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Kapitan

przewodniczącym

GKKFiT

Prezes Rady Mllnistrów powołał mgr BOLESLAWA KAPITA•
NA na sta.noW!sk>o przewodn.1ozącego
Glównego
Komitetu
Kultury FizY'cznej i Turystyki.
B. Kapitan m·o<l:zU się w 1932
.roku w OstrowLe Lubeisklm
w rodzinie chropsJ.ctej. w t954i
r. ukończyt wyl'lsu studia, uzys~ąc dyplom
magistra historill. Po
u.koń.czeniu
stu.dlów
ro11P0CZął
pr~ę w Komitecie
Lód7Jkian PZPR, pemlą.c tu szereg
odpowledz!Blnych tunkcj!.
W la.tach 1965--19611 byt sek.retarzem
propagandy Komitetu
DzieLn.icowego PZPR Lódź-Pole
sie. W 1969 r. rost8\ł powołany
na sta.nowisko kierownika Wydziału
Propagamdy Komitetu
Lód•zkiego PZPR, zaś w 1971 r
wybra„1y na sekretarza
teg0
kom! etu. Na VI Zjeźd'Zlie PZPR
B. Kapltan zostal wybr'81lly rr.ast~pcą czlanika KC.
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Jutro, 7 bm. o godz. 8,30 rozpocznie obrady
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~ XVII Lódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wy- ~
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borcza PZPR. Porządek dzienny przewiduje:
1. Referat :t:gzekutywy KL PZPR
~ 2. Referat Prez. RN m. Lodzi
~
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
~
4. Dyskusję
~ 5. Wybory władz
~
6. Przyjęcie uchwały
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Wspólny rytm· pracy i myśli wojska ~,~,~~~~~~~~~J

całym

z

w cJ,n;u s bm. . oobyro się
wspól·ne po.siedz·enle
K<>legium

narodem

Przen1ówlenle E. Glerha na "onlerenc1-1
;1e::~ru0:iu~cz~~~· ~ 10 ~;
SpraUJozdaw'czo • l'f qborcz.el PZPR
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KDNFEREN:CJE

Biura PolitYCZ'Ilego KC PZPR
.
wicepremi·er - Józef Tejchma:
01'rę„u
BOŻENA ŁYSZKOWSKA który w
swoim wystąpiendu
7
7
7
łączarka w
dziale konfekcji
podkreślił wzrastające zad<IJlia, I~-----ZPDz. „Olimpia", od 7 la.t zajakie ma do spebnienia GKKFiT
trudniona w tym przedsię
5 bm. obradowała w Bydgoszczy Konferencja SprawosdawOH-Wyboro.sa PZPR Pomorw kierowaniu rozwojem kultubiorstwie. Ozł<mek ZMS i od
ry flzymmej i turystyk:! Wf.ceskiego Okręgu Wojskowego.
prernier wyrazia podzię.k.ows.nte
1966 r. - PZPR.
W
obradach
konferencji
uczestniczył
witany
serdecznie
przez
tołnieny
I
sekre·
dotychczas<>wemu przewodniczą
- Z wielkim zainteresowatarz KC PZPR - EDWARD GIEREK.
cemu GKKFiT - dr Wlodziniem śledzę dyskusję na temierrowi
Reczkowi za jego
mat modelu oświaty i wychoKierownictwo MON reprezentowali: członek Biura Polltycmego KC PZPR, minister
dlu.goletnlą
!ll'acę,
życ-ząc
mu
wanie.. Moim zdaniem są to
obrony narodowej gen. broni - WOJCIECH JARUZELSKI i nef GZP WP - gen. dyw.
ow-ocnej pracy
społ~c:onej
w
sprawy niezwykle istotne w
ruclru sportowym, m. J.n. jako
WŁODZIMIERZ SAWCZUK,
sytuacji kraju, w którym wi<;przewooniczącemu Polskiego Ko
Jako
społeczny
kurator
mitetiu OlimpijS'kiego. Wtc<?precej niż połowa społeczeństwa
mier
:trożył
r&wrlocrześnie B.
to ludzie młodzi, zaś znako- młodz:ieżowy przy ZD ZMS mania
be7Jl)iecz.eń.stwa
k.ra3
u,
są
J.aJt przełlW>!ll!'Zać n.a gr\ll!lt sil
Podstawę do dys/lms:fd,
Sródmieście
na
k:óra
podstawie
Kapi'l>an<>wi życzenla pomyślnej
mity procent
to młodzież
równocześnie w
znacznej moezbrojnych za;d:a1nia s·tojące przei:I
toczyla się na ob.riadach pledziałalności na stanowisku przewłasn~.i. prac:\'. z tzw. trudną
l'H ZW't'acane społeczeństwu po- , przygotowująca się w szkołach
partią I narodem, w jaki sponarnych i w zespołach prob!ewod•niczącego GKKFiT.
młodz1ezą, ktora już popadła
do swych p,rzyszłych zadań
sób najefektywnieQ zadanie to
mowych,
sta.nowił referat zaW
posiecl'zeniu
uczestnl~zył
w konflikt z prawem, wiem
(Duszy ciąg na str. 2)
zawodowych i społecznych,
w W<>jsku
wyipełn·iać
oto
zast~ca
kLeroWlnd•ka Wyd:ialu J stępcy dowódcy POW dis polijak
wiele w procesie resocjapodsta.wowa problema.tY'!Oa dy·
tycznych - ~k Tadeusza DzieOrganizacyjnego
KC PZPR skUJSji. Mówiono m. iń. o d o
s k o - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . lizacji i· wychowania zależy
Jan Pawlak,
kana.
od warunków środowiskowych
nalenlu rorm i metod szkolenia ! wych<>wania tołnierzy młodzieży i właściwych metod
celem lich jest dals'Zle uma en i.aoddziaływania na nią.
nie gol>OW<>ści b<>j<>weJ jedonos~ek
Niestety, nierzadko właśnie
i szitabów okręgu.
najbliższe otoczenie „nastolatKonferencja
zakońc-zyl.a
się
ków" staje się potencjalnym
uchwa.leniem programu na rok
źródłem deprawacji,
którym
bieżący ! pr.zY\S'ZłY. Sek.retar.em
komitetu
partyj·nego P<>mor·
oficjalne instytucje wychowaskiego Okręgu Wojsko'We!PO ·:rowcze nie zawsze są w stanie
sta.ł plk Ryszaro Milcza.rek.
przeciwdziałać. Szkoła bo
Podczas lron.ferencji głos za·
przeciążeni ooowią7;kami naubrru Edwaro Gierek.
czyciele
nie
znajdują
dość
Nas2e
l'lldowe wojsko
własna)
czasu na indywidualną pracę
sbwier<12lll m. ~n. I sek.retan KC
własna)
z wychowankiem, domy kulPZJPR - jest
dziełem
partu.
~ DNUlM 1 MAJA. BR. WoHOD2tt W ŻYOlE ROZPORZĄDZENIE
Po\'tyka
part!i WY".an>J'CZ8 kl f'tury zaś i inne tego ty>pu pla!P&.\.\IRfi>LIWOSCI l> lJ']'WOttZINIU SĄDU WOJE·
dwdnie, bez kompleksów, w sa.m' „panoi:ę lwa"
ru neK 3ego iww<o~ i twa.„.v
IOoi
cówki - bo t>rzede w~ystkim
WOD2iKD!lGO W LODZI DLA MlASTA I WOJEWODZTWA. BĘDZIE
dlań
przesła.nki
materialne
1
wybiera się w końcu kwietnia łódzki Dom Mody
jest ich za mało, a poza tym
'l'O JllDNA. - ORGA.NIZACYJNIE ZESPOLONA JEDNOSTKA WY·
spolecz.ne. Od trzech dził91'•
„Telimena". Pnygo\owana 'PftM )ego swpól pro~
bo dz:iałalność kh zamyka się
ciolecl Ludowe Wojsko :Polskle
MIA.RU SPBA.WDJDLIWOŚCI.
jektantek specjalna kolekcja będzie reprezentow czysto formalnych ramach,
niezaoW'Qd.nie sluży ojczyfale.
niewiele ma w'ięc wspólnego
wała polski przemysł odzieżowy na Międzynairodowyeh ===
Mówca podkreślil, te armia \
- J*1e •" mot;vwy ~ zmła· n·i'ka" ir:zeczn~k ipras.owy MiniTargach w Paryżu, a jej pokazy mają stworzyć godną
cyje wspól'Tlym
rytmem myśli
z
kształtowaniem charakterów
ny?
sterstwa Spra'Wiedliwo5ct - sę
i pracy a: kll.8'Są robotniczą, z
tego miejsca opra-wę uświetniającą targ«Jwy występ nai wpajaniem kultury dnie. cochia
SW
Jerzy
GroclwW!lki:
ca ·łym
narod'lll!ll.
Nakłady
na
Na to PY'tanle Uld~ela od'l)Opych central ha.ndlu zagranicznego.
dziennego.
- Jedynie dwa miasta, wyią
obronność, niezJbędne dta umacwied.zi przedstarwicielowi „nzienW „Telimenie" gorączkowy nastrój, generalna próba __
CZ0111e z wojewódarnw, tj. WarA właśnie tego typu dzlajuż w. sobotę, na.m natomiast już tera.z wyda.Je się, :łe
szawa I Lódt - mają odręll'l'le
łainość wśród młodzieży
jest
Sądy Wojewódzlkie. o i.le U1ll"Zy13 maJa, po za.kończeniu imprezy, będzie mor.ina mawić
jej
najbardziej
potrzebna.
ma.nie
odrębnego SW dla Waro sukcesie.
Druga sprawa to metody wyszawy u.zasadniOllle jest ~ecz
Kolekcja ok. 50 modeli
chowywania, oparte na życzli
ną flllllJlroją miasta, dJużym wply(30 „wyjść" uzupełnionych 5
wym przyjacielskim podejściu
~ spraw i szczeg6'1!11ą specyzestawami ubiorów męskich) do młodzieży, budzeniu jej
ililką, związaną z f~, że w
jest nie tylko modna, elegancWarszaJWie Jroncentruje się życie ambicji poprzez ukazywanie
poHtyio2Jne i spo!eczne kraj'll ka i efektowna ale „z pomydobrych wzorÓIW postępowa
o tyle istniejący w okręgu lódz...
słem". Nawiązuje w swej kon_
nia i perspektyw jakie otwiekim podział na dwa sądy nie
cepcji do •.• ~u Koperni•kowrają sumienna nauka i praca.
jest =a.sadmiony, PowOduje on
W dni.ach . od 2 do . S obrad-opolsko-<nlemieckiej i kończą Ilię
skiego, co szczególnie jest wiWlllli w Bru•nszwiku
na kolej·
na okresie ok>u,pacJ1 Pols.kl I to, te mimo mniejszego niż w Mogę powiedzieć. że stosując
d<>C?.ne w zestawie
długich
te
metody wobec powierzonej
1nnyioh Sądach
Wojewód'2:kich
nym spo!lkani'll polscy 1 za~h<>d
klęski
hrli1fterowskt.ch Niemiec.
sukni
wieczorowo - estradoW!PIY\VIU 51PTaw oraz !llll1iejwej
mej o<piece młodzieży, takn1ioniemieccy eksperci Clo spraWspólny
komunidtat stw:erwych. Są one uszyte z jedwaobsady eta.towej - w obu są
wy rewl:zjf podręcz.ników sr,k'<>l·
townie . ingerując w warunki
d:za, że do.Iron.a.na w Brunscwidach prowadzona jest m. iill.
biu
milanowskiego
ręcznie
nych. 15..osobowej delegacji polku
k<>n.Wontacja
stanowisk
jej życia
domowego, oraz
sam<>dz1el'lla
dzialailll'!ość
nadzoTskiej
przewooniczyt
prof.
dr
„stwiorzyła przesla·lllki, które pomalowanego i „pod temat" zawspółdziałając ze szkołą w
cza,
sz.lroleniowa
I
adm'iilllstraWładysław
Markiewicz,
zaś
dezwolą
w
najbliższym
czasie
wyprojektowanego przez Wiesła
znakomitej
większości przycyjna. Dośwladozeni.a \VYl!liJcają
legacji zacho<in'IOniemiedkiej pra.cow.ać dLa auitQr6';w pod'l'ęcz
wa Gruszczyńskiego. Opisać
padków na młod2ieży tej nie
ce z prę.cy więk5a;ych Sądów
pro!. d'!' G. Eckardt, kierujący
nidrow szloo1nych odiI>owiedniP.
trudno, jedno jest pewne zawiodłam
się.
Młodzież ta
Wojewód:2Jk:i.ch - n,p. w KJrakozarazem „Międ:zynarodowym X.n·
za.lecenia". także w C>dn:iesleni.u
czynią one wra.żenie
rzeczyzrozumiała błędy swojego postytu~em
PC>dręc7l!1ików Szkoldo okresu powojennego.
(DaJszy ciąg na ~tr. 2)
wiście ,,kosmiczne".
nych"
w
BrunszW'iiku,
któremu
T·emait ten będizie przedmlo·
st~wania, uczy się lub prał Co
sądzą
o łódzkich
Słońce i ziemia,
w
ogóle
Wladz.e NRF zleciły pieczę nad
tern szczeg61·owej dyiskusjd na
cuie zawodowo ku zadowoleprzemtanach ich bezpośredni motywy
całością s·praiw
Z/Wiązanych z
kolej.nej
naradzie ebpertów
„astronomiczne" okaniu
swoich przełożonych i rorealizatorzy? Na to pytanie
rewizją
podiręo:oni:ków
&llk<>l·
~118 wczesną Jestenlą <><i·będ?.i~
zały się wdzięcznym
tworzydziców.
(wyrz.)
próbuje odpowie.Wieć nasza
nych.
się
w
l'O!Bce,
naj'Prawdopodobwem i dla projektantów tkadyskusja pod nazwą „PROni-ej
w
~akO'Wle.
Ekspere!
dokon.ai11
pr.zede
nin i szytych z nich ubiorów
Obie Clelegacje U'ZJnaly również
GRAM
ROZPISANY
NA
wszystkiiim relrapdtuJacj1
WY'Ili·
i dla autorki unikalnego zestaH
kond.eo7l!1e „p!'Zyspies·zenle
ków ja.kie UZY'Skano na poJ.sta·
GŁOSY". Jest to suma prywu biżuterii stworzonego na
prac
nad rewl:zją podręc:mlków
Wlie
przyjętego
w
paźcfzLernik'll
watnych niejako obserwacji.
Brytyjskie M1i'!listerst>wo Zdrotą okazję przez p, Iwonę
sZlkolnych", dodając, że w tym
1972 roku
wspóLnego porotu·
Bardzo interesujące,
wia poif\formowaro w C11wartek.
celu niezbędna jest jednak poMrozi.uk.
mienia. Następnie podjęt>o próbę
że
w LC>n.dynie zanotowano a
ł Jak
dotychczas Łódź
moc oopowie<lin:ich wlad'Z rządo
wypracowaniia tez historycznych
przY'Padki zachorowań na ospę.
nie miała szm;ęścia do kn(Dalszy ciąg na słr. 6)
WY'Ch ! mstytiuojli.
dla naj•nowszego., a za.razem · MLnisterstiwo przypomniało pomunikacyjnych
Na lroleJnY'ffi po6iecl2en.i'U w
rozwiązań,
najba.rdlxiej lrontrowersyj nego odróżnym
opuszczającym
w.
W szpitalu w LY>onie dokonaBru,nszwlk'U za.powiedo:i.a.no rówlmiesu histo.riL,
miamowic!e choć
specjaliści od
dawna
Brytanię.
o oOOW'!ązku pos!·adano w czwartek ope.-acj:i przenież, te SIPO'd:ziewać się nalety
od roku 1945. Uzgodnione i otwierdzą, że dobre, funkcjo_
nt.a wa7lilych
zaświadczeń
o
sz,czepienia serca t>lie poda.no
liż. 3es>!enlą br. wyda·n e . rosta.ną
publtklQ'WBl!le
ootyohczas
33
MPowódź .
nalne ciągi komunikacyjne
szozepieni'U
przeciW'ko
O>Soie.
naZ'Wilsk·a OOO<by operowanej ani
pierwsze
podiręczn!ik:I zarówno
iecenia w pootacl tez hlstol'yczsą dla miasta sprawą „ży.
Zaświadicztm!e takie w inny !>o- , też n•BJZWiska
dawcy. Wla·dze
historiJf., jak i geografhl., któnych
dotyiczą
wcześnLejnych
siadać
również
osoby
przybycia i śmierci". Tym ważkim
S11'p lta.!ne nie linformują o sta·
rych autorzy UJ\W;głędnil! już 33
węzłowych okiresów
w histo:!i
łJSA
wające
do
W.
Brytanii.
n.le
oo<>by
operov."a.ne3.
problemom poświęcamy arzaleoenia
wypracowa,ne przez
oble strony.
tykuł
pt. „TRASY, WIAy111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
W sprawoŁ<Laniu zlotonym w
DUKTY, UKŁADY".
Brunszwi.lcu w iirrlin')Lu
grupy
ł Z okazji Dnia Pracowgeograitów zacho<Ln!{;tłiemlel!kkh
nika Służby Zdrowia rozktóra nledaWl!lo C>dbyla podróŹ
mawiamy o naszym zdrowiu
tn:tormacyj.ną
po Polsce,
podz przedslawieiela.mi łódzkich
kreślono · z
u-znamlem starania
władz
pols!Qich i UITTlożliw l enie
lekarzy. Wszystkich za.inteJej bardzo oW<>Onego pobytu,
resuje z pewnością do czego
dążą, JAKlE
MAJĄ
PROBLEMY DO ROZSTRZYGNIĘCIA LUDZIE, KTÓRYM
:
W Zakopanem zakończyła się
4-dm!owa fmpreZ8 o dużej :
ODDALISMY SIĘ W OPIE:
ramdze kulturaJnej - Vl Przegląd Fl.Jm&w 0 sztuce.
:
KĘ.
:
Pierwszą nagrooę „Przeglądu" otrzyma! film Józefa Raba- :
• „co SIĘ KOMU SNI"
kowsklego
(WFO
Lódź)
pt.
„
z
MEDIO-MAGNETYCZNEGO
Wojskowy trybuinał m01lklew- to nie recenzja z gra.nej
ATELIER TYTUSA CZYŻEWSKIEGO", drugą nagrodę Zblgskiego oklręgu wo,jslrowego akana wielu scenac'b S"Ztukl, lecz
niew Bochenek (WFO Lódź) za film „MIKOLAJ KOPERNIK
zall 5 bm. zdrajców
ojczyzny
jeden z artykułów za.mieS'l:~OKA I LUDZIE", a trzecią Piotr Andrejew' (WFO Lódź)
I" Dl_e rjabkbna na !Mrę śmier
za
film „IDZIE MRÓZ".
czonych w sob<>tnim maga.zy·c1 przez ' ro:llSll.rZJela>11ie oraz T.
nie z cyklu „KOBJETA, ROs·~ieriewa
Medal honorowy ZG ZPAP jury przyznało FranclszkoWi :
na l2 Lat pozba- :
wiema wolności.
DZINA, DOM".
KudukOWi (II'V) za film ,,PODROZE ANDRZEJA PlETSCHA"
Ulewne
d~cze
w
USA spowodowaJy wezbranie rzek
Obydwaj oskarżeni! siu.żyli w
Ponadto przyzna.no. 6 nagród poza.regulaminowych.
POZA TYM W NUMERZE:
'
l
l~~e
P~~oclzle.
Wylała
m.
in.
czasie
rzeka
wojl!ly
Mis&isipl.
w
h1tlerow5kim
Co
naJ·
: . W plebiscycie widzów zwycięży!
nagrodzony przez jury :
Felietony ł Reportaże
mniej J m1hony ha ziemi uprawne.i znajdują się pod wodą
szw.adTOI1ie
kawaleryjskim.
któ:
trzecią
nagrodą
„IDZIE
MRÓZ", a z filmów zagranicznych Wywiady ł Rozrywki uN/z: budynki na położonyc„. wyżej terenach stają się oazry
przeprowadzał pacyfikacje,
:
węgierski ,,AMENGO TOT",
mysłowe i wl„le innych ciedla pozbawionych dachu nad głowa mieszkańców.
WY'ffil~a.ne
przeciwko paltiokawych po-iycji,
tom rad'Z'lealtim
CAF - UPI - telefoto
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Wspólny rytm pracy i myśli wojska zcałym narodem
(Dokończenie ze str. 1)

