa.tiża.cję. A wte- gdzie można było prodqkcję
butów 'roboczych · i pańtofli
dy na pewno uda.loby sie zado1n-0wych na tę bardziej poktywiią.<Ować ws,zystkleh mles1!żądaną. Dobre i to, choć przyl<.a.1iców ziem.i lódzk.ieJ do pod·
iecia pięknej i pożytecznej
kro słuchać, że ok. 40 proc.
pra.cy.
obuwia jesienno - zimowego
mgr K. KENDR.ZE!'lSKA
przyjdzie handlowcom kupować dopiero w IV kwartale.
A oo s4dlzą o t!P11 projekcie

·p

W.ni

czvt>eLnicy?

CzekCJ;my

DZIECI O

CYJNEG-0 ·WYPOCZYNKU MŁODZIEZY - Ni\ SPRAWĘ
TĘ
WYŁĄCZNIE
ZWRACAf,A WYDZIAŁOWI
ZDROWIA I OSWIA;rY, UWAGĘ. TYMCZASEM, .JAK
STWIERDZAJĄ DR DR Z. PSZENICKA - GUNDLACH
I B. PEf,KA Z OSRODKA MATKI I DZIECKA W ŁO
DZI, CO NAJMNIBJ 15 PROC. ŁÓDZKICH DZIECI NALEZAf,OBY WYSŁAC NA TZW. „KOLONIE SPECJALNEJ TROSKI".
.

Bardzo nam odpowiadała tegoroczna „moda"
Wiosennych Targów, kiedy to wszyscy dyskutowali o butach. Nie tak dawno mieliśmy okazję przyjrzeć się przemysłowi skórzanemu „od podszewki"
i wynikami z obserwacji podzielić się z Czytel11i·
kami. Doświadczenia te nie były jednak na tyle
pełne, by jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie - kiedy dobre buty? Liczyliśmy więc, ie Targi
rzecz całą wyjaśnią. A tymczasem„.

i

DLA

RÓŻNYCH SCHORZENIACH
MÓWI SIĘ STOSUNKOWO MAŁO CHOC WKZZ RÓWNIEŻ I NA OSTATNIEJ
KONFERENCJI l'OSWIĘCONEJ
SPRAWOM W AKA·

Nie na tym kres nieporozuzaopatrzeniowcy
co
ładniejsze
wzory, byli z góry przekonani o nikłych efektach swych
wysiłków. Dobre
wzory powstają w dobrych fabrykach,
z ustaloną mar)cą. Właśnie w
„Radoskórze", w „Chełmku",
w „Otmęcie". Tam, gdzie produkcja dla rynku krajowego
jest w zasadzie dod;;itkiem do
produkcji eksportowej.
mień.
Nasi
wyszukujący

I tak „Otmęt" ofiaro'Yał na
tej giełdzie całej Polsce az.„
68 tys. par butów. Chełmek
- poza Warszawą i sklepami
branżowymi 200 tys_. par.
Bardzo poszukiwanych · kozaków ze skór nappa i welu~

rów otr!}'mamy od „Rado.
skóru" 43,2 t°ys. par, ze .skór
bu!f.atowych - 17,'l. tys. par,
a Ili- nowągo„ bardzo modnego
twbnyW'a ""'liuretanowego ..:...

„V

zac jakieś nadzieje jakościo
we. Póki jednak co, póki nowa fabryka nie okrzepnie,
mogłaby „ chyba,
bez ujmy
dla swego hqnoru, korzys~c
- często dosłownie - z doświadczeń, wzorów I technologii zakładów uznanych powszechnie za dobre.
Jedyne, to chyba wyjście z
sytuacji, gdy rozum podpowiada produkcję eksportową,
a„. szewc chce w butach chodziś. O ile nas jednak parni~
nie myli, identyczne rozwiązanie sugerowano już pół roku tel!lu, na . ubiegłorocznych
jesiennych targach. I jak wid~~ - od. ,,poJW'stu„ .jj 0 prz~mysłu - · droga trudna.
·
Znów
brak nam jakiejś

59,2 tys. par. I bądź tu mą·
dry, jak to dzielić.

tam wiedzy, by jednoznacznie
na pytanie
kiedy dobre buty?.

znów, po długich debatach, powstała na tych
targach koncepcja złago.
dzepia konfliktu. Prze.
mysi skorzany, j·ak I inne,
rozwija się z roku na rok,
przyby\vają mu nowe zakła
dy, z którymi w,ypada wią-

P.S. Kolekcja była · ciekawa,
nie ria tyle jednak, by nie
dostrzec, że buty damskie i
d!Zliewczęce są dużo gorsze od
butów męskich i chłopięcych.
Wyjątki
tylko potwierdzają

I

odpowiedzieć

regułę.

1

A co Łódź w tym zakresie faktycznie planuje? Kolonie w Czarnogłowach (woj. Szczecin) dla dzieci z wadami postawy i w Mielenku nad morzem dla schorzeń
endokrynologicznych (zaburzenia wzrostu), z tym, że
część
„kolonistów" będzie spać tu w namiotach. Dla
uczniów z chorobą reumatyczną uruchomi się kolonie
w Grotnikach oraz w innej, na razie jeszcze nie ustalonej miejscowości. Dla chorych ' na nerki - w Krzęto
wie, pow. Radomsko. Grupa dzieci ze schorzeniami przewodu pokarmowego oraz z cukrzycą spędzi lato na
obozie harcerskim w Swibnie k. Gdańska. Uczniowie
z rodzi.n zagrożonych gruźlicą pojadą do Białej Góry,
Murzasihlu k. Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej, Inowłodza i Folwarków, pow. Radomsko.
Ponadto po raz pierwszy Związek Zawodowy Włóknia
rzy udostępnił swój obiekt w Kemb!inach pow. Brzeziny dla 50 dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych,
oraz - również po raz pierw~y - ZPB im. Marchlewskiego swój obiekt w Grotnikach oddały (na miesiąc
maj) dla 50 przedszkolaków z wadami wzroku. Przewiduje się też zorganizowanie niedużych kolonii dla dzieci
niedowidzących i głuchych oraz upośledzonych umysło
wo. Dla tych ostatnich także przez TPD.
Ogółem · na · kolonie . zdrowotne wyjedzie więc w br.
z Łodzi ok. 1800 dzieci (w r. ub. 1400). Mimo pewnego
postępu liczba ta jest dalece niewystarczająca. Z wyjątkiem dzieci chorych na zaburzenia wzrostu, cukrzycę, reumatyków i z kontaktów gruźliczych gdzie ilość
miejsc na kolonia~h jest w zasadzie wystarczająca, potrzeby .kolonijne dzieci o innych schorzeniach są co najmniej 3- a często i 5-krotnie wyższe. Zwłaszcza, ze
akcją letnią nie Qbjęto bardzo wielu małych pacjentów
ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, astmą, padaczką, z wadami serca itp.
Rozwój kolonii zdrowotnych napotyka jednak na poważne przeszkody. Przed
wszystkim z braku dla nich
obiekt6W w górach, a szczególnie nad morzem. Przyczyna? „Rywalizacja" zakładów pracy, które dla dzieci
swych pracowników zabierają tam najlepsze obiekty I
płacą za nie duże sumy, przekraczające możliwości resortu oświaty. Stąd ten ostatni milsi zadowalać się obiektami o gorszym standardzie.

-

Konieczne jest takie zwiększenie funduszów I specja- ~
listycznej kadry lekarskiej (np. ortopedów, specjalistów od chorób ne~ek itp.) oraz pielęgniarskiej. Obecnie kadra
ta pracuje w ramach swych urlopów wypoczynkowych i dlatego nie ma zbyt wielu chętnych do pełnienia tych
funkcji. Nie rozwiązana dotąd jest również sprawa zapewnienia koloniom, na czas ich trwania - autokarów,
potrzebnych do codziennego użytku tych dzieci (które
zwykle są zbyt słabe, aby chodzić pieszo na plażę czy do
lasu), a także problem transportu ich z Łodzi do obiektów kolonijnych. Dzieci te ·powinny jechać tam wygodniejszymi dla ' nich autobusami PKS. Niestety, z uwagi
na koszty · wozi się je :Znacznie tańszą koleją. Ale ezy
o tyęh problemach powinny rozstrzygać tylko koszty?
Szybką i radykalną poprawę mogłyby tu spowodować
zaldady pracy. Niezależnie od kolonii dla dzieci zdrowych swych pracowników, · powinny one przystąpić do
orgal}izowan.ia kolonii zdrowotnych dla dzieci chorych,
w tym także - dla takich, których rodzice nie są ich pracownikami. Pierwsze kroki poczyniły tu już w br. ZPB im.
Marchlewskieg-0 i Związek Włókniarzy. Ten ostatni obiecał, że w ·roku przyszłym skłoni do organizówania tych
kolonii zakłady pracy swej branży oraz do udostępnie
nia · ich obiektów letnich - koloniom zdrowotnym inspektoratów oświaty. · Posunięcie to powinno być zreali.zowane takie przez inne związki branżowe jtń w br.
I sprawa ostatnia. Rodzice powinni udzielać dokład
nych informacji o stanie ' zdrowia dzieci, mających jechać na kolonie. Pomoże to bowiem zapewnić im pełną
i właściwą opiekę lekarsko-pielęgniarską i zapobiegać
ewentualnym kłopotom .z ich zdrowiem.
T. · s.

BI

na

tisty.
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Narada

HPO •• na

prokurolorów

w nie najlepszym stanie
* 1200 tysięcy mkw. do sprzątania

Wczoraj w Prokuraturte Wojewódz.kiej w Lodzi.
Al. Kościuszki nr l odJbyJa się na:ada proklura·torów powiatowy~h
i sekretarzy POP priy prokura.turach.
Przedmiotem
narady
byJy
pod.stawo-we kierunki w iwalcza.nlu
pr:oostępczośct na
rok
1972 przez prokuraturę zgodnie
z wyty-c1.nymi no-wego prog.ramu dzialanla.
W naradzie
bral udział i!vrektor departamentu sądowego
Prokurat1?.ry Generalnej dr ;ra.: i
Bedna rza.Jt.

ułatwienia

Dla

młudvch

ivcia

matek

* Tabor

Informacji przedstawionej
przez
dyrektora
MPO wynika, że 96 procent łódzkich posesji objętych
jest wywooem
nieczystości. z tego ponad 17 proc. korzysta z usług
MPO codziennie. Miasto zostało w tym celu podzielone na 4i
trasy, za które odpowiedzialne
są brygady
tego przedsiębior
stwa. Poza tym MPO na zlecc·
nie dzielnicowych rad narodowych I zakładów przemysło-

Z

urządzenie

Rewelacyjne
Byliśmy
świadkami n&rod?.tn
- ja.k na,m się wydaje - re·
weJacyjnego urządrenla. Sltłada
się ono z obudowy
radioodb iornika „K<>liber", trzech tranzyst<>rów TG 50 oraz glośnL'<a
G 7-2. Całość
zbudowal dla
swego
dziecka p. Mieczysław
Darnikowski, pracujący w lódz:.kiej „Anilanie". Urządzenie to
pozwala wyczuć na.jmn!ejszą w!l
gotność w tka•nln le. Przydatny
jest zatem
mlodym matkom,
gdyż u,jawnla natychmiast wugotne pieluchy.

co

Budo-wę tego a,paratu podawał
przed kilkunasta-ma miesiącami
„RacliQama,to.r".
Nle.stety, jak
dOtY'Chcza.s ,
nLltt
produkcją
;,wynaolazku" nie zatnteresowal
się. A sz.koda, bo wdzilęczncść
matek 1 n!emcnrlaków byłaby
chyba dozgonna, a całe u.rzą
dzenie nie ko.sztowałoby
zbyt
wiele. Pole do popisu mają 'u
małe spółdzielnie,
które często
nie wiedzą co I dla kogo produkować.
(klJ

,

DZIEN NIESIE

• „Fizyka słąńca" to temat
spotkania z mgr E. Kowal~m
filustrowane~o zestawem filmów
oświato-wych
o godz. 18.30 w
SDK (Piotrka-wska 243).
B Zapisy dorosłych I mlo·
dzieży do sekcji:
gimnastyk.I
.rekreacyjn&J dla kGbiet,
ąlat
kówkl, kosz:vkówkt, pilki recznej, teniiSa stoło.wego 1 atletyki
terenowej,
przyjmuje Ogni<>ko

TKKF
•• ZaNeWlan.ka" w OK
„za.rzeWie"
cwandursk.tego o.
w godz. 18-20 (z wY':lątklem sobót I nledzle!).
•
Wszystkie zarządy powla·
towe,
miejskie I dzielnicowe
Ligi O)>rony Kraju oraz ZW
LOK (Piotrkaowska 97) dysponują już do wgladu tabelami wygra,nych XIII loteril premio-wej
kalendarza kieszonkowego I.OK.

na Ile

Morderstwo

zazdrości?

