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Hozmowy wHawanie
Przew<>dniczący Rady Państwa
l'Rf. H. Jabłoński i PC>ZOStali
'li<owie delegacji państwow 0 „art fjneJ PRL,
spotkali się w
ąrocfę "·„ieczorem w Hawanie z
zesp<>lcm pracowników ambasady PRL i polskimi specjalistami zatrudni<>nymi na Kubie.
Również w środę ministrowie
- S. Olszowski i R. Roa przeprowadzili rozmowy. Obie str<>ny wymieniły p<>glądy na temat
różnych aspektów sytuacji mię
dzynar<>d<>wej, a zwłaszcza
na
temat Ameryki Lacińskiej, Europy i Wietnamu Jednoczejlnie
<>bie str<>ny wyraziły zad<>wolenie ze stałego rozwoju wzajemnych stosunków między Polską
i Kubą. Rozmowy
przebiegały
w przyjacielskiej atmosferze 1
odznaczały się
zgodnością
poglądów obu stron co do zasadniczych spraw, będących pr:;;edmiotem dyskusji.
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~ Perspektywy poszukiwań ~
~ geologiczngch ~
~ Narada z udziale1n E. Gierka ~
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W Komitecie
PZPR
pOdodbyła
przewodnictwem
I sekretarza
KC Centra.lnym
PZPR Edwarda
Gierka
się w dniu
26 bm. nara<;la czołowych pracowników służb geologicznoposzu.kiwa wmych z prezesem Centralne110 Urzędu ueologil
Zdzisławem Dembowskim.
Na narad-zie, w której udział również wzięli: członek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR, Jan Szydłak, wicepremier i minister górnictwa i energetY'ki Jan Mitręga, kierownik Wydz.ialu Ekon<>micznego KC PZPR Zbigniew Madej,
z-ca przewodniczącego Ke>misji Planowania, Jan Chyliński
omówiono węzłowe problemy dotyczące aktualnego stanu rozpo-znania geologicznego kraju, zwłaszcza w zakre'iie
ropy naftowej i gazu ziemnego, soli ka,miennej i potasowej,
rud cynku i ołowiu, rud niklu i rud żelaza ():raz możliwości ich racjonalnego zagospodarowania.
Określono
również
perspeluywy
dalszych poszukiwań
tych cennych surowców mineralnych oraz zadania,
jakJe
stąd wynikają dla służb geologiczno-poszukiwawczych na tte
dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
W okresie Istnienia Polski Ludowej, w wyniku intensywnych prac geologiczno-po•zuklwawczych przy wydatnej pomocy radzieckiej od'kryto i zagospodarowano wiele nowych
złóż cennych surowców, \V tym węgla, gazu ziemnego i miedzi. Na bazie odkrytych cennych
surowców mineralnych
zbudowaliśmy
nowe
()kręgi
górniczo-przemysłowe,
dzięki
czemu w niektórych dziedzinach nie tylim zasp<>kajamy potrzeby kraju, ale m<>żemy r()2lWijać
korzyst,ny dla kraju
eksport.
E, Gierek p<>dkreślll wagę I znaczenie krajowej bazy suro"\vco·wej dla dalszego dynan1icznego
roi}woju ~ospodarkl
narodowej jak również potrzebę kompleks<>wego i racjonałnego jej zagospodarowania. Programowe zagospodarowanie
krajowej bazy suro'lvcowej w oparciu o matet·iały przygostanie
t<>wane przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.
się przedmi<>tem obrad Biura Pe>łityoznego KC PZPR.
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Przvnolowan·a w
i nn ziemi łódzki ei

święto

Już tY'lko 4 dni dzi~lą nas od święta klasy robotniczej - 1 Maja. W zakładach pracy i instytucjach oraz
w szkołach Łodzi i ziemi łódz.kiej odbywają się uroczyste spotkania, akademi.e i wieczo.rnice.
Przebiegają
one pod hasłem ppdsumowyiwania działalności gospodarczej i czynów społeczmych.
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Na zdjęciu: I sekretarz KW PZPR - J, Muszyński oraz minister p~zemysłu lekkiego - T. Kunicki wraz z towarzyszącymi
osobami· w trakcie zwied.zll>nia nowego oddziału pabianickiego

,,Pa.motexu''.
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Dzięki

c:1:ną.

Chonzi więc
o liczbę
miejsc w
ośr-Odkach
twrystyczno-wypoczynkowych, i o ich
infrastrukturę
(woda, odprowaścieków.

dza,nie

e1nel""g'.a.

dr-Oigi

ibp), i o sklepy oraz warsztaty usługowe .
Rozbudowie urządzel't
i zagospodarowywaniu rejonów wyp<>CZY'nkowych muszą towarzys•zyć

przedsięwzięcia,

utrwalające

udziałem

Oddanie tej inwestycji do ujest jednym z elapów upnemyslu lekl<;iego w kraju. Warto bowiem
1
v,ried zieć,
że
otwarty wczoraj
oddział
pabianickich zakładów
umożliwia
uzyskanie
wyższej
jakości
tkanin produkowanych
w oparciu o najnowocześniej
sze tech·nologie i surowce.
Jak się przewiduje, pełną zdolność produkcyjną 85 mln metrów bieżących tkanin rocznie
osiągnie pabianicka wy·koń
czabnia w maj,u 1974 ''" Już teraz jednak jej pracownicy postanowili
skrócić
pla;nowany
tern1in.
Generalnym • wykonawcą tej
inwestycji jest Laskie Przeds.
Budownictwa
Przemysłowego,
wspóbpracujące
m. in. z lódzki.rn „los talem",
,.Elektromo.ntażem" i ZPRJ w
Zgierzu.
Podczas
wczorajszej uroczystości
wielu
budowniczym i
włólmiarzom
przyznano wysokie odznaczenia państwmve i

br.ne

nowocześnienfa

Krzyże

branżowe.

gi

Złote

otrzyma.Ji:

Krzyże

B.

Zasłu
Kilański, J.

chroniące

Przedsiębiorstwa

.

Przystanek ,,Warta'' •• Rodzice grateż ludzie~
„Lenty" nauka
Wi~lka

~""""""""~~~~~

DOKP w Warszawie wprowadzilo dodatkowo do planu inwesty c ; jnego na rok bieżący elektryfikację linii kolejowej
Zdunska Wola - Sieradz. Dzięki temu zostanie skrócony
czas podróż.)( na trasie Lódź - Sieradz i Sieradz - Lódź.
Biuro Projektów Kolejowych w Lodzi wyszło natomiast
z inicjatywą zbudowania dodatkowo poza pracami przeWidzia.
nymi w planie DOKP, przystanku kolejowego „Warta", tuż
przy rzece Warcie w pobliżu istniejącego już ośrC>dka wypoozynkowo-rekreacyjnego,

Zbudowanie takiego przystanku umożliwi dogodniejsz@ po-

łączenie z tym ośrodkiem za.równo od stronY., Sieradza jak
i C>d strony Lodzi„

Ostatnio załoga Biura Projektów Kolejowych w Lodzi złożyla meldunek władzom miejskim i wojewódzkim o wykonaniu swojego 40bOJWiązania - opracowania w czynie spo.
lecznym kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztoryso.
wej budowy przystanku osobowego „Warta", zaś Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego w Lodrlii podjęło ze swej
strony zobowiązanie wykonania tej inwestycji dodatkowo
poza planem robót na 1973 r. z terminem jej . zakończenia
z chwilą wejścia w życia nowego le~niego roa.kladu jazdy.
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~. Opisanie dyrektora~
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Zalew literackiej ~
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B.

Krzyże

Czuba, .za&. Sre-

Zasługi

i

Brązowe

osobom. Przyzn11ne zostaty również odz.naki "ZaoS<lu1żonego Pracownika Przemysłu Lekkiego"'
· (at)
Zasługi

wr~zono

26

nadchodzącą sobotę - 28
bru członkowie Sekretariatu KL PZPR spotkają się z weteranami ruchu
robotniczego l
przodownikami
pracy naszego miasta. Natomiast
dziś 27 bm. odbędzie się spotkanie Egzekutywy KW PZPR z
ludźmi Dobrej Roboty i weteranami ruchu robotniczego z woj.
łódzkiego.
Równiei
egzekutywy komitetów powiatowych i
dzielnicowych PZPR odbywają
spotkania
z
weteranami
i
łudź.mi D-Obrej Rob<>ty,
które
trwać będą do 30 bm.
W p<>niedzialek - 30 bm.
w
LK FJN mieć będzie
miejsce
uroczystość
dekoracji zasłużo
nych mieszkańców naszego mia.
sta ODZNAKAMI HONOROWYMI M. LODZI.
Tego samego dnia o godz. 18
w
Teatrze Wielkim w L<Jdzi
rozipocznie się ogólnolódzki uroczysty koncert.
W dniu 1 Maja o godz. 10 ruszy ul. Pi<>trkowską od ul. Mickltwicza .I ul. Głównej tl.dYcyjny pochód 1-1\'laj<>WY. Trybuna ho.noTe>wa zostanie ustawiona przy ul. Piotrl<owskiej
u
wyl()tu al. Schillera.
Pocho.ó•
1-Majowe oraz licznJ' festyny i
zabawy ludowe odbędą się tak.
w mjastach i miasteczkach
\ że
woj. łódzkiego.
Przed 1-Majo-

