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Przewodn iczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński przyjął wczoraJ w Belwederze przebywają
cego z kilkudniową Wizytą w
naszym kraju sekretarza generalnego Unii llliędzyparlamen
tarnej Pio-Carlo Terenzio.
W rozmowie uczestniczył przcwodruczący
zarządu
polsl<iej
grupy Unii Międzyparlamentar-1--------------------------------··
nej, pos. Wincenty Kraśko.
Po południu Pio-Carlo Terenzio wraz. ,z ma1żonką
opuścił

=

Polskę ,

Minister
spraw zagranicznych CSRS
przybędzie

do Polski

współdziałanie

O lepsze

administracji z obywatelem
Oświadczenie

rztcznika prosoweuo rzqdu

Upoważniony

przez prezesa Rady Minjstrów Piotra ~aro
szewicza - rzecznik praso wy rządu Włodzimierz Jamurek
Na za p roszenie czlonka B ura
przekazał Polskiej Agencji
Prasowej następujące
oświad
Po litycznego
KC PZPR. m :.mczenie:
stra spraw zagranicznych S tefana Olszowsk iego w najbliższych
w ostatn lch miesiąca<:h, kie- du Rad y Mi.nistrów p rzep.rowadmach przybędzie do Polsk1 z
dziJi w kilku wy b ranych resorrując się troską o
usprawn:e oficjalną ,
przyjacielską
wizytą
tach i prezydiach rad na<"odon ie dzialalno,ści centralnej i teczłonek
KC
KPC z,
mi.nister
wych kontrolę
korespondencji
renowej .adm,nistracji pańs two
spraw zagranicznych CSRS Boi innych czynności z\\· ; ąza !1 )'Ch
wej o poprawę
stylu i form
huslav Chnioupek.
z
działalnością
tych
jednos~ek,
pracy. 0 leps.ze, b ardz:ej beza będących w pewnej
mierze
pośrednie i operatywn e wspolwykladn:ą i·cll
stylu
form
dz ia lanie administracj i z obyp
l'acy.
wa•telem i pra\\'idłowe
za laPom imo pe\\~n ej
poprawy, w
tw'an!e jego życ iowyc h spra·N,
n iektórych
urzędach ,
1 ns~y:u
rząd
wydal
odpowiecLnie za5 czerwca rozpoczyna się w
cjach i in.nych jednostkach <idr ządzenia oraz inne
akty norPradze XXVIJ sesja Rady Wzam:•nistracji
państwowej
wy;;t;:;maitywne.
jemnej
Pomocy Gospodarczej.
pu,je nadal niedobre
zja<w!sko
Zgodnie \li osiągniętym porozuW ostabn ich
tygodniach, na
nadmiaru korespondencji. W opolecenie premiera. pracow!'l\cy
mieniem, sesja będ:tie się odgólnej liczb ie wptywających i
bywala na szczeblu szefów rząInstytutu
Doskonalenia Kadr
wyclł<>dzących
pism stano~;l!zo
K :erown.iczych adm i;;stracj i pań
dów
krajów
członkowskich
za c\u.i.y jest udział kores.ponRWPG.
I stwowej oraz szeregu b iur u n. ę- dencji wewnętrznej.
Sw iacic zy
to o zbytn'm
formRlizowan :-u
trybu postępowa,n i a, o nadm :ern:e rornu-clowa.nej p rakt>'Ce uzgadn'an ia spra.w,
które tego
nie
wymagają.. o
n i echęci do
ko1·zystania ze środków łączno
śc i
co w konsekwencji prowadzi do przeciążenia pracown ików czynnościami zbędnymi, ze
szkodą
dla
efektywności ich
p racy.
Katarasiński
W nlek.tórych ogni.wach adm :n istracji. w warlllnkach bra•kU
środę w Palais des Beaux Ai·ts najważniejszym salonie
artystyc;o1ym Brukseli łódzki Teatr 77 przedstawił W>"raźnego rozgraniczenia k'Ompetencjt
l
odpo\•ledzialno.><.:„
kolejny spektakl „Pasja 2''. Wizyta nltszych stnde1nów
daje o sobie znać tend e ncja 60
spotylca się z bardzo dużym zainteresowaruem środowisk
nadmiernej
kulturalnych i intelektualny1'11 oraz młod zieżowyc h. Słu
kumulacji decyzji
na wyż.szych szczeblach. Ab,;orchalt!m opinii
jakie wyrazili widzowie po obejrzelliu
buje to pracowników kierown'.przedstawień w Gandawie centrum
kulturalnym flamandzkiej
czych. spra\l;aml droonymi. nie
części Belgii. Bardzo wielu traktowało spektakle „Pasji 2" jako
mającym ,
w'ększego
znaczP.;i'a
'\VyrażeniP. artystyczne dużej
rangi. Wiele powodów do dyskus~i
dla całokształtu.
pracy da ne;io
dawała też ideowa zawartość przedstawienia, trafiającego w meritum sporów politycznych. różnych odłamów tutejszego ruchu mło
dzieżowego. Wiernym gościem teatru była także belgijska Polonia,
po raz pierwszy stykająca się z polskim teatrem studenckim. Na
przedstawieniach w Gandawie I Brukseli obecni byli także przedstawiciele ambasady PRL w Brukseli z I sekretarzem
do
spraw kulturalnych, Markiem Czurleyem. Zespól Teatru 77 gości
w Belgii na zaproszenie dyrektora Królewsltiej
Akademii sztuk
Pięknych w Gandawie P . Pierre Vlericka, dzialaj11cego w imieniu
dyrektora generalnego Ministerstwa Kultury Belgii P. Waltera Debrocka, żywo lnteresującego się wymianą kulturalną z naszym krajem. Rezultatem tournec łódzkiego teatru, a zarazem potwierdzeniem wysokich opinii o nim, jest zaproszenie go na Międzynaro
dowy Festiwal Teatrów Awangardowych w Gandawie w paździer
niku br.

--5

XXVll sesja RWPG

„Pasia 1" wydarzeniem
artystycznyn1 dużej rangi
tefefiJnuje z Brukselil
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na

nom Handlowy „Uniwersa!", któ.ry nie
na
jarmarkowym, wychodzi ze swoimi slraganami na uhcę - do
pa sażu ZMW, gdzie będ zie miał stoiska z lekką konfekcją
dziecięcą. M in. sprzedawane tam będą kapelusiki, spodenki o ra z bardzo poszukiwane i trudne do nabycia koszulki
d ziecięce frotte.
Na oddzielnym stoisku „Uniwersa!" zaprezentuJe wletnam'skie wyroby wLkliniarsko-koszykarskie.
Dom H andlowy Dziecka, który podlega „Unlwersalowi",
op rócz sprzedaży w swoich stoiskach przy ul. P iotrkowskie!
zainstaluje na ulicy Traugut t a przy Pałacu Młodzieży, stoiska zabawkarskie i ze słodyczami, jako że w dniu otwarcia
Jarmarku obchodzimy Międzynarodowy Dzier\ D ziecka . HDD
sprzedawać będzie na swych stoiskach ubiory dziecięce produkcji własnej nakładczej w krótkich seriach, które do tej
pory nie były w ciągłej sprzedaży.
Spóldzielczy Dom Han dlowy „Central" uczestniczy w Jarmarku sprzedając towary nie tylko w swoich stoiskach na
poszczególnych piętrach,
lecz wychodzi z ciekawą ofertą
handlową na plac przed swoim budynkiem przy ul. Piotrko wskiej. Jak nas poinformował d yrektor naczelny
Lecb
Sosnowski, stragany i sto iska, które będą usytuowane na
placu, zasadniczo dzielą się na dwie branże. Będą w nich
artykuły turystyezne oraz dziecinne w tym zabawki.
W dniu l czerwca rozbijamy 6 nam iotów turystycznych,
d ając przegląd, oo można u nas zakupić w tej bran~y - muwi ayrektor ::;osnowski. - Poza namiotami polskiej produkcji, oieruJemy wszelkiego rodzaju artykuły turystyczne,, s pJwory, materace itp. Na oddziel11ym stOlSku „Central" sprzedawac b ędzie ru:tykuly wędkarskie z namiotu,
Jeśli chodzi o a,rtykuly dziecięce, to „Central" oferu je
cały asortyment bielizny i odzieży, obuwia dziecięcego, wreszc1e zabawek. Nie zapomniano także o slodyczach dla naszych milusir\s k ich. Będą to wyroby „Wedla", „Kopernika"

~

I

~

n i.a

różnego

rodzaju

szczegóło

wych
informacji,
drob iazgo\\'YCh analiz. danych statys\ycznych i innych.
opracowań.
z
któl'ych
wieie
budzi
wą•pJi
wosć co do celowości ich sporządzania, jako że chodzi o mater:a ty na ogól mało przydH:ie
w proces ie kierowa1nia i zaczą
dza.nia daną d ziedzin ą życia.
Trudności
nastręcza
czasem
in•terpretacja nie.których wydawan:;"Ch przez resorty i p rezy d ia rad narodowych przeptSóW
wykonawczych,
co świadezy,
że przy ich
sporządzaniu nie
zadba.no w należytym
stopn iu
o przejrzystość stylu, pra wn ą
ścislość i jasność
konstrukcji.
P<>t\\'ierdza to raz jeszcze ceiowość
i znaczenie
pOdję tych
przez
władze i
aprobowanych
przez spoleczer\.sbwo
p rac .nad
porządkowa. n i em
i
unowocześn ia n ie m przepisów p rawa.
w;ete
spraw
zalatwia
s :ę
wciąż
jeszcze w sposób przewlekł:;•.

narustając

Na zaproszenie Komitetu Centralnego PZPR przybyła 30 bm. do
Polski delegacja Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej
Partii Robotniczej z członkiem Biura Politycznego, sekretarzem
KC WSPR - Gyorgy Aczelem,
W skład
członek
KC

delegacji wchodzą:
WSPR, kierownik
Wydziału
Agitacji i Propagandy KC Istvan Katona oraz
pracownicy wydziałów KC: nauki I kultury Istvan Szabo
i zagranicznego - Bela Kovacs.
Na warszawskim lotnisku delegację
witali:
członek
Biura
Politycznego,
sekretarz
KC
PZPR - Jan Szydlak, sekretarz
KC PZPR - Jerzy Lulcaszewicz,
członek Sekretariatu KC PZPR,
kierownik Wydziału Zagranicznego KC Ryszard Frelek,
przedstawiciele
kierownictwa
Wydziału
Propagandy, Prasy i
Wydawnictw KC PZPR.
\V tym samym dniu rozp<>czę
ły
się
rozmowy w Komi tecie
Centralnym PZPR.
Czl<>nek
Binra Politycznego,
sekretarz KC WSPR G. Aozel
wygłosił
dla centralnego
a.ktywu
partyjnego odczyt na

temat
aktualnych
problemów
ideologiC'Z.Dej
dziaJalności
Wę
gierskiej
Socjalistycznej Partii
Robotniczej.

Amerykańskie

„Phantomy"

dla Bundeswehry
Amorykar\.ski
koncern ło1mlczy ,.McDonnel-D ouglas" rozpodostawy p ierwszych egzempla,rzy myśl iwców bombardują
cych typu „F-4 Phantom" dla
zachod.nionlemieckich sil lotniczych. Ogólem Bundeswehra otrzym a 175 maszyn tego typu.
cząl

Więcej miejsc na ,,modnych"

kierunkach studiów
Jak wyin ika z pob ieżnych o cen
w tym roku nadal utrzyma
popula,rność
k ilku kierunków studiów
uniwersytecki~h:

-

się

psycholog i i. s-0cjolog ii.
prawa,
b :-0togii. h istorii . Przec ! ętm ~e na

1 m !ejsce na tych kierunkach
zglasia się w ostatnich lata~h
5-6 kandydatów, a
zda.l'zają
się
te:I.
takie przypadki. ;~k
np. na p rawi e w Uniwersytec!e
Warszawskim gdzie przed paru
taty b Ylo 10
kand ydatów na
1 miejs-ce. Nic też d ziwnego. że
iJn deksy dostają tytko ci, którzy zdają egzam hny wstępne na
p iątki.

Nie ma prawie ż,adnego wpły
wu na tę popularność fakt, że
absolwenci tych właśnie „naj modn!ejszych" kierunków studiów mają trudnooci ze znale zieniem pracy. N ie znaczy to,

że mamy nadmiar psychologów,
prawn ików. czy socjologów. zas ą jednak
wszystkie etaty
w m!astach wojewódzkich, a do
małych m.asteczek. a na•wet
J.
m iast powiato.,.·ych . ,św 1et-0 up :eczeni" psychoiodzy. praw nicy, socjolodzy niechętn i e
wyjerożają. Wolą i>odjąć i.nną, n iezgod,ną z otrzyma.nym wyksz:alcen !em pracę. b yleby tylko pozostać w dużym m ieście.
Z tych dwóch właśnie wzglę
d ów dużej
popularności łą
czącej się z ostrą selekcją kóndydatów oraz b raku dostatecl!nej liczby tych specjalistów w
tz.w. terenie - liczba przyjęć na
najbardziej
atrakcyjnych kierunkach
studiów za.stanie w
tym roku 7'Więks«ona. Na o.rawo we wszystk:ch uniwersyte(Dalszy ciąg na ~tr. 2)
jęte

obowiązują

ce term\ny. W przypadku L'1dyspr~l""

\Vidua1nych

cbyw'" ~el!

poW{):luje to zrozumiale rozgorycz~nle.

realizacja
wydanych
tej sprawie zarządzeń l
decyzji , wyeLminowanie wy;;tę-

Pełna
już w

ciąg

(Dalszy

na str. 2)
Nasa konkurs pod hasłem „Edisonom kłody spod nóg"
orgaruzowany wspólnie z WKTiR jest imprezą potr~ebną,
znajdującą zrozumienie wśród załóg wielu przedsiębwr&tw
Lodzi i województwa. Wyrazem tego zrozumienia ,jest nie
tylko duża ilość zgłoszeń uczestników konkursu ale tal~ze
organi>lo\vanie w wielu zakładach giełd projektów raclonaliza torskich.

Huragan
w USA

29 maja
b r. .wrganlzowano
po raz d ru.gi g ' eJ.dę pro jektow wy.natazczych w zakładach
przemysłu
dz iew iarskiego , Elasticana ". Wczoraj podobna g eł
da od,byla
s'ę
w Zad<ladach
Przemyslu D ziewiarskiego „Mar
ko". K·lub Tect1'niki i RacjonaLzacji w tych z.aklada ch prze jaw ia o.statn:o sz,czególnie vŻY
w 'on ą dz i ałalność dz i ęki cz:?mu
z roku na rok wzrast a 1Jość
zgłaszanych
p rojek.tów
wynalaz.czyich.
w r. 197il robotn:cy
j ':'•Ż

Wiele domów wstało
zniszczonych, 1
osoba
zginę la
a
kilkadziesiąt odnios_
Io
rany
podczas
gwałtownego
torna.
do, które
przes'ł1IO
29 bm. nad ' miejscowosr.11ą
Athens
w
amerykańskim
sta_
nie Georgia.

tego

18

zak ładu

zgłosili

zaledw ;e

ra,Jszą
gfeldę
w Zakl. P rzem.
Dziew. „Ma·rko", która odbyła
pod hasłem:
,.Ediso11om
k!Ody spod nóg" b yło opracowanie z. G ruszczyr\s·kiego, Z.
Plonki, M. Sołtysa i H. Pluty,
prz;onoszące
zakladowi około
400 tys. zl osz.częd n ości ;:-ocznie.
s:ę

P-odobne g ietdy projek~ów racjonal'zatorskich b ędą także orga·n'zowane i w innych przeds iebiorstwach.

rok
później
(M. Z.)
wniosków. a
g'ełdę
zglosz:>no
24 pro jekty wynala.zcze z czego "nacz.na część znalazła za - 111111111111111111111111111111 I I I li I IJ
stos·owanie w p rz ed się b iorstw;e.
Zaletą g ;etd projektów racJ'lrnaEzatorskich jest to, że zgłoszo
ne pomysly są
roz.pMrywane
wniosków,

wpłynę,ł-o
już
n a wczorajszą

CAF-UPI-teleioto

od

razu

i

w

27

tego

wypl a·cane Jest
ich twóreom.

Q
~

sameg-o

d.n ia

wynagrod.zen:e

Dziś 6stron

~

Jednym
z
najciekawszych
p rojektów zgłoszonyc h na wczo- 11111111111111111111111111111111111111
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Na poszczególnych stoiskach. „Centralu" znajdziemy poza ~
~ tym wyroby z anilany oferowane przez „Morenę", pełną ga~ mę swetrów i bluzek „ Kaliny" 1 .,Wólczanki''. W stoiskac11 ~
2 z obuwiem będzie moż.na nabywać najmodniejsze buciki ~
~ damskie na tzw platformach produkcji polskiej l włoskiej_ ~
Q
Po raz pierwszy ukażą się w sprzedaży miękkie kalos7." r~
~ do naciągania na buty dla posiadaczy s.,_mochodó~. :i:eg,o .ro- - ~ ,
~'~ dzaju obuwie używane jest do m ycia wozów, Jest to pro~
~
dukt „Stomilu" .
(SK)
0

~

organu. a kwalifikuJącyml s : ę
do załatwie.nia w illlnym, operatywnym trybie.
N ie wygasl0
także zjaw •sko
nadm iern ie rozbudowa"1ej svrawozdawczości; zb yt często j~sz
cze żąda się od jednostek podległy.eh
i ogniw n i ższego S4..0p-

do Polski

2

~

~~'-'-~"'-~''""'~~~"~""'~~~~~~~~'-~

sta.tnio w prasie brytyjskiej króluje
jeden
tema.t: afera Jo-rda
Lambtona. T yLko w centra·lnych
d ziennikach ukazało się kilkaset
artykulów.
Prasa
b rukowa ma
żer jak rzadko. · Wywiady z prostytu.Lkami, producentanni podwójnych luster, przez które można bezkarnie P?dglądać, kup iwszy je za marne 14 fu111tow .
1le partnerek mial lord, z iloma paniami
zwykł swe
0 rgie organOOwać, czy bardziej lubił dZiewczyny o białej czy brą
zowej skórze i ile to kosztowało. Ujawniono międzynarodO<wY system organizacji zwanych infantylnie „agencjami towarzyskimi", których działalność polega na
tym, że wielkim bussinessma.nom, pomykom, dyplomatom podsuwa się efektowne pa.nie, które towrurzyszą im przy obiedzie i w „. lóiJiru.
swoistą
bołl.a•terką
jes,t No•rma Levy i
jej kochający małżonek Coli•n. Pant Nocma, królowa Ca!ll-Girl świadczyla uslugi
lordowi
Lam1btonowi,
a jej kochający
ma•tżonek
obsl•u.g;,wal a1paratu.rę d źwięko
wą i
kamery fotogra.fic;,oe.
Ki.Lkanaście
zcJJęć,
nie wiadomo czy przed.stawiają
cych tylko l orda, ku,rsuje gdzieś po zachodniej Euro.i>ie. Par\stwo Levy zażywą
ją t.eraz wy.poczylllku w kurort.ach Maroka.
Opinia publi-0zna Wiel kiej Br~·tan ii pnetywa szok, którego nie osłabiły oświad
czenia lorda, że żona mu w ZY&lko wybaczyła jRk równ ież i dzieci, U7lnając, Iż
był to jednorazowy wyskok. 01P inia publiczna pamiętająca dobrze histo,rię Profumo,
karmiona
przez prasę brukową
niemał co<llzien:nie inJ'onmacjami o
afer-

