SIĘ

TAK
A

ŚVVIĘOIL 1· MAJA
Cena 50 g1

Łódź, środa

Rok XXIX

----

2 maja 1973 r.

G0ntralne uroczystości Święta.Pracy wstolicy
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DZIENNIK
1:00 ZK.I
N/z: na try•bunie honorowej -

od lewej -

zasłużony

działacoz ruchu rob<tt;niczego Stanl~law
Gierek, Piotr Jarosiewicz, przoiiująca
Irena Downar. CAF - UCl1ymiak - telefoto

Germałowica; z Warszawy, Henryk Jabłoński, Edward
włókniarka

Ucami setek miast I wsi
po raz 29 w
Polsce Ludowej barwne,
4ynamiczne, rozśpiewane
,
pochody i-majowe. Było
to święto
ludzi dobrze
pracujących,
którzy
oceniali
wspólnie
wykonywaJile dzieło,
sumowali
osh\gnięcia,
przyglą, dali się za.dani-0m.
Swięto rzetelnie
spełnionego
obowiąz
ku.
Czas wzbogaca hasła · wypisane na majowych szta1ndarach,
Tłem
tegoroczny.eh manifes.!aeji
- · ol>olk
wiecznie aktualnego
wezwania „Proletar1usze wsz:vstklch !<.rajów
łączcie się" stała
się
powszechna prezentacja og1!'0mnego dorobku min,<Jnych 2 lat. I jed'Thocześinie do-

U

przeszły

Posiadamy W$zystko, co ni.ezbędne
aby budowac lepsze, bogatsze
i piękniejsze życie
Przemówienie E. Gierka na uroczystości 1-majnwej wWarszawi-e
TOWARZYSZKI I TOWARZYSZE%
LUDU WARSZAWY 1
RODACY I

Jaok Polsk.a długa i szeroka zgromadztuśmy &lę na pierwszomajowych ma.nifestacja.ch,
aby raz je;;z,cze pobw1eroz•ć nierozerwalny
.związe.k narodu po.lskiego z. ideałami socjaU.z.rnu, z poHtyką nas.zej
partii.
W Jmienlu Komitetu Centralnego
Pols~iej
ZjedinocZ.onej Partii
Rob<Jtni>Czej witam gorąco i poz,dra.wiam
serdeczmiie lUld!zi pra>Cy
polskich mi•ast i wsi.
Przed 125 Ja.ty Ma.niiest Komu.ni.stycllllY
podmiósł
nad Europą
i nad sw1at.em czerwony rob-OtnLczy sztandar.
Przez wszystk:e te
lata w bez.przyklad.nej wa.lee
pl'zeksztalcały s;ę w rzeczy<Wistość
liclee manuestu.
Powstał plerwszy kraj socjalis•ty<C2'ny Związek
Ra.dzcecki, Powstał system partstw socjalistycznych, S<>cjaliz.m stal
s ię przodującą ide<Jlogią i najpotę:iJniejszym
ruchem p<Jlltycz.nym
.naszych czasów, Oo socjalizmu mtl.eży p,-zyszlość świata.
Bud<Jwa.na ofiarnym wysiłkiem ludzi pracy potę.ga naszego uo;-troju i k<>nsekwentna polltyka państw wcjaJl.sty>cwych spraWiły, że
zasady pokojowego wspólis~nienia wywiera~ą dziś cora:z silmt!J~zy
wpływ na stosu.n.ki między.na.rodowe.
Ostatecz.nie i powszechn:e
uuna.ny został tak doni<Jsly dla
naszego kraju układ poJ.ityqno.
ter.;•ro""iaJ.ny w Europie u.ksz.t~wany po n wojnie twWtta-wej Dokonuje s!ę p<>stęp w umacnla.rtill bezpl~eństwa 1 rozW<>lll wspóipracy międt.Y państwami naszego
lrontyne.nt•u, Zarysowują się
moz\\wości ograniczenia wysctau 2brojeń. D<l ws.zystkich tych · wielk ich os\.ąg>nięć nuód nasa. i państwo nast.e wniosly swól powatny
~ twórc2y wklad,
'
Od blisko trzech dziesię~io\eci socj ał1.zro określa drogę rowwoj~
'Wą nal'<Xlu polskiego, a Polska Ludow11 l>t\ajduje się w&ród sit, k.toce kroczą w awa,ngardzie postępu ludz.kości.
: Manifestujemy dziś naszą satysfakcję z 'pomyś1ne.g.o rozwoju· naszej s<>~'iaHstycz.nej <Jjczyz,ny,
Manifes·bujemy niezłomną wolę jej
dals·zeg<J rozJ<witu. Wiita.rny t.egoroc;one pierwszomajowe święt-O w poozuchi dob!'ze spe!nionego pa trJotycmego i intevna.cj-0.n.a.Jistyczneg<J
obowiązku zjedn<><:zeni wspóJmotą
celów i śWi·adomi oczekliją
cych nas ,.,adart.
Ogólnonarodowy program przyjęty na Vl ZjeźdJzie pa.rtll tealiz,ujemy konsekwen.tnie i pomyśJn1e. Osiągamy wysoki wzrost pro-dukcji pnemyslowej i rolnej, systematycznie polepszają się waII"U·nki materiaJne i socja1ne społeczeństwa, unowoczesnia.my 1 uma.cniamy
nasze
państw<J,
przys.pieszamy ,ro1IWóJ oświBAy, nauki
.1 kultu.ry, Mamy d<l pokona.nca - jest to oczywiste - niejedną
jeszuz.e truicllllość i niejed.ną slabość. Wiemy jednak, że zbiol'O'W)rm
wysiłkiem i ooobi.stą akty>wnością, zespoleni wokół par1>i'i realizat.orki socjalistycznych 1dealów, osiąg.niemy to, oo zam.ierzy>liśmy
- ,dźwi~iemy naszą ojczy;onę na nowy wyiJszy poziom roi.woju.
izapewnimy jej godne miejsce wś.rócl n,a,rooów śWiata,

w

W promienii~ch sblńca, w O'dświętn.ej szacie Łódź powttafa 29 w Ludo•wej O'jczyźn;ie · 1-ma.jowe świętn. Od
wmesnych godHn rainnyeh mie!i1lkil.ńcy naszego miasta g~dzili się w wyznaezonych miejscach
zbiórek,
aby następnie wmąć udaJLał w tradycyjnej pierwsromajo.
wej mainifestaeji na u•l. Piotrkowskiej.
Kilka mmut przed godz. 10
na trybuole h-.oiroweJ
się u wylotu al Schillera,
miejsca. z.a.jęli:
kierownik Wydztialu Ogólnego KC PZPR - E. Ołubek,
wicepmewildni:ozący CRZZ T. Rudolf, przedsta.wiciele
władz pa.r.tyjnyeh i państwowych fA>Mli i woj. łódzkiego
z I sekreta.rzami KŁ i KW PZPR
- B. Koperskim
i J, Muszyńskim, pl'!Zewodniczącymi' Prez. RN m. Łodzi
i Prez. WRN w Łod~ J. Lorensem i R. Malinowskim, przedstawliieiele strolllniotw politycznych, związków
zti.wodowych, orgMJ.izacji młodzieżowych or.aiz członkowie
Komitetu Obchodu 1 Ma.ja w Łod21i.
znajdującej

Okoliczności<Jwe
przemówie- kowskiej. Otwiera go kolumna
nie wygłasza I sekretarz
KL mlodzieży.
CzłonkoWie
ZMS,
PZPR B, - Koperski,
który . ZHP i SZSP maszeruj ą p od hastwierdza m, in„ że na pochód , słami „Mlod<Jść, zapal, czyny pierwszomajowy przychodzimy z Tobie Ludowa Ojczyzno '", „W ię _
poczuciem dobrze spetni<lJ1ego cej umieć
- lepiej prac<Jwać
obowiązku. L<ldzianle dają liczdla PRL". „Młodzież - Partia ne dowdy, że p<Jtrafią pracować Ojczyzna", „Niech żyje Federaofiarnie
i
rzetelnie, , Mówca ' cja Socjaliśtycznych Związl< ó w
przyp<>mina, że w akcj! „20 mi- Młodzieży
Polskiej". · Harceliardów•' łódzkie załogi dały
rze
skandują
przed
trybukraj<JWI towary wartości
1.850
ną „Czuj-czuj-czuwaj ''. Nad komln zl. Nasze miasto zmienia lumnami
ml<Jdzieżowy mi
las
oblicze z dnia na dzień. Budu- czerwonych szturmówek i porjemy nowe <Jsleclla, modernizu- trety dzialaczy ruchu robotnijemy przemysł. Lódź - mówił
czeg<J.
dalej I sekretarz KL l?ZPR ·Idą zwarte grupy
najlepszych
musi być miastem pięknym, W
s.portowców n aszego mia sta,
z
realizacji ' pr<Jgtam u rozw<Jj u I których Lódź jest dumna. Idą
modernizacji miasta jest miejmistrzynie Polski w k<Jszykówsce dla wszystkich.
ce, idą uczestnicy Olimp iad w
M-onachinm i Sapooro, idą pił
Na zakończenie swe~o wystą
karze LKS, hokeiści i lekl<oap ieni a sekretarz KL PZPR
B, K<>perski
w im ieniu
KL
(I',)Wi;zy ciąg na str. 2)
PZPR nodziękowal łódzkiej kia_
sle robotniczej za ofiarność' 1
trud w orzeobrażaniu Lodzi oraz
przekazał pororowienia dla krajów socjalist:vcznych ze Związ
kiem Radzieckim na czele,
a
szcze<:óln.ie
dla
mieszkańców'
wspólprac,lljącego z Lodzią Iwanowa·

TOWARZYSZKI I TOWARZYSZE!
~ąc.zymy

się myślą z bojown~ami o s.prwwie<lll!Wooć spoleCMą, woJ.n<>sć i postęp

i,J)a.lszy cj.ąg na 11tr. 2)

ziemi·lódzkiei.

• 300 tys. łodzian na ut Piotrkowskiej
•Imponująca parada mlodości
•Prezentacja dorobku łudzi pracy

Kieru,jemy d•ziś slowa najwyższego \l:ZJnanla i podlzięk<J'\vania do
wszystkich ludzi pracy, którzy n.le si.częd!zą trud'll dla r<01'W<>j·u naszej ojczyzny, Polski ,Ludowej.
.
w dlni•u proietariaokieg<J święta. szczegól.nie g>orąco pozd<ra.waamy
P<Jl&ką klasę robotni.czą. górników i h>u~nrków. metal<Jwców, chemlków i włók.ni.a.rzy, k<>lej&rzy i pra.c<>winlkćiw, tramsportu, · st<lc'lruowców, portowców i ma.rymarzy! pra.cow:ilkoW przer:nysłu . s_i><>żywczego,
pra{!oWr).ików
budowmici>wa„ leimlkow 1 pracowimkoW
przemysłu drzewnego, robotn.j,ków praou.iących We wszyS>bkich dziedlzinach g.oopod:arki narodowej.
.
.
Gorąco pozdrawiamy . polskich rol!ni:ków i pra«Xl''N<nuków słu_zb
rolnych, robotnilków Państwowych Gospoda.tstw Rolnych, cz.lonkoW
spótdzielni produkcyj.ny.eh,
. ,
P<Jzdraw•amY ~nteligencję
Lnży>nierml.'. i ekon<lffi1~1?W, prawnnków, lekarzy, pra.cowni.ków admin.istracJt paootwowei 1 samorz<&aowej, twMców i pracowniJkóW k•ultu.ry.
.
w R<Jku Nawkl Polskiej 2e slowami s.zczegó1me serdęcznyc.h i:ci.drow !eń zwracamy się do looz.i nauki,
d<J profesorow wyz.s·zych
uczelni i praoownlkóW naukoWIO-·b a.da.wczych
d<J wszystk.ieh nauczycieli - wychowawców naszej mtodz1ezy,
.
Wyrazy uzna.nia przekazujemy
ro~111er:uom I, Of>cerom ,Wojska
Polsk:ego,
p.racow.niloom
MLlicjl
Obywatelskiej:
pracowrukom
wszystkich s1użb, które st<Jją na straży gran >c kraJu, na strazy ładu, porzą-0,ku ora.z bezpleczeń.stwa ob~a;teh .
.
Najlepsze życzenia przekazujemy pols.><1'm kob1ebom, które ~v.no
srzą ogromny wkład w rozwój ojczy>zny, w zapew n:.enle pomysln<Jści naszych domów 1 rodzi.n., . w rzete1ne wy.chowa.me fl'llodego pokolenia.
.
. ,
,
,_
Porora.wla.my zwiąuki zawod·owe, naJ•bardz1eJ poMs;t.echru:\ organ.
za.cję ludzi pracy, aktywną silę budow.niotwa socjallrunu,
Gorąće p-0zdrowlenla ślemy
młodzieży, k.tót'a ' coraz a.ktywn!ej
uczestn;czy w życiu zawodowym l spO!ecz.nym. Poror-0w1amy socjahsty>ezne
2lWiązki mlod<ziełtY pols.kiej zes.po.1-0'Ile we wspólnej
federacji.
s1owa szacunku I wdrz.ięczności kierujemy do weteranów polskiego ruch·u r<>bobniet.eg-0, d<J bojowników o niepodległość kraju i o
s ocjalizm. wasza walka l wasza praca, wasM d.ziała1'n.ość wprowadz iła Pols.kę r1a drogE: bu<lownictwa s<JcjaliSltycTdleg<J, Dobrze zaslu·
żyliści e s i ę sp.rawie robotniczej I narod<JWej.

we wszysbk.ich k.rajach.
Naj.gorętst.e uczu.cia solldamoścl, braterstwa I pr;zyja.źml. przes,Y':
lamy ojczyźn i e Lenina - Kraiow1 Rad. żyozym-Y naxx>e1ow1 radz,e
ck:emu i bohaterskiej partii rad!ziecltich
komu.nis>tów dalszych
wspa.niałych su.kcesów w budown.iobwie k<e>mu.ni,zmu, we .wspólnej
wa.lee 0 zwycięstw<> socjalizJllU I pokoj·u na całym św>1 ec1e.
serdecznie
pozdTa.wia.my i pl'Zeka,z,ujemy najleps:ze żyozenia
wszystkim na.rod.om socjalisty>e~nej WS'J)Ólm<ltl'., ScLSłe intennacjonali.styczne wspól;d;z:iała.nie jest :trodlem wszys·bk>Ch ,naszych os1ągn1-:ć.
Dla tego właśnie Jedność naszej ' wsl!>óhnoty bę<l.11emy l«>nse:lcWentillie ZB>CieśnLa.ć i P<>l!'lęb i ać.

społeczeństwem .' Symbolizuje tę

więź
odJ1owiona i natur~1na
tra<lycja wspó1neg<J przema rsz u
u.1!1ca.rni stolicy, na czele reprezentantów wszY'stkich środowisk
zawo<1'owych i społecznych.
Na sąs'ed:nich trybuna.eh m i ej
wiek.
sca zajmuje 200-<>sobowa gm.p a
W ma1nlfestacji warszawsk'.ej.
weteranów ruchu robotniczego
tra·nsmitowa.neJ
na cały kraj
z całego k.raju. Są tu Jlcznl g•oprzez telew i zję i radio, uczest·
śc i e
plerws.zomajowi z ]<Taju
n kczyli przywódcy partii I pańsbwa z Edwardem
Gierkiem, ' i za.granicy, Obok trybun ustaW'
ly
się
p<>czty i;zta·nda.rn·We.
Henrykiem Jablońsklm, Piotrem
Jaroszewiczem. Był to po:h&i · · Rozlegają się dźwięk.i hymnu
państwoweg<J,
znam'·enny
wieloma faktami,
łabwo
cl.ostrzega.\nymi dla ka.ż
Głos
2ablera Edwa.rd Gierek.
deg·o uczestnika.
Na setkach
(Tekst
prze:nówienia zamieszprzykładów
pt"Zed5·\a.wion<J for- . czarny obo.k.J
my społeć"z·neg<J i polltyczn~g<J ·~ P<l
przemówieniu
EdwHda
uma>Cnlania się więzi
między
(Dalszy c.iąg na str. 2)
k1erowniJrnmi ]<,raju a szerokim

jest t<J· dopiern początek
reall.zacji og,-omnej wizji Pol.ski przeobra:to.nej, 1eszcze nowooześinlejszej, w której
nadirzędnym
dobrem jest czl<J- '
że,

pochodach 1„.n laiowych

TOWARZYSZE I OBYWATELE!

