lndira Gandhi zaproszona do Polski w191s r. Sejm rozpatrzy projekt ustawy

Radziecko -francuski szczyt w Picundzie

We wtorek, w drugim dniu oficjalnej wizyty w In?iach, milllister
spraw zagranic2mych PRL Stefan Olszowsik1 zos.tał przyięty przez premiera Indii, panią Indirę Gandhi. W toku dłuż.s.zej. r~zmowy, któ.ra
upłynęła w serdecznej atJmosferze, omówiono naiwazn1eisze zagadmenia dotyczące współpracy polsko-indyjskiej oraz dokonano .oceny sy-:
tuacji międzynarodowej. Minister Olszowski przekazał pam Gandhi
pozdrQIWienia od I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i zaproszenie
od premiera Piotra Jaroszewicza do złożenia wizyty w naszym kraju.
Zaproszenie zostało przyjęte z zadowolen iem. Pani Gan.dh.i odwzajemniła pozidrowienia dla przywódców i narodu polskiego.

•

z G. Pompidou
Seikretarz generalny KC KPZR,
Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR, Leonid Breżniew powiFrancji
tał prezydenta Republiki
Georgesa Pompi<lou na czarnomorskim wybrzeżu krymsikim we wtorek o godzinie 16.30 czasu mosk iewskiego. Bezpośrednio z lotniska Adler w Soczi obydwaj mężo
wie .s.tanu, wraz z towarzy.szącymi
jm o.sobi.stościami, udali się helikopterem do uzdrowiska Picunda,
gdzie po południu przystąpiono do
przedyskutowania problemów stanowiących przedmiot, wzajemnego
zaintereS01Wania. Podobnie jak w
ubiegłym roku w Mińsku, Leonid
minut
Breimiew na kilkanaście
przed przylotem Georgesa Pompidou podszedł do ekipy przybyłych
z Mo-•kwy i Paryża dziennikarzy i
udzielił im odpowiedzi na pytania.
Oświadczył on, iż z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z pre-.
zy<lentem Pompidou, piąte już w
krótkim czasie. Pod1St.osunkowo
!kreślil następnie duże znaczenie tego w ydarzenia, które świadczy. iż
stosunki między Związkiem Radzieckim a Francją są niezłe 1
strony dążą do ich dalszego poleps:ienia . Tym właśnie sprawom
<w toku spotkania zamierza się poświęcić wiele czasu,

o systemie edukacji narodowej
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Prezydium PAN

w obchodach 30Udział PAN
lecia PRL, ocena działalności Komitetu Badań i Prognoz „Polska
oraz przyznanie wybitnym
2000"
najwytszego
polskim
uczonym
$; odznaczenia PAN - Medalu Im:: l\tilrnla.ia Kopernika t-iy głów
nymi tematami obrad PrP.zvdium
:
:: Akademii ..Jakie odbyło się wczo- raj w Warszawie. Postanowiono
odbyć pod koniec czerwca br-
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powstania
JO-leciu
poświęconą
PRL.
Prezydium postanowiło powolać
międzywydziałowy komitet ergonomii. Zajmie się on m. in. oceną maszyn i procesów technotogicznych pod kątem maksyma!nego dostosowania ich do psychofizycznych właściwości cz!owieka.
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Cena
50 gr

ma obejmie dalsze kierunki k.siztałio
cenia oparte na 10-latce.
Zgodnie z przyjętym programem
oświatowe)
reformy
rozpoczęcia
trzeba będzie przygotować do 1978
roku odpowiednią bazą materialną,
obsadę kadrową, programy, P<><kę.
czniki i pomoce naukowe dla SIZkoty 10-letniej.
Na czołowe miejsce w przygotowaniach wysuwa się sprawa zbiorone
czych szkól gminnych. gdyż

Trwają prace nad reformą systemu edukacji. Jej realizacja rozp·ocznie się w 1978 r. Okres najbliż
szych 4 lat wypełnią intensywne
przygotowawcze. Z końcem
prace
roku przyszłego przedłożony zostanie Sejmowi projekt ustawy o systemie edukacji narodowej. który
określi m. in . .szczegółowe założenia
organizacyjno - programowe 10-letniej powszechnej szkoły średniej.
Projekt ustawy przed wniesieniem
do Sejmu poddany ro.."-tanie dyskusji. Głównie w środowisku naruczy_
cielskim.
Reforma zostanie przeprowadzona w ciągu lat 5. Obejmować ona
będzie co roku 2 klasy, a więc kolejno klasę I i VI. Il i VII. III i
VIII itd. W następnej faz.ie refor-