0

kach miłosnych lud.7li blęki-bnej krwi, zadaje pytania: czy słowo arystokracja ma
b yć synonimem
rozwiązłości i
jakie ma
to skutki
na
kszta.l>to•wanie moralnych
wzorców d,Ja młodych ludzi. Przypadkiem,
w tych dn iach wlaśnie opublikowano tu
również
statystylkę
zabiegach przery0
wania ciąży. Tylko w jednym roku do konano takiego za b iegu trzem Il-letnim
dziewczynkom, 16 z nich miaoo 12 lat, 77
•

Korespondencja zW. Brytanii

Erotyczne iromantyczne

sensacie
Londynu
1S lat, 529 o:oternaście lat. W jednym roku poddało się tej operacji 2300
dziewcząt
poniż.ej
16 lat.
Czy moralna
rozwiązłość tych na s~zycie drabiny społecznej
nie wywiera wplywu na sposób
życia tych na dole?
Jestem w
Londynie dwa 1 pól roku.
Gdy przy~echalem, w~&nie otworzono na-

-

wiasem
mówiąc
z pewną pompą,
p ierwszy na wy;pie magazyn sprzedający,
ja1<. to wówczas O·kre.Slon-0, „pomoce lnilos.ne". Inaczej mów iąc cale zes,tawy
śroctków
podniecających,
chemicznych i
mechanicz.nych, można tam również kupić
b roszury i książki inform ujące detaliczn ie jak orga.nizować sex party, jak przełamywać naturalne ludzkie zahamowania
przed zbiorowymi org iami. D ziś takich
sklepów jest w śróclmieśc>u Londynu conajmniej dziesięć, nie mówiąc o Soho,
gdzie jest ich kilkadziesiąt.
Gdy przed
paroma
dniami
przyjechałem
do Plymouth, prasa tego 2'50-tysięczneg 0 m iasta
informowała, że i u nich wlaśnie otwarto sex-shop.
Spra·wa lol'da Lambtona zeszła już z
czołówek pierwszych kolumn, dziś W&ZYstkie gazety obwieszczają wiet•k1.mi tytul arni:
„Księżnlcz;ka
Anna wychodzi za
mąż
za
porucznika
Marka PhHipsa".
Prze,z pa.rę tygodni za1przeczano tym pogłoskom. Jeszcze wczoraj rzecznlk palacu
królewskiego osbro zdementował tę możliwość, choć ca•la prasa nie mogla :onaleźć
żadnego
uzasadnienia dla nagiego
zlo>tu całej rodziny królewskiej w Bain10ral, gdzie tradycyjnie dwór S>J)ędzal wakacje jesieru1e, a nigdy wiosenne. I w okolicy
krążył
miody poruC7mi.k, który
więcej
czaiSu spędza na wyspie aniżell
w swej jednostce, stacjonującej w NRF.
Slub młodej pary odbędzie się dopiero
w październi·ku. Tera.z będzie się pisać
b miłości 22-Ietniej księżniC11ki i 24~letn ie 
go porucznika, romantycznie i sentymen•
tamie.

Komunikat o wizycie
w Polsce
delegacji KC KP Belgii
30 bm. opuś cila Polskę delegacja KC Komunistycznej Partii Bel·

składzie: przewodniczący KC Partii
Louis van Geyt
członek Biura Połityęznego KC . Jan DebrO'llwere.
Delegację
żegnali na Okęciu:
sekretarz KC PZPR Jerzy Lukaszewicz
1 członek Sekretariatu, kierownik Wydziału Zagranicznego KC PZPR

gii w

i

-

Ryszard Frele.k,

• •

Więcej m1e1sc
(Dokończenie ze

str.

1)

taeh
będzie
przyjętych
1 560
osób. na ps ychologię - 370, na
socjologię 250. In.na sytuauja
rysuje si ę na historii l b iologii, gd·zie - zgodnie z przep.rowadz.a,ną
w un.iwer&ytetach reformą
studiów wprowadza
się od przyszłego roku a1<ademickieg.,
specja,lność
nauczyc ie-l ską ,

P onieważ

specjalność

ta realizowana będzie od 1 roku studiów (dotychcza-s wybieran1-0. ją na starszych lata.eh) przyjęć na te kierunki
li.Init
zostan:e
podzielony na d"·ie
grupy: na specjalność nauczyc i elską i na pozo.stale specja.1ności. I
tak na
h istorię we
"·szystki.ch
un iwersytetac h wsta1nie przyjętych
660 osób, z
których 330 podejmie stu.dla na
specjalno.ś<:i nau-czyc!elskiej . Na
b iologi!
natomiast n.a specjalność nauczycielską
przeznaczono 270 m iejsc,
na
powstałe
specjalności 520.
W związku z przeprowadzaną
reformą studiów oraz poważną
dysproporcją
zgłoszeń
na prawo -i zaiw-Od.Q\Ve studia

adm \ai -

s tracyjne - rozważa się możli
wość stopniowej
Ukw\dacji w
prz:,nszłych lata-eh 3-letnich stud iów a.dmi n istracyjnych i wpro
wadzenie tej specjalności na 4.
!etn'ch studia.eh
prawnLczych.
O ile ta koncepcja po wn.'.kli·
wych a.nalizach okaże s ię sl'ls-zna. wówczas od roku akadem:ck' e-~ 1974-75 przystąpi się <io
r-eformy stud iów a.dminlstraeyjn,·ch 1 prawniczych.

(Polfońc~enie ie str, 1)
~~ącz e

u:j,emnych . zjaw :s k
vł pracy
iidm\.nistracji,
mus; być przedmiotem n.ieu.;tającej troski i energi.cz.nych dz ia
1łań Jej kierowniczy.eh ogniw
1
\\'szystkkh pracowników. Za<:lacałej
administracji jPfit
n :em
dbałość
o
to,
aby
każdy
jej
pracownik
miał wy.
raź'lie określony
zakres obowiązków,
zaś
przepisy ustalaj<\ce sposób lch wykonywa nia
były
zrozumiale i spójne.
Real iza.cja
tych
zadań
bę 
dz!e
przedm iotem nadzoru l
system a tycznej kontroli ze strony rządu.

SPORT •

Nowy

ośrodek

SPORT

TKKF

BONN. We wtorek wiecrorem
odbyło
się
w Boinn spoUka.riie
killnclerza NRF, Willy red.ta
2 premierem w. Bryta.n' , Edwardem Hea•them, przeb
ają
cym w NRF z prywaitną wizytą.
omawiali 0<ni zagadnienia
polityczne. w tym również p1'0blemy
dc:>tyczące
stosunków
między Wschodem i Zach•c>dem,
sytuacją w Europejskiej Wspólnocie Gospc>dar~zej i stosm11ki
EWG z USA.
GENEWA, - w środą '>I Genewie
roz.poczęla
pra(!ę
stała
komisja
konsUJltacyjna, utwoc
rzona zgodnie z radzieck·o-annerykańskim
uktadem o ograiniczeniu systemów obrony przeciwrakieto•wej.
WASZYNGTON. Prezydent

Z ostatnLch tnformacj1i z pokładu
,.Skylaba"
wynika,
że
tempera.tuira znów wzrosła o 8
stopni Celsjusza i wynosi obecnie 31 stopni. Cha1"1es Conrad,
który do.n\ósł o tym obsłudze
na:zi.emmej

jest

przeszkodzi
wykona1niu

to

Z>Ciatni·a 1

w

że

nie

pomyślnym

więklszości

2Jadań,

KronHia

-~mierć.

SyrenyH

or.az

jego

pasażerka

do1lk1iwych obrażeń
przebjl'Wają w
szpitalu.

doznali

.& Dwaj
waju 1112
PO<t 'wagon

:I

wskakują-cy do t:ammężczyźn.i wepchnęli

stoją.cą qa przystanku,
ApoloJ'l)ę „ S,
lat 5o2 przy
zbiegu ulic Zachodn:ej i '7,ieloneJ . Kobieta, którą wydobyto
spod
wagonu
przy
pc>mocy
przechodniów do:mala ciębl<ich
obraż.eń i przebywa w szpitalu .
A, z tiramwaju 21/4
na A.I.
Kościuszki
wypadła
17-Jetnia
Jadwiga s„ k tóra stojąc przy
wejsc lu nagle zasłabia. z ogólnymi obrażen i ami przewiezi=o
ją do szpitala.

A

w stainie nietrzeź
wym Eldwa.rd O. wypadł na uJ.
Rzg-01wskiej z tramwaju
20/8.
Lekarz stwierdził wstrząśn lenie

e

Będący

SPORT •

Aiax

SPORT

Riohal"d NiXO!I) przyjął w
środę
w Bialym Dom u szefa
mi.$.ji łącznikowej ChRL W USA
Hua1ng Czenga,
BONN. Delegacje Czechosłowacji i
NRF zalkończyły tu
w środę rozmowy w sprawie
układu
normalizacji stosun0
ków między
obu państwami.
Wiadomo-'ić tę ogłosz0<no w sto·
Jicy NRF.
WASZYNGTON. - JaJ( lnfoirmują
źródla
ONZ, nie przewiduje się, by Rada Bezipieczeń
stwa zaangażowała się w najbliższej
przyszlOŚC'l w
rozs1>rzygan ie sporu brytyjsko-iS>landzkiei::o, mimo IŻ oba państwa
zlożyly 28 ma\Ja oficj alne- noty
prc:>tes·tacyjne
przewoon icz ące
m-u Rady.

· pierwsze spotkanie
Pompidou - Nixon

Dziś

Prezyden.ci Tua.ncji 1 Stanów
Zjednoczonych - Georges Pom p id·c>u i R ichąrd Ni.Xon - spot-

prawdop-odotm ce ograniczone w
s taną jednak specjalne badan ia
wytrzyma·łoś-ci
serca w sianie
n iewa żk·ości oraz
wpływu.
jJki
ten
stan wyiwiera na system
krążenia. Zd•aniem specjahs:ów.
te-mperatura ina pokladzie „Sky.
laba"
powiJnna w najbliższym.
czasie ustabilirować się.

wypadków

• Przy zbiegu ulic Promiń9k iego i Michal<>wsk.iego 86-letni Ja.n Solonka na wydzielonym torowis.ku
tramwajowym
dostał się
pod przód wa,go:nu
s i1nikowegc> tramwaju 9-1. Staruszek poniósł natychmia&tową

USA

mózgu ! ll'BITTY cięte glowy. Poszkodowany prz,ebyw.a w S3.Pitalu.
• Przy
zbiegu ulic A!"ffiJi
Czerwonej i Szp Ltalnej k ierowca „Fiata" IF 2.4'64 ina przejści u
dla p ieszych pobrącil 13-letn:eg·o chbopca, który dozna! ogólnych obrażeń. Pomocy udziel iło
mu pogO<towie.
A, Na U•!. Brzez ińskiej wybiegają.cy
zza autobusu 16-letni
cht-opie-c potrącony został pt·zez
samochód oięża,mwy.
Chlop:ec
doznal złam.a1nia nog,i i wstrzą
śn ien'a
mózgu.
Przebywa w
szpitalu.
.& 15-letni chłopiec jadący rower.em zos-tal najech.a.n.y przez
kierowcę sa.moclwdu ciężarowe
go 95'2~ IT na ul. Dąbrows't'e
g.c> przy Tatrzańsk iej, Na sz.czę
śc i e skończyJ:o s:ę na lekkich
ol>Mżen ia·ch.
• Przy zbi-egu utlic Próchnika i Gdańskiej
k ierowca samochodu „NySa" ES 16R5 spowc>d<>wał
zderzenie z motocyklem. k;tórego kierowca doznał
obrażeń.

•
Maz.

W

'l'rębaczewie

spłonęła

e

pow. R3.wa
nalei.<1ca
Straty ok. ,

stodoła

do Władysł•aiwa L.
20 tys. zł.
(kl)
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&!•

kają

cl'Jwartek I p iątek
w stolicy
lslamd ii Reykjaviku,
aby prz.e<prowadz\ć wymianę po
glądów.
poświęconą
przede
wszystkim
stosl.bnkom między
Eur-c>pą
zachodnią a USA.
W stoHcaech
pańebw
zachodni.oeu.ropejskich żywL się pewne oba.wy, że Stainy Zjed:noC'Zone będą próbowały uzys~ć od
swych
partnerów zza ocea.nu
us t ępstwa
g>c>spoda.rczo-handlowe w zamian za amerykańskie
zobc>w iązan ia m.Ui~ar>ne.
W ltołach zbllżo.nych do rząd·u fraincus,kiego
przypuszcza się, że
prez yiden t Pomp ldou położy w
ro zmowach z prezydentem Nixomem
sz.c·ze-gól·ny nacisk na
konieczność zreformowania
systemu
wauutowego 9wiata zaT

cbodniego,

zan in1 otwarte -z-0-

s.taną

międzymarodowe rokowan ia w spr,.,wach
haindlowych
zaplaon<J\\·a.ne na l~'i.en!- br. w
Tokio. W.slcazuje się także. ;z
Georges
Pompidou przec iwny
jest projektowi „Nowej
Karty
a'f!lanity~k.iej",
p.rzedstawlonemu
nieda•wno przez ape{!jalnego doradcę
prezydenta US.A, Henry
Kissingera.
Prezyd<e.rrtowi Pom,pidou towa.
rzyszy
Jirancuski m i.nister gospodarki
i
fima.nsów, Valery
G iscard d 'Estaiong. Ma om przeprowadzić z Amerykain.ami rozmowy n.a tematy wa.l•utowe.

W

nagrodę

wakac\e w Pat~iu
Na. dziesięciodnJowe wakacje
do Paryża
wyjadą
tego1·oczni
la.ureaci konkursu
znajomości
języka. fra.ncuskiego.
W konkursie, zorganizowanym przez
komitet współpracy z Alliance
Francaise w
porozumieniu z
władzami
oświatowymi, uczestniczyło o.koło 500 uczniów •zkół
śr«-dnich w Polsce. Wśród zwyclę!ców
jest
także
łodzianin
Marek TrąbczyńskL

•

ru

2.

~k

Juventus 1:0 (1:0)

w
któ!'ej
pirzygotowa.no
zestaw różnych
gier towarzyskich, Oddane będą
do użytku olrnliCZJnych mieszkańców boi.&kia do pi.Nd siatkowej 1 k.OSzykowe.j.
Na ObWa.rcie nowego oorodka
odbędą s i ę tow.arzyskie spc:>tkania w piłce
siatkowej kobiet
ognisk
TKKF „L<>clzianka" i
„\Vitdz.eWianka"
i
męl.ICz;„zn
„Sportowiec" Relaks" oraz
mecz
koszykówki
mętczyzn
11

, 1

Ka.czka'j

dla mistrza Holandii

,,Rel.aiks''.

Sport w szkole
zą:woon.lc:ołm
przygot-OiW:uJą-ce
się
do
centralnej &partakiady

w

g imn.astyce spo!'towej startowały ostatrnio w lokalnej spa.-taki:a.dzie !ó<iZ'klej.
Oto wyniki: klasa I A.
Pawlak, 2) B. Kowalczyk, 3) H.
Lach. Klasa II - 1) W, Dygus,
Z) J. Chroba.k, 3) B. Kwaśnie
wska. Klasa III - 1) S. Michala.k, 2) E. Sowiński, 31 M. TO•
fil.

W

klasyf•itkacji
<!rutynowej
gimn.astyc'Lki Z MKS
Hala Sport<>Wa przed LKS i
T.ramwaj.a.rz.em.

'lJWYCiężyly

z,alcończ.yty się
W Wieliczce
w .ni edzielę trzydmoi.owe m1strwsl'Wa Po1sk!i mlodzi.ków w
d.:tudo.
Wystąpi.I.\ w nii-ch miodz.i za,wodln.icy Resuinsy.
Uczeń Szkoty PodlSltawoweJ M
101 - R1>man Hank zdobył l>rą
rowy med.al w wadre clę:!lk iej .
.a Krzysztof Plechom
(SZik<>ła
Podst. nr 182) zajął w półcięż
k ie; piąre mtejsce.

Rozegrany wczoraj na wypełnionym do ostatniego miejzy triumfowały zespoły: Benfi·
sca (przeszło 95 tys. wW.zów) stadionie
Crvenej Zvezdy
ci, AC Milanu, Internu. Jednokrotnymi
zdobywcami KPE by.
w Be!gradz-ie finałowy mecz o tegoroczny Klubowy Puchar
Eur~y pomiędzy Ajaxem (Amsterdam) i Juventusem (TuIl: Celtic. Manchester Utd. i
ryn) zakończył się zasłużonym zwycię!>twem mis.trza HolanFeyenoord.
dH 1:0 ' (l:O) . Jedyną bramkę zdobył w ł minucie tego e m o - - - - - - - - - - - - - - - cjonującego pojedyntm J. Rep.
Spotkanie
ro 2ipoczęło
zde-cydowanycłl
ataków

się od
mistrza

Holandii.
Już w 2 min. Cruyff omal nie
zdobył bramki,
kiedy pilka po
jego strzale trafiła w poprzeczkę. Dwie mtnuty później
Neeskens i Blankenburg zainicjowa-

środku pola akcję, po której Rep głową umieścił piłkę w
siatce bramki Zoffa. Nie
bez
winy był bramkarz Juventusu,
który niefortunnie
ustawił się
do obrony strzału
napastnika
zespołu holenderskie-go.
W druigiej po~ow i e gra stala
na niiŻszym
poziomie :niż w

li na

p i eriwsz.ej f.azie 111eczu.

w sk·11ócie
.& W rozegra.nych wczo.raJ .na
torze w Radomiu trzecich za\<.o.
da(!h o W i elką Nag.-odę Polski
triumfowooi w tandemie Polacy
Bek Kocot przed kolarzami
NRD I CSRS.
Wyśc ig na i.o okrążeń wygrał
Kierzkowski, wyiśccg australijski
Moore (Aon.g\ia). a wyścig doruży.nowy z.espół radziecko-buł
garski, pi:zecl Polską.
A,
Komitet
Wykonawczy
EABA na wczorajszyµi posiedzen.iu w lłelgradzie zadecydował, że boksersltie ME w 1975
roku odbędą się w Katowicach.
A, Po cztere-ch run.dach m:ę
d.zynarodowego
turnieju rozgrywanego w Piotrkoiwie prowadzą: Ereńsroa, Pytel obie
po 2.-5 pktt. l po jed•nej partioi
odłoimmeJ· ora.z Bielowa (ZSRR) .
•) Ameryikański tenisista Stan
Smith otrzymał pierwszą
nagrodę „Faiir play••
u ubiegły
rok.