Il bm. o godz. 3.30 Komenda Dzielnicowa MO Górna została poinformowana przez G. D. o morderstwie dokonanym w jej mlesz)>aniu przy ul. R11;gowskiej; mąż pozbawił życia żonę. Na miejscu
stwierdzono: małżeństwo W. wraz ze swoją znajomą G. D. bawili się do godz. 2 w „Tivoli". W lokalu dochodziło między nimi
do nieporozumień, bowiem mą~ robił wymówki żonie, ze tańczy
z innymi mężczyznami. W tej sytuacji opuściła ona wraz z G. D.
lokal i udała się do jej mieszkania. Po pół godzinie zjawił się Stanisław w. i ~vszcząl znowu sprzeczkę z żoną, a w peVl'nym momencie chwycll nóż kuchenny I ugodził kobietę w plecy. Cios okazał się śmiertelny, 29-letni morderca został aresztowany.

••
Przygotowania

Dwudniowe mane111r1J
lnteresujqce 11111sta1111J

do

Chorągwi Łódzkiej
Lódzcy harcerze przygotowudo obchOdów Swięta ChoL6dzklej ZHP \m. Boha·
terskich Dzieci Polskich. Tegoroczne obchody przeb i egać bęttą
pod hasłem 30 rocznicy pe>wstanta Gwardii Ludowej.

ją się
rągwi

CZLONKOWIE KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I KOMUNIKACJI RN M. LODZI ODBYLI WCZORAJ SWOJE
POSIEDZENIE W SIEDZIBIE. MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIOR·
STWA OCZYSZCZANIA.
NIEPRZYPADKOWO
WYBRALI
SIĘ ONI DO MPO,
BOWIEM PROBLEMY PRACY TEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA NIEJEDNOKROTNIE BYLY TEMATEM
OBRAD TEJżE KOMISJI. RADNI POSTANOWILI WIĘC NA
MIEJSCU ZAPOZNAC SIĘ ZE SPECYFIKĄ DZIALALNOSCI
MPO, OD K'.f0REJ PRZECIEZ ZALEŻY W POWAZNEJ MIE·
RZE CZYSTOSC NASZEGO MIASTA.

ZHP
odbędą

się

(j. kr.)

+

PT

Klientów.

Szczególnej uwadze polecamy art. objęte

'1 maja odbędzie się uroczynadania imienia „Czterech
Sióstr z Ravensbrilck" drużynie
ZHP działającej w Liceum WY·
chowawczyń Przedszkoll.
a 8
maja Hufiec Lódź-Polesie otrzy.
ma Imię „Pe>wstańczej Poczty
HarcerS>klej". 9 maja, który bę
dzie dnie(" mundurowym dla
wszystkich harcerzy Cho-rągwi
Lódzklej we wszystkich druży.

•

SPRZEDAŻĄ RATALNĄ:
lodówki sprężarkowe prod, krajowej m·ki
„Polar-125", „Polar-160" i „Silesia",
lodówki sprężarkowe z importu,
pralki wirnikowe prod. krajowej z wyjątkiem
m-ki SHL,
.
odkurzacze z importu,
rożny obrotowe z importu,
nawilżacze powietrza,
suszarki do rąk,
froterki,
miksery I młynkomiksery,
rcboty kuchenne wieloczynnościowe KM·8,
maszynki do golenia,
(wysokość wpłaty gotówkowej 10 proc. i 24 raty),
maszyny do szycia kl. 436
(wplata 40 proc. i
24. raty),
pozostałe maszyny do szycia
(10 proc. wplata
i 24 raty),
(5 proc. wplata
pralki automatyczne WA·68
i 24 raty).

ZAPRASZAMY I
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nia..
zamk.nlectie to ma naistq.pl" w zwląZ'ku z zcz,p<YWladtvnym od
da.Wll4 remontem 98 eLewa.cjt kaim!en-i.c prz y u.l, Piotrkl(}IJJ·
8'ktej, na ooobnlw od Ptarcu woi=gc1 do ul. Tu.wvma. Brygady
s Mie:Jskich Przed.siębtorRtw Bud<>W')1,fctwa. Komunalnego (cLalWntej MPRB)
ma.ją za.mia.r z<Jitroonlć tu 300-400 robom!Jków
w systemie wydlużcm~go dnia. prtLcy tub cLwuzm i llllWW yqn. t;a,T<
a.by przed 18 llpca br. poruu:t SO proc. za.pk!.nowainych etewa-cjl mogbo „zaiblysnąć'' nowq fCbTbq.

Robota je$t t:rudina. Eleu.•llCje zabytkowe, wymaga.1qce przy
remcmcte np. odtwol'Ułn-!a elemeintów sztwkll!ter~i, trzeba będ.z:!s

0

ul. OBR. STALINGRADU 71.

stość

C

n.te

nad Lodzi·

do bardzo dobrze zaopatrzonego sklepu przy

••
••
••
••
••
e
•

zy się to komu podoba, czy n ie, P!obl'Ww.sk.a. :Je.st t dtugo ;esz<cze będ2'1e glów·ną uti.cą naszego mt=a. mate·
go też projekt caN«Jw itego jej wyłączenia z ru.cltu ko·
ioweg<J na ok.res mlędlzy 2 m<hja. i 18 tj,pca. br. bu.dzi
tyJ.k.o z.rozumiale zaMi.teresowam.te, ale i l!.czne za.S'f.rzeże·

n·1e„vca
„Jl

zaprasza

PUNK•
KULMINACYJNYM
będą
TEM
UROCZYSTOSCJ
zorganizowane w dniach 6 1 1
maja br. w lasach k. Po.rszewic VII Manewry Tech.Ilicz.no-Obronne.

wyremontowaę_ych

Zanim się zamknie
Qlównq ulicą.„

.Już

e

w br.