DZIENNIK
ŁÓDZKI

stanowić

~tlopil,

siedzibę

przys.złych

. Addis Aj)ebie,
W sk>l!cy
panuje spokóJ. ale medawne wstr:zą-

nia slużby I nle wykonują ro:ikazów
starszych oficerów.

a wszystkie loty na Uniach krajowych I międzynarodowych odwołano .

•

DeIegaCJ•a party1·no·rządo.wa CSRS ~lf.:~~~g:~~~~;t~f~1 Nagrody
u Cdan'sk·1m ~f~~~t}:::a:~~:~:~~~~~lap~i~~~:- im. L. Teligi
.
Przebywała na Wybrzez

•

Na uniwersytecie w stolicy demonstrowali 11 bm studenci. Domagali
się onl reform politycznych i wznosili okrzyki antyamerykańskie. Policja rozpędzila demonstrantów.

I

Wiec przviaini wstoczni im. l enIna

Rząd

Etiopii omawia! we wtorek
zwolanla konferencji, która
rewizji obecnej
dokonać
miałaby
konstytucJ.l państw.a ~wolanle takiej
konferencil zapowu7dz1a! w zeszłym
tygodmu cesarz HaUe Selass1e.
Wedlug doniesień Agencji Associa·
ted Press. niepokoje w armil etiop12 bm. był drugim dniem pobytu w Polsce delega.cjl partyjno-nądowej Czeohosłowackiej Republiki sklej Jeszcze nie wygasły. Agencja
podaje, te w bazach lotniczych w
Asmarze i w Debra Zeit (kolo Add is
Socjalistycznej, z sekretarzem generalnym KC KP Czechosłowacji Gustawem Husakiem,
Abeby) podoficerowie i szeregowcy
sil powietrznych odmawiają pe!nieWe wtorek Gustaw Husak l pozostali członkowie delegacji przebywali na Wybrzeżu Gdańsk.im.

Goście

czechosłowaccy,

którym
to,wa.rzy.szyli: E<lwa1•d Gierek, Piotr

Jaroszewicz -

zwiedzili

1

sprawę

· ·

Gdańsk,

największą inwestycję morską PolPort Północny, byli
Gdańskiej.
gośćmi załogi StOC2ini
gdzie wzięli udział w wieau przyjaźni, w czasie którego przemówienia wygłosili prezes Rady Mini-

Redakcja „żagll" tradycyjnie przyznaje nagrodę im Leonida Tellgl za
daielo o wartościach literackich I informacyjnych. popularyzujące żeglar~
stwo Za rok 1973 ~agrode t.e przyznano dr Dariuszowi Boguckiemu kapitanowi jachtowej żeglugi wielkiej za książkę pt. „Rejs do Grenlandli".
Honorowe wyróżnienie za dzialalność popularyzacyjną na rzecz że
glarstwa otrzymała redakcja m1e1 s1ęcznika „Morze".
----
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1