w dnlu m iędzynarodowego ś\1tlęta rud~u rob-Otnicrego

mi.nująć„ p<:>nad wszystko prze-

k·ona.nie,

Mieszkańcy Łodzi i
manifestowali

łódzka

D ,_z I Ś

Górnicy z

Zakładów

Górniczych

w Łęczycy w

pochodzie 1-majowym

Dźwięk!

i'ot,: L. Olejniczak i A. Wach

„Między nar<Jdówki"'

Ł

I· K

wlelkl
P'DChód
pierwszomajowy na ul.
P,iotr- - - - - - - - - - - - - - - - - -

rozpoczynają

Przemówienie E. Gierka
(Dokońc:zenie

Wy.ra.zy n \ez.!omnej s olida.roośel t popa.r>cia przes ylamy bOhate::&k!emu narod<JoWi wietnamskiemu. życzymy mu w1e]ki·ch sukcesów
w pokojowej pracy.
P<>zd.rawiarny wszystkie narody prowa.azące wa.J.kę <> wolność
l n l ezaw11; 1ość prz.eciWko imperla Li.z.moWI i ;koloniall-zmowi.
Przeka.zujemy wyrazy głębo.k iej &olldunoścl lromun.~tom l kh3!e
rob otn!czej kraj ów ka.pital~tyc141ych, wgzyst kim lu·dz.lom pracy waJ czącym o s-"'e praiwa, o demouacj~ poot~ i po.kój .
BODACYI
U podsta.w wszystkich nanych ple.nów 1 nada.lei leżą dotychcza'°"'e os lągn l ~ l a Polski. Tworza, one moony fwi.dam.ent dalszego,
Posla.da.my W5zY1$tko, co J'l,iezbę<Lne, aby
d ynam ~c znego rorwoju.
budować leps ze, bogatsze i p ! ękni ej5Ze życi e . Możemy i powLnn lłmy przysp! e.szać kro1t1.1., 11 ięg~ć po nowe, >l'Ozlec1eJsze perspektywy.
N ie nczędźmy w~lłku.. a.b y lepiej ot"ga.n l zować pracę, dQ6.k onal ió zarządza.nie I planowanie, '10!llęblać 11p.ole.cz-ną kontrolę nad cakraj.u, u,ma.cniać
lok.ntatotem życ i a gospod111rczego i kiultll4'a•Lneg10
demokracj ę &<>eJalistyczną.

N iech każd y na swolm oclclin.ku podno-si wydajno6ć pracy ! Jak~ć proctu.k cj l. Utrwalajmy ta.kie cechy, ja,k pr11oeowito~ć rzetelnosć, uc zci wość I dyscy'!>llna &?Oleci:.na, jak poczucie równych ([Ja
każdeg.o pra'W i obowl ą1.ków, jEi>k kullu.ra pos.tepowan la I nace.(!hOwa.na l deowoś c : ą wrnjemna i:ycz,!Lwość. T.l'OSZezmy a:e, a.b y w katdym zaltładz i e pracy, w każdej ws i I m l astec~ll)u , na każdej ul.cy
i w każdym domu pa.n<JoWłll ła.d , czystość t ponądek .
N a.rM na.sz, jego klasa robotn'.eza, chlopt i Lntettgencja, jego ml<>d z:et rep r e zentują ogrom.ny potencj ał s il t\\-órCZY'Ch - energ:i
i wytrw a.I-ości. i n icj at~·wy i zdolności. Zr óbmy wszys•tko. aby ten
socj al istycznej Polsk:,
potenc ja! w ykorzystać w pełn i dla d<>bra
d la lepszego ż y ola każdego obywatel.a nas1.eg-0 kraju, dla ZW1·c'. ę
stwa .~pra•w y socjali zmu i pokoju na całym ŚVl'i ec! e.
ojczyzna Polska Rzeczpospolita
Niech żyje I rozkwita 11asza
Ludowa!
Niech ży.fe mi41dzya1arodowa solidarno~ć ludzi pracyJ
f\lieoh tyje pokój i socjalizm!

1

.
.
na sw1ec1e
,

t Maja

MOSKWA
Olbrzym ie tłu.my zapelnlły we
wto.rek Plac Czerwony w Mosk wie, aby wz ! ąć W1zt ~ w traOwncją
dycyj.nym pochoozie.
POw.ctano p ojawienie Ble na trYMa.uz,oleum Len ~na
bu.n.!e
Nikolaja
Breżniewa ,
Leonida
Podg·omego, Aleksi eja Kosyg/na
przywódców rad t:ei innych
ok ich.
O gocizLnie 1O cozpoC2ą1 s i ę
Mórym
wiec, na
uroczysty
przemówienie wygł-o sił sek<t"etM'>'.
KC KPZR Leonid
generaLny
Breżn i ew . Po jeg-o zakończe:i.iu
r.1.1sza. impon.ujący po<:hód.
BERLIN
manifestacja ludz.l
t -maj-owa
Becll·
{)racy stolicy NRD odbyla s i ę traody>eyjnie na
na
Placu Marksa-Engelsa. „ Im sil.niejszy socja! ~zm - tym pewje.st pdkóJ" - g1os;l<>
n iejszy
haslo pochodu. wi.d11 !egłówne
nad trY'buną hone>rową.
jące
M i ej~ce na niei zajęll przywódcy 1>artll l rządu z I sekreta.
rzem KC SED - Erichem HoWśród ~ dete11acji
necker em.
zwlązk<Jowy ch z 35 krajów świa
była reprezernta.cj.a
ta obeona
CRZZ PRL.
!'RAGA
.Ta1c nakuu Je tradycja, manlP r agi
sp<>leczeństwa
fMtacJa
pu.nktualn ~ e o
ro1.p<>czę.!a l';if'
god-z:. 9 na gtównej . repreze:i.taarterii m ! ~sta - na
c yj nej
Namestl. Na ho·
Vac111v11klm
n oro w ej t rybu.n ie. zaj ę li m iejsc a
najwy żs z yrh
przedstawi c iele
państwo
wla.dz partyjnych i
wych z G. Husakiem. L. SvoSztroug.ai\em.
bodą i L.
0

•

SPORT

•

SPORT

Man.lfeMacje l~ajowe odbys ie t"ównież w Braty.sławie,
K!oszycach, Ostrawie , Brnie i
•nnych miastach całej
w ielu
Republiki.

ły

BELGRAD
Od wielu już lat w J.ugoslaw ii nie orga.ntzuje s ię mani!esta.cj i p ierwszomajowej. Odbyty
natom;a&t przed 1 maja
s.ię
l!czne a.ka.demie i i-nne U•ro~zy
stoścl. podczas których wy-róż 
niającym s i ę pracown:.kom wrec i:-on-o nag.rod;' , odz.na-czenia i
dyplomy,
NOWY JORK
Dz ień p !eN-szy maja n ie jest
USA d·n lem wo1nym od pracy, co n le pr-zeszkadza o·rganlzacj<ml zw l ą'l.ll:owym, kob ie cym ,
ruchom pa!ltyc7.nym, mtooz!d owym I innym orgaini wwać wiec6w, marszów protestacyjnych 1
piet"\vszomajowych;
zgrmadzeń
związanych z tradycją
głęboko
amerykańs.ką. Imprezy te rt'iżnią
się zewnętrznie w zależności od
zwycza jów loka lnych, a ,akż e
od roku, w jakim .sle odbywazawsze chamają je<ltna.k
ją ,
· P.
au.tent~
ralcter
v.-yr ażRJ'\cego almi.a t ne na.'i~7o]e
spolenurtują
które
1 sprawy,
cze1\svwo amer ;'ka~kle.
TOKIO
Choc!at 1 maja nie jest w
JaPon il d.nlem w<>lnym od pracy, ponad R mil'onów Japoń
czyków wzi ęło ud-zi ał w w ! ecach I w ielo gooz i•nmrch pocl)odach. !M>rgan urowa.nycb w 83
miasteczm iasta.eh i licznych
ka.eh archipelagu.

w

•
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alę

Zbliża

jut druga godzina
!Vlatlecl. Id!I .kluby sportowe i zrzeszenia wraz ze swoimi sztanda- nuestac;a Jest oarwaa, radosna,
rami. Imponująco wypadła ta rnzspiewana . .Nie brakuje w meJ
w postac1
parada m1odosci. Pocnod spor- plęknych dekoracji
sztucz..nych
towców zamykali najmłoc!Si k<.J- róll:n<>Kolorowych
kwiat.Qw, ktore ul, Piotrkowską
larze.
Zil. sportowcami zbliża się do zam i eniają w zieJ-0ną ląkę.
W kolumnie środmi e j s K i ej maczotowka
hon-orowej
trybuny
w tym sz erują pracowmcy naukowi,
D:tmr-NICY GOłlNA.
Akademii Mecly cz..nej i
studenci
roku w manifestacji p ierwszoLoLódzluego.
majowej tej właśnie dzleLnicy, Untwersytetu
dzianie oklaskami po ~urawiają
ponad WO tys. mies zUczącej
w
krajo
ch
rozny
z
ntów
stude
kal'lców przypadł zaszczyt otwielód.z.kich śWiata w strojach nar<>dowy cll,
pięciu
wśrod
ra.nla
hastami
pod
dzielnic pochodu na ul. Piotr- maru f estu)ącycn
kowskiej. Ponad godzinę S7Ji przyjażni z narodem polskim, ze
reprezentanci Górnęj. Na czele Studi um J ęzyka Poisk1ego dla
zaroga - ZPJ „Pl!!rwsza", za- Cu<12-0 z1emcow. Szli m. in. st udenci z Wietnamu, Pale ~tyny,
kładu, który po raz trzeci zdoCy pru,
Bułgarii,
Bangladesz,
był w u.b. rokt.t we współzawod
jedwabniczej Etiopii, Ghany, Kenii, Mongolii,
branży
.nict wie
N igerii, Tanzanl, Ugancly, Rusztandar przechodni 1 należy do
mttnli, S-Omall, Jordanii, L1Da.nu,
PrZ'Odujących w nas-Lym miesSudanu, K<>staryki, Peru j Wf!,cie.
gier.
Ważnym akcentem mani festaW manifestacji tego rocznej ni e
cji były składane przed.stawicie.
ze
rolnlków
także
l pań zabrakło
lom władz partyjnycn
stwowych dodatkowe meldunki spóldzleltti produkcyjnych l kóposzczególnych zakładów o po- łek roln!C2ych woj. łódzkiego.
Po raz pierwszy w p-ochodzie na
zob<>wiązanlacll
dejnwwanych
ul. Piotrkowsk iej wz i ęli takp r odukcyjnych.
W kolumnie dzielnicy Górna że udział pracownicy Wojewódzz
kiej Rady Narodowej wraz
.szly załogi m. in. ZPB im. Arp-owiatowych
„Wól<Ylanki", przedsta wicielami
Ludowej,
mil
„Polamidu·• ZPB ;m. Dz,l erżyń rad i naczelnikami niektóry ch
skiego oraz fabryki Osprzętu gmin. Przed trybuną honorową
Samochodowego „Polmo". · Wśród kapela z „cepelii•• gra skoczne
ludowe melodie, a solistka
załogi „Lenty" znaleźll się takBarbara Abramowska - wykoże żotnierze z P ulku OT im . T.
Kolumna
przyśpiewki.
nuje
Głąbsklego, lt~órzy włożyli pośródmiejska to nle tylko zakła
ważny wJ.dad w budowę tego za Instytucje,
i
uczelnie
pracy,
dy
zaObok pracowników
kładu.
pochodzie ale także spółdzielcy zrzeszeni w
w
Górnej
kładów
z k<>lorowym spadochronem szli Lódzkim zwią'l.ll:u Spółdzielczo
z
Lódzk!e- ści Pracy, a także junacy
członkowie Aeroklubu
g<>, którzy w ub, roku w kra- OHP , maszerujący deflladowym
jowym wspólzawoonictwie po- krokiem, to także łącznościow
cy, pia..cov.rn i cy „Orbisu" ora'Z
areoklubami zajęli I
m iędzy
budowniczowie, którzy demonmiejsce.
trybuny strują na samochodzie ciężaro-
I oto zbliża się do
SRO D- "'Ym makietę przyszłej Sródkolejna dzielnica
MIESCIJO:, I tu pod hasłem „Bu- nLejsk iej Dzi.eln:.cy Mieszkan '.o0wej.
wśród
dujemy drugą Polskę",
P<> Sródmieściu - l\'IASZEROp<>w<>dd czerw001ych szturmóNajbardziej
P OLESI E.
wek i sztucznych kwjatów po- WA1'0
dzielnica Lodzi, na któzielona
zrzechód otwierała młodzież,
rej terenie powstanie P ark KulZa
sz<:>na w szeregach ZMS .
tury i Wypoczynku na Zdron imi defiladowym k rokiem mawiu. 1 tu podobnie jak w koszer<1wal! członkowi e ORMO, a
lumnach G órnej i Sródmieścia
później wszerz calej ul. Piotrzałogi zakładów pracy składały
kowski ej szl:< zaJogl śródmie .i 
meldunki o p0dejmowanych dosklch zakładów pracy. Na ich
datkowych zobowiązaniach, ma.
czele pracownicy ZPDz. „Iwoni!estując tym samym w p ierw,
na", którzy kilka dni temu obswmajowym pochodz ie w ysiłek
chodzili jubileusz 25-lecia swego
wkładany w ro:r;wqj przemysiu
zakładu. Wyroby „ Iwony" z,naSzli studenci Pollłódzkiego,
ale
ne są nie tylko w kraju,
techniki Lódzkiej. szli pracowteż w Angl!i, związku Radzieckim, Norwegii , Australii. za nicy Wytwórni F ilmów Fabulat":nych, którzy 550 rocz,nicę nada„Lido",
pracownicy
„Iw<>ną"
„Marko", „Dresso", 11 Zenltu" 1 nia praw A11iejskich Lodzi 1 150Na czele kolumny
lecie Lod?,[ przemysJowej witają
„ Olimpu•.
przodO'\Vnicy
„Olimpia"
dorobkiem 490 filmów fabularZ?Dz
konkursu
zwycięzcy
pracy,
nych 1 telewl7.Yjnych.
Kolumnę poleska zamykała za„DO- RO". Ponad 40 proc. prow
zakładu
najmłodszego
łoga
dukcji „Olimpii" wędru1e na
eksport.
Lodzi - ZPDz. „Kallna".
Pr7.ed trybunę honorową zbl!b się kolumna Widzewą. Czerbl ' ~k ' P..!j'O
W 'd?.f"WA.
W")ne.go
sercu ka:tdego łorlzlanina. P-0dźwię>kaml
::hód rozpoczynaj
Idą pracownicy najpoJone7a.
wlekszego w P<>tsce 1 Eurooie
kombinatu LZP'EI Im. Obr. P<>koju, zatrudniającego ponad 11
We wtorek ro1,p0<:7.IJ}y się w
ty~. osób, kt6rego !"oczna proWaszyngton ie rounowy kancledukr la wynoM prze•7.lo 2 ,~ mld
rza NRF, Wltly Brandta z prezt. Wyrobv z „Obrońców Pokozydentem USA, R!<:hl!T'd.em Niju" wędrują do 45 kraj 6w świ a
xon"1TI . W kola.eh zbliżonych
ta . Na transparentach w y mowny
„30 mln zł do „banku
napis
do B i ałego Domu podkreśla się,
tych rw30 mld zł" wy konal i śmy 1/3".
że w iele miejsca w
Zmien i ają sle kolumny wldze~v
mowach obaj politycy pośw i ęcą
srosunkom między wschodem 1 sk!ch zakładów pracy. Idą pra·
im. 1 Maja,
OOWJlicy WZPB
zachodem.
(Dokończenie ze
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J. Bek

zwyciężył

kr:rter~um
W og6tnopol5kim
ullci:.nym w Lubli·n le zwyo: ężył
Jarosla.11.• Bek z !6<11>kl~go Spo-

łem.

