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Edward Gierek uczestniczJł w posiedzeniu
Stefan Olszowski w województwie łódzkim
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l:ODZ KI

Analiza' wykonania planu roku ubiegłego - a na jej
tle perspektywy najefektywniejszej realizacji podwyższ~
nych z.adań roku bieżącego, którego wyniki zdecyduJą
o możliwości dalszego przysples-i:enia tempa rozwoju ~
szczególnych i;egionów i całego kraju są, a~tualme
tematem wspólnych posiedzeń egzekutyw kom1tetow wojewódzkich partii I pre7:ydiów wojewódzkich rad narodowych.

Lódzka lnaul) urocla

116 lotnik6 w USA

Roku·. Nauki Polski el

zUJolUi onqch w Hanoi

Człowiek-

* Dziś porozumienie w Laosie?

środowisko

i

Rok Nauki Polskiej w naszym mieście zainauguruje
sesja naukowa nt: Ochrony środowiska w ł..ódz-kiej Aglomeracji Miejskiej. Jest to pier~ w kraju, przygotowana na tak wielką skalę, konfrontacja dorobku naukowego w tej dziedzinie. Organizatorami rozpoczynającej
się jutro sesj.'. są Komitet Naukowy PAN „Człowiek i
Srodowisko", oraz Łódzki Komitet oćhrony Srodowiska.
Referat wprowadzający: „Problematyka ochrony środo·
wiska człowieka w Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej
na
tle jej społeczno • gospodarczego rozwoju" wygłosi przewodniczący_ Ł~OS dr inż. K. Krassowski.
Toczyć się będą równiei obrady w sekcjach, które zajsię: zagospodarowaniem przestrzennym ŁAM,
zagospodarowan:em wód, ścieków i odpadów, oraz problemem ochrony zdrowia, powietrza i ochrony przed hała
sem w ŁAM. W drugim dniu wyniki prac sekcji będą
te.matem obrad plenarnych. Na łódzką sesję zaproszono
przedstawicieli resortów, instytutów i zakładów produk.
cyjnych ,od których przecież zależy bezpośrednie wyko-·
rzystanie wyników badań naukowych,
(rg)
mą

*
W

Postęp w

poniedziałek

rozmowach Kissingera w DRW

WRN
władz stołecznych
W poniedziałek w obradacłi
Egzekutywy Komitetu
Warszawsk'.ego PZPR i Prezydium
Stołecznej
Rady
Narodowej
uczestniczył I sekretarz
KC
PZPR - Edward Gierek.
Rzeczowa i obiektywna ocena pozytywów i niedomagań
gospodarki
stołecznej,
pozwoliła członkom Egzekutywy KW PZPR i Prezydium
St. RN na wskazanie w dyskusji tych rezerw, które powinny zdynamizować rozwój
przemysłu, budownictwa, nauki w Warszawie. Zaprezentowano wiele faktów dowod z ą
cych wkładu Warszawy
do
ogólnonarodowych
osiągni.ęć
minionego roku.
warszawa dala wyiroby
na
eksport wartości blisko 1,5 mld
zł dew.;
3,9 mld zł wniesio.
no do „Banku 20 mld"; pod-

jęto Intensywną
reKonstrukcję
przedsiębiorstw
przemyslowych;
oddano 270 mieszkań dodatko.
wo. Stolica umocniła też rangę

(Dalszy ciąg na str. 2)

rozpoczęła się

w Wietnamie północnym akcja
wymiany
jeńców.
Pierwsza
grupa 116 lotników amerykań
skich zestrzelonych nad DRW
opuściła Hanoi
na pokla„zle
trzech
samolotów transportowych wojsk lotniczych USA
„C-141", udając się do bazy
Clark na Filipinach. Według
doniesień z Hanoi w pierwszej
grupie
uwolnionych
jeńców
znajdowało się
10 pódpulkowników, 20 majorów I 51 kapitanów lotnictwa USA. Uwolnlo·
ny też został Everett Alvarez
pierwszy amerykański Jot·

H.

Jal>łoński

przyjął

kompozytorów
.
I muzykologów

Przed V Zjazdem ZMS

Spolkanle z b. działacza.mi
organizacj'i · młodzieżowych
Wczoraj w godzinach

popołudniowych

było się

w

ZŁ

ZMS od-

kolejne
spotkanie
organiizowane
przed V
Zjazdem ZMS. Było to spotkanie szczególnego rodzaju.
Wzięlf. w nim udLiał: I sekretarz KŁ PZPR B. Koperski, seikretarze KŁ - B. Kapitan, J. Chabelskł, K.
t.ukaaewski. Obecny był przewodniczący Prez. RN m.
Lodzi J. Lorens. Na sali zajęli miejsca b. działacze ZWM
i ZMP, cZ'łonkowie Prezydium ZŁ ZMS oraz delegaci na
V Zja+d ZMS.
Podczas &potkania 'Wiel• miej- etwierdzlJ, te łódzka organizaeoa poświę00010 -zarowno plęk· cja ZMS winna stale lronty.nuonym tradycjom ZWM i ZMP na wać · piękne tradycje polskiego
rerenie Lodzi oraz
aktualnym ruchu młodzie-towego.
problemoan
ZMS. O aprawaeb
W dyskusji omawiano m. :lin.
&yeh mówił w - - wystąpie aprawci
systematycznych spotniu I aekretan KL PZPR - B, klal\ b. mlalaczy ZWM i ZMiP
z
K-OIPl!nki WBka.zuJąc,
łe
byli lód7'kl\ mlod%letą,
współ!pracy
działacze 2lWM 1 ZMP powinni
pomięd.-zy ZMS, szkoli\ i domem,
swym bora.tym doSW!ladczenlem a także zagadnienie stworzenia
d'Zl.elle siei s młodszymi.
w naszym kraju Jednolitego ruI eelcretarz KiL PZPR w za..
chu mlodzietowego.
Jciończenlu
swego
wystąopienia
o. kr)

Konqras SD

zakończył

Na zdjęciu: grupa zestrze·
lonych pilotów przybywa na
lotnisko Gia Lam w Hanoi,
skąd odleciała do amerykań·
sklej bazy lotniczej Clark na
Filipinach.
CA»' - UPI - teldoto

Przed waln:vm r;jald~m ZWlllJI
Kompoiytor6w
Pol•frkb,
&ad7 Panuwa,
Henryk Jabłollskl pr1yJ11ł 11 bm.
w Belwederze 1rupę wybitnych
polskich kompo&ytor6w I mu·
zykologów, na czele z prze·
ku

przewodnicZĄcy

wodnlczącym

Zarządu

go ZKP, prof.

Główne

Stefanem Sle·

dzlńsklm.

W spotkaniu
uczestniczyli:
Tadeusz Baird, Adolf Dyracz,
Henryk Górecki, Witold Luto·
•law1kt, Tadeusz Paciorkiewicz,
Krzysztof Penderecki, Henryk
Schiller, Jan Stęszewski, Wła·
dysław Słowldskl oraz Mle.:zy·
sław Tomaszewski.
W czasie spotkania omówiono przygotowania do zja,du,
dolychczasowy bogaty dorobek
kompozytorów I muzykologów
oraz najwatnlejsze problemy
dalszego
rozwoju tw.órczo~cl
muzycznej l Jej upowszechniania w kraju 1 za granicą.

Dziś 6stron

Kierunki działania w dalszym
X Kongres lltr~a Deiąokmycznego
zako6.czyt 11
bm. swe trzydniowe e>brady. Przewodnk.zącym CK SD zo.

1tał

wybra,ny Andrzej Benesz. Dotychczasawy przewodni.CZI\·

z.

•WOn·

Moskwa został honorowym pn:ewodnlcząc;i.-m
nłctwa.
K0111cres podJl\I uohwałę o głównych lderunkaeh
dalalallMlłcl 1 zadaniach ńronnietlwa w lataeb 1973-71,

cy

Kongres postawił przed ponad
90-tysięczną
rzeSZI\
członków

atronnictwa
wynikające

k~retne zadania,
z
przyśplesza·nia

tempa rozwoju naszego kraju
w przeb18łl·U wcielania w tycie
postanO'Wień VI Zjazdu PZFR.
ZB.dan,la te odnoszą się _przede
ws-zystkim do sfery usług
1
rzemiosła; a takte dTobnej wy.

SkonUskowano
12,5 lony oph1m
na granicy
skontflskowano 12,6 tony opium w stanie surowym - rekĆ!'dową ilość te110 na-rkot:Y'ku. Opium przewożono
clężuówką.
. ArPSztowano
przy tym 5 Irańczyków.
Komunikat taki ogłoszono w atoUcy lranu, Teheranie.

W poniedziałek
a~ańsko...trańekiej

nlk zestrzelony nad DRW~ Je·
go samolot strącono 5 sierpnia
196ł roku nad prowlncJą Quang
Blnh,
Cereme>nia przekazania jeń
ców przedstawicielom władz amery>kańskich
odbyła się
na
hanojskim lotnisku eyWilnym
Gia La.m. Stronę DRW reprezentował
pulkownik Nguyen
Phuong, natomiast amerykań·
ską
płk
James Dennet, W
skład obu delegacji wchodziły
po trzy osoby, Przekazanie
(Dalszy . ciąg na str, 2)

wielodzietn ych

I
I

. Tylko Jedna na ł Polkł pragnie młe~ więcej dzieci ponad J~t
po81adane. Maleje liczba rodzin wiele>dzletnych, pnybywa rodzin
z dwojgiem dzieci, Jednym potomkiem 1 bezdzlt;tnych. Zaciera się
r6intca w
dzietności
kobiet miejsklich 1 wiejskich,
oto nie.które wy:niki intere- pierwszy w naszym kraju, obję.
sującY'Ch
badań
ankietowych to przeszło 16 tys. ltoblet w wie.
GUS na temat .ksztal1>0Wanla się ku do 49 lat. Oprocz charakteurodzin w Polsce. Badaniami ty_ rystY'ki demograficznej i spole-•
mężatek,
ml, przepl'Cl'Wdzonymi po raz czn-0 • zawodowej
sondaż dostarczy! ce.nnyich da·
nych m. in. o planowaniu uro.
dzeń stosowaniu $rodków antykoncepcyjnych, związku
pracy
.zawo<loweJ z roz.roctczością itp.
Stwierdwno m. :t:n. że niezależnie od wieku, wyks·z talcenia, stosunku de> pracy, grupy
społecznej :tródla utrzymania i
miejsca
zam!e.szk.anla
kobiet,
występuje wyrażna tendencja do
ograniczania się do już posiadanych . dzieci
- własna.)
(„statystyczna"
Polica ma ich dziś 2, 3). WyZ 1aty1fakeJ11 odnotowd trze·
łel
wzmacnlac11: elektronowy
jątki od tej reguły występują
ba. :te nasze miasto wzbogaca
powoduje tysiąckrotne wzmocw zasadzie ty'lko wśród kobiet
1lę obecnie w coraz nowoc•eś
nienie natężenia promieniowa·
jedno<lzietnych - 1 oczywi~e
nleJszą aparaturę medyczn11. W , nla. Dzięki temu można wlelo·.
bezdzietnyeh w Wieku od 20 do
chwlll obecnej trwa montd
krotnie obnltyć dawkę promie29 lat.
zakupionego przez WoJlłkOWI\
niowania Jaką w trakcle bada·
Inny wamy fakrt s'11Wierdzony
Akademlfii Medyczną naJnowoDla otrzymuje pacjent.
ankietą,
to stopniowe zmniejczełnleJszeco
aparatu rentge•
szanie się .różnic w dzietności
Ta nowa aparatura rentgenowskiego.
kobiet, zależnie od grupy <>IJO·
nowska ma Jeszcze Jedną zale·
Aparatura ta, produkcji NRF,
łeczneJ, wykształcenia,
miejsca
tci. Przy pomocy specJalneJ
lnstalowaina Jest w Szpitalu
zamieszkania
itd, W praktyce
kon1trukcJl tzw. kasety symulChorób Płuc mieszczącym ile
o-znacza to przede
wszystkim
tacyJneJ można błyskawicznie,
w Z.aglewnlkach. W tym łódz·
dalsze ograniczenie rozrodczości
przy pomocy Jednego Impulsu,
kim centrum ftlzJopneumono·
wśród kobiet wiejskich.
wykonać serię tzw. zdJę<l warlogicznym,
opróC<Z
oddziałów
stwowych, Polega to na tym,
Kobiety, które nie chcą mieć
1zpltala
miejskiego,
działają
że
więcej
wykonuje się np. zdjęcia
dzieci, zapytano,
przy
tak:te trzy kliniki specjalistyczpłu.o · na
spełnieniu
głębokości,
jakich
warUlllków
powiedz·
ne, wspomnianej Jut WAM o·
my 'IO cm od powierzchni klatzgodziłyby się na jeszcze jedno
raz AM l oddział Instytutu
ki piersiowej 1 następne w zadziecko. Aż blisko 74 proc. odGrutllcy ·w Warszawie, Zalety
le:tnoścl od potrzeb, co 0,5 lub
pOW!edzlalo, iż żadna korzystna
tego
nowoczesnego
aparatu
co 1 cm, Poprzednio wykonuzmiana sytuacji nie wply:nje na
przedstawiła nam dr K. zrob.::
Jąo takle zdjęcia,
trzeba / było
ich stanowisko. Te, które w;ikowa. Jest to więc aparat sze·
pacjenta
za każdym
razem,
razlly gotowość zmiany decyzji,
ściowentylowy
z monitorem
mówiąc
najprościej,
prześwlet·
wymlenlly na pierwszym miej.
telewizyjnym 1 wzm~cnlaczem
lać od nowa, aplikując mu koscu
zwiekszenle zarobków męża,
elektronowym.
.,. ·
lejną
dawkę
promieniowania. , dalej zaś poprawę
warunltów
Monitor telewłi:rJny pozwala
Teraz wystarcza Jedna dawka
mieszkaniowych i możność zrena dokonywanie
prześwletled
zygnowania
ze
swojej
pracy za(Da·l szy ciąg na str'. 2)
przy świetle dziennym. Z ko·
wodowej.
,
.

Łódź

wzbogaca . się w nowoczesną

aparaturę diagnostyczną
Cln/ormac7a

obrady

społeczno-gospodarczym rozwoju kraju
A. Benesz przewodniczqc ym CK SD·

Maleje liczba rodzin

I

kitórych wyniku uka.nstytuowat
się nawy Centralny Komitet SD.
Pnewodnlczącym CK wy'brany
wstał AQdrzej Benes-z. Na Wi·
ceprzewo<l.nlczących wybrano ..:..
Michała Grendysa 1 Stanisla;wa
Lenczewslcl.ego.
Sekr~rzami

(DailszY. ciąg na atr, ~
twórczości: · mówią o pilnej spo.
lecznej
potrzebie roz:win1ęcla
wachlarza usłiug i zdecydowa- U/UMW"U.D7U~.D//~.HU/~H~~.DZV.Dn'H./HH~.D7UD'./HD'.
/HH.D7A.7HUD'~
nej poprawy ioh jakoścd; · o
Po klbku dniach względne110 •pokoju w
zWiększaniu produkcji
artykupotem
i
na
wschodzie ocieplenie. W!afry
atmosferze nad Europą
11ykują siei
łów poszuklwa.nych
na ryn)tu.
na północy i na wybrzeżu silne I bardzo
nowe zmia.ny 1 nowe kaprysy aurY.. W
U7llla.n1e dla wkladu SD w busilne,
porywiste, w centrum silne, a na
ciągu naJbli:tszych dni będziemy śwlad•
dowę 1 rozwój Polski I.udowej
południu
umiarkowane 1 dość silne z
kami ataku nowego, rtf#>okiego i bardzo
znalazło wyraz w skierowanych
kierunków
południowych, poludn!owo--zaaiktyW1nego nitu, który powstał w rejodo kongresu listach KC PZPR
chodnlch 1 zachodnich.
nie Illandll 1 atakuje Europę. Przy wy•
1 NK zs.r..
Po
przejściu strefy frontu chłodnego z
tu utrzymującym aię • nad polud.niowoW ciągu trzydniowej dyslrusjl
dużym zachmurzeniem,. opadam!, najsil·
zachodnlą Europą atak nitowy powozabrała
głos
ponad trzecia
niejszymi wiatrami - nastąpi stopniowo
duje
wytworzenie Ilię dużych kontrastów
część
epośród
397 delegatów
pe>prawa.
pogO<ly. Kto wie, czy zmiana
ciśnienia,
wYbranych na kongres.
wiatrów na. północno-zachodnie a nawet
Można więc
91>0dziewać się
w ciągu
północne nie przyniesie w końcu bieżą
W ostatnim dniu kongTesu na
najbll..tszych dwóch dni wzrostu prędko·
obrady przy'byl1: cz.lonek Biura
cej dekady nowego okresu ochlodzenla 1
śCi wia11rów. S}'1!loptycy zapowiadają notrum - ~nlegu z deinczem; a na zacho•
co było zapowiadane w prognozie na luPolitycznego,
sek.retarz
KC
wy silny •:r:torm na Bałtyku i zna'Cllne
dzie i południowym zachodzie desz·
ty,
Powyżej Islandii
widać już zarys
PZPR
Edward Babiuch
i
nasllenie prędkośct wiatrów w polace
czu. Dalszy wzrost temperatury nastąpi
mrotnego wytu, który będzie wypierał
cz.Io.nek Sekiretarlatu KC PZPR
północnej i
częściowo
centraLnej. Po
talcże 1 na wschO<lzle, gdzie przejściowo
nit na poludniowy wschód. Na razie jest
- Uzistaw Zandarowski.
NK
~rotklm ochłodzeniu 1 opadach śniegu w
napłynęło & północy chlodnleJsze powie·
t o Uklad Lardzo oclJegly, ale w tej dY•
ZSL reprezentował członek PrePolsce pó.lnocnej 1 miejscami na polud·
trze 1 notówano przymroi!lki nocne do
namlcznej sytuacji wszystko może się
zydium, st!Ga"et-'lrz NK BronimLnus 3-~ st.
niu oraz w &órach - przyld.zie ocieple·
zdarzyć.
sław OWsianik.
nle od południowego zachodu 1 zachodu:
Motina więc zapowiadać, t.e opady śnie·
Tak więc po okresie względnego spoW poniedziałek przedstawioatak ciepłego i wilgotnego poWietrza o·
gu zamienią się na wschodzie k.raJu w ·
koju, musimy się przygotować na pogo•
no delegatom
rezultaty przeceanicznego. Wraz ze spadkami ciśnienia
opady deszc2lll. Temperatura wahać &1fl:
dowe
niespodzianki w II dekadzie bm.
prowadzonych w niedzlelci pótzacznie wzrastać zachmurzenie, wystąpią
będzie od ok. plus 8 st. na zachodzie do
Może w rezultacie tych ruchów nastąpi
n;:;m !Wieczorem wyboróWj ~
opady, na lW'IQhodzie ~ 6nieau-, w cen~
plua ol.-:-J 1$, n& krańca.eh wsch0dnich 1
powrót zimy~

Czekają

nowe

nas
kaprysy

OUIPIJ

Straty zpowodu wybuchu wulkanu
600 mln. dolarów
Islandzki wulka.n Helgafell nadal wyrzuca płom1cą lawę i po.
Sprawdziły się najcza rpiól.