W

•Dom

głowy
i wiele innych

.interesujcjcy~h

~~~i.

~

~
~

I

wym Swiętem mieszkańcy ziemi łódzkiej podjęli liczne zobowiązania produll:cyjne
i społeczne
oraz prowadzą
wie1ką
batalię o czystość swoich mieJscowości. W powiata·ch brzeziń
skim i radomszczańskim trwa
budowa w czynie społecznym
ośrodków zdrowia.
Z okazji 1 Maja w Lodzi bi:dziemy mogli się spotkać w go•
(Da,lszy ciąg na str. 2)
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Odsłonięcie

pomnika
Lenina
wprogramach lVi PR
26 kwietnia pr.

o

godzinie

• 19.25 Polskie Radio w nro• gramie
I
oraz Telew'izja
' Polska w programie I
(na
interwizję
w
kolorze)
transmitować będą przebieg
uroczystości
odsłonięcia
·,pomnika Włodzimierza Leni~

.na w

Nowej Hucie.

Raukowcv ohrudnia w Lodzi

Kozwói techniki
jqdrowej i rnd·iocvJnej

--

=
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Z UDZIALEM BLISKQ 250 NAUKOWCOW Z CALEGO
KRAJU ROZPOCZĘLY SIĘ WCZORAJ W LODZI OBRAD~
III ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ RADIA.
CYJNYCH, KTORE TRWAC BĘDĄ DO 28 BM. WLĄCZNIE.

Zjazd jest jednym z ważniej
szych sp-Olkań nauk<>wców przed
Kongresem Nauki PolskieJ, któ.
ry odbędzie się za dwa miesią
ce w Warszawie.
Na otwarcie
zjazdu - przybyli m. in. sekretarz KL PZPR J. Chab1;I·
ski,
wiceprzewodniczący
Pre':il.
RN m. Lodzi - K. Krassowski,
prof. dr A. Dora.bialska, rektor
PL - prof. dr
i\'I, Serwiński,
rektor AM - pr<>f. dr A. Koo-

Jak

stwierdzono
wczoraj
na
obecnie znajdujemy się
w Polsce w przełomowym dla
rozwoju technik jądrowych momencie. Zjazd i połączone
z
nim
sympozja
szukać
będą
m. Ln. dróg i kierunków badań
pozwalających
na jak najszybsze wprowadzenie tych technik
do gospodarki narodowej.
Coraz ciekawiej przedstawiają się również perspek.tywy zastosowania w praktyce wyników b·adań polskich naukowców prowadzonych w dziedzinie chemii i techniki radiacyj.
nej. W pracach na tym oolu
niemałe sukcesy i coraz a:l\tniejsze plany ma m. Jin. Mię
dzyresortowy LnSotytut Techniiki
Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej.
(SI)
zjeździe

tełko.
Głównym

str. ZJ

Budownictwa Kole'owec,o

l\lichoński,

żytku

zobowiq.zClniom Biura ProjeLt6w

Kolejowych i

„Pamotexu"

przemysłu

naturalne walory

(Da~szy ciąg na

,.., Euroo1e

I sekretarza - J. Muszyńskiego, ministra
lekkiego T. Kuniokiego 1 przewodniczącego
Prez. WRN R. Malinowskiego - odbyła się wczoraj,
w przededniu !\fajowego święta, uroczystość ()ddanfa do
użytku
wykończalni
ZPB „Pamotex" w Pabianicach.
Obiekt ten jest jednym z największych i najnowocześniejszych nie tylko w kraju, a.le i w Europie.
Z

:
:
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Rządowy zespól ekspertów dis p}a,nu przestrzemiego
zag()spodarowania kraju zajl\ł się ostatnio perspektywaimi
rooiwoju bazy turystyczmej i wypollZynkowej do 1990 r()ku. Po
przedyskutowaniu w grupach roboczych, te właśnie problemy tak ważne dla współczesnego społeczeństwa były 26 bm. przedmiotem plenarnych obrad
zespołu,
którym przewodniczył I zastępca przewodnimącego Komisji Plan()wania przy Radzoie Ministrów Józef Piń
kowski.

W ach

A.

rozl:loczęla produkcję

5

3-krotny wzrost do 1990 r.
4s tys. km2 na cele rekreacyfne

Jak wynika z obrad zespolu,
:ruch turystyczny
wzr-0snie w
,naszym kraju do 1990 roku co
najmniej trzykrotnie (przy .znacznym nasileniu turystyki z zagranicy
i odwrotnie).
Tym
milionom ludzi, dla kltórych dobrze zorganizowany
wypoczynek będzie jedną z pierwszych
potrzeb spolecimych, należy zapewnić
nie tylko odpowiednie
pod względem przyrodniczym i
klimatycznym tereny, ale również
całą złożona, bazę technl-

nainowocześnieis~ych

Wykończalnia

lmystyla i wypoczynek
e

Pracy za 4 dni
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Lądzl

tematem pierwsze"o
plenarnego
posiedzenia
by!y
pro·b lemy r<>ZiW()ju techniki lą
dr<>wej
oraz chemii i techniki
radiacyjnej
w
Polsce, które
przedstawili: doc. dr Z. Zagórsl<i
wicedyrektor Instytutu
Badań Jądrowych oraz prof. dr
J. Kroh prezes ZG Polskiego Tow. Badań Radiacyjnych.
Prezentując
w telegraficznym
sk-rócie tak szerokie i skomplikowane zagadnienia warto chociażby
ws.pomnieć
o polskim
pr<>gramie roowoju energetyki
jądre>wej
zakładającej
m.
in.
uruchomienie
pierwszej
elektrowni jądrowej w połowie lat
osiemdziesiątych,
o szerokich
możliwościach
zastowwania tech
niki jądrowej w przemyśle (np.
gospodarka
materialowa).
w
medycynie (diagnostyka i terapia),
rolnictwie, hodowli itd.

Aut<>rem
krakO'wski

dzieła

jest

rzeźbiarz

Mar.ilu ·Konieczny.

Na zdjęciu:
ostatnie
umocowania lin przed ustawieni~m
pomnika na C()kole.
CAF - Piootrows.ki - telefoto
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~ Wieruszów
~ wicemistrzem gospodarności ~
~"'""'-"~'"'-'-'-~

Rabka otrzymała
'
statut uzd<owiska
U bm. Rabka miejscowość
zna.na z bogatych tradycji lecz.
niczych
otrzymała
statut
uzdrowiska. Pozwoli t() na harmonijny rozwój tego ośrodka,
w którym wykorzystując unikalny mikr<>klimat ()raz najnowsze
zd<>byca:e
medycyny,
leczy
się preede wszystkim
choroby wieku dziecięcego.
' W przyszłości planuje si~ uznać jeszcze
jako uzdrowiska 1

l
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Rozstrzygnięty został,

~'~''''~~'-'-~

organizowa.ny przez Ogólno.polski
Komitet FJN, doroczny V konkurs o tytuł „Mistrza Gospodarności". Uczestniczyło w nim 571 miast w grupa<!h do 5 tys. i od. 5 do 15 tys. mieszkańców.
W pierwszej grupie tytuł „Mistrza Gospodarności 1972" przyznano miastu Siewierz, woj. ka.towickie (nagroda 4 mln zł.)
a tytuły wicemistrzów zdobyły: Piechowice, woj. wrocławskie i W >ieruszów, woj.
łódzkie
(nagrody po 2,5 m1n zł).

W grupie drugiej laureatem
zostało miasto Limanowa, woj.
krakowskie (na;groda 5 mln zł),
a
wicem.istrzami:
Chodzież,
woj.
poznańskie i
TDmaszów
Lwbelski (nagrody po 3 mln zł).
10 miast otrzY'malo
nagrody
za wybitne rezu1J~aty osiągnięte
w rea.lizacji poszozególnycti zadai" k-Orl!kLLrsowych, a 62 wy.
.różniono ~ :i.aji:c1e cwłowych

miejsc we
"W:>PólLawodnictwie
wojewódzkim,
Ponadto mini&ter
gosp<i<larki
terenowej .i ochrony środowiska
przyz,nal nagrody w S1Przęcie, a
CRS
"Samopomoc
Chłopska",
ZSS „S,po.tem"
i
Centralny
Związek Spółdzielczości
Pracy
nagrody dla swo ich
placówek
W. wyr.óżni<>n;vch miutac.11,
;

•

Pracy za 4 dni f~ Delegacja 1~

Swięto

(Dokończenie z~ ~tr. 1)

o godz 17.30
koncertowa)
wystąpi zespól amatorski Dz~Jnicowego D-Omu Kultury Ló<1,źPolesie, a w godz. 19-21 odbędzie się zabawa taneczna. Do
tań~a grać będzie orkiestra
Prac.
Zawodowego
Związku
Kultury I Sztuki. Natomiast na
przy al.
estradzie pozlotowej
Unii I ul. Konstantynowskiej o
godz. 16 wystąpi orkiestra dęta.
Również w niedzielę, poniena
działek i wtorek zarówno
Jak .1 w pozostalyc.h
Zdrowrn
10 punktach miasta odbędą się
po południu imprezy artystyczne i zabawy tanee~ne.
(J • ••
„r.)

święta
obchody
Tegoroczne
w ZPDz „IWONA"
Maia
się ze srebrnym jubileuszem istnienia zakładu.
Już 25 lat „Iwona" zaopatruje nas w różnego rodzaju wyroWczoraj praby dziewiarskie.
tego przedsiębiorstwa
cownicy
ouczestniczyli w uroczystej,
kollcznoscrnwej akademii.
przedstawicieli
obecnosci
W
3.5 tys. załogi i przybyłych goktórych byli m.
wśród
ści
in.: I sekretarz KL PZPR B.
Koperski, podsekretarz stanu w
MPL M. Wąsowiczowa, I sekretarz KD PZPR z. Wachowslci,
przewodniczący Prezydium DRNzaSródmieścte R. Rojewski służonym w pracy zawodowej i
odznaczewręczono
społecznej
nia państwowe i resortowe.
Krzyż Kawalerski Orderu OdH.
rodzen.la Polski otrzymał
Zieliński. Złote Krzyże Zasługi:
W. Wiśn.iewski,
l\damlłs,
R.
Srebrne Krzyże Zasługi: K. Macheńska, S. Olejniczak, A. Tom.

czyńska

oraz E. Gt'unwald i J.
Ponadto wręczono dwie
i 8 Srebrnych Oc'-·nak
Złote
Pracownika PrzeZaslużonego
Dyplomami i
Lekkiego.
mysłu
nagrodami uhonorowano długo
Ich
letnich pracowników. W
gronie najdłuższym - 50-letnim
pracy w przemyśle
stażem
poszczycić się może M. Kotkowski.
Król.

*
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*

*

pnedectniu . ruaJowego świę.
ta uroczyste spotkanie pracowprzy.pOO!!J.ienie
ląciące
ników,
1
robotniczej Lodzi
tradycji

•

SPORT

•

SPORT

~

d •
.... o

g

...

W

~

~

,

.

g

~

~

~

Zł

~

g

przebywała w 0
~ WczoraJ
~Łodzi 5 - osobowa delegacja ~
~Wydziału

Zaopa- ~

Handlu,

~ trzenia i Handlu Zagranicz- ~
Delegacji ~
SED.
~ nego KC

kierow01k te-~
Hilmar 2
_

~ J)rzewodniczył

g go wydziału
g eis.

~
~

~W ·

~

W

godzina<ih

g~ dniowych,

grupę
NRD

2

delegacji~

~który towarzyszył

zwiedzaniu łó- ~
pł:wówek i central ~
~ dzkich
~
.
~ handlowych.

SED w

po-~

Łodzi,

l,,,,,,~~~~~~'''"~

Turystyka i

•

*

*
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Kontuzja Korzeniewskiego

SPORT

•

SPORT

•

piłkardrużyny
Sympatycy
sk iej LKS jak jeden mąż staSill zapewne w nicdziel<J na
aby