ne ogni'WIO nasze~ system u o·
bronnego - ktont)"'nuowa! mówca, - żywotne znaozerue dla
naszego kraj u,
be2'Pieczeństiwa
dla l·nti>res&w naszego narodu,
lila pokoju w Euro.pie I śwle·
posiada jedno§ć brat.nich
cie
armil państw Układu Wariszawskie~. KC PairtiJi uważa umao.Warsz;1wskiego
Układu
nia.nle
za ważne zadanie naszej poii~y
kL
7..e pro·
Wgka,zując następnie,
gram rozwoju naS<Zego kt'aju uchwalony przez VI Zjazd par·
m jest konsekwe·ntn.ie realizowruny, E. Gierek oświadczy!, te
są podst.a.wy. aby sądvlć, iż 7a·
mierzenia U73 r. zostaną Vl'VkO·
a I Ogólnona•ne pomyślnie,
Partyjna
krajowa Konferencja
przesta.nkl
dobre
będzie
mieć
dla swoich decyzji. Mówca pod·
należy stale po~ze·
że
kreślit,
zakres świadczeń W(}jska
I'zać
na t'zecz gospodat'ki na.i·odowpj.
wojska w
wkład
powiększać
11111111111111111111111111111111111111
S>OCj allstyczne.J
przyspl es-za.n.le
naulwwo4echnic:m ej
rewotucji
w na.s-zym kraju.
Ludowego
rolę
S'l!czegótną
Wojska widzi Komitet Cen~raJ
ny partii w d·ziele kszta!cen'a
Za
i . wychowania młodzieży.
wycoowanle ml·odeg>o pokolł!nla
naród.
cały
<>dlP<>W'iedz'i.a·lny jest
osiągnięć :
Upowszechnianie
nle mote pozostawać obo• nauki, techniki, sztuki - pod-: Nikt
Na
ję1my wobec tego zad.anla.
noszenie poziomu wiedzy
pogilądy i postawę młodego J>O·
: kultury spo!eneństwa, to głów- :
decyd•ująco wpływ.a rzek(}lenla
: ne klerunkl działania Te>wa- :
czyW'istość d·e>mu, s?.koly, zakła
: rzystwa Wiedzy Pe>wszechnej,:
du pracy. jed110.rtk.1 wojskowej.
: Ocenie dorobku w okresie ml·
Luctowe Wojsko Polsikie dobrze
: nlonych czterech lat I wyty. •:
wychowawcze zada·
wypełniło
kierunków•
dalszych
: czeniu
nia wobec wielu po;koleń poljest: skiej mllodz;ieży. Ta.k jednak jsk
poświęcony
: działania : VI krajowy zja.Zd. TWP, który:
w każctej dziedZinie również i
: rozpoczął się 5 bm. w War-:
na tym odcinku należy staw:ać
:
: szawle.
sobie ooraz wyższe za.dania 1
je wy<konywać.
lepiej
coraz
W obradach ucze!ltntczy za: stępca przewodniczącego Rady : • Wysil'k'i zmierzają>ee do przy.
żo~ierzy d-0 pra·
gotowywania
OK;
: Państwa, przewodnicz,ący
cy po zakończeniu s!ut.by, do
Janusz Grosz·•
: FJN - prof.
kwa!lfikacjJ
podwy:i:szania ich
:
: kowskl.
zawodowych, należy kontynuootwarcia:
uroczystości
Na
:
wil)k·
coraz
w
wać, lroja1'ząc
: zjazdu obecny był sekretarz: sz)l'm sbo<pniu specyficz.ne po·
Jerzy Lukasze- e
:: KC PZPR trz.eby S'ZkOlenia w-0jskowego z
;; a.ktuallnym1
: wicz.
potrzeb.ami kraJi?.
Omawiając dorobek i zada·
pod·
I sekreta,r-z KC P2lPR
: nia, prezes zarządu głównego :
kreślil, że Wojsko Pol~kie s;>el·
: TWP - prof. Zygmunt Rybw· :
nia doniosłą rolę w pog!ębla.nlu
: ki podkreślił rolę jaką pełni :
patr'.10tyZJillu 1 1nternacje>na1izmu
: towarzystwo w kształtowaniu :
społeczeństwa.
całego
wśród
ideowo-politycz- :
: świadomości
ono patriotyczne,
SY'ffib-Ollz.uje
: nej społeczeństwa, podn<>szeniu:
bohaterskl'e wadyeje walki o
narodowe i sp.:i·
: poziomu wiedzy 1 upowszech- :
wy-zwolenie
:
ora.z !·nternacj()nalisty;:z .
: nianiu kultury.
łeozne
o „ 111·01n )ŚĆ
walk.i
ne tradycje
11111mm1111111111 111111111111111ii
Nlezmh~rnie
naszą".
wasz1 l
1iródłem Inspiracji w
ważnym
lideowo-wyoh>0waw~zej
pracy
naszego narod•u;
jest hl.storia
jego dzieje naj.rtow2'W'łaszcza
sze. Należy róW!llocześn!e w ca·
lej naszej d'Zialalnoścl !deowowychowawczej poglębl.ać wiedzę
Zachmurzenie duże z w.ięk
o współczesnym świecie, o ten·
szymi przejaśnienJami. Mlejsca·
dencjach i pe!'Spektywach jeg 0
Ternpei"a·
opa.dy.
mi niewielkie
rozwoj>U. Wśród młO<l.zlłll&y na..
?.Wtaszcza patrlo·
'- "tU'ra ·minimalna plus 2 lit. C,
leży !Grzewić
z osiągnięć na·
maksymalna ok plus 10 &t. c.
dmnę
tyc2mą
sil·
dość
i
umiarkowa.ne
Wiatry
sze"° narodu 1 ";:iarę w ,1e.g>o
umi>ejęilność wlaści·
ne z kierurucu ptd ....:ach.
prz)l'S'Zlość.
n·!e'Wiielkle
miejscami
·Jutro
wej ooeny zjawisk społecznych
opady. Temperaitura bez więk
i po!ityczmych, g!ębok'e przyszych mnian.
~ląza·nie do !del socjall7.rnu.
te wojsko jest
zajdzie o IJ-OdZ,
słońce
Podkreślając,
Dziś
godz.
o
wzejdzie
jutro
a
18.24,
oion>wem ludowego,
ważnym
jedpaństwa,
1JOcjalistyczme4;1'0
5.03.
nym z glówmych czynnLków uImie'!llllY obcbod.zl\ Wilhelm 1
macnlatnia jego poilycjl 1 auto·
CeJestYlll.

te '111."<>jsko pr-zycZ}'n1a
rytetu,
św!a
st~ do upowioz.echni11.llia
domośoi pra·w l ob<>Wią·7.ków C>·
bywate!sk:ich., do g'lębs.zel!O rozumienia potrzeb I Lnteresów
poI sekretarz KC
państwa,
\Viediila~: ten wply·w wojska na
socjalistycznych
k•ształl><>wan!e
postaw moilna ·1 na1ety zw!ęk
szać popr-zez stale zacle.śn!anle
społeczeń
ze
wojska
wi~zi
stwem. Niechaj ta W'ięt b-:dzle
Pamii:tajC'le Z8'Nna.js'ilniej~za.
najwyiższym ob17Wiązlciem
sze,
Polskiego,
Ludowego Wojska
swemlll narod?\v!,
jest siu.żyć
socjal:lstyc:mej ojc-zytstu.żyć
nle I

przez bezpośre<Lni udział wojska, wojsk-0\\'Y'Ch specjalistów 1
Wielu tys i ęcy i>ołn i erzy w pra·
cach o wielkim zna~niu go.
spodarczym i technicznym. Nape>wiedzial
sze siły 2lbrojne E. Gierek - są dobt"Ze dowoi
S'Zkolone
prawicUowo
dzone,
Wie·
wtaściwle wyche>wywane.
my, ż:e naród I partia mogą
za.wsze I niezawod11ie liczyć na
LWP, wiernych sy·
tc>łn!erzy
nów naszej socjalistycznej oj·
czyznyl
W imieniu KC pa.rtii Edward
Gierek W)"'raził u.zna.nie żolnle
rzom Pomors'kiego Okręgu Woj·
slrowego oraz wszystkim żołnie
naszych ludowych ei!
rze>m,
zb~oj nych za dobrą slqżbę dla
Polski. za oddanie d:la spra•wy
oocjalizmu.
Doske>nali.rpy I dosloonalić bę·
ciziemy siły zb~ojne PRL, głów-

"Mołnia.2''

na orbicie

i VI Zjazd I
~

TWP

5
5

W czwartek w 2lw:ll\zku Ra.
~ dzleckim wprowad'Z>Ollo na wy;.
~ soką orbitę eJLptyczną satelitę
~ łącznościowego „Mo1n1a·2", na
~ którego pokładzie znajduje 11!ę

~

~aparatura

~ pewniająca

Satelita lączn<>śclowy ;,MolJest przeamaczony do
~zapewnienia eksploatacji sy.
~ stemu dalekosiężnej lączni>łci
~ radiowej 1 telefoniczno-tele~ graficznej w 2lw:lązku Radz!ec.
~kim, przekazywania progra·
~mów te..~izjl centralnej do
~punktów sieci „orbita" oraz
~ do współpracy międzynar<>do
i'41 weJ.

~

1:

~ nia-2"

E:

5

S

.
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bezuleczań11wa

W
nową

kamieniarkę

wmontC>Wa~

g-zymsy, Na
wszystkich ścian
w~•k!adzialy
Za.mku potrzeba 1,3 tys. metrów neśc. kamienla-piaskowo a
i dolomLtu, wydob)"'Wanego w
„Pikiel"
s1.aryeh 'VY'l'C>!Jis'k.ach
i uLlbią,z:".
Na Placu ZamilroWym wyrosty
czeri.\llOne ściany przt>slatttaJ"ce
wid<>k na doll!n.ę Wisły, Mury
praca ptlosą coraz wymze;
trzy unia.ny.
wad'Z<>na - na
Ni.ebawem kolej.na wleche za.
wiśnie na połuón.iowym skrzy.
dle. ocizekuje się przybycia 10osobowej grupy wysoko kWal!tllrowa.nych faeh-Owców z sled·
miu oddziałów prao<>wru kon·
~erwacJl za.bybków.
ne

zosta.ną

ocalałe

I
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•
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Od kllilmnastu d.ni trwa goprzebudOWlll w!d,t>wni
na stadionie LKS, z.mlerzająca
co naj·
dl:> usprewnienta, a
wa.ilniejsze - umożililWlenta jak
0P11szczania
o
n.aJbezpiecznieiszeg
trybu.n przez klbiców,
najpilniejszych robót
Wiele
bę>CJ·zie zakończonych już przed
LKS meezem
niedZiełnym
Kiedy C>dwleROW (Rylm1k).
stadion przy
ctz!Jiśmy wczoraj
. al. Unii, ekipy robotników k.oń·
czyły już in.stalowanie trzeciej
partii barier och<ronnych.
wldow·
Bariery te pod,zielą
nię stadio.nu na cztery sektory
(A, B, C 1 D). Poszerzono rów·
nież zejścia do tuneli. W tych
potakże
uswni.ęto
ostatni-eh
przeczne zapory S'ZYnowe, co
na szy.bsze oraiz bez·
wpłynie
opuszczanie trypieczniejsze
bu.n przez widzów. l'omlędzy

I uorzqdek na trybunach

p.a.raml barier odgraposrezególJne sekto·
wygospodll4"0'Wano miejsce
ry
d1a milicji i slutby porządko
wej.
Jak poinformO<\val nas wczo·
raj sekretarz kllubu - st. Rogala - w początkach maja br.
zalmńczy się także roboty zw111
oświetleniem
zane z leps'Zym
czasu mecze
Do tego
tuneli.
pi.!Jka.rskie nie będą ro.z.grywa·
ne przy sztucznym oowietle'1iu
be>l5ka pil:ka·rSkiego.
MPK
z dY.reloo.lą
W~pó1·nie
W)"'znacz·e>ne zostały ta,kte n·
!mprezaeh
jony w których po
na stadion,ie
się
odbywających
LKS ustav.11ione wstamą dooatkowe ilości tramwajów i auwbus6w.
I tak tramwaje linl1: I, U,
15, 19, 20, 2ł, 26 i 27 będą O·
czekiwały na pasad:erów w re.
dwoma

dzających

e Czy ŁKł rozbije defensy11y blok
e

rybniczan?
Jutro Widzew gra z MGIS Mikalczyce

~olejna

ligowa niedziela

W n·ajbli:hszą nledzlelę, w cza·
s ie k1olej nej rundy b<>jów o li·
gowe pu•ll!kty w ekstraklasie
piłkairsk>Lej pad11ie za.p~e oa·
powiedź na pyita.nle: czy ,;;laba
postaw.a trzech czołowych d'rU·
tyn (Górntka, Legli l Ruchu),
a także kilku inn)"'Ch zespo!OW
jest tyLk>0 sprnwą przejsci:>wa.
przyPU.S'Z·
czy też potwierdzi
ozenia o nie najaepiej przepracowanej ztmie,
sprzyja Innym
Sytuacja ta
p!er·.vszoligowcom, w tym m.
in. LKS. Nie ukrywał tego we
wczorajszej rozmowie trener ze·
społu LKS K. Górski. LKS po·
dejmuje w niedzielę (początek
o godz. 11) zespół rybnlckle~o
Rybniczanie naletą do
ROW.
twardej
hołdujących
zespołów
at&kujl\C s
grze defensywnej,

wypadów, które są często grot
ne. Stąd tet K. Górski zamie·
rza tak ustawić pia.n gry na
niedzielny mecz, aby rozbl~ de·
tensywny blok zespołu ROW.
DrugoUgowy Wi'dzew rozegra
spotkanie z MGKS M!kulczyce
jut jutro (pocza,tek o godz. lS).
Mamy nadzieję, że w tneczu
wypadną letym Widzewiacy
aniżeli przed tygodnlem
piej,
w Rzeszowie.
obs~r
nled·zlelę
RóWIIlieź w
wować będziemy trze"Cią kolejw klasie między.
kę spotkań
wojewódzkiej. Lódzkl Włókniarz
spotlka się na własnym boisku
(Erk).
z C>U>i:siderem Ma.zurem
wyjeźdża
(TomaszóW)
Lechia
do Umusa, Start do Blalego5.toku, a pabLaal.iolti W·lókniarz do
~aśnika.

rady wykoruiwczej i ministra
spraw za.granicznych SFRJ, Miloeza Minlća.
N a lotnisku bel!lll'adzlklm min
s. OJ!l2<>wskiego 1 towa;rzys.zące
mu osoby pe>wital min. M, Mi.
nić oraz B>Zereg osobistości jugoslowia ń.sikich.
W

gQdztna-0h

popołudniowych

mialister Olszawski zlożY'l wie·
n.lee na grobie niezn.aneg.0 toł
nlerza na wzgónz>u Avala, pe>d
Belgradem.
p<>lud:niu lrontyin U<l'Wane
Po
roamlC>wy ~-jugosto
były
Mi.n!słlro<W;ie p<>infoir·
wlań&lde.
mowali się nawzajem o naj.
l.sltotmiejszych zagad'Il.leniach poHtyOZll'.lych, społecznych l go,spodarezych swych klrajów.

Prezes EximbanKn
z wizytą w Polsce
pnzybył do Po.Jsk! z
wtzyitą prez.es arneba~u Eximbanlc
rylkańoskiego

Wc2loiraj

trz~niową

- ·Henry Kearns.
Odbędzie on roZJillowy z !tie·
rownilkaml ntek>tórych reso~tów
orwz dzilalaC"ZJami g.ospodarczymi
ha!ldlu
probl~Ó'W
na temat
ZS®raniC'llne&» mliędzy Polską i
ZJed·noczonymi oraz
Stam.affii
wspóldzia1amia banków w NJZ·
obustrolllnej wymiamy
W'ijaniu
hmdilowe:j.
W pierwszym ct,mu swego pobytu w na,szym k1'8ju Henry
PI"Zyjęty W.Stal przez
Kearns
Stefana
finansów mltn'lstra
Jędryehowskiego.

jonie skrzyżowania ulic Koper·
Ponadto
nlka t Żeromskiego.
tramwaJe będą ustawione przy
Konstantyn<>wsklej
ulic:
Zbiegu
Obroil.ców Stalin·
- al. Unlil,
gradu t Towarowej oraz na ul.
Bratysławskiej. z tej oatatniej
wozy wyruszą na trasę w 20
min. po zako6.cren1u meczu.
z k<>lei dodatkowe autobusy
trzech
w
podstawione
będl\
punktach: I.ąkowa - Kopernl·
ka (linie F i G), Obroil.ców Sta·
lingradu - Towarowa (linie n,
76 I 78) oraz al. Unii - Kon·
(autobusy spe·
sta.ntynowska
cjalne jadl\ce do pl. Wolnoścl),
W trosce o zachowanie pel.
nege> bezpieczeństwa i porza,d·
ku, kierownictwo LKS zwraca
po§rednictwem
się za naszym
do wszystkich kibiców o zaj·
moWllill:le miejsca n.a trybunach
w wyznaczonych na biletach
sektorach. Celem lep•
wstępu
szej orlenta.cj1 przy zbiegu uu.
cy Krzemienieckiej I al. UnU
1pecjalna
będzie
wystawiona
kolei
tablica informacyjna. z
MPK prnsl wszystkich pataże·
niedzielna
rów, udaj~cych się
ny mecz· .n.a stadion LKS e>
wcześniejsze

zaopatrzełlje

się

w

bilety tramwajowe 1 a.utobu10·
te cena
Przypominamy,
WiO.
biletu na autobusy pośpieszne
Bilety
zł.
2
wynC>Sl
i specjalne
będą kasowane przed weJłclem
de> a.utobusu.
Trze·ba przyznać, t.e po ostatnich smutnych W}'IJladiltach, zaIB~ne
P'C>CZYlllił
k'lubu
rzą1 d
Podo
zm1erzadące
kroki
prawy bezpieczeństwa Widtów
Obecnie wiele
na trybum.ach
zależy od naS samych. Chod'tl
przede wszystkim o zachowanie porzą<IJkJu przy <>IJUBZ~z·an1u
a takte
meo:zru,
po
~rybu·n
miejsc w
zajmowantu
przy
A
tramwajach l au>tobusaeh.
ja·k to będzie w praiktyce damy tego próbę pe> niedzl~l·
nym meczu. Sąd·zimy, że bę
dzie wzorowo ta'k, jak to przy
na prawdziwych kibi<:óW
stało
s,pl)l"tO>W)'Ch.

(Wrób.).

-----

Osta.tni>o odd•zi.al &w!orokrzy~ki
w
Geologicznego
r.nstytu.tu
Klel•oach pI'Zielcazał kolekcję odm&rmurów, cl!la potrzeb
rtJJWl,n
projekt<>W<aJnia wnętrz Zamku.
prezen.tude wszystkie
Kolekcja
rodlzaje m>a.MI1>Urów, które zdo·
bilY da'Wlniej komnaty ltról!W·
S'klie.

Wart>o Pr'ZY oka.zdl pn:ypom·
zgodnie z decyzjami
te
Prezydiwn Obyw.atelskiego Ko·
m>tet>u OdbU'dOIWY, wpłaty dewiZ'OWe prze7Jllaczone są wyłącz
nie na kupno ll()Woczesnych u·
technicz·
lnsta.!ac;j.l
rz.ądze~ i
koniecmych dla prawirwoh
dłowej ek$pl<>a<tac;Ji F)lachtr. Za
np. apakupić trzeba
gra.nicą
~awrę wentylacyjn.ą t kLimactydo nowo·
urządzenia
tacY'J<ną,
czesnyc11 wlqow1sk typu „liwia1*> i dil\vi~k". Wid~wiska od.bywa.ć się będą na wewnęt.rznym
takde
Urządz·en.ia
dz.ied:i.tńC11.
u siebie m. in. slyn.ne
mN.Ją
Loarą
trancu&ki.e :zamk!! ruad
orn Wersal.
nieć,

SPORT •

Widownia stadionu ŁKS wprzebudowie
rącz>kowa

21Wlą2lkowej

przewodniczącego

Konferenela mfnlslra ZiOS

PRO BLE MY
służby zdro wia
(Informac ja własna)
Aktualne problemy służby .zdrowia były omawiane
podczas wczorajszej konferencji prasowej prowadzonej
przez ministra ZiOS dr Mariana Sliwińskiego. Uchwała
VI Zjazdu partii stała się w tym zakresie podstawą do
opracowania przez resort kompleksowego programu
ochrony zdrowia do roku 1990, a niektóre problemy rozważa się nawet w dalszej perspektywie.

I

liC'2lba lekarzy nlt we !'rancj>\;
Anglii, wsza·kte
S1'Wecji czy
mniej - i te> znaC'2lnie niż np.
w ZSRR, na Węg.t"Zech, czy w

Wielu dziedzinach służba
zdrowia w naszym kraju
uczynil:a -0gromny postęp
w porównaniu do okre·
,
Ś/Wiat.owej.
su po II wojnie
jej zadania,
rosną
Jednak!'Le
także w zakresie .równa·nia do
prZOdującycho. W Polsce aktual·
nie w Pt'Zelicze'!liu na 10 tys.
praou.Je większa
miE>!>'Z'kańców

W

Jeden

Sąd

CZechosłowacj.i.