Pogryziony
przez psy
miał
Niecodzienny wypadek
wczoraj miejsce w Lodzi. O
ge>dz. 18.24 Pogotowie Ratunkowe zostale> wezwane na ul Bolesława do udzielenia po.mocy
pogryzionemu przez psy J~-let
niemu N. E. Mężczyzna był w
alkoholowego.
stanie upojenia
Nie wiadomo, czy wsKuteK tego,
czy też w wymKu szoku stal

się

Psy

bezbronną
odgryzły

niły

ciała

nych
Jak

onarą

zwierząt.

mu ucho, porapowieki. wyszarpały kawal
uda, nie licząc liczz
okaleczeń.

nam lekarz
dyżurny w Szpitalu im. Jonschera, dokąd poszkodowanege> przewieziono - stan Jego jest barutraty
skutek
dze> ciężki na
krwi i przebytego wstrząsu.
Wg. de>tychczasowych ustaleń
MO, psy (suka i trzy ok. 9
oświadczył

miesięcy

liczące

mieszańce

Wilka syberyjskiege> i bernarpladyna) stanowią własność
ul.
przy
„Behamot"
cówki
7/9. Wydostały się
Pokładowej
znajduprawdopodobnie przez
jący się w naprawie przepust
psów
Olechówkl. Op<iekune>wie
zapewniali, że zwięrzęta są Jagodne i nie drażnione nie ataukują. Jak było naprawdę stali dalsze dochodzenie.
wydarzenia znaOkoliczności
zapewne ci młodzi ludzie,
ją
którzy schronili się przed ~fo
o
rą na stojącą ciężarówkę czym opowiadali ekipie Pogotowia.

na teniejsze przewidywania
wyspy Heymat przyszłości
maey i położonej na niej stolilsland:akiego rybołówstwa,
cy
trzeciego co do wielkości miaVestmannaeyjar.
Islandii,
sta
przerwała dopływ
Gorąca lawa
energii i wody, doprowadzanych
przewodami z Isspecjalnymi
Po zniszczeniu części
landii.
zalewać
zaczęła
miasta, Jawa
port rybacki i położone w jego rejonie chłodnie i zaklady
przetwórcze.
oznacza w
Wybuch wulkanu
dla całej
praktyce katastrofę
gospodarki islandzkiej . W tych
pierwszego
dokonano
dniach
podsumowania strat spowodowanych przez wulkan. Dotychczasowe straty plus dodatkowe
wydatki, jakie czeka ją Islandię,
ocenia się na 600 mln dolarów.
Trzeba będzie przygotować nowe mieszkania dla ewakuowanych z Heymaey mieszkańców ,
2,5
łącznie
którzy stanowią
proc. całej ludności kraju. Już
obecnie trzeba się liczyć z poeksportu
spadkiem
ważnym
który stanowi ponad 80
ryb,
wywozu.
islandzkiego
proc.
Rozmiary katastrofy powiększa
fakt, że w pierwszych czterech
uzyskuje się
miesiącach roku
zazwyczaj 60 proc. rocznego odłowu ryb, Ten sezon będzie dla
rybaków z Heymaey całkowicie
stracony. Nawet gdyby zintennie będzie
syfikować polowy,
1
ryb
zmagazynować
gdzie
przerobić ich na mączkę.

Kronika
wqpadhów
póinych godzin
Wczoraj do
wieczornych na terenie Lodzi
zanotowano 22 wypadki drogowe.
A M. in. o godz. 6.55 na ul. Inflanckiej 29 Cezary F. (28 lat)
na
wychodząc
ze Strykowa.
jezdn ię sprzed stojącego samochodu - wpadł pod „Cortinę"
20-77 IB. Pieszy w wypadku
Przenogi.
złamania
doznał
wieziony został do Szpitala im,

(Dokończenie

Radllńskiego.

A o godz. 11.30 na ul. Kopciń
skiego 30 kierowca samochodu
wskutek
„Pick-up" IW 10-02
niezachowania bezpiecznej oduderzy! w ty! ciii.ża
leglości ró'>-'ki „Jelcz" 22-95 IS, a na„Jelcza" ciężarowe
stępnie w
go FV 16-81. Kierowca N. został opatrzony w Pogotowiu.
A w zakładach przy ul. 8
zatruciu kwasem
5/7
Marca
solnym uległo 10 osób. Przewieziono je do Instytutu Medycyny Pracy, 4 zostały już
zwolnione, a 6 zatrzymano dla
dalszej obserwacji. Nie zagraniebezp ;eczeństwe>.
ża im

•
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ze str. 1)

w obecności
przybylej z Sajgonu delegacji
MKKiN. ze strony polskiej obecny by! pik Ryszard Wieczorek. Obecne byly także trzy
DRW, TRR RWP
delegacje sklad
w
wchodzące
i USA
czterostronnej komisji wojskowej. Strona sajgońska nie przybyła do Hanoi odmawiając [,odania przyczyn. Akcja wymiany jeńców rozpoczęła się takWietnamie południowym.
że w
Jak doniosla AFP, TRR RWP
w poniedziałek znaczuwolnił
ną

odbyło

grupę

się

jeńców

amerykań

skich i sajgońskich. Jednocześ
nie władze sajgońskie przekaTRR
przedstawicielom
zały
RWP pierwszą grupę wziętych
do niewoli żołnierzy sil wy~
zwoleńczych.

SPORT •

e

1L'atl>n.J.ejszych imprez, jaToie odbyly &ię mini-On.ej nledz.ieLi w Lodzi wa.rto, wymienić pojedynek pięścia.rzy
Gwa.rd.ii z Szam.bierkami oraz tekk.oatietY>Cz-n.e za.wod•Y przeprowadzon.e na t/lJrtCJJ7l.ie AZS.
Jeś li jeszcze po pi·e rwszej l"U.nd>zie z <Lużym optym!Znwm
patrz111Liśmy na k<:>lejn.e występy lód.z.kich zespołów, te po
os6a>tn.ich meczach zaczyrninn.y mocno wątpić w dill.s-ze paw<>dizen.i·e bokserów Gwa.r<Lii i W.i.dzewa w wa.<ce o wvsokte
/Jo/ca,iy w ta.beli II Ligi..
Kierown.bctwo d.ruży,ny Gwardii! nbe na.fszczęt!Vl.Vlięj u.&tali·
że na
w S•.'«ad na nied•ieLny mecz. Nic więc dzilwn.ego,
ringu Pala.cu SportO>u.o-ego padl tylko wy.n<i>k remisowy. Zawl<a>snego
a.tut
jest
ja.ką
sza.nsę,
więc
przepaszczono
a szczególm.ie doping zgoom.ad.zon.ych wokól ni.ego
ringi~.
sympaty.ków d.ruźyny.
Niejoreu,nnie wyrpad.l &Zczegó!nie dla Gward>ii r0Z'Ultait w
wadize ciębkie}. Na.sz.y m zda.niem trzeba by!o wy.znaczyć na
w
mecz z Szom.bierka.mi w teJ 'Wadze za.njdującego się
wysylając na
dobrej forml.e Finpiaka., a 1l>le ri1zykować,
r Lng przeciw rosłemu. Poptobkowi maro rutym,owa.nego Cichwóskioego.
Skoro jeS>teśmy przy boks>te, slów pairę o Wld>zewt.e. ZeS1pól
sb!nego p1·z~ilwnika.,
ten na,po~/«U w nied<Zie!ę w Kaliszu
jll!ldm oka•za:la. &ię ta.mtejsza. Cal.J.sf.a.. Wid.zewia.cy przegraLi
16 :24. NieS'])Od.z·ia.nką byla poradlka o!tmp.ijczyka Reszpond:ka.,,
który przegra! z byłym bok.serem Legii MachLańskdm. PoSobk.ona.ny zos•tal w Kaliszu tlllkźe fa.woryit pojed.yrruk.u czalk.

Z

ow!a~ nudą z t<zriCJJ7l.•u tódzktego AZS. W Z<lrtvedach
etiim!na>Cll'in!l!Ch do halowych MP z czotowych nMzych
leklkoa.tleitów nie S'ta.rt.owa:ll: Stępień, Ga1'ny>ll, Golę
Jędrrejc~ ! rgl-0.szon.a z
biow&k, Wo9ciec/voiW&.k,a.,
Kieic (była lodlziamka) Mirostawa. Srurna. Nic więc dziwnego,
Jed1/11'1ą ok.rooą tej
że 21alWOdy staly na 1lliskim po21iomle.
innprezy był bieg na. 60 m z udzia.lem olimpijCZl/'ków Wagnera. i CzerbnJa.ka.
Uważamiy, że slwro PZLA powi<?>rza l..odz! przeprowadzenie Je.<tne} z eliminaicji do ha.Lo<wych ml·strzostw Polski, to
prze<Le W·S·Z'l/.st.k<m powinni w niej stairtować ws.zyscy na.jlepsi Zll!WOdnicy z naS>Zego mia•sta. Lodzia.nioe sta.rtowa!i w
11ied.Zietę. Tylko, że nie na tartanie w Lodzi, a na za.wodach urządlzonych w hali AWF w wa,rsza.wie. Jest to ch11ba
orgalwlejn<'? (nie pierwsze) nleporoz.u,ml0nie. Dodajmy szanowni pamowie z PZLA.
niza•cwnv nreooWla4 -

P

(Ja. NreJ

Na Bałutach zakończyły slę
ostatnio finałowe rozgrywki w
pilce ręcznej chłopców.
Tytuł

mistrza

dzielnicy

2 DZIBNNIK ŁODZKI u

by! zespól ze Szkoły nr 72 (naSt. Grątkiewlcz}.
uczyciel wf
wywalczyli
miejsce
Drugie
(nachłopcy ze Szkoły nr 153
uczyciel M. Rybi·ński ). Trzecie
ze
drużyna
zajęla
miejsce
(nauczyciel A.
Szkoły nr 58
(n)
Dylewicz).

~do-

3~

(7628)

ze str. 1)

Łagiew
Montaż aparatury w
nikach powinien zostać zakoń
czony w niedługim czasie. Nie
jest to sprawa łatwa, bowiem
jest to sprzęt niezwykle precyzyjny, wymagający np. bardzo stabilnych warnnków elekpotrzeba doStąd
trycznych.
prowadzenia specjalnej Instalacji elektryc„nej, nie obciążanej
odbiornik~ml
żadnymi Innymi
energii.
(L. Rud.)

natychruiast
Sajgon
tego
wszelkim
kres
aktom.

położył

rodzaju

Agencji
doniesień
Według
Reutera ze stolicy Laosu, Vien
tiane, we wtorek ma być podpisane porozumienie o ' przerwa
niu ognia w Laosie pomiędzy
rządem z Vientiane i przedstaWedług
wicielami Patet Lao.
tej samej agencji porozumienie
to miałoby obowiązywać od
według
Tymczasem piątku.
nad Laosem
AP doniesień
kolejny sazostał zestrzelony
me>lot amerykański, który spadł
w okolicach miasta Thakhck.
oDomu
Białego
w
poniedziałek
w
świadczył
san Clemente, że w trakcie
przebywają
między
rozmów

ze str. 1)

wielkiego oSrodka przemysłowe
wartości
go, dając produkcję
93,3 mld zł.
Egzekutywy
Na posiedzeniu
KW PZPR i Prezydium Stołe
skoncentrowa
cznej RN uwagę
przyzadaniach
na
no
powodecydujących o
szłych,
dzeniu warszawskich programów
realizacji uchwał VI Zjazdu i
narady
krajowej
postanowień
aktywu partyjno - gospodarcze_
go ze stycznia tego roku.
za
warszaw1aJ<om
Dziękując
wkład do wykonania zadań stawianych przez partię w dwóch
ubiegłych Jatach, I sekretarz KC
Komitet
że
PZPR podkreślił,
ze
partii 1 rząd
Centralny
szczególną

troską

szczególną uwagę
ność pogłębienia

Podobne posiedzenia odbyły
z udziałem F. Szlachcica, w Olsztynie
z udziałem J. Tejchmy i
z udziałem J.
w Gdańsku -

Ole'. e samochodowe
-lepsze
W Jasielskiej Rafinerii Nafty

rozpoczął się re>zruch tecltnoło
glczny urządzeń nowego obiek·

produkcji
tu - instalacji do
nie wykorzystanego dotą1 w kra„Visce>nylu" - specjalnego
ju
de>datku uszlacbetnlającego oleje samochodowe wszystkie!) tyon wydatnie
zwiększa
pów.
właściwości smarne oleju.
Roczna produkcja „Visconylu" wyniesie ok. 2 tys. te>n, co
pozwoli na zaspoke>jenie więk
naszych potrzeb Vf tej
szości
dziedzinie.

X Kongres SD

dodatkową
mysłowych dały
produkcję wartośo'. 1.113 mln
tej proczęść
zł. Podstawowa
dukcji to artykuły przezna-

na zaopatrzenie rynku
oraz eksport.
zwrócono
toku narady

wewnętrznego

cym w Hanoi doradcą prezydenta USA, Henry Kissingerem
przywódcami DRW „osiągnję
to postęp". Kissinger przeproponad IO-godzinne
już
wadził
rozmowy z premierem DRW
Pham Van Dongiem i człon
kiem Biura Politycznego KC
Wietnamu
Pracujących
Partii
Le Duc Tho oraz z min. spraw
Duy
Nguyen
zagranicznych
Trlnh. Według rzecznika Białe
go Domu „atmosfera rozmów
była serdeczna".
z Kambodży agencje prasowe donoszą o nie ustających
tam zaciekłych walkach.

SPORT
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Odkryto
nowe złoża ropy

Przykładem dobrze prowadzowspółpracy klubu ze szkołami i rodzicami może być Wi-

dzew. Ostatnio pr.zy młodzieżo
wej sekcji bokserskiej powoła
no do życia komitet rodzicielski. zadaniem komitetu na czele którego stanął L. Kazimierstaczak jest utrzymywanie
łych kontaktów rodziców z trenerami i instruktorami. Komitet wziął sobie rownleż za cel
stale śledzenie postępów w :nau.
ce wszystkich młodych chłop
ców. należących do sekcji bokserskiej.
Obie strony (działacze Widzewa i rodzice) chwalą sobie dow te.1
wspótpracę
tychczasową
Clzied.zinie.
jej
Są już także konkretne
efekty. z grupy starszej sześciu
bokserów weszło w skład powo.
lanej ostatnio kadry moldzieżo
wej Lodzi. Są nimi: J. Hartliń·
Tomasik, R. Tandeckll,
ski, J.
A. Janicki, A. Hałat i S. Jóź·
wik. Kierownikiem sekcji jesł
T. Makowski.
Informujemy równie2, że sekcja bokserska Widzewa przyjmuje zapisy chłopców, którzy
na ringu.
występowac
pragną
Kandydaci urodzeni w 1957 r. i
cosię
zgłaszać
mogą
młodsi
Clzlennle w sekretariacie klubu
(w godz. 15-18) przy ul. Armii
'11)
Czerwonej 80.

sług.

•
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Bałuty.

Ostatnio w Społem odbyło się
spotkanie dzialaczy sportu lropl'zedstawicielami
larskiego z
dzielnicowej Komendy MO Ba.
luty i ORMO.
W czasie spotkania wreczono
odZll'laki
odznaki PZKol. Zlote
H. Olszewski,
płk
otrzymali
W.
pllr Cz. Katkowski, mjr
Matuszewski, mjr. w. Krańskl,
J.
mjr R. Rogaczewski, mjr
srebrne:
Kałucki, J. Służewski
Sośnicki,
por. por. Cz. Sęk,
J. Chojnacki I ppor. E. Rdest.
przyznano
Złote odznaki FJN
s. Masternakowi i L. Fabia-

J:

nowi.

dzlałalność

w

teJ dziedzinie SD będzie Jciero·
realizację
skuteomią
na
przede
zadaó.,
zwiększonych
wszystkim na podnoS"•zenle wydajności. pracy, poprawę organizacji usług i \eh unowe>cześnla
nie. Szczególnie aktywnie powinny być rozwijane uslugi bytowe. Najbardziej intensywnego,
rozwoju i rozbude>wy sieci wymagają usługi naprawcze, szcze-

• SPORT • SPORT

Koszykarki LKS
pokonały Polonię
W zaległym meczu I ligi koPolonia
stołeczna
szykarek,
ponownie uległa w hali przy
drużynie
Konwiktorskiej
ul.
Z..KS, tym razem 61 :73 (211 :41).
W niedzielę łodzianki zwycię
żyły w Warszawie 82 :52.
stał
poJedynel:
Rewan żowy
pod znakiem znacznej przewag! mistrzyń Polski i ćwierć
finalistek Pucharu Europy. Pó•
lania nadal występuje bez Mły
narczyk i Szymańskiej, a ich
ustępowały
koleżanki
młode
pod każdym względem drut y-

nie

gości.

Najlepsze

na

par-

73:61

klecie były Kac-Lmarow 1 Mara wśród pokonanych
ciniak,
Kaniewska. Najwięcej punktów
dla LKS zdobyły: Marciniak 17, Kałużna i Kaczmarow po
12.
lł i Błaszczyk TABELA
1. LKS
2.