W y p,rzedz.ił

(ziemi.a

Startowali)

'1'5

;:>n

Pierzy1\.-

łódzka).

kolait'Zy,

Katow:icach w wyśc igu uU.cz.nym zwyc i ężyt R. Sz.u~ic-0w
M. Nowicltim , Z\J.
ski przed
Krz eszowcem, A . Kaczma.rk!em,
St. Szową i E. Ba.rcl:kiem.
W

W. Nowicki
wygrał

turniej
I-majowy

w

turnieju
graczy.

ł DZIENN~ ŁÓDZKI

Najlepsi
narciarze Lodzi
R.

W rozegra111ym wczoraj w Lodzi turnieju tenisowym pierwsze m iej sce zajął Wiesław No(MKT), zwyciężając J.
w icki
Mierczyńsk! ego (MKT) 8 :3, 6: 3.
uczestniczyło

(W ęgry)
rodac.zką

Koszykówka

w Lublinie
~ki ego

m. Z ttjąl on dop iero trze-cle
- U9,'7 przed
miejsce - 3.46,2. zwyciP,żyl C,
M. Kwcsar swoją
3.45,1
(Algeria)
Guernmar
4,20,u. Tnecie miejsce zaj~la
Malmowsktego wyprzedził rówblegacz.\{a Wielkiej Brftanii J,
3.45,2.
nież M. Jakubowski LC>ckwooo - 4.21,0.
Sk<>k wzwyż wygrat J. BlałoBardzo dobry wynik u.zyskał
ir<>dz.kl - 2.14. w oszc1.eple kozloty medalista z Monachium
w rzucie dyskiem L. Danek blet n. Jaworsl<a - 66.48. L odzian.i11 Ryi;za'l'd Ch u d ecki wy(CSRS) - 80. 74,
grai b ieg na 10 km w konkuL. Chemiń.ska ,wgrała pchn l ęrencjt krajowej - 30.12,2.
cie kulą - 18.60.
Cieszy nas zwycięstw<> Miro· - - - - - - - - - - - - - - sla.wy Sarny, która wynikiem
6.48 wygrała skok w dal.
M iała ona bard?.o dobTą :seri ę:
6.48 i Je6.25 6.48 8.32 den skok spalony. W dalszym
W m l(ldzynarodowym turnieciągu jesteśmy prze.kO!l'! a ni. że w
ju 'Pitki koszykowej mę7.czyzn
roku ubieglym PZLA wyrządzi!
Piotrcovia pokonała LKS II 82 :57
utalentowanej lekkoatletce
tej
(41 :20). Najwlęcej pkt d la PiotrWielką krzywd~ nie wysyłając jej
covii zdobył Zasitta. - 27, a dla
do Monachium. Drugie miejsce
15,
l>KS Malesa w skoku w dal z,ajęla R. R\lrlta
.... 6.25 .
W drugim spotkaniu doszło
najlepS'-Y
dotychczas
Nasz
do bardzo interesującego pojedynku mi(ldzy LKS I, a druzydługody~tansow iec Br . Małi11ow
$ki startował w biegu na 1500
ną z Jugosławii Istragradervno.
Do przerwy prowadzil i g-OScie
44 :40. Po z;mlanie stron sytuacja uległa zmianie. Dosłownie
w ost atniej sekundzie &potkania
decydujący pkt dla. LKS zdo'byl
Zarzycki.
Ostatecznie wygrali kOS'Z)'k arze LKS 91 :90, Najwięcej p undla LKS zdobyli: Mac h oń
któw
W Suchym 2leb\e na Ka!a1 Wyrzy1';ow.ski p o - 18, dla
zostal
roz egrany
t6wkach
32.
sości J ujnrevicz g igant <> mistrzostwo
sl al<>ln
Dziś dokończenie turnieju.
Lodzi.
uzyskall:
wy.n iki
Najlepsze
l'. Kopczyń ski , M. Piotrowski,

VoeJgyl

3'

S ułkowski ,

M.

Rog oziński,

.J. J a k u bowsk i,
J, P iot.1:owskl,
J. Sztau dynger, M . Gryczyński,
G. Zyżyńskl.
że dobrze
wa.rto nadmieni ć
spisali się również narciarze z
W
T<>mMiowa Ma w wleckiegi).
młod
chłopców
konkurencj i
m iejsce z~jąl
szych p iel'ws ze
L. Nap!onczyk, a w JrnnJrnren-1
zajął
cjl ju,niorów St. Zajda
dru111e m iejsce.
6tartow.alo 1 li.Odi!
Ogółem
38 narci.a:ny.

Po południu w miastach, gmlA
się
nach 1 wsiach od.bywaly
liczne imprezy: zabawy, występy amatorskich zesp<>łów artysportawe.
zawody
stycznych,
zainCieszyły się one dużym
teres-owaniem mieszkańców. Nnj .
popularn!ej s ze wśród n irh byludowe
ty tradycyjne festyny
organizowane już od wielu lat
z okazji święta ludzi pracy w
Lowiczu , Wie.luniu, Poddębicac1'!,
w Lęczycy i w innych miejscow-ościach.
(jkr i zbk)

Centralne
(Dokończenie
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uroczystości

oraa. salu•t

wówtwa ')Ą'a·rszruws.kiego roz~o
czyna się pochód wars.za.wskich
dzielmic. Na czele p-o.szczególn.ych g.ru.p l':altl.adowych idą
na.j lepsi praooW"niCY'. ludzie dobr ej, wY'dajmeJ rob-Oty.
Manl!esta.nci poz,d.raWiajs, na.rody z,w! ązlou Ra d zl eeklego i
Innych krajów s<>cj a l!sty>eznych,

tn.tenna.c j0ona li styczn~
wyca.żają
!'-Obotnic-L ą
klasą
sol ' darność z
całego świ rut.a, z w s zystkimi silami postępu. i pokoju.

Podol>nie uroc-z.ysty 1 radosny
man ife6t :icj &
m iały
przeb'. eg
1-maj·owe we wszystkl<:h m !amiasteczikach i wsiach
&ta.ch,
Po1silci..

zakończeniu

władz

B

W m!ejsoowo.ści P i!!Slld po -

og i eń oga.rnąl sto i bu.dymek m ceszoborę
kahn;' należący do Kazim ierza
K. Cal!kowic ie spt.onęla stod<>la.
S I.ra ty 60 tys . z.I.
PQW.
E W Królowej Woli
Rawa Ma•z. w gospoda<rsbw3ch
Zof: i F ., Fra.nci&zka I. i Lu cj a na K. paLily s ię 2 stod oly,
3 obory i 2 szopy. Dol.kliwym
Maria K.
u legła
opa.rzen i<>m
S tra ty materiaJme 90 tys. z;!.
W lesie n ieopodal m'.ejsco•
wości Ga.rmek p ow . Radomsko
spa.liito się O•k, 2.00 m kw. po s zycia leśneg-o.
„Trabanta"
BI Plr·oWad.ząc a
47•04 liB Irena L. n ie zau.waiyla wy przedzającego ją na sk.rzy
i
żow an iu u.). u.I. Pab'. anick iej
K a1l"packiej motocykla MZ IL
8962 i &kręciła w Jewo. Nastą 
p J -0 zderzenie na &k-ut ek ktÓreg-o pasa,żerka m<>tocykl.a Jadwiga K. doznała obrareń ciała 1
p rzewiez iona została do Sz.p Lta·
la i m. Pl.rogowa .
E! Na ul. T.raikto rowej p!'ZY
ul. Roj.nej w yszła sprzed st<>j ą
cego autol>u.su MPK Janlma L.
pod samochód
P 'esza ''"pa<il>r

w iat Sieradz
dołę,

os-obo·WY

p rze'bywa

11 Warsz.aA~ta"

obecnie w

8400 IB i

Szpitalu

Rad1ińskiego.

Wóliczańs!k l ej

p:--.:ed
p os esją 54 kierujący m-oto'r<>werem JJA 67•5 Am>C!Jrzej K. p.oprzez jezpr z echoozącą
trąoil

Golom - 10 pkt i
- s pkt.
Drugie miejsce zajęły ex aequ-o
i Modrużyny Stall (Rzeszów)
toru (Lu.bl ln) po 29 pkt. Ostatnie
miejsce z.ajęli żutlowcy Start1.1
byliśmy

Drogi To-

~

0

0

Kronika
wqpadków

I!! Na ul.

st.

wyścigów

0

~

naroou
koonum=
~ du•jącego
dla zwyclęst~a ~
~ rad-zieckiego,
~ spr~wy . socjahzmu i pokoJu ~
~
~ W sw1ecie.

LDR.J - w Z·SRR, w. Brytanii,
Iraku, Liba,,nie i Somalii.
prezydencka LudowoRada
Republiki JeD emokrat ycznej
menu oglosila w zwi ązku z tra-

wielu kraks.

~

~

0
~
0

~ partll Lenma, dla dobra bu- ~

pon i eśli śm ierć.
katastrofy znajWśród ofiar
dowało s i ę p l ~i u ambasadorów

Kołman

czasie

życzymy wam _

~ warzyszu Lęon ldzie :--- w ielu
~ lat niestrudzonej <121alalnośc1
dobra KPZR - w1ellneJ
~ d la

poktadz,ie znajdowal si~ min ister spraw zagranicznych LudoRepubliki
wo-Demokratycznej
Jemenu, Mu.hamad Sallh Aula.
kl -oraz 23 wyi;szy-Oh urzędnl·
ków jemeńsk i etfo MSZ. Wszyscy

i.m.

świadkami

~

tygodn1óW'
katastrofą
gicz:ną
pon ledziatek 30 kw ietn ia
W
żalobę w ca!ym kraju.
rejon ie Hadramaut, 480 km
kauległ
Adenu
od
ółnoc
p
na
na którego , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tastrofie samolot,
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6 pklt,

0
~
~

w

W:f'ł<>lir mlodzików na 50 ok.
zot"ganizowany w Aleksandrowie
(Spolem)
Serafin
J.
wygral
przed Bojarskim (Tnmwajarz)
i Sikorą (Spolem) .

w

~

Katastrofa lotnicza w Jpmenie

Wyścig atL">tralljskl 1) M. OT.
2)
(Włókniarz),
lejarczyk
Kaci.marek (Społem), 3) T. Barcik (Społem).
na
dlu.godystan sow y
Wyścig
~o okrążeń. tor~ 1) M. Salamon
(Orzeł), 2) J. 'Klat ( Włókniarz),
3) Szymcui,Jc (Włókniarz), BP.zM. Salak<>nkurencyjny był
mon (były kolarz Pogoni ze
Woli), który nadromuńskiej
14
bił 3 okrążenia 1 zdobył p kt, wówczas g<.ly Klat wywalczy! zaledwie - 5 pklt.
Wyścig juni or ów na :ro <)krą
żeń toru 1) M. Olejarczyk (Wlókniarz) - 12 pklt, 2) T. Kaczmarek (Spolem) - 8 piet, 3) A.
FersZJter (Włókniarz) - 6 pk:t.

-

~

~

ma n ifestacji w stolicy, czlookowle najA
z Edwardem Gierkiem, zło.żyli wizytę pracuja,cym na drugiej zmianie ltotnlkom warszawskim. Edward GlereJ<
i t-0warzYizące mu osoby :złotyfi serdeczni! pierwszoma/OIW~ pozdrowienia na ręce 2'1'.logi Huty „War!l'Za"'ą" - dla ws:eystldch
załóg pra<:.ująe-ych w dniu Malowego Swięta.
l

naslcwujące:

ez.

i~

a.r ma.t n!.
Ruszy! w stolicy wi elotysięcz 
ny p ochód p ie r wszomajowy. Na
jak każe tradycja
jego czele,
- wetera.nl ruchu rol>O~n l c z eg.o.
Za weteramami Ldzie mrod·z !eż,
a za n i ą delegacje województwa
wars-uwsk lego, traicty<eyjnie b :oudzlal w p iett'Wszomajorą ce
w yim pochoozie .
rami ę z robOtnikaRam : ę w
m l idą przodujący rolnicy, o·
młooozież.
&ta.rszy ch
bok
Bar\\,ne 6tr-0je Maz-O'Wsza m ien '. ą s ! ę ,,, slońcu.
Po prz,ejściou delegacji woje.

Wczoraj w Helenowie nastą
piło uroczyste otwareie tego"°"
cznego sezonu kolarskie,g o. FlaA
na masz,t przy dżwię,kach
gę
pa1\stwowego wciągnąl
h ymnu
mectall&ta olimpijski A. Belt w
J . Klaita i J. Kotll ń
M yście :
ok iego. Po tej ceremon ii rozpoczęty s i ę wyścigi. Wyniki były

13 pkt,

~narodowego.

dźw ięki

się"

„M ' ęd•zi.mair-OdówJci"

Cen-

Robotniczej prze<sytam
~ Wam braterąkie pozdrowienia
składam • najserd~z.nlejsze
~ i
~ grMulac:ie.
~ Ucz1.1Cla te wraz z całą na?, 11zą partią w pełni podziela
~ naród p olski. W n aszym sp<>~ lcczeństwie osoba Wasza ci e~ szy ą i ę w ielkim szacunkiem i
~ sympa<tią. W świadomości kia:;;J sy robotniczej i wsz~'<'ltk ich
~ludzi pracy Pol-,kie,j RzeczyLudowej jesteśc ie
~p ospolitej
Ó s y mbol-em konsekwent11ej le~ n in owsk iej polityki i n iezlom~ nej wa lk i o tak bliskie nam
0 ogól.notu<lzkie !dealy - poko~ ju, konstruklty'Nmej współpra~ cy i bezpie<:.Zeństwa międzyA

ze s.tr. 1)

roz.Jegly

Gierka

Komitt>;tu

2 Partii

święto .

Cenne zwycięstwo żużlowców Gwardii
Rozegrany wczoraj w 1'odz1
czwól'l'Jlecz :!.utlowy z udziałem
z Gn1ez.na,
Startu
zes·połów:
Stali z, Rzesz<1Wa, łódzkiej Gwardii i Motoru z Lublina. zakoń
wsparn.lalym zwyclll
ł!ię
czy!
&twem drużyny łódzkiej Gwa.rdli, któr a zdobyta 32 pkt. Najlepsz:1--m i zawodn ikami w naszym zespole byli; 'f, Gorta.i ~

~rodami.
~ W imieniu

~

~ traJ.nego Polskiej Zjednocz onej ~

dów, w których uczestniczył! robotnicy, roln\cy, pracown!cy 1ns ty tucji. b iur i urzędów, ml<>·
powitall mieszd zi eż s zkolna kańcy ziemi łódzkiej 1-majowe

w Helenowie

*

Nagrody Leni~ now$.kie j, I sekretarz, KC PZPR
E. GIERE:->; przesiał na jego
z serdeeznymi
depeszę
~ ręce
~ gratulacjami. W depeszy czy2 tamy rn. innymi:
~ z uczuciem serdecmej ra? doścl I głębokiej satys!akcji
~ przyjęliśmy wi ad<Jomość o pn y~znan i u Wam M i ędzynal'OC!owej
„za
Leninow.skiej
~ Nagrody
~' u t rwalanie pokoju między na-

• * •
Dz i es i ątkami wień ców 1 p-ocho-

warcie
Dobry skok M. Sarny Ol
sezonu kolarskiego
Klęska Br. Mali nowskiego
Wczoraj w Warszawie ro-zpoczeto m i ędzynaro<i owy sezo11 Ie.lcBiei: glówny ·na
koatletyczny.
dy.~tansie 10 Ian wyg,a.l reprezentant NRD W. Clerpl.ńsk y Zatowa
wyprzedzając
2~ . 40 . 2
(ZSRR) - 28.4-0,4 i M. Kusch•
manna (NRD) - 28.40,6.
Bieg główny kobiet rozegrany
na dystansie 1500 .m wygrała z.