Nie przewidude się wpra"M:tz!e
nowych akade·
urucham1anla
mii medycznych, lecz 'l!Więk·
mlejse na
ilość
będzie
sz<>na
(Dalszy ciąg na str. I)

Wojewódzki

(Dokończenie ze str.
wie, Katowicach i Wrocławiu
oraz względy meryborYCTJne 1
organizacyjne przemaw:laaą za
uJtWOrzeiniem jedne~ SW w Lodzi.
Czego n.alety konk.rem!e
oea:ekiwać w wyniku poląQtenia

nia st8!1lO'Wfsk adminis.ll'!'acyjn~
1 wy>korzy&tania. . tych etatów do
pracy meirytoryczn ej. W

sądów1

miejscowego Sądu WojewódZkle·
go z siedzibą w Piotrlkowie
Tryb.?
- Pozostaje, a nruwet r'O'ZSIZerza się Jego zak:re'9 na okręgi
Powiaite>wych w Ra'Wie
Sądów
Maz. i S•kiern.iewlcach.
N<>tc\vata: z. Tamowska

1)

- Skoncentr<owarnia kierownictwa w ręlllu prezesa Jednego
i w 2lWiąZlku z tym usprawnienia dziala1ności nad.zorczej
(m. in. w zakresie jedn<>Lit-0śd
poliityki orzeczmiotwal, PE!lit-en·
cjarnej i adm1nisllracyjno-go spo.
darezej_ Nas.tępnie: zmniejszesądu

grę wchodzi taGcże Wlaśoi1we wykorzysta!llie pomiesZJCZeń za;jmo.
wanych obecnie przez. dwa są
dy.