trybunach przy al. Unii
w
dop in~:>wat' swoich pupilów
pojedynku ligowym z dotych-

W pierwszym lfniu

międzynarodowego

ZwJc· ęsłwa ŁKS

1

Wczoraj rozpoczął się w hall
przy al. Unii międzynarodowy
tul'niej w koszykówce kobiet,
z okazji Dnia
z.orga.n:zowa.ny
Wlókniana oraz 550-lecia na.dan ia praw miejskLch i 150-iecia
Lodz i pr zemysłowej.
meczu repreW pierwszym
po
pokonała
zentacja Tbilisi
nieciekawej grze mistrza NRD
KPV 69 Halle 80 :67 (35 :33).
pun.lotów dla druNajwięcej
żyny gruz'ńskiej uzyskały: Ruskina - 21, Struszkina - 16 I
Surg.uladze - 15.
Dla KPV 69: Bruning - 30
1 Lustgart - 19.
W drugim' meczu spotkaly się

Sport w szkole
Dob iegły

turnieju

re~rezentacii

Tbil si

I
zespól LKS
Polski
mistrz
ło
Wygrały
(Poznań).
Lech
Pu.nk'.y
dzianki 92:67 (53 :25).
dla LKS uzys.ka!y: Marciniak 15, Strumillo i Polowa - po 12,
po 10,
Michalak Kałużna I
smaczna - 9, Smoleńska i Mapo 8 oraz żabińska
jewska i Jagielska - po 4.
i:>u.n.któw dJa LeNaj.więcej
22,
Fromm zdobyły:
cha
15 I Mnich - lł.
Stróżyna W .zespole poz,nańskim zab:-.1klo reprezentamt.ki. Polski - Wasilewskiej i jej młodszej k-0.JeKowalskiej. W d1ruży
ża 1nki nie mistrza Polski nie wystą
z powodu kOllltuzj\ kapip i ła
A. Kaczmarow.
tan zespołu drugi dz ień turn ' eju. O
Dz;.ś
godz. l7 spotkają s i ę reprezentacja Tbilisi i Lecha, a godzin ie 18.3-0 LKS - KPV 69. (W)

końca

rozgry-.vki
w
d zielnicowe szkól średni.eh
pilce no:imej o puchar Polski.
paW fLn.alaoh dzie!Jnioowych
dły rezultaty:
BALUTY: ZSZ - ZSMet. nr 3
2:0.
Techn.
zssam.
GORNA:
Energ. nr 2 ł :3.
ZSZ
TL nr 1 POLESIE:
PKS 0:3.
SRODMIESCIE: XXIX LO
Techn. Bud. n1· 1 1 :3.
WIDZEW: ZSBud. nr 1 - Zs
Poligr. 8:7.
Finaiowe mecze na szczeblu
m iejskim l'Ozegrane będą 26 bm
XXIX LÓ
&potkają się: ZSZ ZSMet. nr 3
Qsta.dion Startu).
ZSBud. nr 1 (stadion Orła),
Techn. Ene>rg. nr 2 - ZSZ PKS
(stad ion Wlók.nlana) i Techn.
ZSSam. (stadion
Bud. nr 1 LKS). Wszystk>ie mecZe roz.poczną się o godz. 15.30

Liczymy na bmcl
FrqczlJkÓUJ

ł DZIENNIK ŁÓDZKI .m 99 (7690} ,

11

•

wodną,
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•
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sta1t

wieńce

11

Dz1en-

Lódzk iego". startując w
Małym Wyścigu Pokoju.
pierwszy
że
Przypom inamy,
etap tegorocznego MWP organ iz·<>wa.ny przez SKS Społem vdbedz :e s i ę 4 maja.
Zb ió!'ka zawodników o god1.inie l~ przy torze helenow.;.k!m
pr.zy ul. Pólnocinej 36. Zap..sy
do
są
przyjmowane
kolarzy
d,nia 2 maja w sekretariacie
ul.
Lócl:z,k iego",
„Dziennika
P:otrkowska 96. Ul pięt.ro. Wpisowa Wyl}OSi 10 zl.
n Lka

Na planszach MDK

*

po1edynek

1 ~zerm1erczy
Lódź

- Malmo

14,30 w sali
Jutro o godz.
MDK odbędzie się międzynaro
dowy tur'n•iej sze.rmie.rczy pookręgu
między reprezentacjami
i Malm o (Szwecja).
łódzkiego
w
zostaną
rozegrane
Walki
trzech broniach: florecie kobiet
i mężczyzn oraz w szpad2ie.
W repreŻentacji okręgu lódzkiego wystąpią: we florecie koBobBanat,
Nowak,
biet:
we
rowska, Gar-nys, Piechota;
florecie mężczyzn: Tomaszewski,
Kro.:hmaJsk.I, Przybysz, Agata,
Twardo-wski oraz w szpadzie:
KucharPiaseczny,
Witczak,
i
Kalmus
Rychterski,
•ki,
Piaseczny.

I

*

Przyczyny
absencji chorobowej
Sejmowa Komisja Zdrowia I
ganizowan.le dużych przychodni
obrad·ująca
Fizycznej
Kultury
Zdromięctizyzaklado•\\rych. Min.
pod przewodnictwem J>OS. Hen\\'ia obiecuje, ż.e w ciągu 2 lart
p1-zeryka Ra!alsk iego (ZSL)
zapewniona będz i e pelina op'.eka.
analizowala przyczyny absencji
lekarska w .zaJdadach pracy.
chorobowej. Podsta~,- ą do dyskusj i były materi ały Mi.nister- . - - - - - - - - - - - - -,-- stwa Zid.rowia i Opieki SpoJe<:znej oraz wyniki wizytacji poselsk:ej w .zakładach przemybawe1nianego i s.kót-.zanego
słu
w Lodzi i woj. lódz,kim . OmóSwiStanisława
wila je J)OIS.
derska (PZPR).
Absencja chorooowa z roku
na rok powoli w.z.rasta. W 1971
roku sta.noowila ona 66 , 7 proc.
absencji spowodowa.'1ej
całości
ró:i;nymi >nnymi przyczynami.
26 bm. rmpoca:ęła się w Warźródeł
glów,nych
.z
Jednym
szawie dwudniowa narada par•
wzrostu .nioobecmo5ci z powodu
tyjua przedstawicieli nauk spo•
s ię
"'więk.szanie
choroby jest
łecznycb i humanistycznych. uzatrudnienia kob iet oraz postę
czestniczy w niej ok. 200 pr:z.edpujący proces starzenia s i ę zasta wicieli PAN i placówek aka•
łóg.
dentii, ·wyższych uczelni, instY·
z d~·skusji poselskiej wynika,
tutów, dz.ialaczy społecznych 1
chorobową
absencję
na
że
politycznych, Zadaniem narady
istotny wpływ wywierają waI
jest przedyskutowa.nie roli
rl.hn.ki środO\\"iska pracy. Niemiejsca nauk społecznych i buto zjaw:sko
wpływ na
mały
dzialamoscJ
w
m nistycznycl1
ma tez 111iery<tmiczne wykonyprogramu
partii, w realizacjl
wa.nie pracy, nadużywa,nie goprzyspieszen.la roq,}'.l'oju spweczd1.in nadliczt>o<vc·ych. Krytyczn ie
Te ...
no-ekonGmicznego Polski.
nadzór nad
poslowie
ocen\ll
m.atern dyskusji jest tet. stan l
przestrzegan iem pM.epl•óW i zaper pekfywy r .....wAl111 tiauk spo•
sad bh.p w za.kladach. za nieIPczno-human.lstycznych w kra•
uznano, by administrazbędne
ju.
cja zaklad&v.-, ws.pó1nie z leka>V obradach uczestniczy czło
rzami, systematycznie analizopek Biura Politycznego, sekreCO
Wska:bniki absencji,
wała
Ft'anciszek
tarz KC PZPR
podejmow:ui:e
poz,woli!oby .na
Szlachcic.
odpowiednio w-czesnego dzialaprof'.lakn~a, n1. 1n. w sferze
t:vki zdrowotnej oraz organizacji p racy.
Dobrze zorganizowana, wyposai.0>na w odpo\\·iedn;e kact.-;r 1

Zadania
nauk społecznych
I humanistycznych

przemysłowa

slu~ba.

rorowia. może, w opinii poskuteczmie przeciwdziałać
choroboab5encji
wz.ro.st>owi
wej. Obecnie ta op:eka obejmująca

~.3

mln

pracownikń•„v,

nie jest jesz.cze dostęp.na dla
zowtaszcza dla zawszystkich.
trud.nionych w małych zakła
dach. Celowe byłoby zatem or-

Kronika
WIJpadków
.l Wtlzoraj w Lo<l.zi na ul.
Piotrkowskiej przed posesją 28
Daniela S. (Makowa 17) zeszła
ra.ptow.n ie na jez.dn lę f poirą
prze.z sa.mo:hód
cona została
Kobiecie. która doosobowy.
poogó1nych potłuczeń.
znała
mocy udzielon<> w Pogotowiu.
4 Przy zbiegu ulic S ienkiew hcza i Głównej na skutek awarii hamu\.ców samochód IS
7490 uder,zyl w stojącego „Wartburga" 1967 IO, a ten w osol>Ową „ Skodę" IO 9329. W kanmboi u obrażeń do:r,nala Al'cja S.
Pojazdy .zo(Ki.lińskiego 18-0).
(.tel)
stały uszkodzone.

Pogoda
Dziś

w woj. ló.dzkim z.a.chmuutniarko'wa.ne, okresan1i
iejscami przelobne opam
duże.
dy des,.,czu Temperatu,ra m 'n :3 st, C„ maksymalna - l
10-12 st; C. Wiatry umalna
m iark·OWa.ne. w ciągu dnia <>poryw;s1e
kresami dość silne.
pótnocno-zachodz k ierwnk&w
Jutro pogoda bez zm!an.
n i~ h.
zajdzie dziś o godz.
Słońce
19.t>l, a jubro wzejdzie o 4.18.
Lmieniny Teo!ila i Zyty,

reprezentacją.

ciężarroweg-0,

spraw„

czy prawidłowo palą s'ę
św!aHa pojaz-du, zaslonil swo 'm
z nich,· le\,·e.
jedno
ci.alem
to kierowcę motooyZmyliło
kla, który sądz ił, że palące się
to k tóre wiodzial
światło.
je<;t swiatlem lew~·m. określa
krawędzie samoch>O<iu.
jącym
(kl)
ci.zając

PODZIĘKOWANIE

Rad:7.Je AdwokacRodzinie,
kie.i, P,rzyjacdołom ora.z wszystkim, którzy okaizali pomoc
1 współetziucie w c.zasie pogr17;ebu

S. t P.
MGR

+

Kol. JANOWI MISZTALEWICZOWI z poWOdu zg-0<11u

mamq
lrojaczków

BERNARDA
DZIĘCIELEWSKIEGO
skladamy

tą

drogą

serdeczne

pod.z.iękowa.n.le.

ŻONA

i SYNOWIE

Za~v· ·lińska-Kun 'szew

pllkar·
sz<l2e-c1ń&ka
trojaczki:
urodziła
ręczna
rórkę I d\\·óch chlopców. Szc z ę
śliwa. mama i nowocOO.k.\ cz.u.ją

dd>ree.

Kole
współo7lllcia
Wyrazy
HELENIE BLAJCHERT
z po-wo.du śmierci

żance

MATKI
składają:

:r,nana

eię o~

sa.moch-Odu

MATKI

Piłkarka
Elżb:eta

Na 6 J<U.oonetrze poza granlcaml LodzL dcszlo wczoraj do
.Ka
tragedii.
jednej
je<;zcze
sku.tek zderzenia s:ę motoc:;oi<Ja
MZ .nr rej. 1573 lK ze stoją
c;·m „Jelczem·• KH 4739, śmierć
lat 24
Tadeusz P.,
ponieśli:
1Aleksa.ndra 47) i 17-lebn 'a Anna S. (Demokratyczna 88). Kc·nwojent samochodu 37-letni \Vladysla w K. doz.n at bardzo cięż
w
i przeb;.:wa
obrażeń
k ich
&Zp!talu.
Do wypadku prawdopodobn ie
gdy konwojent
doszloo wtedy,

rzen ie

spartakiadową

stolicy •

ska,
ka

Wypadek
malocyklawy2 osoby zabite

* "'

Miody zespól łódzkich szermierzy, przygotowujący się do
spartakiady rozegra w niedzielę
towarzyski mecz w Warszawie

z

w Lodzi t województwie lódzk•m

sprzęt

zwycięstwa

bywali laurowe

2S bm., w clrugim dniu po~
bytu w Warszawie delegacji oRady
Centralnej
ficjalnej
Zawodowych Węgier
Związków
(SZO'.r) toczyły się w siedzibie
CRZZ rozmowy polslco-węgier
skie. Stronie polskiej przewodBiura Politycz•
niczył członek
nego KC PZPR, przewodniCZl\Wladyslaw Kru·
cv CRZZ
stronie węgierskiej
cze!•,
członek Biura Politycznego KC
Węgierskiej Socjalistycznej Par•
til Rob<>tniczej, sekretarz generalny SZOT - Sandor Gaspar.
26 bm„ w Komitecie Centra.I·
I sekretarz KC
nvm PZPR,
przyjął
PZPR Edward Gierek
Sandora Gaspara.