~ dzynarodowej

~

O godz. 14.30 wielka manit e•
na ul.
s t acja pierwszoma j owa
Piotr kowskiej doblegla k:mfoa.
Wz l ę!o w niej udzial około 300
tys. mieszkańców nasllego miasta.

I

•

0
~
~ 2l o'ltazj! p rzyz:nania LEONIA ~
0 DOWJ BREZNIEWOWJ Mię- ~

mil' '.

Brandt-Nixon

SPORT

~ E. Gierka de L. Breżniewa ~

ZWZ ;,Anilana", manifestujący
pod hasłem „Chcesz lepiej tyć
kombinatu
- lep!ej pracuj",
„P.onar·J otes '* , ,,Ariadny", „Elesteru ", „Wizametu", ,,Wifamy"„.
Po Widzewie - MĄSZERUJĄ
MIESZKAl'ilCY BALUT, najw i ęk
szej dzielnicy w Lod zi. T r adyotwJera załoga
c yjnie pochód
ZPB :m. Marc!llc\·;„J;;ego. a póź
n iej jak w kalejdos kopie zmien i aj ą się zal-ogi poszczególnych
bałuck i ch zakładów. Wśród p ieli
na
m. in. ZPB im. Hat"nama
w
czele ze znanym n ie tylk<>
kraju, a le i za granicą zespolem
artystycznym, Zak!a<J,u Teksty!.
„Teofilów",
no-Konfekcyjnego
„Fal<<>",
Koronek
Fabryki
l>PBU, PKS III Oddz i ał .,WUKO", Lódzkich Zakładów Metalowych oraz „Gumówki - Sto-

p 1er~szomaio w eg-0.

Rozmowy

•

r;;;";~;;;71

maniłestowali

lodzi

Mieszkańcy

I

d•nię

k tó r a
cia ta .

Katail'z y;nę

78 -tl etn i ą

do1mała

lek.kich

W .,

obrażeń

li! o godz. 21.10 u zbiegu ul.
ul. Arm ii Czerwo nej i Szpital nej sp1·zed s tojącego autobus·u.
1
mt>,i.C'ZY'Zna
w y;szedl
MPK
wpa.dl pod samochód „ Wars2awa". Ze złamarn ' em n<>gi przew !e.z;i,on-o go do swLtaJa lm. Ra-

d>lińsk ieao.

(.111)

Stan

wyjątkowy

w Areentynie
Wojskowa adminlstracta A~
gentyny ogłosiła st ań w yjątko·
wy w stolicy kraju oraz w pt·()A
w in.ciach Buenos Aires, Santa
Fe, Cordoba, Mendoza i TUC\.l•

man.

Na podstawie ogłoszenia stanu wyjątkowego siły zbrojne
otrzymaly 5zero.kie pelnomocn ictwa . w wymienionych rej-onach b ędą obowlązywaly prawa wojenne. P-ollcja federalna
w ogłoszonym we "''to<'ek komunikac!e wyda ła zaJcaz przewszystkich zaipo.
prowadzenia
w iadanych maniiestacji z okazji l maja.

Pcrozumlen!e
ministrówrolnictwa EWG
We wtorek rano obradujący
od .soboty w Luk:Seimburgu m lnistl'owie rolnictwa dzlewi ę-c i u
krajów Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej osiągnęli zasadnicze po.rozumienie w sprawie cen
skupu artylrulów rolny<:h w ramach rozszerzonego Wspólnego
Rynku.
se~li
posiedzenie
Ostatnie
trwalo przez całą no-c i zakoń
praktycznie r zecz
czył-o s ię k-om·proonisem międ1y
biorąc Francją , a NRF. Os iągnięto porozum ienie c-o do podniesien ia
cen skupu wołowiny -o 10.5 proc.
(Francja domagala s i ę 15-{)roi o 5,5
podwyżki)
centowej
proc. - cen skupu mleka (Franej a źądala podwyż~i o 8,5 proc.)

Poqoda
Zachmurzen:ie n ! ew:i e~le t um ia.r.kowa.ne, w c~.gu dm.is l<>kal nle moż.1!we bu.t"z e. Tem-oeratura minima1na plus 5. ma.ksyma1na plus 22 st. C. W !at,-y
podoezas bu!"zy
u.m ia·!"kowame.
poludsiJ.n.iejsze z kleru.r.ików
n loWy>ch.
Jutro zaehmwrzen'. e umia.r.kowa.ne. Tempera.tu.ra bez w l ę_'c
sz;.ich zmian.
zajd-zie o godz.
Dziś 6lońoee
19.09, a ju•ltro w•zejdz'. e o i<>•
dz\ni~ 4.0.8.
Imien.itny Amato.ia i zyamunta.
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AIVZYC'ZNE

Koncert 1Ytnfonlczny, Dyrys;e11U

f-5 MAJA, l<Hlz. 19.30 -

c.

K. Wllkornlrskl. Sollsuca:

gram.le: M. Karłowicz -

koncertujĄca.

Symfonia

-

P1>wraeaJĄce

tale. IL WUkomlnlld
K. SzymuowskJ - K. wilko~

7 mazurków.

mirski ł

Barl!l.l&k -

godz.

MAJA;

Dębsk ~dQ.

z.

Kwartet c-.moll.

hoven -

w

pronamie: L. van Beet•

Kodaly -

woJew6dzłwa,

11, 12 MAJA (koncert na terenie

s.

011, 10.

lodL U.IO)

Morsld. Sollst.a: Ber-

K.

Dyrygent:

Koncert symfoniczny.

czaJ•
K.oncen lllrJypco.

skrzypce (Meksyk), W programie: P.

milo Novelo wy.

u Jtlvartot

Kwartet g-moll op. 10.

Cl. Debu11y -

Uwertura „Romeo l Julia".

kowskl -

Kwartet

Koncert kameralny.

1!1.30

smyczkowy 1m. G. Fitelberga.
13 maja, itodz, t9 - Kou.cen kame.ralny w wykonaniu pedag<>gów PWSM w
twór.
poświęcony
LCX!zi,
w. R!ioCz.kOWS>kiego,
OZOŚCi
K. JurdzińSlkiego, A. AnA. DobkiedirzeJow1ski~o.
wi.cza,, W. Kpy, Wyk<>nawey: F. Barrtosdak
skrzy.pce, B. Ha.jrn - fortepian, T. Ch.mie!ewelki z. Frieman
f0<rtepian.,
altówka, K. Baeewi.<!z
M. Piątk.lewiez
fw-tepian.,
- O!'ga.ny, Ze.spół WO<kaJ,ny
„Bel carn.to" po<l dy·r. K.

w pro-

włoloae~ela.

II Suita 11 JlaJ, „Romeo I JUiia",

Prok1>flew

llymtoniczny, Orltlęa&ra

Koncęrt

15 MAJA, godz. 19.30 -

chór PWSM. Dyrygent: Z, Gzella. SollScl: E, Radzi•

PFL i

1opran_ K. Korbach -

kowska -

z.

mezzosopran.

SIO-

2ł

maja, 1todz. 10 - Sesja z retcratantl: Na 5;;u.
lecie Lodzi (mg!" R. KaczZycie muzyei.:ne
ma.relk),
(doc.
Lodlzl d-0 roku 1913
A. Pell-0\1/Skl). Muzyka
w LódZlkiel Rozglośnł PR I
dO rł)ku 19311 tmi:r J. Smolska), Muzyka w Lóctz.kiej
Roz.gł<>śni PR J Telewi.z..U w
(doc z.
lata<ih 194&-Hl72
GzeHa), Lóóllkie Kol.o zw.
poJ.sklcll
Kompozytorów
(mgr J. Ja.nyst).
Kon•
2ł maja, i:odz. U cert kameralny, wświęeo
nY tw6wz-0!lci Grażyny Bacewicz, w wyko-na mu stu·
dentów i ze,s.połów kamera~nych PWSM w Lo<izl.
2$ maja, godz. 9 - Sez re!erata.m1:
sJa (c.d,)
Szkic q:ileiów e<iuJc,t;!Ji muzyez,neJ w Lodzi ( lr806-l&:lil\
doc. dJr J\, Iży!lrowls'ki.
mU.7.YICWe w
s:zJcol~two
HJ4·5-72
Lodzi w latach
(<lQe, F. Wesołowt)ti). WYchO'W~ muzyczn~ w Lo1918-1968
latach
dZl w
(prof. M. Ka.ci>erezY'k). FIL
harmonia LódZlka w Jatach
19tS-J.S65 <d:r F, 13ronorwi;kl).
21 maja, 1todz. tS.30
Teatr
Opera Lódika
Wiei!Jld (mgr M. Goszczyń
Mua.ya.Teatr
ska). Lód~
ny (m~ J. Za.mus.z.ko).
2S maJa, godz. 19.30 Sala Fllllarm1m.ll L6dzldeJ
~ K<>ncert symfe>nlc1'!ly U·t wór k<>mpozyto.rów łódz
kich ew ramach Lódzk.iel
Wiony ATtystyczneJl.
Wst1:1p na imprezy w sali
PWSM - WOl.rlY·

ar

0
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•ię

k-O<?haJą" l

„Ponlewat
dramat obyczajowy,
(barwny
reź Mihai Iaeob). Film ukazuje nietypowy trójkąt uczuciowy: jec1en z dwu mężczyt.n
musi
zakochany w kobiecie
J osądzić zaistrozstrzygnąć
to
należy
ni.słY konflikt, gdyż
jest
do jego obowiązków przyszło są
sędzią, któremu

Nieco
spra.wę,
dzlć własną
~tuc;zną. lheracką konstrukcję
reży.
dramaturgicz.ną, osadz.il

ser we wspólc.L-esny1Jl Bukareszcie, wzbogacił Qbserwa<:Jami
z życia, tworząc w ten sposób realistycz,ny melodramat z
wyraźną tezą moral.ną: dojrzalosć czlowie.'<a mierzyć można
ty>1kQ jego pQCzuciem odpowiedz1alności. Główne role w til(l1lę jra para z.nanych ai,torów rumuń.,kiego kina i tea1
tru - Emmerich Scha!I.er
llU<ca Tomoroveanu. leli part·
na
Jest debiutujący
neretn
ekranach AJexani1ru Repa.n.
WĘGRY

Fllł-IARMONIAS
prOłr„

tenor. W

mezzosopran, 1. Byuklewicz -

pióska -

Concerto Cl'OrHo 1-mol,l olJ. a 1111

mle: J, Fr, Haendel -

Kantata „Wybór Herkulesa".

-

22 MAJA, godz. 19.30 -

w

strach (ZSRR).
Cl. Debussy,

o.

Recital skrzypcowy. Daw14 OJ·

programie:

w.

25-26 l\IAJA, godz. 19.30 gent:

z,

Koncert symfoniczny.

DJrJ·

z.

KrłJ•

Płoszaj -

bas, H. Kowalczyk -

T. Klesewetter lżykowskl

Tryptyk

Larghetto

Przybylski -

akrzypce,

fortepian.

w

prqgraQl.le;

Uwertura „Opowieść o dziurawym bębo

K. Mroszczyk -

Die",

z.

Szostak. Sollłcl:

wicki -

A. Mozart, s. PrPkotlew,

MePlaen, A. Dworzak.

„omagslo a

na ork, smyczkOWlł,

na skrzypce 1 orkiestrę,

NiC11laus Cop,rnlcus" na orldt•

str~, P, Hertel -

„Prelude" na baryton, fortepl.aD

atrę.

„Con dolore" na orkiestre.

a. Pietrzak -

29 MAJA, eottz. 19.~0 fortepian,

z.

czyk -

1.

Przyl~cld -

torteplau.,

B. Pietrzak -

w.

Malczew•kl -

Re K.on,truk cJe na fortelłlan Duo na fortepian.

_scherzl mwdcaJ.i"• B. Pietrzak -

•I•

który ml
,,Mężczyzna,
pod1>b11" (bar11<rny dramat psycb.oJogtcznY. reż. Claude Lel9uch). Claude Lelouch, autor
„K-<>l:>iety I mężczyzny", reży.
którego
tser k<>ntreowereyjnY.
każdy utwór witany jest z zad<>WQl~iern przęz wi:jzów. pozostaje wierny swojej raz ustal<>nęl ! wypróoowa11eJ sty.
listyce. W „Mężczyźnie. który
wprowadza
ml się podoba"
~ów cha.rakterystye,ime ~rado-.

„Wynajęty

cziowlek" (barwpsychologiczny,
ny western
ret. - Peter Fonda). Film Jest
aktora
debiutem reż.yserskJ.m
Petera Fondy. Historia dwóch
p.rzyJaclół-k<>wbojów, z których
jeden staje przed alternatywą
dochować wierności przyjacleloWi czy roc1zinle, W rolach
głównych: Peter Fonda, Warren Cotes, Verna Bl<X>m i Robert Pra.tt. „Układ" (barwny,
szerokoekranowy dramat obYczajowy( reż. ora.z scena.riusz

NRF

„Król, dama, walet" (l:>arwny, komediodramat, reż. Jerzy
Skolimowski, według powieści
Vladimira Nabokova)). Historia trójkąta, w którym bohaterka sktania swego mlodz.>u~
k!ego kochanka do zamordowania męża i sama pada ofiaW rolach głów.
rą zbro<lnl.
nych: Gina Lollobrigida, David
Niven, John Maulder-Brown 1
Marlo Adorf.
JAPONIA
JJedora"
kontra
„Godillla
(barwny, szerok-0ekranowy film
reż. Yoshlmitsu
fantastyczny,
Banno). Pow-rót na ekrany P<>P.Ularnej Godzilli. Odżywiający
się węglem i benzyną potwór
Hedora . zagraża cywilitowaneokaże
mu światu, skutec7.11ą
życzl!wej
się dopiero oomoc
rolach
W
ludz,iom Godz.llli.
Akire Jamaucru l
głównych:
Tosllle Kimura,

klarnet, B,

tortePla.n, W programles L

Sonat.lu na klar u.eł I fortepian

Bauer -

USA.
FRANCJA

na podstawie wlasrieJ powieści
- Ella !(szan). Historia n1ęż
czyzny, który d?.ieki żo.nle, robi karierę w rekl;;.mle, a na.
ogari
stępnie sfrustrowany
nięty manią samobójc~ą rzuca
posi!dę i b<>gaty dom I ucie" z sekretarką szefa. W rolach głównych: Kirk Do'Uglas,
Faye Dunaway _ Deborah Kerr
i Richard Boone.

bu, JL AtnbrOrZlak -

K.rzyWeckl -

fortepian, A. T"tanll;t ryton, E.

orklto

Koncert kMnera.Jny. zesp61 „Pło

Muslca." po4 dyr. z. Frlemana. G, Postolow Hajn -

L

B. Il.

złapać"
„Ucl•karl i daj się
(bllrfWnll komeiilll, reż. Mart.<>n
Keletl). Reżyser podejmuje w
11lmie próbę połączenia sensacyjnej komedii z musicalem.
l~ome<ilo-we perypetie bohatera
zaplątanego ~v aferę .szpiegowstwa przemysłowego, ogniskują $ię w<>kól pról:> młodzieżo
na
wego zesp<>łu, usiłującego
s~enie operet.ki wystawić nowoczesne wld-0wiSko muzyczgłównych:
re>lacb
W
;nę.
S;i.nd~r Peesi, Gyu\a ' Be<irog\,
sarolta ZaJ.at.nay, Antal Pager
1 J4lnJ.,

MOTYLE
wis!«) ludzi zanfo.żnych, żyją
cych intensywnie, ale wewnę
U1?0rządkowanycll.
tn,nie nie
wśród
rozgrywa się
Akcja
w
atrakcyjnych akcesoriów
niezwykłych miejscach i obfituje w \mponujące przeżycia,
penetrujące „wnętrze" bohate.
rów. Caleść przyozdo'.biona jei;t
malarską, pastetow11 fotogTaflą
i sentymentalną (ale w sposób
wspólczesny), latw-0 wpadają~ą
w ucho muzyką FrancL~a Lai
składa się motY\V
na którą
oryginalDrzew<>dnl I Glereg
buduiRcych
piooenek
nyeh
rYtm akcji. Po glóWJ1ycti ról
zostali ulublenzaangażowani
cy pul:Jllczno·ścl. wyl:>rt1<ni llPQśród grona najbardziej pe>puutalentowanych:
I
la!"nych
Jean-Paul
Annie Qirardot i
Belmond-0.