ski Ludowej -

i
strów PRL, Piotr Jaroszewicz
przewodniczący rządu CSRS Lubo-mir Sztrougal.
Wizyta na Wybrzeżu stała się okazją do prezentacji bogatego dodalszego
robku oraz perspektyw
ro.1lWoju polskiej goopo<larki morskiej, którą wiążą liczne kontakty
oraz bliska współpraca z gospodarto
Dotyczy
ką Czechosłowacji.
Wczoraj w Londynie odbyła się uroczysta inauguracja nowej kaden- szczególnie floty handlowej CSRS,
cji parlamentu brytyjskiego. W odczytanej z tej okazji przez królową liczącej ponad 170 tys. DWT; więk
Elżbietę II mowie tronowej, przygotowanej - zgodnie z tradycją, czechosłowackich
statków
szość
przez urzędującego premiera, rząd Partii Pracy pod przewodnictwem zbudowana została w polskich stoHarolda Wilsona sprecyzował swój program dzfałania.
czniach. Porty polskie są bazą dla
statków pływających pod banderą
Zgodnie z powszechnym oczeki- J nacji rasowej. W tym kontekście czechosłowacką. Przez nie też orzewa11.1em, rzą<l brytyJs,~1 zapowiada mowa tronowa po<lkreśla konie<:Z- cho<lzi tranzyt towarów z CSRS.
od ność aprobaty afrykańskiej więk
przen~gociowanie
„ponow~;
członkostwa szości mies:ikańców Rodezji dla Upodstaw w.arunkow
POWITANIE NA WYBRZEZU
W. Brytal'.u w E'.WG. Ostateczny kładu rozwiązrującego problem roDelegacja. CSRS składa wieńce
gł~s w tei sprawie rząd pozosta- dez:1'jski.
Na lotnisku, udekorowanym flaw polityce wewnętrznej rząd
brytyisk1ernu.
w 1a :S· !J<>łeczenstwu
1
Admm1stracia labourzyst?Wska na- Wilsona wysuwa hasło sprawiedlis.taw1a ~1.ę na zw~ę~szenie po~ocy wości społecznej, która - wedlug skim i pol&kim: „Serdecznie witajest
dla kraJC>~' ro:iw1.iaią~ych się 1 na tek tu mowy k.rólew kiej partyjno-rządową
delegację
my
zasadniczym warunkiem jedności bratn·iej Czechosłowacji z towarzy_
liberal1zacie handlu sw1atQIWego.
Rząd Wilsona wyraża pe łne po- naro_dowej ..w związku z tym nowa szem Husakiem". Na płycie lotniparcie dla NATO. W polityce mi- admm1Stracia z~p0wiada - zgodnie ska zgromadziły się delegacje zahtarnej uznaje potrzebe utrzyma_ zreszta z manifestem w~·boi-cz:vm kładów przemysłowych Trójmiasta.
nia nowoc:iesnego i skutecznego sy- Partll Pracy - sprawie<lliwy po- młodzież. a także Czesi i Słowacy
.stem u obrony. przy zredukowanych dział <locho-du narodowego.
- , słuchacze Wyższej Szkoły Mork o.sztach. Zapowiada opozycje woRząd Wilsona zapowiada zniesie- skiej.
bec przejawów wszel,kiej dy.skrymi- nie antyziwiązkowej ustawy o 5,toZ lotniska kolumna samochodów,
unkach w przemyśle. przeforsowa- poprzedzana przez honorową eS"koc _
nej w parlamencie ubiegłej kaden- tę motocyklistów, kieruje się w
nnn11nmm1111m11111rrr1111nnff1 cji
sit.ronę Gdyni.
przez partię konserwatywną.
Na ulicach udekorowanych barMowa królewska podkreśla konWe wtorek. 12 l:im. rozegrano trzeci
wami narodowymi Polski i Czetynuacje dotychczasowej oficjalne j cho.si.owacji
et.ap kolarskiego wyścigu Paryz tysiące mieszkańców
p-0,lityki wobec Ulsteru. Celem rzą
ktorego trasa prowadzi ła z
' Nicea,
'
du jest rozwój współpracy w IrlanI Paray-Le Monia! do St. Etienne i wy(Dalszy ciąg na s1r. 2)
dii Północnej oraz położenie kr€ u
aktom przemocy w Ulsterze. Natomias.t dla Szkocji i Wali.i rząd
rozpatrzenie
Wilsona zapowiada
,J!HllJillUłllllllllllllllllllllllllllll propozycji zmian konstytucyjnych.
podano nieBrytanii
W.
W stolicy

t p wys

wygrał

tro8 stro

wiadomości,
Wilson odwołał

spoclz!ewanie clo

że

pre-

dotychmier Harold
czasowego przewodniczącego brytyjskiej delegacji przy ONZ, Donalda
Ma go zastąpić 41-letni
Maitłanda.
polityk labourzystowski. Ivor Richard.
Odw-olanie Maltlanda nasuwa pytanie, czy Wilson nie zamierza dokonać również innych zmian na stanowislcach dyplomatycznych.