Co

-

będzie

z

Ośrodkiem

2Ja...

~~~~~~

rozpoozęto
Wch dniach
elewacji na
zaldada.nie
ll'krzyd!a goty·
śc!a.nach
KróC'kieg.o w Zamlcu
leW'S'kim w Wa1'svaw.te.
brygad z
dwóch
Pracami
Ka·
Zakładów
Szyidlowiećlei.ch
kieruje
Budl7W1anego
mienla
W
mist!'IZ Wilkt.or KieliszczY'k.

POGO DA

SPORT •

5 bm. md.ni&ter •PNJW u.granicznych PRL Stefan Olsz0>wsld
przYbył z w.iZytą otiajałną do
JugoSlawii na U!Jp<l'OSzenie wice-

mku Królewskiego

-

•

Olszowski - Minif

erwsze elewa cje

S

S

retransmisyjna zadzialaLność syste·
pasmie

~mu w centymetr.owym
~ dJ:uge>ści tal.

Rozmow y

Widzew walczy
hez Filipiaka
Kolejne spotkam!e o ml.strzostwo n lig! pięściarze Widzewa
rozegrają we własnym pawllo·
nie przy ul. Armil Czerwonej.
Spotkanie między Widzewem, a
Hutntkiem C>dbędzie slE: w niedzielę 8 bm. o godz. 16.
W drużyn.le Widzewa zabrak·
nie chorego Zb. Flllpiaka. Na·
po dłutszej
wystąpi
tomiast
przet'w:e olimpijczyk J. Resz·
w drużynie łódzkiej
pe>ndek.
Pro·
ponadto walczyć będą:
Mlaira,
Pa.ra.tla>11owfoz,
choil.,
Stęperekł i Blesiaoki.
łódzka
W tym samym dmiu
Gwardia walczyć będzie na wyje:tdzie w Gl!wicaeh z zespołem
Car bo.

itf.

*

W Mongo,tii w dniach od 9 do
10 bm. oc1będzie się międzyna
rodowy tllll'nlej bokserski z u·
za.woońików z: ZSRR,
dZiałem
CSRS, Węgier, Bułgarii, Rumu·
i NRD.
Polski
nil,
b"4a,:
reprezentować
Polskę
Wnuk (Błęk!f.ni), A. ayg (Hut·
Musiał
Tychy),
(GKS
nik), RYl
(Stal
Omtab
z.
(TUroszów),
Rzeszów), . Kalllla (GWa.'rdia l.ódt).
trener
z z111woclDUulmł wyjechał
Blanc a.

wskPócie
•

Do ćw:!erćtiinałów gry po·

jedY'IlczeJ

męW:zy:zm

w turniejtL

w Nicei zak:Wa11:fi·
w.
kowa1i się dJWM P0<lacy Filbaik: l T. No!W'i.ckń.
W pol<>Wie Czet1WC.Q 111\lSZa
•
k;e>lejna
góry Hind>UkJUs:zu
w
aJ.p1ni.s>tycma.
polska W}'P'l'awa
Bę~ie to akad.emicka e'klspedyoja lł stu.dentów rótmych poi·
skieh uczelni. Pirogrnm przewiduje próbę wejścia na szczyt
Nosoza.ku ne>wą <k"ogą.
• Pi'lot Aerok!Lubu PRI. w Lesznie Wlklp. St. Kolasa, jako
pterws.zy w bietącym rOilru w
P<>lece zdobył diamenit do zloteJ O<lul~kii fZ:fb-OW<:owe,i...

tenis-O'wym

nim.a~ne.

2lWaroie w l.nstal.acji eJek•
trycznej doprowadxilo do wybuchu pożaru w budyn.ku m1e·
sz<ka~nym Józefa M. w miejseo·
Saisi.eczko pow. Lódf.
wośl'.li
dach. Striaty ok. 15
Spalił aię
tys. z!.
Zaiprós-zenie <>Cni& w miej•
p«YW. Lódź
soowo6ci K!r.aszew
spowodowało spalenie 6'.lę stodo·
!y k!rytej si.orną należącej do
Leona F. Straty fO tys. zł. .
W Lodzi na Uol. Więck.oW·
•
sklego 36 a-waria i.n.stalacjl cęn·
og•Ne'W!mla clloiprowa·
tra;tnego
dzlł.a do zala.nia kotl<YWni. Strat
Pot.arna wyp-Olffi'PO\Vl"Wll.la WQd~
ok. 1.5 godz..
• w Toma&wwie vz.a 1>bojące·
pl."zystallllcu przy ul.
go na
Dwo.rSlk:iej ll'll•tobusu MZK rap·
townie W;\1'9zedl na jezdnię 18·
lebni lGaZimierz S. Pieszy po·
tr~y rostał pl'Zez samochód

SPORT •

SPORT •

*

komtna »t
i.skry z
Od
•
Pa.m:ęm:ew pow.
m~ej.scowo6Ci
L<>wicz spaliła $ię obora d!rewniana lfil"Y'ta st.orną n.a.Jeżąca do
SpaJ.lly się ;.akże
Mari.runa L.
zw!e.·zęta.
oborze
w
będące
Str.a.ty ok. 20 tys. zl.
m P<>rostawiona w Sklepie
n.r 13 w Gł0<wnie
Spożywczym
nie wyłączona grzaMca spowo·
dowala zapalenie się produk·
tów ż;"Wlnościowych, Straty mi·

SPORT •

K POD I k 0
WIJpOdk ÓW

ciężarowy ;,Start" 1 ze złama
p<>dud-ziem prz,ewtleziono
nym
go do SllJ;l'itada w opooonie.
• Zderzenie dwóch motocykli
WSK miało miejsce w Skier·
ul.
niewircach u zbiegu ul.
Sobieskiego.
1.
Sienikńewieza
W•in.ny byt p.rowad2ący mot-0cytkil nr FV 152.6, który nie uszanował pierwszeństwa przejaz
du, a nastl)I>nie zbiegi z mi~·
sca wypadku. Dmgi motocykl!·
prze'W'ieziony
sta Andt'zej W.
do szpitala.
został
jech.ał ul.
Zb)"t szy~ko
•
Slenilt'ieWioza (pnzy ul. Tyl'1ej)
kierowea „Zwk•a" IR 5766. Ude·
rzyt on w sbuip <>ś\l."1etlenio11o•y.
pasaSiedząca w samochod·;>)ie
żenka Krygtyina R. z obrażenia·
zos•,3/a
mi ol<ała przewieziona
d'O 5-z;pita[a Im. Som.enberga,
U zbiegu. m.. ul. Bronlew·
•
sklego ! N\iższej miał wczoraj
miejsce kar&nlbol sa.mochodów.
Kierowca „Fiata" WS 0392 nil
u.sza1T10wal pierwszeństwa prte·
jaZdu 1 uderzy? w „stara" JO
uderzy!
5832, a ów następnie
„Sta•ra" IO 55'13.
w
rffi\in.ież
(m)
Stra;ty tnlinlmalne.

SPORT •
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Dzli mecz Polaka-lfR F

pojed ynki
kandydatów do medali
Ciężkie

Czwa'rtkowe mecze roze@"ane
na m<>s>kiewsklm l<>do~u &ta·
nowlty pojedynki ,.na szczyele".
Wysita,pili w nich boWiem wszyscy trzej pretendenci do me<laU.
w pierwszym po.poburdni>0wym
meczu Szwecja pol«mata Flnlarul,ię

3 :2 (O :1, O:O, 3 :1).

Mecz 9tal na baroro dob-rym
poziomie. Rozpoc'Zął się oo obuSbronnych. s.zybkich i <>5'1Jrych
ata1kQ\V. W pierwszej fa'Lie nieznacmią przewagę uzY'Slkali Fi·
nowie.
Najlad.nlejsza gra to<?zyta się
jednak w dT'Ugieij teroj l, choć
nie padła ani Jedna bramnca.
ObĄ zeS<poly daty polka.z hokeja
na wywklrn P-O·Ziom1e - gry
szybkie,f. męskiej i 11\Val!'dej, ałe
prc>wadizonej w sportQWym duchll.

ntok!I., który z pow<>du kontur.Jl
kola!lla oci!lliesionej w meczu z
F.tnlandil\ będzie musia~ pauzo.
jesz.cze przez kilka dni.
wać
'l1renował naromiast w. Tokarz.
FIC> trenl.ngu ka.pttain drutyny
w•s.zySbkich
Czadwwski zebrał
kolegów na kirótiką ~awę, co
stamowilo jej temat - nie W.ia·
domo. Można się domyślać, te
omawłano

dotychC'ŁQSi)we

błędy,

aby ich unilrnąć w dzisie3';7.ym
pojedynku z NRF. Oby od.praw&
ta {>r!ZYD.ios!a oczek•i>Wa!lly rezul·
tat,

TABEt.A
9:0 37-11
1. ZSRR
8:0 242. Szwecja
ł:ł 2&-8
3. CSRS
4. Finlandia
17-lł
5. NRF
0 :8 S-37
8. POLSKA
0:8 ~-39
w dJrug!Jm ·p<>Jedy;nlru sipO<tikali , - - - - - - - - - - - się: je<lenas1>oikro<tm.i m'isitrzowie
hokeiści ZSRR i Ob·
ŚWiata Finały
drmżyna CSRS.
rońcy tytułu Me= 'Ukodezyl się 111Wyclę·
stwem hokeistów radrniedkich 3 :2
(1:1, l:O, 1:1). Był to pojedY111ek
Po~ieszająeym faktem jest; ~
nerwowy. Od poezą.tku spotkania
w pierwszym k.roku boksers•klm
oba zespoły starały się uzyskać
wzięło udział w ellmi.nacja h 82
na lod<l'Wltsku przewagę, która
efekcie upragprzyniosłaby w
zawodnl!ków z klubów Lodzi 1
nlooe :nwycięstw<>. Gra prowaziemi lódzlmej.
dzona była w ostrym tem.ple.
DotychC'Zasowe walk! stały na
Stawka pojedynlku spra.wiła, że
dobrym poziomie. Teraz należy
ustrzehokeiści obu <linlźY'll nie
oczekiwać, że półfinały i finały
gli się od ~elu błędt7w.
będą jesz cze ciekawsze I wyło~
Czechosłowacy za wszelką cewartości
niepośledniej
nią się
nę chcieli pt'Zeważyć natę zwy·
tale n ty pięściarskie
cięsbWa na swoją stronę. PróóoPółfinały odbędą się w sobO!'ł
przeoLwnika
a.takować
wall
o godz. 17.30, a finały w nieJut w Jego tereJł obronrnej. z
dzielę o godz. 11 w sali RKS
kolei zawodni.cy rad7lleocy w
przy ul. Zjednoczenia 1.
ferworr.e ostrej walk.i !Zatracali
W poszczególnych wagach (od
często swój podstawawy
d~ć
papierowej do średniej) wystą.
atut - szybką i skuteczną grę
pi w póJflnałowych pojedynkach
zesipołową.
36 młodych, dobrze zapoWiada·
• • e

•:•

• • •

I kroku
hokserskle vo

W=a~ polscy hokeiści pauzowali. Rano nasz zespól p'rzeprowadzi! normalny trening. Nie
bral W lllian u.dziall.1 K. Biały•

Jących się pięścia.rzy.

mniejszej Uofoi
powodu
zaw<>dnlków finały w
wagach półclęilkiej 1 ciężkiej ro..
:i:egrane :roi<taną w niegzielo,
Z

zgłoszeń

----5
--- teren pod
-5- hudowniclwo
--:5- mieszkaniowe
-- w
-o

-§-- e

J.111111111111111111111111111111111111!,

Br1JQ1Ud1J

§

młodzieżowe

5 będq uzbrajały
5

osiedlu
Retkinia

5
5:

ziś
(6 bm.) w ZL ZMS
nastąpi
pod,pi.salllie umo:
wy pomlęcLzy Zrurz.ądem
:
Lód.zki.m ZMS, Lód.zkim
: Przeds iębiorstwem Robót In: żyn ieryjnych
1
Robotniczą
: Spóldzielnlą
Mieszkaniową

: „Pol esie 11 •

Na

jej

mocy

handlowych
---5 e 87 sklepów czynnych będzie wniedziele i święta
:
--5- e ,,Magda" - supersam spożywczy od 1 maja
:e 186 placówek z ciąełą sprzedażą mleka i pieczywa
:--

-:-:-=
:
:
:
:
:
:

bry- :

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

oo.zial 12il mlod~h ludlZi. U- :
czes>tnlcy zaciągu, którzy będą :
pracowall w Lódzkim Pr1Zecl- :
siębiorstwie
Robót
Inżyni~- :
ryjnych nabywają prawo do :
wypraoor..vania
minimum 50 :
proc. wkładu mieszkaniowego :
wymaganego dla danego typu :
mieszkania, (M-2- 10.500
zł. :
M-3 - 14.000 zł i M-i - 17.500 :
zloty.::h) w zamian za co w :
okresie roiklll od chwili wy- :
pracowania tych kwot uzY15'ka_ :
ją mieszkanie.
Warto dodać, że na koniec :
rv kwartału 1971 roku w Lo- :
dzi przygotowa.nych było tyl- :
ko 33 proc. uzb'l'ojenia terenu :
pod budownictwo
planowane :
na ro·k 1972. Dlatego też illli- :
ojatywa Zarządu
Lódzkiego:
ZMS, aby lódz.ka ml<><Wież ob- :
jęła patronatem
prace przy :
uzbrajaniu terenów, Jest jak :
najbardziej cenna.
:
(J. Kir.> :

:

:

:

:
:
:

:
:
:
:
:
:

tych

w-eźmie

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jak nas poin~armowano na
wczorajszej konferencji w LZPH
z udziałem z-cy przew. Prez.
RN m.
Lodzi J. Morawca,
DG „Magda" jako supersam
spożywczy zostanie
przekazany
do użytku 1 maja br. Obeclllie
trwają pra<:e remO'lltoWe na
I
piętrze pomieszczenia są już
pomalowane na jasne pa&telowe
kolo'l'y , sprowadza się meble,
wyposażenie
stoisk.
„Magda"
będzie
najn1>wcześniejszą
pia·
cówką handlu
spożywczego
w
Lodzi.

:

Wczoraj w Drukarni Wojskowej
odbyło się spotkanie
środowiskowe poligrafii dzielnicy poleskiej przed Łódzką
Konferencją
Partyjną. Omawiano żywotne problemy łó
dzkiej poligrafii - unowocześnienie
parku maszynowego,
jakości druku, poprawy warunków pracy.
Podczas spotikania M. Kwa-

a

7l11111111111111111111111111111111111r'

Czy

z eazen technicznym

skończ• się kłopoty

,,~ o\gaz"

na

Do 22 lilpca b'l'. uiruchomd sle
5 nowych sklep&w. LPTO P11ZY
ul.
Piotrlro'Ws~iej
38, branży
papierniczo-sportowej przy ul.
PiotrkoWskiej 42 oraz trzy sJdePY mięsne
przy ul. Utl. Obr.
stalilllgra.du 32, PKWN 23, Grabowej 11 Zdeeydawa•no ostatecznie, które sklepy z1tbowląza111r
si( utrzymywać ciągłą

sprzedał

mleka i pieczywa. Na terenie
miasta będzie ich 186. Sporzą
dzono również wykaz 87 skle·
pów ezynych w niedzielę
1
święta.

Obrady poligrafików

=

-------------·------

\lracuje

pełnych

już

obrotach

Jak nam sygnalizowali .Czytelnlcy1 niektóre lódzkle placówki
tłumaczyły ostatnio przecllużanle terminu realizacji napraw brakiem w Lodzi koniecznego do spawania gazu tech11lcznego. Sprawdziliśmy rzecz u producenta tego s urowca - LZR - „Ga-

pisz I

sekretarz KD PZPR
wręczył pracownikom poligrafii 29 kandydackich i 58 człon
kowskich legitymacji PZPR.
(Z. Ch.)

Dziś

premiera
Cyrku Wielkiego
cyl1k w1emm, który P'l'ZYJe·
chał
do Z..OdzL z Warszawy,
rozbil swój namiot na 3.500 widzów
na ul. Północnej róg
Sterlinga. Dziś, 6 bm. ponad
100-osooowy zespół artystyczny
wystąpi o godz. 19
z prem\1!rowym WidowiS'kiem t:r'Wają~ym
~5 godzi.ny,
w dni
powszedlnie Cyrk
Wielki
wyst~wać
będzie
o
godz. 19, a w soboty, niedziele i święta w
god-z. 15 1 19,
Kasa cy.nku czyinna Jest już od
godz. LO. Uf. kr.)

usługowe

0

zy techniczne" -

„Polgaz".

Jak wyJaśniJ nam dyrektll'l' technl12.ny przedslębi«stwa
J,
Zdrojewski - oddział łódzki, który od kilku lat prlWUje pmy stale rosnącym deficycie produkcji (w skali kwartału osiągną! on
już w rejonie łódzkim 500 tys. m sześc. tlenu), zmu~ny Jest eksploatować posiadaną .t.nstala.cję w ruchu lliUlym na trzy zmiany
w niedziele l święta.
Raz w roku przeprowadza się w związk'll z tym konieczny remont urządzeń, który trwa zwykle od 15 do 20 dni. W br. wypadł
w okresie od 15 do 31 marca, Obecnie sukcesywinie włączane ~a
po ren;ioncie do produk~i Unie wytwarzająca tlen 1 l.nne gazv
techniczne.
w tym okresie prod1Ukcję trzeba byto ograniczyć w Lodzi do sn
proc. 1 w ramach tych możliwoścl zaopatrywano na miejscu tycll
klientów, którzy nie mogą ani przez chwilę odczuć wahań w dostawach, tj. szpitale, PKP, MPK itd. Pozootalych zaś odbiorców
zgodnie z uzgodnieniami skierowano do innych producentów.
W dniu' warorajSOlym pelną parą pracowała Już wytwórnia „Polgaa:" na ul. Traktorowej J Jak nas za.pewnio.no, zafaga tej pla.cówki
zrobi WM;ystko, by pnzyjść z pom()cą tym GdblO'l'com, 1'tóNy uclerpleli na skutek zakłócenia rytmikJ. dc>st11111.
M. KR.

Awaria na ulicy Obrońców Stalingradu
usunięta
Wc21<>rajsza1
neon.a
awaria
wodociągów
na ul. Obr. Stalim8radu spowodowała wstt-zymainie ruc!llll tramwajowego oraz przerwę w zaopatrzeniu w
w-Odę tego rejonu,
O godz. Jl

awarla zostata usunięta. Dopiero jedna·k ok. godz. 15 rozpoczął się
no.rm•M'lly ruch tramwajowy na tej ważne~ uterll
kom11milkaicyj neJ.
z. Ch.

Złodziejski
Trrech z

nich: Kazimierz P. 1
1 Marek G.
uskJepu Foto-Optyk!
przy Uil. Spornej 72. Do środka
d·ostaH się przez okna, po uprzednim
roz,sunlę.ciiu k.rat
1
wybiciu szY'bY. :Lupem ich padły
aparaty fotog1raficzne, lornetki i kamery. Część sprzętu
wla.mywacze poniszczyli.
Ogó·
lean straty oceIDollle zosta.ly na
pona.d 60 tys. zł.
Tej
samej
nocy po kilJklu godz!Jnach zł.o.
dzieje Jeszcze raz wiróclll do
tego samego Slklepu po następ
ną cz<l'Ść lu.pu. Tym razem je·
den z włamywaczy pora.nil s1 ę
szkłem.,
Ulatwi~o
to pracę pro·
wad'Lącym
później dochod z<>n ie
ful'llkcjonariuszom ;
KD .MO

s.

Dravi w Lodzi
Dom Dziennevo
Pobyła

dla Emery16w
Uruchomi·om.o w

Lodzi dlr>ugi

z kolei Dom Dzienneao PobyW.

dJa Elmerytów d Renciisitów. Pilacówka ta, zlokaJ:iizo<W8Jlla w budyillku przy ul. Narutowicza 37,
dysponuje .kiJJroma, od,pO'Wiednio wy;posa:tonymi pomlieswzeniami umoż!li'Wiającymi ludziom
sta'l'szym wygodne a zaa-azem
atJrakcY')ne spędzenie dn.ia, w
warullllkach oopO'Wiadających potrzebom Ich wiEikiu.
CWYT'Z.)

To był koncert. ..
Cielkawą

~rezę

oorgarurowaJ
wczoraj w lódZikim K.lubie Na·
uc:zyciela Zairząd Okręgu ZNP
m. Lodzi oraz Wydział Kultury Prez, DRN Sródm!.eście. Zl-0
żyily się na
nią
recytat.orskie
p()pisy laUJreatów dueLnicowych
eJolmLnaoJi X.IX Ogólino,pols•k iego
Konkursu Recytawmkieg-0. P<l
i.nteresująoo
pod•anej porcji po·
eZ'ji i prozy, z du.żyro aplauzem przyjęto wysteyp
Wandy
Warskiej
l F()t'lllacji Muzyki
Współczesnej Andrzeja Kuryle•
wicza. (SI)

Bałuity.
Pies milicyjny podjął
bowiem ślad 1 doprowadzll milicjantów w
pobliże
meUny,
gdzie przebywa.li przestępcy.
W tym samym czasie acuga
grapa ztodzlei, w sklad któreJ
wcoodzill, Zenon J„ Bogdan S.
Ryszaird G. i Jerzy s.
udala
się ta!ksówką
na.leżącą do ostatniego z wymienionych
oo
StrY'.k.owa. Wtama1M się tam do
sklepu odzieźowego, skąd skrad•H furt.ta, swetry itd. wartości
ponad 100 tys. zł.
ZM'Ó'WTlo pierwsza ja\k 1 druga zlodziejs:ka wyprawa nie P<>wiod'ly się. Jeden ze sprawców
wis.mania do sklepu Foto-Optyki
:ro&tal
zaitrzym a.ny
prze.z
~unk~oaa·riuszy K.D 1140 Sród-

mieście

w cb/Wili, gdy sprzedaskradz!Ollle .a.pa.raty w 1.Ba·
!atonie". Przekazano go
na·

wał

~nk·cjonariuS®Om

tY'Chrniast

KD MO Balllty, którzy prowadzUi dochodzenie w tej $l)ra·
wie. Pozostali spra;wcy zatrzyman.1 zostali lcru!:a dni pótniej.
Złodziei,
któxizy wlamau 5lę
d•o skJ.e.p u w Strykowie z,atrzy·
ma.no w melinie m1eszc:z11cej
się
przy ul Hwtora. W tym
wyipad·ku spi-a,wa :z;ootata prze·
kazaina Komend:r,ie WojeWódzkdej MO,
Fwnlrojanar:IUBzom
cl.al<>

się

talloże

mlM°'l

li•

odLY'S'k:ać

częs~

skradz.iOlllyich
z obydwu
póW prizedmiot&w.

1kle-

Po ostatnle1
d,:r,lej.siki
gain.g
swoją

d~UŻSZ)'

;,'W\Pad~•C

~-

qędzie
fu.i.sial
z.awlesLć
na

dzi·alal•ność

OZU, .(ilet

fiodxfeń

nieeie

W ramach Studium WIPdzy o Lod7JI, prof. dr E. Ro.1set
z UL dziś o godz. 16.30 w sali
RN m Lodzi
wyglooi odci.yt
nt.
„Przemiany w strukturze
demogra1'icimej Lodzi".
,A W Pałacu Młodzieży
(Ul.
Moniuszki ta) dziś o godz. 16
rozpocz~ie
II Festi;walu Kultury Hu-fca Harcer&kiea:o Lód7Polesie.
.A W k81Wiarni „staromiejska"
dziś o godz. 18 s.potka•n ie z cy·
kl'll „Wiecl'J01l'y na StarówcP."
W programie pt. ,,Raz na ludowo" udział biorą:
Lidia 1
Wada Dubrowln, Jerzy Gralek
oraz Jan·usz Gu.st.
4 DK Łódź-Polesie (ul. Wapienna 15) z,aprasza d<ziś o 110dzinie 18 na spotka.nie z dot'.
A
Pellowskim nt. „Muzycuu•
tr adycJe ?Jodzi".
,A W Klubie ZL Lit (ul. P!otr
Dziś t j'llrt.ro o godz. 19.30 w salt FL odbędzie się koncert M"a•
kowslta 135) dziś o godz. 16.ao
spotk81llie z dr M, Kozaldewi· toryj:ny, w ramach którego usłyszymy niezwykle rzadko wykony•
cz.em,
:r,na.nym socjoJogiem
i
autorem w ie.lu ks'.fąrżek pośw1ę wane dzleło Roberta Schuma.nna - „Raj 1 Peri",
oonych wychowaniu sekaualneUdział wezmą: e>rkies·tra symfoniczna 1 Chór FL; Ze51lół Womu młodzieży.
4 „Czy rewolucja seksualna" kaJ•n y Teatru Wielkiego w Lod:ii oraz &oliści: T, May-Czyżowska
odczyt dr M. Kozaikiewicza l D. Debichowa - s<>prwy, I. Kobus - mezzosopran, J, &unert1
dziś
o godz. 18 w
Klublf! R. Werliń9ki - tenory oraz z IQ'zywickl - bas. Całość poprowaMlPiiK „Ruch", ul. Narutowicza
8/10.
dzl. kierownLk utystY02lllY FZ. - Henryk Ozy:!:.
,A

W Filharmonir

,,Rai

0

•

l

Peri''
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WAżNE
Straż

Pożarna

os

Ol, 595-111, 16&-11

Posotowle Ratunkowe
Po1otowle MO
Informacja kolejowa
Informacja PKS
HS-Ił,
Po1otowle wodoctuowe
Pocotowle r:uowe
Pocotowle e11er1etyczne
Po1otowle elepłown1cze

- „oto jest gło
wa t4r&4cY" -(A) (an1.) od lai
lł godz. 10. 12.30, 15, 11.30, 20
WOLNOSC
„Ga.nptersld
walc" (traru:.) od lat 11, I·
10, 11.15, lł.30, 17, 19.30
ZA.CBĘTA
„Pojedynek rewolwerowców" (USA) od lat
18 I~ 10, 12, 14, 18, 18, 20
WK
„w pełnym słoń•cu"
(!r.) od lat 18 godz. U.30, 1T1
(g od!z. 19.45 - DKF)
STYLOWY „Martwy pejzat"
(węg.) od lat 16 god11:, 16, l8;
Projekcja DKiF godz. 20
STUDIO - Tyliko dl.a ki.n 1tu•
dyjnych ~ „Gliinla.ne szańce"
(franc.) od lat 16 godiL. 18.30,
20.30
.
TATRY ;,Pippi" ·(A) (!fZ'W.)
oo la>t 7 godz. 10, 12.15, 14.30,
Ba,jlka „Niesrormy kotek"
!fodZ. 17; Pożegna.nie z fid·
mem „Pan.ie Jin.spekto·r ze"
(jug.) od la.t 16 godz, 18. Pro
j E!lrej a DKF godz. 20
CZAJKA „H<>mbre" (USA)
od lat 16 g<>dz. 17, 19
Wł.OS:NIARZ

TELl!lFONJ'

tnformacJa telefoniczna

Ol

OT
ISS•H
Hl-ZO