świaroowymi

za~wodn·i 

ków obu druży.n za•wodzily c;:ę
sto nerwy , a Furino został ostrze-7JOny i.óHą k.a1rtką za faul
na Cruyffie,
W zespole Aj ax·u bard.ze> dobrze
gra.ii
bramlłla.rz
Stuy,
Blla111kenburg oraiz Nee&kens i
Omyff.
W drużyn.ie włookiej
zawiodła
środkowa
linia. NajSi·lniejszymi pU;n-ktami bY'l'.i bram
karz :llof.f i A.lta!i•ni.
W iększość
aik~ji przeprowadzonych zaró"·no przez Holendrów ja.k i Włochów była przed
niej mark.I. Pillłlarze obu zespołów demc>nstrowa.U
z.nat,."Oim i~e
c>pam.owa n.ie te-crunLki, nienagan.ne przyjmowa.n'ie piłek l ce1ne
podainia. ZCSpó! AjaX'U gdy tylko pi~k.a znalazła się w posiada.niu
napas·tników z kopyta
rusza! d·o pr.zodu.
Drużyna Ajaxu
po raz trzeci w swej boga.tej historii zdo·
była
Klubowy Puchar Europy,
triu:nfując
trzy
ostatnie lata
pod rząd. Przypomnijmy, że re.
kord
na.leży do madryckiego
Realu, który 6 r31ly zdobywa!
to cenne trofeum. Po dwa ra.

lnformuiemq
4

żyć

projekt zgłoszony
lega<>je NRD.

pil"Zez

de-

Podniesienie cen
ropy naftowej'!
P rzedsta•w:cfele kra.j&w ekspor
tujący•ch
ropę naftową i
reprezenta.nci zach·cxlnich towarzystw
naftowych podjęli w środę w
Genewie
rozmowy w spraw 'e
pc>d1nies !.enia cen ropy na!to>Jej
z tytuł•u
rekompensaty strat
spc>wodoiwanych
Hl · •procem:ową
dewadua·cją dolara w lu·t ym br.

uc zestniczącyc h

wymianą

nauezycieli i
stypendiów oraz zachęcainie do
nauki języków obcy.:!h.
Grl.bpa robocza zajmująca się
za,gadnieniarni
k:l.bltury. oświ,a
ty, informacji i kcmta.k>tów ma
przystąpić
w czwartek do uzgodnienia ostatniego już pall'agrafu
tęgo
punktu porząd.ku
dziennego,
a
mianowicie
wspótpracy w dziedzinie informacji . . za podstawę ma poslu-

Kol ostro nlnu powódź

w Turcji

Południ<l'Wą część Turcj i
maw i edz iła
katasbrofalna pc>wódź.

W

wyni.ku ulewnych deszcz:5w
i wystąip c ty z brzegów licz,ne rzeki. Lu dność rl:ro
n i się na dachach domów skąd
zab i erają
je lodzie rabun.ko\\e
l helikoptery. Akcja ratunko·Na
trwała
całą
no.c z wtoriku ·na
środę.
Wed'ług
tymczasowych
dan ych, tylko w okręgu Adana
zgLnęlo co :na1mniej 14 osób. a
dziesiątki uważa s'ę za zag'nione. Stiraty materia1ne są bardzo poważne.
"·ezbrały

Przylądek

Canaveral,

a nie Przylądek
Kennedy' ego
stanu Floryda podjęły
przem ianowania PrzyKennedy'ego naz,wa.riego

Władze
de-cyzję
lądka

Pogodo

tak d1a upam iętnieni a
byłego
prezydenta USA, Johina Ken;nedy' ego. po jego zamordow'lcniu
w 19&3 r . Przywrócono mu daiwną
nazwę Przylądka
CanaveraI.
Władze s~a.nu
Flo.ryd a motyW<l'Wa ły &wą
de-cyzję tym, że
poprzect,nia nazwa - Przylądek
Canaveral jest
„najstars z ą
geog.ra<ficzną 111a-z,wą na wybrzeilu Atlantyckim".

Dziś
zachmurzenie niew!eJ.kie .
i umiarkowa1ne. możliwe
przelotne opady deszczu, skłonność
do bun , g łównie w godzLnach
popołudniowych
i wieczornych .
Temper.a.tura mLn ima.lna 10-lll
st. c. maksymalna ~0-24 st. C.
S\loń·ce zajdz'e
dz:.ś o godz.
JJ9.5'2, a jutro wzejdzie o 3.27.
Lmle1niny Anieli i Petraneit.

Portret
podejrzanego o zabóislwo

„

Ja.k donosiliśmy wczoraj - w
kraju trwają poszukiwania mło·
dego osobnika, który w lipcu
ubiegłego roku
zjawil się we
wsi Sanie w powiecie łódzkim
i przebywał przez dwa dni u
gospodarza Br. Gniazdowskiego.
Drugiego dnia. wieczorem pora.„
nil go ciężko. Starszy człowiek
zmarł w szpitalu nie odzyskawszy przytomności. Zabójca zrukl
bez śladu.
Na. podstawie zeznatl wielu O•
sób, z którymi spotykał się w
owych dwóch dn.iach nieznany
osobnlk I opisów Jego sylwetki
sporządzono
portret
pamięciowy
poszukiwanego.
Zdjęcie
fotograficzne
portretu
zamieszczamy obok.
Ten wizerunek wykorzystany
zostanie
do eksperymentalnej

W

Po raz trzeci puchar Europy

świetlicy,

Kc>lejnym postępem w wielostronnych ro•=owach przyg0itowawczych do europejskiej konferencji bezpieczeństwa i współ
pracy b y l<> UZiS<>dlnienie w śro
dę
paragrafu po.-zącLku dziennego
dotyczącego
wspótpracy
na pOtlu oświaty i na•u.ki. Projekt w
tej sprawie p rzedstawiony
zostal
przez delei::ację
Czechosłowacji k.tóra wspólipracowała z delgacjami Dain ii, Holandii i szwecji. przyjęte zaJecenia dla konferenoji przewiduóą m.
!n. rozszerzenie kontaktów między ins·ty;tu.cj am i o-

SPORT • SPORT • SPORT

SPORT •

z

okazii Tygodnia
Kulwry
F izycznej przy ul. Wschod..-.Jej
34 nastąpi dziś, o godz. 16 otwarcie nowego ośrodka sportowo-rekreacyj n ego, , urządZQ>nego
społecznym
wysitloiem m iejscowego- ~niska TKKF i TK FJN

rozmów prz.ygotowawczych
w Helsinkach

państw,

W„Skylabie" rośnie temperatura

11

współdziałanie

•

Delegacja KC KP Belgli zaprosila dele-gację KC PZPR na
wysokim szczeblu
do złożenia
wizyty w Belgii.
Zaproszenie
zostało przyjęte z zadowoleniem.
Komunikat stwierdza, że rozmowy przebie,galy
w atmosferze
szczerości.
przyjaźni
i zgOdności poglądów w
omawianych
sprawach

A, Na Uli. Brzeziński ej
k ie·
rowoa „Syreny" rw 5W7 spowodo<Wal zderzenie z samochodem
cięża.rowym.
Kiero·,1,·ca

O lepsze
pttjących

W opublikowanym na zakoń
czenie
wizyty
komunikacie
stwierdza się, iż podczas rozmów w KC PZPR poinformowano się wzajemnie o aktualnych
pro-b le mach
dz iałalności
obu
partii oraz dokonano wymiany
poglądów na temat
głównych
aktualnych problemów sytuacji
miqdzynarodowej oraz rozwoju
światowego ruchu komunistycz.
nego 1 robotniczego.

Dalszy · post11p

WKS

Orze! przyjmuje zap is y chłopców do sekcji dżudc>
urodzonych w la1aJCh 1961-62.
Kandyc:LacL mogą zg!aszać się
w P·c>nied:ziahki, środy i pią\.ici
w sekretariacie .klubu
(ul. 2a
L i.pca 71) w godz. W.30-17. Tutaj też moona zasię.gnąć sz·~ze
gólowych im!<>rmacji (tel. 275-06).
.ł.
Automobilklub LódZJki o!'gain izuJe
kluib
uiżytkow.ników
sa1nochodów
marki
"Fiat".
P iwwsze zebrainie od.będzie sl.ę
5 cze,vw.ca br. 0 godz. Hl w !oka•lu kluibu (uil. Tuwima 15).
W czasie zebra.n1a mgr imż.
P. Woźniak i P. Dz iiw.isz z In·
stytutu PoJa~dów PL wyg!c>szą
>nteresujące
odczyty na temat
prawidłowej
e1cSploata cj! ,J'!.3ta ~25-p".
4 W inie.dzielę .na Stawach
Ja.na o god'Z. 11 rollpocznie się
il marruton płj11Wa'Clk.i z pletwam i na dystans ie 1 mili morskiej (11152 m). Zgłosilo się już
30 pływaków z Lc>dzi I wojewódzbwa. Na dalszych kandydatów oczekują <Lzi~aC'Le łódz
kiego „Tryt.ona" o godz. 9 w
dini1u zaw od ów.
•
l czerwca b.r. Widzew o.r·
ga.n.izu.je .ria biet4ni stadiOIIlU wzy
u:t. Arm ii Czerwonej 80 wyśr.I·
g i ko1amk11ł dla dz:Ject urodv•nych w 1958 r. l młodszych.
Początek o godz. 15 30. Na zwyci ęz.ców cz~ają atr3JkcyJne na·
iro.d;y,
0

sobotę

w

Łasku

Kolarskie
mislrzoslwa
Polski parami
niedzielnym XXVIIJ
„Dziennika Łódz
kiego" i Orła, w sobotę po
południu
rozegrane
zostaną
kolarskie mistrzostwa Polski
param\ na szosie.
Na starcie w Łasku ujrzy.
my
wszystkich
najlepszych
kolarzy naszego
kraju
ze
Przed

Wyścigiem

zwycięz-ca.mi

XXVI

Wyścigu

Pokoju na czele.
Zabraknie
jedynie L. Lisa, który
jest
chory.
Do łaskich mistrzostw Polski zgłoszono 90 par.
Szurkowski pojedzie w pan:e
ze
SW1>im
klubowym
kolegą
Klimacza.kiem, Kaczmarek ze
Skrzypkiem, Nowicki z Kiatem, Szozda z Ba.roikiem, Kaczor{twski a Rubinem, Krzeszowiec ze żwa.k1em, Kiel'zkowski z Jankowskim.
Pierwsze pary wyru:szą ;na
46-killometrową trasę o god:c.
15.
Półmetek w
Wadlewie.
Szosa Łask Wadlew będzie>
zamknięta dla l'Uchu drogowego w godtz. 14,30-18,30.
(n)

audycji telewizyjnej, przygoto·
wywanej przez ekipę, warszaw•
skiej TV przy współpracY, Inicjatorów - pra.cowników
KW
MO w Lodzi
oraz Komendy
Głównej
MO,
Jest prawdopodobne,
że
w
odtwarzaniu
ptibytu
nieznanego
zabójcy
w
miejscu
po.pelnienJa prze!>tępstwa,
jego
rolę
przejmie
aktor,
ucharakteryzo·
wany według zalączonego wize·
runku.
Rozpowszechnienie iO.t\dycji, zwrócenie uwagi telewi·
dzów na charakterystyczne ce•
chy poszukiwanego powinno
przyczynić się do ujęcia zabój·
cy.
(tar.)

„••••••••m.11•••11!1
Dnia 30 maja
1973
r0<ku
po
dJugich i ciężkich
cie>:'Pie.n.iach w wieku lat 56

zmarł

s.

l'.

AINTON!l SIUTO
Pogrzeb i>dbęctz,ie się
dnia
azerwca br. o godz.
16.30
kaplicy cmentarza na Dola.eh, o
czym
zawiadamiają
poo;ostali w smutku

1
z

ZON A,
CORKI.
ZIĘCIO·
WIE, WNUCZĘTA
1 POZOSTALA RODZINA

K.oleża.nce
ALEKSANDRZE
GRZEGOR7iEWSIUEJ..
sercle02me wyrazy współ-OZUcia
z
powodu zg"·OOl!U

li llQa 11ilkarska
• Wcwraij rozegr.ane zostaly
d•wa ulegle mecze o mistrzostwo Il hgi piłkairskiej. W BYdg-oszczy tamtej,szy Za•wis·za zrerruiSO'WM ze S1>auą (RzeszóW) 1 :1
(1 :1').
Tarolim samym rez.uliatem z.a.k·ończyt s i ę drugi pojedvnek pom i ędzy
Ura.nią
(Ruda ·
Sl.) 1 GX.S (!Katowice),

t

OJCA
skła.daJą:

WSPOLPR.ACOWN'ICY
'l: LABORATORIUM
BPUT „PR>OTECH"

illll••••••••••••ii

I czerwca tlo raz 24

Nikt nie lubi, gdy mu patrzeć na ręce kiedy właśnie wszystko z nich leci. Trudno się więc
w Zakładach Przem. Dziewiarskiego „Kalina" przywitano mnie grzecznie, ale chło·
dno.

dziwić, że

Niewiele jest cUJ!l>a państw, w kltórych w )Viększym lub
mniejszym zakresie nie chronią d7Jjeóka pnepisy prawne. Do
najpopularniejszych należą: urle>py )Jlaoierzyri&kie, po.zwalające matce ~ielęgnować niemowlę w' pierwszym okresie jego życia, oral! prawo dziecka. do nam p<>dsta W()Wej. Sprawy te ujmuje generallllie Deklaracja Praw Dziecka
ONZ
Jl.Chwalona w I95f r<>k'u. Jej odbiciem.
są
postanow.ienia
państw czlonkowskl.cll, za·warte w konSltl'tucji, prawie cywilnym, rodzinnym, w itStawodawstwie soejalnym ibd. UNESCO
Organizacja NZ d() spraw Oświaty, Nauki i Kultury patt·<>nuje wychowartiu dziec•i w duchu ;przyjaźni międzyna
rodowej. Służą temu tzw. sZlkoly stowa.rzys:.one,
kładąc"
z.więks„ony nacisk na naukę któregoś z
języków obcych,
znajomość odnośnego kraju i Irontal<ty
z jego młodzieżą. W
Polsce mamy obecnie 5 ta:kich szkól, w całym świecie jest
ich 277.

rzęce .

W erze rewolucji nauko,wo-tecrnhkznej około mi·liarda
o sób ponad piętnastoletnich, cz.yli 40 procent mieszkań
ców ziemi w tej grupie wieku, nie umie czytać ani pisać.

U NAS, PO CZTERNASTU LATACH

TRZECIA CZĘSC NARODU
Mimo spadku przyrost·u
naturalnego po roku 1957,
dzieci i młodzież do lat 18 stanowią prawie trzecią część
mieszkańców naszego kraju. W szkołach podstawowych,
liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych uczy
się ponad 7,5 miliona młodocianych, a z ogółu młodych
w wieku 14-17 lat uczęszcza do szkół 87 procent (dla porównania: w roku 1957/58 - 44 proc.).
Dla tego miłego grona wydaje się roczme ponad 30,5
miliona podręcznbków i prawie 19 milionów egzemplarzy
literatury piQknej - przy czym, jak wiadomo, potrzeby
i apetyty są znaczhie większe. Lekturą dla dzieci i mło
dzieży jest także 68
czasopism (nie licząc "Sztandaru
Młodych") oraz zasoby b'ibliotek szkolnych. Tych ostatnich mamy 32 tysiące z prawie stu milionami woluminów i siedmioma milionami stałych czytelników, z których na każdego przypada 16 wypożyczeń w roku szkolnym. Ku chwale braci uczniowskiej jest to najwyższa
srednia wypożyczeń, jaką notują wszystkie istniejące w
Polsce biblioteki.

• • •

popracować_
skoriczcle z
tymi 'vycieczkami,
kontrolami,
reporterskimi rajdami - mó\\"l
dyrektor Kryska
i częściowo
ma · rację.
Nieje<lna
„m'Jda"
na .niejedną fabrykę d·obrym zaszkodz.i!a. złym nie pomogła. Ale„.
Ale moja racja n ie gorsza. W ciągu dwu
m i.nionych lat go.spodarka polska strac:lu
12 mLn złotych z pOW<>du nieuzyskania
przez nowe fabryki za,kla<la•nych zd<>J.10$ci pr<>dukcyjnych. w ciągu 4 mies!ęcy tego roku 64 przeds'ęb iorsbw a
podległe
ośmiu głóWl!lym resortom. nie wykonaJy
planowych zadań. zwbażając produkcję
przemyslu o ponad 300 mln złotych. Da·
ne - cytowam-e za ,.Trybuną Ludu" zmu5zają
jed·nak do odwiedza nia „Kall·
ny". która wśród tych 64 już jest. a
wśród pod(),bnyich ub!egłoroc?Jnych
spMnionych - może się z,należć.
W c:owaptym ~warta!€ ub !eg łego roku
,.KalLna" miala kłopoty i z su1r-0wcem t
z ka<lrą. W I k'wartale br. był surow:ec,
by! zbyt (wzory bairwnych bluzek znajdują peł. ne uzna111i€ także w oczach zagranicznych odbiorcó"'), ale ludzi z <ln •a
na dzień nie przerobisz. I choć im to może rzeczywiście nie w smak. trzeba
<1<>
zakładu przychodzić nie tylko na o! i~jai
ne akademie i pos iedzenia.
N'e chcemy l)'m razem sięga<! do historii. Nie stworzymy teorii - jakich Judzi. młodych czy bardziej doświadczonych
- bardziej
pobrzeba w młodym zak!adzie. Żle się może stalo. że d(),piero teraz
m. in. z i.n icjatywy instancji partyjnej
zja.w:ska W)'StępuJące w „Kalin ie" staną
s 'ę
przedm !otem naukowych.
ale pra:i:tycznych
dociekań
socjologów.
Dobrze
natomiast. że stara pra1wda - jaki przykład. ta·kie skutki znajduje w zakladZ'e sojusznlków.
Załoga „Kaliny" jest młoda. ba•rdzo ni loda. Kompletowa.na - pomijając piet·wsz)'

D

Najlepsze prawo jest bezsilne, jeśli nie ma warunków
do wprowadzenia go w życie. Nasz wiek XX, obwołany
już w 1920 roku wiekiem dziecka (przez powstały wówczas w Genewie Międzynarodowy ZwiąZl'~'k Pomocy Dzi{>ciom) nie potrafił zapewnić setkom milionów milododanych podstawowych środków rozwoju. W regionach o
:najwyższej rozrodczości gdzie mieszkańcy do lat 19
stanowią ponad połowę ludności przeciętne trwanie
życia j est o 30 lat krótsze niż w krajach rozwiniętych.
Przyrost żywności nie nadąża tazm bowiem za przyrostem
naturalnym, zwłaszcza gdy chodzi o podstawowy skła
dnik dla rozwoju mło<lych organizmów białko zwie-

Tak więc w czternaście lat po uchwaleniu Deklaracji
Praw Dziecka globalna sytuacja
młodocianych
budzi
troskę i niepokój.
Nie wolno o tym zapominać również, a może przede
wszystkim, w dniu 1 czerwca. który u nas i w bratnich
kra jach obchodzi się z radością, na jaką zasługują uzeczywistnione marzenia o „ wieku dziecka''. Zapewnilim:v naszym najmłodszym i młodzieży zaspokojen1ie pod·
stawowych potrzeb materialnych i podstawową na,ukę.
Szybko zbliżamy się do u1powszechnienia wyiksztalcenia
średniego (ponadpodstawowe jest już ogólnie dostępne).
Z ro7.machem rozwijamy wielokierunkową akcję socjalną, poczynając od opieki pe<liatrycznej, a kończąc na
koloniach i obozach wypoczynkowych dla mło<lzieży
w
kraju i za granicą.
Staramy się też możliwie prędko nadrobić
luki w
opiece wychowawczej 1 mamy wszelkie dane, aby do
końca bieżącej pięciofatki objąć nią co najmniej dzieci
sześcioletnie (ostatni rok przedszkola) i uczniów niższych
klas szkolnych.
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wali (nie bez wzruszenia) na
nutę

starego,

popularnego
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rozstaniemy, ju-
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istoria cala zaczęła się od tego, te konsumentom mocnych trunków
w pow. łowickim przestał smal<0wać spirytus kupowany w okolioznycb. sklepach Gminnej Spółdzielni. Narzekano na złą jakość alkoholu kupowanego. 'v Jamnie. Domaniewicach, zawadach. Pod adresem mon1>p0Ju padały niepochlebne opinie i podejrzenia, że zaczyna „knocić" pro-dulccję.
Sprawa zacz<:la być głośna i stała się przedmiotem zainteresowania Komendy
Wojewódzkiej MO. Pewnego lutowego dnia zatrzymano transport alkoholu na
tra.sie dostaw - z jednego do drugiego sklepu. Ladunek nie budził podejrzeń
z formalnego punktu widzenia: butelki kapslo1vane,
etykiety firmowe, a zawartość?„. Okazało się po sprawdzeniu, że szklane opakowania zawierają bimber.
Kto i gdzie uruchomi! na przemysłową slrnlę potajemną gorzelruę?