wych zajmuje się polewaniem,
godzin tygodniowo, nie Jest w
zmywaniem, omiataniem i
stanie podołać wszystkim Obow czasie zimy - odśnieżaniem
wiązkom.
,
ullc. Obecnie około 1.200 tys. m
Komisja stwierdziła koniec~
kwadratowych powierzchni zleność
generalnego opraeowan.'.la
cono do sprzątania temu przedprogramu potrzeb miasta w zasiębiorstwu. Natomiast
polewakresie oczyszczania Uilc I 1'11.a•
niem objęto 1.581 tys. m kw., a
ców na okres co najmniej tlo
uwzględniając częstotliwość po1980 r.
lewania (2-4 razy na dobę),
(J. kr.J
3.469 tys, m kw. nawierzchni u·
lic.
.--..,,...------------~
MPO dysponuJe ogółem 224
ś
remontowa«! cza<Sem ł pól roku. Cey ;e4'nalk lwnłlec.rne Je!t
pojazdami, z czego ponad 70
procent kursuJe po mieście już
całkowite zamykam.te Piotrtkow&Toie:J cl.La ruchu k<>W!Dego na
ponad 10 lat. Za mało Jest
tllik
&ugl
ok.res?
Bu.clowtM!.l twlerd.zą stll!IU)Wczo, że t11;k .••
sprzętu nowoczesnego, Jak np.
19
MPK ld.ąc im „na ręlcę'' ustali/la już n.o<We trasy d~a ll!Utobu•
samochodów bezpylnych i ase·
"""'
nizacyjnych
oraz
mechaniczsów t!m.!i „57": PLotrloowską, Zamumhota., At. Kofoltu.sz.ki Obr.
Spra.wd?.lJa się, niestety co
nych zamiatarek.
Stailtngradm - do Pl. WoLnogcl i Qdll.vrotm.te: z P!. Wolności,
do joty, ptogn<na telewjjzyjTakże poważnym problemem
nego
„Wicherka",
którl' w
Nowoml.ejskq, Ogrodową, Z11>elwc!nią, Al. Kościusrkt do Za·
są wysypiska. Obecnie przedsię
niedzleię wieczorem zapowiamen'hofa - . dalej :JtLk ~te; WiµtZ'lal Kontroii Ruchu Drobiorstwo posiada ich zaledwie
dał
dla Polski gwałta>Nne
s. Największe wysypisko przy
gowegó KrA MO m. z.od.z·! zcupowiada „za<iezpieczenie" skr: yochłoozealie.
wczo.raj rano w
ul. Józefów przyjmujące śmieci
Koluszkach zaczął padać <dość
żowa.ń na 11rcz,sa,ch AZ. Kośctwszlol i SfieTVToiewicza, które będti
z całego południowego obszaru
obfity śnieg. Stacja Klimat.oloba.r<:Wie:J ni<!: dZlig obciążone ruchem poja.zdów.
miasta, posiada powierzchnię ogicZllla UL w Rudzie Pabianickoło 24 ha, z caego MPO otrzykiej - jak nas po!.nforrnJował
Za.strzeżenia wyswwa. ham.d·et, s.zczeg6lni e przectWko propamało do chwili
obecnej zalejej kierowinik p. Julia.n Mernowa.nym godzinom dopu.szczenia dojazdu sanwchodów zadwie 6,5 ha. Jest rzeczą pilną,
klejn - notowała w nocy z
opa.~ujq.cy.clt sklepy przy U>l. Piotrkow.&1dej . Bu.dc·u;lam.I i wla-aby władze naszego miasta zaniedzieli na ponieduałek, przy
dze koimunlk.a.cy}ne proponują, by zaopa.trywainie skleJ?ÓW rni
jęły
się
sprawą przydzielenia
ziemi -0,7 st .c. Rano, o gcxlz.
odcinku zamlcn!ętym odbywaro się między goazinami 11-13
odpowiednich terenów na ten
7.00
te!lllperatu.ra
po-wietrza
orll\Z 18-6. Ha.ndet twierdz!, że n i e jest w sta nte zmienić gocel w Lodzi I najbliższych oko·
wyinosila +4 st. c„ a w ciągu
dz.in l systimiu za.opatrywainla. sktepów, poniewa.ź zaidy to
ct.nia gwałtownie1 obmitala się
licach, o wielkości zapewniają
oo god.z~n pracy hu.rtaWni i wiązcUob!I się ze zwlększzyn,ymi wyi o godz. 13.00 WY111osila Juz
cej wywóz nieczystości stałych
da.tloamti. Uwa.tamy, źe jeśli w.la. s!ę zmu.slć luz.n.del, by rr·
z terenu miasta na okres naj+2,6 st. C,
o goctz. 15.30
&pekwwal w okres.ie tych robót tmine g-O<biiny za.opairywanw
bliższych 10 łat.
1 st. c.
~kt~ów 11'U>~ by je utrzuma;) i potem. N!ezateimi e b"·
W czasie wczorajszego posleOkl<>lo poluclnia zaczął w Lowiimi oo sytuacji „a.wa.ryJnych" pra•/Wyka. 1Ja.rasowam4a Jezd1lł
dzenia wiele
miejsca zajęły
dzi padać gęsty śnieg. ZabieI chcd>ntków przez siamiochody dowozq.ce zaopastirzmie do skLP.sprawy dalszego
usprawnienia
lily się dachy. Nie wiemy jedpów w
godz.llna.clt szczytów koimunik11>ey:Jnyclt Jest juz na
działalności MPO.
Jak stwiernak, czy to nawiedziła miasto
cUu.:tszq. metę tv Zhdz! nie do przyjecia. Podobn i e :Ja.Tc nie·
dził przewodniczący komisji, po·
spóżniona zima, czy też zbYt
1'Xaściwa jest praktyka zaklóca.nia prrocy sktepów, czy wręcz
sel na Sejm PRL - G. Górtowwcześnie
przybyll
•,anaj0<\Vi
za.myikainle !eh w ciągu c!nia. z powodu „przyjęcia towa.rU"·
skl, należy skoncentrować środ
<>grodnicY". Pankiracy, SerwaHam.del i w tej d21iie1M>n4e, a może w te:J przede w&yst1dnt .
ki finansowe na lepsze wypo·
cy i Banifacy, którirm zwyk.
powL'll<~n równa«! do lora.j6w prze.dujących. W na,szym mie~·
sażenie
tego
przedsiębiorstwa
Je towa,rzyszą chłody, a nawet
cie problem ten nie byt z calą .ostrością przedstaru..' i·wny
przymroz.k>I..
Prz.Y'Poann!Jmy
oraz pomyśleć w perspektywie
Jest terlllZ ku temu. znaJwm.Ua. ok<bZJa.
(J, P.)
jeszcze, że dla Lodzi śreci.n1a
o -budowie drugiej . bazy MPO
temperatura
kwlieflllia
wYlllO;l>i
w południowej dzielnicy Lodzi.
+7,2 st. C,
(jp)
Załoga
MPO pracuje ci4Jżko i
trz11ba jej dopomóc. Niestety,
jak
wynikało
z
oświadczeń
przedstawiciela samorządu ro- .lllllllllllllllllllllllllllllUllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllłlUlllUlllllllU
botniczego, ludzie, którzy pracują
w trudnych warunkach,
pa,nl Zuzy"
(pol.) od la~ 19;'
p, trocha.nie" od \alt 18 (.pol.)
WAZNB TBLEl'ONV
nie mogą doczekać się zatrudgC)'dZ. lJlo, 13.15, 15.30, 17.45, 2a
godz. w, 12.30, 15. 17.30, in
nienia w zakladzie lekarza-spePOKOJ
„Viva
Tepepa·'
WOLNOSC
„Przygody
misia.
lnformaeJa &elełonlczna
113
cjalisty na pelnym etacie, któ·
Od lat 16 (wl.) godz. 15, 17 .30.
Yogi" od la.t 1 (USA) fi!Od~
straż Po:ł.arna 08, 666-h1 595·51
ry zająłby się profilaktyką. Je·
20
ł99-90; 25N1
IO, 12, H, 16 „Kochanka. bundyny lekarz, który pracuje 6
PIONIER ;,Agent nr 1" od
townlika" od lM 18 (Wl.-,bulg.)
Pogotowie Ratunkowa
09
lat 14 (poi.) godz. 10, 12, U1
godz. 18, 211
Pogotowie MO
O'
16.
18,
20
ZACHĘTA „PC>drót za jeden
Inłormacja kolejowa
181-11
REKORD - ;,Testament Inków"
uśmiech" od lait 7 (poi.) gad.z •
od la.t 11 (butg.-NRF)
godz.
10, ~. 14, 16
„Moja. noc u
TEA'l'RY
W, 12, 14, 16 „Zy-cie. mil-0 ~c,
Mau.d" oo lat 18 (fra,nc.) 1.
śmierć" od lat lJ8 (fra.nc.) g.
18, 20 ..15
WIELKI godz. 19
„zemsta
18, 20
1 MAJA - „za,b awa. w ma.~·
W U·b legtym r0>ku przeprowanieto perz a"
ROMA - „ Klopotllwy gość" od
k.rę" od la.t 16 (franc.) gooz.
POWSZECHNY
godz. 15,3G
dza-no bieżącą naprawę chodnila.t 11 (PO·!.) godz. (10 sea.nQ
15.30, 17 .45, godz. :<O pre•
„ Król LLr", god1z.. le „P&!"'ła.''
ków na u.I. Piotrkowskiej. Prazamklnlęty),
12, 114, 16 „ Erojekcja DKF
NOWY - nieczynny
ce te k<>ntyinu~wa.ne będą 1 w
tissimo" od lat 116 (franc.) g,
STUDIO
„Itome<>
i
.rulia"
od
MALA
SALA
~odz.
20
i;KO•
roku bieżącym. Chodniki wy18, 20
.
lait 16 (a,ng.-<Wl.) go.dz. 111, 19.30
reperowa.ne zoota.ną na odcinku
ciol"
SOJUSZ - ;,Ma.ri o 1 Nlno" od
JARACZA
gooz. 15.~0
między ulicą żwirki i Cz.erwo·
lat l'ł (wl.) godz. 17 „Narko·
„SG:kla.nka wody", e. 19 ;,Mi•
ną.
tyk" od la.t 18 (fra.nc.) godz.
Ka.p1talnym remontom pod~a·
caaidolLna"
1'9.·1'5 .
ne zostaną również nawlerzcttMALA SCENA - nieczynna
STOKI ;,Uciec jak naj,b li·
TEATR 7.15
i<>dz. 19.15 „Tręnie jezdni nlektócych ulic w
żej" od lat 16
(pal.)
godz,,
śródmlciclu. Prace prowadza.ne
dowata"
16,
18,
20
OPERETKA - godz. 18 „Diabe?
będą m. in. na ul. uL KUiń·
STYLOWY - nieczynne
sklego, Na.ruto.wicza l Tuwima.
nie śpi"
SWIT
„Uclec<?ka K ing Kon•
ARLEKIN - nieczynny
ga" o.a lat '11 (ja·p .) god:z. 10,
PINOKIO - go;dz. 10 „a~erz
12.15, 14.30. 17, D9.30
złotego

2 t)'laja w lokalu K<>tnendy Chorągwi przy ul. Gdańskiej
165 ze.stanie otwarta wystawa
pod tytulem
„Ob6z dziecięcy
Jugendverwahrlager''. która bę
dzie czynna do 10 maja. Na.tomiast w Pałacu Mlodzieży (ul.
Moniuszki 4a) 6 maja za-stanie
a.twarta wystawa „Zośka I parasol•'. Chorągiew gościć będzie
w dniach 5-8 maja byle czlonkLnie
konspiracyj'nej drużyny
harcerskiej „Mury", która dzla·
lała w latach okupacji hitlerow·sklej w RavensbrUck.

będzie

w

Remont chodników

święta

nach 1 szczepach
uroczyste zbiórki.

•96 elewacji przv ul. Piotrkowskiej

slońca."

FILHARMONIA
(Na,rutowicza
20) g<>dz. lł.30 K<>ncert kamera1ny. WykonaiwcY': Bo11umił
To·czk-0 skirzyipce, Józef
szczególski - róe, Bronisla-w
Ha,jn - fo-rte-plan. W programie: L.. va.n Beethoven - Sonata na róg i fol'tepla.n o·p.
So·
17. I.. van Beethoven na.ta na skrzypce i fortepian
G-<du.r op. 96. 1. Brahms Trio na skrzypce. róg i fortepia,n op. łO.

eo

GDZIE

KIED~.

TATRY - Poregnainle z filme-m
„ Na pomoc" od l'<lt 11 (ang.)
g-0dz. to, 12, 14, 16, 18, 20
CZAJKA - „Gdzie Jest gene·
SZTUKI (ua. Więoli:<>wsktego S&>
rał?"
(poi.) od lat 112, go4:.
godz. 11-19
17. 19
HISTORII
RUCHU REWOLU·
DK.U - „Rzeźnik" (fr.) od lat
CYJNEGO (ul. Gdańska 13}
18, godz. 16, 1'8, 20
godJz. Hl-17
KOLEJARZ - nleozyl!Llle
HIS'l'ORU
WLOKIENNICTW A
l.DK .- „24 g-0ooliny z życia. ko(Piotrk-0W1S1ka 282) godz. 10-17
biety" (!r.) od IM 16 &odi.
ARCHEOLOGICZN~
I ET~O15, 17.30, 19.45
GRAFJCZNE (Pl. Wolności 14>
ADRIA „Wielkle wakacje"
godz. 112-,18
od la.t 11 (franc.) godz. 10. 12.
EWOLUCJONIZMU (Pa,r k Sien•
14. 16, 18, 20
Jclewicza) iiodz. 16-11
GDYNIA - nleczY'nne
HALKA - „Gwiazda Południa„
l.ODZKIB ZOO
oo lait l1 (ang.) goctz. 15 „Zł J•
to Ma.ckenny" od lat 16 (USAl
czynne w godz. 9-19 Cka.sa
godz. 1'7.115, 19.4·5
czynna do 11odz. lB>
~ILODA GWARDIA
i.Sto•
PALMIARNIA czyn.na w llOdZ.
necznik!" od lait u (wł.) a.
10. 12.15, 14.30, 17. 19.30
111-11
l\IUZA - „o wpół do jedena&:IN &
stej wie-czór, latem" <>d lat 16
(USA) godz. 16, 18, 20
BAt.TYK - ·),Tora! To.rai 'l'nOKA „Ambasadorowie nlf!I
mordują" (NRD) od lat 16 g.
;ra I" od laot 14 (USA) llOdt.
10.30. !3.30, 16.30, 19.30
10, 19 „Twój
współczesny"
LUTNIA - „Serce, tG sa.motny
(•radz.) od lait; 16, godz. 13, 16
POLESIE
„Piip.p i"
(NRF)
myśliwy"
(USA)
od łat l<i.
g<>dz. w, 12.15, 14.!M, 16.45, 19
od lat '1 god:t. 17••. Komisarz
POLONIA - nlec-zynne
Peppe" «wt) od ,1a.t 16, li! 19
WISt.A - •. Orze! w kla«:e" <XI
POPULARNE - „za,b!jcle cza!'lat 16 (USA·jug.)
godz. to.
ną owcę" (po·I.) od lat 16, g.
17, 19
12.15. 14.30. 17, 19.30
WL0K."111ARZ - 1,Sz.eroklej d:rO• PRZEDWIOSNIE „Bryla.My
MUZEA

DYZURY APTEBl
Zgierska 146, Narutowtoza •21
Al. Kościuszki 48, Pl-0trkowska
223.
r.utomlerska
146.
Dąb•
rowsklei:o 60. Obr, Stallnę1·a·
du 15.
DYŻURY

t ltllnlka

SZPITALI

Poł.-Gln.

AM
ul.
C:urie-SklodowskieJ 15 - dziel•
nica Górna.
n Klinika Poł.-Gin. AM - ul.
Sterlinga 13 - z dzielnicy $ród·
mieście p<>radnle „K" ul. Nowotld 60 i Kopcińskiego 32.
Klinika WAM ul. Fornal•
skiej 37
dzielnica Polesl e
oraz z d:r.delni~Y Sr6dm1eścle
poradnie „K" ul. Piotrkowska
107 1- Piotrka-wska 269.
· Szpital Im. H. Wolf
ul.
Lagiewnicka 34136 dzlelnlca
Bałuty.