Wisła,,

3. Lech
4. AZS Poznań
5. Polonia
6. Olimpia
7. AZS warszawa
8. Spójnia

34 1295-1014
33 1217-1043
28 1151-1119
27 1.083-1149
26 1088-1108
25 1123-1194
24 11:n-113s
19 997-13H

Bohs

Polska
Wczoraj w Hanowerze, przew NRF bokserska rerozegrała
Polski
prezentacja
drugie spotkanie. MeC'łl zakoń
czył się wynikiem nie rozstriygniętym 10:10. A oto wyniki:
W. kogucia Lechowski w drugiej rundzie przez tko pokonał
Jablonsk·iego.
w. lekka: Tomczyk - nieza-b ywająca

• * •

Kolejnym przykładem współ
MO
funkcjonariuszy
pracy
i ORMO z klubami sportowymi
w organizowaniu i przeprowazawodów, są
dzaniu licznych

swą

Całą

TOTO - LOTEK
5, 18, 21, 28, 29, 33
dod. 25
5, 9, 24, 31, 45, 46
dod. 19
K.odc6wka

banderolł

SJ.21

„KUKUŁECZKA"

6, 10, 12, 30, 33, 35

~~,,!~~:~,,,,,!

uczestnicy tumleju
dyplomy uznania I
proporce. W „Złe>·
wpisano
czynów"
charakterystyczne
najbardziej
dla poszczególnych wojewódzhv
przykłady dobrej roboty.
za zrealizowane zobowiąza
nia, wydatnie pomnażające manarodowy . podzl~kował
jątek
uczestnikom turmeJU wicepre·
mier Jan Mitręga.
Najlepsi
otrzymali

pamiątkowe
tej księdze

NRF 10110
z Schoelużenle przegrał 1 :2
them. Polak bYl liczony w pierw
jego przeciwnik
szej rundzie,
w drugiej.
SzczeW. lekkopólśred.nla:
Franzeka.
pański pokonał
Kozłowski
W. pót.5rednia I:
zremisował z Reiprichem.
w. półśrednia n: Jaworski
przegrał z Meunchowem.
Janowski
W. lekltośrednia:
wyra! z Benzem.
W. średnia: Hebel zremisował
z Swintkiem.
W. półciężka: Gortat pokonał
MJllcha.
w. ciężka I: Skoczek przegra! z Muellerem.
W. ciężka II: Biegalski przegra! z Seidlem.

Dzięlfujemq
wczoraj poczod naszych kosię do
Pokoju. Na kartce
Wyścigu
widnieją m. in. podpisy: SzurLisa, Nowickiego,
kowskiego,
Szozdy, Kaczorowskiego, Krzeszowca, Steca, Bylickiego, Ko·
walskiego i innych.
Dziękujemy I
Otrzymaliśmy
tówkę z Burgas

larzy,

przygotowujących

obrady

gólnie zmechanizowanego spnę•
tu domowego, motoryzacyjnego
remontowo-budowlane.
na
Uchwala zwraca uwagę
konieczność podnoszenia jakoś
ci i kultury usług.
W rozwijaniu usług oraz prona potrzeby rynku. dukcji
wiele
przypomina uchwala ma do zrobienia spółdzielczość
zadastoi
którą
przed
pracy,
nie podwojenia w najbliższych
świadczonych
latach wartości

i

usług.

omówienia
do
Przechodząc
problemów rzemiosła, uchwala
stwierdza, że jego funkcje polena zagają przede wszystkim
popytu na usługl
spokajaniu
Jak również na rozwijaniu ut:u•
pełniającej produkcji rynkowej,
Szczególnie ważny jest rozwój
sieci zakładów rzemieślniczych
wsi oraz małych
na terenie
miast.

J

No· <!krani~(TV

„Szczęście

Wać

1

akcja

nej

Zadania SD na polu społecz
się
odnoszą
no-gospooarczym
przede wszystkim do sfery u-

Korespondent Agencji TASS
w Djakarcie donosi o odkryciu Jednych z największych w
Azji zasobów ropy naftowej w
Irianie zachodnim (Indonezja).
Według szacunku lokalnej pratam
b~zie
sy indonezyjsk.Jej
można wydobywać przeszło 20
naftowej
ropy
barylek
tys,
dziennie.

złotych.

zakończył

(Dokończenie ze str. 1)
CK zostali - Zbigniew Rudnicki i Piotr Stefański.
Ponadto w skład Prezydium
CK SD weszli: Henryk de Fiume!, Leonard Hohensee, Edward
Kowalczyk, Wacław Kozubski,
Józef
i
Zdzisław Siedlewski
Wojtala.
Na zakończenie obrad zabrał
głos Andrzej Benesz, który poduchwala kongresu
że
kreślił,
dla
działania
wytyczną
jest
wszystkich członków stronnic·
twa. Stać nas na więcej - poCenprzewodniczący
wiedział
tralnego Komitetu stwierdzając,
w trójpartyjnym sojuże SD szu - wniesie większy wkład w
socjabudowę silnej, zasotmej,
listycznej P.olskil.
W podjętej uchwale - za poddziałania
kierunek
stawowy
stronnictwa kongres uznał uw tworzeniu warunków
dział
dalszego spoleczno-gospodarczego rozwoju kraju, w realizacji
VI
programu wytyczonego na
Zjeździe PZPR.

ze znaczną nadwyżką. Do 8
lutego załogi zakładów prze_

W

Ponad 100-osobowa grupa naj·
realizatorów czynów
lepszych
produkcyj<Ilych z
społecznych i
całego kraju spotkała się wczoraj w siedzibie URM na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W czasie spotkania deposzczególnych woje·
legacje
wództw złożyły wicepremierowi Janowi Mitrędze meldunki
o realizacji licznych inicjatyw
produkcyjnych, służących wię
kszej wydajności, lepszej jako·
produkcji,
ści i nowoczesności
oszczędniejszej gospodarce maIch
i surowcami.
teriałami
wartość wyniosła w ub. r. niebagatelną kwotę ponad 2,5 mld

Łukaszewicza.

perspektywy uPomyślne
typierwsze
mocniły też
godnie bież. roku. Plany stycznia wykonał bowiem przemysł województwa łódzkiego

czone

u Jana Mitręgi

s'.ę: we Wrocławiu -

cLo rozwoju Warszawy: stolicy
PolaJ<ów. W na33 mllionów
będzie
trzeba
stępnej 5-latce
podjąć realizację kolejnej prze„toruń.
mostowe)
prawy
posklej". Mamy ambicję aby Warwiedział E. Gierek szawa była WiZytowką narodowych moźliwości. zarazem jedszczenak tutaj dbać trzeba
gólnie o krytyczne spojrzenie na
własną pracę. Nie poprzestawać
na tym, oo już osiągnięte.
toku
w
Jak stwierdzono
wspólnego posiedzenia Egzekutywy KW PZPR i Prezyw
dium WRN w Łodzi
członek
którym uczestniczył
KC
Biura Poiity<:znego
PZPR, minister spraw zagraStefan Olszowski
nicznych osią
wyniki gospodarcze
gn'ęte w ubiegłym roku przez
pozwoliły
tutejszy przemysł
określić zadania 1973 r. na
poziomie wyższym od pierwotnych założeń planu 5-letniego.

mistrzowie

uospodarności

usług.

się

odnoszą

Młodzi

na koniecz-

specjalizacji
hodowlanych ogospodarstw
melioracji
raz przyspieszenie
gruntów. Krytycznie oceniono
postępy w dziedzinie rozwoju

Rzecznik

Pożyteczna

Ile wykorzystany alul
Organizacyjny nied~wlad

Sport w szkole

(Dokończenie

to dzięki wzmacniaczowi
stosunkowo niewielka.
Tego rodzaju aparatura rentgenowska stanowi w naszym
mieście novum. Drugi tak wy·
posażony zestaw aparatury rentgenowskiej montowany jest obudynku
nowym
w
becnie
ul. Pabianickiej.
na
szpitala
Aparatura w Szpitalu Chorób
wykorzystywana będzie
Płuc
bada6
do
przede wszystkim
chorobach
w
naczyniowych
napotężnym
się
płuc, stanie
walce z nowow
rzędziem
tworami pozwalając na wczesne ich wykrywa.nie.

SPORT •

Po sporlowei niedzieli

e

wzbnQaciła się

i

Spraw ZagraMinisterstwo
nicz;nych DRW opublikowa!o ow którym wyraża
świadczenie,
potępienie dla stanowiska USA,
które tolerują łamanie porozuognia
przerwaniu
o
mienia
przez administrację sajgońs!<ą .
stwierdza, że pod
Oświadczenie
czas gdy DRW i TRR RWP
to porozu·
V.'Ypelniają
ściśle
mienie, w okresie dwóch tygodni br. strona sajgońska naje ponad 2 tys. razy.
ruszyła
MSZ DRW domaga się, aby

•

(Dokończenie

lotników USA

116
jeńców

Obrady egzekutyw·KW PZPR

•
•
LODZ

Frania"
nie można powie.i
o tym spektaklu. Zrealizowanym według dramatu właś•
Wiodzl•
ciwie już klasyka mierza Perzyńskiego. Dramatll
ze znawstwem
zbudowanego
świetnie skonstrurzemiosla,
owanego, w którym autor osa.J
dzU postaci o przekonywającej
psychologii, mocno związane z
realiami i mentalnością epoki,
Dramatu - wreszcie - zagra•
nego świetnie, co więcej
wzbogaconego przez aktorów i
(Józef Słotwiński) o
reżysera
nowe akcenty. Lipowski (Alepodśpiewuje
ksander Sewruk)
sobie kankana. i jest w I akcie
bon-vipodstarzałym
mocno
veurem, mającym zapewne u·
w
trzymanki, a przez to tym
osobnikiem
akcie Ili bardziej obłudnym. Jolanta Woł
Nic

złego

dzieć

łejko zagrała Helę
że matka (Justyna

pamiętając,

Kreczmarowspomina o teatralnych
ciągotach córki; zgodnie z tym
rys charakterystyczny
dodała
- jest na początku pannicą
nieco nieznośną, krygującą się
Marian Opanla,
I zgrywającą.
może w pierwszym akcie trosz
kę upozowany na fajtłapę, dalej już się rozkręci! i zagrał
Frania, Jak to się niegdyś móDowiło' „z pełnią uczucm".
Andrzej Antko·
też
skonały
wlak Jako szczurowaty Otockl
- wygrał wszystko co miał do
wygrania, „nie puścil" ani jednej kwestii. Podobnie w ról·
Stefania
ce Mroczyńskiej
Iwińska i jako Langmanowa Kossnbuiizka.
Renata
Cóż się zatem stało, te do·
bry dramat, dobrze grany, jaZwiekoś mnie nie poruszył.
odszedł razem z epoką,
trzał,
swoje społeczne 7adaspełnił
nie? Zapewne, spotyka. się Jeszcze Hele, Otockich, Franiów,
tak prawdę
Lipowskich, ale,
mówiąc, zupełnie Inne kłopoty
mamy na głowie. Dobrze, że
pokazał
poniedzia.lkowy teatr
Frania", sęk tylko
„Szczęście
w tym, że podobne spektakle,
oglądane bez żywszych uczuć,
okienku zbyt
mamy w tym
co z dzisiejszą epoczęsto. A
ką, jej tylko właściwymi problemami moralnymi, obycza!o•
wymi itp?
Co z rzeczywlstośclą, prMzę
J. KAT.
TV?
wa),

POGODA
przewi-duje się zachmu.
Dziś
rzenie niewielkie i umiarkowado
ne, stopniowo wzrastaJące
dużego. W nocy mozllwy śnieg
z deszczem lub przelotny deszcz.
Temperatura maksymalna od 2
st. w polu.dnie do ok. O w nocy.
o godz.
Dziś sloń-;„ zajdzie
16.51, ju1;1'0 wzejdzie o 7.00.
Katai
Grzeg<>rza
(Imie111~,y;

rZ.'"

.f)

Co było
i jest celem
tej akcji?

Gazeta Sądowa i Penitencjama w pafdziemiku 1971 r. w artykule
pt. „Działać musimy natychmiast" przedstawiła nabrzmiały problem
nie wykonywanych często od lat orzeczeń sądów opiekuńczych, mocą
których dzieci zagrożone demoralizacją w rodzinach - należy umieszczać w odpowiednich placówkach społeczno-wychowawczych. „Gazeta
Sądowa" wspólnie z „Expressem Wieczornym", Dziennikiem TV i ZG
TPD ogłosiły akcję tworzenia rodzin zastępczych. Takąż akcję podjął
tygodnik „Przyjaciółka".

Umieszczenie kiłku tysięcy dzieci
z plac6wek
wychowawczo-opiekuńczych
w rodzinach zastępczych, co pozwoliłoby zwolnić kilka tysięcy
miejsc dla dzieci czekających
na
,,z.reali·zowanie orzeczeń
sądów
opiekuńczych".
Przypomniano wówczas, że 4.302
małoletnich, których rodzicom
ograniczono władzę rodzicielską, lub pozbawiono jeJ
w
ogóle - nadal przebywa
w
ri:agrożonych moralnie
śr o d o w i s k a c h, mimo za-

.A.
'T

rządzeń sądów
opiekuńczych,
nakazujących ich natychmia-

stowe
odi,zolowanie
przez
umieszczenie w odpowiednich
placówkach
wychowawczo-opiekuńczych ,

. .
~

.A.
'T

Minęło pra.w ie półtora
roku. Na umieszczenie
w
placówkach
opiekuńczo-wychowaw

czych czeka dziś 4.100 dzieci.
W różnych domach dziecka
przebywa już 48,5 tys. małych
podopiecznych (dla porównania - w 1946 r. - okresie
specyficznym, bo powojennym
- przebywało w nich 36 tys.).
Sądy

opiekuńcze

przejmują

pod swój pa.tronat co-raz wię
cbej podopiecznych. W 1971 r.
było ich (małoletnich) 97 tys.
obecnie jest około 100 tys.
Jaką rolę mają do spełnienia,
a raczej jakie możliwości sp~
nienia swej funkcji mają w
tym zakresie sądy? Ich funkcja jest formalno-prawna,
a
praktycznie mało skutecma.
Impas pogłębia się„.
W socjalistycZillym społeczeń
stwie wszystkie dzieci muszą
mieć
zapewnione . chociażby
minimum
wa~unków
bytowych, zdrowotnych i wychowawczych, gwarantujących im
prawidłowy fizyczny i duchowy rozwój. Mają prawo do
radosnego, czy chociażby pogodnego dzieciństwa, do zaba.wy i do nauki. Jak stwonyć takie warunki dzieei'om,
którym rodzice nie chcą stwarzać? Tak, nie chcą: 14 tysięcy
podopiecznych
sądów
opiekuńczych, to dzieci, których
rod11iców
pozbawiono
władzy
r o d z i c i e 1 s k i e j.
Jeszcze większa liczba pochodzi z r-0dzilll, którym ta. wła
d:r,a została ogra.niozon.a. 7 tysięcy inspekto•rÓW społecznych
pracuje przy sądach opiekuń
czych i stara się ulżyć różny
mi sposobami losom dzieci,
które NIE SĄ n at ur a 1 nym i sierotami,

• ••

Iz f a To rn o

postępującym?
Oczywiście
znajdą się ludi.ie, którzy to
ryzyko podejmą i może osiąg
ną dookonałe rezultaty. Ośro

dek do spraw adopcji w Krakowie podjął próby naukowej
ainalizy w zakrC$ie określeni8
remltatów rehabilitacji d·ziecka nadoptowanego. Ale co
irulego adopcja zwłaszcza

---

Jerzy Andrzej Dobrzański nie był
dotychczas znany polskiej publiczności.
Prapremiera pierwszej 'z jeg9
sztuk - „Wesołej zabawy w motylka" - odbyła się w 1971 r. w Paryżu, gdzie autor studiował architekturę (a tak w ogóle jest malarzem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie). W teatrze L'Alł'ance
Francaise przedstawienie szło 33 razy,
co jak na debiut ~ na Paryż, świad
czy o zainteresowan•i u publiczności.
Krytyka zresztą przyjęła nowego au„
tora z równym zainteresowaniem. Co
poniektórzy wspominali nawet o wy_
darzeniu w dramaturgii europejskiej.
Sądząc z to.nu recenzji, krytyków uwyobraźnia

wieloznaczność,

Dobrzańskiego,

fantazyjność

jego wi-

zji scenicznej.
choć przeżuwam to jajo (dlaczego jajo, zaraz wyjaśnię). do dziś,
trudno mi się nie zgodzić .i Opiniami, iii: dramaty Dobrzańskiego - sądząc Po „Sarkofagu diabła" są w teatrze polskim czymś

I

ży

~z~

demo:raH11acją

·
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BYW AC
LEKll'URY
BIEZĄCYCH
GAZET
I
CZASOPISM, CO W MOlM PRZEKONANIU NALEŻY DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKOW
DZIENNIKARZA.
TAK
POSTĘPUJE
WIĘKSZOSC
MOICH KOLEGÓW I
ŻAł.UJĘ
BARDZO, ŻE TEGO NAWYKU NIE
WYRO.Bi!L
SOBIE
JESZCZE KOLEGA „SZCZEROWICZ", KTÓRY W OSTATNIM
NUMERZE
GAZETY
ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ ZABIERA
Gł.OS
NA TEMAT
SPR.AIWY PORUSZ.ONEJ PRZE
2lE MINIE„. W
UBIEGł. YM
ROI«J.
NIE WIEM Kl'l'O UKRYWA
SIĘ
POD
PSEUDONIMEM
„SZJOZEROWICZ" I NIE WIEDZĄ TEGO ZAPEWNE IlNNI
CZYTELNICY REGIONĄLNEGO
TYGODNIKA.
PAN
„SWZEROWIOZ"
KORZYSTAJĄC
Z
PSEUDONIIMU
AT~UJE
WI!)C Z UKRYOIA,
NA
DOMIAR WSZYSTKIEGO OPATRUJE SWOJE
WYWODY
TYTUZ..EM
„RZECZY LUD2lKilE" .