Rozmowa upłynęła w serdec-z.
przyja.cielskiej a tmosfenej i
rze.

Posehd:a wizvla11:ia z układów

słów,

satysfakcją

v:iebką

wane będą problemy wspólpracy kulturalnej, wymiany informacji oraz kontal<tów między
czyli
organizacjami i ludźmi,
zakres
w
sprawy wchodzące
porządku
pun Iem
tt·zeoiego
Natodziennego konferen~jl.
kontyunomiast po po-ludniu
wane będą prace nad zredagowaniem treści pkt. 1, obejmueuropejsltiejącego zagadnienia
Jed noczcś
go bezpieczeństwa.
komisje
będą
nle obradować
zajmujące się już sprawami finansowymi, technicznymi, orgak::>n!eprzyszłej
nizacyjnymi
renc;i.
To nasilenie tempa prac pow Helsintwierdza panujące
kach przekonanie, że rozmowy
weszły w etap decydujący i że
druzakończą się zapewne w
giej połowie maja, aby gospopoczynić
mogli
lińscy
darze
do
przygotowania
niezbędne
wg powkonferencji. która rozpocznie
opinii szechnej
się pod koniec czerwca.

Rozmowy
zwiqzkowców
węq ·.ersklch
w Pob:ca

-----

notujeod.noszone p:zez
Kaczorow•
P.
M. No\\ickiego i
rozpoczynając
którzy
skiego,
kariery sportowe zd-0swoje

kontuzję

mecz czeka piłkarzy
którzy grają w so·
godz. 17) we
botę (początek o
Sląs
Wrocła.wiu z tamtejszym
kiem. Widzewiacy wyjerhali do
już
Sląska
Dolnego
stolicy
wczoraj rano, zatrzymujac si<J
w
po drodze na Jeden dzień
sieradzl<Iim ośrodktl sportowym,
gdzie prz~;owadz& lek.ki trefw)
nJinC,
Trudny
Widzewa,

komunalną,

gospodat'kę

Wszystko
W energetykę itd.
to tt'zeba .brać pod uwagę w
dalszych pt'acach.
Dotyczyć one będą także tak ich problemów, jak lepsze wykorzysta.n ie i rekonstruk>cja owypoczynkowej,
bazy
becnej
„pojemności" pojak analiza
.~zczególnych rejonów w o.kresie
szczytu sezonowego, jak przygotowa,n ie konkretnych propokóm'P1eksów
tworzenia
zycji
rekreacyjnych (z całym niezbę
dnym zapleezem},

t:riiżynę

który
Korzeniewski,
obrońca
ma naderwane ścięgna w sta·w ie
Lekarze założyli
k<>lanowym,
Tak więc jest już
mu gips.
przesą~ne, że piłkarz ten nie
Stalą
wystąpi w , spotkan>u ze
Mielec.

•

uwarunkowań.

prognozą

z

że trenerzy
Mamy nadzieję,
LKS 2lrobią wszystko, aby przypojegotować zespól do tego
mają niemałe
chociaż
dynku,
kłopoty kadrowe. W czasie śro
dowego pojedynku z Widzewem
poważną

I tak - z
rozbudowy bazy tuokreślonych
na
rysLycznej
obszarach musi być .skoordynowana polityka lokalizacji zakładów przemysłowych, czy też
w'prowadzania nowej technoloprodukcji w przedsiębior
gii
program
stwach istniejących;
'"'
in\i.restowania
świadomego
nych

my

z Mielca? Pytanie to pada najdyskusja.eh
częściej w licznych
1 przedmeczowych prognozach.
Nie będz·ie to sprawą łatwą,
Piłkarze LKS nie pokazali się z
najlepszej strony w czasie śro
o
finałowego
dowego meczu
puchar WRZZ z drugolig_owym
Widzewem. Trudno usprawiedlifaMem
wiać slaby tch występ
oszczędzania się przed niedzielByły
Stalą.
ze
nym meczem
momenty w czasie tego spotkania, że widzewiacy dość łatwo
wypadami
śmiałymi
forsowali
defensywę LKS.

odniósł

Jutro przy stolach ustawiohali rzeszowskiego
w
nych
WOSTiW staną pierwsi tenisiści
którzy u.biegać się będą <> tyindywidualnych mistrzów
tuły
Polski w kategorii seniorów.
Do Rzeszowa wyjechała reprepinpongistów okręgu
zentacja
w sk:ladzie: kobiety
łódzkiego
- A. Tomczyk (Tęcza) i H. Domężczyźni
(AZS),
magała
bracia Frączykowie (Wlólmi arz),
H. Włodarski (Zjednoczeni Pabianice) i E. Czerwiński (Elta).
nadzieje pokłada
Na.jwiększe
my w występach Zbigniewa
l<tórzy
StaniSlawa Frączyków,
znajduJ2' •1' 'W ~. f~.

rozpędzoną

w~poczynek

doMWP

o godz.
(początek
dzielnego
16.30) jest wysoka. Piłkarze stall będą zapewne chcieli udowodnić, że ani myślą zrezygnować
z walki o tegoroc;r;ny tytuł mi•trza Polski.
Z informacji jakie uzyskaliśmy
(po
od rzeszowskich kolegów
którzy brali udzial w
piórze,
K.DS)
zjeździe
jubileuszowym
staJowcy solidnie
że
wynika,
się do pojedynku
przygotowują
z LKS. Jak wiadomo w czasie
rozw
przerwy
świątecznej
mieleccy
piłkarze
grywkach
przebywali na Węgrzech rozgrywając tam kilka sparringowych pojedynków.
Czy czerwono-białym uda się
za.trzymać

W czwartek zakończyla sie w
Genewie wiosenna sesja KomiPodsutetu Rozbrojeniowego.
przedrezultaty,
mowując jej
stawiciel Związku Radzieckiego,
A. Roszczin oświadczył, te obrady toczyły sii: w atmosferze osłabienia. międzynarodowe
go napięcia, która sprzyja rozwiązaniu problemu rozbrojenia.
dodaJ Roszczln Jednakże uczestnikom sesji nie udało się
konkrel!nych rezultaosiągnąć
tów z powodu niekonstruktywn.le których
stanowiska
nego
moearstw zachodnich.

Zbfiża sfę

osłabi defensywę

czasowym liderem tabeli, rewe_
Jacyjnie się spisującą drużyną
mieleckiej Stali.
na
że
przypuszczać,
Można
padnie rekord
stadicmie LKS
frekwencji, Sta.wka meczu n.le·

hez konkrelnych
rezultatów

•

SPORT

ŁK§ podejrnuie lidera
Trudny pojedynek Widzewa we Wrocławiu
wią

I

dyskuto-

rano

W Genewie

jak i
Pobyt w
~ dobne wizyty w innych mia-~
rękami
tworror:ieJ
przyszloścl
odbyło się także ~stach naszego kraju, służyć~
ludzi pracy,
wymianie~
PRZE- ~mają wzajemnej
ZJEDNOCZENIU
W
MYSLU SKORZANEGO. I tutaj ~doświadczeń
i zacieśnianiu~
otrzymali ~kontaktów w
zasłużeni pracownicy
pokrewnych~
odznaczenia państwowe i resor- ~dziedzinach gospodarki obu~
towe. Złote Krzyże Zasługi wrę
(M. Kr.) ~
czono B. Zającowi i z. Wa.nda- ~krajów.
Srebrne: A. Grochowiczowi,
belnej, H. Russek i S, Nastaro•
wiczowi. Sześc iu osobom przyznano Złote I Srebrne Odznaki
Pracownika PrzeZasłużonego
Jubileuszowy
mysłu Lekkiego.
dla naszego miasta, obch.odzą
cego 550-lecie istnienia i 150-lechacie powstania przemysłu,
rakter tegorocznego $\vięta Pracy p'.>dkreślala trwająca obecn ie
(Dokończenie ze §tr. 1)
w ZPS wystawa grafiki M. Jawszystkich tych terenów. DJa,tenasa obrazująca historię Lodzi.
dokonał
go zespół ekspertów
wy·boru obszarów, predysponopełnienia przede
do
wanych
uroczystość
Okolicznościowa
funkcji rekreacyjwszystkim
w
wczoraj
także
si ę
odb y ła
nych, ze skoncentrowaniem tam
LZPB ll\1, 0BR01"C0W POKO·
na te cele.
właśnie nakładów
Na akademii odznaczenia
JU.
Nad morzem, na pojezierzu, w
najlepszych
kilku
otrzyma Jo
górach i na nizinach, czyli we
pracowników. Krzyżami Kawawszystkich strefach krajobrazolerskimi Orderu Odrodzenia Polwych, wytypowano takie tereJ. FaJgo i
ski udekorowano:
ny I i II kategorii - o łącznej
Zloty Krzyż ZaS. Jesnacha.
ok. 45 tys. km kw . .
powierzchni
sługi otrzymał K. Dursik. Srebrzaprezentowano
Jednocześnie
ne: B. Berezyński, H. Ulanowschemat nowych porączeń koska, Brązowy: s. Szczepiński.
munikacyjnych, wiążących duWręczono także jedrni Złotą l 8
att'akże skupiska miejskie z
srebrnych Odznak Zaslużonego
miejscowościami wczacyjnymi
Pracownika Przemysłu Lekkiesowymi,
go. ,.Uniontex" uhonorował takPlan zagospodarowania kraju
pracowże swych długoletnich
nikń.w. W~ród nich najdłui.sz,rm
w zakrj?Sie wy11oczynku i turystażem pracy\ styki nie może być wyiz-'iowa- 50-l•tniln wyróżnia się s. MaJ1>towsk.I.
catości, au~onomiczny.
z
ny
Istnieje tu bowiem szereg waż(rg)
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poglądów.

różnice

codziennie

tak
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2

~

większe

B, ~

który poinformo- ~
~ wał gości o obecnym etapie
~ prac nad realizacją progra- ~
~mu moderniHeji i rozwojlł ~
~ Łodzi, a szczególnie jej po- ~
gospodarczego. W
~ tencjału
~ rozmow:wh ~iął ud;r;iał wi- ~
~ cepr:r;ewodnicz;ący Pre-z. RN ~
J. Morawiec,?.
~ m. Łod7'i -

~ Koperski,

~KC

czwartej rundy wtePoczątek
rozmów przygotoJostronuycb
wawczych do europejskiej konferencji bezpieczeństwa i wspól
pracy uznać można za obiecuaktywny
Przyjęto bardzo
jący.
tryb pracy. Uzgodniono, że sesje robocze odbywać slę będą
dwa razy dziennie, i że skoncentrują się na tych sprawach,
w których utrzymują się naj-

działa<:zy '"
~

przyjął

eia p

w Helsinkach

przedpolu-~

~sekretarz KŁ PZPR -

„Iwona"
Akademie w Zjednoczeniu
Przemysłu Skó-rzaneeo i ŁZPB
im. Obrońców Pokoju

zb iegły

~
~
0

KC 5 E D

~

i

~politycznych

* 25-!ecie ZPDz

·

~

la

dzinach popołudniowych na zabawach, imprezach estradowych
1 festynach. W 11 punktach mia.
w Parku Ludowym na
sta:
Zdrowiu, na estradzie pozlotowej przy al. Unii i Konstantynowsl<iej, w Parku im. - J. Ponia.towskiego, żródliska, I Maja
1 A. Mickiewicza, na PI. zwycięstwa, w Arturówku, na Ryn.
w osiedlu
ku Starego Miasta,
PKP Oleeh6w oraz w ogrodzie
Przybyszewskiego 211,
przy ul.
Imprezy
odbędą się świąteczne
w których wystąpią znani arzespoły
łódzkich,
scen
tyści·
amatorskie I tea.try lalek.
28 bm w ParJuż w sobotę ~u Ludowym na Zdrowiu (musz
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RADĄ
DYREKCJA,
KLADOW A, POP pzpR I
ZESPÓL TEATRU MUZYCIZNEGQ w U>DZI

RADA, ZARZĄD, KOLEŻANKI i KOLEDZY .z POWIATOWEJ SPOLDZIELNI
PRACY USLUG WIELOLODZI
BRA..'iŻOWYCH w
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Rada