Wypełniony

ta1kim

samym .ak-0\("dzie o

po„

mn iej.
Na oddz iale mówi s i ę o polityce kadrowe] na szczeblu „bezpośrednio pr<>dukcyjlo\\·ę

n,rm11.

- Ani jedną miarą nie da się zmierzy~
dwu różnych ludzi, ani jednym sposobem do nich rue trafisz - mówi Zof:a
Pluc iennilk
mistrz konfekcji.
która
przyszla do „Kal iny" ja.ko instruktorlrn

z

p.rzeszk-0loną
pą młodych dz;ewcząt. -

za1w-0du

przez

s'.-ebie

te~o

sam€go

To była bimbrownia
na duzą skalę,
'l.elektryfilwwana, z wentylacją, z kottem specjalnie obudowanym i umieszcwnym poniżej komory bunkra, z galonami, grzatkami.
Znajdowa!o się w
niej 690 litrów g<>tJowego spirytusu, w

g:-u-

Czy pani wie. co
na przykład było przyczyną 8-godzlnne<:"o
siedzenia w palarni, bez próby nawet
podejścia do maszyny, jednej z tych moich podopiecznych?
Pokłóciła
się
poprzedniego dnia z chłopakiem. Swiat jej
zbrzydł i d1>piero jak mnie coś tknt;lo i

Konfekcja - „wąskie gardło". Poniedzialek n ie lepszy. .n'.€ gorszy oo i.onych.
Kilkaset maszyn w ruchu. k il.kadziesiat
s\.O>i. Ta.k bylo. czy tak będzie?
- Może znów ktoś powie, że szarżuję,
ale zaczynam powtórnie , przyjmować do
pracy tych, którzy ją kiedyś opuścili. Nie
uważam
tego za demoralizujące,
wręcz
przeciwnie.
Wracają,
to widać spróbowali, że gdzie indziej nie lepiej. Twarde
jednak tym razem mają warunki. Godll\
się.
Zobaczymy. Ja się jeszcze nie POddaję kończy dyre·ktor.
Wierzyć trud.no. by chciała się poddać
cala „Kalina". Wie przecież. że jed:iak
patrzą jej wszyscy na ręce. a g.dy wszystko z nich 1€Ci - wątpliwy zaszczyt.
Zwlasu~za dla takich, Ja•k Bożena Wo1niak i Wanda K.owalczyk, którym po prostu chce się w .. Kali.nie" praoować i 1rnwet sp.rawia im to p"'zyjem.ność. A ŻP
dZ iewczyny sympatycZ!lle, to myślę, że i.eh
„będzie na wierzchu
11

•
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Ta ostatnia
matura... Po
.prawdzie to każda matura jest
poniekąd ostatnia nie z.nam
bowiem takich, którzy z dobrej
woli
chcieliby
ją
powtarzać
raz jes zcze . Wybryk „87-pilek", które swego
czasu
namówilv do tak ie j
próby paru ogólnie szanowanych starszych zresztą obywateli, to w sumie okrucieństwo, którego nie usprawiedliwiały
szlachetne cele.
Tym razem życząc wszystkim pocącym się właśnie na
egzaminach młodym ludziom,
aby tegoroczna matura była
w ich życiu
naprawdę
pierwszą i ostatni.ą chciał
bym również uwzględnić na
marginesie krążącą tu i ówdzie wieść jakoby„. MATURA
l!l73 BYŁA W OGÓLE OSTATNIĄ MATURĄ W PRL!!
Brzmi to dramatycznie, nie-

nowy dom, a kiedy stawiall stodołę - .
najpierw wybudowali bµnk ier -gorzelnię.
Wejście
do niego wiodło z b<>ku sto<loly. Zama.skowa.n<> je dokładnie stosem
równo ułożonego drzewa,
przed przyjazdem milicJt.
D<>brani par!inerzy w rodzinnym kólku, dawali sobie radę sami z produkcją
i zbytem. Co miesiąc z bunkra wywożono „Fiatem', zięcia i
ciągnikiem
po
200-250
litrów do „zaprzyjaźnionych"
kierowniczek sklepów GS: ZOfii B. w
Jamnie (przyjęła 900 litrów), potem do
Natalii T. w tym samym sklepie, do
Wiesławy G. w D<>maniewicach. W do.stawach pomagał zaprzyja:imiony mechanik samochodowy z Głowna - Zdzisław
K. Miał własną „Nysę".
Cukier l drożdże nabywall w tych
samych sklepach, do których wstawiali
spirytus w cenie po 250 z! za litr. Mieli
za\vsze pierwszeństwo w zaopatrzeniu.
Nalepki i kapsle otrzymali drogą po-

prawdopodobnie i... obiecują
co prawda? A odnotowuję
tę budzącą rozmaite refleksje
plotkę (jako, iż rzecz nie wstała
jeszcze urzędowo
p-0twierdzona), by nikt nie gło
sił, iż nie słyszeliśmy co w
trawie piszczy„.
Czy jednak ta, rozniesiona
mieście
wiadomość
czywiście?

po

pantoflową

pocztą,

sprawdzi się rzeNie
wiem. Zobaczymy. No bo z jednej strony trudno uwierzyć: jakże to
szkoła średnia bez matury? A gdzież tradycja,
nastrój, reportaże w gazetach,
ściągaczki w bułkach z szynką, matura.lne bale itp. itd.?
A
z drugiej: po cóż
ten strach, egzaminacyjny kierat,
roz.pacz, łzy i nerwy,
kiedy za miesiąc na wyż
szej uczelni - na próżno zasłaniając
siq z.męczeniem

średnią od
praoownlcy monopolu
w
Lodzi. Rodzinne koligacje wsi z miastem sięgały poprzez klerowruczkę sklepu - ZO!ię B.

•

• •

Sledztwo zostało zak01iczone. Gs wypłaciły nabywcom
równowartość zakupionego i zwróco-nego spirytusu. Ozie·
siątki tysięcy złotych złożą się na obciążenie kiero,vników sklepów udzia„
!owców w przestępczej spółce. Jak wynil<a z informacji KW MO - od wiosny 1972 r. do lutego br. rodzinne trio
zdołał«>
wyprodukować
co
najmniej
1.150 litrów spirytusu. „Zarobki" i z tego tytułu, lokowane w gosp1>darce (pię
trowy, skanalizowany i zelektryfikowa·
ny d<>m, traktor z przyczepą, półcięża
rówka, ostem krów, st<>dola itp.) sięga•
ją pól miliona złotych. Rachunek zostanie przedstawiony w akcie «>Skarżenia.

maturalnymi
poddawać

nowa.
Takich
pytań,
mógłb~m

przygotowa.neg<> do ekspedycji w
kapslowanych butelkach, w części w galonach i baniakach, zacier fermentowa!
na następną po.reję. Pól tony cukru w
workach leżało w zapasie. Drożdże W kilogramów znaleziono na wozie
przed bud y nkiem gospodarczym. Przy.
sypane były niedbale słomą
Kabel elektryczny z bunkra prowadzi!
do budynku mieszkalnego. Tam znajsię tablica r<>zdzlelcza. Prąd pobierano dla produkcji bimbru poza licznikiem. (Jak obliczono - prądu skrad...
za BO tys. zł).

dowała

bimbru
razpoczęll dawno.
potem w śledztwie Bolesław
S. - trudnił się tym procederem w czasie okupac.1i. Wimowi! dzieło
Jeszcze w starym d·omu. Na małą skalę,
w parniku. Opłaciło się. Za dochody z
bimbru rozwijali gospodarkę, postawili
oświadczy!

się

piątkami

trzeba
wszystkiemu od

i tym
obaw,

podobnych

wątpliwości
przytoczyć tu wiejako że wałkowane od
w prasie i toczące się nie

le,
lat
tylko na jej lamach spory pt.
co lepsze - matura czy egzaminy wstępne? rozgorzały
obecnie wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli ze zdwojoną silą. I chyba tylko czyjaś (pewnie ministerstwa) salomonowa decyzja
rozstrzygnie ów trudny dylemat.
Nie uprzedzając się z góry
do żadnych przyszłych rozwiązań stwierdzić trzeba fakt,
iż według powszechnej opinii,
ani matura, ani egzaminacyjna batalia o indeksy na uczelni, ani obie próby razem
nie spełniają w swoim obecnym ks-ztałcie roli „sita
do
wychwytywania diamentów" i
nie będą chyba w tym kształ·
cie trwać dłużej. Oby.
Powróćmy jednak od plotek
i
prognoz do rzeczywistości.
bowiem podczas gdy my tu
radzimy o przyszłości
lub
uśmierceniu matur o n i (a
jest ich w Łodzi parę tysię
cy) biedzą się właśnie
nad
uzyskaniem urzędowego świa
dectwa swojej dojrzałości.
Ciekawe, jak też dają sobie
radę? Z
tym właśnie pytaniem zwróciliśmy się do kur·ato·r ium i dyrektorów niektórych łódzkich szkół.
A więc - }ak idą matury?
Okazuje się, że zupełnie nieżle (jak dotąd) przy czym za.równo w po.szczególnych si-kolach,
jak i w kuratorium
zgodnie podkreślano wagę nowej
regulaminowej
„ulgi",
jaką jest m o ż 1 i w o ś ć
dopuszczenia
przez
Komisję
Egzaminacyjną do egzaminów
ustnych nieszczęśnika. któremu powinęła się noga na pisemnych, i z którejś z prac
(ale nie wi.ęcej niż z jednej)
otrzymał

części

Produkcję

,.na-

matu ra?

Konkurenci monopolu...
Jak

przypadkowego

dobną.

powoduje. że w jednej fa~ryce pracują
ludz'e jakby z dwu róż.nych światow. Jeden siedzi tu już dwa lata. zarabia 3 tysiące.
a drugiemu po trzech m1es1ącach
n'c się nie podoba - a główn i e to, że
w

7.

boru" lub z tego
sam.ego
hufca
i
szyją wo-12-0.
Jaka na to rada - pytam dwie mlle;
ladne. sz czupłe dziewczyny. którym JUŻ
;na p'er-wszy rzut ok.a robota w rękach
s ię pali.
- Zabrałyśmy się już do tego - odpow'a da Bożena Woźn•a·k - w kolach ZMS.
Zaczy.namy same, na własny użytek ~pi
sywać co tydzień produkcję i porównywać czyje kolo lepsze, kto w nim najlepszy, komu trzeba pomóc, z kim trreba się pożegnać. Wa.nda K0>walczyk
wyglądająca
na 17-latkę. dośw ia dczona,
bo już 2-1etnia pracown ic a „Kal'ny•· (tak
na-prawdę ma lat 21)
podaje receptę po-

wierzchu? "
zarabia

niem...
•
Nie są <>ne takie zl€. choć w mle§c ie
ty.Ie się mówi, że ja.k mama z tatą c!aJą
papu to im tylko na kosmetyki p ie n 111dzy bra•kuje.
Jest wiele takich, którym
nie chce się wys·ilać - prawda. s 1ectz ą
przy łączarkach - a do tego trzeba mie ć
spraw111e oczy. ręce. chęć i talent - I
przez dz ieli u.szyją 40-50 bluzek Ale obok siedzą koleżank i. w tym samym wie.ku.

„na

o~tatnia

=Ta

Zofia Tarnowska

niony aż do betonowego podl<>ża. Krok
za krokiem przepukiwali beton W pewnym miejscu je<len z milicjantów usły
szał charakterystyczny rezonans próżni.
Posz ły w ruch łomy,
ultazał się otwór
prowadzący w głąb.
Kied y
milicjant
zszedł w dól, jego nogi natrafiły na bu.
telki. Stanął na stole
zastawionym
szkłem i sprzętami.

CZYJE

nl9o

pogadałyśmy sobie na osobności spłynęło ze Izami. A najprościej
byłoby skierować
do kadr z wymówie-

szczęście

11111m11111u1111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111n111111111m11111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111

Naszym dzieciom, urodzonym w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, los kładzie do kołyski śre<lnio . . .
72 lata życia, czyli ponad dwadz i eścia lat więcej niż
przed wojną. Ta informacja starczy za szczegółowy oipis _
warunków bytowych najmłodszego pokolenia. Oby tylko
potrafiło z lat dodanych do życi·a - czerpać radość
i satysfakcję! Oby nie przegapiło szansy, jaką daje mu
nauka, wychowanie i przykład najlepszych!
J. F.

Właściciel B-hektarowego gospodarstwa
we wsi Trzcianki 58-Jetni Bole~law
S„ jego 25-letni syn Ryszard i 28-Ietni
zięć Zdzisław s. oraz kobiety patronujące gospodarce nie wykazali żadne
go zaniepokojenia, k iedy w iCh obejściu
zjawiła
się
wieloosob<lwa, odpowiednio
wyposażona. ekipa
funkcjonariuszy MO.
Niemal z oburzeniem przyjęli informację
o celu
przybycia
przedstawicieli
organów ścigania J polecili im szukać
bimbru. „Jak znajdziecie
wasze
szczęście" rzeki Bolesław S,
.„Krok po kroku przemierzali tereny
gospodarstwa
Przy stodole znajdował
się zbiornik ściekowy. Zawiera! ciemny
plyn, z którego uderzy! zapach fermentu. Sprawdzono szybko jego skład: śla
dy cultru i drożdży były wyraźne. A
więc do szamba spływa pozostałość po
prndukcji bimbru, tylko skąd? Jeszcze
oglądali
dokładnie obejście i
wszystko,
oo się w nim znajdowało.
Zwrócili uwagę na stertę stomy. Rozrzucili. P<>d spodem znajd<>wat się plastykowy worek, a w nim kilka.naście
butelek spirytusu. „Monopolowego". Na
butelkach ślady rąk zięcia. Teraz podejrzenia
przerodziły
się
w pewność.
Bimbrownia musi być na miejscu, dobrze zamaskowana.
Może
w stodole?

za~.\·o

du w istniejących zakładach - dość prz)'padkowo. Bo mo,g!o się zdawać. że przychodzący <Io
pracy w napr a.wdę nowoczesnym zaJ<la<lzie zdają sobie spra\\'ę do
końca
nie tylko ze swoich pra.\\·. al~ i
obowiązków. A t)·mcz.asem z dyscypliną nie najlepiej. Było. Cho!'oby jedo.o
zło. Samo.wolne porzucanie pracy drugie, g.roźrtiejs:ze. Było, bo O<f kwietnia,

po krytY'CZflym marcu - zatoga „Kaliny"
spra.wia wraiżenie "lapiącej dech".
W dyrekcj i mówi się o polityce kadrowej na szcz€blu kierowniczym. zaszły tu
istotne zmia.ny
Nowi ludzie podpisują.o
angaż
wiedzą.
że oni a
n ie kto 'nny
o:lpowiadają
za
swych be zpośredn:c h
przełożonych. Za to wcześniejsze o kwadrans kończen ie "Łmi·any'\ za te „paJarniaine" pos iedzeni.a, za to wszystko, co

-

dwójkę.

W sumie

młodzieżowych

w
łódzkich
średnich szko-

łach zawodowych przystąpiło
do egzaminów
maturalnych
ok. 2100 uczniów - mówi st.
wizyt. p. mgr M. Frąszcza
kowa. Etan ni~emny przesz 0 dl
na ogól dobrze. he,
wielu
przykrych niespodzianek. tPmaty prac orzvjcto wszPdziP
z zad'lwoleniem. hez paniki i
paraliżuiacej tremy.
- Podobnie
było i w liceach mówi st. wizyt. o.
mgr M. Swif'cicka w których do egrnminu pi•semnel?o
przystan'.lo 2860 abS-Ol,.,ontów
tel!orocznych i blisko 180 z lat
ubiegłyC'h tj. tych, którzv
badź zrezy11nowali z maturv
bądź potknęli się na którymś
(Dalszy ciąg na str. 6)

DZIENNIK ŁOD.W:I n·r 128 (7619) •

Za

Zasłużeni
działacze

dekoracji w imieniu
dokonał
Glównego,
OKZ ZZPKPJR
przewodn iczący
w ·Lodzi - red. G. Markun w
dyrektora
m In.
obecności
Lódzkiego Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa - Książ
mgr T. Leka - Ruch'' (x)
wandowskiego.

O
młodzieży.
Już dzisiaj zaczynają się imprezy dla dzleci
godz. 16 zaprasza Pałac Młodzieży im. J. Tuwima. Popołudnie wypelni projekcja filmów i inscenizacji bajek Dla młodzieży przygotowano zabawę taneczną, która trwać będzie od 16 do 19.30. Jutro koncert orkiestry dętej, a później konkurs rysunku i zabawa
taneczna, złożą się na program obchodów Dnia D':iecka w Palacu
Młodzieży. Zainteresowanych konkursem rysunku mformuJemy, ze
moje miasto". Maluchy rysować będą na
mo. on haslo „Lódź jezdni, zaś dla starszych przygotowa.no sztalugi. Na uczestników
(rg)
czekają nagrody.