Pan ;,.sz-<:zerO'Wlicz" ma m1 za
że biocę w obroone C2ll0owle-

zle.

ka. który mai11c w reku wat-

ny dyplom lekairz,a medycyny,
na krótko przed emerytU!ra nie
m<Y,ie znaleźć zajęcia w poWlecie, g<!zie występuJe brak lek,a.·zy. Wspotnnia'lly lekal'Z czę
sto zmieniał miejsca pracy, a
więc musiały być kO'llfli.kty. Na
pewno nie był · bez winy. ale
CZY Dl"ZY &pecJaUµcji we w,;pół
ezesneJ medycynie tak trudno
o znalezienie zajęcia dla tei:o
człowieka?

Z takiego samego· zalożenla
wyeh-odzi! Wydział Zdrowia I
Opieki Społeczne.I Prerz. WRN w
Lodzi kierując do pOdlei:leJ 50ble jednostki
w Piotrkowi•

·:·:

:;:::::

(

ża

wnętrza

ułatwia

ln1

„ W natWiązan.tu do pisma- siaeoo Obywatela Kie•
rownika z dn. 13. 5. 1911 r. Zd.
IV 1151/583/71 orCll.I! w nawiq.zani:U oo a.~tau wm->eszczon,ego
w „Dz>tenntku l.ód.zk.im" Wyd.
A z ctn. 15. 12. 1912 r. pt. „Sprawa d!Oktora P", Wydział
Z&rowia t
Opiek!
Spotecz•nej
Prezyatumi Woj. Ra.dy Narodcwej w Uld.z!i biorąc pod WW<l'(/ę
roczuwalny birok kadry leJ«Lrsk.i-ej na f>eren>ie powia<tu piotrkowskiego, orCll.I! fakt pozootawania beiz pra.cy Ob. tek. med.
MieczysUzwa P., prosi o niezwrocrme pod.jęcie od;poWbecl:nich
k.rck6w w ce./Ju jego zatroonl1:1·
nla w podl!egbych sobie Je<Lno"l«lch siwżby rdir-O'Wil'.i i opiek.I
sipolec1mej. O wykenoolu PO•
wyższego proszę Ob. Kierowntk.a o powiadmnieni.e tutejs.zego
wiidz>iaW w termbnie dio dnia
30 st]l'OZnla 1913 r ••

rotbainego

Nic dodać nic udąć. Tymczasem p. „szic.zer<>wicz" zapisując,
iak określa, świstki pa.pieru UJSlłuJe suge<rować,
że
doktor P.
p0win!en
od'l'Obić
utracone
zaufanie. Panie „sz.czer&Wlcz" I
Gd-zie doktor P. ma. odra.biali
ow-0 utracone Pa.na zd&lllem
zaufamle
Jeżeli
nie otmyma
pracy? Może w PiO<łlrkowle Tl'YbUJtlaJskim są Jakieś szczególni!
sposoby
owego „-0drabla'llia".
Jeżeli tak to sq,koda. że nie podał P&ll ich do publicznej wiadomości. Bo tei:o zaufania doktor P, nie zyska, .leżeli będue
się pisało o tym, ~.
.„„Jwbro znowu z ga.bbn~u te~
ka11'za
wybiegnie pacjentka t
posta.nowieniem,
:że
noga fej
więcej w gabinecie tek.arza ni•
sta.nie"

Gdzie to

i

bylo

kiedy,

Pan

„„.Jetełl

się nie uściśli „srpra.dek.tora P ." za rok, moż12
red. Za-zie.nicki znów
b~zi<> musia~ pisać.
że lekarz
P. chodzi bez pra.c]I."

Dlaczego
wiczu nie

co

więc

pan „Szczer!'-

._uściśli

sprawy do•

ktora P." tylko poprzestaje ~„
mglistych insynuacjach?
Jestem 'l'.)I'Zekooany o tym, źe
nie będę „mu.sial" pisać o da.1szych losa<:h leka,rza P. Wienę
bowiem w Judz.i - zarówno w
lekarza P. jak i tvch. którzy z
urzędu zajmują sie jego spra-

pracę

U~

wą.

to chyba, aby; kiedy wychodzimy na

'kreślenia, · myślę o czymś ·w rodzaju
ulicę pomyśleć sobie nasz świat, grafomanii genialnej, przeradzającej
mimo jego koszmarów, nie jest aż się przy bujnej wyobrażni, autorskiej
tak zły, można na nim wytrzymać.
pasji w sztukę. Łatwość pisania
W spektaklu tekst, choć bardzo go popycha Dobrzańskiego w wielosłowie.
wyjątkowym. Po pierwsze - ze wzglę
du na niecodzienność ich wewnętrz dużo, a w dodatku - mimo, iż u- pustosłowie, „słowo dla słowa". Donej zawartości. Dobrzański konstruuje brany w wierszowaną formę n'ery- brzański jakby to czuł, umyka więl'
jest chwilami w pastisz, parod'ę - a paświat rządzący się własną, swoją lo- mowanego jedenastozgłoskowca iakby nieważny. Dolatuje do nas nie- rodiuję sam siebie, tworzy sygnały
giką, niepodobny do żadnego , ze znanych nam światów, a jeśli korespon- kiedy jakaś spiętrzona metafora, ja- dla reżysera że nie wszystko to
dujący z którymkolwiek z n'ch, to kieś s~omplikowane omówienie, ro- takie ważne, że chwilami trzeba przy_
poprzez.„ literaturę. Wyobraźnia Do- dem jakby z barokowej poezji hisz- mrużyć oko, rozładować napięcie w
pańskiej. Z literą tekstu konkuruje sytuacji komediowej.
brzańskiego wyrosła, ja.k się zdaje,
·
z jednej strony z lektur szekspirow- bogata, bardzo sugestywna plastyka
Lech Komarnicki nie przywiązywał
przedstawienia,
zaproponowana przez wagi do podtytułu „misterium koskich
(reminiscencje z „Hamleta",
„Makbeta", okrutnych kronik hiisto- Lilianę JaI\kowską. · Postaci sceniczna mediowe",
poprowadził
reżysersko
rzecz całą raczej w tonacji makabrycznej baśni. Można dyskutować z takim ujęciem jest ono dość sugestywne, ale przecież bogatszy byłby
spektakl osadzony w pojemniejszym
nawiasie umowności. Z drugiej strony - jak już łykać to jajo, jak robić
Dobrzańskiego , to robić... Komarnick1 jakby się Do brzańsk'ego przestraszył . -.., nie wykorzystał wszystkich
orgiastyczno - perwersyjnych
sugestii autora, nieco go ugrzecznił.
Czy tak jednak, czy tak, spektakl
w swoim gatunku ciekawy. Nie po„
rycznych), z drugiej zaś - z drama- m'eszczą się ni to we wnętrzu ziemi lecam go wszystkim - nie każdemu
smakuje jajko z takimi
turgii współczesnej, poczynając od jej (w piekle?), ni to 1- ·'pod skorupą oL bowiem
nurtu pure - nonsensowego, po teatr brzymiego jaja, z którego nie mogą przyprawami.
koszmaru, · grozy. Długo chyba można się wydośtać, oplątane sieciami niP.ozpisałem się, brak już miejby ciągnąć „wpływolog'czną" listę samowitych żądz, instynktów, rodzą
sca, a jeszcze ani słowa o atylko jednak po to, aby zda~ sobie cych mordy, bratobójstwa. Cykl na·ktorach. Przepraszam, ale ausprawę z rozległości poetyckich obtor nowy, autor polski teatr
rodzin, życia, śmierci - to przemiaszarów, w których porusza się drama- na postaci w postać, wymiana oso- jakiś inny, trzeba było szerzej' o teturg.
atralnej propozycji. Zespół, jak się
Znaleźliby s:ę na nłej i Wit- bowości. N'c nowego w tym świeci"
kacy i Mrożek, „młody" Ionesco i Ge- nie powstaje, kotłuje się on, prze- wydaje. choć się ubawił, to i napranet, Araba! i Manet„. Wszystko to mienia, reinkarnuje - sam w sobie. cował się solidnie. Barbara Wałków
Dobrzański miesza w swojej o.sobliiedy się ten tekst cz y t a, u- na, Iwona Słoczyńska, Maciej Staszewwej wyobraźni, tworząc całość styliderza łatwość, z ja)ł:a Dobrzań sk', Zbigniew Nawrocki, Kazimierz
stycznfe
zwartą,
dość
jednorodną.
skd operuje słowem. Łatwość Borowiec, Maciej Grzybowski - wyAha, jeszcze jedno nazwisko warto
mieniam jednym tchem, ale chyba w
imponująca, ale i niebezpieci:by dodać, mianowicie - Grimma. na, granicząca z grafomanią. Niech tym wypadku tak należy, Dzieliły
Jest bowiem w „Sarkofagu" coś z się autor nie obrazi, odnotowuję bar- ich tylko różnice w wielkości ról
batiki dla dorosłych, okrutnej, po- dz.o osobiste wrażenie - jeśli ui:.ywam pr.zedstawienie 'jest na dobrym pozio~
twornej, przytłaczającej, napisanej po w stosunku do „Sarkofagu" te.e;o o- mie aktorskim, ·
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w !Qtól'Ym m.

wcz<eśniej

sanltarl\1$Zom.
Na zdjęciu: prototyp nowej karetld pogot<> wla.
CAF -

Tryb. pismo,
czytamy:
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„srezerowicz" nie pisze. A 5zkoda.. bo n:e powin.no 6le pjsa6
rzeczy <>Partych na plotka<:h.
Paon „Szczerowicz" lest pr:r.Y
tym dziennikarzem nieikon.sekwentnyrn JMyż pisza·

•

azwyczaj,
podczas oglądania
spektaklu, zasmarowuję cały
program uwai:ami, notatkami,
które później przydają się
przy pisaniu recenzji. Po wyjściu z
ostatniej prapremiery w Małej Sali
Teatru Nowego - z „Sarkofagu diabła" J. A. Dobrzańsk'ego, ze zdziwieniem stwierdziłem, że program jest
dziewiczo czysty. Czyżby przedstawienie aż tak mnie zafascynowało, że
nie przyszło mi do głowy, aby WYciąg.nąć długopis? Fakt, jest w tym
coś z fascynacji. I z przekonania, że
jajo, które teatrowi podrzucił Dobrzański albo trzeba wyrzucić, albo do końca wysiedz.'eć, przełknąć. Ja
wysiedziałem je do końca.~

rzekła

I
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Pl'zed Sądami dla Nieprz.yplSUJąC jednemu organo. . . letnich
staje
wiele
OI
WS O
wi obowiązek ionstytucjonalnl''T dzieci, które popełniają ~------------..! go troszczenia się o dzieci.
przestępstwa.
Zdemo- małego dziecka _ a co iilllle- Najważniejszym jednak- z za
ralizowane środowisko rodzin- go rodzina za~tępcza. Przeciei pobiegawczego punktu widzene mimo różnych form tu nie ma formalnego i de- nia wydaje mi się pawołanie
kontroli i oddziaływania
finitywnego zerwania z rodzi- niewielk4ego organu, który zanie zmienia się. Nie pomoże ną naturalną. Prawo nie jest troozczyłby się o rodziców.
kura.tela najmądrujszego
i
w stanie wprowadz.ić zakazu O tych rodziców, któny donajofi.a.rniejszego kuratora. są- kontaktów.
stiuczają państwu i społeczeńdowego czy społ~nego - jestwu ooru Wliększych probleżeli ich podopieczny
tkwi w
Rodzina zastępcza nie jest · mów płodząc dlllieci po to tylzdemora.lizowa.nym otoezend.u. pomyślana jako jedY'ne zaple- ko by je u.ndesa:częś1iwiać.
Wyrwać go stamtąd - oto je- cze dla zapobiegania demora- Sta.ją się rodzioa·m i n.a grundyna rada. Dokąd? - o.to py- lizacji dzieci i młodzież:y, ale cie ślepego ilnstynktu, bez potanie, na które odpowiedź pad- mówi się, że powi<n.no to być ozucia. odpowiemialności, ze
ła wcześniej - w stwierdzi!• głównym kierunkiem działa- świadomością, ie dziećmi za.jniu, że nie ma miejsc w pia- nia. Nie jestem przekonana i mie się państwo, bo Jest ło
cówkach
społecuio-wycho- widzę to
w czym i-n nym. socjalistyczne pańsłiwo.
wawczych.
Sprawa dziecka podzielona jest
Kiedy sięgniemy do źródeł
. Budujemy więc takie pla- teraz jak Polska w czasach problemu? Podajemy d:z1iesiąt
cówki i przygotowujemy dla rozbiorów - powiedział jeden ki drastyc:t;nych przykładów
nich odpowiednie kadry. Pia- z sędziów na warszawskim Z sądów dla nieletnich i :ł
cówek potra;eba aktualnie kil- spotkaniu
z
publicystami. wokand sądów karnych, Oto
kadz.iesiąt. Przeogromny wysi- Wszyscy się zajmują dziećmi, jeden z nich: 17-letnia Wanda
łek inwestycyjny! A gdybyś- kilka resortów ma w tym rod?.i
pierwsze
nieślubne
my ta.k spróbowa.li obliczyć ile
udLial (zdrowia: dziecko do dziecko, w rok potem drugle.
są w~!1Jlli rodmce
za dzieci lat 3, oświaty od lat 3, · Kilka miesięcy późndej doko·
umieszc:zo.ne
w placówkach sprawiedliwości do lat 18) a nuje kradzieży. Zootaje skazawychowa.wozych?
Rodzice wsz~tko spina resort finan- na. Partner ją porzuca, wiążl'
zwolnieni są niejako od obo- sów. Każdy resort wydaje się z następnym. Drugi wywiąz.ku
partycypowania
w
swoje rozporządzenia, zarzą rok. Trzecie dziecko rodzi w
„państwowym"
wychowaniu dzenia, i·nstrukcje, przepisy, więzieniu.
Tamtych
dwojo
-ich przypadkowo rodzonych projekty, akceptacje, postula- „wychowuje" babka, pomag11
dzieci. A może by spróbowaó ty, sprzeciwy - istna dżungla, opieka społeczna. Wychodzii n~
egzekuc.}i należności w sposób z której oby nas wyprowadzi(Dalszy ciąg na str. 6)
podobny egzekwowaniu au- ła ustawa o ochronie młod<Z.iementów? Jak się dowiedzia•
łam ostatnio w samej stolicy znalazło by się na koncio
Wydziału Oświaty 15 mln zło
tych, gdyby ściągnąć należ
Londyńska
służ
ność od rodziców.
ba zdrowia o• •
trzymała
nowf!
Mówimy: rodziny zakaretki oogotn.A. stępcze. Proszę mi po- Wia.
Sj\ to dwu'T wiedzieć kto zechcP 01obowe
mikro·""'
busy
wyposażo
pełnić fu.nkcję rodziców
ne między inwobeC dziecka, któ!'e -~ okteś
nymi w sprzęt
lonym balastem demoralizacji
reanimacyjny l
wychodzi ze swojej naturalnajnowszy
nej . rodz)ny? Kto podejmie
spnz:ęt
medyczryzyko jego wychowania jeny. ,Ponadto odznaczają łie dużeli deprawacja jest procesem

~i#i11- ;"i~

Jerzv Kataras1ńsk1I...- - - - -

Mam nad.ziele.
że
W~zlat
Zdrowia PRN w Piotrk-0wie zajmie w tej spra.wie i;.tanwwisko
i po,stępują.C zgodnie ;, obowlazu iącymi
przepisami, przyśle
nam odipo-wiedź w naibliższyin
czasie.
A swoją drogą d·zlennlka.rz
biorac za pióro powinien ba.rdziel liczy<' sie z tym co pubirkude. Można bowiem zro<b'.ć
krzYWde człowiekowi nawet w
pub!Lkacll. która 1'0>Si mylący
tytul „Rzeczy ludz.Jde",

MACIEJ ZDZIENICKI

W stylu
Marylin Monroe

Ja i O

R

K

Minęło już 11 lat oo $miercl
M a,rylbn
Monroe, a.le styl f!ej
a.kwrki,
która dla wielu byla
uo.s>obieniem
s.e/c.s.u,
żyje
oo
dz:ś, ozego doUJ<Oden;i su.kll!!e I
uozesanla na pa.ryisk.im po.k<izill
m/Xl.y (na U!;Jęciu).

CAF-UPI
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A~yśn1y

b li
oprani •••

Ten
I

p·1erwszy

-

serwacją

Specjaliści obliczyli, iź średnio rocznie
skie, spółdzielc~e i prywatne wypierają

pralnie mteJw prieliczeniu
na obywatPla 2 kg (slownie: 2 kilogramy) bielizny i
odzieży,
Jeśli porówna się to choćby tylko z 15 kg
pranymi w NRD lub CSRS la.t wo do~trzec „przer>aść" jaka nas dzieli w tym względzie od świata.