~

Obok bezspornych sukcesów e
sporo braków i ni,edocią~l~f p;~~··dki k~~··'Wid;~ie

~
0
~

~
~
Zarzqdu . ~

~

Lódzkiego ~
. TPP-R
~

~

Plenum

~

.

Wczoraj, 2 okazji Dni Le-~
i 28 rocznicy p-O<I- 2
Układu o Przyjaźni,
0 Wspólpracy i Pomocy Wzajem_~
0 nej ~zy Polską a związ- ~
o kiem Radzieelóm odbylo się ~
0 uroczyste zebranie plenarne~
Zarządu
Lódzkiego
TPP-R,
2 Przybyli: sekretarz KL PZPR~
0 - J, Chabelski, kierownik ~
Wydz. Prop. i Agit. KL - z; ·~
~ Faliński czlonek
ll~ezydiur:n ~
~ ZG TPP-R Z. Wisruewsk1. ~
~ W prezydium plenum zasiadł0
~ również L. Spruch - weteran ~
~ruchu robotniczego, Budowni0 czy Polski Ludowej,
0
~ Rolę 1 zmaczenie ZSRR,
~ wplyw powstania państwa ra_
dzieckiego na uzyskanie nie0 pod!eglości przez · Polskę, wie- ~
2 lorakie więzy łączące nasze ~
narody, partie i państwa
~ omówil sekretarz KL PZPR - ~
~ J. Chabelskl.
Podkreślil
on~
0 wagę sojuszu. polsko-radz,iec- 2
2 kiego wymka1ącego ze wspol- ~
~ noty politycznej i ideologicz- 2
0 nej, która zaczęla się kształ- ~
0 tować w ostatnich latach II~
wojny,
Jej wynikiem bylo
podpisanie 21 kwietnia 1945 r. ~
~Układu o Przyjaźni, Współ- ~
pracy 1 Pomocy Wzajemnej,
O popularności Związku Ra- ~
dzieckiego
w społeczeństwie ~
~ świadczą obchody roczn,icy 50- ~
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rok 1972 zobowiązując
pre.zydium do określonego działania ze szczególnym podkreśleniem usprawnienia procesu inwestycYJnego

-

żony

ujęty

25 kwietnia br., kilka mi.nut
po godz. 19 fuThkcjona•iusze KD
MO - Polesie zaalarmowaru wstali wiadomością, że w miesZ-

kaniu przy ul, Swierczewsk:iego 56 mogla dojść do tragedii.
Na miejsce wypadku natychmiast udali się praco.wnicy Wydziabu KryminaLnego, Ponieważ
nikt nie odpowiadal na pukanie, wyważyli drz..wi. W pO'koju
panowal ogólny nielad, leżały
porozrzucane ubrania. Na poduszce· zauważono ślady krwi.
Po dokladnych oględzinach mieszkania zna·leziono w tapczanie
zwłoki młodej kobiety z wyraźną pręgą na s.zyi. Wezwainy lekarz z Zakładu Medycyny Są
dowej ustalił. że denatka, którą okazała się 30-letnia Lubomira Majak, nie żyje już co
najmniej od 12 godzm. Smierć
nastąpiła na skłutek uduszenia.
Prowadzone śJ.edz.two nadzo<rowali k!omendant KD MO - Polesie pik Wt. Majcbr:mtk i
prokurator powiatowy dla tej
dzielnicy - w. Jabl-0ńs,ki. Na
podstawie wstępnych czynności
ustalono, że sprawcą morderstwa jest najprawdopodobniej
mąż ofiary Ryszard Maja.k.
Natychmiast zaalarmowane zostały wszystkie komendy d7..ielnioowe MO w naszy111

mieście,

:ll8.bezpiecz.ono także drogi wyja.zdowe z Lodzi, dWO•t'fe itld.
Jednocześnie
trwały
intensywne poszukiwania podejrzanego
o za•bójstwo w melinach i miejscach, gdzie zazwyczaj gromadzi
się

środo•wis.ko przestępcze.

Bły

skawicznie przeprowadzona akoja dala
rezultaty.
Rysza.rda
Majaka
udał'o
się
zatrzymać
wczoraj o g odz. 7 na ul. KaS<przaka w chwili. gdy spt-zedawa! ubrani"a żony. W trrukcie
dochodzenia przywal sie: on do
popetnienia zabójstwa. Ustalo1110,
że zamordowal żonę między godziną 4 a 5 rano, po czym natychmiast opuścił mieszka·nie.
Najprawdopod'Dbniej do tragedii
dos7lo po scenie za ,7;drości. z
zebrainych
informacji
wynika
także, re trwające od 2 lat malżeń~two nie ukladalo się najlepie j.
Ryszard
Majak
zatrą.yma,ny
rz;o.stal w areszcie dO dyspozycji
prokura tora. Dochodizenie w toku.
(J.C)

amlile111ra
ZMS-owskie pulronaly

•

.:",:~i ~ : : '.\! :::~:;~"~„-::= '::."::"':''~•

mieszkańcy wskazują na nieporządki, rozpoczęte a n.fe za.
kończone prace itp. w ramach czynów społecznych, w na.J-

* •

i Irena
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'

poprawiono.--_:_~_...:_

przewodniczącym
Redy Lódzkiej Federacji SZMP

J. Szpoton -

t

„

Morderca

I

Okończenle

Szostak

~ ~8;A~z~i~~ !~~·w~2~rics~e ~~~~
0 num ...,. tylko wystawę fotogra ~
0 ficzną „ZSRR - kraj l ludzie" 2
~ zwiedzilo 200 tys lodzian. J. ~
0 Chabelski
zlożyl
aktywistom 0
~ TPP-R podziękowania i życze- 2
~ nia dalszej owocnej pracy.
~
2 Uchwalą ZG TPP-R Złote 0
0 Honorowe Odznaki Towarzy- 2
0 stwa otrzymali: H. Bialkow- 0
0 ski, M. Brzeziński, S. Ciesiel- 0
2 ka, W. Cierpucha, J. Gomó- 0
2 lak, H. Grenda, M, KaC'Zkow- ~
~ ski, T, Kaczmarek, s. Klacz- 2
0 kow, T. Kloszewslci, L. ~
0 Lulcaszewicz, J. Marchwicka,~
0 W. Okulak, J. Stasiak, M. 2
~ Swięcicka, L. szych0owski,
Z. ~
0 Wachowski, z. Zaliński, J, ~
0 Zawadowski. Odznakę zbioro- ~
0 w::i otrzymalo Liceum Ekono- ~
~ m1czne nr 2.
(zch) 2
~
. . 2
~

Palił nowym wicenrzewodmczd~~Y~••~ęr~~~~ą

Analiza ekonomiczna rozwoju m. Łodzi za rok 1972
była najw.ażniejszyn1 z licznych punktów obrad wczorajszej sesji RN m. Łodzi. Zadania określone w Narodowym
Planie Gospodarczym 1972 roku zostały zrealizowane, a
na wiełu odcinkach również i przekroczone. Przemysł
.łódz~i osiągnął najwyższy wskaźnik
wzrostu na przestrzeni ostatni-eh lat. Na te wyniki niemały wpływ miała akcja „2.0 milliardów".

e

W Filharmonii

2

~~

anolize ekonomiczna za rok 1972

bliższą sobotę i niedzielę r02;poeznie się ge11eraine porządko.
wanie dzielnicy.
Głównym frontem robót bęrego aktyw ulożył chodnik na
dzie ul. Promińsldego od Arul. Milionowej oraz wyrem=•
~
mil Czerwonej do ul. Pr.zybytowa! świetlicą przy ul. Przy.
byszewsklego.
szewskiego. Chodzi o uporząd_
z. Cll.
Ze stanowJska wiceprzewokowanie poboczy l jeźdn.i tej
Występujące
~miany
w
mat wypowiedział się przew.
dniczącej Frez. RlN m. Łodzi
głównej arterii Widzewa. Lącz- - - - - - - - - - - - - - - - •
nie pracować tu będzie 600 osób.
strukturze przemysłu zgodne Łódzkiej Delegatury NIK złożyła rezygnację
Ba.rbara
Blisko 200 osób porządkować
były z dotychczasowymi tenJ. Jędrzejewski,
który podWąsowicz, która wraca
do
będZile tereny phy!eg!e do stadencjami: zmniejszył się
ukreśl·ił powtarzalność zjawisk
;pracy w adwokaturze. II sewu przy ul. Przędzalnianej oraz
kretarz KŁ PZPR - K. Łupa.rk Otaczający dawny pałac
dział
przemysłu
lekkiego • negatywnych na każdym etat
t
Herbsta.
głównie na rzecz elek.trama;pie procesu
inwestycyjnego:
Zdzisław
.ka.szewski wys1:1.nąl na 0 5 aIntensywne prace trwają przy
szynowego.
począwszy od
niewłiaśeiwego
nowisko kandydaturę Zbignieamfiteatrze za parkiem 3 Maja,
Wybudowano 26,7 tysięcy i.zb przygotawania placów budów,
wa Poli~a (46 lat) człongdzie codzlennie realizują swoSiiałowa
mies:z,kalnych,
zmniejszając
poprzez opóŹinianie dokumenika Frez, KM SD - ekonomije zobowiązania uczniowie szkól
sty. W głosowaniu Rada zawidzewskich. Przewidziany na
zagęszczenie
mieszkań,
na tacji projektowo - kosztoryFilharmonia Z..ódz,ka uroczy.
2 tyisi~ce
wid7'ów obiekt ma
remont starych domów wysowej, opóźnianie i nie zawtwierctz..iła t„„ kandyd!atur„.
" być
gotowy na 22 lipca. Galo_
ście
obchodz.l
~
rocznicę
dano ponad 400 mln zł. Po- sze usprawiedliwion«! przerywe przedstawienie będzie miaśmierci Sergiusza Prokofiewa.
prawa warunków mieszk~niowanie robót
wykOillawczych,
ło 1ormę plenerowego spektakW marcu odbył się recital
Na wczorajszej sesjd wy.słu
lu opartego na elementach folkwych nie zaspokoiła
jeszcze niedostateczny postęp
robót
loru Wid~ewa.
chano m. in. ~rawoz.dania z
skrzypcowy Wandy Wilkomirpotrzeb. Pod koniec 1972 r.
uzbrojeniowych
dopr11wadzaZMS-owcy
w
zakladach
prawykonania uchwały w sprana mieszkania czekało 60 tyjących w rezultacie do rówskiej; koncert dzisiejszy i jucy
urządzają
:zdeleńce,
znawie
stanu
bezpiecz.eństwa
sięcy łódzkich rodzin.
noległego ich prowadzenia z
trzejszy (god-z. 19.30), również
kują
<f.rogi wewnętrzne. Poprzeciwpożarowego oraz planu
Działalność inwestycyjna w
robotami budowlanymi.
Nie
rządkUil\ również tereny ośrod
uwzględniać
będzie
pozycje z
ków wypoczynkowych pasz.cze_
ochrony prz~iw,pożarowej na
gospodarce komunalnej zwiąuległa poprawie jakość nadoroblm
z.nakorrut~o
ragólnych zakładów pracy. M, in.
1971-1975.
Uchwalono
zana byla głównie z poprawą szego budownictwa, przyczy- Jata
dzieokieto twórcy. Usłyszymy
11
stolików kawiarnianych z
także zarządzenie
por.ządkozaopatrzenia w wodę. W ub. nę czego NIK widział m. in w
parasolami wykonała w czynie
I koncert fortepianowy Desroku uzyskano zdecydowany ,pracy samych baz prefabry- . we celem zapewn·ienia spokospoteClZJ)ym
mtodzież
„ Wita- dur ora.z Symfonię ldasycz.nĄ
ju i porządku publiczneli(o na
my"; patronat nad ośrodkiem
postęp na budowie wodociąkacyjnych.
Prokofiewa. Koncert otworzy
w Teofilowie kolo Spały objąl
terenie miasta.
AP
gu Łódź taboru
Sulejów. - ZwiękRadni postanowili
szeniem
_ _ _ _ _ _zatwier_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ZMS w ZPB im. Obrońców Pokompozycja Augustyna Blo·
koju. Młodzi z Lódzkich Zakła
cha - Enfiando (prawykanakomunikację miejską. Nastą
dów
Termotechnicznych
„El.
piło zmniejszenie niedoborów
kal"
opracowali 40 projektów
nie lódl'lkie).
koszy na śmieci 1 odpadki. Do