Bałuckie

e

Rady
Budowy
Budowa pierwszego w Lodzi przejścia podziemnego pod
Kilińskiego w pobliżu Dworca Fabrycznego dobiega koń
ca. Ał<tualnie większość robót pre>wadzonych Jest zarówna
w samym tunelu jak i na powierzchni przy porządkowaniu
terenu. Jednakże - o czym mogli się przekonać w czasie
Wczorajszej wizji lokalnej członkowie Ra.dy Budowy, przejwiele robót Jest niepokojąco w stosunścia podziemnego ku do harme>nogramu - opóźnie>nych.
ul,

Prace ziemne miały być cał
kowicie ukończone do ~1 maja.
Tymczasem jedna koparka, kilrozproszone
wywrotek i
ka
nadziel.
brygady nie rokują
aby wcześniej aniżeli 5 a nawet 8 czerwca roboty te były
Podobnie rzecz się
zakończone.
nama m in. z ułożoniem
wierzchni nad tunelem. z ustawieniem dalszych czterech masztów elektrycznych, z rozbiórką budynku u zbiegu ulic Ki-

1726 spraw rozpatrzyły
Społeczne Komisje Pojednawcze
W Lodzi aktywnie działa 1H6
Społecznych Komisji Pojednawczych. W ub. roku rozpatrzyły
na
one 1726 spraw. Dowodem
to, i.ż spoleczeństwo lódz,kie odczuwa potrzepę istnienia takiej
instytucji jest fakt, że aż 9al
spraw wplynęlo od zainteresowanych obywateli. W '>eromne1
w:ększości (bo aż w 81,5 proc.)
komisjom doprowasię
udało
pojednania sklócc>nych
dzić do
stn>n. Należy także zaznaczyć,
komisjom
że osiągnięte dzięki
charakter
porozumienia mają
trwały, Tylko bowiem w nieliprzypadkach te same
cznych
sprawy rozpabrywane są ponownie.

KoDzialalnoM SpCJłccznych
musjl Pojednawczych w 1972 roku, omawiana była wczoraj na
zespołu
posiedzeniu Lódzkiego
Społecz
d/~
Koordynacyjneg<1
Komisji Pojednawczych.
nych

.„
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JUŻ JUTRO
WIELKA IMPREZA HANDLOWA
JARMARK LODZIU

Wojewód?'kie Przed.siębi.orstwo
Handlu Obu,wiem za.prasz-a. PT
Klientów do Alei ZHP. Uruch.omione tu będzie stoisko z obuwiem ! ga:lll!nterią skórza,ną. Natomiast przy zbiegu Ulic Więc
oobuJvowskiego i Żcz,cho<iniej
sprzedaż iianwać się będzie

tof!i.

Świętujemy Dzi ń Dziecka

wizja
lokalna

zrzezwiązkowcy,
Lódzcy
szeni w zw Zaw Pracownii Radia
ków Książki, Prasy
opoważnymi
się
legitymują
siągnięciami w pracy spolecznej na rzec? swoich zakładów
pracy l załóg. Dowodem tego
m. ln. przyznawane prze?.
są
Dniach
w
Zarząd . Główny
J Prasy Kslążki
Oświaty,
honorowe odznaki zasłużonym
W
tego związku.
działaczom
tym roku rejestr zasłużonych
wzoogacil się o dalsze nazwiska.

Aktu

podziemnego

bu~owie przeiścia

wykazała

„Prasa-Książka-Ruch"

Zarządu

dwunasta" na

Co

zwiqzk owi
w ŁWP RSW

Wydawnictwie
W Lódzkim
„Prasa
Prasowym RSW
Ruch" ZLOTE HOKsiążka NOROWE ODZNAKI otrzymali wczoraj: Bogdan Głowacki,
I Eugeniusz
Kałużka
Jerzy
Kuknłak, a SREBRNE HONOAlic.fa
ODZNAKI
ROWE
WilMarcinkowska, Hele11a
Józef Wojcie.chowczyńska i
ski.

„pięć

PO'l'Uszcma także starn przygotodo nowej kadencji wy·
wań
borozeJ SKP.
UC)

lińskiego

i Traugutta,

ukoń

z

czeniem nekranu '' z gliny oraz

drenażo
prac
zakończeniem
wych. Mniejsze opóźnienia maSzydło
koncie
na swym
ją
wieckie Zakłady Kamienia BuPrzedsiębiorstwo
i
dowlanego
Handlu
Remontowo-Budow lane
które prowadzą
Wewnętrznego,
prace wewnątrz tunelu wykła
dając go wykładzinami kamiennymi oraz zagospodarowując w
kioski handlowe. Niemniej jednak - jak stwierdwno w czaposiedzenia
wczorajszego
sie
do
czasu
Rady Budowy
przekazania przejścia podziemniewienego, pozostało bardzo
uczy.nić wszystko,
le i trzeba
„szturaby nie dopuścić do
ostatn ich
w
mowszczyzny"
dniach czerwca i pierwszych
że
Wiadomo,
lipca.
dniach
„szturmowszczyzn a" odbija się
Dlatego też
na jakości robót,
aby
wszystko uczynić,
należy
główny wykonawca tej budowy

Jubileuszowy bilans MPK
4

79:1.
posiada
Obecnie MPK
tramwajOw. W 1975 r. liczba ta
wzrośnie do ok. 830, w tym 161
autobusow
nowO<!zesnych. Dla
odpowiednie dane wynoszą: 427
w br. I 561 w 1975 r. Statystyczny mieszka·niec naszeg 0 miakomu.nikacji
z
sta korzysta
miejsklej 620 razy rO<!znie, wobec 10~ w 1938 r. Tramwaje 1
autobusy przewożą obecnie ~oo
milionów pru;ażerów wobec 13;;
milionów w 1945 r.
do przedstawienia tej
Okazją
się z
statystyki jest zbiegające
podwójnym jubileuszem Lodzi.
w br. 75-lec i~
a przypadające
Miejskiego Przeds ięb iorstwa Komtmikacyjnego. Jak wiadomo w
1898 r. pierwsze tramwaje wyi
ul. Pio<brkowską
jechały na
na ul. Narutowicza. W 1901 r.
uruchomiono połączenia z Pabianicami i Zgierzem.

z okazji swego święta pra·
cownicy MPK zamierzają m. m.
ufUJndoze składek własnych
wać w Choclainowicach pomni.k
ku czci nie żyjących, zasłużo
Zorganizonych tramwajarzy.
wane zostaną - na.-ada 1 konferencja na tema.ty zawodowe.
zz ZMS prz}"g<>towuje się do
rajdu gwiaździstego.
urząd·zeni a
odbędą
Centralne uroczystości

bund1 ci
skazani nu 5 lol
•

•

działacze

Wcwraj szczególnie wyróżniający się w pracy kulturalnej GKO
z racji niedawno obchodzonego Dnia Działacza Kultury - wyróżnieni zostali dyplomami I nagrodami książkowymi. Wśród najbardziej zasluŻ<>nych znaleźli się: ppłk pplk Zene>n Lisiecki, Mieczyslaw Wlodarc.zylC, Jan Pazia, mjr Micłlał Bajak kpt. Wiesław
(rg)
'
Falisz i mgr Wojciech . Gorzeński,

o u SC
03

os. 666·11, 595-55
Pożarna
09
Pogotowie Ratunkowe
07
Pogotowie MO
555-55
Informacja kolejowa
265-9', 5ł7-20
Informacja PKS
135-~I
Pogotowie wodoclącowe
$95-85
Pogotowie caz.owe
~3ł-28
Pogotowie energetyczne
UB-11
Pocotowle ciepłownicze
TEATRY

(Zalkątna

21-letni Jerzy Siwek
Kozi<>!
2'1 i 18-letni Mirosla1w
(1 Ma,ja 51) postanowili zdobyć
auto, żeby „pojeździć sobie". 12
ua
kwietnia 1972 r. upatr?.yli
postoju „Fiata" i polec.li taksówkarzowi jechać na Lullłlnek .
Nie poda;]! dokładn ie celu ja:i;d)", a kiedy Ich o to zapytat w okolicy Lublinka odpojuż
wiedzieli wymiJaaąco. Taksówkarz zorientował s ię, że grozi
mu niebezpieczeństwo i odmówi! dMszej jamy. Wówczas zocegłą w glo•wę,
uderzony
stał
Cios na szczęście nie pozbawił
g{l przytomności. Pogoń za mło
dym i bandytami za.kończyła się
kilku
Po
jednego.
u(ięciem
dniach ujęto dl"Ugieg<>.

Rusz konkurs wvsluw

ostatni kupon

'

kultury

-

„

w1ęz1en1n

jego

Dziś

Wojskowi

straż

zQ!Prezentu1e na Ja,rWPHO
marlvu na.jmod.niejsze wzory obuwia. i szeroki wachiarz wvroCzystość
bów galanteryjnych.
Sąd Wojewódziki w Lodzi s'kaTak więc na Jarmarku kupić
zał każdego z nich na karę
mieszkańców· ,
dcz,mskie
czólenka
można
będzie
po!Z.bawienia wolności.
lacl
spodach
podlwyżstonych
na
(:i;t)
(pla,tf<>rmach i poliwretanach) w ~~~
cenie od 32Q do 600 zt. Pótbuty damskie welurowe także na
1110<h<ym
i
wysokich spodach
obccz,sie w cenie od 160 do 190 z!.
Póbbuf>y męskie ze skór „f!O·
rentic" na grubych s.pod,aeh z
szerokimi i wy·sokim! noskamti
(380-430 zi). MęS'kie cwrne pól·
bufy skórza•ne w cenle 430 zl.
Dla m!odzieży WPHOb <>feW konkursie biorą udział wystawy 15 sklepów odzieżowych, gamodne półbuty na podf'Uje
znajdujących się przy ul. Piotrz gu.my, lanteryjnych t tekstylnych LPTO
spodach
wyższonych
kowskiej pod numerami: 5, 14, 15, 18, 46, 51, 71, 81, 87, 103. 122
wysoki ob·
wierzch 5'kórzany,
w jednym z tych sklepozostawić
należy
kupon
i 133. Wypełniony
350 zl.
cas pów względnie przesiać do redakcji „DL" (ul. Piotrkowska 96).
Galanterki d.Ziewczęce skórzaz tworzytw sztuczspody
ne,
Wśród osób, które wypelnily kupony rozlosujemy trzy nagrody:
nych - 220 :U.
wystawa
wzll· 1,5 tys„ l tys . oraz 500 zł. Dla personelu sklepu, którego
Obok n-a.jmod.nlejszych
przeznacwno nagrodę w postaci
na Jarma,r./e.u znajdą się otrzyma największą Ilość głosów
rów
z1 natys.
3
otrzyma
sklepu
tego
2 tys. zł, zaś autor wystawy
r&wnież w dużym wyborze n iP
mniej elegamckie pantofle letn!e grody.
W oddzielnym konkursie jury oceni wszystkie wystawy I przyzna
na cien~ich podeszwa.eh za•rów3 nagrody po ł tys. zł oraz 3 nagrody
no dll!nf.S'kie, męskie ja•k i mlo- w poszczególnych branżach
po 1 tys. zl.
pocieszenia
dZieżowe.
Równoczes.na prezentacja ObtJ,o
wia i gll!1amPerii &kórzamej pozwoli na. dokona•nie oopow!ed·
KUPON NR I
tlln !ego wyboru docfodlków rel>kl, paska., misesera.
l.PTO 1 "DL"
CTO,
wystaw
Konkursu
lub
Ceny torebek ze ska'!/U
wtstralll1JU od 150 do 250 zl. w~
lizy te•ktur<>W4? od 104 do 165 zl,
(Imii: 1 nazwisko>
S<kayu.
ze
a torby podróżne
k1·a.tę od 300
r~psu . tkanin w
d<J 500 zl. Będ z!e też mnóstwo
(Adres: ulica, nr domu, nr kodu, miasto)
porrtfele, portrno·
drobiazgów net•k l. kosmetyczki itp.
Najbardziej podoba ml się wystawa 1klepu nr••• ;;:; przy
czasu
trochę
Warto znaletć
ut, Piotrkowskiej nr , , , , , ••
na. jarmarczne zak,wpy. WPHOb
&erd.ecznie ZGJPr11Jsza na dorocz·
450ł-k
"-Y J 111rma.m.

miasta sprawq

Nowa wytwórnia
wód gazowanych

'"raw4zie doI?iero w gru&i.Il
wo·zy ~
dn u, ale Jut wkrótce
MPK ozdobione będą emblemaWAZNE TELEFONY
tami Lodzi z nadrukiem cyir
o'.1-naczających obchodzoną rocz·
Informacja telefoniczna
nicę.

Młodzi

Młodych

Dni

Pod ~li nazwą e>dbywać się bęclzie 4-cl,ni<>wy bl<>k imprez mlodzieiowych zorg•Lnizowanych na Bałutach w ramach
obche>dów l\Iiędz)"narode>wei:-o Dnia Dziecka,
złożeniem kwiatów pod Pomni·
1 czerwca, w piątek, 0 godz.
Dzieci
MaQ"tyrologii
kiem
R;cnku ml·O'Jz:eż
!(i na Starym
przed Mauzoieum na Rado·goszszkolna spotka się z gospodatrzemłodzież
czyn1
po
czu,
otrzyrzami swojej dzielnicy i
La·
ma trasami uda się do
ma od nich klucze - symbol
giewnik.
barwny koNastępnie
władzy.
bardziej skoordyMPRD zaocoń·
Mlodych
Dni
Baluckle
rowód 4 tys. dzieci i mlodz!eczą się w poniedziałek koncer·
do
nował swoje prace z podwykoży przejdzie ul. Zgierską
w Teatrze Muzycznym dla
tern
Julianona
Mickie\vicza
Parku
rosystem
nawcami i zapewni!
przodowników nauki ze ;z.kół
wie, gdzie odbędzie się wielki
bót na dwie zmiany. Dzień jest
i średlnich.
podstawowych
festyn.
1z. eh.)
j~.t
teraz długi i należy wykorzy2 czerwca Se>l>ota dniem sportu s1.J<olnego. W tym
stać go do maksimum. Termin
w
Startu,
stadionie
na
dniu
przekazania do użytku przejlekkoatletyczny'Ch
dyscyplinacll
22 lipca ścia p<>dziemnego i grach sport-0wych zmieną swe
i s2kól zaliceów
uczniowie
sily
musi być dotrzymany,
atrakwodowych. Doda<tkową
(j. kr.)
strzeleckie,
zawody
będą
cją
)
oraz
milicyjnych
psów
tresura
Na zdjęciu: w. Galiński i B.
pracowników KD PZPR
mecz
Paluch zakładają ostatnie stopDRN-BalutY
contra Prezydium
Łódzkie Przeds'ębiorstwo Sponie wyjścia z tunelu do nowo
(godz. 11 .30)
obecn:e wyprvmoże
żywcze.
ul.
przy
czerwca
budującego się hotelu
nied2ielę,
W
na dwóch 11n:acl1 80
dukować
uczczenia pamięci
dla
raJd
T•augutta.
ch!o.Jzą
napojów
l'.>utelek
tys.
dzieci z obozu przy ul. Przt>cYCh na d-0bę. N:e w:ęcej doRozpocznie się on
myslowej.
Fot.: L. Olejniczak
pry'\'latnl.
wybwórcy
starczają
Nie zaspokaja to zapotrzeoowania. W związ,i<>u z tym LPS zaz napeł
zrezyg.nować
m ierza
s yfonów i uruchomić
niania
napojami.
trzecią lm1ę z
Jednak w pebn.i nasze prag.
n'enie zasp<>k{)li dopiero nowa
wytvcórnia wód gazowanych Garnizonowy Klub Oficerski, jak wiadomo, skupia pracownio wyoaj noś Ci 16 tys. butelek na
ków wojskowych i cywilnych oraz żolnierzy z jednostek i Jnstygodzinę. z dwóch linii. Pow:;tatucjl wojskowych, działających na terenie Lodzi i województwa.
nie o'na przy ul. H ipotecznej.
Dla nich wtaśnie w popularnym GKO odbywają się projekcje titBudowę ro1p<;>cznie się w 1974
mowe, odczyty, czynna jest biblioteka, kola zainteresowań. Pracą
klubu z. ajmują się, w głównej mierze spolecznie, w-0. jskowi i cywilni) roku. a zalronozy w 1976, (st)
dzialacze kuJtury.

WIELKI - godz. 19 ;,Travlata"
NOWY - godz. 11 i 15 „Chło

piec z gwiaud"

MALA SALA - godz. 20 „Curkając na Godota''
JARACZA - godz. 19 „Kr.am z
piooenka•mi''
TEATR 7.15 - godz. LS.15 „Trę.
dowata 11
godz. lJI „WielMUZYCZNY ka aleja"
go.dz. lł „Zlot.a.
ARLEKIN
rybka·' (zam.km.)
PINOKIO - nieczy.rmy

c

,

....

od
„Andrej Rubl()IW"
LDK
lat 16 (rad:z.) godz. 15.15. ta 45
„Dwoje na dr<>STYLOWY dze" (B) (USA) od Lat 16 11·
15.15. 17.30, w
„Wspomnienia z
STUDIO
przyszłości" (A) (NRF) od lat
14 godz. 18.30, 20.30
TATRY - „Przygody malej wydry" (USA) od lat 7 godz.
seal!l.S za.mkni~y'). 14,
(12 z filmem:
Pożegna.nie
15.45.
(USA)
„Strzały o zmierz.chu"
od lat 16 godz. 10, 17.45, 20
„Dwa.rzec B;aloruCZAJKA ski" (raclz.) od lat H 110<12.
17. 19
;,Grubasek" (czech.)
DKM
od !sit 11 godz. 16, ,.Człowiek:
IL HongkJO<n.gu" (fr.) od lat 1.4
g-O<U, 18, 211

l.ODZKIE ZOO
ezyn.ne w god-z.. e-11
czynna do god2.. l Sl
PALMIARNIA -

(kasa

rueezynna

KIN A
- „Ultlad" (USA) od
CO<l:t. 10, 12.30, I 5.
IM 18,
17.30. 20
LUTNIA - „Jezioro osobliwo~
ci" (po!.) od lat 14 godz. Hl,
1'2.15, 14.3-0, lll, 19.30
„Jezioro ~bllPOLONIA
od lat 14 (pol.)
(A)
wości"
god?.. 10, 12.15. 14.30, in. 19.30
który
„Mężozyzna,
WISLA Cfr.) od lat
ml się podoba"
('10, l~.lli - seanse
16 godz.
14.30, 17, 19.30
zamknięte),
dama,
WLOK.NIARZ - „Król,
wa.let" (NRF) od lat U, i·
19.30
17,
lł.30,
IO. 12.15.
„Na. rabunek"
WOLNOSC
(B) od la.t 14 (radz.) 10<1z. 10,
1~. 14. 16, 18. 20
„Kl'Otl>k·a, kropka,
ZACHĘTA przec inek" (A) (radz.) Od lat
7 g<>dz. Ul 11.45. 13.JiJ 15 30.
17.30. „Pokój przechodni" (A)
(NRD) od lat 1~ go.dz. 19.30
„GodzLlla
TATRY-LETNIE
kontra Hedora" (B) (jap.) od
lat l4 godz . 19.4~ (kl.no C2.fn•
BAŁTYK

u tyJ.ko.