Malo kto wie także, że Lódź.
mimo Iż w zakłady pralnicze
bardzo
uboga,
w
dziedzinie
myśl! technicznej
stanowi kraJ.lWe centrum . Od 4 lat działa
tu Sekcja Pralnictwa przy zo
Poiskieeo zrzeszenia Inżynierów
I Technlkc'>w Sanitarnych.
Na
jej czele stoi doświadczony fachowiec mgr Inż. Antoni Mllczyń~k!.
z Jego to Inicjatywy
odbyła
się
w naszym mieście
krajowa
konferencja specjalistów i dziedziny pralnictwa . Zaś
w d nrach 29-31 maja br. obra-

bal .„

dować

będzie

Zcvklu „Konfrontacie11

dyś

obllczono na Sląsku,
Iż
rocznie wydatki z tytułu zwolnień lekarskich spowodowanych
schorieniaml skóry, grzybicami
Itp. związanymi z wadliwą kon-

odzieży

roboczej, prze-

wyższają kosztorys budowy dużego , nowoczesn.ego
zakladu
pralniczego.
Nie
rozwiązany

jest u nas problem pran ia bielizny szpitalnej
(60 kg miew przeliczertiu na I lóż
ko szpitalne), a I wsyzscy „cywilni"
obywatele
odczuwają
rosnący
deficyt usług pra I niczych.
Stąd
właśnie
wysoka
ranga łódzkiej konferencji. która może przyczyni się do rozwiązania
nabrzmiałych
w tej
dziedzinie problemów 1 będzie
miała pozytywne reperkusje dla
praktyki.
Cl p)

s i ęcznie

mvśli

Gnslronomin w zimie

o 'lecie

Międzynarodowa

Warszawskie
tkaczki
Wczoraj w Muzeum Hlstor11
otwarto kolej_
ze stałego Jut
cyklu - „Konfrontacje", Prezentowane są na niej prace
pięciu
warszawskich artystektkaczek, któryc h nazwiska liczą
się
w sztuce nie tylko
polskiej. Ich prace wystaWia.ne były na wielu wystawach
m i ęd z.vnarodowych I wielokrotnie zdobywały uznanie w postaci nagród I wyrótnleń.
Włókiennictwa,
ną
wystawi:

Maria Chojnacka, Anna Ur~
banowicz - Krowa.eka, Kry&tyna
Mieszkowska - Dalecka;
Maria Janowska i Kaztmlera
Gidaszewska pokazują w L<>.
dzi dorobek ostatnich lat pracy twórczej; nowe, Interesujące formy tkackie, efekty poszukiwań zmierzających z Jednej strony do uzyskania maksymalnej doskonaJ.ości warsztatowej,
z drugiej do
wyrażenia
Indywidualnych,
właściwych
stylowi
katdej,

KonfPrPncj;>1 Naukowo-Techniczna „Pralnictwo 1973" z udziatreści.
łem
Ok 500 przedstawicieli
kraju I zagranicy.
Nieprzypadkowo
fachowcy
Nasze miasto
posiada
nie tylko najmniej w kraju stałych
krajowi wygłoszą referaty doty.
mieJsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych, ale także
czą"e
technologii
prania. zaś
.
niedostateczną ilość letnich 0 gród ków kawiarnianych. Mamy
ich
goście z iagranicy omawiaws,ystkiego zaledwie 18.
jące osiągnięcia techniki w tej
Dyrekcja Łódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomiczdziedzinie. Pod względem wyp3nego zamierza różnym! sposobami - nie tylko poprzez nowe insażenla
pralni znajdujemy się
westycje
- powiększać liczbę miejsc kawiarnianych pod kolorodaleko w tyle. Nie rozwlązan~
wymi parasolami. Już w listopadzie ub. r. zrodziła się koncepjest
w
sposób zadowalający cja.
aby wzorem Innych miast w kraju wykorzystać w centrum
problem prania odzieży ochronŁodzi plac przed „Magdą" właśnie do tego celu.
Zamiast obTeatr Powszechny zapoczątkonei używanej w przemyśle Kieskurnych straganów z warzywami I owocami jaJ<ie tu się znajdują, powstalaby z prawdziwego zdarzenia letrtia kawiarnia. Przy
wal nową akcję pod nazwą
ok. 100 stolikach znalazłoby się 500 miejsc
kansumpcyinycn. Wie.
„Premiery bałuckie". Jej celem
czorem paliłyby sle girlandy kolorowych lamp, a w przyszłosc1
jest próba
zbliżenia
Teatru
postawiono by tu nawet kolorową fontannę. W ten sposób
ul.
Powszechnego do dzielnicy,
w
1
której on działa, oraz zmobiliP otrkowska w tym miejscu nabrałaby charakteru prawdziwie
zowania bałuckiego środoWiska
wielkomiejskiego.
Początkowo
dyrekcja LPPG starała się w Wydziale Handlu
robotniczego, aby Teatr PowPrez. RN m. Łodzi o przekazanie mieszczącego się w sąsiedztwie
szechny uznało za swoją scenę.
„Magdy" sklepu obuwniczego na zaplecze tej letniej
kawiarni.
Pierwszym spektaklem z tego
Wydział Handlu wyszedł z założenia, że jest rzeczą niemożliwa
cyklu było niedzielne przedstazlikwidowanie tej placówki,
a poza tym jest niewskazane zloWienie „Alkad z Zalamel"
kalizowanie letniej kawiarni w tak eksponowanym miejscu.
Calderona. Następną ;,premierę
Podobno tradycja .• studniówek" liczy sobie tyle lat tle dnt dzieli zwykle studniówkowy ba.l od
Mimo
tej
odmownej
odpowiedzi
władze
gastronomiczne
naszego
bałucką"
zaplanowano
na 25
mtituralnycli bojów. Faktem 1est, że na tym balu dużo w1ę cej my§ll się o tańcach I przyrzqmiasta nie zrezygnowaly ze starań o uzyskanie placu przed/ marca. Będzie nią „Klik-klak",
dziLnych przez mamy przysmaka-ch riiź o maturze. co jest oczywiste I również zgodne z tra„Magdą"
1
nie
tylko
przed
„Magdą"
na
stoliki
z
kolorowymi
komedia
współczesnego
autora
dycjq. Zmienia.Ją się jedynie tańce, fryzury (również u pa nów), ale sam ba.l stu.dniówkowy
parasolami.
Jak się ostatnio dowiadujemy. starania te zostały
polskiego Jarosława Abramowa,
jest. Jak to zawsze bywlUo, czymś niezapomnianym, od czego 'ut tylko st.o d?'l<i
de uzyskania
zakończone
sukcesem. Już 1 maja br. przed „Magdą" będzlP
(M.)
twiadectwa dojrrnlo~ci.
otwarta letnia kawiarnia. a jej zaplecze urządzJ się w stałej kaCzy maturo mlnf.e w równie przyjemnym nastroju e.o stud ntówka' Z taka nadzieja bawili •111
wiarence
mieszczącej
sJę
w
„Magdzie".
~
~'1\.'-.~'-~'1\.~~~
w mln ionq sobotę u-ezenntce I uczniowie '<las maturalnych XXI LO (gdzie z/iOźyl wtzyt11 nan
Nieco później w czerwcu lub w lipcu br. w pasażu ZMP rówfotoreporter) I tm•ych szkól łódzkich gdzie po atrakcjach
studnlówleowej nocy trzeba się l>ęn_leż
powstanie letnia kaw~arnla !,Lodziankl". Tu tak~e ustawi
Ctystość
dzle o•tro wzlq<! do ksiqżkł.
Cwsu zostalo d<>pra.wd11 nle ibV' wtele, a więc byle de .. ,
m &się ok. 100 stoltków z 5-00 m1eiscam1.
(J. kr.)
I
tur a I n ego balu.
tsO
Foto : r.. ot ej nic z a.k

„Prem iery bałuckie''

to idrowie
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WAZNE TELEFONY

w samo poł u d nte
. .••
.WARS''
.

Ciemne strony

„małego

Gd.ziet są te czasy gdy „WMs" ziwlugLwal na młaM znakomitego przedsiębiorstwa ha.ndtowo-giwtron.omlcznego,
gdy
<Lo ;ego restauracji na dworcu można się byle wybrad z rod.zLną na znakomitll obiad pod.a.ny elegancko, w mllej atmosferze?
Ml.od.z! to Jut tegp nawet nle pa;mtętają, mlodym
„ Wa.rs", dworcowa restaura,eja, dworcowy bufet kojQd'zą liię
z Piwkiem .••

jasnego"
urozmiifcon11
jak
ra.no,
gd111
dzieci iplesza <Lo szkól. Wybór
nc;tomiast zmalal. Towa.rtkle dyskus1e
o
tyciu,
rósl
odór wokole
z
resztek
cl.enkusza wylewa.nego
„dla ciObrych duchów marginesu ..." - pod n.ogi.
Lala s1e

Informacja telefoniczna
Strat Pożarna
08, 666-łl,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
Informacja PKS
265-98,
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczna
Poi:otowle cieplownlc2e

s!ę

wttuia:
„Nie ma. .•. " Cud, czy
.,iactna."„.
Nleslusznle! Wczoraj dokonaco? I Dalsze porcje salabki motZUmy lustracjl punktów gastroAch, gd.Zlete§cle cza.sy, gdy
by zjeld w bufecie na Ka·
nomicznych na niektórych lódz·
.,Wars" byl synonimem znakollskiej, albo w resta·uracjl, tamkich dworcach. I okazało się,
mitej kuchni
Pewnie, zarobki
że by! tei dorsz po grecku oraz
te „ Wars" naJwyra~niej urza·
mieli wtedy mniejsze - bo nie
kana.pkt a twarożkiem. Wybór
dz!l tradycyjne śwlntobicle. W
ma jak p•zv piwku ... A, te cza.ta.kl 60bie - nie nadzwyczajny.„
kioskach na Dworcu Fabryczsem na tora.cli pocląq pokroi ptZrol>tltfmy tę rundkę Jeszcze
nym
oferowano grubo krojonq
jameoo piwosza jak w Koiusz·
raz ok. godz. 15. 'f'Jo, tym rakaszamkę, takqż pasztetowa (czy
ka-eh cóż. di>pust Boży, tak
zem U>ybór J>łwoszów byt beJ
wątrobianą? I) oraz bull« 1 semu
Wfdad byle sądzone.„
J>Orównania większy - ta.kl sam
rem
I
piwko
oczywi$cie.
J. POTĘGA
prlltWle, a mote jeszcze b11Jrdz!ej
Rucli byl niewielki. w poludnl.e piwosze qdztel s!ę po miel·
cle rozłażą. a.le ł ta.k pod dasz·
klem z falistego plastiku zellrala S'!e Ich swra oromadka. Oferowa.no im tu biM'ko zimne ł
stępnego dnia popełnić samo•
I grz-0m.e, staro obok si/<.rzynka z
19 1tyc1mla młoda dziewczyna
bójstwo.
N a szczęście odrato.,Coca-Celą".
ale pełniutka. bo
wracająca do domu została zawano
ją.
23 stycznia zgłosiła
któż będ.zi.e w siebie lal to be.zczepiona prze2 swojego znajosię
do KD MO Polesie I zamego z pracy. Zaproponował on
procentowe pa,skud.ztwo?I
Do
wiadomiła
funkcjonarius:ay o
jej, ;te razem z dwoma jeszcze
piwka oferowano czekoladę Jutym
wydarzeniu. Kilka dni
kolegami
pójdą do parku na
goslowtańską d 30 zl kawatek I
później
trójka
gwałcicieli
to•
Zdrowiu
I
wspólnie
wypiją
Td nie byle amatorów, •.
stała aresztowana. Są nimi Jóprzyniesiony ze sobą alkohol.
Poszlt$my do nowo otwa.rtego
zef
R.,
Włodzimierz
s.
i
Pliwe1
Dziewczyna
nie podejrzewając
po rem&ncle hallu kasowego.
K. mleszkaflcy
Teofllowa.
niczego - zgodziła się. Wówczas
ClepZo tu, pnytulnle. Na lclaRozprawa sądowa odbędzie się
trójka
napastników dokonała
na.eh nap,sy „Palenie wzbr0rtl.o·
w
najbliższym
czasie.
na niej gwałtu.
ne". ale kto by slę tym prze1(J, C.)
Oszołomiona I na wpół przy•
mowal? Kliku kolesiów po J>IW·
tomna dziewczyna usiłowała na.
ku oplerale się o ma.rmury. rzucalo za.kazanvm slowem ł ntedopalkaml: .• A co, może się nie
podoba? I ... "
PoJechall§my
nii
żabieniec.
Pa!Dl!onl/< dworeąwy.
chell to
jące ze Zd. WoU o godz . . lUO
Wtorek literacki" - Wie•
§rodek dnia, pelen ludzi. Cie1 22.35.
czór autorski Igora Slktryckle~
kawe jak sl111 pom,eszcza llltem.
go,- o godz. 18 w Klubie M P i K • - - - - - - - - - - - - - - w niedzielny rainek1 W koryta(Narutowicza
8/10).
Koncert
mu
rzu wtodqcym do WC faklS nie
zyki popularnej w wykonaniu
golony obvwa.tel Jc.ończvl Prze·
Orkiestry
Seniorów pod dyr.
tuwa<! !lulkę . Obok kas peumn
B . Ligęzy o godz. 18 w Bibliokl<>d;v~ !>ędzte !>uf~ n.a ra.zlR
tece
Rejonowej
nr 3 (Rudzka 7).
przywa.b!a.Ja oko brązowe boa·
t:erle .
•
Ze względu na prace to·
Nil KIUl!k!ej kk>!k pe J)ra-we1
rowe zostanie dzisiaj od godz.
stronie - Tl,leczynn11. kiosk po
1ł do godz. 24 całkowicie wstrzy
lewej sprzedaje piwko. w kair·
many ruch podmiejskich pocią
nym rządku ustawitl S'!ę kudlagów elektrycznych na linii Lódź
Wc-zoraj rano o godz. 10 na
cze, brzęcza blbt.elczyny. gulgoKallska - Pabianice. Kursować
terenie ekspedycji
PSK przy
cze MltaWll ciecz wlewa.na da
będą tylko
pocią!li wa·hadłowe
ul. Gdańskiej 81 doszło do traro1>Bschnt11tvch qa,rdel. które naoraz wprowadzona zostanie kogicznego
w
skutkach
wypadku.
moczone pot.em rzucą „mięsem"
munikacja
zastępcza
PKS
Zatrudniony tam ładowacz Je·
(przejazd za ważnymi biletami
w kobledr111 pyta.jącq o bulk11 .•.
rzy O. stojący za samochodem
kolejowymi). Ponadto odwolane
Nil Smugowej - dworzec PKS
ciężarowym nie ząµważyl cofa·
- tet po świn.ioblcm: l'Msza.nka \ zostaną dwa pociągi pasażerskie
Jącego · się
innego samochodu.
nr
520
i
570
relacji
Zduńska
ł pa.sztetowii. Zjqd,anny ostatnlq
W wyniku
zgniecenia poniósł
Wola - Lódź Kaliskar odjeżdżaf)OroJę scUa.tkl.
Nil pytanie o
śmierć na miejscu..
pliwleo Pa.ni bufetowa odpo-

=

ZnoUJu gUJolt

CO DZIEN' NIESIE

WIELKI - EOdZ. 19 „Halka"
POWSZECHNY - g. 11, 15.30
„Słoneczny kraj", eodz. 19.15
„Klik-klak"
NOWY - godz. 16, 18.30 ;,Kara.
bi ny„

MALA SALA gnańcy" '

l

DZIBNNIK

ŁODZKI

nr 37 (7628~

eodz. 20 ,;Wy-

JARACZA - godz. 15.30 „Pia•
cówka", godz. 19 „Hamlet"
TEATR 7.15 - godz. 19.15 ,,Trę·
dowata"
MUZYCZNY - godz. 19 „Opiekun mojej żony"
ARLEKIN - nieczynny
PINOKIO - godz. 17.30 ;,Flisak
1 Przydrótka"

(franc.) od lat 171 godz. 15.30;
17.45, „Waleria 1 tydzień cudów" (czeski od lat 18 g, 20
STYLOWY „Trzy krok! w
szaleństwo"
(wl.)
od lat 181
godz. 15.30, 17.45, 20
STUDIO - „Adalen 31"
(A)
(szw.) Od lat 16, godz, 18.15,
20.30

SZTUKI (ul. Więckowskiego 38)
godz. 12-19
BISTORU
RUCHU
REWOLUCYJNEGO
(Ul, Gdańska 13)
godz. 111--17
HISTORII
WLOKIENNICTWA
(Piotrkowska 282) godz. 10-17
ARCHEOLOGICZNE
l
ETNO·
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
godz. 12-18
EWOLQCJONJZMU (Park Sien•
kiewicza) godz. 10-17
LODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-15.30 (kasa
czynna do lilOdz. 15)
PALMIARNIA -

nieczynna

10, 17.30, 20
CZAJKA - „Kaszebe" (poi.) od
lat 16, godz. 17, 19
DKM „Tam,
gdzie rośnie
zielony bór" (jug.) od · lat 16,
godz. 16, 18, 20
KOLEJARZ nieczynne

BAI.TYK - „Narkomani'" 'USA)
od tat 18 godz. 10, 12.!5, u.ao.
17, 19.30

między

LUTNIA - „Biały ptak z czarnym znamieniem" (radz.) od
lat 14, godz. 15, 17, 19
POLONIA
„John I Mary"
(A) (USA) od lat 18 godz. 10.

samochodami

WlSLA
„Klan Sycylijczy.
ków" (franc.) od lat 16 go::lz

12.15, 14.30; 17, 19.30
JO, 12.30, 15, J7.30, 20

WLOKNIARZ - „Niebieski żoł
nierz" (USA) od lat 16, godz.
10, 12.151. 14.30. 17, 19.30

WOLNO$(; „Prywatna wojna Murphy•ego" (ang.) od lat
16 godz. 10, 12.30, 15, 17.30, 20
ZACHĘTA
„Wielka wló-::zę
ga" (franc.) od lat 11 godz
10. 12.30, 15, 17.30, 20

WK

„żandarm

SOJUSZ „Hibernatus" (fr.)
od lat 11, godz. 17 „Na samym dnie" (B)
(NRF· USA)
od lat 18, godz. 19
STOKI „Hełm
Aleksandra
Macedońskiego"
(A)
cradz.)
od lat 11, godz, 15.30, „Porachunki" (B) (ang.) od lat 18;
godz. 17.30, 19.45
SWIT - „Bądź w porcie nocą"
(USA) od lat 14,
godz. 10,
12.15, 14.30, 17, 19.30
DYŻURY

APTE&I

u.

DYZURY

SZPITALI

Szpital Im. M. Madurowlcza ul. M. Fornalskiej 37 - dziel·
nica Polesie oraz a dzielnicy
Sródmieście
z poradni K, ul.
10 r.utego 7/9.
Szpital Im. H. Wolf, - ut.
Lagiewnicka 34/36 dzielnica
Bałuty.

GDYNIA - „Grubasek" (A) od
lat Il (czech .) g. JO, 12, 14, 16
„Wakacje we czworo" (wł.)
od lat 18, godz. 18, 20
HALKA „Wspanialy
Red"
(A) od lat 7,
godz. lj.30.
„Czlowiek w
pięknym krawacie" (fr.) od lat 16, godz.
17.15, 19.45
l

MAJA - „życie
rodzinne"
(A) (poi.) od lat 16, godz. 16,

18, 20

MLODA

GWARDIA (A) (radz.) od
godz. 10, 12.15 „Moja
Maud" (franc.) od lat

14.30, 17,

;,Woda
lat 14,
noc u
18, &.