ISS-łl

SIS-IS
3H-28

ua-11

TEATRY

gang pod kluczem

Poznali się w zakładzie karnym. Po Wyjściu na womość spotykall się przy piwku n.a Baluelkim Rynku alb1> w melinie, w
zdewastowanym mies2'kaniu
przy ul. Wojska Polskiego.
Tam
Właśnie niedawno za.planawali wlamanJa.
WładyS!a;w
daro się d-0

PracQIW'nicy handlu otirzymaU
pierwszy w Łodzi z prawd'loiwego zdarzenia obiekt socjalny
stołówkę kawiarnię i klub przy
ul. Pio!I<kowsltiej 92. Do końca
br. zostanie zalkończona modernizacja
największej
porad.ni
zdrowia P't'ZY ud. Jaracza 4.
Przedsiębiorstwa
handlowe
znacznie prze·Jm-oczyl:y plany .,._
brotu i usług za I kWartal br.
We
ws.pól'zawodnlictiwłe
pracy
najl~zymi
w poszczeg6Inycb
grupach branto-wych
są
PP
„Delikatesy", b. MHD Art. Kosmetyowo-Drogeryj!llynii oraz zakład nr 2 PTHW.
(zch)

noweeo whandlu I
0

gady młodzieżowe zrekTutowane przez Zarząd Lódz.ki ZMS
przystąpią do uzbrajania terenu pod budownicbwo mieszkaniowe w osiedlu Retkinia dila
potrzeb RSM „Polesie".
Przewiduje się, że w ram.ach
patronatu ZMS-owsk•iego nad
budownictwem mieszkaniowym
robotach

\co

Zakończono już w Lodzj realizację. programu MHWiU w sfei;ze
Jntegracji przedsięb iorstw handu detallc1J11ego w zakTesie artykulow
przemysłowych. Powstały: Wojew. Przeds. H~u. Art. Gosp. Domowego Arged" odpowiadające za zao patrzeme miasta W artykuły
gospoda~twa domowego, chemio1J11e i Pe:"f~erY'J~o-lkosmetyczne,
oraz Wojewódzkie Przeds. Handlu Art Pap1e~1mczym1 i Spo?'towyml,
któremu podlegadą też sklepy uiba·Wlkarakie.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

: w

Połączenia przedsiębiorstw

WIELKI - godiz. li „Mad&me
B utterfily"
POWSZECHNY
IOd'I, 15.SO
„Ich
czworo",
ir<>dz.
U.li
„K.lilk...xlak"
NOWY
iOdZ. 18.15 ,,Dzieje
grzechu"
MALA SALA godz, :IO i.MO·
tyle są wo1ne"
JARACZA gada. 15.30 ,,Porwanie w Tiu.tiudlstanle"; g.
19 „IQ'am z piooenkaml"
TEAII'R 7.15 - god.-z. 19.15 „T.rę
dowata"
MUZYCZNY - godz. 18 ;,Opiekun mojej :!Jony" (zamk'll.)
ARLEKIN - lodZ. 17.30 „Złota
rybka"
PINOKIO glO<!z. 17.30 ;,Wy•
spa białego laibędllia"
FILHARMONiA rNall'UlbO<Wlcza 20)
g·od'Z. 19.30. Kon1'etit oratoryj:ny - O:rtk. i Chór PFL. DY·
rygenit Henryk czyt. So·
liści Teresa May-Czyrows\ta,
DMllllta Debichowa
s~amy,
Jizabella Kobus
mezzosopran, Jan Kunert, Ro
ma·n
Werlińs.Jrl
ten-ory,
Zidzlsław Klrzyiwiclm
bas.
w prog.ramie: R. Selw.mann
- Rad i Pe'l'i

0

PIONIER Bajk& i.zagubi.ona
pilec2'ka" l<Xiz. 15, .,Tylko dla
orłów" {l>l)i.) od lai lł 1od.z.
9.30. 12.15, 16, 19
POKOJ - nUcleczka Kin1-Kon•
ga" (jap.) od lat 11 godz.
15.30, 17.t5, ;,Dla zabiel.a cza&u" (radz.) od la.t 18 godz. 20
REKORD - „Erotissimo" (fr.)
od lat 16 godiz, (H - seans
zamknięty), 14, 1~ 18, 20
BOMA „Pa'!l Wotodyj-o,wski"
(A) (pol.) od lat lł godz. 10,
(113.30
sea1ns zamknięty),
16.3Q, „smaik zemsty" (hls·:r.p.)
od Ja.t 1Ai godz. 19.30
SOJUSZ - „Anate>mi.a milości"
(pol.) od la.t 16 i:ooz. 17, 19.15
STOKI - „Dyrektor" (A) (raaz.j
od lat U godz. 15.30, „Zdobycz••
(franc.) od l.ait 18 l'Odz. 17.45,
20
SWIT
;,WielJka. włóozęaa.' 1
(tranc.) od lat 11 lod·z, 10,
12.30, 15, 17.30, 20
DYŻJJRY

APTEK

Tuwima 19, Limanowsk!eg.o 1,
Przybyszewskiego 86,
Ossowskiego ł, Gagarina 8, Br~ty
slawska 2a, Obr. staaingradll 15
DYŻURY

SZPITALI

Szpital Im. Madurowicza
Fornalskiej 37 - dziel nica Pe>o
lesie oraz z dzielnicy Sród:nle•
ście
poradnJa „K" ul. 18 1.11tego 719.
Szpital Im. a. Wolf - ł,a•
glewnlcka 3"31 - dziel nica ila·
łuty.

MUZEA

DKM - i;Dom pań.stwa B<>rles"
(fr.) od lat 1ł god~ 18, 18. 20
KOLEJARZ „Wód'Z semino•
lów" (NRD) od la~ 1ł ilodZ.
17, 19
godiz. ~6
GDYNIA - o.Ostalfmlik WOj()W•
BISToan
WŁOKll!JNNICTWA
ruk" (USA) od lat 18 godz.
(Pl.otrkowsk.a 282) eodZ. 10-lT
10, 12.30, 15, 17.30, 20
ARCBEOLOGICZNB
I
BTNO•
HALKA - „Lew pręży slę do
GRAFICZNB ~pl. Wolllo4ci lł)
Skoku" (A) (węg.) od lat L6
i<>d'Z. :Ll-17
god.z. l~.30, „Zabójcy" (USA)
EWOLUCJONIZMU (Parll ' lienod la.t 18 !OOdz. l .7.30, 19.30
klewlcza) ;ods 10-lT
1 MAJA „Profesor zbroct.nl"
(Węg,)
od lat lł god/Z, 1"30,
ł..ODZKIE ZOO
„Jestem niewiernym mętem"
(franc.) od lai 18 godz. 17 .30,
czynne w l<>d%. t-18
19 45
czyuna do 10dz. lT>
MLODA GWARDIA „Sm!erć
na zakręcie" (B) (NRF)
od
P A.LMIARNIA - llleCZ)'!lftl
lat lł god!Z. D.30, 11, 14, 15.45.
17.30, 19.30
S: I N A.
MUZA
i>Pryrwa.tina
wojna
Marphy'ego" (a:n,g.) od J.a.t li
BALTYK ;,Jeźdrey"
(.U SA)
god-z. 15.15, 17.30, 20
od la·t 16 1oct.z. 10, 12.30, 15,
OKA - „Pllęlma nie chce mil·
17.30. 20
czre" (IWI.) od la.t 18 IOdz. 10.
LUTNIA - ,,Dziewica l C>'llill''
12.30., 15, 20
(ana> od lait 18; IOd'I, 10, POLESm - ;,Dom wampir&w"
U.15, lł.30, 18.45, 19
· I (.8J!l'g,) od lat lł godz. 17, 19
POLONIA - ;,Gang&terskl Wale''
POPULARNE „KiraLna w1ecz
(llranc.) od lat 18 IOdz. 10,
ne.I młodości" (rum.) od lat
12.15, lł.:to, lT, 19.30
7 fodtz. 17, . i.Moja noc u
WISLA „.Tedyinym WT.lfclem
Maud" (!r.) od lat LB godz. 19
jest ~mlerć" (ka.nadyjski) od
PRZEDWIOSNIE
- „N!eb!asld
aat 16, ~M. 10., 1.2.4~ lł..:to, 171
rolnlerz" (USA) od ta.ł ltl1
19.30
15.30, 17.U, 20

SZTUKI (Ul. Wlockow11kleco H>
giod'Z. 9-U
BISTORU
BUCBU
BBWOLU•
CYJNEGO (Ul. Gdad1ka li)

„

Szplłal
Im. B. .Jordana
Przyrodnicza 'ł/9
dzielnica
Widzew.
I Klinika Poł.-Gln. - M. Cli•
rle-Sklodow1kleJ 15 - dzielnica
Górna.
U Klinika PoL·Gln. - Sterlinga 13 - dzielnica Sródmieścle poradnie „K", Nowot•
ki 80 1 Kopclńskie10 32.

Chirurgia ogólna
l!lzpital
lm. Pi.roJl<)Wa (Wól-czańska 195)
Chirurgia urazowa - Szpital
lm. Radlińskiego
c;orewnow'llka
7~)

r.aryngolog!a szpital ·tm.
Plrogowa (Wólc:r,ańska 195)
Okultstyka
Szpital
l.m,
Barlickiego (K.opclńskiego 22)
Chirurgia l laryngolog1a dztec!ęca
Instytut
PediatrU
(Sporn& 36/50)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital tm. Barllckieao (K<>pclńskiego 22)
Toksykologia - Instytut Medycyny , Pracy (Teresy Bl
NOCNA

POMOC LEKARSKA

Nocna pomoo lekarska Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy
ut. Sienkiewicza 137, tel. 668-16.
Ogólnolódzkl
Telefoniczny
Punkt Informacyjny dotyczący
pracy placówek słutby zdrowia
telefon 815-19, CZY'nnY jest w
godz. od T do :u. opróc:& Dledz!el I łwląt.

DZIENNJK f,ODZKI nr 82 (7673) 3

PLAC w Rudme Pabla·
Tel.
nlckiej sprzedam.
ł629 g
440-20
w d·zlelKUPIĘ domek
Jultanów,
Bałltty,
nicy
•. ł813"
DZIALK:ę budowlaną ku- Rad'Ogoozcz. Oferty
Piotrkowska Qł
plę. Dzwonić 663-37, 11odt. Prasa,
4818 g
8-15
domek dwuZAMIENIĘ
ROSANOW - działkę I 200 izbowy z ogródkiem na
dzlel'l.lcy
w
m przy szosie (studnia. 5-lzb-Owy
śwtatło) 'sprzedam. Lódt. Ruda. Wiadomość B„ho4A46 g
Worcella 13. Kwiatkow- molca 17
ska (oprócz nledzlel)
DOM mure>wany 8 mie800 m kW placu
DZIALKĘ budowlaną przy szkań.
!es.te laglewnlcklm. po- w Rzgowie ul. Tuszyń
bllte ul. Wycieczkowej ska 15 sprzedam WlacloKazim ierz BRg ' ń
- sprzedam. Wiadomość mość
Teofllów - Grablentec IB skl Rzgów, Tuszi11\~ka 61 .
&608 g Pośrednicy pożądani
m. łlł

DZIAŁKĘ

1.200 m kw.
oGrotnlkl, sprzedam.
ferty „ł990" Prasa, Pli:>tr•
kowska 96
GOSPODARSTWO rolnoe>grodnlcze 2,5 ha w Lodzl sprzedam. wytlzlerlub zamienię na
żawlę
domek jednorodzinny t
wygodami.
wszystkim!
Prasa .
„4973"
Oferty
Piotrkowska 96
PLAC 1.600 m Strusia li
sprzedam. W lad<>moś<' Ja
racza 48-12. po godz. rn
rolni'
GOSPODARSTWO
pod ogrod·
nadające s i ę
nictwo - sprzedam . Radz.iecka 98 (Slkaw.a)

Iokolicy

bu.dow1a.ni1 'W 9•H••H•H•9•9•••-mlliilT•11Tll•DU.-•ll•T•m«••ml ~'~~~~
;
Jul1anowa kup lę . Oferty „4850" Pt1Bsa
Piotrkowska 96
telewizyjnego filmu fabularnego
2 ha ziemi z prawem budowy sprzedam. BronlPabla:ilce,
sław Hyrycz,
ul. Kamlszewlcka 1~7
gospodarstwo na
KUPIĘ
j
terenie LC>dzl lub domek
do
placem
z dużym
~
i
~
głównych
200.000 zł. Anna Jeziorek,
0
pow.
Rąb l eń-1,
95-071.
4824 g
Lódź
6-12
~
~
do wynajęcia .
GARAŻ
~
~
!..ubi nowa 6 (boC7'na Trak
4997
torowej) na Teo!il'>WiP.g
~
inżynierii
~

DZIAŁKĘ

~ ZAPISY ~

KIEROWNICTWO PRODUKCJI E
•
••
~
pt. „N I C P O N I E"

CH ŁOPCdW

żabi eńcu lub w pobliżu
wynajmę lub kup l ę. Tel.

WWieku 6-9 lat;

§dzieli
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Za.włada.mia się PT KLIENTÓW oraz zainteresowane przed-

m. Lodzi,
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Woj. Przeds. Handlu ,,Arged'' w Lodzi
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ROŻNA OBROTOWE, EKSPRESY

DO KAWY, LAMPY
KWARCOWE, WARNIKI 5-LITROWE, SUSZARKI DO
WLOSÓW, MASZYNKI DO GOLENIA, WENTYLATORY
KUCHENKI ELEKTRYCZNE
„BRYZA",
KOMINOWE
2-PLYTKOWE, MLYNKI do KAWY KRAJOWE, ODKURZACZE ŻELAZKA ELEKTRYCZNE, BOJLERY (powyżej 10 I),
MASZYNY DO SZYCIA (import z CSRS), OPIEKACZE
DO CHLEBA.

Do nabycia we wszystkich sklepach "
w Łodzi przy ul. ul.:
PIOTRKOWSKIEJ 16
GAGARINA 6
ARMII CZERWONEJ 9
LUTOMIERSKIEJ 8
PIOTRKOWSKIEJ 181

ELDOM"

PIOTRKOWSKIEJ 278
BRONIEWSKIEGO 65
SIENKIEWICZA 27
AL. KOSCIUSZKI 29
OBR. STALINGRADU '71

w województwie
KUTNO, ul. Staszica. 21
LĘCZYCA, ul. Zachodnia 19
ul. Panieńska 1
LOWICZ, ul. Kurkowa 10
ul. Kościuszki 14
OZORKÓW, ul. H. Sawickiej 6
ul. H. Sawickiej 28
PABIANICE, uL XX-lecia
PRL 10,
ul. Pułaskiego 3
ul. Armii Czerwonej 15
PAJĘCZl'ljO, ul. Długa 1
PIOTRKÓW TRYB„
ul. Targowa 1
ul. Bieruta 5
RA W A MAZ.,
ul. Warszawska 3

RADOMSKO, ul. 16 Stycznia 6
ul. 16 Stycznia 38
pl. 3 Maja. 10
SIERADZ, ul. Polna 3
ul. Swierczewskiego 9
SKIERNIEWICE.
ul. Zawadzkiego ł
ul. Jagiellońska. 4
TOMASZÓW MAZ.,
ul. Warsza.wska 20
WIEl;UIQ', ul. Sieradzka ł
ul. 15 Grudnia 14
7;DTJŃ'SKA WOLA,
ul. Dąbrowskiego 9
ul. Laska 4
ZGIERZ, ul. 1 Maja 13

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
HANDLOWYCH.

iłBfoltł
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DWA

chnię

~

~ Upływa
~~
~

Z

~
dniem 15 kwietnia br. ~

Warunkiem dopuszczenia do egzamiskierowania
z zakładu pracy i ankiety osobowej
poświadczonej przez zakład pracy,
uwzględniając co najmniej 2-letni słaż
odpowiadającym
pracy w ~za.wodzie
wybranemu kierunkowi studiów. Konieczne jest także załACzenie ŚWiadec...
twa lekarskiego (stwierdzającego stan
zdrowia pozwalający na łączenie pracy
zawodowej ze studiami), wydanego

~ nów jest złożenie m. in.

małe

Z

z

przez zakładowego lub rejonowego leprzysługuje 10karza. Kandydatom
dniowy płatny urlop (Monitor Polski
nr 65, poz. 8 55/55).
.
'k
ł
Pod .
ama wraz z za ączm am1 należy
przesyłać pod adresem:
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~

~
~

~

~
~

~
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~

~
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~
~

~
~

~

~

~

~
~

~
Uczelniana Komisja
96
~~K:;,tI':::·~ę. rozkia- ~ Rekrutacyjna Pt, 90-924 Łódi, ~
_
~
116
ul ' Żeromskieg
dowe, :ł8 m, IV piętro, z~
~
I
O.
•
z 2-let- balkonami,. kwateru:>ko- ~
~
d21ał nauczania.
poszuku- we ul. Zb10rcza, zam ie- ~

ślarska 24/3, Glowackl
KOMPLET (2 podrę~~nlkl plus 12 kaset) dona.
uki. języ>ka t:a~0cusk1eg~
sprze
metodą „Berlltz
dam. Lódź, ul. Okrzei
4857
30136
g
m. :w
2

BLOKI - 2 J?OkoJe, kuchnia, zamienię na d•wa
blokuchnia
pokój „•
razy
kl. Oferty
700 „ Prasa,
Piotrke>wska 96

-- - --- - •==
„•=•=•=•=•=

m

FNJlffl Ili

233-79 •111
4980
g
3-osobowej
d,o
PANIĄ
rod-zLny umiejącą pro- •
waoz1 ć gospoda·r stwo d<imowe
10
bard'Ze> dobre.Waruinki zatrud:ntmy.
Lutego 7 A-36. ZgłoS"Le111
nla godz 11-11 13-20
-

u w

A G A,

MłESZKAŃCY OSIEDLA

·1 1

W REJONIE UL. RZGOWSKIEJ, Ili
ROZPOCZĘCIE DOSTAWY
•
GAZU ZIEMNEGO.
•

Ili

OKRĘGOWE ZAKLADY
,
GAZOWNICTWA
0
odbiorców gazu mleszprzyj •111
5
kających w rejonie ograniczonym uli~!!:YNte;;'i:!?,C Y;gi;~: J~~eio° ~~J~ sa~~~tf.:t: m.\e pracę po . godz. 15~
•
i skiego, G agarma.,
· B
Prasa.
„4916"
o- Oferty
nego lub mlesz.kanla.
"
Turon ew
cami:
iotrkows'ka
P
Piotr
Prasa
„
ferty
mado
cak), nową, igły
96
4682
- POMOC do 7-<letnlej d>.lew 1i·~ szyńską, Korsaka, Bednarsklł, Rzgow- •
'
~~~kl:.zr~~~~~~~· 0iar~ kowsk~ 96
Kilińskiego,
i
Dąbrowskiego
sklł,W DNIU
71 / 73 m . , 6 2 RAZY Pe> dwa pokoje, czJ"llki potrzebna.
1913 ROKU
9 KWIETNIA
:ZE
Tel.
Sta 11 ngradu
((
Piotrkowska, 574 -il6• przed 9 1 Pe> 2il
WOZEK spacerowy, nie- kuchnia mlecl<I, prawie nowy 1 7.am1enię na równorzęd- POMOC dochodząca d<> • rozpocznie się dostawa gazu ziemnepo- \~\ go, Prosimy o ścisłe zastosowanie się •
dz~ecka
nieme>wlęce. ne - bloki. Oferty „ .JólO" a-letniego
krzesełko
do zaleceń podanych w dostarcwnych
wysokie sprzedam. Tel. P rasa, P~otr.Irowska 96 trzebna . Tl!>!. ł&e-91 od
4
30
15
883
7
3:.G- 0
ulotkach.
M5 g
·
g POKOJU wygodnego do go<tz.
ł
Zabrania się użytkowa.ni.a palników
„TELEWIZOR 17" aprzc- pracy intelektualnej w GOSPODYNI dochodząca •
lad.nej okol!ey Lodzi po- do malej rod-zl11y (3 do'1am. Tel. 518-01
nie pr,i;ebudowanych na gaz ziemny
msłe osoby) potrzebna.
sz.ult'lljll. Te!. 621-75
oraz piekarników, pieców kąpielowych
w blokach,
Mi eS'Zka1lle
BUDULEC dębowy oko10 4 m sześc.„ sprzedam. 2 POKOJE z kuchn ią, Narutowleza 99/101 rn. 55
i term gazowych do czasu przybycia
87
•
ekip montlrskich.
~f:~iowsk! ~6 Prasa, ~!~!tk~~~;;,C::,~; og~!:
odbioru ga.zu
do
Przystosowanie
SPRZEDAM zbiór z.,1 acz m ie~ię na pe>J:tój z ku·
urządzeń gazoziemnego sprawnych
du.zą kawaków pocz!xYwych Pol3ka chnią lub blokach.
Tel.
w
Je~kę
111
dotychczas
KAZDĄ naprawę samo- • wych przebudowanych, a
19H-197Z. Kałowska lo 416--67, po godz. 17
zaplombowanych oraz pozostałych pal- •
chadru po wypa(lku
re„BLOK 1300" do
gakuchenkach
i
ników w kuchniach
montu, siLnik „1500" do BYDGOSZCZ - dwa po wykonam. Warsztat Na„Fiata" sprzedam. LI- koje z kuchnią, częścio- prawy samochodów, eki'PY
nieodpłatnie
dokonają
zowych
Kotecki
4/6,
Rudzka
na
ę
zamieni
manowskiego 142 , godz. we wy>gody,
~= SEZON~WY Zaklad ?a- ,- monterskie LOZG w dniach od 9 do 4656 g a~~ój T~I. k~~~-~~ą
10-18
20 kwietnia 1973 roku.
4943 11 stronom1czny wydzlei:zaSKRZYNIĘ biegów do di.i.nie 11
ReklamacJ·e prosimy zgłaszać osobiśw'l.ę - ewent. przyjmę
syn„Volks.wagena" bez
wspólnika. Oferty „4910"
.
cie u kierownika bazy znajdującej slę
lmchnlia, Prasa Plotrk·owska 96
ch ron I zatora II b iegu - TR.zy pokoje,
•
•
'
(la2'lenkaJ,
895-96 przedpokóJ
Tel.
sprzedam.
Niższej i Broniewprzy zbiegu ulic
Panią
ł834 g ga.raż, ogródek - możll- PRZEPRASZAM
po 17
skiego lub telefonicznie do LOZG, ul.
do sa- W'OŚć hod<>wli w Lub~ku Halinę Florczak, Gers{lTargowa 18, nr telefonu 300-26 i 395-85,
;~!:od~ch~1;-~ó!. kuo ' ę. kolo Ziei.onej Góry, mia na 3 za nieporozumienie
3088-k
wewnętrzny 83.
Alek1972.
prze- dnia 5. XII.
1
ł 964 g sto pc>wiatowe
Tel. 218 _58
'!!I
Gerso- •
myslowe, zamienię na sandra Jerrnan,
48ll0 g
podo-bne w domku jed- na 5
norodzilnnym lu,b i.nne - - - - - - - - w Lodzi lub wojewódz- NAJWIĘCEJ ofert P?slatwie st Klimczak Lub- da B1wo Matrymoma1ne
Warszawa,
„SYRENKA"
sko · ul.' Zamkowa' 25
PODZIAŁ
Elektoralna 11. Lnforma'
„SYRENĘ 104" po ma- DWA pokoje, kuchnia - cje 10 z.i znaczkami po2940 k
łym przebiegu sprzedam. 74 m, wy>gody, II p„ te- cztiowyml
------------------budownictwo
Jefon
Tel. 867-44 po 16
24 mare~ w Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLl\iO" w
lllllędzywojerune, garaż _ ZGINĘLA
„WARSZAWĘ 224", mały
śród.mieście, zamienię na okollcy ul. Gdańskiej I ~dzl. ul. Przybyszewskiego 99 podaje de> Wiadoprzebieg sprzedam. - 1a- mnliejsze. Oferty ,,
„ Obr. Stalingradu czarna mości, re od <tnia 16 kwietnia 1973 roku w11ploaca
11
„Wart„ P.rasa Plotrk<l'Wsdc.a 4922 suka wilk z zółtymi la- swoim pracownikom nagrody z fundusz.u zakladomienię, "Skoda ,
96
burg" - nowe. „MZ-250
pam'i. Od11rowadzlć za wege> za rok 1972. Ewentualne roszozenJ.a. z tego
•
lux" nowy - sprzedam. MATKA z dziecklem - wy>nagr-Od'Zeniem.
Gdań- tytułu praoowników zatrudnionych w roku 1972
ł620 g członkowie
Braterska 17
winny być zgłaszane de> dnia 30 kwietinia 1973 r.
spóldzielnl ska 17-6, tel 324-81
2985-.k
. ·
III
poszukuje
20" do mieszkaniowej
„WARSZAWĘ M
23 • . zg1ną1 P1es czare>kres
na
polroju
pilnie
remontu - tanio sprze- 2 lat. Tel. 299-26
Piekarskiego w Ł?·
Odprowa<d'Zi~ LódUJkle Zakłady Przemysł1;1
;, ny pudel.
00
dam . Promińskiege> 48 _
za wynagrodzen iem: Olo- dzl, ul. Jerzego 10/12 z.aw1adamlają, że dokc>nui ą
k ' g
St ·
wyplaty nagiród z funduszu zakladowege> za rok
4634 g 9 19•
wiana 10 tel 539-98
m. 25
asmows a
1972. Wszelkie rC>Zgzczenla z tytulU podzl.alu fun.
·
'
WYNAJMĘ pokój osobie
MOTOCYKL WSK, dwa samotnej
Osiedle Dą,b- ZGUBIONO tabllcę rej. dU&Zu zakład.owego przyjme>wane będą w terminie
kaski tanio sprzedam. rowa Gersona 5/40, bi. 204 prób~ I-l1_8 4-PR
wyd. 14 c!Jnł od daty ogtosz.enia. Po u:pływie tego term!·
Tatrzańska 66 m. 15
Franciszkowi Pelka, L<>- nu żadne reklamacje uwzględ.ma.ne nie będą.
•
298%-k
2 po- wicz, Chełmońsk iego 10
„SYRENĘ 11>4" 1968 (sil- ZDUŃSKA Wola nilc po remoncie) sprte- koje.' .l<uchnia - bloki, _ . _ .
dam. Oferty „ł675" Pra- zam i enię na podobne w "TVV«>V
30
s•a, Piotrkowska 96
~
Lodzi, Lódź, Grażyny
-·
-~
4909 g
MajchroW&ka
„SYRENĘ 104" sprzedam .
.
I
kuchpokój,
ZGIERZ
15
po
DęMkl,
7,
żwirki
! '
il
nla - spó~dtzi.elcze, za•
'
w
podG):lne
na
mienię
125-p"
SPRZEDAM „Fiata
Sienk1ew1cza 100, garaze, Lodzi. Oferty „4911" Pra
·
ł961 g sa, Piotrkowska 96
tel. 618-52
ZABEZPIECZA SWÓJ POJAZD PRZED WYPADKIEM
centrum,
„TRABANTA 601", Mk PIOTRKÓW O
C A S
A U T O
1967 sprzedam. - Cena mieszka.nie :oamten ię na
Piotrko·wska 136 mdesi;kan1e w Lodzi. 49.000.
17
15
7
54
1
własnym pojeździe
powstałe
-.2
Wiadomość tel.
m. • g.ooz.
d
h
d
k
k
„JAGUAR" - rower - 2 POKOJE, ku.chnla, laZ
WS
sprzedam. P ieniny 2'1 m. zienka, I pięt.ro, słonecz
4970 8
1
4
1
spadnięcia,
~~ :; i~for;a ~t~j, etc~~
<Sroki>
„VEROLEX" - stan barpożaru, kradzieży,
dzo dobry 1 części za- .c.z8~6~: ~~:;;,nkei> 1ot~~~:
Tel.
mlenne sprzedam.
Informacje i zgłoszenia:
ł924 g slm 96
583 • 36 , po 15
I ODDZIAL MIEJSKI PZU w WDZI,
M·2 s.póld-ztedcze przy Raal. Kościuszki 57 tel. 293·46, wew. 40 ora.z agenci PZU.
na
zamienię
a::;;~D.:ól~=~~· 2; 11rze- diostacji
2706-k
•
M-3 lub podobne: Oferty
„MZ 250 SE" po W}"P1d- „41169" Pra~a. P1otrk{)W·