<'fi. -

PQjOdineł

g

p R -

p

J W Q J A K REW
DAREM źVCIA
~

-

"Q:Sl:lllllld
70

szeryfa" (NRD) od lat
14, godz. 16, 18, 20
POKOJ - „Dziewczyna na m'.otle" (BJ (czeski) od lat 11 g.
l5.30, 17.30, ,.Ostatnia gra Ka(radz.) od lat lB
r lna" (A)
godz. 19.30
„Nieśmiertelni Fllp
REKORD od lat
(USA)
l FJap" (B)
111 godz. (IO, 112, 14 - .seanse
zamknięte), 16, 18, „Temat na
(Ał
n :ewie~k'e opowiadanie"
(radz.) od lat 14 godz. 20
„Wielkie wakacje"
ROMA
godz. (10,
(fra·nc. ) od lat 11
l2 seanse zamk.nięte), 14, 16,
18. 20
SOJUSZ - n ieCZY'nne
„cz1ow1ek stamtąd"
STOKI od lat 14 godz.
(A) (rad.z.)
16. 18, 20
„Pippi" (A) szwedzkL
SWIT (10 - seans
od lat 7 godz.
12.30, 15, „Dzikie
zamkinięty),
d ziecko" (A) franc. od lat lo
i:odz. 17.3-0, 19.30
„'Bląd

DYŻURY

APTEK

Rzgowslca 147,
59,
Tuwima
P iotrkowska 307, L:.m.anowskiepl. Wolno·
go 37, Z ielona 28,
ści 2, Obr. Sta!Lngradu 15.

MUZEA
SZTUKI (Ul Wlt:ckowslde&o 311)
godz. 11-19
REWOLU·
RUCHU
BISTORU
CYJNEGO (ul. Gdań$k.a 13)
godz. ll>-18
Wl.OKIENNICTWA
HISTORII
(Pi<>trkows~ 282) g<>d:z„ 10-17
ETNO·
I
ARCHEOLOGICZN E
GRAFICZNE (Pl. Wolności lłl
godz. 11-17
EWOLUCJONCZMU (Park S!enk iewi<:za) godz. 10-11

•

DYŻURY

KOLEJARZ -. inleczy.n.ne
GDYNIA - Przegląd mmów o
Lodzi l z.lemt łódzkiej zreałl
:rowanych w Wytwórni Filmów
Oświat.owych w L<xizl. l, „Tam
gd,zie pisał Reymont", 2. „We
sele low!okle", 3. „Dziś trybunalskleg0 grodu", 4. „Zie13.
godz. t2
łód2ka"
m i.a
„Motyle" (A) (poi.) Qd lat i.i.
godz. w, a, 16, 18, „z tam.
(t>-01.) O<I
tej strony tęczy"
lat 16 godz. 20
(Al
„Mały zbieg"
HALKA
('1'adz) o.ct lat Jl goc1z. 15 30,
„Pokusa" (wt.) od lat 18 a.
17.45. 2-0
1 MAJA - „Nleblesk.! tołnien"
g<>dz. 15,
od lat 16
(USA)
17.15. 19.30
„FantoMLODA GWARDIA contra Scotland Ya'l"d"
mas
(franc.) Od lat 14 goctz, 10, 12.
14. 16 18, 20
MUZA . - „Poszu.klwa.ny - poszukiwana" (B) (pol,) od lat
14 godz. 16, 18, 20
OKA - „Sola.r\s" Cradz .) od lat
16 godz. w, 13. 16, 19
„w·,elka włóczęga"
POLF..SIE (franc.) od lat 11 eodz. 17
•
19.lQ
„Helm AlekPOPULARNE
(radz.)
sandra Macect-0.1tsklego"
od la• 11 godz. 17, „Narkonrnni" (USA) od lat 18 godz. 19
„ Kaj.tek t:n<>
PRZEDWIOSNIE wy bra.ciszek" (Węg.) od lat 7
godz 15.45, „Oszukany" (USA>
od lat 18 godz. 17.30. 20
„Król Maciug I"
PIONIER (pol.) o4 lU ~. SO<a. 12, 1ł

SZPITALI

Szpital Im. M. Madurowicza dzielul. M. Fornalskiej 37 ora'Z z c1ztelnicy
nica Poles ie
poradni K., ul.
Sródmieścle z
10 Lu\ego 7/9
ut.
Szpital Im. H. Wolf dzielnica
Lagiewnlcka 34/36
Balu.ty
Szpital Im. H. Jordana - ul.
dzielnica
Przyrodnicza 7/9
Widzew.
111, M,
I Klinika Pol.-Gln. dziel·
curie-Skłodowskiej 15 nica Górna
ut,
Pot.-Gln,
II Klinilta
dzielnica Sród.
Sterlinga 13 Noporadnie K mieści e wotki 60 I Kopcińskiego 32.
Szpital
ogólna
Ch irurgi a
dm. Jorda.na (Przyirodnicza 7/9)
Chirurg ia urazowa - Szpttal
(K!niaziewiBiegańskiego
dm,
cza 1/5)
Szpital tm.
Laryngologia
Barlick iego (Kopcińsk ie.% 22)
1m,
Szp:taJ
Okulistyka
Barlickiego (Kopc ińskiego 22)
ctz;ą.
;ą
laryn&olog
l
Chirurgia
szpital im. Kor~zaka
c i~a (Armil Czerwonej 15)
Chirurgia szczękow -twar:r.owa
- Szp ltaJ Im Bacl ak·~o cKopclńsklego 22)
Instytut MeTokisy1kologla d~·cyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska Stacji
przy
Pogotowia . Ratunkowego
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666-66.
Telefoniczny
Ogólno!Od'Zkl
Pu.nkt Informacyjny ctoty~zący
pracy placówek służby zdrowia
telefon 615-19, czy-nny jest w
godz. od 7 d'O :11, opr~ n.le~
d.ziiel l liWiąit,

-·=·=·==·=·=·
„W A R T A"
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I
.
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Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A.
Qddział w Łodzi,
ul. Piotrkowska nr 122
zawiadamia PT Klientów
O ZMIANIE GODZIN

Ili

Ob~~~eĘ~~~Ap~~~;e:

Ili

111

•

p&niedziałki

•

Ili
•

w

Il• i

w soboty godz. 8-14,
w pozostałe dni tygodnia godz. 8-15.
4691-k •

i czwartki godz. 8-18, •

Ili
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••
POMIESZCZENIA
•
•••
NA MAGAZYN
••
o· powierzchni powyżej 100 m kw.
w y N A J M I E
na terenie miasta Lodzi
SPÓLDZIELNIA RZEMIESLNICZA
„E L E K T R O M E T A L",
Lódź, ul. Tuwima 6.

Zgłoszenia

należy

kierować

w.w. adresem, telefon 390-33.

''

pod
4678-k

zmianę,

MURARZY,

SPRZĄTACZKI

kartami zdrowia do piekarń
I ciastkarni na jedną lub dwie zmiany,
- PORTIERÓW - praca zmianowa,
- ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych do produkcji pieczywa.
.
- KIEROWNIKA działu finansowego - wykształ
cenie wyższe ekonomiczne,
- INŻYNIERÓW chemii spożywczej
(mężczyzn)
na stanowis ka kierowników piekarń,
- ST. REFERENTA technicznego do dzialu l!lwestycji
wykształceni.,
wyższe
ekonomiczne
lub średnie ze stażem pra<!y,
- TECHNIKA budowlanego z uprawnianiami . do
dzialu inwestycji
.
.
zatrudnią natychmiast z terenu m. Lodzi LZPP1ekarskiego
w
Lodzi,
ulica
Jerzego
10/12,
Blijszych informacji
udziela . oraz
zgłoszenia
przyjmuje dzlat kadr I szkolenia zawodowego w
godz. 7.30 - 15.30.. tel. 242-28 lub 369-65, we~~ :~
z

INŻ. budownictwa lądO·Wego,
TECHNIKOW budowlanych, TECHNIKA bhp, MISTRZÓW z uprawnieniami, KIEROWNIKA sek<!ji normowani.a i k-Ontrol! funduszu plac, MURARZY, CIESLI, ZBROJARZY, BETONIARZY, ROBOTNIKOW, ,DOZORCÓW,
OPERATORÓW sprzętu c1ętkiego, KIEROWCÓW za_
trudm na terenie m. Lodzi Poznańskie Prz.edsię.
biol'IStwo Budowy Elektrowni i Przemysłu „ENERGOBLOK" - Rejon Budów Lódź. Zgłoszenia kandydatów z terenu Loc!Zi przyjmuje sekcja zatrudnienia, Lódź, ul. Targowa 1/3, tel. 248-28 w godz.
1-15.
4406-k
- INŻYNIERÓW ze specjalnośC'lą wentyla<!Ja i klimatyza<!ja lub lnstala<!je przemysłowe na stanowisku nauczy<!ieli,
- TECHNIKOW o powyższych specjaln-0ści.ach na
stanoW!Sku Instruktorów praktycznej nauk! zawoou,
- NAUCZYCIELA mu.zykl.
- DOZORCĘ,
-WOZNE,
zatrudni Dyrekcja Zasadniczej Szkoty Budowlanej
'W Lodzi, ul. To.kl\l'lika 1. tel. 504-17, Warunki pracy
i płacy 2 kandydatami z terenu m. LOd.z.i. do omówienia z kier-owni<!twem szkoły.
4366-k

- TELEMONTERÓW (instalowanie aparatów 1 central teletoni<!znych),
- LASTRIKARZY (budowa nagrobków).
- KSYLOLICIARZY (Układanie posadzek),
- -~.SLUSARZA t ..SPAWACZA oraz PRACOWNIKA
do obsługi wóz.ka akumulatorowego,
zatrudni natychmiast Zal'ZĄd Sp61dz.ielni Inwalidów
im. H. Sawickie.I w Lodzi, ul. Piotrkowska 137.
Zatrudnieni mog~ byc tylko inwalUJtzl.
4502-k
MURARZY-TYNKARZY,
monterów
konstrukcji
żelbetowych. zbrojarzy. betoniarzy.
cieśli, monterów rusztowań rurowych. palaczy kotłów c.o ..
elektromonterów 1 grupą bhp. spawac7.y oraz robotników budowlanych zatrudni natychmiast bez
skierowania r wYdzJalu
zatrudnlen ia
LódzkiP
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Wielkopłytowego
„DĄBROWA" w Lodzl, ul. Gagarina 13, pokój 5.
Praca w akordzJe zryaza.ltowanym z możliwością
uzyskania dodatkowo premii. Dla zamiejscowych
wolne mieisca w hotelu robotniczym.
4403-1<

(1963)
sprzedam.
Tel.
515·33.
powodu g·<>dz. 16-19
8323 g
choroby
zakład
me'.!han i ki pojazdowej . . Oferty
ł/lf.~
fjł:!>"fZI
„a1.;2" Prasa, P 1oirk-0wJll.!.!lA~
ska 96
poszcikuje
ATRAKCYJNA 4-polmjo- RENCISTKA
wa w!as.ność w illowa. <!- n ie umeblowanego 0·1:Cogródek. garaż. telefon - ju z osobnym wejś~ i em
„81.53"
Prasa,
bl i·sko
parku Jul ianów Oferty
spr~edam.
Konkretne o- P 'otrkowska 96
ferty „8154" Prasa, P1otr- GLIWICE - pokój z kukowska 96
chn ' ą.
częściowe
\\';-gody
- zam'en i ę na m ' e57.kaOGROD
czereśniami
nie
w
Lodzi
Oferty
oddam w d zi erżawę.
.7932" Prasa,
P i<>tr.KOWLask, Warszawska 137
ska 96
z

~

Or
ZIOMKOWSKI
skórne. weneryczne 16KUPIĘ stereoskop<>\\'y a-19 Piotrkowska 59
Oparat fot.ograf icz.ny.
prócz sobót
7293· g
Oferty
„8155"
Prasa ,
CZERWONIEC
KonstanP L-OtI'kowska 96
ty
glnekolog. Tuwidobermany m a 20.
SZCZENIĘTA
6322- g
W \ ę~K<>W- sprzedam.
Skórnoskiego 40 m. 14. Po ll-0- PRZYCHODNIA
6166 g Wenerol-0g1czna m. Lodzi
dzimie 16
ul. ZakąLna 44. I "ltętro.
PUDEL czarny - minia- rejestracja przyjmuje ca
tura
(8-mies. ę czny)
łą dobę (oprócz. niedz iel)
sprzedam.
Fortak,
ul.
udziela porad w zakrePtot!'kowska 1'9 m. 4
sie chorób wenerycznych
PIANL"'IO „Mentzel" krzy I leczy be-zplatn\e
i.owe, płyta metalowa - SWIADKOW wypadku po_
sprzedam.
Zm•enna 15a trącenia mlodej kob iet y
m. l!l (Doły)
~170 g na
przejściu
dla
piena ut. Zacho.1 ni ej
SZCZENIAKI cocker szych
ul. Lutom ierskiej
s pan 'el - sprzedam. Tel. przy
2;;. XI. 1972 ok. godz . Z0.15
578-03 - w :ecrorem
proszę 0
skontaktowan •e
ul. OlPIANL"IO sprzedam . Tel. Ewa Jóźwiak,
496-35, po 16
8168 g sztyńska 23 m. 4, bi. 22

„CRYPTON" angielski
aparat elektronowy wykrywa usterki w s1lni- KIEROWNIKA działu zaopatrzenia 2 wykształ
ka<!h
samoch<>d·o·vych ,
ceniem wyższym lub średnim I praktyką,
reguluje zaptony. !laźn i 
- KIEROWNIKA działu eksploatacji z wykształ „WARTBURGA 353"
ki zb i eżność , karosaż.
ceniem wyższym lub średnim ! praktyką,
przeb ieg 4.000 sprzedam. kąt wyprzedzen ia sworz„8177"
- KIEROWNIKA działu ogólnego I spraw socjal- Oferty
Prasa, n i a zwrot.n i cy. mont-0-wanych z wykgztałcenlem średnim I praktyką,
P:otrkowska !16
n '.e opon aparatem pneu- KIEROWNIKÓW magazynów części samochodopogłębia
„FIATA 85-0 111 „Seat". fa- matycznym wych I narzę:izJ z
wykszta!cenlem
średnim
wywabryczn ie nowego, zaku- nie bieź.n i ka i praktyką,
żanie
kół
samochodopi-Onego w PKO sprze- INSPEKTORA bhp z wyksztalcenlem
średnim
renowacje gaź
dam. Oferty „8175" Prasa wych technicznym I praktyką.
ników wykonuje inż.
Piotrloowska 96
- MONTERÓW samochodoWYch i silnikowych,
Supady.
suwalska
24.
- KOWALI.
BONY na samochód ku- Tel. 438-78
8318 g
- SLUSARZY remontów maszyn
urządzeń budopię.
Tel.
461-36
wlanych.
DNIA 21 maja br.
na
- KIEROWCÓW samo~hodowych z II kat. prawa „WARSZAWĘ M-20"
tras ie Lask Kolumna
jazdy,
sprzedam. S ierakow<;kie- pozostawiono nad rzeką
- LA DOW ACZY. ROBOI'NIKÓW gospoda,rczych,
przy moście czairną akgo 30 m. 18. Po 18
- PORTIERÓW do pilnowania obiektu
tówkę
.z dokumentami
zatrudni natychmiast z terenu Lodzi
Przedsię „WARSZAWĘ 223" wylo- techn icznymi.
Znalazca
biorstwo Sprzętu Budowlanego I Usłuic Transpor- sowamą sprzedam.
Od- proszony o zwrot za wytowych w Lodzi. ul. Teresy 91. ZgJoszenia przyj- b iór „Motozbyt". O!erty nagrodzeniem. K01T1stanty
muje dział spraw osobowych w Rodz. 7 „8226" Prasa, Piotrkow- Mackiew icz Lódź. Mary15.
4646-k ska 96
narska 9 m. 11, tel. 523-69

zawiada
mia,
,

.

niepełnowartościowych.

Oferujemy po cenach znacznie obniżonych:
materiały włókiennicze, dzianiny, przędzę, skóry,
silniki elektryczne, artykuły elektrotechniczne
i inne.
Punkt sprzedaży mieści się w Łodzi
przy ul. Roosevelta 7 (wejście z bramy),
tel. 670-80.
4236-k

z.a

interwencję, która przer·
milczcnie wokół
sprawy
przydzielenia mi wózka, . ale
chyba przyjdzie mi po!:l"odzie sus
z losem i zrezygnowac z prz:V·
działu. Nie odpowiada ml bowiem odrywanie syna ot! jego
zajęć po to, by biegał po r~
jonach I wzywał karetki pogotowia. Tym bardi.iej, że nawet
komisja lekarska orzekająca u
stopniu mego inwalid1A„wa mla·
la 1.awsze dla mnie względy 1
przychodziła na badania do domu.
żałuję, że zcle cydowal a m
się prosić o wózek I sprawllam
tym tylo l<lopotów,
zar.ówno
Wvdzialowi Zclrow1a, jak 1 Poradni Ortopedycznej_ Cóż
nil'
przewidziadam
biegu
wypadków''.
(hl
wała