B.

1t.

ba•

:tiro•••

Dwle l'lt-nl.

Trzy treA1't
Przybyleld

„Sapporo 12",

llK

Str. 3

•

•

8 "JIS

>Jr 1

A •at
•(M9zsazH> lllllS I (OU
·u · zpolł
-zaiuD) npe1s ·(lr11qn']I nJOl
az.ioi •u 1:111
-ow· ·npJeMD warei2pn z •91 •a1Moaa1aH A\
·zpoa 'e:ldt'l zz in ńZJCI uo1p ·1oc1 vpoJli•N •ą1a1M ·A ·ez
·oc·a ·zpoli •qaeafMOlfJllll.
.A ·1
-eis "lOWZd J'Blł00d
•lid .M •a1so21 vu nll:..rąo a"': 'l:il:lil:t
·11. 'LZ
•Oań1nJp uusou1•1w
·91 ·zpolł
. 'li
'
olla1ązp9f
'1wu11d
A\
>t•ll'J
•n
·zpoli '08 faUOM.lOZ:J llWlV ·in
. A ·n
ńz.1d UOIPlllS '('IS epnH) eiueJ nll:lll{O . 11A\)S02.J1•1W
·oc·e zpoli 'ńJlliPZ
·o - ""'7PiM elin u ." LZ
nlll>JlfO
•oaa1>1ZP91
j\\3ZPIM
•
·11 ·zpoli
· /1. ·oz
'08 rauOMJaZ:J llWlV tn ńzJd aA\osozs e41.1souu1w
·e ·zpoli '112J11!Ul\91M.
uoipe1s ·<e1nH Bt.\ON) irru1nu
'A ·in
·" ·c1 auz:inn mn1Ja1.C.1:s
MaZP!M elin n
·oc·a
·e1 ·zpoli ·z nun
'Z9Z l31>fSMOJfJIOJd ·rn
zpoli
' (M9>lllJ}I)
1e . ńzJd uoip e 1s
„q:>Ajl
lqp
ńZJd 'M9ll]Zpo/W
•t. ·a
e1s1A\ - sw1 e:!ln I
·1ua1w0Jd wap11112s" lll:l,ńll\
:vNZON \()f'Jld
·or ·zpoli 'tt1.9101uaa 1 M9.t
erP 'M91oqa1N - ZC>JAI.
-01un1
zz ńqwnwn'] •07 3M050ZI
•A '8
lll!O~ńM
·in .fzJd uo1pe1s ·szv '(eM-fl\)
·itde1a t ',,'Ja" n10>1oc1 lllof
aisei ·'M A/llW 'h 'LI I 1:1-8-t
'C>101sA1111a>
eiuf9ds
·POd 'S:>i' I) !>fS!Od MlSOZJlSJW
·u ·zpoll •a1tt1.oua1ae .tiL
l · h ·ii
qoń.~ouń?nlp epunJ
a10J11MlO
·zz .l:qwnwn'] ·1n 'ollaMOJOl nuoz91 ·oni
eu1zp
'M(>l:łlASl"MftlO
hz.ld UOIPBlB
•Oli '&!MOJPU11SJ(91\ł A\ M.9.ro1u
." ·oz
llA\1SOU1SlłlJ
l'!S!Od
'A :1
-nt a.Uosoza 1lir:i~ńM
·n ł:qwnum"] ·rn ł:zJd
uo1pe1s ·1swz 1 „HD" ·szv>
: OM.1S11V'JO)f
·11 ·e-G
•1ew
epe1dwno
•ena::>JOM. ·in itud ~lń
; V1ł..\.L:ił'JJ. \I VJDł:il'J
•OlloCIS :lBIBd '(U1UO)ł) a1qll1li
'LI •zpoll 'C1w ·•z - 111plll.M9 •lin u ·11. ·iz
-eJed 1 a1u1enp1,,.. ;; PUl) 3!A\OU
•a1aH ltl..
ol1ap12p91
a2Jot 11u
:s:sos

·eodn zz 1n łiZJd
UO!P81S ''l!Sll}I &uJqa.rs •t. 'Ol

o

o
·ira
-'l!dOJJO a1sa.r'lo
-arzp

A!.911''1

'11>111qn23

M

lłOPISJOd

l"~OUl'l!lJZ&q

~

Ml::>

et.\e1sazo „alln!JI 01

-io etu1!puamo>1Jallt'] op M91s
-n'' 11r::>111d"P" 1sa1 oliaP1s.&1.0>1
VM e1sa1M

•1ozns

2sn1.1eua::>s
Dl11lllads

•„JOP·:>

l3lJ8M'lf"

">izpn

:lp1!.11s:;r zaz.rd

0

ńU1'A!.

01ollA2ld :t1s l'l!lflOds

'.!111N I

·miwv "'

a1l11'l 11

OHN 'nuea

•nre.ni

M

"''o°""'nqnd

wapi:IJMiPPO

mń1np

Premiery
•

•

m1es1ąca
,,HENRYK Vl NA LOWACH" „CORKA ZLE STRZEZONA" „CZLOWIEK ~ LA MANCZY" „JEZIORO LABĘDZIE" - do. 13
„ZACZAROWANY FLET" - do.
„AIDA" - dn. 20 - rodz. 19.

Plac Dąbrowsktego
telefon kas7 377-77

T ar

I
laracsa Z1

Ma

uPLACOWKA" -

a,

ł, 15, 16, 17, 18,

rodz. 15.SO

I, ••

v. -

,,HALKA" - do. 24 - godz. 19.
,,MADAME BUTTERFLY" - do. 2$ - god2. 19.
OGOLNOPOLSKIEGO
I
KONCERT LAUREATÓW
CHOREOGRAFICZNEGO - do. 26 - godz. 19.
„TRA VIATA" - dn. 31 - &odz. 19.

KONKURSU

„MIRANDOLINA" - · 6, 13, 20, 21. V. - godz. li
„PRZEPIS -ZE STAREJ KRONIKI" - 13, 15, 16, 11, IS, n, H, 2s. v.
- godz. 19 Cdozwolooa od lat 18)
TIUTIURLlSTANIE" - 24, as. v. - rodz. 15.30•
1,PORWANl&

w

rodz. 18.

n
„TRĘDOWATA"

Traugutta • t
telefon 272-70

-

(Out.a Scena)
:Więckowskiego

telefon

zs. v. -

rolls. lł

•,KRAM z PIOSENKAMI" - 19, 20. V. rodz. 15.SO 1, I, I, '· ••••
I, 9, 12, 22, 26, ·U, 29, 31. V. godz, 19
,,TE rWOJB CHMURY" -

Jaracza

dn, 1. - godz. 19
da. 5, 6, 19, 30 Clo. 9 - godz. 19.
- godz. 19.
1' I 27 &odz. 19.

111

rOdz, 11,

,,DON .JUAN" -

19, ro. v. - godz. IS.SO, '· •• 10, 13, H, Zł. v.
1, Z, 3, ł, I, S, I, 9, IO, 11, U, 13, 15, 16, 17, li,

dn. 3, 25.

„DZIEJE GRZECHU'• -

U9-58

<ma1a ;>atai
Zachodnia 93
telefon 219-58

9br. Stalingradu 21

telefon 350-38

P6lnocna

47151
telefon 819-58

v. -

rodz. 19,15

dn. I, 8, 8, 9, !9, 30. V; -

godz. 19.tS

!2, !3, H, 25, H, 27, H, 31. V, - godz. 19.11
;,r..EZTERN" - 19, eo, SO. v. - codz. 19.15.

i,DLA Mil.EGO GROSZA•• - dn. 12, 13, 16, 11, eo, 22, 23, H, H,
n. v. - godz. 19.15
„KARABINY" - Clo. 19. V, - Kutuo
„CHLOPIEC Z GWIAZD" - do. 31. V. - 1042. 11 I 15.

sodz. zo

„ZABAWA W KOTY'• - do. S, 10, 11, 18, 11, 20, V, - godz, ZO
,.MOTYLE SĄ WOLNB" - do. ł, I, I, 8, 9, 18, 19, U, 30. V. codz. 20

„LEKKOMl;SLNA SIOSTRA" - dn. 12. 13, 15, 22, 23. v. dn. 27, 31. V, - godz. 20
„CZEKAJĄC NA GODOTA" godz 21.30,
„POEMAT OTWARTY" - do. 25. V.

„UCZEN DIABLA" - dn. 2, a, 16. v. - rodz. 15.SO, do, 1S I IO
godz. U, do. n, 18 I 2ł - godz. 16.
„ARKA DOBREJ NADZIEI" - dn. 2, ł, u - coda. 19.15, do. 10
godz. 11.
„KLIK KLAK" - do. S, S, 8, 9, U, 13, lS, 16, 19, 22, ZS - rodz. 19.tS,
dn. I - godz. 19

„KOTKA NA ROZPALONYM BLASZANYM DACHU" - do. 13 godz. 15,30, dn. 6 - god2. 15.15,
„PERLA" .-. do. 12 - 1odz. 19.15,
„WIELKI CZLOWIEK DO MAl.YCH INTERESOW" - do, 25, 181
27, 29, SO - godz. 19.15, do. 26 - godz. 16.

U, V.

„WIELKA ALEJA" - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, U, 25, 28, 27, Zł,
SO, 31. V. - cod z. 19.

-

„KRAINA USMIECBU" codz. 19.

1, I, I, I, S, I, 8, 9, 10, 11, U,

„SABATH ŻYCIA" - dn. 3 - Krośniewice, ł - Ozorków, 5 „KRUK" - do. 2 _ Szadek, ł I 25 - Lódt, I - GoClzlanów,
Sieradz, 6 - Leczyca, 8 - Pabianice, 9 - Wieruszów, IO - Warta,
8 - sempolno, JO - Lask, li - Izbica KuJ., 12 - Bełchatów, 15 li I 18 - l.ódź, 15 - Brzellny . 16 - Pajęczno, 17 - Zgierz, 19 Burzenin, 18 - Gorzkowice,
Nowe MJasto, 17 SuleJów, 16 Wieluń, 20 - Radomsko, 22 - Glinnik, 23 - Zelów, U - Widawa,
19 - Wolbórz, 22 - Koluukl, 23 - Klonowlec, Zł - Niewiadów 25 - OsJaliów - godz. 19.00, 12 - Piotrków godz. 11 I 20.00, 26 goClz, 19.00, Do. 3 - zd. Wola godz, 16 I 19.00, 6 - Skierniewice
Kutno, 29 - Tomaszów.
godz. 15.00 I 18.00, 9 - Tomaszów godz. 11.00 I 20.00, io - Toma.
Kopernika 8
c_o_d2_.__1_9._oo_.____
- __i._ó_d_t_,__
- __d_n_.__2_,__
L_o_N_Y_·_·__
__
z_w_o
__
....w.y
K.o.n.1n...................................--."·D·O·N--•K•l•C•H•O•T
....
29.••__
G.o•d•z.1a.n.ó.w
- ...
1p.1.e.n.er.>•••2.s...
....
__8_-8_8„..........s.zó.w
„„„„„t.e.1e_f_o_n__01

Wólczańska

5

telefon 258-99

Str. 4
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„ZLOTA RYBKA„ - dn.: !, s, ł, 5, 7, li, I!, tł, 18, n, ta, 19, u,
23, Zł, zs, za, 28, so, 31. v. cod z. n.30: dn. s, n, 20, 11. V rodz.
11.00.

WYSTĘPY GOSCINNE TEATRU Z RUMUNII dnia 9 I IO. V, godz. 11.30,
woj. kleleoObJazCI: „SZEWC KOPYTKO I KACZOR KWAK" -

tle atrzeronau
„Córka
baletem,
je.st oajsta..t·sz.y m
któn przetrwal do dziś w
repert11arze teatrów od czasu powstania haletu li. od
Po ra:a,
XVUJ w
końca
p lerwsz.y wystawtono llO w
1789 r. w Bo.rdeaux, w
Jeana Oauchoreo~a!l\
lego
berva.la, który był
E(lównym twórcą, autorem
libretta I pierws:r.y m choreo g-rafem.
W 1828 ro.ku ,,Córka tle
ulnteresowala
strzeżona"
francuskiego kompozytora
Ferdinanda Herolda. który
skomponowaJ muzyke do
li•
znanego
powszechnie
bretta - pra.prem lere przy.
paryska Grand
e:otowala
Opera. w roku 1959 John
Lanchbe-ry, kompozY1or 1
dyrygent angleLsk:I. doko·
nuje ada1>tacJ1 muzyk! Ferd inanda Herolda I w 1960
roJtu na scenie londyńsk!el
Garden.
Covent
opery
orezentuJe
RoyaU Ballet
oremiere „Córki" w choreografii znakomlteąo Fre.
dericka Ashlona.
Reallzat<>rzv orze<lstawlenla w Teatrze Wielkim w
Lodzi, którvm1 s1.1: W. K.a.
mirski kierownictwo mu:r.yczne, E. Papllóskl tnscen!z.acja, reżyseria t choreografia, L Doblookl scenografia, prz.ygotowuJąc oremlere „Córki", opteraJa ·~
londYńsklej
na
Właśnie
wersJ! z 1960 rokU: w te1
wers:1 bedzl„ t.o więc POlla.kkolska orapremlera,
wlek w Polsce balet „Córka tle strze10na•• posiada
boe:at.e tT""Ycle.