~LŻEŃS~WJ ~udenc- TECHN~ soll~na

LODZKIE

-,~

zawiadamiają

1

li'

Ili
Ili•

Ili

:o

PRALKI AUTOMATYCZN~ WA-68
FROTERKI, DUŻE ROBOTY.
KUCHENNE,

~ Term~~ ~;~~jan~~p~~d~!neost!i7:jęcie ~

oown ia chO!ewek. Lódź,
Nowom iejska li. fr::i'1.t, ~AŁŻE~STWO
ł949 g mm dzieckiem
IV piętro
~
KOMPLET syp'alnl 1 bi- je umeblowanego poko- mę na dwa pokoje, ku-~
2976-k ~
~'!tl. ~it"-t~e w~~~si~~~ie. ~~re~luo ir,~k:1~~~~ ~ ~
bliotekęna stylu wzore>wazi
~4,..-,
„ChLpoennych
826
Prasa, ~~~
e'.:i
~fe~ko-wsk~
dale" oraz pla.nlno „som
10
r
merteld" sprzedam. Lódź, KUPIĘ loka.I na rzemlo4937 p; sio o pO'Wierzchnl około
tel. 462-51

:5
=
=

~

?'>
ELDOM

kamaszniczą
sprzedam.
Ieworamienną
Dąbrowskiego 64 m. 35,
ł95o g
15-1s
godz.
MASZYNĘ

przyJ·muJ·e zapisy kandydatów ~~~
na I rok studiów wieczorowych
~ na kierunek
SOnitarnej ~
~
ze specj"olnościq
~
~
• ~
~ JNżYN IERll KOM UNALN EJ ~

pokoje, ku-~
(Rondo Titowi!.) i ~
sam-OdzieLny pe>kój przy~
zamie-~
Piotrkows.klej nię na większe mieszka- ~
nie w blokach. Telefon o
wo g ~
490-62 po 11
~
„WARSZAWĘ M 20 " poszukuMAŁZENSTWO
sprze
dobry
stan bardzo
514~7 lub je poil«Jju z osobnym O,
Tel.
dam.
ł873 g wejściem. Oferty „4815" ~
463-60
Prasa, Piotrkowska 95 ~
OKAZYJNIE kuplę ;,Sko- ZAMIENIĘ - 2 pokoje,~
dę 1000 MB". Może być kuchnię - bloki, kwate- ~
do remo()ntu. - Oferty runkowe, ul. Sporna 1
„4849" Prasa, Plobl'kow- pokój kuchnię - spół- ~
Lutomier- ~
ul.
dzlelcze
s·k a 96
ska na 4 pokojowe ku „~
chnta .. Ofe-;.ty . „4816". Pra: ~

SAMOCHÓD „DKW" e>raz silnlik samochodowy
„BMW" sprzedam. Janlna Nowak, Ozorków ul .
ł915 g
Z!ller.s.ka 92

=
=
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m

kombl now'łną,
SZAFY:
czterodorzwlową 1 radio
Al.
„Juwel" s·przedam.
Ke>ścius2'lki 22 m. 87
BETONIARKĘ 1;; 0 spmdam. Wi-adomość: Sierakowsklege> 72 m. 36
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Jednocześnie Informuje się, że Woj. Przedsiębiorstwo Handlu „ARGED" przejęło od MHD Art. Perf-D_rogeryjnyml
„....o d z i sie1." sklepow bran.h.
""
1 u·zy tk u K u ltura1nego w
perfumeryjno-kosmetyczneJ.
DYREKCJA