Wydz i ał
przerwa! je dopiero semburg 2 z legitymacją uhę1!
w maju br. wtedy gdy trze<!t
p ieaen i ową
i ostatnim odcinlisi
kiem renty . Z w/w dokume'Oprzykutej do m ieszkania
in walid.ki dota1rl do niego za
taml ob G . S. poslala syna. Upośrednictwem
slyszał,
że na badania
redakcji. Odpomusi
w i edź bruniala krótko 1 zdecyzglosić s i ę matka
W jaki s:iodowanie: „ Wydzial
sób za pyta!?
wym 1eni-0Prosty,
trzeba
pójść
do lekarza
ny<!h listów n ie otrzymał". Urejonowego,
stalono, że wplynęly o·ne
który da sk ierowan ie na przP.do
Przy<!hodni Orte>pedycznej przy
wóz karetką pogotowia, a
ta
u ol. R. Luksemburg 2/6 .
przyw ie7..ie chorą do nas.
W kilka dni potem odezwała
„D7liękuję pisze ob. G. S.
się przychodnia
by stwierdz i ć,
że istotnie w
jej alcta<!h znaj- jll I I I I 1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 ~
dują &ię oba listy naszej
Czytelni<!zki I pisemko le<!zącego ją
w
lcl<a.rza, ale że wszystko
to
poradnia otrzymała z Wydziału
Zdrowia, gdyż listy są adresoCl KIEROWCO
wane do tegoż wydz:iału. Nle :
W dniu 18 bm.
k ie rowca :
mogly więc wbrew zaadresowa- :
taksówki
nr
1193
ob.
Ma.rek•
ntu trafić do zupełnie
gdzie :
Pie<!hocki
przejeżdżając
o
indziej zlokalizowanej poradni. • :
godz. 23,20 ul. Rudzką za u wa-•
Zasługuje
tu
na skomento- :
żyt w naszej posesji rozpo-:
wanie dodaje
poradnia :
<!zyn.ają<!y s i ę pożar. Na tych-:
fakt, że listy <!horej przyszły :
n1iast zawiadomił straż ogni-0-:
do nas bez żadnej dodatkO'We]
:
wą, która po 5 nunuta<!h by-:
informacji i wbrew przepisom :
ła już na miejscu i w zaro-:
n ie wystaw iono żadnego wn lo- :
dku zlikwtdowaia ogień. Spło-:
sku na wózek. ani nie przysła :
nę ! y je<lynie komórki ale dom:
no go pocztą pod właśc i wym :
SPOR O POSILEK
i
nasze m ienie za.stało uratn-:
adresem poradni. W wyjaśnie
HERR MLOTllA
\Va.ne.
:
niu znala 1zło się też następują :
.
.
D
ce sitwieNizenie: „P()mimo czę •
z zaintereso•wamem przP.- u 93z ięk~jemy ci kierowco
:
sto ponawianych in!ormacji
I : <!zytalam wypowie<lż ob.
KoMieszkańcy „
szkoleń podobnych
wypadków : walczyka ze Z!?ierza, który z
ul. Plażowej s
nieformalności 1;pll'tyka się jesz: całą stanowczosc1ą stwierdza.
•
cze wiele. Odbija się to nleko- : że nie jest prawdą, aby hoIl.OZ-PIJALNIA
:
rz.ystnie na zaopatrzeniu cho- : hater serialu „Ryś skacze za
.
:
Naprze<!1W polnoenego dwor-:
rych I zmusza ich do bez.pro- : Odrą" mógł zjeść obiad bez
duktywnej
ca . PKS. na rogu uL WOJ. P<;>J-:
bieganiny, a poza : ka.rtek w niemiedtieJ restat:Autorytatywne
twiersk1ego .1 Ma.rynarS!k1ej . m1esc i :
tym wprowadza nieporządek· I : racji.
: dzenie ob. Kowalczyka mija
się duzy sklep
spOZY)"'<!ZY.:
opóźnia załatwienie pacjenta."
Jest to szczegolna placowka.:
Obak ty<!h utyskhva1\ pismo : s 1 ę z prawdą, gdyż na tere:
me
<!alych
Niemiec
podczas
zawsze
zaniedbana
l n1em 1le:
poTa<lni
zawieralo
jednak I : wojny
sprzedawano w re.stauI?achnąca, a do tego bard.z.o:
optymis.tyczny
wyidźw i ęk.
A
z.wanPzłe
zaopat_rzona o ogromn~ a-:
m ianow ic ie zapowiedź życiowe :: racja.eh danie jarskie
„Stammessen" c<>ś w rodzaju
stych koleJkach l stale rue-:
go
podejścia do obarezonego
czynnych stoiskach. .
:
tyloma nieformalnościami wnio· : naszego bukietu z jarzyn. O: prócz
tego m-0:żina było o.Zadowol.em są z mej jedy-:
sku.
: trzymać desery w postaci bume <!i ki tenci, którzy gustuią:
I rzeczywiście na spełnienie : dyniu lub kisielu. Oczyw i ście
w
alkoholu.
Ten
artykuł:
tej
zapowiedz.i ob. G. S. nle : cały czas mowa 0 niemieckim
jest bowiem zal\Vsze w duzym:
<!zekala długo. „życiowe podej- : konsumencie, gdyż
wstęp dJa
wyborze. Tak duzym, że <!zę-:
ści e" przyszlo nieba·wenn w po: Polaków do niemiecki<!h zast-0 w s.J:<:lep ie.
trudno
s t ę:
staci wezwani.a do osobistego : kladów gastronomicznych. kin,
prze<!i;;nąc
.m1ęd.zy . rz ędam i :
stawienia się przy ul, R. Luk- : parków
etc.
by!
surowo
s krzyn z róz.nynu 5pU"y~ualia-:

~~y

s:;~~lt:~k:o:::~~§
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nr:
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5 wzbroniony.

:
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mi.
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NA OZIE!'< MATKI

E
:

:
Za zaosrezędzone pien i ąd z e:
:
GINĄ SPALSKIE LASY
kupiłam swojej mam ie z · o-:
:
Z roku na ro-k z niepo-kojem
kazji Dnia
Matki
bukiecLk:
: obserwuję coraz szybsze topnie
konwalii. Nie znam s i ~
na:
: nie drzewostanu w lasach spalkwiata<!h więc wzi ęlaun
ten:
: skich. W wielu miejscach, ta,m
bukiecik,
który ml podano.::
: gdzie do niedawna podziwiać
Usechł jeszcze tego
samego:
: można by! 0 potężne wiełowiednia wie<!zorem. Sprawi ło
: kowe sos.ny będące prawdz.iwielką przykrość, i mnle, i$
: wym.i
pomnikami przyrody,
mamie.
"'
: znajduję teraz tylko ślady pn
Powiedz Redak<!jo dla<!zego:
UCIĄŻLIWE HOBBY
: nich w postaci pni. Przykład
d o rośli pot.raf1ą być tak nie-:
partie Ja.su między szosą
uczciwi.
:
LOKATORKA: Przy ul. Tar- : Gosia z Ill b ::l
go\\·ej 51 ntieszka kilku panow : do Konewki a rzeczką Gacią
:
oraz
w
pobliżu
sta.dio.nu
sporNIEWRAZLIWI
:
zajmujących
się
hodowlą
gołę
NA PORZĄDEK
:
bi. Nikt nie miałby ruc prze- : towego.
Przemysł drzewny potrz.ebu:
ciwko ich hobby, gdyby nie to, :
:
je
surowca,
to
prawda.
Ale
Fronton
aomu
przy
ul.
Ja-:
że hodowcy bez przerwy spa- •
nla
można
wycina<!
racza 70 przed laty przyozdo-:
cerując
po dachach, dziurawią : czyż
: drzew nie będących na widob iono
kosztownym
neonem.:
papę, wybijają szyby i pło9ząc
:
ku,
a
centralną
cześć
lasu
Potem
ząb czasu i brak kon-:
golęble
wrzucają
różne
przedserwacji zrobily swoje, Neon:
mioty do komina, które potem : zostawić w spokoju?
Monumentalne stare
sosny
zamiast zdobić, szpeci. Wobec:
muszą
wydobywać
kominiarze. :
: nadają niepowtarzalny akcent
tego właśdciel neonu zasta w i!:
neon
dekora<!ją
1-majową.:
RED.:
Dyrekcja MZBM-Wl- : krajobrazowi Spały odwiedzaWisi ona do dziś
szaTpana :
dzew, której przekazaliśmy ten : nej przecież li07ltlie przez tu:
rystów
i
wezas-0wiczów
z
caprzez
wia<tr
1
niszcz.ona
przez:
sygnał, zamknęla w!azy prowa: lej Polski. A może wa.rto w
deszcr..
:
dzące na dach,
uniemożliwiając
Wszyistlctch oburza to i dzi-:
tym samym p. hodowc<>m wy- : ogóle wyłączyć lasy spalskie z
:
planów
eksploatacji
drewna,
wi,
ale
zupełnie
nie
przes1..ka-:
sokościowe
spacery.
Gdyby
dza właścicielom ani urzędni- :
jednak zechdeli uprawiać
je : bo jeśli tak dalej będzie pokom odpowiedzialnym za po-:
dalej l niszczyć dach, d:vrekcJa : stępowal wyrąb, to niedługo
:
zamiast
tych
sosnowych
pomrządek w te.I dzieln i<!y.
(hl:
zapowiada, że nakaże zlikwidoników przyrody podziwiać besąsiedzi z vis a vis:
wać uciążliwą dla otoczenia hodowlę
(h)
111111111111111111111111111111111111111 11' I I I I 111111111111111111111111111111
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Dr
Jadwiga
ANFOR0-1 STUDENTKI korepeWtor-1 POMOC do dziecka 111al GRAŻY~A
Dlugolęcka ;
WICZ - skórne,
wene- ki matematyUQi poszuku- wyj d
t
b
"'el Tramwaiowa 3
zgJb 1 ła
ry<!zne 16.30-19,
Pr6<!haz
porze na.
• · leg. studencką 751/70 w~d.
ni•ka 8
1659 g ję. 290-11
T551 g 263--36
6234 g przez PWSFTViT

JUTRO, 1 CZERWCA - SPRZEDAŻ PR'EMIOWANA
KOLOROWE UPOMINKI ZAWSZE CIESZĄ
Letnią konfekcję,

wyroby dziewiarskie

galanteryjne

ŻE ZOSTAŁ

OTWARTY
z myślą o potrzebach drobnej wytwórczości,
rzemiosła i odbiorców indywidualnych
PUNKT SPRZEDAŻY
DETALICZNEJ
surowców, artykułów i materiałów

-

=

r;-2)11

CENTRALA OBROTU MASZYNAMI
1. SUROWCAMI ODDZIAŁ W ŁODZI,
ul. Roosevelta 7

s.

kończyn

5

DROBNE

~~ „~~~~:go~~· ;t,rz~a~G

ODSTĄPIĘ

Ob. G.

pgr-wTa
LL I a-\

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .- , __!_f.{t!:f'.rJ „SKODĘ Octavlę"
PRACOWNICY POSZUKIWANI

Życiowe" podejście

§
§

92

OGŁOSZENIA

-

czytelników

jest od lat Inwalidką I grupy, cierpiącą n.a
dolnych. Lączność ze światem utrzymuje
dzięki poczcie I pomocy najbliźszycb. W gr~dniu ~b. r~>ku
zderydowala się poprnsić władze o przyznanie jej 1nwalulLklego wózka i wysłała w tej sprawie do Wyditału Zdrowia
DRN·Baluty podanie. Ola pewnośrl listem poleconyll\. Odpowiedt jednak nie nadchodziła. Wobec czego w marcu za
podaniem poszedl monit, ale i tym razem reakcją wydziału
było •. absolutne milczenie.

CIASTKARZY z kartami
zdrowia w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz do pracy dorywcz.ej,
- PIEKAnZY z kartami zdrowia w pe!nym wymiarze czasu pracy oraz do pracy do rywczej,
- ROBOTNIKÓW n iewykwalifikowanych z kartami zdrowia do pracy w piekarniaoh na jedna
-

od
do·

czytelników

niedowład

-

•

•••
•
•••

od
do

1. DWOCH techników budc>wlanych z uprawnieniami o specjalności budownictwo ogólne oraz technika budowlanego o specjalności urządzenia sanitarne - na stanowiska inspektorów nadzoru,
2. INŻYNIERA elektryka lub elektronika na stanowisk<> kierownika działu aparatury, inwe.stvcji i racj<>nalizacji,
3. MGR EKONOMIJ lub prawnika do prowadz.enla
spraw inwestycyjnych,
4. EKONOMISTĘ z wyższym lub średnim
wykształceniem z kilkuletnią praktyką zawodową
na stanowisko kierownika działu
administracyjno-gospodarczego
zatrudni Akademia Medycz,na w Lodzi, al. Koś
ciuszki nr 4. Z~łoszenia należy kierować do d ziału kadr, pokój nr 41 (I piętro).
4556-k

poleca

MŁODYM

KLIENTOM

ŁÓDZKIE · PRZEDSIĘBIORSTWO TEKSTYLNO-ODZIEŻOWE
zapraszając

do sklepów przy ul. ul.:

Piotrkowska 9, 15, 26 • Długosza 17 li' Wrześnieńska 102
Dąbrowskiego

93 • Nawrot 2a ltl Zgierska 11

Próchnika 16

11!1

DH Teofil.

W DNIU 1 CZERWCA KAŻDY ZAKUP POWYŻEJ 100 ZŁ
BĘDZIE

PREMIOWANY,

A WSZYSCY MALI

CZĘSTOWANI

KLIENCI

SŁODYCZAMI.
2748-k

•AYROJCTOJJt(ITO„q~
~Ili ŁODZK.l Q

128 (7619~ i

L6dZ przemysłowa
w dokumentach
Dziś~Radio-tTełeWłzji
Ili

Nie posiadamy Wie~e architektonicznych pamiątek starych
dzieJów Lodzi. Te zas naJ starsze, l<tóre zachowały się, pochodz~ z poc_zątku XI": wieku. a przecież Lódź obchodzi
obec1~ie 550-lecie swego istnienia
jako miasto i 150-h:cle
Lodzi przemysłowej.

Tak wiec świad·ków ty~h szu kajmy raczej w różnych arc!11wach, Znajdziemy ich róW'.l ;eż
w Archiwum Państwowym m.
Lodzi I woj. łód z.kieg0 z tym ,
ze
przechowuje ono
przede
wszystkim materiały od 1820 r,
od
początku
nar<>d-z.Ln
L<xlzi
przem ys łowej.

Obecn ie ciekawsze z nich wydobyto z szaf i sensownie po-

segreg-0\vane. eksponowano na
specjalnej
wystawie pt.
„Uprzemysłowienie
Lodzi
w dokumencie
arch iwa!.ny m".
Jt'.j
otwarcie łączy się z sesją naukową. która odbyla się wczoraj w naszym m i eśc i e z oknjl
IV Tygodn ia Archiwów 1 1 5JJlecia Lodzi przemysłowej.
Pokazuje nam ona poszc·~e
gólne etapy rozwoju łódzkit~go

Ta ostatnia matura?
(Dokońc.z enie ze str. 3)
nia stawiane w szkole średniej.
Mamy i takich uczniów, którzy
,,zaliczyli'' wszystkie egza·mLny
z egzaminów. W czasie prac
maturalne na piątki, a dwóch
pisemnych z języka polskiego
spośród
naszych
prymusów
najw iększy m
powodzeniem
dostanie
się na studia
dziękl
cieszył się temat związany z
specjalnemu skierowaniu przez
działalnością twórców
epoki
szkol<i - bez egzaminów wstęp
Odrodzenia.
Matematyka?
nych.
Cóż, młodzież sama oceniła,
Tyle na razie o maturach że „zadania były do zrobiepóki są. Choć być może Już na
nia.„ ", nie było w nich jakiś
zawsze dobiegają końca.
Czy
specjalnych kruczków i puła
to dobrze? Cóż, każde rozwią
pek utrudniających rozwiązazanie będzie miało z pewnością
swoich przeciwników i zwolennie. Na egzaminie
z przedJeśli
i ja mialaoym
miotu zostawionego
ucznio- ników.
wtrącić
swoje trzy grosze do
wi do wyboru wybierano te
dyskusji na terr temat to był
lubiane najbardziej, związane
bym raczej za utrzyma•niem (i
z tematem
przyszłych
stuudoskonaleniem)
matur
na
diów itd. W sumie - do czę
rzecz rezygnacji z "brzytwy d()
ści ustnej matur, która
zaobcinania nadmiaru
kandydakończy się nk, 5 czerwca mło
tów na studia", jaką są obe<'nie
dzież przystąpiła w
niewiele
uszczuplonym porażkami
pi--- - w dość powsz~hnym O•lczu·
semnymi składzie.
ciu egzaminy wsti:1rne
na
wyższych
uczelniach.
Chyba..
- Jak i<lą matury? - Jak dotąd bardzo dobrze _ mówi dyr.
Chyba, że
wraz z upadk iem
Technikum Włókienniczego nr 3 matur takźe I batalia o inde·k sy
-- B. P<>rczyński. - Na 108 uzmieni swoje dotychczasowe - I
cz.n iów klas piątych do egzamii co tu ukrywać - niezbyt lu-~
nów przystąpiło 105 i mam nadzieję, że nie będzie wielu ta- ·
biane oblicze...
kich, którzy nie dobiją calo do
ZDZISLAW SZCZEPANIAK
maturalnej
mety,
Kilkunas•tu
uczniów wybiera' się na s tudia
g!óWnie na polite<:hnlkę sądzę, że i ci nie po.kpią spraDnia 29 maja
1973
roku
wy.
zmarł nagle. przeżywszy lat 62

- A u mnie już Po maturach - mówi dyr. XXX! LO Z. Sobczak - i teraz przystę_pujemy do oceny i obliczania
wyników. Zdawało SR osób niedużo, bo to jeszcze ci z rocznika, kiedy to mieliśmy klopoty z naborem do liceów. W
roku b ieżącym do 4 klas. które

otwier~my

m~tny

naj:jwyż\<ę

kand ydat6w w stosunku do ilości miejsc sięgającą 60-70 proc.
W sumie oceniam wyniki matur jako dobre. choć
pozi·om
prac by! naturalnie
zróżnicowany, a obok kiepskich b yly
także więcej
niż ba.rdzo dobre
- wykraczające poza wymaga-

S

przemys~u wlókfenniczeg<>
ora'.
form wytwórczości od najp~o~t
szego rzemiosla . do przemysłu
fabrycznego . Równolegle obrazuje
bardzo dynam icz ny rozwój terytori.aJny i Judnosc1owy
Lodzi.

Do najsta.-szych
ma1er1a1ow
tu „Opi,s Lodz.i z NlKll
1820". dalej kontrakty tkaczy i
!abryka.ntów osied•lającycn s :i:
w naszym mieścle. plan osady
fabrycznej
,.Lódka"
z
roku
M27. dokume.nty lokacyjne, ókt
pożyczki
udzielone) przez rzz,d
L. Gayerowi (W roku 1Ba3), w
wysokości
200 tys. zł.
Dalej
materialy
mów i ące
o powstan iu Bałut jako dz iel n icy pr?.emysl·owej. pia.n czE)ści Lodzi ?
omówien iem większyr.h zakła
dów z roku 1880 itd.
Wśród
dokumentów zapclnl-0nych. su.c hymi wprawdzie. ale
jakże
znamiennymi
cyi ram;.
znajdują się równ'.eż wiele rr.ówiące fotagrafie. I tak obo:<' fotograf i i smutnych. drewn ian :rch
d·omków famo!ijnych na W'<hewie - ogól.ny
widok
pasażu
Mayera
(d ziś
ul. Mon iuszk i),
gdzie mieściły się palace i pa!a·cyki
bogatych fabryka.ntow.
Historyków i·· ekonomistów zainteresują
na pewno dokumenty
przypom i.nające
o udz:al<>
ka pi talów
zagiranicznych
w
przemyśle Lod·zi.
należą

Cykl
eksponatów zamyklJl\
oryginalne mater i ały
mówiące
o procesie uru·chomien ia • on.budowy
prz,;,mysłu
łódzkiego
po wyzwo!eni•u
spod okupacji
hitlerowskiej.
Wystawa ta.
którą
zestaw ił
dr B. Pelka, a dla której opracowa.nie plastycz.ne zaprop<>ne>wala E. Kon 'c ka-szwed będ?. i e
należała do ciekawszych z wielu tych Imprez. które zorganiz·uje się w związku z 550-le~ i em
nadania Lodzi praw m iejskich
i z 150-leciem Lodzi przemrslowe:J.
M. J,

W

dniu _

28
zmarł · nagłe w

mai·a 1973 roku
wieku lat 75

• t P.

rzemieślnjk

Wyprowadzenie drogich nam
z kaplicy
cmentarza
rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej
nastą-pi , dnia 1 czerwca 1973
roku o godz. 17, o czym zawiadhmiaj'ą • pozostali'''\\' głębok.im smutku
ŻONA, CORKA, SYN, SYNOWA. WNUSIA 1 POZOSTALA RODZINA

S. t ·P.
WŁADYSŁAW

ADAMSKI

zwłok

0

MAJA

9 OO Wla.d.
9.05
„Tajemi:'lica
rzecz.ki Rybnicy" - słuch. 9.25
Gra zespól M. $niegockiego. 9.35
Muzyka ludowa.
10.00 W'ad.
10.08 Miłosne
manewry. 10.40
Aktualnośc i
kultttraLne.
Hl.45
Spi,;,wa zespól „Tropicale Thaiti
Gra.nda Band·a". 11 OO Mu.zycz.na
pocztówki. lol.2.'i Apetyt wz~a.sta
w miarę słuchan i a. Ll .30 Koncert przed
hejnałem.
12.05 Z
k.raju i Le świata. · 12.20 Melod ie orawskie. 12.30 Koncert ży
czeń.
12.50 Muzyczny
tryptyk.
13.2·5 Porad.nik
rolni.ka.
13.35
Muzyczny tryptyk - jazz 14.00
Ze świata
nauki i tecłm i ki.
14.05 Mu.zyczny tryptyk - be'1t .
14.30
Spo~t
to zdrowie 14 35
.,La.goo.n-e brzm ienie
muz.~·ki".
15.00 Wiad.
15.05
Pożegn:inie
maja. 1.5.30 Li:Sty z Polsk i. ló.35
Przeboje
wielkich
orkiestr.
16.00 W1ad. 16. W W kręgu muzyki. 16.30
Plyty z różnych
stron - Polska.
17.00 :Scud io
Ml·odych.
L7.15
„Metronom"
17.50
Rytm
rynek. rek.lama.
118. 05 Rytmosotopem po kraju 1
świec ie .
18.30 Gm i.na - urząa
- sa·morząd.
18.40 M i łośni.kom
wielkiej pianics·tyki. 19 05 Muzyka i aktualności. 19.30 Gwiazdy
światowych! estrad.
20.00 Di>1e.nn tk. 20.15 Rytm, ta.niec, piosenka. 2-0.50
Kro.niika sportowa.
21.00
M Ln iaitury
rozrywkowe.
21.25
Stud io
Młodych.
21 .30
Rytm, taniec, p iosenka.
22.00
Wiad. 22.05 Poz,najemy style ja-zzowe. 22.25 Co słychać w świe
cie. ~.30 Rytm. taJliec, piosenka. 23.00 II wyda.nie dzienn ika .
23.10 Kores•po.ndencja z zag•t·.an icy. 2(3.15 Kon·cert ż;-cze1\.