Szpital Im. H. Jordana - al.
Przyrodnicza 719
dzielnica
Widzew.
Chirurgia ogólna
Szpital
im. Jordana. (Przyro.dnlcza. 7/9)
Chirurgia urazowa Szoital
lim. Jo·nscheita (Milionowa 14)
Laryngologia Sz.pltal 1m.
· Ba.rliclct.ego (Ko.pcińskiego Z2l
Okulistyka
Szpital
~m.
Ba.rllck!ego (Ko.pclńskiego 2.2\
Chirurgia l laryngologia dzie-;
clęca Szpital im . Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo-twaM.owa.
- Szpital !.m. Bairlicklego (KOD•
clńskiego 22).
Instytut Me·T oksykologia dycyny Pracy (Teresy 8).
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska stacJ(
Pogotowia
Ratunkowego przy
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666·61

e~

SPÓŁDZIELNIA

PRACY

,,St AWA"
wykonuje

dla ludności
• hale cieplarniane kompletne
• instalacje c.o. i W. K.
• ogrodzenia, bramy,' balustra·
dy i inne roboty konstrukcyjno-ślusarskie oraz blachar·
stwo samochodowe.

w ramach

usług

Zakład usługowy mieści się

w Łodzi, ul. Kilińskiego 85.
Informacje
telefoniczne,
239-74 (po godz. 18).