Politvczne morderstwo wIrlandii

w poniedziałek wieczorem 12 u-1
uprowadzi10
mężczyzn
zbrojonych
senatora Billy Foxa, członka Izby
Parlamentu Republiki IrWyższej
Rzecznik policji oświadlandzkiej.
czyi, że Foxa uprowadzono z farmy
jego przyjaciela w hrabstwie Monagham. Jak zeznali naoczni świadkowie mężczyźni wtargnęli do domu Richarda Coulsona i po sterror yzowani u obecnych polecili im położyć się na ziemi. Następnie . uprowadzili Foxa do czekającego samoPrzed odjazdem porywacze
chodu.
podlożyii ogień w kilku zabudowaWojsko i policja rozniach farmy.
poczęly zakrojonę na szeroką skalę
·
poszukiwania.
Po 12 godzinach poszukiwań pollcja irlandzka Odznalazla zwłoki senatora Billy Foxa, w pobliżu domu,
z którego został uprowadzony w pouiedzlalek wieczorem.
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Zakochane sroki
:zakochane sroki spowodowały
!
sp i ęcie elektryc:ine I przerwę w dostawie prądu na 40 minut. Siedz.iały
one na 2 oddzielnych przewodach
wysokiego napięcia (11 tys. volt). Po
pewnym czasie oba ptaszki zdecydowały się pocałować, oo było niei:<>zsadne w tych okolicznośelach. Krok
ten skończył się śmiercią zakocha.nej pary, w wyniku krótkiego spię
cia, Wydarzyło się to w miasteczku
Beacon Hill, 21 ~ od centrwn Syd1 ney,

Z OSTATNIEJ CHWILI

Agencja ~eutera donosi z Dublina,
te ekstremistyczna grupa protestancka . „Bojownicy o wolność Ulsteru"
we
przyznała się do zamordowania
wtorek rano protestanckiego ~enatora
z Republiki Irlandzk1ej -: Billy .Foxa. Jeden z członków teJ orgamzacji, przedstawiający się jako „kapitan Wilson" zatelefonował do redakcji jednej z gazet w Dubllnle informując, że członkowie UFF zamordowali Foxa, ponieważ nle chciał odpowiadać na ich pytania, dotyczące ewentualnych kontaktów prntestanckiego senatora z katolicką Irlandzką

Armią

Republikańską.

' • fowy
ogo'Inosw10

niedobór żywności
Dyrektor generalny OrganLzacjl do
spraw Wyżywienia I Rolnictwa NZ
(FAO), Addeke H. Boerma oświad
czy! w Rzymie. że ludzkości drugi
ogólnoświatowy.
rok z rzędu grozi
zclanlem,
Je~o
niedobór żywności
widoki na ibiory zbóż w 19'(4 r. SĄ
dobre mimo przewidywanego niedoboru nawozów sztuczn.vch, ale rezerwy zboża zmniejsza się i prawdopodobnie ok. czerwca będa wynosiStanowi to
ł.V zaledwie 2 mln ton.
jedynie trzytvgodniowe spożycie zboża w skali światowej.