•

•

• wYSt•·

Teatr Powszechny
pl z premierą komedl4 Alek.
„WIELKI
Fredry
sandra
CZLOWIEK DO MALYCH
INTERESÓW" w re1yserll
H. Szletyńsklego. W <1!6W•
nych re>lach m. tn. wvstapla A . Foinel I "· NlemczY-k. Bohaterem komedii
1est Ambroży Jen.t.alltleW1ci
I t>ełna
zabawna
!)()Stać
PomY•
nlespodzlewanych
s!ów. C2.!owlek, który
mu.i.., .,ię wsz.ys1lld4n.

w•

kte,

llK

Str. 5

&tJ!I)Jlł_f!]l]ł(tJ/llłil{1]1Jł(tl!NJl.!Jl1JB.:
W///////////////-'-'///////////////////////////U'/////// /////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////.U///////////.N'//////L.N'//////HM
#

Swi~to

i-majowe spt:dziłi łodzianie
pochodzie, na festynach i zabawie

*

'7 cwraJ w godzi·ntJJCh popołudn low11ch w wielu pum-kt<l!eh mk·
! sta, na pl.a.cach 1 w p(brka.ch od.oywa.ły się imprezy Qirty1 Stl/CZne zorga ni.zcwane z okazji 1-maJow"1170 6więta. Pl„~•ntL,
si1mec::na pogoda spra.w!la.,
że ogląd-a.la i okl(b.Jklwllto je

.
dzies iątki ty&.ęcy łodzian.
W chw1u, gdy przyiJ11! i&my t;lo parku im. J. Ponia.towski.ego a.ku.rat k-0P.czylo się przeasta.wi.enie PT „Arlekin" pt. „ We·
sola m04ka.-a.Ua". Miejsca najm!od.siy.ch w!d.zów prz.ed muNlCł kon•
certową
~ajnio-wa~i dorośli, oia nich rorga.nirowa•ny ;ostal koncert
"
„ W ryrmle waica" w ·w !f /c.onan,L u anvstów TetLtru Wil!Lkiego i Fil·
11.a.rnwrH. Byl t.o pierwszy program z priygQtou>ri;neg() cyklu tema.·
tycmycll. koncertów plenerowych, które odbywać się będą tu. w
okru i e 1.et11.imi. Na. długo przed tą imprezą gromadzi.l i się w parku
Poniatowskiego zwolennicy muzyk i. W qlęb i parku na.wmia.st l!poty/catt.amy ca.le rod.zony , które wybraly się ruz wiosenny spa.cer. Wlelę
osób taJcże korzvswJąc z pięk.nej pogody opa./.ato się na. łaWka.ch.
I{olejny.m ef.(bpem na.szego reporter&klegC> rajdu był Park LUdowy
na Zc!.rowlu.
I tu. również zgromadziły s ię tłu.my mieszl<ańcc>w
Łod1z1. W mu.szli koncertowej wyis.tępow.ała Estra.da. Łódz-ka z progrQ;ntem „E&tra<la de W!}na1jęcia.".
Wśród wid.~ów zdee!l<lowanie
przewa.ta!y na•sto<a.t•ki. Nie dztwneg-0. Zespól wok.a.Lno-1.nstrumentalny
pod kierownictwem Boqda~a ~ma.gały
2decydi0owa.nie prefer<">Wal
mu. z.ykę mlodzlei-O<wą. N{Ljno·wsze przeboje mieit ta.kte w sw.vm re·
pertua.rze pl.ose.nk.a.rze: S l\Hk<>lajczuk. W. Krop fdlow&ka., J. Lasnow&k!L t K. Konrad. Zda.n iem orga.nizatorów wypada. sobie tl/''Jk-0
tyczyć, (bby ttLka frekwencja byla .uz.w•&ze.

Turniej o„Srebrną Patelnię"
poezątku maja eto
września Hl 1·estauraQJi i

Od

końca

ba.rów
lód?.\>icll uozestni<:ZYć bedzie w
kC>nJ<urs'.e o „Srebrną Pateln \ ę".
Wprawd!!.ie w ub. re>ku w sman-

Ludzki odruch
Na uznanie zasługuje cz.vn
nieznanego kierowcy, który
wykazał
zainteresowaniP
ludzkim
niesz;częściem.
10 kwietnia o godz. 10.30
zaopiekował się on zemdl"ną, leżącą na ulicy starszą
kobietą, rencistką , odwożąc
ją samochodem do szpitala
Dzięki temu pięknemu ges.
towi nasu Czytelniazka p.
K. Nowakowska
jest
ju7
zdrowa. Odwiedziła ona naS7:ą reda.keję prosząc o podziękowanie w
jej imieniu
szlachetnemu kierowcy, czło
wiekowi przez duże „CZ".

(zch)

J. Ficowski
czekanie na
sen psa. WLlt. 1973 r. str. 188,

u.

J

blem.

u

Alex WLit.

Jesteś

1973

tylko dla·

r. at.r.

310,

22.

J Garztecki
Koralowce.
WLit. lt73 r. str. uo. u 25.
T Stęl>Ow~kl - Se.rwaey W!I·
~len
detektyw prywatny.
WL 1973 r. str, 182, u 10.
LITERATURA
I.

Kraszewski
Lalki.
WL!t 1078 r. str. U'7, tJ w.
s. żeromskl - Opowiadania.
Czyt. 1973 t. str. 354, u M.
A. Pusi.kln - Eugeniusz O·
niegtn
PIW 1913 r. str. !Dl,
zl 20.
J.

kl stanęlo 21 lo.kaJI ga~trono
mlci..'lycll, ale niestety, niektóre
z róż.ny.eh
względów,
m . I.n. na skut.ek r-emo.n.tow WYcotaly su: z ucze:;.uu-ctwa. Re·
stau.l'ac;a „Stylo-wa" przY ul.
Wojska Po-Lskiego ln!ormowala
np. swoich go,,'Ci, że nle m.a
dań
konk.Llll·so-wych, pon.ewa.ż
rzekomo
za•braklo
i;urowca.
Mtejmy nadt.leję, że tego ro-cl.zaju przykłady nie oo-w-Lórzą się w
tym roku.
ZacMcaJące
są
nagrody dla
najlepszycll restaura.cj; I ba·rów
w skali ogólnopoJslvi.ej, ale czy
któryś z lód:z:kleh lokali znajctzie
się w czołówce brudnC> prze\vJ.dzieć.
Jak dotyehez313 tylko
jeden raz udało się to „Ha.lee".
Naszym zdaniem d~e szanse
mają ta·kże „Lu<!o.wa"
i „Ka.
szubska" ja.ko restau.racJe foiliklorY&tyc-All<!.
Organluote>rem konkursu jest
w tym r<l'ku LPPQ. • wśród'
c~onków
ke>misji konku.rso•weJ

znajd.ują

"
-,;
di'

0
~

ka·tego-rll kategorii -

zgłoszonych

3 potta,v11y. a III
2 potrawy. Wśród
dań

znalazły

się

m. i.n.: plerobkl z serem l rod·zynkam•l, ro1ada z na.dzienlem
polskim C„EUJropa"), zraz a la
Zagłoba
i
blgoo
sta.ro·pols.k:.i
(„HaJ.ka"), ryba po polSJk,u („Tivo-ll''), zwpa sle>wiań sk~ i za.Je·
wa~ka na ba1
rsz.cz.u f„Ludo•\Va"),
Z'raz a la Kilińs>kl („Pod SzewczY'kl·em "). tla.c:r.kl z żC>łą<l>ków
c„Sródm\ejska"), żwrek z szynką i Jajkiem („RarytaJS"), chlo<lnik
owocowy
(„Rekord")
fila>CZlld jar.silcie („ WZ.OTCOWY").
Kll!S.

W

łódzkim

Ł6dzcy działkowcy
mują stały
kontakt

utrzy·
z użyt
kownikami ogródków z sąsie
dnich krajów,
zwłaszcza
i.
NRD i Czechosłowacji. Na za_
proszenie Czeskiego Związku
Sadowników i Działkowców

wyjeżdża do Czechosłowacji

....

&:

tali:że prz.oclsta.wl~
ci.ei.,. LKKFIT I w~·id:z.iału Handlu.. Res.tau.ra.cJe I ka.tegorli bę<ll\
musiały mleć w c\a,glej eprze<l.aży ~ potraw konkursowych, U

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

„Pod Kuflem"... w kuflach
-.Pod Ku:flem" bez ku.fla" felieronłe pod
tym tytulem
pisa,liśmy, :te w
p!JWia.rn.L „Poo
kuflem" kelneir-ki po<la.waly p:wo żywieckie po prostu w butl'>lkach. Otrzyimaliśmy
w tej
spra.W\e ";yjaśnien!e nadesłane
przez Ló:i·Zk ie Pned.s!ęb'or~~wo
Prz.e.mystu
Gastronom~cz.nego,
w
którym czytamy m. in :
„Przepr«>wa.dzona
w
piwiarni
„Pod Kuflem" kontrola wykazala, że zakład dysponuje wy.
starczającą ilością kufli do piwa, a.by właściwie «>bslużyt
k«>nsumcntów. Zdarzają się Je·
dnak sp«>radyczne
przypadkl,
że konsumenci ŹYCZJI sobie wypió piwo bezpośrednio z butelki. Na ogół prośby takie były przez kelnerki spełniane. Po
ukazltniu się Waszej nntatkl,
dyrekcja
Wydala zarządzenie
w

zoo

Jenoty pod opiekq„. kolki
W zoo wiosna w calej pelni. Na wybiegach są już wszystkie z.wler:zęta. TyLkC> papugi
przebywają
je$zcze w zimowym pomi~zczenlu., po.nieważ
remcmt ich w<>lier z11>k<>ńazy się
dopiero za dwa ty>go-Onle. G~o
mad·ka papug odwied:zama jest
bard:r.o chę~nie m. in. dla.tego,
że od tych ptaków mowa
u&lyszeć
wlie!e fil.ów, najczęściej
u~iocia"
1Uib
,.jak s i ę na.~y-

przygotują
także
dzieży (wykon·anej

pokaz

wa.sz"? Te wyrazy zresztą równ ie często wy'lrrzykują d zieci.
Od najwięks-zej
papugi „hia cen1>C>wej", której długość dochodzi do 1 metra stys.zy się
natom·i·a.st gairctrowe 0 azra".
Na.jm!J<>ds·zym
por.zychówJtiem
są
male Jenoty, którym i oplel<'U.ią
się.„
kotki.
Natomi.ast
dwutygodlni10we ty11rys ięta znajdują

się

pod

trooJmilWą

op : eką

swojej ma.tki. Pa.wiainek. który
nieda,v:no przyszedł na
9wia.t jest u1u·bieńcem
całego
stada.
rÓ"-'!Tl i eź

Lada m<>ment

łódzkich działkach
n-

własnorę

cznie), która nadawać się bę
dzie zarówno do wypoczynku,
jak i do pracy na działkach
( Kas.)

ocz~lw.ane

jest
z jaj strus!llt
emu. Nastą.pl to w pierwszych
d•nlach maja, kie-dy -to uplywa
&ze§óclziesięci<>diniowy
termin
wysia.dywa.nia jaj, In.ne ptaki
jak n.p. labędzle, ctztooie gęsi 1
kaczki dopiero buduJą 5\\"(}je
&1nia2.da. (K,as.)
w~•kl!ucie

się

w·-----------------------------

połowie maja 3-osobowa delegacja polskich użytkowników
ogródków.
W
Pradze czeskiej przewidziane jest obok
wymiany doświadczeń, podpisanie umowy o współpracy.
Poq koniec maja w r.odzi
odbędzie się posiedzenie komisji działkowczyń
istniejącej przy
Krajowej
RadziP.
POD w Warszawie.
Nara<l;i
dokona oceny pracy aktywu
kobiecego, a ponadto uaeslniczki obejrzą pokazy kwiatów,
które zorganizują 4 ogrody:
im. Dąbrowskiego, Obr. P"koju, M. Mireckiego i Mille.

nium. Lódzkie

.!4
~

6ię

WYSTAWA KWIATÓW
na

WyJątko1c-o dużo osób g>'Omad~llo się w pobti.żu zoo. Kclej.k<L po
b ' lety sięga~a k'!kudzles'eel11 me~rów. JtLk na.ni ośw:a.rt.cz11l kler1,11vnik ogrodu Zoo!.'.>gicznego M. Blas ia·k za.notowane rekordową fre'k·
wencję ponad IO t11s. osób.
W te.i s·ytuacji Z'decyd,owan.o &ię
pne<Uu.źyć QIJwa.rcie oqrodu eto gOdz. 19.30.

il

PROZĄ

zł

Na meclat spisa.la się też ga•stronomia. Spot;ka< iśmy tut.aj wyJątkh
du.i.o rwcho<mv·c h pum.któw spr:eda·iy napojów. Lodów ! stodveiy.
M i mo że dochodz iła już gad.z. 17 zaopa.trzen!.e bylo ba.rdzo dobre.

wo

(.i.ziałkowc.zynie

zabraniające

wania piwa

l<ęlnerko~

podabutelk&cb„,

w

CS

t:z

Straż Pożarna

Ol
S95·SI

Ol, 6&S-11,

.,°'

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja lrnlejowa
'~5·11
Informacja PKS
285·91, 1u-20
Pogotowie wodqc14«owe
135-łl
Pogotowie gazowe
395-15
Pogotowie energetyczne
334·28
Pogotowie ciepłownicze
zaa-a1
TEATRY
WIELKI - nieozytnmy
POWSZECHNY
godz. 15.30
„ Uczeń ctia·hla",
godz. J9.13
„Arka dobrej na&iei"
NOWY - g<>dz. l!t.15 „t>z!ł do
ciebie przyjść nie mogę'',
MALA SALA nieczynna
JARACZA - i<>c!a- 19 „Kitam S
piosenkami"
TEATR 7.15 i<>dez. 18 l li.U

e

e

=

I.

la.t 1ł l(Od2. 10, 12.15, 14.30. 1T,
(19.30 - seans zamkn i ęty)

ZACHĘTA.

„Ga.ngstersk.l
wale" (!ran.c.) od lat 16 1odz.
10. 12.15, 14.30, 17, 19.30
LDK - „Za'dUS."llki" (poi.) od lat
16 godZ. 15.15,
„Jak dalek<i
stąd, jak bliStk:o" (I>ol.) od lat
18 g<>d.z. l7.30, 19.4;;
STYLOWY - „Wl>pomn!enia 11
przyszłości" (A) (NRF) od lat
14 godz. 16, 18_ ~o
l!ITUDIO „,Ludzie przeclw.!M
sol>le'' (A) (wl.-jui:.) od iat
18, godz. 18.SO, 20.30
TATRY - „Ocalenie" (po!.) od
lait 16 godz. 12. 14, 16, Pvi:ełlna.n i e z filmem:
„str%al w
ciemności''
(a.ng.)
od lat 11
g-Oodl:. 10, 18, 20

uśmiechu''

iOdz. 17.30 „Złolta
.ry'l1ka"
PINOKIO
IOQd%. 17.)0 ;.Lt.s
detektyV<'"
CY~K WIELKI l(odz. 1ł

P ALMIARNlA

-

(k&IA

ll10CZ3"ft.ll.I

17, 19
DKM

„Morze w <>gniu••
(radz.) od lait 14 gooz, 16, 19
GDYNIA - „O.Zielny wojait R<>solino" (Bl (wl.-jug.) od J~t
H ~19.30

10,

12.15,

14.3-0,

l7,

HALKA 1,S7Jk1a.na k;u1a" (Al
(pe>\.) o.cl lat 14 g. 15.30, 17.30,
„Opowieść do podusz.k'." (USAl
o<l la.t 16 godz. 19.30
1 MAJA „Wielka włóczęga"
(~ni.nc.)
od lat 11 godz. is,
L7.30, 20

BAŁTYK

- „Układ" (USA) od
lat 18 go.da.. 9.30. 12. U.ł5,
17.15, 20
LUTNIA
„Smlerć CUr:>nefo
króla" (czeski) -Od lat l8 li·
10, 12.15, 14.30, 16.łO ,
„Alek·
sa.n.der Rublow" {radl!..) i<>4z.
POLONIA ,,Poszu.ltlwa.ny pC>s:r.ul<iwana" (Bl
(Pol.) od
lat 14 godz. 10, 12.U, 14.30, 11,
10.30

WISLA „Ozł-O<Wlek
(A) rrad.-z ...,s.zwed'llki)
14 gooz. 10, 12.15,

;,Hra-bó.na -z Ho:igkon.gu" (a.n.g.) od lat 14 e:ooz.