tel.

~~~

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
-F.;;Jra·--f-Ch-emii~Uarl-

R_a.da.
___W_y_!td_~iU;;~i-,

wersytetu Lódzkiego podaje do wiadomości, :;„
5 maJa 19n r. o godz. 12 w Bibliotece lnstytutu
Chem.!l UL przy Ul. Narutowicza 68 odbędzie się
publlczna dys.kusja nad rozprawą doktorską mgr
Jana Kowalskiego pt.: „Fale polarograficzne Cd2+,
Pb2+, Ni2+ w roztw<>«"ach octanu potasowego w
lodowatym kwasie octowym".
Promotor: prof. zw. dr Bogdan Jakuszewski
(Uniwersytet Lódzkl)
Recenzenci: doc. dr hab. Zbigniew Galus
(Uniwersytet warszawski)
doc. dr Zygmunt Kozłowski
(Uniwersytet Lódzki)
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Glównej Uniwersytetu Lódzk!ego, ul. Narutowicza 108. Wstęp na rozprawę wolny.
3695-k

U KOGO ZGASNIE SWIATŁO
1. W dniach od Z do 3 maja br. w 11odz. od 6,30
d-0 17

ulice: 22 Lipca od nr 10 do Zeromskiego, Gdań
ska nr 62, Gdańska str. nieparzysta od 22
Lipca do Struga, Gdańska str. parzysta ort
22 Lipca do nr 76, Mała od 22 Lipca do nr
3 1 pl, Barlickiego.
Z. W dniach od Z do 4 maja br, w godz. j.w.
ulice: Helska i Qrudziadzka.
3. W dniach od 2 do 9 maja br. w godz. J.w.
Ulice: Tranzytowa, Transmisyjna, Trakcyjna, Olechowska,_ Zakładowa i przyległe.
4. W dniach od 2 do 31 maja br. w god.z. J.w.
ulice: Obywatelska,
Nowe
Sady,
Laskowicka,
Elektronowa, Denna, Rusałki, Pienista, Burzliwa,
TaJem.nicza,
Sumowa,
Siec.i-Owa,
Bratysławska
od Obywatelskiej do
toru
PKP, Koczaskiego od Obywatelskiej do toru PKP i pr,Zyległe.
5. W dniach od 3 do 4 maja br. w «odz, j.1111.
Ulice: UzdJ;Qwiskow~. Turystyę;z;na, Wczasowa, .Klimaty=a, Kwarcowa, Wypoczynkowa, Oło
wiana, Strzelecyk..iego, Wycieczkowa .od StrYkowskiej do Turystycznej.
6. W dniach od ł do ~ maja lx'. w godz. J.w.
ulice: Sienkiewicza od nr 9 do 33 1 od nr 4 do
34, Traugutta od nr 9 do 18 i Moniuszki
od Sienkiewicza do nr 1.
7. W dniu 5 maja br. w godz. j.w.
ulice: Strykowska od Ołowianej do A. Książka.
Jarowa, Mateusza I Kraterowa.
8. W dniu 7 maja br. w godz. J.w.
ulice: Trakte>rowa od Aleksandrowskiej do Duń
skiej, Wao:ecka, Sierpo>'la, Duńska, Sienna,
Fasolowa, Ziemniaczana, Juliusza, szczę
cińska od Aleksandrowskiej do WersalskieJ,
Aleksandrowska od nr 117 do Szczecińsk iej,
Wici od nr 35 w kier. d-0 Słodowej, Wykow&, Grycza.na i Sł-O<towa.

PRACOWNICY POSZUKIWANI
KIEROWNIKOW sk.lepów branży spe>żyiwczeJ
przemysłowej
zatrooni
Dyrekcja
P.owszechneJ
Spólduelonii Spożywców. Zgłoozen1a przyjm.uje sekcja spra<W pracowniozyc!). w godz. od 7.30 do U
w Lodzi, w Czeslawa Hu.toea 71, par.ter, pokój
nr '·
·
2907-k
EKONOMISTÓW z wyżsZY\m lub śrectintm WYt pralctY'ką - wyma.ga.na znajomość
kasztów, fiinllln6ÓW i analiz · ekoncnnLoznych o.raz
KASJERA, zalbrudni natychmiast K.omblrul.t Obrabia.rek i Narzędzi d<> Ol>róbk!I. SoJ.e,tinej „P001a„.Jo.
tes" w l.i-0.dzl, ul. Wólcizańsika 178. Wa.ruin.ki płacy
1 pracy do omówienia w dziale kadr kombilnat11
Lódf. Wótczańska 178 co.d:ziennie w god:z. e-12.
ltształceniem

KIEROWNIKA puai.k;tu usru.gowego m.teszooącego
się w l.i<>dzi Pl"ZY ul. Pioln"Irowslc1ej 119, ze znajomością za.gadlll!eń odlzieżowych,
zait.Mlidini natychmiast Sp·nia Pracy Kruifekcyjru>-.Bieliżniuska im.
J. Da,brow51ki.ego, w l.iodizi, ul. Zamenhofa 3. Zgło
szenia przyjmuje i wstępnych infe>rmacjl udziela
dział kaidir s.póld:z.lelni, tel. 638-44, 638-45.
3681>-.k

- - - -· ·-

MURARZY, Cl'ESLI, BETONIARZY, BOBOTNIKOW
niewykwallfikowainyoh,
ELEKTRYKOW, INSTA•
LATOROW woo.-xain. 1 c.o„
SZKLARZY, POSADZKARZY, DEKARZY,
za.1'rudn! natychm\as.t
Łódzkie Przeds. Bud.owiane PL Poludnie Łódź, ul.
Milionowa. 12. Warunlłl płacy zgodllle z u!Uadem
zbio•rCJ<WYU'Il w bu.d()Wltl\etwie. Zgłoszenia p.rz~mu
~e d•zial kadr pod w.w. adresem od 7 do 15.

INSPEKTOROW nadzoru z uprawn1eruam1 budri-.------------------~-------""."'"----------------
wlanymi, techników budowlanych ze specjalnością
bud. ogólne i wod.-kan., stolarzy, murarzy, elektryków z grupą bhp, parkieciarzy, hydraUlika z
uprawnieniami ga·zowymi, malarzy, pom. monterów c.o., dekarzy, robotników niewykwalifikowanych przyjmie natychmiast Miejski Zarzą.d Budynków Mieszkalnych Lódź - Baluty, ul. Limanowskiego nr 111. Praca w akordzie lub na dniówkę.
Zgłoszeni.a
przyjmuje refe.rat kadr w godz.
od 7,15 do 15.15.
2647-·k
KIEROWNIKA Wydziału GospOdarki Narzędziowej
(wymagane wyższe lub średnie wyksztalcen~e techniczne oraz znajomość spraw narzędziowych),
inspelctora Inwestycja (wymagane posiadanie uprawnlen budowlanych), mistrza wydziału remontowego, tokarzy na tokarki pociągowe. spawaczy z
uprawnieniami na spawanie elektryczne i gazowe,
ślusarzy-spawaczy, ślusarzy: remontowych, nar:z.ę.
dziowych, konstrukcyjnych, ślusarzy o wysok1c.h
kwalifikacjach zawodowych na oddział prototypowy, . elektryka naprawczego, s~lifle!'za-ostrzal'Ul,
piaskownika do czyszczenia powlerzch~i metalowych, wydawców materiałów w rozdz1elm, kierowcę ciągnika (jazda po terenie zakładu). robotnika
transportowo-magazynowe110,
robot.n.ikow
transportu wewnętrznego, portiera-rewidenta oraz
sprzątacza powyżej 50 lat (m?że być elJ!eryt) zatrudni natychmiast Wytwórnia U:r:ządzen Komunalnych „WUKO" w z..odzi, ul. Okopowa nr 70·106,
tel. 541-23.
2502-·k

Mirosław

Szonert

MIROSŁAW

e
e

o swoiei brodzie

o sprawach teatralnych

SZONERT PRACUJE NA SCENIE CWIERC WIEKU
- W TYM 21 LAT W TEATRZE POWSZECHNYM, GDZIE WYREŻY
SEROWAL SPORO INTERESUJĄCYCH SPEKTAKLI I STWORZYŁ
WIELE ZNAKOMITYCH POSTACI SCENICZNYCH TAKICH JAK:
PRAŁAT W SZTUCE G. THURZO „ADVOCATUS DIABOLI'', SENATOR W „DZIAD.ACH", GUCIO W „SLUBACH PANIENSIUCH"
FREDRY, MAZEP.A W DRAMACIE SŁOWACKIEGO, BLUNTSCHLI
W „żOLNIERZU I BOHATERZE" SHAWA, A WRESZCIE PIZARRO
W „KROLEWSKIM POLOWANIU NA SLONCE" SHAFFERA. ARTYSTĘ Zi.VAM DOBRZE OSOB1SCIE. NIEMNIEJ, KIEDY SPOTKAJ.EM GO l'.RZEQ PARU DNIAMI, POZNALEM GO Z TRUDEM„.
-

Więc

i pan skapitulowal przed nakazami mody? -

zapytalem.

- Brodę zapuści.Iem z konieczności. zaangżowano mnie do polKANDYDATA-ekonomistę z wyźseym
wykształce
niem oraz kilkuletnią praktykl\ na stanowisku kie- sko-niemieckiego, sensacyjnego fllmu „Na krawędzi", w którym
gram
jednego z członków siatki szpiegowskiej. I właśnie w zWią
rowniczym w działach finansowych względnie finansowo-księgowych
na stanowisko kierownika zku z tym zapuściłem brodę.
działu finansowego przyjmie Zespól ElektroFllm realizuje się w Berlinie. I oto znalazłem się w kłopocie.
ciepłoWili w Lodzi, ul. Wróblewskiego 26. Zgł~ze
nia pr:zyJmuje d.1li.al kadr E!elktrooleprowru, tel. W dowodzie osobistym figUrUJę jako gladlco ogolony, w oryginale
4:Mi-91 lub 403-00 wewn. 118.
:>;754-k jednak wyglądam teraz zupełnie inaczej, ·c o nie zgadza sie z przepisami paszportowymi: a przecież nie po to z takim samozaparciem
wyhodowałem
swoją
filmową
brodę, ażeby ją te.raz z.golić. Tak
INŻYNIERA budownictwa lądowego lub technika
z uprawnieniami budowlanymi i wieloletnią prak- więc muszę swoje racje przedstawić kierownikowi biura paszportowego: i na tym właśnie polega mój kłopot.
tyką na stanowisko inspektora nadzoru budowy
zakładu f.ilialnego w . Sieradzu, oraz technologa
- Oby pan nie miał kłopotów większych!
mechanika ze specjaln-0ścą „obróbka skrawaniem"
i długoletnią praktyką do opracowań tecbnoloJ;lil
!estety, skoro ciągnie mnie pan nie tak za brodę, jak za
wykonania części i zespołów maszyn, zatrudma
język, boWiem szczerze, że są jeszcze inne sprawy, powonatychmiast Zakłady Mechaniczne Przemysłu Włó _
dujące u mnie depresje. Już kiedyś wspomlnatem panu, że
kien Sztuoznych w Lodzi, ul. Grunwaldzka 33 tel.
moja
droga do teatru była raczej przypadkowa. Osobiście
591-10 wewn. Zł. Warunk.i płacy do uzgodnienia
w oparciu o taryfikator plac dla przemysłU che- cenię w zyciu dwa zawody: lekarski i nauczycielski. Do końca też,
micznego, Zgłoszenia przyjmuje dziel kadr i szko- nie mogłem się zdecydować, czy zostać eskulapem czy pedagogi.em.
lenia zawodowego codziennie w godz. 7-15, w W końcu jednak wybrałem teatr, jako że aktorstwo ie.czy niejalco
soboty 7-13.
2746-k oba te zawody, a więc zarówno uczy jak i leczy... leczy naturalTeavr LcU,ek „Pin-0kw" W'llnie w sensie psychicznym. Zakładałem też z góry, że tylko w tea- ~
stąpit
o~CLtmA-0
z
premierq
trze będę miał mozność pełnego wyładowania swego temperamentu, :i<
><
sz.tU/oi
JERZEGO PANASEWIMGR EKONOMIJ z praktyką do działu organiza- ponieważ zawód aktorski stawia przed nami coraz to inne propozy~~ CZA
„RYCERZ
Zl..OTEGO
cji oraz tokarzy, frezerów, szlifierzy, ~lusarzy do cje i spiętrza coraz to nowe trudności, które trzeba przełamywa<'.
SŁ.OlVCA".
działu narzędziowni i na produkcję, robotników
też sprawia, że aktor zna3duje się stale w stanie ustaWicznego
Zg.odnie z bra.dycją tego teodlewni, strażników do straży przemysłowej, ro- To
a,tro po.ważiną r-0!ę -Odgry'Wala
botników transportu wewnętrz.neg-0, modelarzy w poszukiwania, a i permanentnego podniecenia Daje to niewątpli
drewnie i metalu zatrudnią zaraz na bardzo wie Wiele satysfakcji, lecz równocześnie męczy. Mnie męczy rówmuzyka. A i p iosenTd, z któkorzystnych warunkach Widzewskie Zakł. Maszyn nież i sytuacja panująca dziś w dziedzinie sztuki, a przede wszyrych jedna. zaczlfna, się od
Włókienniczych „Wifam11." w lA>dzi,
ul. Armil stkm w teatrze. Nieraz bowiem stawiam sobie zasadnicze pytanie:
słów:
Czerwonej 89. Zgłoszenia przyjmuje dział spraw do kogo właściWie adresować spektakl? Czy do garstki bardziej
Wdelkicll teatr pomniejszy
osobOwych i szkolenia zawodowego codZiennle w wyrobionych 1 wybrednych koneserów? Czy też do tzw. sz<'>roki~h
Małym przyda znaC'Zelllia,
godz. a-12.
3627-k rzesz, szukających w teatrze (jak to wynika z wielu doświadczeń!\
bo Tea.tr pa.trzy w serce,
przede wszystkim rozrywki.
które się w ludziach zmienia.
Piosenka. ta może być mottem
INŻYNIERA budownictwa lądowego z dlugoletnią
zrealizowanie sztuki cennej zarówno dla swoich walorów literacspe.ktaikiu„
pori'ie.wa.ż
na)·
praktyką 1 uprawnieniami
na stanowisko
z-cy kich jalk ~ problemooWYch, wymaga od nas, aktorów, znacznie wię
istotmiej.sze jest w nim zobra.głównego kierownika budowy Cementowni „Warkszego
nakładu pracy I energii, aniżeli zmontowanie widowi~ka
zo.wa.t11ie przemian, posta'W ł
ta n" w Działoszynie, inżynierów budownictwa