19.30

MUZA „Ujarzmienie ognia"
(A) (radz.) od lat 14,
godz.
16, 19

OKA
„Love story" IUSA)
od lat 16, godz. 10, 12.30, 15,
17.30, 20

POLESIE - „o dwóch takich
co ukradli ksieżyc" (poi.) od
lat 9, godz. 17, „Pokusa" (Wl.)
od lat 18, godz. 19
POPULARNE - „Dom wampirów" (ang.) od lat 14, eodz
15, 17, 19

PRZEDWIOSNIE
„Historia
miłości"
(hiszp.)
od lat 1ł
godz. 15.30, 17.45, 20
PIONIER - „12 krzeseł"
(Al
(radz.) od lat 11,
godz. 15,
17.30, 20

sit; żeni'.~

12.30, 15, 17.30, 20

ROMA - „Kochany drap!eżn!k''
(A) od lat 7 (radz.) gOdz. 10,
11.45, 13.30, „Doczekać zmroku" (USA) od lat 16, lil0'1Z,

Zgierska 146, Narutowlcza
Piotrkowska 225,
t:.utomlerska
146, Dąbrowskiego 60, Obr. Sta•
Ungradu 15, Al. Kościuszki ta.

życia"

Kl N A

lat 11 (poi.) godz. 15.30, 18.43
REKORD - „Był sobie łajdak"
(USA) od lat 16,
eodz, 10 1

15.15, 17.30, l.9.45

TATRY - ;,Hajducy
kapitana
Angela" (rum.) od lat 14, g.
12.15, 14.15.
Bajka „Promyk
slońca" godz. 16.30.
Pożegna
nie z filmem „Znalem ją dobrze" (wl.) od lat 18, godz.

MUZEA.

• „

Zgnieciony

835-ł&

395-85
334·28
288-81

TEATRY

zakasek

czyły

03
295·55
09
07
&s5-5S
547·20

POKOJ :::'.'. „Krzyżacy•~

(A)

od

Szpital Im. H. Jordana - ut.
Przyrodnicza 7/9
dzielnica
Widzew.
I Klinika Pol,·Gin. - ut. M.
Curie-Sklodowsl<iej IS - dziel·
nica Górna.
U Klinil<a Pol.·Gln.
ut.
Sterlinga 13 - dzielnica Sródm!eścle poradnie K Nowotki 60 l Koocińsklego 8, ,
Chirurgia ogólna
Szpl!at
tm. Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńskich

61)

Chirurgia urazowa Szpital
im. Biegańskiego
(Kniaziewicza 1/5)
Laryngologia
Szpital Im,
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka
Szpital im,
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia t IBf'Yngologia dzlł'cięca
Instytut
Pedlatril
1Sporna 36150) .
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barllcklego (Kopclt\skiego 22)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska Slacjl
Pogotowia Ratunkowego
przy
ul. Sienkiewicza 137, teL 666·61
Ogćlno!ódzkl
Telefoniczny
Punkt Informacyjny dotyczący
pracy placówek slużby zdrowia
telefon 615-19, czynny
jest . w
godz. od 7 do 21, oprócz niedziel.

c:nn1111111111111m111mnnm1n1111111111m111111'.!
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SZCZEPIENIA
OCHRONNE

-:5~

Zarządzenie Nr 2/73 Wydzialu Zdrowia 1

~

-~

E

.:
:

Opieki Społecznej Prezydium Rady Naradowej m. l.odzi z dnia 16 stycznia 1973 r.

:

ochronnycb przeciwko durowi brzusznemu na tere-

:
:

nie m. Lodzi w latach 1973/1974.
Na zasadz.le § IO .ist. 2 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
30, X. 1964 r. w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych przeciwko chorobom
zakaźnym (Dz. U. Nr 40 poz. 273) Wydział
Zdrowia i Opieki Społecznej Prezycllum Ra~;'ęp~j~~odowej m. Lodzi zarządza, co na-

:
:
:
:
:
:
•

I 1. Na terenie m. ł..ocl"Lł przeprowadzane bę-

5

:

w sprawie

:
:
:
:
:
:

5
E
5

5:

obowiązkowych szczepień

dą w roku 1973 i 1974 obowiązkowe
szczepienia ochronne przeciwko durowi

§_

§ 2.

:

:

:
:

:

„
==„

w~.
3) mieszkańcy

:
:
•

5
:

•=

posesji nie skanalizowanych, w których zamlesz.kują no.siciele paleczek s.typhl,
4) pracownicy MPO,
5) pracownicy Centrali Ogrodniczych,
6) pracownicy przemysłu I handlu warzywno-owocowego,
7) pracownlcy rolni (zatrudnlenl w PGR
i we własnych gospodarstwach rolnych>.
8) hodowcy zwierząt futerkowych,
9) pracownicy Zbiornicy Odpadów.
§ 3. pkt. 1) Osoby wymienione w § 2 w
pkt. 4 - 10 o Ile nie były do-

=
§
•

•

„

5
:

„

~~~~~~mus,zcp~cfii~gnaeją d~dc:1{~0~!

:

5

nen1u

:Y:ds~~~=ni~ies~i;:epion~stęg~

:

uptyWle

e
•
•

5

:

:
:
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=

•
:
•

C
„
5
:

5
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=
§
:

wstrzyknięciu

l

szczepionki

roku,

pkt. 2) Wszystkle pozostałe osoby wymienione w § 2 podlegają jednorazowemu doszczepienlu.
ł ł. Szczepieniom
nie
podlegają
osoby,
u których lekarz społecznego zakładu
stuźby zdrowia stwierdzi przeciwwskazania do szczepień, przez okres do dnia
ustąpienia tych przeciwwskazań.
§ 5. SzcLeplenla w roku 1973 przeprowadzane będa w okresie od 15 IL 1913 r do
•
•
31
1973
• Ili.
r.
§ 6. Szczepienia odbywać się będą we wszystkich rejonowych poradniach ogólnych,
oraz gabinetach zabiegowych przychodnl p zyzakladowych
r
·
I 7. 1) Pn:ychodnie rejonowe przeprowadzą

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

§
5

E

:
:

:
:
:

rozpoczęcia

26

lutego

Zakłady Gazownictwa proszą o legitymowanie osób zgłaszających się do
przebudowy urządzeń gazowych.

i;;~::i~::l~m w~~;i::s~w~rc~P !~:::;:i~ ~
E

§_

Lódzkie Okręgowe Zakłady Gazownictwa przystąpiły od dnia 1 lutego
1973 r. do przebudowy urzą.dzeń gazowych z gazu miejskiego na gaz ziemny
w rejonie ograniczonym ulicami: Dą
browskiego, Tatrzańską, Zbaraską i
Kossaka.
Przewidywany
termin
dostawy gazu . ziemnego 1973 r.

~

ochronnych przeciwko durowl brzusz- :
nemu będą objęci mieszkańcy miasta •
w rocznikach od 1953 r. do 1913 r.:
l) !f1iesz.kający w posesjach nie skanall- :
zowanych,
:
2) mieszkający w posesjach nie podtączo- :
nych do miejskiej sieci wodociągo- :

•

UWAGA, MIESZKAŃCY
OSIEDLA DĄBROWA!

1

Reklamacje I wnioski prosimy zgła
szać bezpośrednio u kierownika Bazy
znajdującej się przy ul. Niższej i Broniewskiego (barakowozy) lub legitymowanie do LOZG nr tel. 300-26 lub
395-85 wewn. 83.
1107-k
~---- ........................ _ _,...,...,_

POKOJE, kuchnię, rozkladowe, kwaterunJwwe
bloki, zamienię na 3 pokoje z kuchnią, rozkladowe, kwaterunkowe bloki. Oferty „18J4" Pra- Dr ZIOMKOWSKI, skórsa, Piotrkowska 96
ne, weneryczne.
16-19.
Piotrkowslca 59. Oprócz
1903 g
KIELCE
M-2 spól· sobót
dzielcze, zam i enię na podobne w Lodzi.
Tel. CZERWONIEC Konstanty
627-28, po 17
1826 g - ginekolog, Tuwima 20
1351 g
POICOJ z kuchnią 41 m
bloki kwaterunkowe, za- Dr Jadwiga ANFOROmienię na podobne 2 po- WICZ
- skórne, wenekoje. Tel. 503-85, po 16 ryczne 16.30-19, Próch ni2015 g
·ka 8
!VIALŻEŃ°STWO
bezdzie1ne - członkowie spół- PRACOWNIA
dziewiardzielni mieszkaniowej po stwa ręcznego
(suknie,
szukuje
mieszkania sa- swetry i inne)
poleca
modzielnego z wszystk i- swoje uslugi. Fornalskiej
mi wygodami.
Oferty 18, m. 51, tel. 294-07
„2272" Prasa, Piotrkow1952 g
ska 96
---~-------1 WYTNIJ!
Zachowaj! POSZUKUJĘ
mieszkania Pracownia
szewska samodzielnego lub poko- Luczak, Wschodnia
16
ju z niekrępującym wej- (przy Pólnocnej) wyk_ościem. Oferty „2Z88" Pra nuje:
wymianę obcasow
sa Piotrkowska 96
i rozszerzanie czubków,
2

:
:
:

czone w stanie
surowym
ogrodzone, w
Sokolnikach
sprzedam.
Tel. 639-19
1921 g
GOSPODARSTWO rolne
7,30
ha,
zabudowania
murowane sprzedam. -

kanie. Piotrkowska 288/90
m. 48, Mały murowan:ec
(W podwórzu)
1926 g WPISY na zaoczne (korespondencyjne)
kursy
LODŻ pokój, kuchnia, proj ektantów (kalkulatoblisko centrum, umienię rów)
kosztorysowych,
na podobne w Aleksan- asystentów projektantów
Nakielni<!a nr 1, Aleksan- drowie Lódzkim. Oferty (imynierów budowlanych
„1937" Prasa, Piotrkow- i mechaników), kreślarzy
drów Lódzki
1954 g ska 96
konstru·kcyjnych, budow_
, DOM jednorodzinny, olany>ch,
instalacyjnych,
gród 400 m kw. sprze- POKOJ
maszynowych przyiz
kuchnią
w
dam. Mieszkanie na za- Ciechocinku, zamienię na muje, szczegółowych p1mianę w blokach. Zgierz,
podobne w Lodzl. Wia- semnych . informacji uObr. Pokoju 5, Kwiat- domość: Lódź, Więckow dziela „Wiedza" _Kraków,
kowscy
1898 g skiego 40, ro, 22, gocl,e. kod 31-139,
ulica SpaGARA.Z w rejonie Ka- 1!1-20
1946 g sowskiego. . 8
(boczna
sprzaka - Wrześnieńskiej
1136 k
Lobzowsk1eJ)
kupię.
Oferty
„ 1871 „ MALŻEŃ°STWO z dzie- MATEMATYKA
fizyka
Prasa, Piotrkowska 96
ckiem poszukuje miesz- - mgr Niepdkojczycki.
kania. Oferty „1932" Pra 533-20
1914 g
DZIALKĘ rolną
84 ary sa, Piotrkowska 96
z planem
na budynek
UDZIELAM
korepetycji
gospodarczy na Sikawie BLOKI - M-3, I piętro uczniom klasy VIII. Mgr
- sprzedam. Wiadomość: (Doly), zamienię na wię- Golonka, tel. 204-16
Sienkiewicza 61-5
ksze z wygodami.
Tel.
1964 g
1805 g 5()5-34
1925 g
MATEMATYKA,
fizyka.
GOSPODARSTWO
rolne _M___S_r_o-zk_l_a_d_o_w_e__k_w_a-te-- 272-41, Kawczyński, godz.
za~lenię na 16 _ 18
l846 g
4,85 ha nadające się na runkowe,

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

~i~~rml.nu zgłoszenia się

na szczepie.
2) Powstale osoby wymJenlone w § :z
obowiązane są zglaszać stlę do szcz~
plenia bez wezwania.
§ 8. Szczepienia są bezplatne.
• ~ wp1s dO
§ 9. Dowodem zaszczep Ien i a ,e„.
legitymacji ubezpiecz.enlowej lUb za.
świadezenie szczeplenne, opatrzone urzędowym stemplem.
'
'
§ 10. osoby winne niedopetnlenla obowiązku
dd I
·
ż j
I i
po an a się wy e wym en onym szezepleniom w terminie określonym w § 5
podlegają z.godnie z art. 115 § l KodeksU Wykroczeń kan:e gn:ywny do 3.000 ZI,
KIEROWNIK WYDZIALU
Dr nauk med. T. Lewy

:
:

~

sprzedam. Pycio,
Stare Złotno 111

Lódź,
1815 g

szerzanie kozaczków, v.,y
ekspresów (powierzonych), fleki
odporne na ścieranie oraz
wszelką
naprawę
obuwia
1911 g
PIASEK
zw1r budowJany - dostarczam. Lach
Mieczysław,
Zgierz, Buczka 18, tel. 16-20-63
1810 g
----------MAGIEL
superprasowacz przyjmuje bieliznę,
firanki, zasłony i inne
rzeczy.
Oplata
niska.
Warywodzka, Wólczańska
4, magiel
1869 g

=
=:
=
„

=
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:
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100 zł
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'---#.~t/fJ~ 2"i~ 3 15
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SZKLARNIE 9X30 (kotłownia) nowe, plac
2 tys, m kw. - sprzedam, tel. 4118-40, po 16
1939 g
----------GARAŻ na ul.
Pietrusi11sk!ego do wynajęcia.
Oferty
„1883"
Prasa,
Piotrkowska 96

I=== 1===KARNAWAŁOWA
I===·=== I===•===

~

MALŻENSTWO

„MoskwicUl 468"
po wypadku lub do remontu. Eugeniusz Mazerant, Piotrków Tryb., ul.
Sienkiewicza 23, m. 3
„SYRENĘ 105"
po 4.000
km
sprzedam.
Oferty
„1886" Prasa, Piotrkowska 96
„WARTBURGA 353", rok
1971,
przebieg 14.000 sprzedam.
Tel. 345-15,
godz. 18-:11
1901 g
CHOINKĘ
do „Renault"
nową,
czterobiegową _
sprzedam. Lódź, Traktorowa 113 B, m. 78, blok 3
1931 g
KUPIĘ

I

pielęgnujące ciało, utrzymujące prawidłową

linię,

zapewniające

fizyczną

świeżość,

zainstalowane w zakładach
SPOLDZIELNI
FRYZJERSKO - KOSMETYCZNEJ

„P O S T

Ę P'~

przy ul. ul.:
Limanowskiego 34, „Renesans", Lutomierskiej 142 „Karolinka"
(pawilon),

....

______

Piotrkowskiej 76 „Romeo",
Nawrot 7, „Wiosna".

...._____.

ELEKTRYKOW,
SLUSARZY
mechanik sprzetu bu.;
dowlanego,
BETONIARZY,
ZBROJARZY,
- MURARZ'k'-l'l'NKARZY,
- BLACHARZY-DEKARZY,
zatrudni natychmiast Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Chemicznych „Chemobudo·
wa Lódź" w Lodzi, ul. Aleksandrowska
nr 67. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnienia, kadr I szkolenia, pokój 6 lub 7, teL
597-39, oodziennie w godz. 7-15.
516-k

i'.~:f;:ń~~~ ~olect s~~f~

ty „l9'55 „ Prasa,
kawska ~

=

ELEKTRYCZNE APARATY
DO MASAŻU,

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

Piotr- matyka, po godz. l7, tel. Wladysla~owle n,act mo:
2077 g rzem, blisko plazy. Dom
254 _28 Szybalska
:
'
pomieści 30 osób
oraz
KWATERUNKOWE
po- ICOREPETYCJE:
mate- urządzenie kruchni.
Jan
„
'J
ma.tyka,
fizyka,
chemia.
Domin
ik,
Wladyslawowo.
„
suu1'TTĘ ślubną _ sp~e- ko . kucnnię, blpki J?rzy
.
k
:
:
·~·•
b
•k
parku Helenów zamienię Tel. łl4-41, mgr Burzyn- Ląkowa 15
13U
·=· ~;pm.
Przy yszew~96 ~eg~ na wjększe e~ent. spół- ska
1660 g - - - - - - - - - - „
dzielcie. Tel. ~6-83, po UCZENNICA
·1at 17-18 5 LUTEGO zgUb\!am VI
: StaRnU. BY M~lO, M-12, M-16 17
1947 g potrzebna. zakład toto- okolicy kwiaciarni, P_iotr
10
sprzedam.
Tel.
graficzny, 22 Lipca 28
kowska
20 lub p.zed
:
: 501 _45
1959 g DWOCH panów z Warg cmentarzem na Radogo1848
: --------szawy odnajmie
polcój - - - - - - - - - - s11ezu większą sumę pie•
:
: PIESKI
maltańczyki . - na pól
roku. Oferty POMOC do dziecka 'pil- niędzy,
bardzo
ważne
:
: sprzedam. Lódź,
Sc1e- 1879·' Prasa Piotrkow- nie potrzebna. Zgłoszenia dokumenty l zdjęcia. Lagiennego 20, niedziela po ;'ka 96
'
po godz. 16, Próchnika skawego malazcę proszę
1973 g - - - - - - - - - - 49, m. 20
: godz. 14
1800 g o zwrot za wynagrodze•
• FUTRO nowe lapk! ka- PRACUJĄCA poszukuje
niem:
Felińskiego 5 A,
:
866-k : rakulowe brązowe. kol- dwuosobowego pokoju z DO lekarza
potrzebna m 12 II P
Dąbrowa.
·111111111111111111111111111111111111111111111111111111r nierz
ork·
rozmiar mekrępuiącym weiśc1em. pomoc domowa docho- Matczitk
•
2179 g
11
z n
I,
Oferty
2250"
Pra:!a, dząca 3 razy w tygod- - - - - - - - - - 4&-50 sprzedam._
Cena Piotrkowsk~ 96
nlu.
Bojowników Getta
.
17.000. Wschodrua 41-10. - - - - - - - - - - - - warszawskiego 12, m. 41 DNIA 4 lutego zgubiłam
godz. 17-19
1995 g WROCLAW - kwaterun1854 g złotą bransoletkę
(pak
2
k · k h
- - - - - - - - - - - miątka) na trasie ProKUCHNIĘ
węglowo-ga- ·owe
po oie„ . uc nia, POMOC domowa docho- mińskiego - Przybyszew
zową
sprzedam. Po wygody
zamieruę
na dząca lub na stale po- skiego. zwrot za wynaw;ę.ksze w Lodzi. Oferty
g od z. M· Tel · 480-33
„30415",
wroclaw, Prasa, trzebna. Brzozows k"1ego 4 grodzen lem. Dą b ro wsk·e
i 1880 g Ruska
15
1345 k m. ~l. tel. 44J-56
2140 g go 16/18, m. 17
1971 g
. kr
ZATRUDNIĘ akwizytora PRZEPRASZAM panią D.
KURY młode, dobre nio- POSZUKUJĘ
ski - sprzed~m. Wycie. me ępują- wprowadzonego w pracę
czkowa 26 (róg warszaw- cego pokoJu z wygoda- po blokach.
Oferty _ Kazimierską, kontrolerkę
skiej)
1891 g mi (chętnie z telefonem) „ 1878„, Prasa, Piotrkow- zam.
Mierzyńskiego 23
- centrum na 4 mie- k
za incydent w a,ulobuZ
POWODU
wyjazdu siące. Tel. 839-11
2184 gs__a_oo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ sie linii „69" dnia 17.X.
sprzedam psa - setera 1 - - - - - - - - - - . . . : : ; MLODY, posiadający pra 11972 r.
Sprawa X up.
czarnego
podpalanego, M-2 Traktorowa wo jazdy przyjmie pra- 690172. Bogumil Kotliński,
suczkę. Tel. 527-81, godz. bloki, zamienię na M-2 cę. Oferty „1957" Prasa, Lódź, Studzienna 16
14-18
1825 g lub kawalerkę - bloki. Piotrkowska 96
195-0 g
SLUBNĄ suknię kana- Tel. IW-62, po 16
1936 g
dyjską (komplet)
sprze- POSZUKUJĘ
kawalerki
dam za 8.000, tel. 639-88, lub samodzielnego pokopo potudniu
1812 g i~~tr~~~;~a"~~92'' Prasa,
:
:_
•

IDEALNĄ SYLWETKĘ ZAPEWNIAJĄ

OKULARY dla dzieci i
młodzieży wykonuje szyb
ko specjalistyczny punkt
usługowy „Foto-Optyka" INŻYNIERÓW t TECHNIKÓW budownictwa
przy Ośrodku Matki 1 lądowego z długoletnim stażem pracy w
Lodzi, ul.
Dziecka w
Lódzkie Przedsłę·
Moniuszki 5. Duży wy- wykonawstwie zatrudnJ
bór
odpowiednich
o- biorstwo Budownictwa Miejskiego nr I w
praw. Naprawy na po- Lodzi, ul. Piotrkowska 55. Zgłoszenia przyj.
czekaniu
714 k
muje dział kadr I szkolenia w godz. 7-15.
NAJSTARSZE w. Polsce
Biuro Matrymonialne ITC - Zakład Doświadczalny zatrudni zaraz
0
0
SLUSARZY, mistrza obróbki skrawaniem,
44 MATEMATYKA - maturzystom, studentom. - usługi w kojarzeni.u mal Tl!:CHNOLOGOW w zakresie budowy maszyn
1969 g 257-57,
i aparatury pomiarowej z wykształceniem
mgr Pluskowski żeństw
1134 k
wyższym lub średnim technicznym i kilku.

5
:
5
1
~~~~~~f;~ l~só~re~fe~ ~~aiz~~ny~ 5 ~ro~~'c\':r0~ni~ b~odlz~k~ ~;~n: ~~2.godi.elB-~~3-