CZA.JKA -

~Il.ODA GWARDIA
cie startować" (A)

ltlN A

stamtąd"

Od

lat

lł.30,

17.

19.30

WLOKNIARZ - „Tylko wtedy
gdy się śmieje" (ang.) od lal
lł
godz. 10, 12.38, 15, 17.30, l!O
WOLNOSC - „Poszukiwany
postu.ldwana'._'. (B) (pol.)
od

.u;,

11.

30

1~,

225,

DYŻURY

MUZEA

LODZKIB ZOO

14,

Narut.owlc:za u,
Lut.omlersk„
146, Dąbrowskiego go, Obr. Stalingradu 15, al. KoścLunJti łl
Zgl~ka

P iotrk<>wska

ARLEKIN -

SZTUK! Cul. W!ęckow1kleit0 M)
godiz. 9-15
HlSTORII
RUCHU
REWOLU•
CYJNEGO (ul. Gdańska 1S)
gooz. 9-.lS
BISTORU
WLOKIENNICTWA
(Piotrk<>Wsk.a 282) godz. 10-17
ARCHEOLOGJCZNB
I
&rNO·
GRAFICZNE (PL Wolnośal lf)
godz. 11-11
EWOLUCJONIZMU (.park: SleA•
kiewiCUl) &'Odz, 10-17

10, 12,

DYZURY APTEll

eodz. 10 "Kraina

czynne w god-z. t-11
czynna do &'Od~ 17)

e.

v:e em·oro•• (wl.) od lat 18
gooz. 19.30
POKO.J - „Król Lir" (A) (rad1„)
<>d lat 16 goo:z. 16. 18.U
REKORD - „Brylantowa rek~"
(A) (radz.) od lat 14 godz, 10,
12.13, 14.30, „.Dziewezyna inna
.niż ·wszystkie"
(a.ng.) od lat
1B godz. 17, 19.30
ROl\fA
„i:;o .na godrilne"
(poi.) Od lat 11 godz. 10, (U
sea.ns za.mkm l ęty), 15. „PieknC>ść dnia" (franc.) o<1 lat li
g<>dz. 17.15, 19.30
SOJUSZ - „GtJ.oWiek 2 J,i-3"
(poi.) od lait 14 go.dz. 17, 19.15
STOKI - „z tamtej strony teczy" ~poi.) od l;r.t 16 &<>dz. 16,
18, 20
SWIT - „Upa.de'k cza·rnego kon·
sula" (A) (rad-z.) od lat 1ł
godz.

,,Trędowata••

MUZYCZNY -

19.30

Kolo Nauk<>we Anglistów zawiadamia, że 2:ebranJe dla kandydatów na I rok fiLologii angielskiej odbędzie sie 2 bm. o godz. 18,
w gmachu Filologu Angielskiej, al. Kościuszki 65 (wejście od ul.
Zamenhofa).
e W sali kawiarni ŁDK (ul. Traugutta 18) dziś o godz. 18 Im~
preza z cyklu „Wieczór Lukullusa" pn. „Zielona dieta". W programie m. in. pokaz biżuterii, degustacja nowalijek, gitara i wiersze oraz loteria SDH „Central".
Zapisy na kurs tańca towarzyskiego I stopnia r9zpoczyna·
jące się 8 maja hr„ przyjmuje MUlK Włókniarzy „Lodex"
(ul.
Bu~ka 17/.19), tel, 815-lł.

Impręzy o podobn11"71 chairaJderze odbyiwa.ly się wczoraj ta.kte 111
pa.rku im. 1 Ma.ja..
P!a.cu Zwyclę~twa. na S6Cbrym Rynku. Organizowane były zooa.wy t°'necrne ! projekcje fi.Lmowę. Wszędzie i.pet..
kać był.o mo;im.a. rozbawione tłumy mieszkańców n,a.gzegC> miaos.ia.

O ISU

W AZNB TELEFON'!'

Informacja telefoolczoa

Od.wi.ed-zUttmy u;.c:ora•J trokże pa.rk im. A. Mid<o!ew!cza. na Juli.a·
nowie. W pobiiźu muszli kon,certowe} zebnuo się bu•ta.) k·ibka. tll'S!.ę·
cy os-O!>. Co chw'ila wyb!llChaly sCLlwy śm ie.chu. Powodem tego byl
wbawny me>'U>Log w wykonan,!u akt.orów A. l.ągwy ! B. W'l§n!ewaklego. Za chwilę na .te<l'nie poja.w!l się zespół tańców regionain!l<'h
z za.k,adowego Domu Ku.1tllry przv ZPB
im. J. Marchleu,•sk!ego.
Trzeba przyznać, ie wy.stępy tLma.torskie niewiele odbiegały poziomem od za.w-Oct<>wvch. Najlepiej oceniła. to pub!icz.ność na,grad.zając
wszysbklch wy.stępujących rzęsisty.mi okla.skami. Gdy odchodz!l.iśmy
odbyW<U s-ię t(bm poka.z bka·nm wypr0d11.kowamych w za·kladach im.
J. Marchlewskiego. Caly program wy.reż vserowal i koinfera.n.sjerkfl
prowamu s. RosiaJk.

-

„Pozwól
(radz.) od
la·t 14 goda:. lQ, 12.15, 14.30, J 7.
19.30

MUZA kob let"

„M<>ooerca samotnych
(NRD) od lat 18 a.

15.30, 17.45, 20

„Pora.cl·niJ!:: żonatego
(USA) od lat !S

OKA

mężczyzny"

god2.

10,

POLESIE -

12,

14,

16,

18,

211

„Helm Aleksandra
(radl'..) od lat

Macedońskiego"

11 g.odz. 17, „Hetroitna" (NRD)
Od la.t H ~O<liz. 19
POPULARNE
„12 mesel"
(.radiz.) o4 lat 11 godz. 16.30,

„Anonima Venezl11a10"
(wl.)
od lat 16 gooz. 19
PRZEDWIOSNIE „Pojedynek
rewol•werowców"
(USA) od
lat 16 giod:z. U.30, 17.45, 20
PIONIER - „Win:n~tou i Apanacr.i" (·Ju g.-NRFl od lat 11
fOd;z.

13.30,

17.30;

„WaJ<a<:jf!

SZPITALI

Szpital Im. M. Madurowkza ul. M. Fornalskiej n - :!.Ciel•
nica Polesie oru z dzielnicy
Sródmieście z por&d.nt
K. ul.
10 Lutego 7/9 .
Szpital Im. R. Wolf - aL
Lagiewnlcka 3ł/3' dtielnica
Bałuty

Szpital Im. e. .J«>rdana - ul,
Przyrodnicza 7/9
dzialn.!e&
Widzew.
I Klinika Pol.·Głn. - U), M.
Curle-SklodowskieJ 15 - di.ie!·
nica Górna.
Il Klinika Poł.·Gln,
al.
Sterlinga 13 - dzlelni~a Srt!>d·
mieście porac!·n!e K - Nowotki 60 I KopclńsklejO 82.
Chirurgia ogólna S-.p!tal
l.m . Barb!okieg-0 ('Kopcińs.kiel(<> ł2)
Chiru.rgia u.razowa - Szpital
im. Jonschera (Mili()nO'W& H~
La.ryngC>le>gla
Szpital un.
Pi.rogowa (Wólozańs.'ca 195)
Okul istyka
Szpital 1m;
Jc.nschera fM!il!on<>wa H)
Chirurgia 1 1aryngolog1a d::i.,_
c :ęc a Instytut Pectlatril AM
(Spor-na 36/50)
Chirurgia szczękowo-twar•.owa
- Szpital Im. Batlllckiego IK&p.
cińskleg<>

22)

Toksylro!ogia - Instytut Medycyny Praey (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska Stacjl
Pogotowia Ratunkowego pr:ry
ul, Sienkiewicza 137, teL 666·61
Og61nol6dzkl
TelefruuC?;nY
Punkt lnfo.rmacyjny dotyczl\cy
pracy placówek służby zdrowia
telefon 615-19. C:ZY'!\nY Jest w
godz od 7 do 21, opróc1 Die•
dpiel I świ!\t.
- ..-------~·

.DZIENNIK Ł()D~I m 103 (f&l') .ł

,,Predom - Prexeru

dla domu, biura ·i :kina
ŁÓDZKIE ZAKLADY KSEROTECHNICZNE "„PREXER",
KTORE ZNAMY JUŻ Z WIE
LU INTERESUJĄCYCH
IWNS1'RUKCY.JSIĄGNIĘĆ
TECHNOLOGICZI
NYCił
(JNFORMOWALISMY
NYCH
O
CZASIE
NP. W SWOIM
ZLOTl'M MEDALU NA TARKSEZA
GACH LIPSKICH

o:

121 mi nut z fa ;· ką
Robert Toulds utrzyma! swój
dotychczasowy prymat w konku rencji palen ia fajki I ustanowił nowy rekord W. Br:,rtanii.
W „Cafe Royal" zdotal utrzymać żar w fai<'e przez 121 minut I 16 sekun<l , ocz~·wiście n ie
nowym
<'Vbucha
uz upełniając
tytoniem. Mls·trz otrzymał srebrny puchar i 1000 funtów nagrody,

-złolv~h

Totalizator Spor łowy
na Zamek Królewski

dów

najbliższą niedziel~,
s ię

(„Syrenau i

pani domu wie ile
jest z szybkim wyprania"
suszeniem ' „małego
w
np. pieluch, szczególnie
i
warunkach kiedy kuchnia
łazienka nLP. należą do pokaź
powinno
Problem ten
nych.
proste urzarozwiązać dość
ścienna suszarka do_
dzenie
mowa, skonstruowana w ŁZK.

Lecz suszarka, choć praktyczna, nie jest bynajmniej szlagierem technicznym „Prexe_
ru". Jest nim natomiast zakopiarka
pewne powielacz elektrostatyczna KE-1, urzadzenie pozwalające w spo.sób
au tomatyczny uzyskiwać ok.
600 kopii formatu A-4 (tak7.P.
formatu A-3), albo odbitki na
taśmie papieru szerokości 300
mm. Można więc przy pomocy KE-1 sporządzać kopie katalogów, kart informacji tech_

6 bm .
kolejne losowa.:i.'e
numerów Toto-Lotka, a także
rzecronagród
atra.kcyjn;nch
wych.
Dla b iorących u.dział w po<lwójnych zakładach przygoto ,vano niespodzia.nkl w postaei
domku jerlnoro<lz.innego w Warszawie oraz dwóch samochoW

odbędzie

Każda
kłopotu

Pozwala ona wysuszyć 4-5
kg bielizny w ciągu 30-120
min. Można przy jej pomocy
szlafrok,
np.
także
ogrzać
albo nawet wvsuszyć się po
kąpieli w miłym ciepłym poskalkulowano
wiewie. Cenę
przystępnie na 1350 zł. Pierwsza partia uniwersalnych suszarek ściennych ma się ukazać w sprzedaży w łódzk i m
dla
(gratulacje
„Central u"
łódzkiego przemysłu i handlu)
już w bieżącym kwartale.

Domek
za... 20

ROGRAF KS-4) ZNOWU MA.
ZAOFEROWANIA
DO
JĄ
NOWOCZESNYCH,
KILKA
POSZUKIWANYCH I CIEKAWYCH NOWOŚCI. ZACZNIJMY OD NAJPROSTSZEJ.

Powielaci: jest dziełem zeskonstruktorów z ł.ZK
kierowanego przez głównego
konstruktora mgr inż. J, Janikowskiego. Uczestniczyli w
tej pracy: A. Jung, mgr inż.
Z. Wiśniewski, T. Romaniak,
A. Barnik, mgr inż. G. Roi:niata, inż. H. Nycz. Technologię opracował inż. T. Górski (gł. technolog) wspólnie 1
Siekaczem.
J. Chrostkiem i
Zorganizował montaż serii in10. egzemplarzy
formacyjnej
- Cz. Sitek.
połu

z.

Aby powielacz mógł kopiotrzeba było 'opracować
technologię polskiego papieru
fotopółprzewodzącego. Jest to
Korczyń
zasługą doc. dr A.
i dr T. Sobierajskieskiego
go z Instytutu Chemii Nieorganicznej PŁ oraz mgr inż.
Z.
K. Palenika i mgr inż.
Rogaczewskiego z Instytutu
Papierniczego.
Celulozowo
wać,

Produkcję

wywołują

Z nowości dla kin warto
wymienić prostownik krzemowy PK-120 służący do zasilania projektorów zawodowych
Jest to urządzenie
35 mm.
całkowicie zautomatyzowane i
ok. czterokrotnie mniejsze od
dotychczas stosowanych. Skonstruował je mgr inż. K. SobJ. P.
czyk z ŁZK.

„Trabant").

GOTOWKOWE
WP t. ATY
SEKRETARIAT
PRZYJMUJE
(PIOTRKOW·
„DZIENNIKA"
SKA 96, LEWA OFICYNA, Hl
(WINDA CZYNNA),
PIĘTRO
CODZIENNIE W GODZ. 10-16.
OTKZYMUJE
WPt.ACAJĄCY
POKWITOWANIE ORAZ PAPLAKIETKĘ.

NAZWISKO LUB NAZWĘ L"1·
Sl'Y'l'UCJI PUBLIKUJEMY W
GAZECIE.

MARIA WISI.OWSKA

REWOLWER •••••••
. . .M~~~~o~
- Dlaczego tak patrzysz ciągle na drzwi?
- Może ona tu przyjdzie.
- Znasz ją?
- Nie znam osobiście.
- A ona zna ciebie?
- Pozna mnie, z pewnością.
- Gdzie cię widziała i kiedy?
- Jakieś dwa tygodnie temu, na bulwarze RichardWallace.
- Byłeś u niej w domu?
- Nie. Widziała mnie przez okno;
- Sledziłeś ojca?
-Tak.
- Dlaczego?
Alain milczał. Maigret uznał w duchu, źe posunął się
tym pytaniem za daleko. Spojrzał na niego, Alain· spuś
cił głowę i powiedział:
- Nie wiem, po co pan to robi.
- Co?
- To wszystko.
tyle
Oczyma powiódł po tej sali, tak luksusowej zbytków, tyle przyjemności ofiarował mu człowiek, który, logicznie rzec.z biorąc, powinien był wsadzie . go do
więzienia.

- Jedz, chłopcze. Ja właściwie od rana nie miałem
nic w ustach. A ty, jadłeś co?
- Bułkę z serem, I wypiłem szklankę mleka, w barze
mlecznym.
- Potem„;
- Co potem?
- Zobaczymy.
- Co pan chce ze mną zrobić?
Lubisz podróżować samolo- Wrócimy do Paryża.
tem?

.

płynów

cych opracował Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego.

•a-

Tłum.

SRODA, 2 MAJA

nicznej, danych z maszyn cyfrowych itd. itp.

Godr e podkreślenia jest \o, te
cala kwota z niedzielnych
kła.dów przeznaczy ł PP „Totalizator Sportowy" na Fundusz
Budowy Zamku Królew,l<iei;o
w Warszawie.