cha,ra•kteru g!ówneg-0 bohatelądowego, 6 mistrzów budowlanych z dyplomami mniej W.Prawdzie ambitnego, ale za to bardziej barwnego i łatwiej
ra. - Rycerza Z!oteg-0 Slońca,,
mlstrzowskimi ; dlugoletni.ą praktyka w bud~w szego w odbiorze. Tale więc fakt, że nasz bardzo ambitny wysiłek
stworzenia
dzieła
scenicznego
istotnie
wartościowego,
nie
znalazł
który początkoru>o U>ILU:Zy wynictwie, 2 technik.ów budowlanych na s~anow1ska
techników normowania zatrudni Łódzkie Przed- powszech.nej aprobaty, musi wywołać u. każdego z współtwórców
ląc.zonie
tyO!w
dUz.
osobli<S<tej
siębiorstwo Budownictwa Przemysloweg.o nr 2 w spektaklu pewnego rodzaju frustracie.
chwały i
stawy. JedJnmk.że w
LodtU, ul. Słowiańska 5.7 na bud'<>w.ie cemen<to~
ciągu długich wędrówek 21roPrzypomnę, Ze nasz Teatr Powszechny przy zmobilizowaniu wyWll.i „Wa.rta Il" w Działos..ynie.
Wynagrodzenie
zwmie on, że nie wo<mo życ!
wg ukladu zbiorowego pracy w budownictwit;. dla silku calego zespołu wystawił dramat Szekspira „Henryk IV". Rewyląc~nie tyUw cf.la s.iebie pracowników o wysokich kwalifikacjach możliwość cenzje były bardzo pochlebne, ale cóż z tego? Sztukę mogI!śrov
i chwal.€óm.y.ml czyna•mi okup.I
uzyskania wynagrodzenia specjalnego. Szczegóło powtórzyć zaledwie kilkanaście \azy, czyli że wielki nakład nadawne blędry. Tak więc sztawych informacji w sprawie zatrudnienia udziela szej pracy poszed.! nieledwie na marne. Mogło to też nas zasmuloa posiada n ie tyblco baa-wnq
dzial zatl"udnienia. kadr i szkolenia, tel. 448-67
cić I rozgoryczyć, bo przeciez teatr to instytucja entuzjastów (mam
trefić, !ooz 1'ównież wiele a k·
tu na myśli zarówno aktorów starszych jak i mlodszych!), którzy
cemtów
dydak.tycr.no-m<>ro:/.•
nych.
tNżYNlEROW budownictwa 1 technik'ów z upraw- nie chca poprzestać na „odfajkowaniu" swojej roboty, lecz marzą
W &peilcba,kJ,u Morą ud.zif<l( za. nienilftlll, kierownika dziatu przygotowani.a pro- również, ażeby wystąpienie ich znalazlo na widowni pelny odrówno la•bki j<Lk i ailoto.rzy źy·
du'.kcjl, k\erownJ.ka działu produkcji pomocniczej, dźwięk: a Wiemy przecież, że bez widzów nie ma teatru.
weg-0 pl'llmu, których. gra. naz-cę kierownika dzialu zaopatrzenia, k!erown1ków
klmda. się na. siebie bard·w esekcjJ zaopatrzenia branży budowlanej, hutniczej
Takie są, panie redaktorze, sprawy dzisiejszego teatru. A te- '
fek.rownie.
Oprawa. sceniczna
i gospodarki materiałowej, kierownika laborato- raz żęgnam, bo spieszę do urzędu paszportowego, gdzie albo przerium z wyksztatceniem technicznym ogólnobudo- konam kierownika, żeby pozwoli! mi przekroczyć granicę z brodą.
JERZEGO ZITZMANA jes1; ma.wlanym, głównego specjalistę d.s. zaopatrzenia 1 albo też on z kolei przeko:n1' mnie, ażebym odwiedził fryzjera.
lownbcza, lxtttoo wpaxt'lljqca. w
transpo1rtu, głównegb specjalistę d.s. jakości, starwe/w
muryk.Q.
Wl.ODZIMTE·
szych inspektorów bhp, inspektorów technicznych
RZA KORCZA.
Rozmawiał: M. JAGOSZEWSKJ
do dz. produkcji i nadzoru .;.nwestycyjnego, st.
Sztukę wyreżysero'Walc. MARtech.ni.ków ze z.najomością inwestycji, techników
TA JANIC. W'!/'Stęopu.Ja m. tn.
ekonomistów ze stażem w planowaniu, inwestyRYSZARD GARSTECKI (Ry•
cjach i dz. ek-0nomicznych, kierownika sekcji rozoerz),
JAN
PTASZYt:ISKI
liczeń inwestycji, st. księgowych sekcji rozliczeń
(Biały
Cro'1'odlZiej),
IRENA
inwes·t ycji, st. księgowych materiałowych, miŁĘCKA
(M<»rysia),
TERESA
strzów budowlanych robót dekarskich, roala'!'skic!).,
WROCl.AWSKA (Mądira pMt•i),
magazynierów branżystów: części samochod. i paHALINA KARSZ (GospodV'l!i)
„Pstrągu
liwa, wyrobów ślusar;;kich i stali, instalacji sanli
inni.
CM. J.J
ta,rnych i przemysłowych - zatrudni zaraz Łódz
ki Kombinat Budowy Domów w Lodzi, 111. Now<>Początkowo spektakl wygląda na dyskusję z tym, co najbardziej
Teresy 1 (Grabieniec). Zgłoszenia przyjmuje dzial
W1i0l1ki17ł,
zGJtnterasowam,U!m
powterzchowne w studenckiej kulturze, czy też subkulturze, przyorganizacji i kadr codziennie w godz. &-lii.
cieszy się, trwająca. aktu.a~nie
swajającej wszystkie zewnętrzne, obiegowe niejako stereotypy, mow tódirkim Muzeum st:tuki
dy, wzorce zachowań. „Pop, beat, cztery godziny muzyki rytmiczw~ainiia.la. wysta,wo., tz'W. Zamnej, nasze studio zaprasza do nieustannego prania mózgów, nie
OGŁOSZEN'IA
k0<1L'l?i kolelccj i obr a.z ów Ber·trzeba myśleć, wystarczy tylko słuchać, słuchać„." W miarę jedmH·(i.a Beiwta CmnaLetta.. Zw<lenak, Jak przedstawienie się rozwija, dostrzegamy, że to tylko preDr
Jadwiga
ANFORO- „MOSKWICZA
424
d.zito
ją ju.ż Ok. 10 tą/s. w!·
tekst, punkt wyjścia, że „pstrągowcom" chodzi o znacznie głębsze
WICZ, wenerycz.i:e, skór- <::runibi" tanio sprze- l szersze sprawy.
d'zó'W.
ne Iil.30-19, Prochnika 8 dam. Biuid':1lka. 166. Jaros.z
W gruncie rzeczy o morał•
ekspresji, co plakatowe niemal
SPOLDZIELNIA Lekarzy STOI. <>krlligly, 6 krzeseł,
ność, o etykę pokolenia, które
„Kolo czy tryptyk" Teatru 77,
Sipecjalistów
„Zdrowie" biurko
o-rzech - sta'n
swym
krytycyzmem
powinno
„kameralność" jego jest jednak
ul.
Paibianicka 161 w d>0:bry - sprz~iam. Tel.
obejmować nie tylko to, co na
zamierzona, prowadzi nie do
godz. 8-20 świadczy u- 57-0-00
4726 g
zewnątrz, ale
I wewnątrz niewywolania emocji, lecz reflel<'*ugt w. zakre.sle s.toma- SAMOCHOD BMW 1600"
go. Nie·' tylko historię i teraź
sJI.
c-0"
c e-' nlejszóść,
toli>gll i protetyki.
lecz również siebie
dziennle "d godz 16 d~ i"O;k 1967, sprzedam.
„Zapleczem",
reZyserowanym
20 wykonU4.e-mY 'zastrzy- l!la 110.000. O~lądać: Parw przyszłości.
zespolowo, pod kierunkiem Jek.i. In.f<>rmacJe te.l. 412 • 59 kLng Tuwima
4738 g
Po tym, co napiS-ałem, można
rzego Rutka, powrócił teatr do
by sądzić, że „Zaplecze" jest
dobrych, politycznych tradycji
RUDA _ plac buóowla- GARAŻ .b~z11ny 2,5x4 m
czymś w
rodzaju drętwej mo„Pstrąga" sprzed lat kilkunastu.
ny 1 ooo m kW _ sprze- w śróct.m1eścrn, spr.zedam ,
wy.
Nic
podobnego.
WykorzyInteresujące jak bardzo zmie·
W~t:arw.a.: „Bennaroo Ber.otto
óam · Ha.lki 27 ·
Ol-01W'iana ~6.
47·~6 'g W1adomość:
stuJąc teksty s. Grochowiaka,
nila się forma wypowiedzi, .,Ję·
Cainailetto - O•b.ra.zy z Za.mk,u.
·
po 15
ł7il5 g
Z. Herberta,
R. Krynickiego,
Królewskiego
w Wa.rozaw1Łe"
zyk" artystyczny, którym przePOLESm dmne!lc -5-izbo•~
.
K. Wierzyńskiego, T. Micińskie•
czyrona będzie ty~ko d!o końcii
mawia
całkowicie
odnowiony
WY dro wykończenia - GAR~U w okoUcy OSlE'go, zespół odnalazl · au-akcyjną
b·<eżącego miesiąca. l jest d-0zespół.
Trzeba
obejrzeć
ten
s.przedam. Ofer.ty „4144" dla M1.re~k~ego
lub ul~
formę
artystyczną
dla swych
spektakl, jest on kolejnym wy•
stępnq. ood1ti0nnie w g<>d zina,ch
Pra•sa. Photl1kowska 96
orewnoowsk.iel
/?oszuku
ję.
OfeTty „4'666
Prasa.
przemyśleń,
efektowne teatralotwarcia M~zeum (1w nied.Zie·
darzeniem w studenckim ruchu
2 DZIAl.KI (r.a'Zem) bu- P io•trkowsk.a 96
nie sposoby atakowania widza.
tę od godz. 10 oo 16).
(j;p)
kulturalnym.
Nie ma może spektakl tej siły
dowlane przy t.r~aju ODNAJMĘ p.o.kój, kuch·
J. KATARASIRSKJ
'-------------.--'
klu•p1ę .. Oferty „4743
Pra- ·nię bez wy'gód, na,Jchęt·
sa, Piootrk.ow&ka 96
niej na praco"''I\!ę. Piat· llllllllllllflllllllllllłllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
'11·e l!la 3 1aJta z góry. ·r.?l. PIĘKNE M-15 - trzy poEMERYTKA
poszukuje OSMO~LASISTOW
do MATEMATYKA 2'° zl za
SIANO (1 ton•a 1.000 zł) 4(15-4'3
5317 g
ku chin i a , bal•k<l'l, poko~u łub dwóch po.ki~J eg;z;a.mi.nów
w.st~nych g-0dzi!nę P iotrkowska ,0151Przedarn. Pabiani~"'.i---------- !wj e,
m
p,,
zaanlenioę
na
z
poKa.nn.i.szewicka 31, K:iop POKOJE
letniskowe k..
z ~uchnią w K-oluml!liE' przygo'to'WiUje
m.gr za- -1, s.tu.dent Mt"oczkowskl
Spaay nad PIJ1icą z wy- koje IL Jruchlnią (M-4) i lub w La6'ku.
Warunki boil'Ski, Naw.ro t 13-8
g-0dz. 117-'18
3838
omóWienia.
Ofert~
RURKI,
blachy, części ży>wiell!iem lub bez. T~J. pokój_ s.ta.re budownictwo do
Dąbrowa wy1k.l>uczo·na. „47-07"
piecc)w, częścl samocho· 835--09
48()3 g P.rasa, PiotrJtow- UCZENNICA
potrzeb:ia. NAPRAWĘ gaźników ł
m. 9, ska 96
doowe,
kl\!1XlWlllik.i, teow- - - - - - - - - - - - IPod.górna 42/46,
Za.ki!ad
trylzj·e.rski: Al. wstkaźniJ<ów
telTuperat.i.r
;nJ.kl i :Lnne żelastwo - DZIAŁKĘ q;\emi k. Alek- po 16
5775 g
Koścliwszki 4'1
4747 g wody tY•J'.>U ,„Wartburg",
s.przedaje ludności, rt&- sandroW& sprzedam.
DO
wynajęcia
na 2--3
... Skoda", „Opel", „ Cbemio.slu
i
przed81ębior• Mass.
Ols?:tyńska • 21, Ml.ODA po studiach polata nieumeblowane mi<>- POTRZEBNA
u.czennlca. v.rolet" - wykonuje Wars;tw<0m - Skladnica Spół- m. 20
465ł g SZ11<:kuje po.kodu sublo •rnszka•nle 3-1Po.kojowe, roz- zaik!ad fryzjerski, 22 LLo· szitait Naiprawczy .. M1~·
„surowiec" ul. MIESZKANIE
<lJwupo«o· tol'Skiego. Oferty „47Z~" kla.cLow.e, telefCl'll, częśclo- ca 10
azie1'11l
4782 · g czy'Slaw Klat, So'W'iń.sk 1eLa.ska 5,
tel. 888·26 w j·owe w domkru jednoro- Pirasa, Piotrkowska 96
we wygody śródm1Pg-0 1•2, tel. !>12-00
4755 fl
go<i'l.. &-114. Doja•zd tram- d •z,i'l1.'11Yffi z
<>11ródkiem.
ście.
Płatne „z
góry. WSPOLNICZKĘ do dużej----------wa1·em n.r 6
do kra.n- zeimienię
na dwu- lub M-ł 4690
G<lrna, 'zamlenii: O~erty .
„
Prasa. ho·cLO'Wli drobiu (W śre-<l- SWIADKA
wypadku cóWlki, ul. WróblewSkie- uzy,pokojowe w blokach na wlęklsze lub równo- P1otrk-0wska
96
nim wieklu, vrówn-0wało- panią„ .która do.pr-0·wa dzi·
2412 k (o.prócz parteru).
go
Tel. 1l'zędne na Balutach, re!.
ną) P'!'ZY')mę. Frand. la
mnie
do tram'\vaj.u
ł520-5805 g MATEMATYKA,
ODSTĄPIĘ ł.000 butel<tlc 443...;;o
'
47Q2 g 4125-177
fi~}-ka szek
Sa•pilrnwski, zew- „23" w d·niu 28 marca
korepetycje, mag:_ster ków p-ta Czekrunów, po•w br. o godz. 7.25 uprzejclenkoścJ.enny>ch, poj. l/4. FELm&KIEGO 3 po- PLOCK
mleszkanle Burys·i:;, telefon 587-·&o
ostrów Wl~p.
1'11 Jl mJe prnszę o skontakt~·
Grali:yny 29 a
47&5 g ·k o je, k•u·ch•nia 50 m, M-4 petny komfo:t, - - - - - - - - - - wani<?: Lódź, Główna. 33,
LAKIER
sam-0ehooowy bl:>ki . klwateru'll;kO'We,.
um1enię na
podobne w PRZYJMĘ sta.rszego pa- FRYZJER męsk.1 na s·ta· m. 32
5253 g
Ofenty
„4728" na do po·koj.u.
g na.flit _ ktupię lub La- m1en1ę na 2-3-ipok-OJov. .- Lodci.
Ofe-rty
le
potrzebny.
W
s
c
h
oj-1----------. · zi 1
T I ~ - z kuchnią - rozkładow~
m1emę
eo·ny. e · 8 _, 0 z c.o. Ofenty „4761" Pra- P-rasa·, PJot.rkO'WISika 96
„4720" Prasa, Piotrkow- nia 56
4660 g ODSTĄPIĘ łańcuch rot•
Sika 96
SILNliK, kola., zawieszc- sa, P.i.Q<trko1N>Ska 96