DZIER

KIESIE

pod pomnikiem na Westerplatte

~~~I~i ~~:!;~~~w J~~yka;~a~e~ ~~~~~~'-~~,~~~~ 1

Teg·oroczna zima wyraźnie sprzynielicznym
i
kuracjuszom
ja
wczasowiczom, którzy przebywanad morzem w Swinoujściu.
ją.
Na zdjęciu : spacery wzdluż piaty są specjalnie zalecane dla kuracjuszy miejscowego sanatorium.
CAF - Undro

będą

szkól 10 - letn.ich na wsi Dlatego
też w naibliższych latach główny
oświaty
inwestycyjny
wy.siłek
skoncentruje się na tych właśnie
sprawach. Trzeba będzie wybudo.
wać ok. 900 nowych szkól na wsi,
a ok. 1100 rozbu<lować.

Strajki i demonstracje w Etiopii
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Mowa tronowa królowej Elżbiety Il

Marcowy spacer plażą ...

for y

rzygotowania

u aryz- r 1cea
Guiinar d
km. Zwycięzcą został rep1'ezen\ant r 'rancji Cyn11e Guimard,
ktory na finiszu wyprzedził Willyego
PlanKaerta (Belgia) oraz Rick van
Lindena (Belgia). znowu wspaniale
który
pojechał Ryszard Szurkowski,
uplasował się na 5 pozycji, dwa miejEddy
sca przed liderem wyścigu MerckXem. Na mecie zameldowata
się kilkudziesięcioosobowa grupa kolarzy, w której obok Szurkowskiego
był takż.e Stanisław Szozda, Już pod
St. Galmier, gdzie znajdowało się ogromne wzniesienie, stawka 140 kolarzy podzielila się na dwie grupy.
Tylko potentaci wyścigu pozostali w
grupie czołowe). Podobnie jak w
Chateaux Chinon, wzniesienie to zmus!lo do kapitulacji ponad 3/4 uczestn ików tego wyścigu. Nasi kolarze
pomagający na całym etapie Ryszardowi Szurkowskiemu w likwidowaniu
nie wytrzymali tempa ucieczek
podobnie jak inni kolarze, którzy to
liderów
samo robili , dla swoich
Merckxa czy Glmondiego - i na meze sporą stratą do
tę prz yjechali
nosiła

164

zwycięzcy.

(Dalszy

ciąg

na str.

W '12 dniu roku słońce wzeo g-Odz, 5.56, zajdzie zaś o
17·36.

szło

•
Krystyna,

Bożena,

wojeprzewiduje dfa liodzl
wództwa następująca, pogodę:
zachmurzenie umiarkowane. Temperatura w granicach minus 2plus 9 st. C_ Wiatry umiarkowaJutro
ne południowo-wschodnie.
zachmurzenie umiarkowane, miejscami przejściowo duże, w nocy
prz:vmrozkl.
Ciśnienie wieczorem 751,5 mm.

1884 aktor.

Ur. Józef

żeby 21robić karierę nie
wystarczy ją zrobić.
Trzeba jes:1Jcze, żeby innym si«:
nie powiodło.

2)

·Przv pomocv wvwiadu brvtviskiego
Do ucleezk1 doszlo w poniedziałek
podczas spaceru na dziedz iń cu wię
ziennym. Littlejohnowie, wykorzystuwspółwięź
wśród
jąc zamieszanie
niów, przeskoczyli przez mur. Keith
został wkrótce schwyta,ny przez policję, natomiast Kenneth zbiegł.
Informująe o ucieczce Littlejohnów
koresp<>ndenf Reutera sugeruje, :te
jej zorganizowanie nie obeszło się
l>ez pomocy wywiad.Il l>rytyjskiego.

Węgrzy.n

1909 - Ur. Lucjan Szenwald,
poeta, żołnierz I dywizji piechoty im. T. Kościuszki.

~~~™.~~~~~~'~

z więzienia Mountjoy w Dublinie
uciekli bracia Keith I Kenneth Llttlejohnowie. poddani brytyjscy, skazani przez sąd irlandzki w sierpniu
ubiegłego roku za ograbienie banku
w stolicy Republiki Irlandzkiej. W
czasie rozprawy sądowej wydało się,
byli płatnymi aże Littlejohnowle
gentami wywiadu brytyjskiego i na
jego zlecenie mieli organ izow ać akty
sabotażu i dywersji w lrlandil,

Trzebieslaw

Bez

słów

~

konferencja naftowa
·rozpoczyna
Wiec przviaźni , ,stoczni im. Lenina nziś krajów
arabski ch