w § 2 pkt. 1-3, 1 i 9 oraz wyślą do
nich wezwania z podaniem miejsca

UWAGA, PAN IE!

mianę

DZIALKĘ 1.700 m, stud- PRZYJMĘ jedną paniendnia, budynki podpiwni- kę pracującą na miesz-

E
•

:
•
:
:

W AUTOBUSIE ;';?4" :;;
dnia 4.II. br. pozost3wltern
teczkę z ważnymi
dokumentami.
Znalazcę
proszę o zwrot za wynagrodzeniem: Lódź, Selerowa 22, Sadowski
2153 g

skracanie, zwę2anie, roz-

'

E
„

DNIA 29 stycz,nia zginęla na :Ęładogoszct.u sukawyżel krótkowłosy, maści dereszowatej z brązowymi tatami.
OdproPRZYCHODNIA Skórno- wadzenie lub informa::ja
Wenerologiczna m. Lodzi, - wynagrodzę.
Wiadoul. Zakątna 44, I pię- mość: Sasanek 49
1965
tro, rejestracja,
przyjmuje całą dobę (oprocz
niedziel)
udziela porad
w zakresie chorób wene_
rycznych i leczy bezplatnie
1085 k '

MIESZKANIE
M-3 do
wynajęcia
na dwa lata.
Oferty
„1859"
Prasa,
Piotrkowska 96
ZGIERZ - M-2 zamienię
na
podobne
Lódź.
Tel.
831-08 do 11 od
16-18
1850 g

z dzieckiem wynajmie lub kupi mieszkanie
własno
sciowe z niekrępującym
wejściem (może być bez
Oferty „1863"
wygód).
Prasa, Piotrkowska 96
DWIE sublokatorki przyj
mę. ~2 Lipca 1/3, m. 9 A,
w godz. 16-18
1881-1894
POKOJ, kuchnia - bloki kwaterunkowe, 39 m
kw., II p. Rondo Titowa, zamienię na więk
sze - blok! w
tejże
dzielnicy. Oferty ;,1895"
Prasa, Piotrkowska 96
M-3 kW:ate.runkowe, I p.
- zam1eruę na większe
(bloki), Karpacka 19, m.
20, po 16
1897 g
ZAMIENIĘ

pokój, kuch-

MUSICORAMA NR 13
• 13 lutego 1973 r. ~ godz. 17

na · dwa poM-2 - spółdzielcze, roz- koje z kuchnią - rówkladowe 1 kawalerkę - norzędne.
Wiadomość:
bloki - centrum, zamie· telefon 303-61
1836 g
nlę na 2 pokoje, kuch- - - - - - - - - - - nię. Traktorowa 63,
m. PO KOJ,. kuchnla,. bi.ok! DZIALKI budowlane (o- 195, po dziewiętnastej
srodm1esc1e, zam1eruę r:a
siedle domków jednoro1941 g dwa
pokoje z kuchnią
dzinnych) sprzedam. Wia - - - - - - - - - - - lub większe z wszystkidomość: Janicki, Zgierz, POKOJ, kuchnia, przed- ml wygodami.
Oferty
Kamienna 13, tel. 422-66 pokój 40 m kw. i po- „1837" Prasa, Piotrkow1944 g kój 15 m kw. w Innej ska 96
dzielnicy - stare
bu- -~--------downlctwo (woda w m!e_ P 0K0 J z
kuchni" 2,80 ha z budynkami - sZJkaniu) po remon- wygody, śródmieście, sta
sprzedam. M!!Jcolajewlce, cie, zamienię na 2 (du- re budownictwo, zamlep-ta Lutomiersk, Stan!- źy metraż) lub trzy po- nię na 2 lub 3 pokoje
sław Sokołowski.
Oglą- koje z kuchnią.
Oferty z kuchnią - bloki. Oferdać w niedzielę do go- „1923" Prasa,
Piotrkow- ty „1861" Prasa, Piotruziny 14
1943 g \ ska 96
kowska 96

.

spotykamy się

Ili
.

na

w HALI SPORTOWEJ,
im~:;~Ao~it~ó~a~~ przez

Uwzględniają,c karnawałowy okres za-

1
•11
Ili
•

111 baw Estrada Lódzka pragnie przedsta.11 wić sympatykom muzyki mlodzieżowejl
li

1
·11
1

·11

9"f"'11rd? t0T nię 1 d;u.ży przedpokój, 1
~ll!i;4~;.;fI~
telefon (oprócz c.o.) w •
• 61J.11ut._~._6łlj'~!'illll!lt.o~~~~.
starym budownictwie .
Sródmieścle,

·111

Ili

rozrywkowej,
następujący
wykonawców:

·

zestaw

s::~~o~~·1E

1.11

NO TO CO
LABORATO·RIUM
ASOCJACJA HAGAW
z ANDRZEJEM ROSIEWICZEM
ORAZ SOLISTO W:

Ili

„

Ili

•

Ili

MIMI IVANOVĄ

·111

JANUSZA LASKOWS1K l'EGO

•

AND·RZEJA SŁOWIŃS1KIEGO.

Ili

z BULGARII

•11

1

A TAKŻE ILUZJONISTĘ KONCERT

PROWADZĄ -

Ili

1

MAR·EK

GOŁĘBIOWSKI

•

·11

ANDRZEJ KOSSOW·ICZ.

Ili

1

1376-k

•

•
m
~·=-·-=·===·===·=·

letnią praktyką.
Zgłoszenia
należy
kierować do
Zakładu Doświadczalnego
Ł6dź,

i<kiego 113.

sekretariatu
ul. Dąbrow.
1066/k

Wykwalifikowane SKRĘCACZKI i PRZEWIJACZKI albo do przyuczenia w tych zawodach oraz PORTIERÓW-REWIDENTÓW
(powyżej 50 lat) zatrudni natychmiast Fabryka
Dywanów
„Dywilan".
Zgłoszenia
przyjmuje dział spraw osobowych w Lodzi·,
ul. Kilińskiego 102.
1254-k
KIEROWNIKA
sklepu meblowego,
magazynierów i sprzedawców z terenu m. Lodzi
zatrudni zaraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Handlu Meblami w Lodzi, ul. Piotrkowska
190.
1192-k
INSTYTUT Stomatologii Akademii Medycz-·
nej w Poznaniu, ul. Swięcickiego 4 zatrudni
w pełnym wymiarze godzin techników dentystycznych na stanowiskach pra.cowników
naukowo-technicznych. Warunki pracy i pła
cy do omówienia na miejscu.
1159-k

U KOGO

ZGAŚNIE ŚWIATŁO

1. W dniach 19 i 20 lutego br. w godz. od
7 do 16
ulice: Piotrkowska od nr 212 do 242 str. parzysta, Piotrkowska od nr 207 do nr
243 str. nieparzysta, Brzeźna od Piotrkowskiej do nr 12 i Swierczewskiego
od Piotrkowskiej do nr 9.
2. W dniach od 20 lutego do 5 marca br.
w godz. j.w.
ulice: Olechowska, Tomaszowska, Kolumny,
Czólenkowa i przyległe, wieś Wiskitno,
3. W dniach od 20 lutego do 15 marca br.
w godz. j.w.
ulica: Kosod·rzewiny i przylegle.
4. W dniach od 20 Iute(o do 21 marca br ,
w godz. j.w.
ulice: Przybyszewskiego od Tatrza1'lskiej do
toru PKP, Niciarniana od Milionowej
·do Przybyszewskiego i przylegle.
5. W dniach 21 i 22 lutego br. w godz. j.w.
ulice: Piotrkowska od Stanisława do nr 243
str. nieparzysta, Worcella od Piotrkowskiej do kościoła (Katedra) i Worcella nr 1.
6. W dniach od 21 lutego do 6 marca br,
w godz. j.w.
ulice: Listopadowa od Tadeusza do nr 58a,
Obłoczna i Olkuska.
7. W dniach 23 i 24 lutego br. w godz.,
j.w.
ulice: Lukowa od Życzliwej do Dźwiękowej,
Życzliwa,
Dworcowa,
Panoramiczna,
Beczkowa, Opiekuńcza od Lukowej do
3 Maja, Zespołowa od Lukowej do 3
Maja i Dźwiękowa od Lukowej do 3
Maja.
s'. W dniach od 26 lutego do 31 marca br.
w godz. j.w.
ulice: Pusta, Niepołomicka, Lotnicza, Posło
wa, Pilska, Lódzka, Kijanki, Polarna,
Prądzyńskiego od Czahary do Lotni·
cze1 i Dubois od Polarnej do końca.
1372-k
DZIENNIK ŁÓDZKI nil'

37

(7628) 5

TR OP AM I
FO LK LO RU
. 35 km od Zakopane go, ja·
dąc szosą przez Czarny Dunajec trafiamy do Jabłonki
stollcy polskiej Orawy.
Na sklepach i urzędach napisy dwujęzyczne: słowackie
i polskie, bo tuż zaraz biegnie granica Polski z CzeTędy wiedzie
chosłowacją.
także droga łącząca
dziś
ze Sląskiem i
Podtatrze
trakt turystycz ny
główny
na Budapesz t. Nic więc dziwnego, że turystów cudzoxi~mskich więcej tu niż pol.
sk1ch, choć szkoda to wielka, bo ziemia orawska malownicza, a folklor bogatszy niż gdzie indziej, może

i

staranąiej

pielęgnowany.

Wytwórn i Filmów Ocyklu „TroKazimierz .
pami folkloru"
Mucha zrealizował dwa filmy o Orawie. Wcześniejszy
- „Orawo, Orawo„." stanowizytówkę tej ziemi;
wi
ukazujący
folder
barwny
uroki krajobraz u, zajęcia ludzi, wnętrze starego kościół·
ka w Orawce, gdzie zacho.

· W

światowych, · w

wały się piękne prymityw ne malowidła i rzeźby sprzed
Moniakó w
dwór
300 lat,
skansen orawski) w
(dziś
Zubrzycy z komplek sem augóstarych
tentyczny ch,
ralskich zabudowań„. Obrazom tym towarzyszą melodie
orawian, te, które nucą przy
pracy i od święta, skwapliwie zbierane od lat przez
miejscow ego Kolberga . An.
jest kiedrzej Haniaczy k
rownikie m szkoły podstawo wej w Jabłonce, prowadzi
zespół pieśni i tańca „Oraa przede wszystki m
wa'',
gromadzi skrzętnie wszystko to co się z folkloru ~
chowało: pieśni, tańce, ob„
On to jest bohaterzędy.
ostatnio
ukończonego
rem
przez Kazimier za Muchę filmu pt.: „Nuty moje nuty,
skąd wy się bierzecie ". Ty.
tuł ten, to pierwsze słowa
która
piosenki orawskie j,
jest motywem przewodn im
filmu. Wraz z Haniaczy kiem
wędrujemy od chaty do chaty. W jednej z nich cała

,,Szewcy" na weselu

We wsi Teodorów odbywał()
się wesele. Wiadomo , że taikie wydarzen ie budzi sensację na całą okolicę, zwłaszcza
w
kiedy okolica uboga jest
natury
ogóle w wydarz.en ia
kulturaLno-.r<llZ!'ywko·w ej. Sciąg
nęli więc do weselneg o domu ·
n 'i e tylko zaproszen i goście,
ale także widzowie 1ub wręcz
goście ni,e zaproszen i - zwani
„szewcam i". Wieś rządzi się
swymi prawami tradycyjn ymi
i wesela odbywają się według
msankcjo nowaJtyc h
Q.awno
norm, a w tych nie ma miejsca dla „szewców ".
. Dalszy ciąg wyda.rzeń był
też „tiradycy jJty": doszło do

nie
rękoczy;nów I to wcale
„Armi'1"
rękoma.
gołymi
uzbroiły się w sztacbety rozbierając płot i łomotano się
dz•ielnie. W wyniiku bójki kilka ooób zostało rannych _ a
w tym dwaj starsi panowię.
Do aresZJtu trafiło pięciu „bohaterów" sztacheto wej potycz;ki. Wszyscy „szewcy" pochodzący z różnych miejscowości
powiatu rawskieg o i sąsiednich. Jeden _ nawet z Łodzi.
Są to młodzi ludzie (najstarszy 33 lata), trzech z nich posiada już w życiorysie wyroki
s~owe za chuligaństwo.

••
' • J• DIZ
Wczesn1e

i.-__

. Spl yw

(11.t)

k
ZWY. le

lod 6 W

Nagle ocieplenie oraz opady
deszczu są przyczyną wczemiej_
szego llliż w poprzedni ch latach
spływu lodów na rzekach województwa ~akowskiego. z lodów uwolruly 6.lę już w środ-

kowym i dolnym Jl!egu rzek!
Raba 1 Dunajec . fi· także .inne,.
mniejsze rzeki wojewódz twa.
Ociepleni e 1 deszcze zmyły
z pól resztki śniegu dostarcza - r
jąc glebie potrzebne j wilgoci. '

rodzina Stec6w muzykuj e i
śpiewa, gdzie indziej znowu
stary góral przypom ina kroki dawnego tańca, by potem
mógł je powtórzyć na występach przed publicznością,
zespół „Orawa" . Warto zacytować z tego filmu słowa
jednego z górali: „Dobrze,
że tyn Haniaczy k chodzi i
zapisuje. To sie ludzie popatrzom, że na Orawie też
jest, że som ludzie z
coś
z krwiom. Jakby tego nie
robił, to by zaginęły te Orawskie zwyczaje i mody".
kilkunas toletnia
Młoda,
dziewczy na z zespołu dodaje: „A przecie to honor takie stare rzeczy pokazywać".
Młodych i starych jednoczy
tu szacunek dla tTadycji.
„Rytmy spiskie" - to Inny znowu film Muchy z folkolrystyc znego cyklu. Ziemia spiska leży w trójkącie
Dunajca I granicy
Białki,
tym obrębie
W
państwa.
znajduje się kilkanaście wsi
słynących z ludowego ręko
starych, XIV-wie dzieła i
cznych zabytków . Tutaj też
zachował się jedyny w swoim rodzaju obyczaj chodze.
nia na wiosnę z zielonym ,
ustrojony m drzewkie m przy
wtórze zabawny ch piosenek.
Szczeg61 nie nastrojow y jest
ukończony niedawno film
K. Muchy pt.: „Rzeźbione·
requiem" . W ślad za karnerą podążamy alejkami zakopiańskiego cmentarz a, który
jest swoistą kroniką dziejów
miasta, a ta~że swego rodz.aju muzeum ludowej rzeżby. Tu znajdują się groby
Tytusa Chałubińs\tiego, Sabały, Heleny Roj-Kozłow(artystki ludowej z
skiej
Zakopane go), doktora Jasińskiego (wielqlet niego dyrektora sanatoriu m w Zakopanem), uczestn.ik ów powstania styczniow ego, tragiczni e
zmarłych taternikó w, rodzi-

Dziś ~Ra.dło-tTelewi1ji
WTOREK , 13 LUTEGO

PROGRA M II

PROGRAM l

Wiad. 9.35 z życia zw.
Radz. 9.55 „Od Izaaka Duna·
jewskiego do Arno Babadża
niana". 10.25 Aud. o twórczoś
ci Jurija Bre:tana. 10.55 Koncert. 12.05 z kraju 1 ze świa
ta. 12.25 J, J. Quantz: Sonata.
12.40 (L) Komunika ty. 12.45 (L)
Magazyn historyczn y. 13.05 (L)
Niezapomniane sceny. 13.40 „oczarnym księżycu
powieści o
Pelau" - fragm, 14.00 Wiad.
Kwadrans dla „Czerwo14.05
nych Gitar". 14.20 Nowości Wy14.45
„Synkopa ".
dawnictw a
Błękitna sztafeta. 15.00 Koni!ert
symfonicz ny. 16.00 Wiad. 16.05
z najnowszy ch nagrań - Ameryka Poludniowa. 16.20 Mistrzowie lekkiej batuty. 16.45
(L} Aktualności łódz.kie. 17.00
(L) Grają łódzkie zesp. instru·
mentalne. 17.15 (L) Notatn ik
studencki . 17.35 (L) „Lódzcy
Aud. dla
17.:;5 (L)
soliści".
„Nigeria" - cz. II.
dzieci Echa
19.00
Widnokrąg.
18.20
dnia. 19.15 Lekcja języka ang.
uliteracko-m
Magazyn
19.30
zyczny pt, „Z Romanem Artysztumowsklm po bezdrożach
ki". 21.16 z nagrań solistów.
Rep. l!teracki z Grecji.
21.30
21.50 Spiewa Matt Monro. 22.00
Z kraju i ze świata. 22.30 Wiadomości sportowe. 22.33 „Z fa22.n
sklepów".
do
bryk
fragm pow. 23.08
„Chłopcy" Koncert. 23.50 Wiadomości.