Z POKOJE "'
kuchnią, .
ZGINĘLA C?Ja,ma sucik~ mądlu do „Fiata 125 F".
n.ie o.raz in•ne częAci do
..,
.
Ryne.ic MATEMATYKI,
fizyki mini pudelek w okolicy Tel. 344-66 godz. 17-20
„'I\rabanta 6()1" _ ~upa:. POKvJ - śr6dm1eścle -;- bloki - o·kolica
Bałucki.,
zamienię
na
3
=zą
dypl-0>ma.nci,
asy·
Roosevelta
Si>en1kiewlOfel'>tY
„4693"
Pra~a. wszy.stkie . wy1110dY (b.~
Pilot.1:ko-ws.k a 96
c.o .), ~ienlę na blok ltu·b 4 pokoje - bu.dow- st.enci. Ma.tury, egzam.Lny cza„ OQJ>.r owadzić za wy- POMOC eto male.g-0 dzleM-G
l•ulb M-ił.. Oferty nlctwo
międzywojenne Vv'ISteypne. 307-114,
Piotr- na,g oo•z.eniem:
Zglersk~ eka· zairaz potrzebna. „OSĘ
175" - sprzedam ...MltW'. P.rasa. Plo·t.rlt0<W- Ofe!'ly
„56.'lll!'.
Prasa, kowsJca· 56--1, codz1enm~: us. Tel. 236-D4, wlecze- Lódiź.
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Iowa premiera
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OROBNE

10 łJIS. łodzian
obejrzało wystawę

obrazów Canaletta
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INŻYNIEROW

bud<>Wl~yeh

do aziału przygoto•
wainia p.roduikicji -0raiz INZYNIEB.A MECHANIKA
na staillQIW.lsko g?. mechanika, przyjmde Lódzkie
Przedslębtpirstwo
BudMwllctwa
Przemysłowego
HPrzembUd" Ul. Sienkiewicza 85/81, XI piętro.
INŻ. architekta zatrudni natychmdast Brano~rol'lek Postępu Technicznego Us!Ug Odzieżowych Lódź, ul. Wr.ześnieńska 1101 tel. 200-73.
Warunki pracy i płacy do omówienia.
2544~

MGR
i.owy

KONDUKTOROW tramwajowych (termin szkoleń
a maja), motorniczych (22 maja), ·kierowców autobusowych z I li n kat. prawa jM.dy zatrudni na
bardzo dobrych war-unkach płacowych MiejSkle
PrzedsiębdJOll'stwo Kmn.uniika.cy~ne w 1Jo1Iz.i. Zgło
szenia przyjmuje ; informacji udziela dział kadr
1 zatrudnienia MPE:, Lódź, ul. TrĄI11wajowa 11,
tel. 816-20 wewn. 178,
1005-k
INŻYNIERÓW

na stanow;.ska: głów
z-cy ~łównego konstruktora,
technologa ora-z kierownika
dzialu kosztów z wykształceniem wyższym lub
średnim ekonomlC?..nym, zatr.uool
za.raz . Zakład
Budowy i Montażu Mas%yn Przem. Spozywczego
w Lodzi. ul. Pojezierska . 97r tel. 590-70•. Zgłoszenia
przyjmuje dział kadr. Warunki p.racy ~ placy wg
µkładu 12lbio-rowego dla przem. metalowego,
nego

mechan~ków

konst.1.'uktora.

zastępcy

głównego

g
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+ Tendencja do ograniczania przyrostu
naluralnego +Rewolucja wzraslajqcych
Polityka populacji
potrzeb

+

ROZPOWSZECHNIANIE RÓŻNORODNYCH SRODKóW ANTYKONCEPCYJNYCH I INTENSYWNA PROPAGANDA NA RZECZ KONTROLI URODZE1'l, PROWADZONA OD
KILKUNASTU LAT W KRAJACH TRZI:ClEGO $WIATA ZACZĘŁY PRZYNOSIC WYNIKI - SPŁASZCZENIE KRZYWYCH, ODRAZUJĄCYCH PRZYROST LUDNOSCI. ZAMóWIC
SIĘ
ZACZYNA
DEMOGRAFICZNA"
MIAST ZWROTU „EKSPLOZJA
O „PRZEJSCIU DEMOGRAFICZNYM". MIANEM TYM OKRES:CA SIĘ ZJAWISKO
SPADKU PRZYROSTU NATURALNEGO, NASTĘPUJĄCE PO SPADKU STOPY ZGONARODOWEGO
DOCHODU
NÓW, CZEMU ZWYKLE TOWARZYSZY WZROST
PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO MIESZKA'&CA, ZA UMOWNE KRYTERIUM LICZBOWE, OKRESLAJĄCE PUNKT „PRZEJSCIA DEMOGRAFICZNEGO" ZWYKŁO SIĘ
UWAZAC OGRANICZENIE PRZYROSTU NATURALNEGO DO 2 PROC.
stępne a.na!Lzy
1970 wska11ują,

spisów powszechmyeh z roku
że popularny w publicystyce sposób przedstawiania „po,pulacyjnej
beztroski" ubogich, wlelod.zletnych rodzin
w klrajach Trzeciego $wiata nie jest nieu'Zasaoolony, Swiadczy o tym porównanie okresu, jaki zajmuje doko.:ianie „przejścia" demograficznego w róż
nych krajach. Według -.,b!Lczeń demografa ze Stanford Unlversity, dr Dudley Kirka, w rO'ZWiniętych
spoteozeństwach zachodnich o często dużo niższym
wyjściowym przyroście naturalnym, owo „przejście" zajęło od 50 do kilkuset lat. Natomiast tak1P
kraje Trzeciego $wiata., Jak Cejlon; Chile, Hongkong, Puerto Rico, Simgapur l Tajwan dokonają
go przypuszczalnie w• czasie krótszym niż 25 lat
- przy począitkowym przyroście natu.ralnym się
gającym 3,5 proc. ,Tendencja do ogranicz.a:rila przyrostu naturailinego w tych krajach Jest więc siln iejsza niż w k'rąja.ch określanych mianem „zach od'11ich".
Da'11e ze spisów powszechnych przeprowad'Zonych
w roku 1970 wskazują, że kraje o tak poważnych
problemach popuJacyjnych, jak .Indie J 12 państw
Ame:-yki·Lacińsk'ej wesz!y Już w okres tzw. „przyspieszonego przejścia". W Indiach w ciągu 10 lat
przyrost naturalny spadł z 3,2 proc. (wielkość tę
przepo'WiadaLi demol(rafowie na podstawie spisu
powszechmego z r. 1960) . clio 2,3 proc. w Chile natom iast, zamiast przewi<lywanych 2,9 proc, przyrost
n a.tura.Lny WY'llOsl 1,9 proc. Podwa,ża to oczywiście
alarmują oe prognozy o „eksplozji demograficznej".
które nie docenity 7'11iżkowej tendencj! przyrostu
na.tura1nego w krytycroych dla przyszłości demograf !cm~j na zi~m' krajach Trzeciego $wiata„
edmym z u.bocznych skutków tzw. „efektu
o-Obicia", określa.nego inaczej mianem „rewolucji wzrastających potrzeb", w ~rajach
na drodze roizwnfu (mówią c jeszcze inaczej
- na.~ilanla się w nich posta.w konsumpcyinychl
jest m111iej lub bardziej świadome ·uwzgledn!.anle
OZY'lllllLka ekonomi=ego przy pia.nach, co do wiei.
kości rodzLny.
Zjawisko „przejścia" demograf!cz;nego - opisane powyżej w kategoriach demograficmych znalazło potwierdzenie w badaniach motywacyjnych.
W wy<La,nym niedawmo Prze'Z amerykańską Akadem ię Nauk dwutomowym opracowaniu pt. „Szyb.
ki przyrost ludnMci" ('flaoi<:l Pooulatlon ·Growth)
C'Zytamy m. im. „Na calvm św ieci e„. ro<l'zice dR~ą
do posiadania optymrunej ekonomicmie liczby

W

J

dziect. "zespół z Rand Corporatl.oon, pod kierunkiem
dr T . . Pa.ula Schultza po badaniach przeiprowadzonych w Puerto Rico, Egipcie, Tajwanie, Kolumbii i Pakistanie Wschodnim (<lziś - Bangla
Desh) stwlerdzll, że na spadek stopy zgonów nawet w bardzo tradycyjnych ku\hirach na skalę masową reakcją jest osłabienie motywacji do posiada.nia większej liczby potomstwa i faktyczny spadek przyrostu naturalnego, choć oklres, w fak!m
s ię on ujawnia może być róimy. Zespól z Rand
Corporat!on odrzucił tezę, iż politykę populacyjną
powinno się kształtować przede wszys~kim przez

Eksplozja
demoqraficzna
•
• •
jUZ nie zagraza

JAK MYSZ W
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tiuszczem", wychodzi

.„.tv»-"'W§r6d

lMwa
f>S'ZCZól
chrzą.-zc.za oleicy. Wyjada ona
, ja•lo.le pszczoty gropoż!l'wie
swego potomstwa.
madzą
La.rwa. o!eLcy, gdy „obrośnie

,z

gn!azaa

pszczół i za.grzeb uje ste w ziemię, aby - tann przeobrazić s ię
najpierw w 1>9Czwa.r{<ę, a potem
Gatu•
w cLoros~ego chrzą*cza.
nek -tein na.Z'W<l•no trafni~ oteir.'ą

-

owad

wydziela

za

pomocą

13.40 „Więzień trzeciego pola''.
14.00 Wiad. 14.05 Trzy instrumenty. 14.30 Sylw~tkl piosenkarzy. 14.45 Błękitna sztafeta. 15.00
Kompozytor tygodnia. 16.00 Wia16.05 z najnowszych
domości.
Hiszpania. 16.20 Cyrk
nagrań Aktualności
16.45
przebojów.
łódzkie. 17.0U Grają ork. Tijuana Brass I The Mexicans. 17.25
„Dwie strony medalu". 17.55
„Lódzcy soliści przed mikrofonem". 18.20 Widnokrąg. 19.00
Echa dnia. 19.15 Lekcja jęz. an·g.
19.30 „Zabawa w radio" - m!l.g.
21.16 Jan Anton van Hoek z
Holandii. 21.30 Rep. literacki.
Przypominamy Nelsona
21.50
Eddy. 22.00 z kraju i ze świa
ta. 22.30 Wlacl. sportowe. 22.33
„Z wokandy 11 - aud.
PROGRAM ru
12.05 z kraju I ze świata. 12.25
Za kierownicą. 13.00 Na koszalińskiej antenie. 15.00 Telehistorle. 15.10 Album muzyki' uniwersalnej. 15.30 Ekspresem przez
świat. 15.35 Czym j<:st archt,tektura. 15.50 z kompozytorsldej
teki Ennio Morricone. 16.15 Mimagazyn muz. 16.45
kser
Nasz rok 72. 17.00 Ekspresem
przez świat. 17.05 Quodlibet.
17.30 „Sniegi płyną" - odc: 18.05
Momenty muzyczne. 18.10 Analizy i syntezy. 18.30 Ekspr2sem
przez świat. 18.35 Mój magnetofon. 19.00 Stefan Bratk::iwskl
- „Księga wróżb prawdziwych".
19.15 Klub Starej Plyty. 19.30
.Jazz i beat na flecie. 19.45 Polityka dla wszystkich. 20.00 Nowe, nowsze i najnowsze. 20.40
gaw.
Burmistrz doskonały 20.50 DzieJa i twórcy - Giovan,nl Battista Pergolesi. 21.30 „Hey
poboczu
Na
21.40
Jude".
felieton.
polityk! wielkiej
21.50 znasz-li ten gtos? - Ryszard Tauber 22.00 Fakty d1•la.
22.08 Gwiazda siedmiu wleclOrów. 22.15 „Potop" H. Sienkiewicza. 22.45 Jazz i beat. 23.00
Uroki egzotyki. 23.05 Muzyl<a

PROGRAM II

•

Do
propa.gowanie środków planowania rodzi.ny.
stwierdza
ograniczenia przyrootu nat:uralnego dalsze
1)
przez
dążyć
J.ego sprawozdanie - należy
obniżanie śmiertelności nowordków, 2) upowsze<:hnianle oświaty i 3) zaehęcarue kobiet do podejmowa·nia pracy zawodowej.
Znany amerykański socjolog, prof. Bernard Bena skalę
dzlalającej
przewodniczący
relscm
prywatnej c>rga.nizacj~ „Populam ię dzy-l,larodową
tlon Council" wska.11uje jednak, że powyższy program zakła<la, że lu<tzie będą wiedzieli, jak sto•mwać środki lub zabiegi antykoncepcyjne, Wed!ug
prof; Berelso.na', liczba dzle<:i posiadanych jest
w krajach Trzeciego $wiata dwa do trzech razy
większa, niż liczba dzieci pożądanyeh,
powyższych
z
wnioskiem
Najważm iejszytń
wywodów będzie stwierd>zenie, że aktY'W'IJyml elementami wszelkiej .polltyki populacyjnej jest motY'Wacja do ograniczenia przyrostu naturalnego,
kszta łtowana przez sze.reg środków z zakresu polityki socjalnej I gospo<larezej oraz wiedza -o skutecznie i nieszkodlLwie działających środkach i zabiegach pozwalających planować tLrodzenia.

Dziwy owadziego świata

WTOREK, .25 KWIETNIA
PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.05 „Notre Dame la Grande" - fragm. 10.25
Chóralne pieśni. 10.50 Monitor
Nauki Polskiej. n.oo „Witkacy"
- rep. 11.30 Spiewa solenizant
M. Grechuta. 11.44 Skrzynka poszukrw,arua rodzin. 11.49 Rod,..ice a dziecko. 12.05 Z kraj u i
ze świata. 12.25 z krakowskiej
fonotek! muz. 12.45 Rolniczy
kwadr~ns. 13.00 W kręgu mel.
13.20 Filmowy serwis. 13.40 Wię
cej, lepiej, taniej. 13.55 Uwaga,
14.00 o twórczości
niewypały.
ff. K. Laxnessa. 15.00 Wiad. 15.05
Godzina dla dziewcząt i chłop
ców. 16.00 Wlad. 16.05 Opinie ludzi partii. 16.15 Lidia Kozubkówna gra utwory fortepianowe. 16.30 Popołudnie z młodoś
cią. 18.50 Muzyka i aktualności.
19.15 Kupić nie kupić, posluchać warto. 19.30 z wydawnictw
„Opinii". 19.35 Koncert. 20.00
kapelo,
Dziennik. 20.:lll Graj
graj od ucha„. 20.45 Kronika
sportowa. 21.00 Przegląd wydarzeń. 21.20 „Kieleckie Jata" słuch. wg „Dzienników" St. Że
romskiego. 22.45 w. A. Mozart