ciepła w wyniku pnekazania
za
pulpitem dyrygent!kim
produkcji przeznaczono 8 wzow elektrociepłowniach dwóch
rów. Jedne z prototypów są już
stanie Zdzisław Szostak, SolikoUów wodnych.
zainstalowane
na ul. Armil
stką będzie pianis.tka
Irena
Zanotowano
korzystniejsze
Czerwonej przy ul. Kopciń
Sijalowa, absolwen.t ka
Konskiego.
aniżeli w
latach poprzednich
We
wczora.j szych
obradach
serwa.torium
Moski1wskiego,
zaopatrzenie ludności w arW zarządzie Lódzldm ·ZMS
Mobilizacja spoleoz.eństwa Wiuozesbniczyl
m.
in.
sekretai'2
KL
odbyło
się
wozoraj
uroczyste
dzewa jest powszechna. Na wy_
laureatka lII nagrody i .nagrotykuły żywnościowe i przePZPR - K. Kwia.tk.o.wskl, który
posiedzenk
członków
. yrezyróżnienie
zasluguj ą
komitety
mysłowe,
mimo
występują
dy s.poojadrnej
Międzynarodo
w imieniu KL PZPR przekazali blokowe nr 1 (Sikawa), nr 11 i
diów łódzkich orga111zac11 mlocych w niektórych
dziedziwego K<lai.ku\l"SU Pianistycznedzieżowycl1: Związku Młodzieży
życzenia efektywnej
pracy, łó
20, gdzie wartość prac społecz
nach braków.
NiewystarczaSocjalistycznej, Socjalistyczn.ego
nych sięga 100 tys. z1 w każ_
go im. R. Schumanna w Berdzkim organizacjom młodzieżo
Związku
Studentów
Polskich,
jąca okazuje się poprawa w
dym, Jednym z najlepszych w
lilllie.
wym
zespolonym
w
Federacji.
Lódzkiej
Chorągwi
Związku
dz.ieinicy jest blok nr 17 (przegastronomii. To samo dotyczy
(ij. kr.)
Harcerstwa
Polskiego,
Rady
sołączności
i
potrzeb mieszWodniozy mu T. Pankonin),któ_ - - - - - - - - - - - - - - - •
cjalistycznego Związku Mlodziekańców związanych z rekreaży Wojskowej Garnizonu Lódz- Ił lłlł,l Ił IIli Ili IIIli lłll li Ili ll•lllllUll 11111111,11111Ił1111 II IIIIIIIII IIli Ili IIIIli Il li II IIIII11m111111111111
cją i wypoczynkie)ll..
,
kiegć,
na któryi;n . pod:j_ęt(> u_
' WAZNJI t'l!lLEl'ONlł
~'l.Uld'W&na" (B)
(pe>l.) od
chwalę w
spra,yie P.owci!Ar,iia
Ani we wstępnym omówieOd Jat l!l, g.odZ. (15 &eans
Rady
LódzkieJ
Federaci1 Socia- '
lat a,
eodl&. 10, 1:1„15, 1ł.3o,
niu catego zagadnienia przez
rzam.knięty),
17.30 „Moja noc
InformacJa telefoniczna
IS
listycznych
Związków Młodzieży
17.
19.30
u Maud" (franc.) od lat 18•
przew. Prezydium RN J. LoStraż Pożarna
08, 666-tt, 595-SS
Polskiej. Przewodniczącym RaZACHĘTA „Posag księt.."licz
godz. 19.30
rensa, ani w wypowiedziach
09
pogotowie Ratunkowe
dy Lódzkiej FSZMP został wyki Ralu" (B) r.vurn.) od lat
REKORD
- „Wyzwolenie" CZ,
w czasie dyskusji nie zatrzyPogotowie MO
brany Józef Szpoton - długo
14 g·oci'L.
10, 12.15, 14.30; n,
III „Kierunek
głównego
Pogotowie wodocl111owe
835-łl
letni działacz młodzieżowy ZMP
19.30
mywano się na oczywistych
uderzenia" (rad.z.) (A) od la.t
395-li
i ZSP. Na jego zastępców poPogotowie gazowe
ŁDK i.'KObieta diabeł" (da,p.)
sukcesach. Podkreślano nato.
H.
godz.
10,
13,
1&,
U
Pogotowie energetyczne
33ł-21
wolano - zgodnie ze statutem
od la<t Hl, godz. 17.3il, godz.
miast najbardziej drastyczne
288-Sl
Pogotowie clepłownli;ze
Federacji - komendantj!:ę ChoROMA „Zamek
pułapka''
1.9.45 proj. DKIF
momenty związane z brakami
Informacja kolejowa
6J5-51Ji
rągwi Lódzkiej ZHP - B. Kuch(fr.) od la·t 16,
io<iz. 10, a.
ITYLOWY - „żyć dz~, umrzeć
14, 16, 18, 20
3"-N, 5ł7..aa
w naszej działalności in we- czy1'iską, przewodniczącego ZL Informacja PKS
jutro" (!» (jap.) od lat 18 11.
ZMS
St,
Kosińskiego,
pozestycyjnej, które doprowadziły
SOJUSZ ,.Koohall'ly drapi-et15.30, .t7.ł5, (20 - seans zamwodniczącego Zarządu Lódzkieni,k" (tA) (<r~z.) od lat 7, godz.
do
napięć w
rekonstrukcji
1knięty)
go
socjalistycznego
Związku
l
7.30;
„PamiętiniJk
.szalonej go.
Śródmieścia, realizacji nowych
WIELKI god!z. il.Al ii.~ ITUDro - >rł51 Fahrenheit" IA)
Studentów Polskich - P. Sagaspodyni" (B) (USA) od lAt lS.
(""ng.) od lat 16, godz, li.30,
osiedli,
licznych
obiektów
na i ·przewodniczącego Rady
Gttiu.zińska''
godz
19
2-0.:!il
Socjalistycznego Związku Mlo_
POWSZECHNY - godz. lA ,,A:r(handlowych,
usługowych,
STOK:i „Niebieski toŁnier.z''
'l'ATRY - ,•.Nikt nie rodzi sią
dzieży
Wojskowej
Garnizonu
ka dobrej nadziei"
służby zdrowJa,
szkolnictwa)
USA od lat 16, goct,z, 15.301
żołniemem"
(A) (ndz.) od lat
Lódzk:iego-T.
Szewczyka.
Człon
NOWY
godz.
19.15
;,Dzieje
17.45,
20
decydujących -0 poprawie wa14, iodZ. 12.1!>, 14.45. Pożegna
k iem Komltetu Wykonawczego
grzechu" (przedst. zamknięte)
runków naszego łódzkiego bynie z filmem „Na.uczycie! -z
SWIT - „Ma~żonlrowie ro.ku !I"
Rady Lódzkiej FSZMP został
MAZ..A SALA - godz. 19 „Moprzedmieścia"
(ang.) od lat
(fra.nc ...;rum.) od J.at a, godz.
towania.
koniendant LK OHP - K. Latyle są woLne"
H,
godz.
10.
17.15,
19.łl
10, 12.1.S, l4.30, lT, 111.30
Wicki..
.JARACZA godz 15.3-0 „PlaNajkonkretniej na ten teCZAJKA - „Shadako" (.a,ng.) od
cóv.1ka", godz. 1.11.3-0 „Kram z
t&t il.4, lfO<lZ. n7' łll
piosenkami" (zallllkin.)
bYZUR'I' APTBS
TEAT.R 7"15 - godz, 19.il io~
do'h-ata·'
Klilllitńskiego 13óa,
:pl. Pokoju
MuzyczNY - g.od'l., 1• "Wiel&Mo. PJobr.kowska ~. pl. Koś
ka aJ.eja"
cieliny 8, Ci-e:>2lkowskiego S, Fe·
Ah.LEKIN - g~. aT.30 ;;Złota
l!iń61!:ieg;o 1, Obr, Stalin.grad'U li.
r>-bka"
PINOKIO - goda.. 117.30 ;,<I.is deDY:ZURY SZPITALI
te!{.tyw"
FILHARMONIA - godz. 19.30 szpital lm. M, Madurowlesa Kom.cert symf<>nicuiy ork.
Ul. M, Fornalskiej 37 - dzielPFL. Dyiryge.nt: Z. Sz.ostaik,
nica Polesie ora.z z dzieliniey
Solistka - I. Sij alO'W& - forSródmleście 1 pora&li K.
ul.
tepian. W progr.: A . Bloch Dziś o godz. 12, w Palacu Młodzieży
przy ul. Moniusz,k\i
10 Lutego 7/9.
End'iando. s. Prokofiew - I
4a otwarta z ostanie wystawa „Pamięci Komisji EdukacM NaSzpital
Im,
'R.
Wolf
uL
ko.n.cert rort. I>es-dur, S. Prorodowej 1773-1973", w dwusetną rocznicę dziaallności tego
1,.agiewnlcka 3ł/36 d1.'i~ca
Jrofiew Sym,fon~ klasy~
pierws7.ego w Europ1e Minlsterstwa Oś'Wiaty. Na wystawie
Balu ty.
zorganizowanej staraniem KOS m. Lodzi, Zakładu Historii,
Szpital lm. B. .Jarcl&na - " uL
Wychowania i Oświaty Instytu,tu Pedagogiki UL, Chorągwi
Przyrodnleza 7/9
d0ielolca
MUZEA
Lódzkiej ZHP o•raz Pałacu MtodzieżY. zgromadzono w oryWidzew.
g1nalach bard7.o lic7..ne, unikalne, niezwykle cenne publikaSZTUKI ('ul. Więc~ :tł)
DIKM - ,.Ci.oo umierania" fla'ł
cje z okresu Oświecenia, a m. in. mowy sejmowe, listy króI Klinika Poł.•G.ln.
111.
godz 9--,1:5
od I a~ 18, godz. 20
la Stanislawa Augusta Poniaoowskiego
(oryginał!),
pierwCurle-SkłOdowskiej 15 dldel·
HISTORII
RUCHU R.EWOLU•
KOLEJARZ „Klęska atamanica
Górna.'
sze podręczniki szkolne itd. itp. wypożyczone przez znakoCYJNEGO
(uł,
Gdiańska 13)
na" od ląit 14 (J:adz.)
&·odz.
mitego
kolekcjonera
mgr
Jerzego
Dunin-Borkowskiego
Il Klinika Poł.·Gln.
UL
godz. 9-16
17, 19.39
z Krośniewic, Bibliotekę Narodową w Warszawie, Biblioteki:
SterUnga 13 - da:ieLn.ia k6d·
WS TORU
WLOKJENNICTWA
GDYNIA - „wyzwolen.l~" ł:jt,
Uniwersytecką i im. L. Wary1\skliego w Lodzi.
mieście
poradm.ie
K
No•
(Piotrkowska 282.) god-z. 10-17
IV i V (A) (radz.) od l&t H,
Podczas otwarcia wystawy, która przeznaczona jest dla
wotkd 60 t Kopcińskiego 32.
ARCHEOLOGICZNE
i
ETNOgodz. 10, 13, 16, 19
młodzieży szkolnej jako cenna pomoc w nauczaniu, prelekChtrurgla ogóLnA
~!tal
GRAFICZNE (pl Wo1pośc1 U)
HALKA - „Opowieść o prawcję wyg!osi p. Dunin-Borkowski!., a referat dr Grabski z In!!rn.
Bair!ickiego (Kopcińs·kiego
godz. 11-17
dziwym
czl-owieku"
(A)
(ndz.)
~)
stytutu Pedagogiki UL. (jp)
EWOLUCJONIZMU (park Sifll•
od lat H,
gooz 15.30, 17.30,
Chl.mlr~a urazowa sr,pltal
kiew1cza) gooz. 10-17
19.90
Im.
Ra.diloińsik:!iego
(DrewnowI MAJA
„Szkllana
kula"
&ka 7&)
l.()DZKJE ZOO
(A) (pol.)
od. lat H,
gooz.
Laryin.go.Jogia
Szpital Im.
15.30, „Trup w każdej szafie"
BarLi.ckiego (KopoińsJciego l!i)
ezy>!llne w godz ._li
(B) (czech.) od lat 161 godz.
Okuolt9tY'ka
Szpital 1m.
czym:n.a d\l jllOdz. 119
17.30. 19.45
@ w Klubie Pracownika Służby Zclro·w ia (ul. Roosevelta 17)
.Ton.schera (Mllion<YWa 14)
MLODA GWARDIA o godz. 18 uroczyste spotkanie lelrnirzy seniorów z okazji Dnia
1,PojeCMnlll1gia. i l!lit"Yll1gologia d·21ieKJ N A
dynek rewolwerowców" (USA)
Pracownika Slużby Zdrowia i uczczenia 50-lecla pracy zawodowej
cięca S':llplta·l im. Koi-cza.ka od lait 16, godz. 10, 12, 14, 16,
lekarzy-jubilatów.
(ul. A:rmii Czerwonej 19)
~
„Je.tdźcy"
(USA)
BA.l.TYK
@ z okazji zbliżająeego się 1 Maja o godz. 13 w Muzeum Historii
18. 20
.
Chirurgi.a 52lC7.~kowo-bWal"t.o
od la.t 16 fa&, 10, U.30, U,
Włókiennictwa (ul. Piotrkowska 282) pokaz filmów o treścd patrioMUZA
„Na kiraiwęd'l;i" (A)
- Sz.pltal im. Ba.I'lick:iego (K&p17.15. 20
tycznej poprzedzony pogadanką. Po projekcji przewtidJziane jest
6P'O'lski) od lat H, godz, 15.30,
ciń!Jkieg.o 2~)
LUTNIA - „,Port notniczy" od
17.4li 2-0
zwiedzanie muzeum. Wstęp wolny.
Toksykologia - Instytut Melat 14 (USA) god•z. 9.3-0, 12
@ DDK Z..ódź-Polesie (ul. Wapienna 15) zaprasza na S'POtkanie
OKA · ,.Kil.run Sycy!idC"Zyków«