5
5-

ską

ton 693-63 lub pisemnie
:
~~~:ą~~u~ę m!nl~~r.;_: ~f~:~w~Vr~~a'W,1" u\ Jek MATEMATYKA
<!1an~9:~ek Malinowski
5 w-Odem sprzedam. Wi o- Stama•rskl .

tel. 283-40,
nr kodu pOCZtOWegO 91-072,

5

::

O Il.

• b"1orstwo ot rzyma ł o nazwę:
Nowe prze dsię
E
E WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
E ARTYKUŁAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO
A R G E D~
r
W ŁODZI.
5_
E
Adres przedsiębiorstwo:
t~~
~

=
=
=

masoń-

:=

"

fotografią

zglo-

o

ENCYKLOPEDIĘ

w języku nlem lec==--_ kim Leningsa wyd , drugie z roku 1863 sprzl!dam. O.ferty „ 4953 " Prasa, P iotrkowska 96
BIURKO 160X70 sprz"- dam . Telefon 633-38

5
E
- WoJ'ewódzkiego Przedsiębiorstwa Hr rtu Art. Go· ARGED" w Łodzi' ===
spodarstwa Domowego
Handel Detaliczny
I przedsiębiorstwem Miejski
d tw D
· • G
•
OmOWego :
OSpO ars a
Art, eh em1cznym1 I
:

pisemne wraz z

kierować

KIEROWNICTWO PRODUKCJI
FILMU ,,NICPONIE",
93-106, Lódź, ul. Kilińskiego 2 1 • _k
29 75

==

:=

1973 ROKU

Zainteresowani winni

~ ~~er~~a;

i Połączenie przeds1ęb1orslw
-5
h an dlowvch
=
a
=
1iębiorstwa i 'instytucje. że na mocy Uchwały nr 12811326/73
z dnia 27 lutego 1973 roku Prezydium Rady Narodowej

lat,

w wieku

DZIEWCZYNEK

GARAŻ

11111111111111111111111111111111~111111111111111111111111~111111~111111111111111111~ ~~~~kle~~wb~6;;19i3Q~ll'~
4821

5E

~
~

e
ról

p o s z u k u
odtwórców

DZIEKANAT WVDZłAŁU
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
z w a d a m I a;

•

Ili

-111

Ili

li

Ili

Ili

Ili

=•=•=•=• -•=•
FUNDUSZU ZAKtADOWEGO

R

·PRZEZORNY POSIADACZ

SAMOCHODU LUB MOTOCYKLA

C

we
wyrównuje straty
Onia na inne prze •
najeC
erzeniO,
Ute
przygniecenia,
mioty, przewrócenia,
rabunku.
piorunu, wybuchu,

1

ku kupii;, Tel. 856-73

s~a

96

•

UWAGA

UWAGA

MIESZKAŃCY DZIELNICY

GO RNA
Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych Łódź - Górna
uprzejmie informuje, że w związku
z dokonanymi zmianami organizacyjnymi i utworzeniem specjalistyczn ych
jednostek d.s. ewidencji i windykacji
czynszu
wszystkie sprawy dotyczące zadłużeń
w opłatach czynszu

załatwia

SEKCJA WINDYKACJI

NALEżNOSCI CZYNSZOWYCH

przy ul. Kruczej 11, tel. 454-43.

uprzejmie przypominam y
wszystkim PT NAJEMCOM, że
czynsz za najem lokali należy wpłacać

Jednocześnie

do 10 każdego miesiąca
za miesiąc bieżący.

Wpłaty należności za czynsz dokonyurzędach pocztowych
wać należy w

oraz placówkach lub

ajencjach PKO.

Prosimy o terminowe
dokonywanie wpłat czynszu.
2227-k

l:'---------"'---~~~---Wytwórnia Fllmów Fabularnych w L<>d'lli ul. Lą
kowa 29 ogłasza pierwsi;y prlZJet.arg nieog:.alllicrony
na sprreciaż dwó~h pojazdów:
75
1. M-tkli „Warsza,wa 203K", nr podw. 157178,
proc. :z.użycia, cena wywola.wcza 32.000 z.I,
75
152308
podw.
nr
203'',
2. M~ki „Warszawa
1
proc. zużycia , cena wyWOl'8. wcza 30.000 zł.
br.
klwiemia
20
Przetarg -0dbEfd.zJie się w dniu
bra.nsportu i agregatów
o godz. l~ w wyd<z.!ale
Do
WFF w Lodzi przy ul. Wieniawskiego 7!la.
przec:Lsiębiorstwa pań
przetargu mogą prrzysta,pić
stwowe, jak i osoby fizyczne. Osoby fi:zyc:llne muszą upr:!!ednlo z.łożyć oświadoz.enle, że na•byty powlasll1Ych,
potrneb
jazd będ.zJe zakupiony d-0
a nie do daLszej odp:rzedaży oraz, że wyirażają
zgodę na warunki prootar-gu. Wadium w wy.s.oUooś
ci 10 proc. ceny wywowwozej należy składać najpóźniej w przeddzień przeta.rgu w kasie glównej
można
WFF Pl'ZY ul. Lą,kowej 29. W.w. poj30dy
sobót i świat
oglądać codziennie z wyjątkiem
w !!l<>dzlnach 9 - 13 na terenie wydzi.albu. transportu i agregatów, ul. Wieniawskiego 70a. Wytwórnia
Filmów Fabularnych zastrizega sobie p~alWIO wy,bOpzizeta:r.gu bez
ru oferentów lub odstąpienia od
2991-k
poda.nia przyczyn.

„

Moto.zbyt PP w Z..od.Ą ul. Piotra Skargi 12, poda·
je oo publicznej wiadomości, że w dniu 17. IV. 1973 r.
w
o go.ciz. 9 w siedzibie przy ul. Brukowej 18
LodZil (śwlefllca) odbędzie się przeta.rg samochousta1otrybie
w
dosta.wozych
i
dów osobowych
nym zarządzeniem ministra handlu wewiilęt!'Zne&u
spl'z.ed.alżY
z dnia 14 st;ic:t.nla 1967 r. w spraWie
indywl.duaJ.nym nabywcom utywanych. .samochoC'l'tł
dów pr:z.ez pr-:z.edai.t'lbiorstwa :z.grupowane w
Motozbyt.
cena wyw.
Marka-typ
nr s!.1n.
42.391
.Żuk A03
20-207878
Tra.u- oglądać w Gr.a!lld-Hotelu w Lodzi. u.I,
gutta
ł2.391
20-1:54379
żuk A03
Rol- oglądać w Państwowym Goopod.a.rs.twie
nym w Rogowie, pow. Br:z.eziny
3S.3ll6
20-293331
A03
Żuk
35.326
20-288333
ŻUk A03
48.911"1
2<>--04171J.
Nysa N60M
41. 739
21--029034
Waeszawa 203 K
~lf.l.437
745703/8
Skoda S 100 L
76.087
50<r773
Fia,t 1500 L
39.100
20-146501
wa,r szawa 204
39.131
26-•261401
Warszawa 204
39.130
20-149573
204
Wamzawa
32.609
20-222!123
Warszawa 204
Wartburg 353 - wrak (do
2.43-0
06-ll692ł
rozbióriki)
<>glądać na terenie SOS w Lodizi, u1. Woj~a Pol·
cen
obniżce
pierwszej
po
skiego 49 ora.z pojazdy
wywola.wczych
99.000
311070
Mos~wioz 412
3094411
Tmba.nt 601
;~!l:::~
:11~173
Warszawa 203
28.00(I
21--0151)65
Warszawa 203
37.JOO
20-329294
warsz.a.wa 204
23.000
20-199857
vh.rsza.wa 204
13.000
5197>2
Picolo Duo - ł
W}"Woła.woraz pojaaxiy po drugiej obniżce
czy eh
ł-0.000
3776
2
1•
Syrena 104
17.000
20-176073
Wal\SIZaWa M40
oglądać na terenie SOS w Lod.z.li, ul, Wojs.ka Pol49.
skiego
W'l!zystkie wymienio.ne pojaooy mo:!Jna oglądać w
poda,nych. m!ejscacn w dniach 14 1 16 .k;wle1mia br.
w godz. od 11 do 13. Zainteresowa.n i winni wptą.
cić wadlum w wyookości 10 proc. ceny wywoław
czej pojazdu na konto PKO Lódź 7-6·4, PC>dadl\e
ong.ą.nizująoego
pt"Zedsiębiors.bwa
nazwę l adres
praeta.l:'g. Moto11byt PP nJe udziela gwatiaJIJ.cji ani
w anych
SipI'\Zeda.
fiJzy<l2JI1ych
wad
tybulu
z
rękojmi
zastlr.2lega
pojazdów w prz,etargu, równocześnie
podabez
sobie pra,wo uniewa:ilnienia przetaT'gu
3091..Jt
nia przyczyn.

INZYNIEROW urządzeń sanitarnych lub TECHNIna stanowiska inspektorów nadzoru z
KÓW
uprawnieniami
przynaj mniej 5-letnlą praktyką i
budowlanymi, INŻYNIERÓW MECHANIKÓW na
stanowiska inspektorów nadzoru i !cierown!ka odINŻYNIERA samochodoweg o
działu remontowego,
bazy transportu,
na s~<.1n-0wisko z-cy kierownika
na stanowisko kierownika
EKONOMII
MAGISTRA
sekcji programowania , TECHNIKA EKONOMISTĘ
na stanowisko referenta ekonomicznego do sekcji
programowania , INŻYNIERÓW budowlanych z u·
prawnteniami 1 praktyką na stanowiska inspektorów nadzoru, TECHNIKA budowlanego do oddzla·
lu remontowego gl. mechanika, MONTERÓW samochodowych I KTEROWCóW z rejonu Rzgowa 1
Tuszyna, MONTERÓW sieci wodociągowej i kanalllizacyjnej, STOLARZY, MURARZY, SLUSARZY,
SPAWACZY I ROBOTNIKÓW gospodarczych zatrudni zaraz z terenu m. Lodzi Przedsiębior
stwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Lódzldego
w Lodzi, ul. Wierzbowa 52. Warunki płacy do omówienia. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr I szkoaao-k
lenia po)tój nr 12.8 w eodz. od 7 do 15,

IM!ZOft
~cti I m~ Ila
Lódzkl Kombinat Budowy Domów, uL No· RATOWNIKOW
IAl73 r. na terenie Ośrodka '111.mey.n, ~ KO<ll·
wo-Teresy 1 przyjmie do pracy na nowych stMltynów, Wiśniowa Gó~, Loutomierak:, zatrudni
I Wypi()budowlach osiedla Retkinia oraz do Fabryki Powiatowy Ośrodek l!lporłlll, Turystyki
czynku w Lodzi, ul. Przybyszewskie go 211, pGkój
Domów następujących pracowników :
2943-lk
1,, tel. ł38·86.
MONTAŻYSTÓW ELEMENTÓW ,
TYNKARZY,
STOLARZY,
ł
LABORANTOW do obróbki taśmy filmowej
MURARZY, LASTRYKAR ZY,
PORTIERA zatrudni Wytwórn.La Filmów Oświato
2614-k
210.
K.il!ńskie&o
wych w Lodzi, ul,
CIESLI, MALARZY,
BETONIARZ Y, MONTERÓW c.o.
wykonawstwa
- GLOWNEGO KOORDYNATO RA
i wod.-kan.,
do działu przygotowan.ia produ'k cji z wykszt.
KOPACZY, UKLADACZY IZOLACJI,
wyższym technicznym i praktyką,
ELEKTROMO NTERÓW,
- ST. INŻYNIERA budowlanego do d7l!BłU przygotowania .produkcji z wyk.szt. wyższym i prakMASZYNIST ÓW LOKOMOTY W,
tyką,
MANEWROW YCH,
REFERENTA technicznego d/s bhp z wy.
W ARTOWNIK óW do straty przemysło - ST.
kształceniem średnim 1 znajomością zagadnień
niewykwalifi
W
ROBOTNIKÓ
oraz
wej
bhp.
do drziału ~!ęgowotcl
- STARSZE KSIĘGOWE
kowanych budowlanych .
matet1iał-0weJ z wykształceniem średnim i prak·
Warunki pracy I płacy z kandydatami z tetyką,
renu Lodzi do omówienia w dziale zatrud- - MURARZY," BETONIARZY, CIESLI,
nienia I płac w siedzibie kombinatu przy - ROBOTNIKOW n!ewykwaliflko wanych1
ul. Nowo-Teresy 1. po!tój 126. Dojazd tram- - SZKLARZY, DEKARZY, SPAWACZY,
PLYTKARZY.
wajami linii: 5, 24, 25, 26 i 44 - przysta- -- INSTALATORO
W wod.-kan„
nek przy ul. Aleksandrow skiej, róg Kaczeń - ELEKTRYKÓW , MALARZY, SLUSARZY;
cowej oraz autobusem linii 76 przystanek - KIEROWCÓW z I lub Il kat .•
2562-k - OPERATORÓW na dźWii samojezdny,
końcowy przed kombinatem.

KOREKTORA instrumentów muzycznych - lutniczych zatrudni zaraz z terenu m. Lodzi Spółdzlel·
nia Pracy „studium" w Łodzi, ul. Z·a chodnia 78.
2182-k
Wynagrodzenie prowizyjne.
INWALIDOW TII grupy, emerytów oraz kobiety
w Wieku od 55 lat zatrudni w dozorze mienia
Zgłoszenia
„SwiatoWid".
Inwalidów
przyjmuje dział kadr, ul. Traugutta 14.
Spółdzielnia

KIEROWCOW z n kat. prawa Jazdy, monterów,
blacharzy I lakierników samochodowyc h, konwojentów zatrudnią natychmiast z terenu m. Lodzi
Lódzkie Zakłady Drobiarskie w Lodzi, ul. Artnil
Czerwonej 28c, Zgłoszenia przyjmuje dział osobo·
wy i szkolenia zawodowego w godz. 7-15.

INŻYNIERÓW budownictwa lądowego,
MAGISTRÓW ekonomii z 4-letnim stażem
pracy na stanowiska analityków - projektantów systemów EPD,
elektroniczny ch maszyn
INŻYNIERÓW
cyfrowych,
PROGRAMIS TÓW elektroniczny ch maszyn cyfrowych znających języki: CO·
BOL, ALGOL i inne,
KIEROWNIK A sekcji ekonomiczno -organizacyjnej,
INSTRUKTO RÓW organizacji księgowo
ści z długoletnim stażem pracy na samodzielnych stanowiskach w księgowości,
- KONTROLER ÓW tabulogramów z 4-letnią praktyką w księgowości materialowej
budowlanych lub przeprzedsiębiorstw
mysłowych (praca na II zmiany),
ST. KSIĘGOWĄ z praktyką w księgowe>·
ści materiałowej,

RZEMIESLN IKA z kwalifikacjam i w zakresie robót stolarskich I szklarskich,
zatrudni l..ódzkie Przedsiębłorsłwo lnformabki Przemysłu Budowlanego „ETOB„ w ł.o
terenU' Lodzi
dzł. Zglośzenia kanóydatów
przyjmuje i informacji udziela sekcja kadr,
u.l Wólczańska 1~8/160, tel. 659-66 wewn, 36.
„ ,17!!8-k

z

Lódzkłe Przedsiębl.«>ra~wo Budownictwa Przemysło
wego, L6dż, al. K«>ściuszk.I. 101, tel. 571·07 zatrudni

z terenu m. Lodzi następujących pracowników:
elektryków, stolarzy, tynkarzy, murarzy, betoniarzy; cieśli, operatorów sprzętu ciężkiego I pomoc·
ników, ślusarzy, dekarzy - blacharzy, ceramików,
robotników budowlanych. Warunki pracy i płacy
do omówienia w dziale zatrudnienia i szkolenia
w s!ec!Zlbie dyrekcji przy al, Kościuszki 101.
20 KIEROWCOW rz llI kat, prawa jazdy <10 ob·
wys.okoprężnych
sł:ugi wóz.ków transportowych ty.PU „MULTICAR - wywrobka", k1erowoów z I
i Il kat. prawa jazdy do obsługi wozów ciężaro
WYCh oraz L..ADOWACZY, MONTERÓW sam<>cho·
dowych, TOKARZA I SPRZĄTACZKI zatrudni z
terenu Lodzi Lódz!Ue Przed&iębiorstwo Tra.nsporZa.kład nr 2. Wa~we Handlu Wewnęt.r:rinego ruókl pracy I placy do omówienia w c:Lziale &praw
osobowych Za.kladu n.r 2 ul. St.rzelczyka 29 w
2635-k
godz. 7-15.
TOKARZY; FREZEROW, SZLIFlERZY, WIERTA·
CZY do narzędz!iownt i na produltcję, ROBOTNIKÓW do przyuczenia do wyżej wymienionych zawodów, MODELARZY w drewnie i metalu, ROKIEROWCÓW wózków
BOTNIKÓW do odlewni,
akumulatorowy ch, ROBOTNIKÓW do transportu,
bhp, oficera pouprawnieniami
z
ELEKTRYKÓW
SPECJALISTĘ do pokryć galwanicz~arniotwa,
nych I obróbk!I cieplnej na stanowisko kleroWni·
zatrudnią natychcze - wykształcenie wyższe,
miast Widzewskie Zakłady Maszyn Wł6kienni.czych
ut. Armii Czerwonej 89.
„WIFAMA" w Lodzi,
dział spraw osobowych I
Zgłoszenia przyjmuje
w godz. 8-12 bez
codziennie
szkolenia zawodowego
skierowania z Urzędu Zatruc:Lnienia z terenu m.
2307-k
Z.odzi 1 województwa.
MURARZY, 2 CIESLI zatrudni Zakład Remontowy Energet~, Wa.rS1Z111Wa, Oddział Remontowy
Kandydaci pr<>5zeni
L6dź, ut. WróbleWSk•ie&o 26.
są o zglaszarae się na ul. Wróblewskieio 2ł ZREW
O/Lódź na terenie Elekitroo!eplow ni w poniedział
Z304·k
ki w godz. 10-13. '

ł

EKONOMISTOW z wy&<iztatcenlem wymzym lub
średnim na stanowiska starszych i.nspekt-Orów oraz
Pned.
inspektorów zatrudni z terenu m. lJOd:zi
siębiOII"stwo Obr()tu Artykułami Przemyt<łu Gumoul. Wersalska ł7/75.
wego „STOMIL" w l.odzl,
spraw osobowych
dział
przyjmuje
Zgłoszenia
~299·k
Vlll p„ pokój 815 w g-Odz, 9-15.
zaPracy „Przysq.łośll RA>botniaza'•
trudni natychmiast z terenu m. Lodzi lNżYNIE
stanowiskach
RóW-OBUWNI KóW na kierowniczych
w zarządzie i ruchu przedsiębiorstwa. Zgloszen!a
osobiste kandydatów przyjmuje dzia1 kadr i szko·
prawa oficyna
lenia Lódź, ul. Piotrkowska 105,
273ł-.k
III p„ pokój nr s, w aodz. 7-15.
Spółdzielnla

MURARZY-TY NKARZY, ooka.r:zy-blarcha irzy, aleśli
natych·
oraa; robołlników buoowlanych zatrudni
m1ast Miejskie Przedsiębiorstwo Budowmlctwa. Ko·
315,
Sklemiewlelka
ul.
l.c>d.7Jl,
w
5
nr
munalnego
pO'k-Oj 11 - sekcja kadr. Warunki pracy i płacy
3076-lk
·
do omówienia na miejsc~.

- POMOC operatora,
- PORTIERÓW·d oz-0rców powyżej 50 lat
zatrudni zaraz z terenu Locki Lómkde Przed.91ę
b!orstwo Bu.d«>wlane PL Południe. Zgtoszenia pnzyjmuJe dział kadr Lódź, ul. M!llonowa 12 w godz.
U4'2-k
7-15. Warunki płacy do uzaodn!enia.

TECHNIKA bhp z wykształceniem śred1
nim mechanicznym lub elektrycznym
kursem bhp III stopnia,
- 2 PRASERÓW na prasy hydrauliczne,
KIEROWNIK A sekcji zatrudnienia i płac
- z wykształceniem wyższym lub śred
nim i minimum 3~letnim stażem pracy
w tym rok w sekcji zatrudnienia i płac,
wykształceniem
z
- 2 TECHNOLOG ÓW
technicznym - mechanicznym ,
średnim
znajomością obróbki wiórowej i minimum
4 lata praktyki.
- KONSTRUKT ORA - z wykształceniem
technicznym - mechanicznym ,
· średnim
6 lat stażu pracy, znajomością projektometalu,
do
Wflllia (formy wtryskowe
tworzyw sztucznych) i narzędzi specjalnych,
ZP.
zaopatrzenia
- ST. REF. EKON. d.s.
metalowej i elekznajomością branży
trycz.nej - wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy,
2 ROBOTNIKÓ W magazynowyc h do magazynu surowców, lakiernika, dwóc? galwanizerów oraz ogrodnika - inwalidę na
pół etatu do pielęgnacji krzewów i zieleni na terenie zakładu
zatrudni z terenu Lodzi Spółdzielnia lnwa„PO·
Elektrotecbnl cmeJ
lłdów Aparatury
KÓJ" w ł.odzł, ul. Warecka 1 (Teofilów).
inwaPierwszeństwo w zatrudnieniu mają
2172-k
lidzi.

-

rob«>tnlcy budowlani oraz chętni Ck> zdobycia ]g\vallilka.cJI w tym zawodzie. Lólblr.le PrzedBud1>wnlctwa Uprz,emysłowion.ego w
siębiorstwo
l.odrrJ ul, Urzędnicza ' U (r6a 8ę4Ziowaldej) utrudni
Uw~a

Od

z.ara.z·:

operatorów wózka widłowego, operatorów aprr:~tu
średniego, operatorów suwA1c b1111mowych, elektry.Jtów k006erwat.orów z gr. ;BHP 1 lipra.',l'Tlienlam!
POwYżej 1 kV, palaczy na kotły wysokoprę:l:ne,
malarzy, cieśli, tynkarzy, mu.rarzy, blacharZy-de·
karzy, betoniarzy, tnontdystów elementów żel.
beton„ elektromonteró w, sp111W.aczy, tookarzy. 97.kl~
rrz.y, śLusam;y, mo.nterów lnstaJ.acjl wod.-kan., c.o.
i za.z., roootnlków niewyllowa.J.lf.JJ<:owanych. P>r.aca
klandycta,tów
w systemie akm:idowym. Zgłosi.enta
z terenu LoózJ przyjmuje dzlal za.11rudniema I plac,
2502-k
pokój 103, tel. 583-łlO, wewn. 42,
KRAWCÓW z d\Yplomamt mistrzoiWSldml lub ~
ladniozymi zatrudill.1 natychmiast na calY et&t do
zakładu U:Sbugowego Spółdzielnia P.raoy Pr.zemY\SłOZgloo21enia
"PRZYSZIJOSC ".
wo - Konfekcyjna
LollOIWia 41,
przyjmuje dział kadr w l.iodzJ.. ul.
:l9&1-k
514-98.
tel.
2 KIEROWCOW l'l lcat.,. l klerowCQ clą&nllka, 1 orobOtnlków
peratora spyehacza, 5 lladowaczy, 5
wagowych zabrmdnl Rejon SłuZby Dro1owej Lód!po.kl. 69.
p.,
IV
30,
Czerwonej
Wid!zeW, ul, Armil
wa.runk!I płacy i pracy doo omówien.ta na miej2003-lk
sou.
WYKWALIFIKO WANYCH sprzeda.wców, kierow.n.I·
ka sklepu,, st. kJSięSową, .kasjera oraiz mecbanika
samoohod01Weg o zatrudni natychmiast Przedsiębi<>r
stwo Handl-owe w Z.Odzi. Wa.1'1.ln.k:i do omówienia
w dyrekcji, ul. Cmentarna 4/6. tel. 220·7ł w godz.
2945-k
7 - 15.
MLODSZEGO in!ll)eilct>ora 'oohrony p.po:ba.rowej w
stopniu oficera lub podoficel'a pożal!mi<ltJWą m itmUd.ni natychmiast ZPiPPP ,,POLOPBEN" w l.c>dzl, ul.
Jaracza n. Wa.runu pracy 1 płacy óo WJllO<ID~e
2952-k
nla.
MASZYNISTÓW 1 pomoan.l.ków mal!ZY'llistów PKlP,
ma.neWII'owych, elek.tryków„ śLusarey, tokimzy
m.
l'Qol><>tnd.ków produllccyjnych zatrwdlnl z berenu
Lo.d7JI. ZWS ,;Amii.ana", Zg?oszenda przyjmu~e dział
Armil
slJ~lenia za.wocroweao 1 .lila.dr, z..ódit, .w..
2Wł"lk
07lerw-Oltlej 89, tel. 621-122.

n

kait. PNlKIEROWCOW ll!llmooh.Ode>wych IL lt i
ja-z;dy, monterów samoohodlowyc h,. stola.,ey sa.m.ocho<liOwydh, elektryków sdeciowyoh, i:lllaichaireyspaJWa.ozy, monterów ogumienia,, tolk.alrzy, robot•
ników mag11JzynOfWYch I gospodairczych, portlerówdororców, ladowam;y zatrudni na.tyohmiast w podległych oddziałach (ul. ul. Pojezlel'Sk.a 95, Zam.o<rska 1/9, Górnicz.a 18/36, Nowo•Teresy 1) Lólhlkie
w
Budoiwnictwa.
P.r.zedsiębiorstwo 'J;1ra.nsportowe
Lodzi. Ject.nooześnie inrormujemy, że pojlllZJdy bę
na stanie przedsiębiorstwa mają u~!e
dące
ozenle „•aiu.oo-caaco". Zgłoszenia ka.ndydatów z tereIIJU m. Lodzi przyjmuje selooja ~dr LPTB w
L<><laJi, ul. Górnioza 18/36, oodziennle w go<1a;. 8-13.
!620-k:
wia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót J!nstalacji Elek·
try0:rJI1Ych i Clepł1>wniczych zatrudni za.raz z te·
renu m. Lodzi w 21wią.z.Jtu z org.antzowa.n iem nowych grup robót: klerownlika mag.azyin.u materiałów instalacyjnych, zaopatrrz;enl-0wc a. branży elekbryCZllle;I, ekonomistę d.s. orga.n.i.zacji z wyks:z.taldo
ceniem wyższym lub średnim, st. księgową
prowadzenia a.nality.Jtl i syntetyki, kieroWlll!.kia robót ciepkllwniozych , elekrtll'Omcmteró w z grupą bhp
! pom-0ond.ków, robotników moagaa.ynOJWYch i Sitolana-cieślę. Zgł-0szenila przyjmuje dział ik>aclir, ul~
Z625..JI;
Piotuikowsdta ~OG, 2 pi~tiro, pO<k. 19.

;...; JN2YN1E'ROW budowntctiwa 1a,;t!oll'Vejo na rl#i;;;
ldeiowa!MD6•
llóW'1Sk.ach kilerownlków budów,
Jr.:lep,
or-1111
robót, J.nspektoirów d.s. nadl!)oru
zespobu prod. i teahniki,
I
- KIEROWNIKA magaa:ynu t llt. m~a~era
.
długoletnią pra.Jmy'ką w budowni~e.
- INŻYNIERA mechanika lub technika mechanł•
li&
ka ze amaJ<>mośclą sprzętu bu.clowl•neco
stia.nowisk:o kier-0wnlcze,
- INSPEKTORA d.s. l<lontroU J)rzewor;óW ze ml&•
jomością gos.poda.rki samochooc:Lowej,
- INŻYNIERA na stanOWisko alówne(llO speejalt•
sty d.s. koordyn. i rollruchów,
- . INŻYNIERA lub technika mech8Jll.lk.a n.a ~
· oowiSklo gł. specja1'isty .d.s. mecha.nizac~i.
za.trudn-i li: te- MURARZY, tynkairzy. meśli renu m. Lod:Zli Przedsiębiorstwo Budow:v Zakkd6w Chemlc.znyc;h „Chemobud.ow a - Lódt''.
Od JQandydatów na kiero•w mioze st&noWiska wyma•
gany jest staż pracy w budownictw!" l upr•!Wnlenia. Od powstalych kandydató~" staż p~cy w
zgło.sum;a
budownictwie. Pisemne lub osob1Ste
mli!"Uc:Lnienla kadr i •i.\rolen•a
diZliał
przyjmuje
3, tel.
.n:r
pakój
67,
Lódt, ul. AleksatruiroWSik a
:1688~
897-39.
stanowi!ikia et.
na
mechaników
konstruktorów, st. technologów, kierownika narzę
óziown!, lnżynlena odJewn1•k.a lub teclrni1?l oidilewnika na stainowisko st. metaJurga, techników me•
chaników n.a sta.nowlska st. inspektora n.dzoru
inwestycji, st. kontrolerów oo ózla~u k!ontroli j.a.lQości, kierowników magazynów o.raz tokwzy, irezerów, szltl-!erzy, ślusarzy nanzęd.lliowych, remo.ntowych, wiertaozy. elelcbryków z ł!". bhp, bra.ka-rzy, formierzy ręcllnych, maszynowych, zalewawewnętll'.W.flil!O
czy, pracoW'!lik~ do tra.nsportu
i zewnętI'Znego oraz pracowników do pr~yu~a
?Jawodu wiertacza, tokairza, S1Zlitierza - IZllłtmu-dnJ.
L6dzka Fabryu Maszyn Je\lwabnlczy~h „MAJED"
w Z.Odizi, ul. Zerotn5klego 96. Zgllosz.eni.a kandyd:'spraw
tów z terenu m. Lodzi przyjmuje dzia~
os.obowYch 1 S?lkolenla zawod<>we10 w Z.Odm, 1,11.
!622·1k
15,
żeromsk.iego 96, w godz. 9 INŻYNIERÓW

mlloole
SLUSARZY i TOKARZY po zasadni~j
7JaWod.o wej z kilkuletnią praktyką oraz. lCO'.N'l'ROb\J.o
!M~e
w
LERóW jak-Ości i TECHNOLOGÓ W
oowy maszyn i apaorallUry pomiarowej z wyksztalcen.!em wyższym lub średnim techn!ClJtlym I killnatychmiu1t z terenu
kuletnią pra;k~yką zatrudni
Oleplne.J - Zak1&4
m. Lod.zi Instytut Techniki
Doświadczalny. Zgrosz,enia należy kierować do &r.10 w Lodz:l, ul.
Dośw!aooz.a:Lne
kireta.riatu Zalk1adu
ll20.'l-!k
Dąibroiwskiego 113.
TECHNIKA samochodoweg o na stanOIW!sko d:3>'9PO~
zytora techn!crzmego, KIEROWCÓW z I, n i m klat.
p~a.wa ja.my, spawaczy ~łlrycznych I gazowych,
~ala 'Z.llibrudJnl na.tychn11ast z terenu m. Lodzi
Wojewc'>chl<ie Przedsiębto.rstwo Państw<>weJ Komunikacji Samochodowej III Oddział w l.c>dld, . ut.
Gibalskiego 2/ł, Zgłoszenia karullyda.t.ów PI'7.YJmuje
1•5. Doj.wcl
cLział &pr>aJW ooobowych w godz. 7 tl'amwajami linii „8" lub „,16" do slGl'Zyflowllllia
autobuitem
uMc Lagiewmiokiej rzi Lnfalamc.ką lub
3055-k
linii „81".
- TECHNIKA na lltanowWao dyspozytior& -.moChodiowego :r. pralkltyką PJa!WIOlllową, co na.jmn!ej
5-letnią,

PRACOWNIKA z wyższym wYkształoeiniem tech·
wYda.iMl1
nio?lnym n.a stanowiS<lro ki~Wnik.I.
11lta1nl,
1*lhwytszy.m
wyk;llZ!baloenlem
:r.
- PRACOWNIKA
technol<>a
ni<l2'l!lym na stanowisko etównello
d.s. wytlrońorelin4,
- ROBOTNtKOW niewylcrWalUl'lrowa.n)Mlh tło, ...,_
dmłmv poodukx:yjny<lh ~. ~ i wy-

-

ilroń ozalnł,

- PRZĘDZARZY 1 PRZYK.RJ;CAC ZY do wy«laill\1
iP!11Zęd/Za•IJni odipaidkioweJ.•
- SLUSARZY remontowych,
- ELEKTRYKÓW na eksploata<lJ4'
~PORTIERÓW, rewidentów 1 dollO'rCÓW do 'fil..;
nowaim a terl'!lill,
..,.4
- PRZEWIJACZK I, aJgfl?..d>lu'~ w pełn7!ft
miarze godrz,in pracy i na pół etatu,
- TKACZK'.I I uczennice tlkalni
zatirudntlą natychmiast z teren11 m. Lod?:I 'Zalcl&o
dy Przemys:iu Bawełnlarteco Im. I'. DsleriyMllt•·
Z~nia
go w L«>dzl, ul. Piotrkowska 293/295.
090\>olWY
pm:yjmuje I 1.nrormacj! ud~ela diztal
:1186-k
1 1111lłrolen.ia ~weeo w god.z. 8 - li.
Biuro ProJek.towo-Tec hnologlC'lllle PrZ6111Y9łU Ma·
Kllińskileso llł,
szyn Wlókiennh:zych , L6d.ź, ul,
mnotel. 6&4-00 zaflrllldni z terenu m. tJOdlzl na
oru
ptojelctaa1tóW
stal'SiZYch
i
wl.Ska pro,jektantów
na stanowisko kierownika 1espo1u .,:iraiwdzad~
g 0 tnżynterow o specjalno.4clach : klonstiruk:cjl bud«>wlanych, a.rc-hltektoniczn ych oraz instalacjt killmatyzaeyjnych . ciepłowniozych i odpy],a.jących :i><>budO'W'liane
siad.ającyeh odpo.wiedole upl18JWnien~
do projekt-Owamia. Ponatlto zamtiudnimy techników
wymienionych specjalno.ścl na ata.nowiska uymen1840-k
tów i stairs:z.yoh asystentów.
MONTERÓW c.o. z lllpral\Wlleniam1 &pllWailnUizymłj
'Z
sainltamych i i~cji
mQnterów instalac~i
bworzyw SIZituCi211lych (winidur), splllWaótY au1»11en.,
pome>eników
operatorów dźwigów samQjezooych,
7l8ÓJ'9•
mont.era orau. kier.ownik,a 9EikQjii w d!l.iale
trzem.a ze znajomością arma.tury i urzą<lmeń pr.ześrednie
wymagane wyk!Ształeente
mYIS>bJIWycłt lub wyższ.ie ONllZ znajomość w.w. bra.n.ty - -zabrudni za,raiz: Lód!zklł! Przedsięhl'omwo JiB>talaejt Prw·
myslo.wych w l.odrzl. Szozególowe WM'U'lllci J>l'llley'
I płacy do omówienia w dmia.le ltad.r, ul. Bl"()lao•
26211-ll
wa zo, pokój inr 3.

do
TOKARZY na t<>4<larld pociągowe, brakM'zY
dz.tału lrontroli jllJkości cwymagana 7ll1Jljomoś4 obmont.erów-klerÓlbki mech&n1Cl2ltlej lub ręcznej),
(z
rowców samoch-Odowyc h, ślusairzy-OC!erlQ!Wców
Il ka,t. praiwa jazdy), kierowcę wóik.a &palilllOWegawwych,
1
go, ślusa.11Z1Y-SJ>a1wao:zy elektryora:,ych
wytaoza.rza o wysoklieh
ślusanzy remontowyoh,
k;wal!fikacjaah zaJWQdowych, wyiiawców materl•llowych do maga,cyinu technimmego i na. rożdlz!el
olę, robotników translportowo-rrn ilga?:y,n owy<lh ora11:
transpolT'lnl wewnęt.r:r,nego , mallll!'IZY-dcOll'lee?lWatol'ów,
po:rtlerów·rewtd l!l!'ltów (powy1/ej 50 lat), llpr:tl\~
sp~
(powyżej 5-0 l®t, mote być emeryt) oraz
natydlta<l13ci pomleszo1.1eń biurowych zaitrud.n.I
U~
Wytwóm1a
Loóm
m.
terenu
z
mtast
uł. OkO'llOW&
Komunalnych „WUKO" w i;odzl,
21&3Cl•k
70/106, tel. 5ł1·Z3,

........................•..•.•••••.•••„ •••••
. WZMACN·IACZE
1 ·łNSTRUMeNTV
ELEKTRON·OW'E

1

....

'411

NAPRAWIA
szybko i solidnie
Zakład Usługowy Sp-ni Pracy

•„S T U D I U M"

-1

w Łodzi, ul. Piotrkowska 39.
tel. 306·90.

••

2288-k

!•

i

li.••········ ·········„··· ······„······ ··••(
l>ZIEN,Nl!K ŁODZIU n.r BZ (flTI) 5

Prob lemy

66
99 Teli men o
służby
pod biie Porqż? zdro wia
(Dokończenie ze s-tr. 1)

'1<.ryraźnie też przemawia w
kolekcji koncepcja wykorzystania wyłącznie krajowych
tkanin z wyłącznie naturalnych surowców i prawie wyłącznie w „naturalnej" kolo-

Jeszcze jedno
ostrzeżenie

dla palac zy
towarzystwo
Amerykańskie
d/s walki z chorobami nQl\voopubllkowalo ratworowymi
port, w !Qtórym sttwierdza, że
na raka
ub i egłym
w roku
zmarło w USA 300 tys, osób, z
płuc.
raka
na
tys,
70
czeg·o
że 80 prcx:en t
Podkreśla si ę,
ma
przyipadków zachorowań
związek z palebezpośredini
niem. Ra.pOII"t wykazuje jednoniepokojący wzrost
cześn i e na
liczby palących wśród młodzie
ży, Np . w roku 1968 8,4 procenta dziewcząt amer ykań&klch w
pali?o
wieku od 12 do 18 lat
papierosy. W roku 1972 Uczba
do
wzrosla
palących dziewcząt
W r. ub. 15,7
13,3 procent a.
tej karegoril
chłopców
proc.
wieku paliło papierosy.

rystyce. Stąd plaszcze, kostiumy, ubiory całodzienne utrzymane są w tonacji bieli, beżu,
brą.zu, „sznurkowej" szarości.
Stąd przep i ękne faktury weł
no-lnu (nowość) stąd w ogóle
ten „smak" rzeczyw i śeie godny Paryża . Zamiast spodni plisowanych
pięknie
dużo
różnych
zamiast
spódnic,
wysmakowane
udziwnień
szmizjer ki, piękne kostiumy i
efektowne choć proste bluzki.
Plisowania stanowią także o
urod.z.ie modeli cocktailowych bardzo powiewnych. „ W ieczór"
odwołuje się do epoki Kopernika także poprzez renesanoową kolorystykę modeli.
Nie ma tu co opisywać . - to
trzeba zobaczyć i wydaje nam
się, że będziemy mpgli zadość
uczynić tej chęci naszych Czy_
teln·ików nie ty1ko poprzez
zamieszczenie (choć to taikże)
w naszej gazecie zdjęć. Mianowicie zamierzamy zaprosić
„ Telimenę" do udziału w naszej imprezie p.n. „Jarmark
Łódzki".
Na zakończenie wypada dodać, że „duszą" i tytanem pracy w tym najpoważniejszym

dotąd przedsięwzięciu
jak
„Telimeny" jest p. Alicja Wal(iw)

I

UJodę

„Kiel1Jlozia jest Jedyną mieJw woj, łód~kim, w
której zachowało się piękne
nie znane szerszemu ogółowi po
danie - przekazywane z poko.
lenia na pokolenie - ja.koby
wielki m~ony Mikolaj Kopernik
struMC>ny podróżą pil wodę ze
studni stojącej do dziś pośrod
ku rYlllku. Gasząc pragnie.nie
straclł bezpowrotnie pió;ro, które wyipadlo mu z sakwy podróż
nej. W1elki astronom zamyśla.ny
i zapatrnony w giwiazdy odbite
w lustrze wOdy dO'Z<llaje odkrywczego olśnienia. l tą w Kier11eowością

nozi

stało się„.:

Podtrzymują tę legendę nie
tylk,o okoliczni mieszkańcy, lecz
takte ludzie pióra uznaJl\<lY ba-

śll!iową urodę usfme.go pm:ekazu. Warto się zastano.wić czy
istotnie Kopernik mógł być w
Kierll-OIZ>i. Wiadomo przecież, ze
jako se.kreta.N swojego WUJa
Lulkasza Waczenrode
biskupa
doradcy trzech
(Wa.tzenrode),
polskich biskupów, odbywa li.
czne podróże po Polsce, bieirze
udział w synOdach kościelnych,
sejmach i koronacja.eh króle'\V•
skich, W 1507 WaC'l:enrode udaje się do KrakOIWa, a·bY ucz.estniczyć w kll>Nmacji króla Zyg.
munta J i wtedy prawdopodobn.ie to<warzysa;y mu Kopefl1.ik,
Droga z IJdZba.rfl:a wi~ł.a: przez
Pl<>ok i Slderniewlce. Tu właś·
nie Waczenrooe w 1487 r. otrżymal święcenia katlłańSkłe. 'Mię;.
dzy tymi dwoma Miastami le11y

KWIETNIA.

lasek

we

PROG&AM I

11.:ro „Od Marty MLrski ej do
Mary-li Rodowicz' ', 12.()5 Z kraj·u d. ze św! BJta. 12 .20 Grają ślą
skie ook, dęte, 12.30 Koncert
Melodi e trzech
12.50
ż;nczeń.
konty nentów. 13.25 RadiD'Wy poradni>k ~ilka. 13.35 z nagrań
Ja.na P'1'llszaka. 14.00 Alert dla
14.05 · P.rzeb<>je z,nad
biosfery.
Morna. SródzLemnego , 14.3-0 Spo.rt
to zdrowie. 14.35 W stylu „we!5.05
Wiad.
15.-00
ster.nów",
Ilrzeboje es.brad. ~.30 Listy z
Przyja~i.
Est>rada
~5
.
15
PoJStki.
P.Losenki do
16.10
16.00 Wiad.
słów Romana. Sadowskiego. 16.30
Non stop pr.rebe>jów. 17.00 studio Ml<>dych . 17.15 „Od Bill
Hi<lleya do Joe Codkera" 17.50
Z ks i ęgaxskied lady. 18.05 Pł yt )'
z różnych stron - Ska.ndynaw la. 18.30 Bi'll·ro Listów odpo18.40 Wielcy śpiewacy,
w iada
aktualno.ści.
~
19.05 · Muzylka
19.30 Pa.miętniik! M. Fogga. 20 OO
Dzienlllik. 2-0.15 Noiwe .rytmy,
nowe st)l'le. 20.45 Traru;m. z
mi&trWSbw świata w hOlkeju na
lodzie w Mook!wie (ill tercja
&pottkanla Pol&ka - NRF) oraz
kro.nilka &portowa. 21.25 Studio
Ryitm, taniec,
21.30
Mrod)l'Ch.
22.05
W iad.
2.2.00
pi~soeruka„
plalkat relkla.mowy.
Dźwięk.owy
22.35 „Male mono~af ie jazz.owe" , 23.00 IiI wyda.r1ie dziennllka. 23.10 Oh'Wi!La muzy-ki, 23.15
Ryt m, tainiee, piosenka. 24.00

~ego Ka~ 0
0 wystawa pn. MJ.ko!aj Kożycie i dziel<> waz
0 film pt. „M.il!lołaj Kopernik"

.
oprac. Wilt.

12.05 Z lm-aju i a:e

PROGRAM Jl

świ aita.

l 2.25

13 . 00 ,.,Wedrów~lewa M. Grechuta.
a.ntenie,
wr<>c1awskie:i
Na
13.05
przez świa.t.
15.00 Ek.sipresem
15..'l.O Sylwetki jaa:zowe - George Brunis. 15.30 'Tu'ybu-nal lubelski, 15.50 PrrzY1>ominaany Pat
Boona. 16.05 z zapi.sk&w wydawcy - Laroll!SSe - gawęda.
z kO'!Tlpozytorsk lej teki
16 .15
Oh. A?Jnavoura. 16.45 Nasz rok
73. 17.00 Eksp.resem przez świ at,
odc.
„Tortilla Flat"
17. ()5
ma,gnetof<>n.
17.15 Mój
pow.
17.40 Studio pod MLnerwą, 18 . 00
Muzyikalny detektyw 18.30 Po18.45
lityika dla wszyS'tk'ich.
Tylko po hiszpańsku. Ul.OO Eks19.05
świat.
pmez
presem

za
ka"

kieroiMniicą.

„Nęd.Zin iicy"
19.:ł5

p01\Vie-

odcinek

-

po:!Z\a
Muzy czna
UKF. 2-0.00 PLosenkairslcie .rernanent y - „Gallux Show ". 20.25
nustrowainy Tygiodinilk RmirY'Wkowy. 2.1.50 Z nagrań Elis3.beth
Schwall"z.!<<:>p!. 212.00 Fa!kty dnia.
Gwiarzd.a stedmiu wieczo2.2 . ~a
Omega, 22.15
2esipół
rów Trzy kwa.d:ranse jazzu. 23.00
Wios.ny Juhaina Pra.Yt>osia.
ści.

Wiadomości.

Wiad.

TELEWIZJA
PROGRAM I
B.20 ; ,N a torze cz.eka m o.r<deroa" - f i:lm fa.b. prod, czechosl.
(Kat.). 9.;;5 WychowanLe techniczne dla klas r-m lic,
Nowe zastooowamie tech.nikt (z
Katowioc). 10.55 Wychowanie obywateLskie d.J.a kila.s VIII Nie ma praw bez obowlą?.ków
(<WJ. 11..55 P,rzyspo oobienie 0 bronn e d1ai kl as III lic.
12.45
wojskowe.
S?Jkoln ictwo
Chemia
T echnikum Robnicze Techni
13.25
.
(WJ
- lekcja 7
Język polski
kum Re>lnicz.e - lekc ja 8 (W) . 15.ZO Politeoh-·
nllka TV: Matematyka ku rs
za„tosow at>l'zygotowawcz y nia trygonornein'ii do planimetrll (z Wroclawioa). 15.55 P Oli·
technika TV : Matematl"ka kurs
przygotowaiwez y - M\a.ra Lukowa (z Wrocta:wia), 16.30 Dzien

'-~~

~~~~~~~~~'-~~~
Tłum.