10.00 Wiad. 10.05 „Od siódmej
rano" - odc. 10.25 Muzyka baletowa. 10.50 Studium wiedzy
polityczno-społecznej.

11.00

Hasła

odz ewy

(Dokończenie ze s.t r. 3)
wolność. Poi,bawie nie praw
rodziciels kich. Odwołuje się .
Dają jej szansę, ustanawiając
kontrolę opiekuna społecrmego.
Rodzi czwar·t e d2Jiecko. Pięć
lat później najstarsz y chłopiec jui jest złodziejem i pi-

je wódkę. Jeszoze rok i dwoje następnych wchodzi w koli•
zję z prawem. Alarm! Matka
jest nałogową alkoholiczką.
Ostatecw e pozbawie nie wła•
dzy rod.zioiel skiej I zalecenie :
tirybie natychmi astowym
w
umieszoz enie dzieci w placów·
opiekuńczo-wychowaw·
kach
ozych„. W placówka ch nie ma

;
j: ~~~~~~
:n~~j~oone
~:7.St~~~~~!iz~':ze:z \Jfe~~~~ ~;~~scw
wreszcie
Czy
ców Heleny Marusarz ówny,
znajdą się

Stryjeńskiego, · Orkana, Ma- 'Y „objęciach" jakiegoś artykuszyńskiego i wielu, Wielu kufu ustawy o zapobieg aniu
i .i demp.r()).zac~
iłilł
ilJnyc&, Na JeduytIJ z ponjresort 1era-z'
ni,k ów zakopif.ńs;zyc)r wyryli ·~~-~·e:·i~Ktg;y
jeM innemu? .... „.
następu~ą

Be!Kencję:

,OJ. "

czyzna, to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć, tracą
L. B.
życie".

Działać

G.

mulrlmy

natyeh-

miast!

ZOFIA TARNOW SKA

/~HD'.D7~H/D"..DZQ'.//H./././/./././/O"././././H~

- Na mnie pora:. Mu&z• •i• pośpieszyć. Ktoli czek&
na lllillie w domu.
- Może przeszed lbym się 1 panem kawałek, co?
Minęli obaj Pont-Neu f, i znaleźli się na rue de RI•
voli, gdzie Maigret mus.iaił czekać dobrych kilka minut, zanim znalazł taksówkę. O godzi·nie za dziesięć
pierwsza znalazł się na bulwa(t'ee Richard- Lenok, szyb.
ko wszedł na trzecie piętro i jak zwykle, drzwi były
już otwarte, .za•nim zdążył wyjąć klucz z kieszeni.
Od razu po~uł po minie żony, źe jest czymś pl'zejęta. 2miżając głos, z u.wagi na otwarte c;lrzwi zapytał:
- Wciąż jeszcze czeka?
.
- Nie, już wyszedł.
- Nie wiesz, oz:ego chciał?- Nic mi nie powiediz.iał.
~ny,
Gdyby nie to trochę dzirwne uchowanie
Maigret wzruszyłby ra·m iooami i mruk•nął:
- Dobrze, żeśmy się go pozbyli.
Ale pani Maigret, zamiast wrócić do kuehilll K zają6
mi.
1ię gotowani em, weszła do jadalni u. skonfudowaną
ną winowajc zyni. ·
- Wchodziłeś dziś rano do saloniku? . .... za.pytała.
- Ja? Nie. A po co?
biur&
Rzeczywiście, po co mf.aŁby, przed pójściem do
wchodzić do saloniku? Nie lubił tego pokoju.
· - Bo zdawało mi się•••
- Co ci się IZdawało?
- Nic. Myślałam, że„. Zaglądałam do nufiady,
- Do szuflady? Której?
- Tej, w której trzymasz 1wój rewolwer . Ten z Ameryki.
Do.piero wtedy zaczęło mu cof łwł"ta6. W swoim eza·
eie, Wedy przyjechał na kilka tyfodni do Stanów Zjednoczonyc h na zaproszen ie F.B.I„ często toczyły się rozmowy na temat r6ż:nych rodzaj6w broni. Ameryka nie,
pituż przed jego odjaa:dem , ofiarowa li mu w prezencie
Smith Wesson, specjalny , z
stolet samoczyn ny, ty.pu
bykrótką lufą, z niezwykl e czułym spustem. Na kolbie
ło wygrawe rowane jego nazwisko :
„To J. J. Maigret
from his friends"." )
Maigret nigdy n.'e posługiwał •I• łjm rewolwe rem.
Ale właśnie wczoraj, wyciąinął go z szuflady, by podakazać swemu przyjacie lowi, czy też, ściślej mówiąc,
wnemu koledze, którego zaprosił na kawę i kieliszek
likieru. Przyjmował gościa właśnie w saloniku,
- Dlae%ego ten napis: J. J. Mafgret?
I on sam zadawał sobie to pytanie, kiedy ofiarowa no
.mu ten 1preze~t podczas cocktailu wydaneg o na jego cześć

•i•

Si menon
Nawet C!wa, pał?!e komisar·z u. Przynfosłam je ze
sobą. W jednym z tych listów, jak sam pan komisarz
zobaczy, przyznaje się, że to ona otruła mojego kota
i zapowiad a, że jeśli ja się natychmi ast nie wyprowa dzę, taki sam los czeka i mnie.
Wskazów ki zegara posuwały się wolniutk o po cyferblacie. Nie ma rady: trzeba udawać, że traktuje się
-

tę błahą sprawę poważnie.

nią przeciągnęła się, trwała około

kwa-

Roz;mowa z
dransa. W momenci e, kiedy komisarz Ma.i.g ret wstał
wresz;c_ie, zabierając się do wyjścia, usłyszał pukanie
do drzwi.
- Bardzo pan zajęty?
- To ty? Co robisz w Paryżu?
6w,
Był to Lourtie, jeden z jego dawnych lnspektor
który został przeniesi ony do brygady pomocnic zej policji w Nicei.
- Tylko pr.zejazde m. Mam ochotę poodychać atmosferą tego gmachu i uściskać panu dłoń, szefie. A możebyśmy skoczyli na k,ieli&Zeozek anyżówki do „Bras·
serie Dauphine "
- Na kieliszecz ek anyżówki? Zgoda.
Maigret lubił bardzo dawnego fa1spekto ra Lourtie basem
było to kościste chłopisko, mówiąc'e dudniącym
śpiewaka kościelnego.
W b!l!rze, gdzie stanęli

obaj przy ladzie, było jeszcze paru i·nnych mspektor ów. Rozmawi ali o tym, o
owym. Anyżówka smakowała tak właśnie jak powinna była smakować w taki ciepły czerwcow y dzień.
WypiU po jednym, potem jeszcze drugi i trzeci.

•) . Dla J, J, Madgret

od Jego

puyje.ci6ł.
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Za kierownicą.
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Rewolwer
Maigreta

z

11 .H
tek.
kompozyt orskich
Skrzynka poszukiw an ia rod~l-n
PCK. 11.49 Rodzinny tor przeszkód. 12.05 z kraju i ze · świa
ta. 12.25 Z kraJ<owsklej fonoteki muzyczne j. 12.45 Rolniczy
kwadrans . 13.00 „Muzyka z
czasów .Kopernik a i astronautów". 13.20 Muzyka prosto spod
lepiej, taWięcej,
13 .40
igły.
niej. 14.00 Siadami Kolberga.
Utwory mistrzów. 15.00
14.20
Wiad. 15.05 Godzina dla dziew16.00 Wiad.
1 chłopców,
cząt
16.05 Opi·nie ludzi partii. 16.15
16.30 Popobas.
L. A. Mróz
łudnie z młodością. 141.50 Muzyka i aktualności. 19.15 Kuposłuchać warpić nie kupić to. 19.30 Koncert :tyczeń. 20.00
Dziennik. 20.30 Muzyka ludowa.
Kronika sportowa. 21.00
W.45
Przegląd wydarzeń. 21.20 Teatr
PR: „Odwet, czyli Barbara Zapolska" - sluch. 22.05 Muzyka
Przeboje
22.20
rozrywkow a.
trzech pokoleń. 22.20 II wyd,
Przeglądy i
23.10
dziennika .
Ciekawos tki „Pol
poglądy, 2~.20
Skich Nagrań". 23.45 Kwadrans
piosenek. 24.00 Wiadomości.

•
l

rator!um 2ł - Nasz Wiek: Ch„
mia (W). 18.10 Muzyka rozryw·
18.25 Wiadomości
kowa (W).
dnia. 18.łS Morskie spotkania (Z Gdaó„Turleja"
150 rejsów
ska). 19.20 Dobranoc „Snlp 1
snap" (W). 19.30 Dziennik (W).
film
20.00 „Miłosne rozterki" 20.55
ang. (W).
fab. prod.
teao
(rzecz
„Teatr i poezja"
trze Ernesta Brylla) (W). 211.40
„Goyam Neluma" - żniwa ry(kolor) (W). 22.05 Szkic
żowe
portretu Włodzi mierza 1
do
Beaty s. - reportaż fllmowY
Dziennik
22.25
(z Krakowa) .
(W). 2.2.55 Telewizyj ne Technikum Rolnicze (powtórze nie R
23.30 Telewizyj ne
Wrocławia).
Techniku m Rolnicze (powtórze nie z Wrocławia),

8.30

świata.

ze

12.20

13.00 Na kie·
leckiej antenie. 15.00 Ekspresem przez świat. 15.10 Album
muzyki. 15.30 l : 1 - o sporcie.
15.45 W kręgu jazzu. 16.10 Rock
and roll stary i nowy. 16.30

Pocztówk a dźwiękowa z Rzymu. 16.45 Nasz rok 73. 17.00
Ekspresem przez świat. 17.05
odc. pow.
„Sila strachu" 17.l<i Mój magnetofo n. 17.40 Po
p ierwsze ucwiwy„. 18.10 Roz18.30
szyfrowu jemy piosenki.
Polityka dla wszystkic h. f8.45
Ballady Harry Nilssona. 19.00
Ekspresem przez świat. 19.05
Romanse nie cal.klem serio.
19.20 Książka tygodnia - „Sladami Conrada" . 19.35 Muzy cz•
na poczta UKF. 20.00 Z notatnika melomana . 20.40 Lekcja
j?z. niem. 20.55 Przebój za
przebojem . 21.25 J. s. Bach Na poboczu
21.40
II sonata.
wielkiej pol!tyki - tel. 31.50
G. Verdi - „Otello". 22.00 Fak·
ty dni.a. 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów - zespól Ten Years
przesytka do
Atter. 22.15 - „Pilna
odc. pow. 22.45
Londyinu"
Braayl!jcz ycy w jazzie. 23.00
33.05
Czechoslo wacji.
Poezja
Muzyka nocą.

!6.45 „Zwierzy niec" 1 1,0bsel"'
Po drugiej
17.30
watorium ".
stronie Bałtyku (OTV szczecin).
18.00 Utwory fortepiano we Hectora Villi-Lob osa (z Katowiicl.
18.15 Wieś, jaka jest - program
publicyst yczny. 18.45 Język rosyjski - lekcja 19 (z Katowic).
19.2-0 Dobranoc . 19.30 Dziennik.
„Archipe lag na morzu
20.05
lez". 20.35 „Rozkosz e łamania
teleturnie j. 21.15 24
głowy" (kolor). 21.25 Scena
godziny
Monod„am „Listy do Pani z."
(Kaskader ). :!Jl.35 Szkice - pro·
22.05
publicyst yczny.
gram
deutsch - TV
Sprechen Sie
Słow•
22.30
niem.
kurs języka
nlczek Kina Wersji Oryginaln ej.
Oryginaln ej
22.40 Kino Wersji
Jego Ekscelen cji"
„Adiutant
mm seryjny prod.
cz. I
rad z.

I,
••••• ••••'
•••••
roku, po
Dnia U lutego
1973

chorobie,
sakramen tami
lat 76, nasza naJukochańsza Matka, Teściowa I Babola
i

długiej

opat.rziona

ciężkiej

jw.

zmarła, przeżyWISZy

S. t P.

ANTON'INA
SVPNl'EWSłCA

domu BARTCZ AK
Wyprowa.clzenle d.rog:lch nam
2'WlOk DUU!.pi dnia Ił lutego
br. o godz. 14,30 z domu ta·
łoby przy ul. Legnickie j U na
cmentan na Mani, o czym
poiwladamlamy POFl\tenl W
głęboltim smutku:
CORK.A., SYNO.WIE, SY·
NOWE, ZIĘC, WNUCZK I i
!li

POZOST.A LA RODZINA

„••• •••• •••• ••il
Wyrazy glęl>Okiego w..p6łczu
cia Zonie, Dzieciom 1 Bodzinie z powodu •mlerd
i.....

2'BLEWIZ .TA

WACŁAWA

PROGRAM i
tum seryjny
9.05 ;,Chlop1" prod. TVP - odc. XII pt. „Powroty" (kolor). 10.00 Dla kl. IV
w
Floriańskiej
- Przy ul.
KrakoWie (W). 16.30 Dziennik
(W). 16.łO TeleWizja Mlodych Introdukc ja, film seryjny „zegnajcie moje 15 lat'' - Labo·

SOBOCKIEGO
dlugoletni ego radnego Miejskiej Bady NvOO.oweJ w Zgierzu sk1adaJ11:
PREZYDI UM MRN
~ MlR.N

I lłA.

w ZGIEBZU

W dniu 10 lutego 1973 ro.ku
mnarl, w wieku lat 67, nasz
kOChllilly Ml\t, Ojciec I Dzia-

z &'łęboldm talem 11awiadatn1amy, te dnia t lutego 1973
roku zm.ada

S'. t P.

8. t P.

CZESŁAW

MARIA APOLONł!A
BU RC HARD

da;iuś

KUBIAK
Wyp?!OWIUhelnle mwlok odbę
dzie się w dniu 13 lutego br.
o goo.,. ' 15,30 z kaplicy cmentarza św. Franciszk a przy ul.
Rzgo~kleJ, o czym zawiada·
miają pogrążone w smutku

IZ

domu KEPLEB
odbęd!Z.le

Pognzeb

słę

dnia

13 lutego br. o godz. 15 z domu tałoby w Rudzie Pal>.
przy ul. Plomfenne J ł.
MĄŻ, CORK.A, SYN;
SYNOWA, WNUCZE K

ZONA, DZIECI i RODDNA

PODZll';K ,()WANIE

PODZIĘK.OWANIE

W!dęll
kt6rzy
Wszystkim ,
udzial w smutnym obrzęd-de
pogrzebow ym nasrzej kochanej
C6rk.i, Zony, Siostrzeni cy

kt6rzy w llnlu
7 Jutqo 1973 r. wzięli udzlal
w pogrzebie
W.u;ystklm,

S. t P.

8. t P,
GRAŻYNY
JABŁOŃSK'l'EJ

KAZIMIERY
MARMOL

ANNY
s

d.

sk.la,daJą

wa.nla:

K<>z.ACIR SKIE.J

serdeczne

RODZICE ,

MĄŻ,

podzl11ll:oCIOCIA

I CHRZESTNA

Wyraizy serdeczne go wsp61crzucia Koled:ze GRZEGOBZO·
CIEMNOCZUŁOWSKIEMU
WI

11

domu GARZYRS KIE.J

okazując wsp6łczucle rodzinie
w ciętklch chwilach, najserpodziękowanie
deczniejs ze

składają:

MĄŻ,

CORIQ f

ZIĘCIOWIE

Doktorow i MARKOWI SOBOCKIEMU WYrazy głębokie·
z powodu
go wsp6łc.zucla
śmierci

Z POWOdu 2'I011U

MATK I
składają:

OJCA
składa.Ją:

ORDYNA TOR oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY 1Z OD-

KOLEl2:A NKI I KOLEDZY
11 TI!lCHNIK UM ENERGETYCZNEG O m Z.

WECHOROB
SZPITALA
DZKIEGO
WOJEWO

DZIALU

WNĘTRZNYCH

W ZGIERZU
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