dycyny Pracy (Teresy li)
z prof. dr St. Cwynarem o godz. 10 na temat „Ozy• choroby psy- POLONIA - „Poszukiwany
(k} od la.t 111, godz. 10, 19
·
olliczne są rzeczywistą gro1.ą XX wieku". Wstęp wolny.
poszuk:iwa•na" (B)
(pol.) od
POLESIE - „Pan ienka z okienNOCNA POMOC LEltA&BK.A
@ zarząd Oddziału ZBoWm Lódź-Sródmieście zawiadamla, te
lat 14,
iO<lZ. 10, 12..15, 14.30,
ka" (pol.) od lat 12,
godz.
17. 19.3-0
z dn.iE'.m 1G bm. przeprowacb.il się do nowego lokalu - Lódź, ul.
lAl.30, „Kochać" (szwed.)
od
Nocna pomoc lekarska ltacjl
Piotrkowska 211. poprzeczna oficyna. wejście z bramy na prawo.
WISLA
sta.rtolat 18. gada:. 19
1,Pozwólcie
Pogotowia Ratunkowego przy
wać„ (A)
(ra<lz.) od U lat
@ Klienci . którzy do 2 maj:i br. dokonają jak.tćlikolwiek zakuPOPULAJtNE - „Wesele" (.pol.)
ul. Sienkiewicza 137, tel. 166-61
pów w SDII „central" bętlą mogli wziąć udział w loterii oraz
gocLz. 10. 12.15, 14.3-0 (17 - .seo<l la-t H . gooz 17, 19
otrzymać zaproszenia na ,.Wieczór Lulrnllu~a" pn. „Zielona dieta''.
a.ns 7.amknięty), 19.3<1
PRZEDWIO$N[E ._ „JDiun 1 MaOgólnolódzkl
TeJefe>nlczny
który odbęd7iP. sie 2 maja o god7.. 18 w kawiami LDK ul. TrauWLOKNIARZ - „Tylko wtedy,
ry"
(USA) od lat 16, godz.
Pun.lot Iniformacyjny d'Oty~zący
gutta 18. Losy b ędą-ee zarazem zaproszeniem na tę imprezę' można
gdy się śmieję" (a.ng.) od lat
20.l~
pracy placówek służby zdrowia
otrzymać w wyznaczonych st0iskach .,Centralu".
14
godz. 10, 12.30, 13, 17.30,
PIONTER „Kopern i.k"
(A)
telefon 615-19,
C"Zynny jest w
.A W Dzielnicowym DK Batuty (ul. L'maTio \\·s k iego 166) v:rst9,20
(•POL) od lat 14, godz, 16, 19
godz. od 7 do lit, oprócz niepi ~ś o 900·~ 16.J<J ~na.ny p_i\l san.kara Daruel. )V;;t~ wolny_.
JVOl.NOSC !!!!! ..,ii5!o6:11~ ~ f.QA,OJ ~ „tiiibernaws'~ (tranc.) dziel l śwl~t.

2 S_

2
2
2
2

zatwierdziła

Zabytkowe druki
z epoki Oświecenia

na wystaw·e w Pał~cu

M~oćzieży

CO DZIEN* NIESIE

I

!

jednak z tej ziemi
BIALY DOM BEZ BEFSZTYKOW
żeby

dać

w

przykład

obywatelom

amerykań

z trudnościami na rynku
związku
z jadłospisu w BiaJym Domu skreaż do odwołania. Kucharz
ślono befsztyki prezydenta Nixona, Henry Haller nastawia się
na przestrzeganie dni bezmięsny;ch, w których
podawać się będzie... drób.
skiln,

mięsnym,

TATUS REKORDZISTA
62-letni stolarz Raimunda de Varvalho szczyci się posiadaniem najwięl<szej rodziny w całej
Brazylii, Spośród 93 dzieci dzielnego ojca tylko
co trzecie pochodzi z legalnych :i:wiązków z
trzema kolejnymi żonami.
LEKKOSC W TANCU
Grupa naukowców pod kierownictwem prot.
Millera, którego ż<>na jest tancerką, przeprowydatk<>wanego
wysilku,
p<>ntiary
wadziła
przez członków baletu w Kansas. Okazalo się,
360 st. z pr-~y
o
obrót
żo jeden tylko taneczny
siadem wymaga tyle wysiłku, oo strzelenie
bramki w pilce n<>żneJ,
INTRATNY SKOK

DzU d}Radio-t'lelewizji

W wywiadzie udzielonym prasie mloda śpie
waczka oświadczyła, że jest pierwszą, wystę
nag 0 artystką opcr<>wą; uważa to za
rodzaj sztuki, którą ogląda się podobnie jak
obrazy Botticellego czy innych ntistrzów.
Car()! odrzuciła ofertę pozowania na okład
kach „Playboy'a'', natomiast przyjęła zaproszenie ()pery w Nowym Orleanie, i;dzie kreo„Thais" również występując
będzie rolę
wać
w niektórych scenach w stroju Ewy.
PRZESĄDU

POTĘGA

16-letnl mieszkaniec Bangkoku, Santi Binbasom, zastrzeli! się z rewolweru. :\'ie bylo to
jednak samobójstwo ani nieszczęśliwy wypadek a bronią. Santi wierzy!, że amulet buddyjslli, który zawsze nosi!, chroni go przed każ
dym niebe2lpieczeńsbwem, a więc i kul.
(MD)

Cyrkowa reklama

spadochroniarz Robert
amerykański
Kiedy
Hall chciał lądować z opóźnionym otwareiem
spadochronu - ten w ogóle się nie otworzył.
Hall wylą
Szczęśliwym zbiegiem ok<>liczności
dowal w gałęziach drzewa, co urat-0waJo mu
pieniądze.
i
sławę
przyniosło
także
a
życie,
Za opisanie swoich przedśntiertnych wrażeń
ogromne honoraria od dzienników,
otrzymał
a także od psychiatrów, którzy chcą je wykorzystać w Jeczenin manii samobójczych.
MALŻENSTWO

HIPPISÓW NA DWORZE
ANGIELSKIM

James Lascelles - syn lorda Harewooda, kuangielskiej, poślubi! w tych
królowej
zyna
dniach - za zgodą pałacu Buckingham - mło
dą Amerykankę, z którą przebywa we wspólnocie hippisowskiej w ()kolicach Norfolk.
Pan młody jest 20 z kolei w sukcesji do
tronu angielskiego.
wystąpili w strojach tybeGościa weselni
przyjęcie było wegeta..iańskie.
tańskich -

W OPERZE -

27 KWIETNIA

PROGRAM I
10.00 Wlad. - Oo czyta k,raj.
10.08 Turniej miast: Warsz:.wa
- Berli.n - Moskwa. 10.40 Oo
10.45 Muw świede.
słychać
festiwalowe.
migawki
zyczne
11.25 Repo-ludnie
w
Ll.00 Jazz
fleksy. 11.30 Kon.cert przed hejnałem. 12 05 z kraju i ze św i a
ta. 12.2'0 Muzyka rozrywkowa.
12.30 Koncert życzeń. 12.50 Melodie w 2 wersjach. 13.25 RaJ3.3a
d iowy Poradnik RolnLka.
pianola.
wibrafon,
Skrzypce,
14.00 Alert dla biosfery. H.03
Przeboje znad Morza Srórtz.iemnego. 14.30 sport to u:Lrowie.
H.J3 Od „Skaldów" do „2+1".
15.00 Wiad. 15.05 Koncert M tematy polskie. 15.30 Listy z 'P<>lPrzyjaźni.
15.35 Estrada
ski.
Tu druga zm;aLG.OO" Wiad. na. 16.10 Rep. z Ko.n.kursu PJ<>senkl Radzieckiej. 16.30 Płyty z
Anglia_ 17.00
stro.n róż.nych
Studi-0 Młodych. 17.15 Wokaliu
i scat. 17.50 z k.sięgarskiej la·
dy, 18.05 Rybm.ostopem po kraju i świecie. 18.30 Fala 73. 18.40
muzyczne.
i legendy
Baśnii>
19.05 Muzyk.a i aktua·Lnośei 19.30
muzyczne.
echa
Wiedeńskie
20.0il Dzien.Mk wiecrorny. 20.1.s
Od „Parlez moi d'amour" d-0
„Love story" czyli 50 lat pio20.50 Kronika
senki mirosnej.
sportowa. 21.00 Miniatury rozrywkowe . 21.25 Studio MłOdych.
tanii>c, piosi>nka.
Rytm~
21.30
22.os Dźwiękowy
22.00 Wiad.
2'2.35 Male
plakat reklamowy.
monografie jazzowe. 2.3.00 Dz1e:inik. 23 10 KorespOltldencja z zagra.nicy. 23.15 Rytm, tanii>c, piosenka. 24.00 Wiadomości.
PROGRAM l i

NAGO

Carol Neblett, posąg()wo zbudowana sopranistka opery nowojorskiej za.sz<>kowala ostatnio
podczas przedstawienia „Koronapubliczność
cji Popei" M()nteverdi'ego, występują<: nago
w scenia kąpieli.

ROŻNE

R. Szepke - 1000 slów o atomie i technice jądrowej. MON
1972 r. str. 275, zl 33.
B Skut - Judo w samoobronie SiT 1972 r„ str. 87, zl 15
Prawo FarC. Parkinson latach.
kinsona po dziesięciu
KiW 1973 r„ str. 68, zl R
Muzeum historyczne Wa·"szawy. PWN 1973 r„ sbr. 242, 21
30
J. Meissner - t,, jak Lucy.
Iskry I 9i3 r„ str. 184, zł 9.
Rach•J'.1ek
L T. Kubik
prawdopodobieństwa. PWN 1973 r.
str 173, z! 20 .
Notatnik męża zau1anla. CRZZ
1972 r„ str. 79, zł 18

PIĄTEK,

pującą

Pradzieje cyrku giną w pomroce starożytno
ści, Czy ten właśnie m<>tyw chciała wykorzyk<>bieta bez !<Ości z „Amestać Gitta Hold rican Circus"? Szczęśliwie dla niej nie było w
pobliżu żadnego anty-Pigma!i()na, który by ją
zamienił w posąg. Utrwali! ją na taśmie film<>wej tylko fotoceporter. Tlem jej ekwilibrystycznych wyczynów był rzymski stadion i je(jik)
go marmurowe posągi.
N/z: skala

m()żliwoścl?

10.0il Sławne romanse - „Artur Grottger i Wa,nda Monne".
10.30 K,oncert muzyki operowej.
U.OO Dla kl. IV liceum temat:
Miejsce Polski w świecie. !I 20
Kwietni-0'\\·e melortie. lt.30 W;a11.35 Postęp w gospodomości.
ll.45 Od
darstwii> domowym.
12.10 (L) „oBałtyku.
Tatr do
cep.
Melpomena"
bozowa
Kalejdo&kop muzycl~
L2.25 (L)
ny 12.45 (L) „Wielka Aleja" w
Teatrze Muzycznyn1 - !el. 13.00
Dla kl. I i II „Wiosenna mu13.20 „Michel Legrand
zyka".
piosenkarz".
i
- kompozytor
13.30 Wiad. 13.35 „Najlepsze na
13.55
pow.
!ragm
ś\\" iec'e"
folklo.rystycz.ny.
M'.ni-przegląd
14.00 Więcej. lepiej, taniej. 14 15
H.35 Ko.nTu Rad'o Moskwa
cert z nagrań Ork. 1 Chóru PR
15.00 zawsze o 15.00 1 TV.
prog.ram dla dziewcząt I chlopców. 15.40 Amatorskie zespoły
przed mikrofonem. 16.00 Radiowy Poradnik Językowy. 16.15
E<trada Młodych Wykonawców.
16.43 (L) · Otnówlente programu.
lórtzk\e.
Aktualności
16.45 (L)
17.00 (L) „Melodia, rytm i piosenka". 17.30 (L) „Ml<><l.zi mist1·zowle gospodarności" - rep.

Spiewa ,,Ma17.45 (L)
dźw.
zowsze". 18.10 1L) Radiorekla18.20 Radiowy te.rm:.narz
ma.
muzyczny. 18.30 Echa dnia. 18.40
19.00 StuAntena nowatorów.
d:o Młodych. 1.9.15 Lekcja jęz.
a.ng. 19.30 Odtw koncertu Ork.
HesRozgłośnl
Symfonicznej
skiej. 2.0.18 Dyskusja literacka
21.30 Z
20.38 D. c. koncertu.
lcraju i ze świata. 2.1.45 Wiad.
Misbrwwie s1y1u
21.50
sport.
2.2.0-0 Studio Młodych.
„scat".
23.00 Po raz pierwszy na antenie. 23.30 Wiadomości.
PROGRAM III
10.0il Blues I soul Taj Mahala. 10.15 Lekcja jęz. niem. 10.30
Ekspresem przez świat. 10.35
mag. muzyczny.
Interradio 11.05 „Pilna przesytka do Londyn.u" - <>de. pow, ll.35 I'olon'a śplewa. 11.41 „Snceg1 pły
<>de. pow. 1'2.05 z kraną" ju l ze ŚWiata. 12.20 „Rag wygra zespól
kuty z żelaza" Old Timers. 12.25 Za kle.rown:cą. 13.00 (L) Na łódzkiej a.n:enie. 15.00 Ekspresem przez świat.
15.05 Program d·nla. 15.10 „Suita

Gem,ni" Johna LC>rda. 15.30 O