- symfonia. 23.00 II wyd. dziennika. 23.10 Przeglądy I poglądy.
23.20 Ciekawostki „Polskich Nagrań". 23.45 Kwadrans ros. ballad. 24.00 Wlad.

9.30 Wiad. 9.35 z życia zw.
Muzyczny
9.55
Radzieckiego.
przewodnik. 10.25 Parnasik. 10.55
Utwory komp. węi:ierskich. 12.05
Alina Piotrowska. 12.40 Komunikaty. 12.45 Reportaż. 13.05 W
Wiosennym nastroju - koncert.

W ostatnich dniach za pośrednictwem naszej redakcji, na
fundusz odbudowy Zaml>u Króle'Nskiego w Warszawie wpła
cili:
z okazji 10-lecia Oddzialu
Polskiego TowarzyŁódzkiego
stwa Gleboznawczego (Al. Ko>·
jego lzlonkowie
ścluszlti 56)
Klub Postępu
wpłacili 790 zł;
i Techniki Fryzjerów przy Ce·
chu Rzemiosł Różnych (Sienki•!·
Wicza 15) zvbrał podczas p<>kazu m<>d.nych fryzur, wśród wy·
kona wców i gości - 1.685.50 zl;
Szkoła Podstawowa nr 113 (Sanocka 40) - 440 zł, zbiórke zaklasa IVc, a wzięły
lnicJ<>wala
oleistą,
specjalnJJch gruezolów
w niej u·d zlaf klasy: Ilia I b,
cuchi114cą ciecz, która ma rnaIVa, va i Via, wzywając inne
cze11Jle chem iczne;. broni. Zaden
klasy do współudziału; Helena
poa,k nie weimie jej do dzioba.
'(Mickiewicza 8) Duninówna
Mała larwa wędruje na kwta.tek
ll!kar.ka,
200 zł: emerytowana
i cierpliwie c~eka/ 'tL.~ · nadteci
300 zł.
była warszawianka pewien .QMU71<ftk .dz.fk.iej pszcu>- •
Wpłaty przyjmujemy codzfen·
ly. La.rwa przyczep ia sie. do 1€1
nie w godz. lG-16, w sekreta·
tmosk6w i w ten sposób wraz
riacie redakcji (Piotrkow~ 96,
z p~tczolą przed.q.staje się eto
lewa oficyna, W piętro, Winda
gnAazda.
czynna). (jp)

nocą.

TELEWIZJA
PROGRAM I

ll'red Ramsay, - który za.pro:ttl d.<J ateble. do Greyclfff, na
Z(iWiózl
weekend małżeństwo Kestera t Jocelvn Bręntów,
!eh samochodem d.<J swego zamku. W drod.zę potnformą_u:a1
swatch gości, te? żona jego Eileen, jest wlaśqtcielkq tylko
części tego maj!jtku. W większości należy ón do jej strypana
bardzo de ., pot11cznego t klótllwego
jecznego brata.
pana Wheelera t obojga , Państwa,
„Czy prócz
Wheelera
mieszka kt>Oś leszcze w Greyc!iff?" - zap]/tllla Jocetvn.

-

L ""'ul

odezwał

się
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MICHALSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu
25 kwietnia o godz. 17 z kaplicy cmentarza na Mani, o
czym zaw!a,4amiaJI\ pogrl\żone
w smutku ,

4'

śmierci

mo-

S. t P.
b:2tS"JQ1.,....

Jl.'..

~

.t

l

"'"

KAZIMIERZA SOBCZVKIEWICZA
zostanie odprawiona msza święta żałobna dnia 26 bm. (śro·
da) o godz. 18 w kościele św • .Kazimierza, na którą Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Sąsiadów serdecznie zaprasza
STROSKANA
W dniu 22 k.wietnia 1972 r.
po długich i ciężldch cierpieniach zmarł, mój najukochań·
sey Mąż, przeżywszy lat 72

S. t P.

JANINA
MIELCZAREK

DANIEL
STR O SZAJ N

LAT 75

Pogl"Zeb drogich nam nvlok
w dniu 2ó kwietnia
br. o godz. 16 na cmentarzu
ewangelickim przy ul. ogroo czym powiadaml;r
dowej1
głębokim smutpogrązona w
ku I bólu
ZONA, DZIECI i RODZINA
nastąpi

wzięli

EUGENII
DOBRZAŃSKIEJ

pieniężny.

Więc
dzeństwa?
wyjście :r;

Po.grzeb odbędzie się dnia
26 kwietnia br. o godz. 16,30
z kaplicy cmentarza na Zarzewie, o ozym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim smutku
MĄZ,

'

PODZIĘKOWANIE

którzy
Ws:zystkiln,
udział w pogrzebie
$. t p,

PODZIĘKOWANIE

dziękowan!e

Koleżan

kom i Kolegom, Przyjaciolom,
Znajomym or~
Sąsiadom i
oka.zali
którzy
wszystkim,
wzięli
l
współczucie
nam
w pogrzebie naszego
udział
najukochańszego Męża I Ojca
$.

t

P.

INZ.

DOBR~SKIM

i okazali Jej pomoc w czasie
choo-oby, a w szczególn ~foi
pani doc. dr Aleksandrze Ma·
i Są·
K<>leżankom
zurOWĘ•j,
siad()lll skład.a serdeczne po-

DZIECI, WNUCZKI
i RODZINA

Współprac!l'Wl1ikom,

wdowie po CELESTYNIE

EDWARDA
PIECZORV
serdeC7llle

poda.:iękowanie

skla-

-- dają:

GRONO PRZYJACIOL

.

ŻONA

Dnia 23 kwietnia 1972 roku
zmarła, nasza ukochana Zona.,
Ma tka i Babcia

S. t P.

- Na to, aby można było komukolwiek sprzedać zapotrzebo&
mek nawet już po zastrzeżonym terminie,
zgoda wszystkich współwłaścicieli.
jest ' jednomyślna
mi~o _ że
Tymczasem Alec zdecydowanie protestuje,
siedziby
pozostali pozbyliby się tej arystokratycznej
Oczywiście za odpowiedni ekwiwalent
choćby dziś...

- 21-

WŁADYSŁAW

W pierwną najboJe§Jlfe:lszą l'OCllll>icę tragic;r;nej
jego ukochanego i najdroższego Męża

- " Przecież w sierpniu mijają trzy Iata od śmierci
odezwała
testatorki i będzie można sprzeda(: zamek _się Jocelyn tonem pocieszenia.
Ramsay jednak zdecydo.wanie zaprzeczył.

dlaczego pan Wheeler nie spłaci s"'.ego roTo przecież naJprostsze
- spytał Kester. sytuacji, skoro on chce tu mieszkać, a wy
•
nie.
- Najprostsze, ale nie dla niego. Jak ktoś Jest takim
egoistą, to prze~ież nie liczy się z i!1teresem innych,
jeśli nie jest do tego zmuszony sytuacJą. On po prostu
może teraz obracać całym kapitałem nie pytając nikogo o zdanie. Tej wład~ nie wyrze~nie. s_ię ła~wo:
Inżynier zorientował się wreszcie, ze JUz naJwyzszy
czas przestać opowiadać o sprawach rodzin?ych i o.dprowadzić gości do przygotowanego dla mch_ pokoJu.
Wstał więc i wskazał drogę po schodach na gorę.
Co prawda będziecie zajmować pokój od strony
pób,iocno-wschodniej, ale za ~ z wi~o~ie.m na . mo~se
- powied2iiał, gdy wszyscy troJe znalezh się w • meoczekiwanie przestronnym korytarzu pierwszego piętra •. :Oboje z Eileen uważaliśmy, że najlepiej będzie umiescić was w poko;ju llezpośrednio przylegającym do nainżynier wskazał ręką •• szego mieszkania. To tu A najbliżej głównych schodów, jest apartament Cohna.
- A po drugiej stronie korytarza? - spytała Jocelyn
lubiąca wszystko wiedzieć dokładnie.

S. t P.

MARIA
PLISZKA

Wreszcie, p<>została część zo~tała równo podzielona pomiędzy Gerry'ego Tartingtona, bratanka · zmarłej oraz
Eileen Ramsay; bratanicę jej pierwszego męża.
· Legaty nie były jednak bezwarunkowe. Susan Wheeler-Hart, osoba o szczególnie rozwiniet.ych instynkt.ach
rodzinnych, lubiąca widzieć swych krewnych w komprzez
plecie, zabroniła sprzedaży i podziału majątku
okres trzech lat od swej śmierci. W tym czasie, wszyscy
zobowiązani
spadkobiercy pod groźbą wydziedziczenia
zostali zamieszkiwać razem w Greycliff, czerpiąc zyski
ze wsJ>i!Ineg<> majątku proporcjonalnie do wysokości zapisu. Alec Wheeler został przez matkę ustanowiony wykonawcą jej testamentu i zarazem zarządcą całego ~a
jątku aż do czasu ewentualnego podziału. Fred opowiaze smutkiem cechują
dał o tych zawiłych sprawach
Doprawdy, trudno
cym całkowity brak perspektyw.
było od razu zrozumieć przyczyny tego stanu rzeczy.

Frederick Ram$ay, który
wróciwszy z pomieszczeń gosp,odarczych przez dłuższą
nie zauważony przysłuchiwał się · rozmowie
chwilę,
swych gości. - Teraz już prawie wszystko wiecie o naszej l:Jiednej rodzinie, uwięzionej w tych murach i przypisanej do ziemi. Podkreślam słowa „prawie wszystko" gdyż najważniejsze są jednak powiązania finansowe,' a te strzałki na ·marmurze woale ich nie obrazują.
Jak człowiek który dawno nie widział się ze swoimi
znajomymł, Fr~d odczuwał teraz wobec swych go.ści -;silną potrzebę mówienia i za wszelką cenę_ chciał Ją
zaspokoić. Zapewne dlatego od razu szczegołowo wy:
jaśnił skomplikowane stosunki własnościowe całej sweJ
rodziny. Okazało się, że długoletnia właś~iciel~a Gr~y
zmarła w sierpmu tysiąc
cliff Susan Wheeler-Hart,
dzie~ięćset sześćdziesiątego ósmego roku pozostawiaj~c
dość oryginalny testament. Cały swój majątek, na ~to
ry składała się posiadłość ziem~ka oraz spory kapit~ł
finansowy, ulokowany głównie w przemyśle ~lowm
czym, zapisała trojgu sw?ich dzi~ci. i dwojgu bratanków. Spadkobiercy zostali ustawieni w pewnym porządku i z wyjątkiem dwojga ostatnich, obdarowanych
po równo każdy następny otrzymywał połowę tego, co
W ten sposób, jedną drugą całej schedr
poprzedni:
odziedziczył Alec Wheeler, pierw?rodny ~yn t.es.~atorlu,
Beatrix C'!nnmg, JeJ. !"dopnastępnie jedną czwartą Col~n Hart, Je.! syn
towana córka, zaś jedną ósmą z drugiego małżeństwa, a zarazem naJmłodsze dziecko.

Dnia 22 kwietnia 1972 roku
mój najukochańszy mąż

zmarł

ZONA i RODZINA
dziennik
8.35 „Tai<?ebuch dr Hansa Franka" - film TVP
(W) . Hl.OO Mazowsze wczoraj 1 ł••••••••••••••I
1'0.55 G. B . Sbaw
dz iś (.W}.
S: t P.
„Phgma!io.n" (z Katowic). 12 .45
(z
~olnicze
Przy•sposobie'!1ie
Gdańska). 13.55 Przy>sposobien;e
rolnicze (z Gdańska). 15.20 P ~ 
Matematyka
litechnika. TV:
rok I - Zastosowanie catki w
Wrocla,wia) .
f izyce. cz. I (z
dniu 22 kwietnia
zmarła w
15.55 PoJttechJllika TV: Matem~
o czym za wladamia
1972 r
ty'ka rok I - Za.stoso·wanie ~al
smutku
w
.
po.grąż.~na
ki w fizyce, cz. II (z WroclnRODZINA
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STRESZCZENIE POWIESCI

wLa). 16.30 Dzlenni:k (W), 18.40
Pr a.ca dJl.a kobiet" (W). 17.10
Wiadomości dnia (L). 17.30 'l'V
Ekran Mlodych (W). 19.20 Dobra.noc (Jacek i Agatka). 19.30
Dzien•ni:k. 20.ilO Przed meczem
w piłce
Polska - Hiszpania
(W). 20.15 „Tage.bu.ch nożnej
dziennik dr Hansa Franka" film prod. TVP (W). U.40 Sv!•
w.elki X Muzy - Maria Olejnlczak - reżyser, ze Studta 09 -aFilmów (z Poznania).
cowań
22.25 Kronika
22.w Dziennik.
mistrz,ost-w Eu·ropy w ~apaRa;h
(z Katowic). 22.50 Polltechru«a
TV: Maitematyka rok ·I (powtózizenie z Wroclawia). 23.25 Poli·
teclmika TV: M.a•tem atyika rok l
(!powtórzenie z Wroclaw!Ja).
PROGRAM Il
17.15 Swla.t w kamerze na•
szych repo.rterów - z kame~ą
p!'Zez Kubę: „Cien;i:gueros rte
zarpata", 11 Banan~··" - reporta.:
17.40 „Oflag 4,A
Tełe--AR.
że
- program publicystyczny. 18.15
N-3" - !ell~ton
K ryip~::irum
fran::ats
18.45 En
ł'umowy.
telewizyjny kurs ję:.
(20 A) 19.20 Dobranoc. 19 oO
franc.
Dzienni-le 20.()5 „W naJsta·rszY'l?1
A:fry>ki" - Telew.cesarstwie
zyjony At1as Swia.ta. 20.40 ?~o
gram film owy. 21.25 24 godziny.
„Wlasnymi rękamt"
21.35
fhlm. 2ll.5Ó Russkij jazyk po TV
(28) - telewłzyj,ny kurs języ-ka·
ro·s. (powt.). 22.20 K i'11o Wersii
N ick•ł!
orygLna.J'llej „Nichola.s
by" - film a.ng, odc. X vt
nMadelei·ne Bray".

Wyrazy głębokiego wspóJezuola kol. inż. WLADYSLAwowr . WRÓBLEWSKIEMU z
powodu śmierot

ZONA, DZIECI I RODZINA

TADEUSZOWI
Prezes<>Wi
wyrazy
ANDRYSIAKOWI,
wsp6lczucia z powodu śmierci

MAT Kl

MATKI
sklada
PREZYDIUJU WOJEWODZKIEGO KLUBU TECHNIKI
1 RACJONALIZACJI
W LODZI

skladają

koledzy

Z WYDZIALU SPRAW SĘ·
DZIOWSKlCH OZHL ŁODZ
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