MARIA

REWOLWER •••••••

rM~-~~!o~

- Jest uzbrojony, ma przy sobie rewolwer typu Smith
przedsięwziąć

odpowiednie irodki ostroż

Wesson. Trzeba
nośei. Pan mnie słyszy?
Nie, AngLi..k słyszał słabo, a po~ tym ni~ był ~dać
z natury nazbyt pojętny, toteż Maigret musiał po kilka
niego
r'azy powtarzać te same szczegóły, zanim do
wreszcie dotarły.
- Więc co ja mam w końcu zrobić?
W obliczu takiej tępoty Maigret już zaozął żałować,
że telefonował do Scotland Yardu, i miał ochotę oclibur:
knąć: „Nic, ab6olu1mie nic!".
Był cały zlany potem podczas tej rozmowy;
- Przyjeżdżam s.am! - oświadczył na zakoli.ozenie......
I to jak najszybciej.
- To znaczy, że przyjeżdża. pan„. do Scotland Yard?
- Jestem jeszcze w Paryżu, ale wyjeżdżam do Londynu.
- O :!Qtórej godzinie?
- Nie wiem dokłaclinie, nie mam pqed sobll rozkla:du lotów,
- Przyjedzie pa.n„. samolotem?
Maigret rzucił słuchawkę, zły, zdesperO'Wany , gotów
kląć. Do diabła z takim matołem, z którym n:epodobna
się dogadać! Chociaż, kto wie, mO'Że to nawet i dobry
pracownik. Może tak samo, jak on zachowałby się Lu_
cas, gdyby nagle o szóstej rano zatelefonował do niego
inspektor ze Scotland Yardu i opowiedział mu podobną
historię kiiepską francuszczywą?

Znów sięgnął po słuchawkę,
- Poproszę raz jeszcze lotnisko Le Bourget;
Samolot odlatuje o godzin:e 8 minut 15.
Maigret będzie miał jeszcze tyle czasu, żeby skoczyć
do domu, ogolić się, pr!Lebrać i nawet szybko przełknąć
pierw$ze śniadanie. żona, ta~wna ja~ zawsze, nie za-·
dawała

mu

żadnych pytań.

-

S. f P,

mrullmął.
Wyjeżdfam i nie wiem, kiedy wrócę Nurtowała go podświadoma chęć wyładowan:a na kimś
złości, czuł potrzebę wyprowadzen ia jej z rÓ'W'Ilowagi.
Ale on~ nie zapytała go nawet dokąd jedzie.

-

WISŁOWSKA

- Jadę do Londy!l!U,
- Ach, tak?
- Zapakuj mi małą walizeczkę, wrzuć trochę bielizny na zmianę, przybory toale,towe. W szafie muszą być
jeszcze jakieś pieniądze, trochę funltów angiel1>kich zostało z mojej poprzedniej podróży.
W momencie, kiedy Maigret zawiązywał krawat przed
lustrem, zadzwonił telefon.
- Dzień dobry. Mówi Rateau.
Sędzia śledczy, który spokojnie spał tej nocy w swoim
łóżku i zbudził się ŚWli.eży i wypoczęty,. a. teraz sie~ał
przy śniadaniu i r.iajadał chrupiące rogalik·: , przypomniał
sobie o wczorajszej sprawiie.
- No, i co nowego?
- Na razie niewiele.
_
- Niech pan mi powie."
- Mogę panu powiedzieć tylko tyle --' nie pozwom
mu dokończyć Maigret - że mam samolot za pół godz:ny i bardzo się śpieszę.
- Dokąd pan leci?.
- Do Londynu.
- Ale czy dowiedział się pan już, kto„;
- Przeipraszam bardzo, ale muszę ko:ńozyć. Samolot
nie będzie na mnie czekał.
I dorzucił je&Zcze z wściekłością:
~ Flrzyślę panu z Londynu kartę z ukłonamf;

ROZDZIAŁ

SZOSTY

Niebo nad wybrzeżem francuskim było zachmurzone,
lecz samolot wzbił się wyżej i przelatywał wysoko :tad
się
chmurami. W słońcu widać było morze mieniące
srebrem, jak łuski rybie, i statki płynące po wodzie, a
za nimi pienistą srebrną smugę farwateru.
Sąsiad Maigreta przechylił się ku niemu i wskazując
na bielejące kredowe wybrzeże, wyjaśn:ł:
- Dover„. Douvres.„
KomisaTz Ma;igret podziękował mu z uśmiechem. Póź
niej nie było już nic więcej widać prócz mgiełki po'!lię
dzy niebem a ziemią. Chwilami tylko w rozdartej wsród
mgły szczelinie dostrzec moilna było w dole zieleń traw,
jakby jedno wielkie obszerne pastwisko, tu i ówdz.ie
usiane malutkimi plamkami.
i wreszcie
Samolot zaczął schodzić do lądowania dotknął kołami ziemi, na lotnisku angiels'k:m Croydon.

I

HELBNA
AOAMOWICZOWA
z KlRZYWICKICH
pisarka - członek ZAIKS.
Opuśc.ila nas 3 kiw:ietnia
1973 roku,
z MeksyZwJą.zana sercem
kiem, któremu pośw~ęciła SIWą

;,'M.ode!01Wante procesO~
(Ze śWiata fibiologl1cznych"
ZY'k.i.) - prog.ra.m popuJairnona·ukowy Gdańsk. 17.15 Polski Film
Dokumenta.Lny: lJ „Kozioł śpi e
„Nuty moje nuty„
warjący", 2)
wy si ę b iernecie". 18 .00
Ską<I
Telewi-zyijny Uin1wersytet Powsz.echny: „Haslo D<>ro" rWitami.na „O"). 18 .30 „S<Ii m Jloh.n''
- ku-rs podst. jęz . aing. lekcja
t.5 . 19.<JO Potyczki z !Llmem,
W pracoiMni artysty 19.15
„Plastycy z Szetendre" - reBa.rba.ry P i ~t
portaż filmowy
k lewtcz, JS.50 Dobraooc. 20.00
Dzienni>k. 20.3~ Cypria.n Kamiil
„Wam.da". WddowiNorwid sko PaństW10wego Teatru Lalek
i A'kto.ra w Poznani'1l. 21.40 Z4
go d zimy (!kolor). 2.l. .50 „Jutro
film fab. prod.
p remi era"' 23.10 Jęz)l'k angieLski w
p ol ,
na wce i techmioe, powt. lek~ji 27,
16.45

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

Howy oddział PKO
9 kwietnia br. o godiz. 11 na•
stBiJ>i otwarci e nowego odd2 ialu PKO w Lod'Zi przy uJ. Tatrzańskiej l:li4ao, Będz ie on prowadził pełną obslugę w za~re
obrotu osz.c z ędnościow~o 1
sie
udziel.al kredytu n•a z.ak•lLP artykulów przemY'Sloowych 1 udla mieszkańców Lod~i i
sług
pow, lódzkiego oraz kredytu
na imdY'Wldua.lme budown1c!l\v1>1
z lkitórego korzystać będą m i~·
Popow. ló<lzkieg 0 .
s-Vkań<:y
cząwszy od 10 kwietnia br.
wy ocid'ziat Pl«J będzie czvnny codzielllnie w godz. 8-19.
0

Jl\ -z bólem
MĄŻ, CÓRKA, SYN
i PRZYJACIELE
w
odbędzie się
Pogrzeb
Gałkówku w sobotę dnia 7, IV.
br, o godz. 15,30,
żegnaJą

z głębokim b@.em zaJWladadnia ł kwietnia
że
miamy,
w wieku
zmarł
1973 roku
lat 77 nasz ukochany Ojdec
i Dziadek

PoezJa
S. Dąbrowski - Dawniej i te•
raz. WMor. 1972 r. str. 130, zł 10.
Dnia ł kwietnia 1973 r. po
długicit i ciężkich cierpieniach
zmarła, przeżywszy 78 lat, na-

sza ukochana Mama i Babcia

S. t P,

KAZIMIE1R!A
MOSZCZVŃSJC,A
z domu KOWALSKA
wdowa po Stanisławie
Moszozyń„ldm,

Pogrzeb odbędzie się c!nia.
6 kwlebnia 1973 r. o godz, 16
na cmentarzu Zarzew, o czym
glęb()ki,m

Po&'l'.zeb odbędzie się dnia
7, IV. br. o godz, 15.30 z kaplicy cmentarza r12<ym,-l<at. na
Doła.eh.

CÓRKI, ZIĘOIOWIE
ii WNUKI

PODZIĘKOWANIE

Pmyjaclolom, Kolegom C>ra.z
okazali
któm:y
wsa:ystltim,
współczucie i Wzięli Udział w
pogr12<eb01Wych
uroczystoścla.ch
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oddali
któmy
nas-zej najtragicznie zma.rlej

Wsz~
ostatnią

STANil'StAW
GRVGLEWSK11
mistmz murar&ko·clesle lskl.

pogrążone

z.awia.damiaJą

posługę

ukochańsa:ej
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nl'k: (IW). 18.łO Dla dzieci: ~
ra na Telesfora QW). 17.30 Spra
womanie z meczu nokejowego
o mis:t.rZJO>Stwo śWia ta - gr~P'&
A l'olhska - NRF (Z Moskwy)
(kolor). W I przerwie o.k, 18.00
Nie ty.Lk.Q dila pań (<W) , W II
przerwie ok. 18.>0 Wi·adomvści
dll'.li a (LJ. 19.50 DO'br.ainoc (kolo r). 20.00 Dziennik. 20.30 Spotka:nie z Płotrem ~zeipa.nilUem
(z
program roZ>ryiwkowy
Kait>O'Wioc). 2.l. .00 PainO<l'ama (W).
Margaret
:
Telewtzji
2'1.40 Teatr
„D<>m .nad
Stol.1!1 JamesCll!l. 213.00 Dzienmlik W),
Loarą" (WJ,
MatemaTV:
Pohitechniika
23.30
tYlka kurs prz)l'gotowa wczy (po0.05
wtórzenie z Wll'OC!awia).
Matema~yka
PoHroechnuka TV:
(powt6klurs przy-got.owa·WCZY'
rzenioe z Wrodawia),

PB.OGRiAM UI

0

peT'l1Jik _

17.00

Wiadomości,

PROGRAM II

Kie?11lozia. Nie Jest mecttą ważną ile Jest legendy w fakcie i
ta.ktu w legendzie, że K~
był w Kiel"lllozi i pił wodę ze
sbUdnJ.".
Legendę tę mles"llkańcy Ki<*'wykorzystać
nozl postanowili
postaci
spe>pularyzowa nia
do
Wielkiego Astronoma w środowislru wie;jskim. w niedzielę 8 kwietnia 0 godz. 15 - or-gan.izują oni w mlejscoiwej s~lmle
uroczystość pol'odsta~wej
święconą Mikołajowi KoJ)e!I"nikowl. Na jej program zle>żą si ę:
0 wykla.d 0 Koperni.Jw doc. d1'
J. Wegnera;
0 program artysityarmy Win-

łódtzkie,

Aktualności

~J

8.35 Stud,jlo 1\1!<>dych. 8.46 Muzyka s1pod stczechy. 9.00 „żyć w zielonym cg;rod'Zi.e" 9.20 B. Bacharach i dyrygent. 9.40
ik()mipozY>toc
„Spod LoDla prozedszkoli 10.00 „.PIO'dejirz.aina hi<Wioza".
storia." - opow. 10.30 B. SmeK!wa'!'tet smyczkowy.
tana u.oo „O ipr,z)l'szlość naszego
ik>raju". 1a.20 Miurzytka rozrywkowa 11.30 W>J.ad. 11 .35 P ostęp
domowym,
~podairstwLe
w
11.45 Od Tatr do BałtyJrn. 12.05
(.L) KomtlJlllk;aty. 12.10 (L) Maga-z;Ylil Wojsk<>wy. 12 .2'5 (L) U(L)
12.45
kameralme.
twory
„.Rlllrld•a z piosenlką". 13.00 Dla
a
kil. r 11 II „K;to .-.gad,Y'vał,
kito roz~nal?" 13.20 Melo die
t>rzech SitralllSsów. 13.30 Wiad.
13.35 „Flrzez lądy l morza" „Peregrynacje" - :l'ragm. prazy. 13.55 Millli. prne~ląd folkJoryst~z,ny, 14.00 Wię.cej, lepiej,
tainiej. 14.15 Tu Radio Moskwa.
14.35 Sceny operowe, 15.00 Za~am dla
:\YSZe 0 15,-00
dzlewic:ząt !I chło.pców. 15.40 A·
mate>mkle u.spoty przed m imak!rofO<nem. 16.00 Sl<JfW'o , gaz.yin j-ęz)'lk<J<WY. 16.15 Estrada
mlodych muzyków - W. w a.

~a U/11WO<t'Y' wti'<>1'<>nozelok01npoz yt . podsikich. ~.45

(jLJ „Mea.odia , i:ytm i piosenka''. 17.30 „Młodzi w buctoiwd:bwiękowy.
rep ,
n i.ctwle" 17.45 (L) Eg2l0ty=ne rytmy AmerY\ki Lacińs.k ied . 18.20 Radio wy termimarz m•u,zyc:zny. 18.30
Echa dlnlia 18.40 Aintena nowatorów. 19.oo Stu<ilio Młodych.
19.15 Lekcja j ęz . .aing. 19.3-0 (L)
T.raillSlllll.sja k <>ncertu symfon. z
sali Filharm.onii Lód·zk:iej - R.
Schumann: OratOlrium „Para.dis
i Peri". 20.40 Dys kusja literacka. 21.00 (IL) D. c. k oncertu. 21.45
Wia.d. sport. 21 .53 Z nag.rań zespolu „ Modern J az.z Quartet".
22.00 studLo MlodY'ch. za.oo P<i
.raz pierwszy na aintenle. 23.30

10.08 FUm.r musical, operetka. L0.40 eo słychać
w świeci e. 10.45 Muzycz.ne m iStuli.OO
ga w~ !estiwa.Jowe.
„ Wa•wel' '. ll.25 Refleksy.
dio

8.'30

ze studni w Kiernozi?

MGR ZDZISLAW KOWALCZYK - MILOSNIK IDSTOR][ ! STA•
RYCH LEGEND - TAK PISZE NA TEN TEMAT:

6

10.00 Wiad.

Kop erni k

Mikołaj

pil

PIĄTEK,

ze str. 2)
pierwszych latach Istniejących
K()niec:i:ne
ch.
uczelni medycimy•
jest także wydabne zwięksLenie
licz.by słucha czek , a potem absolwentek średni.eh &i.kół medyczmych
Mlmlster sformułował wczol.'aj
trzy zasadnicze k ierunki d'7ialaJn.ości resortu, a wi ęc i cał ej
slu.iJby zd•roWl.a: wyictatną popr a
rozwój ointensyti.ka.cję i
wę,
p ieki lekarskiiej (głównie w zakiresie pl'ofLlaiJGyki) nad mło
po wtóre szkolną ,
dz i eżą
dalsre roZ'Wi;janie przetnY'Slow ej
polożen i em
z
MTOwi.a.
służby
silnego akcentu w jej działal
ności taikiże na dziata,nia zapob iegawcze, a nie tylko lecz11icze, wres·?Jcie: dalsze prowad<Zenle, ro.zszerzainie i u]l><)Wszechnianie reformy lecznictma
o!'g·a.ni rowa·n!.a tzw. zedrogą
()pieki zd.rowotnej (w
społów
roku b i eżącym mają one dzi apowiat ach,
łać we wszystkich
potem sl>Opnlowo będą orgaruzowa.ne na sZ>czebla-ch wojew6dzk:ich).
Wiele uwagi pośw.lęco,no także podczas wc:roradszej konieporząd!ku,
rencj l zag,adnient u
stanu hlgientc:znego,
poprawy
czystości, srezegóLnie w ocl'llieslu.żby
S'ieniu do placówek
2Xl.rO'W!a, ga&tronO!IIlli itd. Rosną
w 2lwlą'1Jku z tym wyraźni e :z,adania pańs>t'WO'Wydi inspek·t ora(jp)
tów samiitarnych,
(Dokończenie

toś.

CZY

Drlś~Radło-tTełewizji

CÓRECZCE
S. t P.

ELŻUNI

WALCZU1K

ora-z tym. któro:y okazali duto
serca w tragicznych dla nas
chwilach, serdeczne podzięko
wanie Sikladają
RODZICE
W dniu

3 kwietnia

1973 r,

zmarł

ST~Nl'SŁAW

TYC

ADWOKAT
członek Zes·połu Adwokackiego
nr ł w Lodzi, b. członek
Ra.dy Adwokackiej,
Zmarły byt wy.)>.itnym cywilistą o dużej wiedzy pra wnlczej i doowladc:zenlu.
Adwokatura żegina Go z glę .
bokJm talem.
Cześć Jego pamięci!
DZIEKAN
I RADA ADWOKACKA
w LODZI

dz!alam1. Redaktor naczelny 325-Sł
Adr• poczła\Vyl ,il)L"• r.6dł lt lkr)'tka Dr 89, Telefony-. cen trala 293-00 łączy re wszystktmt
RedaauJe kole1tum Redakcja - kod to-103 r.oct:I, P1otrk.Ow.u te.
aportowy 208·95, ekonomiczny 228-32, wojewódzki 223 · 05, dział listów 1 lntel'Wencjl 303-of
337·ł7,
Hl-10,
miejski
Dzlaly1
20ł•111.
seltretan
n
,
Odpowiedzialny
Sekretari
307-211.
na~elneso
z-ca redaktora
ogłoszeń redakcja nie odpowladaJ.
SU-60, „Panorama" SOl-28, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97. Dz!al Ogłoszeń 311-50. (Za treść
(rękopisów Die umówionych redakcja Die cwraea), kulturalny
prenumeraty rocznte 208 Ili, Półrocz'?1e 104 zł. kwartalnie 52 Ili. Zgłoszenia prenumeraty przyj
Re<lakcJa nocna 195-11'7, 195·59. Wydaje r.ódzkle Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Kstątka-Ruch". "'Cenado nabycia
W1zelklcb Informacji 0 warun
D5,
Piotrkowska
Lód!o
„Ruchu '•
w sklepi•
archiwalne ,,Dziennika"
mują uriedy pocztowe 1 Oddziały terenowe „Ruchu", a:azempla• rize
kach prenumerat1 udz1elaj11 wszystkie placówki nRuchu" I poczty.

&klad I druk: Prasowe

Zakłady

Gratlcine RSW „Prasa.Kslątka·Rucll"• Lódt, uL :2:wirki n. Papier druk. mat. 50
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