niektórych pta$kich sprawach.
15.50 Greco, Brel i Beeaud w
nowym repertua.rze. 16.05 z zapisków wydawcy - St. Lem 16.15 Gdzie jest pri.ega.węda.
bój? 16.35 „Z czym to porówg.rają Eddie Harris l
nać" Nasz rnk
16.45
Les McCann.
73 17.00 Elkspresem przez ś;'f:at.
17 .G5 „Sto koni do stu brzegów" - odc. t><>W. 17.15 Mój
magnetofon. 17.4'1J Trybuna! lubelski. 18.00 Muzykalny detektyw. 18.30 Polityka dla wszystkich. 18.45 Tylko po hiszpań
19.00 Ekspresem przez
sku.
1.9.05 „Nędzniey" - odc.
świait.
poczta
Muzyczna
19.35
pow.
20.00 Spotkanie z Lucją
UKF.
Prus. 2>0.25 Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy 21.50 G. Do„Lucja z La.mmernizetti
mooru''. 22.00 Fakty dnia. 22.08
Gwiazda siellm"u wieczorów Trzy
22.15
Belafonte.
Harry
kwadra.n.se jazzu. 23.00 swoje
recytuje A.
ulub:one wiersze
Piszczatows·ki. 23.05 Koncert Wl}co dla melomanów.
TELEWIZJA
PROGRAM I
9.05 Film z serii: „Alfred
pt.
przedstawia"
chcock
„Brudne porachunki", 9.55
szkól: Geografia kl. VII waga! Dziecko! (W). 10.55
szkól: Geografia kl. VII -

HitDla
U-

Dla
Ja-

Dnia 25 kwietnia 1973 ro kn
:omar!, przeżywszy lat 84, uk-O·
chany Ojciec i D'Łiadek

S. t P.

zawiadomię telefonicznie recepcje

I

wyprowadzą cię stąd

EWOLWER •••••••

!
G-•.Simenon

M~IGRET~

- W tym pokoju jest duszno i gorąco. Pójdę otworzyć
okno. Nie jestem uzbrojon,j'., nie noszę przy sobie broni,
masz więc nade mną przewagę. Nie będę zaglądał pod
Co prawda, do tego
łóżko. Czekam aż wyjdziesz sam.
do
trzeba więcej odwagi, niż do strzelaniia zza węgła
kobiety po to, żeby wymierzać samemu sprawiedliwość.
Maigret podszedł do okna, otwgrzył je, przystal'.:ti:, nasłuchując przez cały czas, co się d;ieje za jego plecami.
Ale nic, żadnego szmeru nie dosłyszał.
- Nie decydujesz się jeszcze? - zapytał Maigret gło
sem zdradzającym rozdrażnienie.
Tracił cierpliwość. Ir'ytowało go to głuche milczenie.
Zaczynam
łem. Do czego
niaku! Bo w
tylko głupim
-

podejrzewać, że jesteś głupszy niż myśla

prowadzi ten twój upj>r? Odpowiedz, szczegruncie rzeczy nie jesteś niczym innym,
szczeniakiem. Nic z tej całej historii nie
a jeśli będziesz tak ~parcie trwał przy
zrozumiałeś,
swoim, sarn doprowadzisz twojego ojca do więzienia! Nie
ruszaj mojego rewolweru, zostaw go w SP.9koju. sły
szysz? Zabraniam ci go dotykać! Połóż go na podłodze.
A teraz - w:vłaź spod łóżka, ale już!
Maigret naprawdę wpadł w złość. W każdym razie„
miał już tego dosyć, chciał jak najprędzej doprowadzić
do końca tę nieprzyjemną scenę.
I tak samo jak w stosunku do kota na gałęzi wystarczyłby jeden fałszywy gest, ażeby spłoszyć go ostatecznie Maigret wolał unikać brutalności. Zniecierpliwiony
uciekał się do ostatniego argumentu, który miał spełnić
rolę języczka u wagi:
- Pospiesz się! Mówiłem ci już, ona może lada chwila
nadejść. Cóż to byłaby za kompromitacja, gd:l;'.bY nas tu
JeJ
obu zastała„. mnie na środku pokoju, a ciebie pod
No, wychodź! Liczę do trzech„. Raz„. dwa„.
łóżkiem!
Jeśli nie wyjdziesz sam, wówczas, gdy powiem „trzy",

-

czym

w

:oa.wiadamiają
żalu:

pogrążeni

cłębokim

SYN, SYNOWE, WNUCZKI
POZOSTALA RODZINA

Dnia 26 kwietnia 1973 r()kU
po długich i ciężkich
zmarł.
lat
przeżywszy
cierpieniach,
ukochany Mąż, Ojciec i
6ł,
Dziadziuś

S. t P.

i cię
dniu 25

długich

zmarła,

prze-

z domu MARCJANIK
Wyprowadzenie drogich nam
zwłok nastąpi dnia 28 kwietnia br. o godz. 15,45 z kaplicy cmentarza na Zar2ewfe, o
czym powiadamiają z głębo
kim smutkiem:
MATKA, CÓRKA, l\IĄZ
i RODZINA
PODZIĘKOWANIE

wz:ięll
którzy
Wszystkim,
w uroczystośclaeh poudział
grzebowych

S. t P.

P<>grzeb odbędzie się dnia
kwietnia br. o g()dz. 16,30
z ka.plicy cmentarza na Zarzewie, o czym powiadamiają.
głębokim żalu:
pogrążeni w

za

ŻONA,

CÓRKI,
i WNUKI

STEFANA
MICHALSKIEGO
oraz

nas

dziękujemy.

ŻONA

S. t P.

KAZIMIERZ
PROTASEWICKI

i SYNOWIE

Drogiej Koleżance dr med.
RATAYSKIEJ-KUKLI
EWIE
wyra.zy współczucia z powodu
zg<>nn

OJCA
s~adają.:

Wypl'()Wadzenie drogich nam
7JWłO>k nastą.pi dnia 27 k'Wietnia br. o godz. 16 z ka.plicy
cmentar.za r>zym.~kat. na za-

KIEIWWN:EK., K.OLEŻANKI
KOLEDZY z I KLINIKI
POLOŻNICTW A i CHOROB
KOBIECYCH AM w LODZI

i

RODZINA

Posł<>wi 1ta Sejm PRL. ob.
JOZEFOWI WOJTALI, wyrazy
współczucia z powodu śmierci

Dr inż. EDWARDOWI BIELSKIEMU wyrarzy glęb<>kiego
powodu zgonu
współczucia z

OJ CA

TEŚCIA

- Masz grzebień?
-Nie.
- Możesz wziąć mój. Jest czysty.
Po twarzy Alaina przemknął nikły uśmieszek.
- Dlaczego · prun robi to ... wszy-sitko? - za.pytał głucho,

oka.za.U wiele serca l
dla
w ciężkich
chwilach, z gJębi serca

współczucia

ZIĘC

W dniu 25 kwietnia 1973 r.
zmart, przeżywszy lat 65

turę.

składa.ją:

z_ARADA
PZPR,
POP
I KOLEDZY
KOLEŻANKI
z BIURA STUDIÓW i PROJEKTÓW PRZEl\łYSLU
WLOKIENNICZEGO
w LODZI

DYREKCJA,
KLADOWA,

RADA, ZA.RZĄD \ PRARZEMIESLNICOwNiCY
CZEJ SP0LDZIEL.i"'1!
„WLOKNO" w LODZI

;._ 126 -

;._ 125 -

kwietnia 1973 r.
t;ywszy lat 51

JÓZEF
NIEWIADOMSKI

-

Gdy wyszli na korytarz, Mai·g ret zaibrzymał się przed
drzwiami pokoju Nr 604.
- Warto byłoby odświeżyć się trochę.
Nie chciał dopuścić, żeby ten chłopiec załamał 1!ę nerwowo. A do tego niewiele już brakowało. Dlatego usiło
wał skierować uwagę jego na dro:bne s.prawy codzienne.

bólem za,wiada-

cierpieniach, w

KAROLIN.A
PILARSKA

l

jesteś głodny?

Nie wiem. Może.
- Bo ja, piekielnie. A na dole w hotelu jest świebny
grilloorn.
Po tych słowach skierował się ku d.rz·wiom,
- Gdzie masz klucz?
Alain wyciągnął i: drugiej k~eszC'll! nie jeden k •lUC'Z,
lecz cały ich pęk.
- Trzeba oddać je w recepcji, Bo mogą zrobić awan-

głębokim
że po

MICHAŁ

siłą!

Dopiero wtedy wysunęły się spod łóżka nogi w zniszczonych butach, z wykrzywionymi obcasami, w 'baweinianych skarpetkach i ukazał się brzeżek spodni, z noga.w kami podwiniętymi ku górze w momencie kiedy Alain
wyczołgiwał się spod łóżka.
nie
Maigret dyskretnie odwrócił się do ok.na, ażeby
utrudniać mu zadania. Słyszał za plecami szelest p-rzesuwającego się po podłodze ciała, pol_em szmer otrzepywaNie zapamniał, że ten chłopiec
nego z kurzu ubrania .
ma przy sobie bro11 palną i że może desperacko zrobić
z niej użytek, a jednak zostawiał mu szansę.
i odwrócił się nagle.
zapytał,
- Już?
Alain stał przed nim w granatowym zakurzonym i wyprzekrzywionym krawatem,
z
gniecionym garniturze,
z włosami w nieładzie. Był bardzo blady, wargi mu dygotały: spojrzenie miał błędne.
- Oddaj mi rewo·lwer.
Maig·ret wyeią,gnął rękę. Alai•n wsunął prawą r~ę do
kieszeni.
- Nie uważasz, że tak będzie lepiej?
Usłyszał w odpowiedzi cichutkie:
-Tak.
A po chwili, gdy już posłusznie oddał broń, zarpytał:
- C<i pan chce ze mną zrobić?.
- Z tobą? Przede wszystkim pójdziemy coś zj~ć. Nie

z

miamy,
żkich

GÓRECKI
Pogrzeb odbędzie się dnia
bm. o godz. 17 z kaplicy
na Zarzewie, o
cme.i.tarza

MARIA WISI.OWSKA

PROGRAM Jl
16.50 „Slada.m! nowych migraOTV Poznań na ekranie
cji"
Polski
17 .15
program publie.
F ilm D<>ku.mental.ny - oro;?"' ·-1 m
prowadzi red. Tadeusz Makar18.00 Telewizyjny Uniczyński.
wersytet Powszechny „Rekone\V itary1 ··a
sans w orzysztość"
„O". program popularno - naukowy o problemach organizacji praey. 18.30 Slim John podstawowy języka ankurs
gielskiego lekcja 19. 19.00 Deb:uty pols.kie - Potyczki z filmem
Zygnmnt
kamerami
orzed
Kałużyński i Krzysztof Mętrak.
19 30
Dobranoc (kolor).
19.20
Interpretacje
20.05
Dziennik
Witold Gruea z ' zespołem solistów Teatru Wielkiego w Warszawie wykonuje suitę w daw„Colas Breugnon"
nym stylu
Tadeusza Bairda i mówi o interpretaejl choreografieznej. 20.30
„Droga do gwiaz<i" radziecki
popopularnonaukowy
film
medycyny
święeony problemom
kosmicznej. 20.50 24 godziny (kolor) 21.00 Klub Dobrej Roboty
(program publicystyczny). 21.40
„Szczęście Anny" radziecki film
fabularny, 23.00 Język angielski
w nauce 1 technice (powt.) lekcji 30.

S. t P.

21
Tłum.

ponia (W). 12.45 Tee!lwizyjn•
Technikum Rołnicze - Chemia
- lekcja 9 (W). 13.25 Telewizyjna Teehnik:um Rolnieze - Ję
zyk polski - lekeja 9 (W). 16.30
Dziennik. 16.40 Dla dzieci: „Pora na Telesfora" w programie
m. in. „Miś u wróżki Carabosse" film z serii: „Przygody Colarg'ola" (W). 17 .25 Nie tylko dla
pań (W). 17.50 Gramy o telewizor - teleturniej (W). 18.15 Turystyka i wypoczynek (W). 18.25
LWD. 18.45 Orbita - magazyn
nauki I techniki krajów socjalistycznych (W). 19.20 Dobranoe
starszej
l
„Przygody Babara
19.30 Dziennik.
pani" (kolor).
20.05 „Bez przerywnilców" śpie
wa rva Zanicchi - włoski program rozrywkowy. 20.50 Panotygodniowy magazyn
rama gospodarczo - społeczno - polityczny (W). 21.30 Estrada Literacka "Pisane w Ravensbrtick''
Czesław· StaszewReżyser i a
Władysław
skl, scenariusz
Wojeiechowski (W). 22.05 Dialopod redakcją
gi historyczne
Marty Korotyńskiej (W). 22.35
Dziennik TV i wiadomości sportowe (W).
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