Breżniewa

(Dokończenie

ze str. 1)
przyserdecznie
wódc&w obu krajów. Wszędzie napisy głoszące przyjaźń polsko czechosłowacką, jedność wspólnoty
s-0cjalistyczncj.
Gorąco witali sekretarza genernl(Dokończenie ze str. 1)
neg-0 KC KPCz. i I sekretarza KC
Związe k Radziecki dąży, aby we PZPR mieszkańcy Gdańska growszystkich rej<>nach naszego globu du star eg-0. ale c-0raz pięk.niejs'l \ ; o
zapanował rzeczywisty, sprawiedli- i npwocześniejszego ..
wy pokój. Odnośnie trzeciego etapu KBWE Leonid Breżnie,w powtórzył myśl wypowiedzianą w meZLOŻE~IE WIEŃCA
dzielę do dziennikarzy francuskich,
NA WESTERPLATTE
iż byłoby dobrze, aby dokument
konferencj.i ogólnoeuroikońcowy
U wejścia d<> Portu Gdańskieg-0
pejskiej ze względu na swoi.ą e- w:2lnosi się na wysokim k<>pcu mopodp1~~ny numentalny obelisk
pokową ra.ngę, zootał
opomnika
przez najwyższych przedstawicieli brońców i wyzwolicieli Wybrzeża.
państw, które zasiadły _przy st-0le Tutaj przed 35 laty padły pient-sze
obrad. Podnios.łoby to ieg-0 zna- strzały II w<>jny światowej.
czenie.
Gus.taw Husak składa pod pomCo s i ę tyczy rokowań z USA na
wieniec opleciony sza·rfą o
temat 0 granicze nia zbrojeń strate- n~kiem
bariwach narodowych Czechosłowa
g ic2mych (SALT), sekret.arz ~ene cji. Na szat-J'ie napis •. Bohaterom
iralnY KC KPZR zauwazyl, 1z są
Westerplatte - delegacja partyjnoto sprawy bardzo złożone i delika- rządowa CSRS".
tne, jest wiele możHwych wensji.
o
Dlatego nie jest łatwo mówić
ZWIEDZANIE
o tateczn y ch wynikach. Orne i.troPORTU POLNOCNEGO
ny chci alyby w takie~ rozs<trzy.
gnięciach znaleźć wspolny ięzyk.
Następnie ~oście udają się na teSama ich istota, ich cel dal e k<>
ren Portu Pólnocmc go. gdzi e wita
wykraczają poza interesy 11;arodów
pr2J0dują cyeh pracowni.
amerykanskieg<>. ich grupa
i
radzieckiego
ków bud-0wy. Na dłuższą chwilę
oświadczył L. Breżniew
ZSRR zatrzymują się przy długirm nabrzewszelkich
je st gotów dol-0żyć
żu węglowym. Słuchając informacji
5larań , aby znaleźć właściwe, modyrektora Portu GctańSJkiego B<>żliwe do przyjęcia rozwiązania.
się
ra- gus!awa Bujwida. intere5ują
Dziś będzie kon•tynuowany
techniki
nowocze snej
dzieelk.o • francuski szczyt. T-0czyć sprawami
rozwoioportowej. per<1)ektywami
~ i ę będą również rozmowy między
zagranicznych: w~rmi P-0rt.u Pó łnocnego , warunkamin istram i spraw
mi pracy zał-Ogi.
Gromyką i
Andriejem
ZSRR Przy g-0rowym iu.1: nabraeźu baFrancji - Michelem Jobertem.
pozdrawiających

z G. Pompidou

I

Delegacja węgierskiego Czerwonego Krzyża
•
•
łódzkiej
na z1em1
Na.

Wojewódzkiego

11:aproszenie

-.

się

Rożmowy

L.

- ·.

Zarządu PCK przybędzie dziś, po

. ł'd k d
.
raz pierwszy, na. z1em1ę o z !\ eIegacJ·a. W"gierskiego Czerwone&'o
„
Krzyża.
W czwar•tek węgierscy goście od.
Piotrków, gdzie spotkaja
wiedzą
Huty
się z członkami kól PCK
SZikla „H<>rte.nsja" i Fabrykd MaZwie„Pioma".
szyn Górniczych
<i.za również zaJew sule.i·-0wski. Na.

władzami

teg-0 powiatu ząpoznają

się ze zbiorami Muzeum w Lowi-

' t.
będą w spo
'
Liceum Pi<"kaniu z młodzieżą
lęgniarskiego. We wsi Mootki go.
śc.ie zwte<l.zą Szkolę gimtnną, a we
WS·i Niespusza odwiedzą przodowTego
J. Czubak.
nicę zdrowia sąmego . dnia delel(acja gościć bedz;ie również w Zgierzu.
ostatnilill
sobotę, 16 bm. -w
~zu

1.

ucz·ćstni"czyc'
~

w

stępneg-0 dnia delegacja z Węgier d •niu pobytu na ziemi łód2lkiej. wę
będą
zwiedzi aleksandrawską „Sandre"· gierscy goście uczestniczyć
a także zł<>ŻY wizytę na ziem.i !o- w wojewód.2lkian zjeździe PCK.
(eo)
z.
wickiej. G<>ście po spobkaniu

senu roboczego goście wchoozą na
poklad okrętu marynarki wojennej, którym udają się do Sopotu.
SPOTKANIE W STOCZNI GDANSKIEJ

ml dzienniki CSRS zaopątrują sprawozdania z pierwszego dn ia Wizyty:
pow i tała czechogorąco
stowackich 11osc1". „Serdeczne powitanie w Warszawie' ' , uWspaniale i

„ Warszawa
gorące

przyjęcie".