MIĄTKOWĄ

Dziś ~Radio-t'lelewizji

;.... 133 ....;

PROGRAM I
9.30 Moskwa z melodi ą I p!'O9.45 „o jeno będz ie
senką .
10.00 Wcad.
słońce 1 pogoda".
10.08 Wielkie tematy w mały-:h
formach. 10.40, Co słychać w
świecie

10.45 Muzyczne

mi_ga·\~{

ki festiwalowe. 11.00 P rzeboj e
w dwóch wersjach. ll.2'i Pneubezpieczony.
za ws.ze
z,oony
11.55 Komunikat Lnstytu.tu Lącz
nośc i. 12.05 z kraju i ze świa
12.50 Kurpiowskie nutki.
ta.
12.30 Konceń życzeń. 12.50 M1strwwie lekkiej baitu.ty. 13.25
Radiowy poradniik rolnik.a. 13.35
2. style". 14 .00
„2 zeswly
Alert dla b iosfery - fe!. H 05
14.30 Sport
operetki.
Mistrzowie
14.35 z a.ntolog il
to zdrowle.
polskiego jazzu. 15.00 Wiado15.-05 MistrzoWie włos
mości.
kiego bel canta. 15.30 Listy z
PotLsd!:i. · 15.35 „Est:rada przyj aź
ni". 16.00 Wiad. - Tu druga
zmiana. 16.10 P iosenki do słów
Edwa.rcta Fiszera. 16.30 Płyty z
ró:imych stron - Wiochy. 16.55
Pro!>(>zycje na dziś. 17.00 Studio Młodych. 17.15 Studio nowości. 17.50 „Dom i my". 13.05
Rytmootopem po kraju I św i e
cie. 18.30 Studio Mlooy:ch. 13.35
Ja-z-z: symfoników. 19.05 Muzyka
i a•ktua.JlllOŚci. 19.30 Przeboje sezonu. 20.00 DziennLk. 20.15 Mel<>d ie 3 kontynentów. 20.50 Spraw.qizda.n.ie z pólfi.nałów Pucharu
Po.1Ski w pilce nożnej i wiad.
sportowe. 21.05 MLniatu.ry rozrywkowe. 21.15 Naukowcy rolnikom. 21.30 Koncert chopl.n..:iws.ki. 22.00 Wia<l. 22.05 Dżwięko
plakat .reklamowy. 22.2.0
WY
22..35 Rytm, ti:Mot<>-sp.ra wy.
niec, p ioserllka. 23.00 D.ziennik.
23.10 Korespondencja z zagcon icy. 2.3 .15 Jam ses.sio.n. i4.00
·Wiadomości.

PROGRAM Il

ny meda·lu" - mag. 18.10 Radi<>reklama . 18.20 Terminal"z muzyczny. 18.30 Echa c!Jlla. 1a 40
Sla.dem lnwestowanY'Ch mll!ai·dów. 19.00 Sbu<li.o Młodych. 19.15
57 lekcj.a jęz . franouskiego. 19.30
20 40
Teatr Polskiego Radia.
Muzyka ta.neczna. 21.00 Sym.fonla. 2.1.30 Z kraju i ze św'.ata.
2.1 .4.5 Wia.don1oścl sportowe. l l 50
„Radio

s z!«ole'·

-

au<l.

2.2.05

Koncert Chóru PR. 22 30 URIT.
22.40 Tys iąc z.naczeń w ject.1i-·m
wierszu. 2J.OO Ciekawostki pols.kich nag.rari. 23.30 Wiadomości.
PROGRAM llI
10.30 Ekspresem pl"Zez swlat.
Przebój za przebojem.
10.35
11.05 „SIZlakarni mis Baw.ry" 11 .35
M. Pat ko wskiego.
s~uch.
g.ra 1
„Syberyjska Jurta"
ll.45
„Yes".
zespól
śp iewa
odc. pow. R.
plyną"
„Sn ;eg!
12.05 Popolud.n io\\·e
Bratnego,
w:f'da.nie magazy,nu „ Z k.raju 1
ze św·iata • 12.20 „ smutna sa1nba" Ba<len Powella. 12.25 za
.kierown icą. 13.00 Na olsztYńsk'.ej
15.00 Ek.s.presem przez
antenie
śwJat. 15.05 Prog•ram dma. 15.10
W &tyil\ J;ol.k P<l rooyjsku. 15.30
Herbatka przy samowarze. 15 50
Benny
ork.
dla
Kwa.dirans
Goodmana. 16.05 Seryjna wdowa - gaw. Ma.rty Miklaszewskiej. 16.15 „Czas bzu" - li"'Y16.35 Samba
ka po francusku.
na Jinstrumenty. 16.45 Nas.z rok
przez
Ekspresem
17.00
73.
17.0.5 „Sto koni do stu
świat.
brzegów" - odc. pow. K. K<>:i.niewskiego. 17.15 Mój magnetofon - aud. P . Kaczkowsk iego.
17.40 Z obu st.ro<n kamery au<i. A. Kus'lewicz. 18 OO Piosenobrotów. 18.20
k i z różnych
„Granda
m'ik.rofonem
Przed
dla
Polityka
18.30
Ban<la".
wszystkich. 18.45 Co s i ę śp i ewa
w Braitys.tawie. 19.00 Ekspre.:;cm
p!'ze:z św iat. 19.05 Co wieczór
diiwię kow ym
pow ieść w wyd.
„Nędz.nicy" W. Hugo. 19.35 Muzyczna pocz,ta UKF. 20.00 Remi'l'liscencje mu.zycz.ne - Klara
a·ud. 20.45 „Dz"way
i Robert odlot" - słuch. w. Terleckiego. 21.12 Elek.t,ronicme instrumentarium. 2.1.30 Uroki pl"<>wm21.50 Opera tygod.nia cj i.
Ma.nuel de Falla „Krót.kie ży
22.00 Fi>kty dnia. 22.0B
cie''.
Gwiazda siedmiu wieczorów M . Rodowicz. 22.15 Trzy Jcw:idiranse jazzu. 23.00 Nowe tomiki poet:f'Ckie. 23.05 Claude Desmyczko\\'Y
bussy - K!wa·rtet
g-moll. 23.32 „ ż yć marzeniami"
N'ce
The
- śp i ewa zes.pót
14

program TV Czeskiej (W). 17.30
Informacje, towary, pr·opozycje
(W). 17.50 Sy'1wetki X Muzy Milewska (z P oz.nani a).
Anna
18.20 Lóciz,kie wiadomości dnia.
dJa wszys.tk'ch
18.40 Polityka
19.10 PrzypomLnamy, ra(W).
dzimy (W) . . 19.20 Dobrano~ {W).
(kolor)
gazetka
Leśna
19.30 Dziennil< (W). 2.0.15 Z serii: „Cienie za.nlkają w pol'.!dfab.
telewczyjny film
nie"
prod. ra.d.zieokiej odc. lll pi.
„Gorz.k.ie szczęście" (.Jmlor) (W).
Swiat i Polska (kolor).
21.25
22.05

„Ech-0 w

lesie"

-

op.era

Muzyka
komLczna w l akcle.
Tekst Wojciech
Józef ELsner.
Julia.n
Reżyseria
Pęka rski.
Reah.zacja TV
D ziedzi.na.
scenografia
Mieczysław Małysz.
- Anita Zaorska. Wykonawcy:
Zdz'.slawAmbroziak,
Delflltla
Krzywicki, soliści Teatru Wielkiego w Lodzi. Orkiestra PR i
TV w L-Od,zi po.cl dyr. Hearyk.a
Debicha (z L-O<lzi). 22.35 Dz iennik (W). 22.50 Wia<lomości .;por23.00 Politech11ika
towe (.\V).
TV: Ma.tematY'ka klurs przygotowawczy (powtórzenie z Wrocla·wla). 23.35 Politechnika TV:
przygo·tokurs
MatematY'ka
wawczy (po1wtórzenie z Wr)clawia).
PROGRAM U
17.10
16.55 „Nas2.e recenzje".
„Pollena" porad•nik kosmetyczny. 17.15 „Włókniarskie dynastie" (Kultura robotnicza) Lódź.
11.45 Swiat w kamerze nasiych
rep.or.terów - f i1my Tele-Aru:
1)

„Bukiniści",

2)

„ Paryż

zmie-

18.10 „ Cu.pruom film dok. 18.45 Jęz)'k
m iedź" II.
lekcja 41 ,
fra.nouski,
Dobra.noc (kol-or). 19 30
19.20
20.15 Pia.ny I ży>.: i e
Dziennik.
nad
- cz. 1II „Nowe miasto
fiJm dok. .radz, 20.40
Oką" „Kwiaty Aten" program rozrY\V'kowy zreal\zowany na tle
krajobrazu I archigreck iego
tektury Aten (ko.lor). 21. 05 24
21.15 Teatr
(kolo.r).
god-z:i.ny
Kobra: Framcis Du.rbri<lge „Melissa" cz. III (powtórz~nie
z 28.IV. 1973 r.). 22.25 ,.Sprechen Sie deutsch", język niem iecki powtórzenie lekcji 18.

nia

skó.rę" .

cz.

10.00 Pisarz_ i ksiąilka - aud.
10.30 z estrad i scen operowych naszych sąs ia<lów. l i OO
dla klasy VII (chemia). 11 .25
M'llzyka roz,rywkowa. 11.30 Wial.1.35 5 m~·nut o wydomośc i.
chowan Lu. 11.40 Le.'<arz przypom hna. 11.5-0 Od Tatr do Bałt y 
ku. 11.55 Komu.niJcat Ln.slytutu
Lącmośc i. 12.10 Fr&gm. książki
„Ja.rma.rk X MUJzy". 12.30 Kalejd•askop muzycz,ny. 12.50 Rad io.reklama. 13.00 Dla klasy I i
13.20 Melodie z kwiatam i.
II.
13.30 W iadomości. 13 .35 „Towarzysze frontowych dróg". 13.55
folklorysty.::zny.
Mi.ni-przegląd
TELEWIZJA
14.00 Więcej. lepiej, taniej. 14 .1 5
Mgr Inż. BARBARZE MAL·
H.35
losu".
własnego
„Kowal
CZEWSKIEJ wyrruzy glt)bl>kle·
PROGRAM I
z Estrady Warszawskiej PWSM.
go wspólozucia z powodu zgo15.00 za.ws.ze o 15.00 - prog~am
nu
9.00 „Wielka milość Balnka"
dla dziewcząt' i chłopców. 15.40
- film telewizyjny seryjny pol16.00
P !eśn l miekiewiczows-kie.
Alfa i om ega. 16.15 sceny ope- 6"ko-.fra.nc. cz. VI - „LinoskoOJCA
(kolor) (W). 9.55 Dla
ozk!"
rowe. 16 40 omówienie prograszkól: Nauka o cztoWieku dla
mu. 16 45 Aktualności lódZik ie.
I
ków
15-la.1
Sprawy
Vll1
klas
shladają:
17.00 Program stereo. „Gwiaidy
Wy-cho(W) . 10.;5 Dla szkól:
z pilotem" - a·ud. 11.35 P rol KOLEDZY
KOLEŻANKI
gram stereo. 11.50 „Dwie stro- wa.n•e pi.astyczne dla klas VU
i VIII - Arch'.tek:tura współ
BADAW·
z PRACOWNI
11.s.5 Dla szkół:
czesna (W) .
CZEJ „MIASTOPROJEKT"
dla klas VIII - P rą d
F izyka
ŁODZ - MIA.STO
(W).
vf gazach
elekbrycz.ny
- Nie bardzo.
Telewizyjne Techn ikum
12.45
- Jesteś pie;rwszy raz za granicą?
Rolnicze - Bota.n ika - lek:ja
Dnia 29 kwietnia 1973 roku
-Tak.
(W). 13.25 Telewizyjne Tech9
zmarła najdrohza Zona i Mawyjeżdżać?
ochoty
miałeś
- 'I nigdy nie
Hodowla
Ro1nicze nikum
mu.si.a
- Owszem. Latem w zeszłym roku miałem jechać do
lekcja 9 (W). H.00
zwierząt Austrii; na wakacyjny obóz młodzieżowy. Zapisałem się
S. t P.
z cy;kl'\l: W)l'b ieramy zawód .
która prowadzi międzynarodową
do takiej organizacji,
15.20 Po!Ltech.nlka TV: Ma-temawymianę młodzieży. Złożyłem podanie o paszport. Zachorowałem, niestety, na sz.kai"latynę i nie mogłem jechać
przygotowawozy.
kurs
tyk.a,
na obóz.
15.55 Politechnika TV: Matemanim,
po
było
Widać
zamilkł.
Alain
słowach
Po tych
p!'zygotowawczy .
kurs
tyka
.źe jest zaabsorbowany własnymi myślami. Maigret zosta16 30
16.25 Progl!'am dni.a (L).
wił go w spokoju. Nie p!'._zynaglał pytaniami.
Dziennik (W). 16.40 Dla mloWreszcie Alain odezwał się pierwszy:
Pogrzej> odbędzie się dnia
La.tający Hodych widzów 3 maja 1973 rolm o godz. 16
- Pan z nią rozmawiał?.
lender - Szk.o.la Jungów ~oo
z ka<plicy cmentarza na Do-Tak.
lach, o czym zawiadamiają
(:z Gdańska). 17.10 Dla dzieci:
~ · "<iedy?
Lalka Peiu.n.ka na wycieczce MĄŻ i SYN
- Dziś, kolo dwunastej.
- Gdzie?
- U niej, w pokoju.
Z głębokim bólem zawiada- I ·co panu powiedziała?
W pierwszą bolesną rocznimiamy, że dnia :?8 kwietnia
- Nic. Tak, właściwie nlc.
cę śmierci naszego ukochane1973 roku zmarła moja· uko·
go Syna
Alain znów zamilkł.
chana żona, pi-.i;eżywszy lat 75
odezwał się po
- Z nią niełatwo poradzić sobie
S. t P.
WIESŁAWA
chwili. - Nikt tego n.ie potrafil.
- Tak sądzisz?
ćWIKLINSKl1EG'O
- Ona była nieszczęściem mojego ojca.
PRZEŹDZIECKA
- Prowadził z nią jakieś interesy?
bylego operatora dźwięku WFF,
W ogóle, dowiedziałem się
odbędz.ie się w czwartelt, dllia
- Nie wiem dokładnie .
z domu BĄK.
3 ma.ja 1973 roku o godz. 16
o jej istnieniu dopiero niedawno.
Boskiej
Matki
w kościele
Pogrzeb odbęclz1e się dnia
- W jaki sposób?
Zwycięskiej msza święta, na
2 maja 1973 rolm o godz. 17
i
Przyjaciół
zaprasma
którą
- Przypadkiem.
z kaplicy cmenta.r:za na Maźyoz.liwych pamięci Zmarłego
ni.
- Przecież znali się z twoim ojcem od dawna.
RODZINA
MĄŻ I RODZIN A
- . To prawda. Wie.rn, interesowałem się, jak to było.
Ojciec poznał ją wkrótce po śmierci mamy. Filip mówił, że chciał się z nią żenić. Twierdził, że tak będzie
Dnia 27 kwietnia 1973 roku zginą? tragicznie w Bułgarii.
lepiej, trzeba, żeby dziećmi zajmowała się kobieta. Łu
w 34 ro.ku życia
dził się, że ona zgodzi się wyJść za wdowca z tro.jgiem
dzieci, bez stałego zajęcia. Dopiero teraz, kiedy dowieS. t P.
działem się, co to za typ, zrozumiałem, źe .ona po prą
niego.
z
sobie
kpiła
stu
mgr
- Co jeszcze · mówił cl twój starszy brat?
- Ze ojciec cier·piał przez nią. Czuł się nieszezęśliwy.
Profesor LO nr IX, trener koszykówki mę.skle.J
SKS „społem".
nawet płakał w po<iuszkę„.
- Często się widywali?
Poi;rzeb . odbęd"Łle się ~ia 4 maja 1973 r. (piątek) o godrz;.
- Podobno na całe miesiące wikała mu z oczu. Może
17 ~ kaplicy omcntanz.a sw. Anny na Zarzewie. Nieutulęni
w zalu:
po prostu zmieniała
A może
wyjeżdżała z Paryża?
mies~kanie i nie podawał!! mu adresu?
ZONA, CORK.A, OJCTEC, Sl().STRA z MĘŻEM
i POZOSTALA RODZINA
-134Fot. L. Olejniczak

ELEONORA
APOLONIA
PIETRZAX

Pl'OTRA

MARIANNA

WOJCIECH SN.AWADZKI

I
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