PROGRAM Il
8_30 W iad. 8_35 Sztuka życ ia .
8.55 Muzyka S•Pod strzechy 9.00
Utwor y a.nonimowe. 9.20 Przeboje sze.rokiego ekra.nu. 9.40 Tu
Rad io Mos•k.wa. 10.00 Ro:z.mowa
o spotkaniach autorskich. lG.lJ
L. van Beethoven: II Sonata.
10.40 Nie ma margimesu.
U.OO
,.Tam gdz:·e p :eprz rośnie
11.25 Luc io Batt isli
Anna.
11 .30 Wiad. 11.35 Poradnia Rodz!nna.
11.40 Choroby
„·enPryczne na<lal groźne. 11 .50 Od
Ta-tr do· Balfyku .. lr2.05 (L) Komun!katy, 12.Nl (L)
„Gm'.nn<1
spóldz'eunie w obliczu nowy~h
zadań" rep. dźw. 12.25 (L)
„Gaiczek z iel<>ny"
koncert.
12.35 (L) .. Pa·ntoofeJ.ki Petronelk i" J i.nne muzyczne drob'azgl.
1-3 oo Lud z' e nauki. 13.20 600 sPku.nd zespołu „Partita".
13.30
W lad.
13.35 Z gwiazdozbiorów
p0ezj\. 13 55 Mi.n'..µrz.egląd fo\k'le>t'ystycrny . H.00 WiE)cej. l•p ~ej. ta.n!ej. H.15 Reportaż . H.35
Rep . z ogólnop. przeslucl1a1\ kameralnych . 1•5.00 Zawsze o 15 OO
prog~am
dla dz!ewcząt i
chłopców. 15.40 „Iiija Jos ifvW tenor".
16.00 „Czas i ludzie"'.

·'

były kupiec.

-

''
Pogrzeb
odbęd.7,1~ się dnia
31 mala 19n
r1t)<u ą god~
16.30 z kaplicy cmentarza na
za.rozewie, 0 czym zawiadamia
ZONA

~~~,,~~~"''~''~ ~'"'''"~'"~'~'''~''~'-~~,~~'~'"'~''''"'~'"''"~~'~'~~'-~
Tłum .

MIECZYSł. AW

DERBIEN

Powiedziała
najbliższych

nam do widzenia oraz oświadczyła, że
w
dniach przyśle mi rachunek i że jeśli
będq
potrzebował
jej usług, to przecież wiem, gdzie
można ją znaleźć. Wycofała się z pokoju na. palcach.
majestatyczna, ale lekka jak duch.
- Powiedział mi o tym pan Renner zakomunikowała Luiza. Zadzwonił do mnie twierdząc, że po tym
wszystkim, co
wczoraj
wieczorem usłyszał od pana,
wydaje mu się, że interesuje się pan specjalnie Ebi.ngerem A więc ...
- Rozumiem - uśmiechnąłem się. - Usługa za ush1gę. Przekazuje mi wiadomość, o śmierci pod warunkiem,
że powiem mu dlaczego inter,;,sowałem się drogim Arnoldem.
- Wydaje mi się, że to tak mniej więcej wygląda potwierdziła Luiza.
- Ale w jaki sposób umarł? - spytałem ją . powtórnie. - Czyżby atak serca?
- Jeszcze nie wiadomo. Znaleziono go w jego basenie.
- Co? - podskoczyłem. - Kąpał się? Teraz, o tej porze ro.k u?
- Nie
wiem odpowiedziała. W każdym razie •
musiał nurkować, gdyż znaleziono go na _dnie basenu.
- Dawno?
- Dzisiaj, przed godziną. Stuart Renner zootał za•w iadomiony i natychmiast do mnie zatelefonował. Ponie- ·
waż pana jeszcze nie było. pomyślał.am sobie, ż,;, zrobię
słuszaie, jeżeli do pana pojadę •..
- I zobaczy pani przy okazji, jak wyglądam
adamowym stroju ... Dobrze. Jedziemy! Proszę tylko pozwolić mi się ubrać.
Wyjąłem z szafy skarpetki, bieliz.nę i szary garnitur,
bardzo
dyskretny,
świetnie
nadający się na wizytę,
którą zamierzałem złożyć i zniknąłem w łazience.

w

nagrań
so.listów.
l.JS.45
AktuaLności
łódzkie.
11.00
10 m linut z zespolem ,.Bemibek". 17.10 (L) Reportaż l'teracki.
17.30 (L) ,.Popol\ldnie
w pa.rku" - koncert. !Jl!.00 (L)
„Przed k.oncertem w FUharm-:>nii".
L8 20 Terminarz muzycz~
ny. 18.3-0 Echa dnia.
I 8.40 Wid·nokrąg .
19.00 Studio Młodych.
19.15 Lekcja jęz. ros. 19.30 Melodie G, ~rshwima 19.40 Rep.
litera"ki „ Bi·twa o Dębogórę".
20 .00 C. Saint-Saens: lll Koncert sk.rzypcowy.
20.30 Teatr
PR: „Gada.tliwy" - sluch. 21.00
Muzyka operowa. 21.30 z k.raju i ze św>ata. 21.45 Wiad-0mości sporbowe. 23.30 Wiadomości.

Julian Tuwim (·W), 14.00 Matema.tyka w szkole Pogłęb i a
nie i u.trwalanie materiału r.a.
u,czania w ówi·czeniach Iil
• (Kraków). 15.20 TV Tech.ni.kum
Rolnicze (W). 15.55 TV Technikum
Rolnicze
(W).
16.30
Dziennik (W). 16.4-0 Dla mlodYCh wLdzów: „Ekrain z bratkiem" (W). 17.45 „JJOO lat walki" - film dok. prod. ku.b. (W).
18.10 ,,.Pod hasłem W!>pótpracy"
program filmowy (W). 18.25
Wiadomości dnia. 18.45 Morskie
spotkania - reportaż (z Gdań
ska). 19.10 P rzypominamy, .radzLmy (W). 19.20 Dobra.noc (kolor, W),
19.30 Dzienn.iJk (W).
20.15 Teatr Sensacji: Jerzy Ja-

PROGRAM III

wie książ,!<Ji Mich.ala Wojewódzkiego „Akcja v~1-V-2". Odcinek V „Pitna przesylka do Londynu" (W). Po teatrze ok. 21.25
„Przy wspól.nym stole'.' (W).
22. 05 „Express n.r 27" (W) 22.35
Dziennik (W), 22 .50 Wiad, sportowe (W).

16.15 Z
(L)
(L)

PROGRAM

nicki

12.05 Z kraju i ze świata 12.20
„Kwiat" - gra zespól T. Stań
ki 12.25 Za kierownicą.
J3. 00
Na zielonogórski,;,j antenie. 15.00
Ekspresem
przez swi.at.
15.10
Na pogra.niczu jazzu. 15.30 Kwadrans
z,e znaki,;,m zapytan;a.
115 45 w krE)gu piosenki. 10.05
Bez pi·órk a i węgla - gawęda.
16.15 Sztu,ka impwwi.zacji. 16.45
Nasz rok 73. 17.00 Ekspresem
przez świat. 17.05 ,.Lwy mają
apetyt" - odc. 17.15 Mój magnetofon. 17.40 Nieznane o znanych.
18.10 Nowości kiw\n\(?tu
Tomasza Stańki. 18.30 Polityka
dla wszystkich. NJ.45 Samba :na
wiele nut. 1.9.00 Ekspresem przez
świat.
19.05 Pocztówka dżwię
ko•Wa z Paryża. 19.20 Książka
tygodnia. 19.35 Muzycz,na p,iczta UKF. 20.00 Sy1.,.·etka ptvsen.ka.rki - Eli.s RegLna. 2-0.25 I
dobra i bliżej - rep. 20.45 Lekcja jęz, niem. 2:1.00 Magazyn
muzycz,ny. 21.30 Beat na organach. 21.50 G. Pucc ini - .. Madame Butterfl y' '.
22.oo Fal<ty
dnia.
~2.08
Gwiruzda siedmiu
wieczorów zespól Mamas
and
Papas.
22.115 ,.Kuzynka
Bietka" - odc. pow. 2.2.45 sweet
Po :fra.nc u.sk u.
TELEWIZJA
PROGRAM I

11

BOLESŁAW
UZNAŃSKI

CZWARTEK, 31

Podczas mojej nl~bećno~i Luiza, jak dobra i troskliwa towarzyszka, zebrała strzępy mego garnituru, który , nosiłem po-przedniej nocy, rozłożyła je na łóżku, wyciągając
1:awartość
z kieszeni i kładąc ją na noonym
stoliku.
- Co to jest? spytała, kiedy wróciłem do pokoju.
Przyznam się, że nie wiedziałem, co oznaczał ten mały świecący krążek, który mi pokazywała. Obejrzałem
go dokładnie. Była to owa mała moneta, którą trzymałem
w
zaciśniętej
dłoni, siedząc na schodach przed
drzwiami mojego mieszk.ania. Al,;, to n.i e był pieniążek.
Był to znaczek tożsamości wydawany w wojsku. Noszą
go byli wojskowi jako maskotkę przy bransoletach. Na
krążku jest zawsze wygrawerowana grupa liczb: z.nak
rozpoznawczy
właściciela.
Wytłumaczyłem
to szybko
Luizie. Schowała krążek do swojej torby.
Wyszliśmy razem, trzymając się pod ręce. Wcale nle
d.lat,;,go,
że
zwykliśmy w len sposób spacerować. Po
prostu byłem tak obolały, że bez jej pomocy nie mógł·bym zejść ze S<:hodów.
·
Trudno mi było zająć mi,;,jsce na przednim siedzeniu
volkswagena, nal,;,żącego do Luizy. Ruszyła wzdłuż rzeki w kieruniku dzielnicy, w k.tórej miesz,krali Ebingero-

9.00 ChemLa k.I. VII - Sole
(W). 9.35
„Cienie. zanikają w
poludlnie" - s,;,ryjny film pr<.>d.
radz.
odc. VII (ostat.ni)
pt.
,.Zacha.r BoJszakow" (kolor, W).
10.;;5 Język polski !cl. I-III Aktualności
plastyczne
(W).
L2.45 J ęzyok polski kl. vm W dniu 28 maja 1973 r<:>ku
zmar1 po długiej i
ciężkiej
chorobie najukochańszy l\'.ląż

S. t P.

EDWARD
KRZYWDZIŃSKI
inżynier geodeta
oficer Armii Krajowej, długoletni pracownik
Okręgowego
Przedsiębiorstwa
Mierniczego
w Lodzi,
odznaczony
Złotą
Odznaką NOT, Złotą Odznaką
za Zasłngl w D:i;iedzinie Geodezji i Kartografii.
Pogrzeb
odbędzie
się
w
dniu 1 czerwca br. o godz. 16
z kaplicy Starego Cmentarza
przy ul. Ogrodowej. zawiadamiają pogrążone w smu1'ku

ŻON A,

ANTONI

*

- Wszystko, co mogę dla pana zrobić - odezwał się
do. mnie - to zaprowadzić pana do porucznika Trenta.
- Zgoda.
Policjant wsfadł do samochodu i Luiza ruszyła. Jechaliśmy wzdłuż alei, która łagodnym łukiem prowadziła
w
stronę domu, otoczonego mal,;,ńkim parkiem.
Dom był niski, zaledwie piętrowy, obrośnięty różnymi
1Pnącymi
roślinami.
Sprawiał wrażenie tJPOwej willi
gwiazd filmowych z Hollywood, snobujących się na prostotą. Na prawo od domu znajdował się duży garaż na
czbry czy pięć samochodów, nra lewo gęste krzewy
zasłaniające wejście do części ogrodu, przeznaczonej wyłącznie dla domowników. Tam prawdopodobnie mieści
się basen.
·

-

-33-

34 ....;

.Aik·cja

V"

na moty-

PROGRAM Il
117.00
„za.wa diackie czastuszki" muzyika Rodion SzczedrLn film baletowy (kolor).
L7.15 „Wszystko
d[a dzi·eci"
pro(KolorO'We sp-otkamia) g.ram oświatowy (kolor).
17.4 0
Polski Film Animowany - w
program ie filmy nag.rodzone na
III
Ogólnopolskim
Festiwalu
Filmów dla Dzieci i Młodz ieży
(Pozmań 1973 r.).
1) „Kolorowe
kola",
2)
,.Cza.rna krowa w
kropki bordo",
3) „Przygody
v:<>dy", 4) "Zi.m-o•,}lY "A"ie
5) .,Brzydkie kaczątk-0"

kropl'i

czór",

(kolor). 18.25 .. Co nam zostało
z tych lat" (Nic n<l'Wego) przed
kamerą Szymon Kob y!: ński (kolor). ~B.50
Ję z;'k
angie.Jski w
nauce i technice - lekcja 35.
19.20 Dobranoc
(·kolor). 19.30
Dz'ennik.
20.15 „Pieśniarz cygański
Niilroolaj Slicze.nko"
program TV Moskiewskiej (powtórzenie z 3. n. 73 r.) (kolor).
21.00 Galeria
33 miil.ionów
malarstwo
Ba.rbary Szajdzlń
sk iej -Krawczyk (kolor). 21.2.5 2ł
godzLny (W).
:lll..35
„Walka o
Jadw igę"
film
fab. prod.
CSRS ~kolor), 23.00 Jęz)llk Iran.•
cuski - pov;tórwnie lekcji 43 1
cz. Jit,

rzmarla
Dnia

29 maja
1973
roku
po długich i ciężkioch
cierpienacJ1 opatrzona św. sa·
kramentami, pr:lleżywszy
lat
60, nasza najukochańsza żona,
Matka, Babcia i Siostra
S, t P.

JANINA
KOLASIŃSKA
z domu MAKOWSKA.
:Msza św. żałobna
odprawiona będzie
dnia 31 maja
br. o godz. 15.30 w
kOoŚciele
św. Kaizim.ierza. po której nastą.pi 1\'YProwadzenie
d.r-Ogich
nam 7JWlok na cmentarz Zarzew. o smutnym tym obrz.ę
dtllie
p<l'\viadamia
pogrążona
w smutku
RODZINA

ŁUCZAK

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 czerwca 1973 roku o godz.
15 w Lodzi na Cmentarzu Komunalnym, o ezym zawiadapozostali w smutku

miają

ŻONA.

CORKA, SYN z ŻONĄ, W!l.'UKI, PRAWNUK, SIOSTRA i BRAT oraz POZOSTALA
RODZ.INA

W dniu 28 ma.ja 1973 roku

zmarł

ANTONI

Przed bramą stał mundurowy policjant. Samochody
oficerów wjechały na teren małego parku, otaczającego
willę. Nie chciano budzić sensacji. Pokazałem policjantowi moje za.świadczenie, ale nie chciał nas wpuścić.
· -Oświadczam panu, że czeka na mnie pani Ebinger.
Moje zaświadczenie musiało jednak wywrzeć na nim
dobre wrażenie. Przywołał jednego ze swoich kolegów,
który stał pod drzewem na środku toownika.

11

Dnla 28 maja 1973 roku zm'a:-rł
przeżywszy lat 70 nasa;
ukochany Mąż, Ojciec, Brat i Dziadziuś

wie.

*

SIOSTRY

i RODZINA

-

ŁUCZAK

radny Wo.jewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi
długoletni
. i zasłużony działacz _rad ~aro~owych woj. łódzkiego
odznacz,ony K.rrzyzem Of1cerskun i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zaslttgi oraz Honorową Od;onaką WO•j ewództwa Lódzl<Iiego.
CZESC JEGO PAlV!IĘCI!
Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 czerwca br. o godz. 15 na
CmentM'zu Komunalnym w Lodzi.
KONWENT SENIOROW i PREZYDIUM WRN
w LODZI
W dniu 29 maja 1973 roku
po dlufich i ciężkich cierpieniach zmarł, przezywszy
lat
63, nasz Mąż, Ojciec i Dziadek
S. t P.

Dnia 29 ma.ja
1973
ro ku
po długich i ciężkich
cierpieniach zasnęła w Bogu nasza Zona, !\'.latka, Babcia

WŁADYSŁAW

WA CL". WA

S. t P.

CHROBAK

KRZEMIŃSKA

Pognzeb odbędzie się 1 czerwca 1973 roku o godz.
17.30
z kaplicy cmentarza rzym.kat. na Dolach. o czym powiadamiają Przyjaciół i znajomych pogrążone w głębokim
smutku
ŻONA, D2'!1ECI, WNUKI
i POZOSTALA RODZINA

Pogrzeb odbędzie
się
w
dniu 1 czerwca br. o g.odz. 17
z kaplicy omentai>za ~ ś:w, FrMlciszka na Chojnach w Lodzi,
? czym zawiadamiają pogrą
zem w smutku
MĄŻ,

i

SYN, SYNOWA
WNUCZĘTA

'
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arclllwalne
',i.Dziennika"
Ili
do
nabycia
W sklep\OI
„Ruchu'" Lódt, Piotrkowska 95.
Wszelkich lnformacJj o warun
kach prenumeraty [dzlelaj~ wszystkie placówki „Ruchu" I poczty.
·
~ ~

DZIENN:EK

ŁODZKI

nr 128 (7619)

Skład

l druk: Prasowe Zaklady Graficzne RSW

;,Prasa-Kslążka-Ruch"i

Lódt. ul. Zwl.rlc117, Papier druk. mat. 50

a.