Trypolisie cje - za złagodzeniem embarga, Al•
Dziś, w stolicy Libii mini- gieria I Libia są zdania , że posilnię•
rozpoczyna s1ę konferencja
d/s ropy naftowej arabskich cie takie byłoby przedwczesne.
strów
krajów - Eksporterów ropy zrzeszomini•
Agencja Reutera pisze, że
nych w organizacji OAPEC. Jak już strowie arabscy będą również rozpa~
między krajami informowaliśmy,
trywać sprawę cen ropy naftowej.
uczestnikami konferencji w y stępują
Prezydent USA, Richard Nixon ma
zniesienia
w sprawie
rozbież ności
embarga na ropę naftową do USA. przyb:vć do Egiptu w okresie mię
Kwestia ta ma być - według \nfor- dzy 10 a 15 maja. Taką informację
mac.ii agencji zachodnich - głównym zamieszcza wtockowy dziennik kair·
tematem obrad konferencji. W sy- sl<i „Al Gumhurija". powołując się
tuacji, gdy Egipt i Arabia Saudyjska J na ośw\adc1enle eitipsl<lego ministra
jak piszą te agen- spraw zagranicznycb Ismaila FahtnL
opowiadają się -

seW godzinach popołudniowych
kretarz generalny KC KPCz, Gustav Husak i członkowie delegacji
odwiedzlli
CSRS
partl•jno-rządowej
im. Lenina w Gdańsku,
Stocznię
niezwykle serdecznie witani przez
jej zalogę.
. Owacyjnie i · gorącq powitali stoczniowcy I sekretarza h.C .t" L.„~..... ......4.
warda Gierka.
Cyklon „Zoe" zbliża się d_o w~
W hali widowiskowej zakładów usu:, ze
dekorowanej godlami państwowymi brzeży Australii. Oczekuje
nadbrzeżnych
obu krajów I flagami o barwach na- dojdzie on do terenówwiatru
wynosi
Siła
r.ano.
rodowych odbyło się spotkanie przy- w środ~godz. Cyklonowi towarzyszą
100 km
jaźni polsko-czechoslowackiej,
deszcze.
W czasie spotkania głos zabrał pre- ulewne
wschodnich wybrzety
Mieszkańcy
zes Rady Ministrów Piotr Jarosze- Australii
opuścili domy w obawie,
wicz oraz premier rządu CSRS że fale, wzburzone silą wiatru zaleL. Sztrougai.
że przed
Do Gustawa Husaka podchodzą ją ląd. Warto przypomnieć,
Miody Japończyk, prawdopodobnie Naha, w głównym mieście Okinawy.
cyklon spowodostoczniowcy, którzy - w imieniu za- sześciu tygodniami
student, op.anował we wtorek rano Porywacz zażąda! od \inii lotniczej
Południowej
wal powódź w Nowej
wręczają sekretarzowi genełogi dużej sumy pieniędzy w dolarach i
Japońskich Lini! Lotnlczycb
samolot
najgorszą w
Queens•andzie.
I
Walii
ralnemu KC Iu>Cz pamiątl>owy dar historii Australii. Dziesiątki osób po- , .,JAL" - „Boeing 747", na którego w ienach. Domaga się też kilkuna- wykonaną w metalu plaskorzeźbę, niosło śmierć. tysiące mieszl<•ńców pokładzie znajdowało si~ 4?9 pasaże stu spadochronów i sprzętu do wspiprzedstawiającą panoramę Gdańska.
Oświadczył
l załoga. Samolot wylądował w naczki wysokoqórsklej.
zwiedzili znalazło się bez dachu nad gfową. rów
goście
Po spotkaniu,
on w rozmowie 7 wieźą kontroln~
stocznię oraz star<>mlejską dzielnicę
na lotnisku. źp zaminza udać się
Gdańska.
do Tokio, by tam podjąć okup,
Delegacja obejrzeła także wielkie
Dotychczas nie wiadomo, czy ponowe osiedla mieszkaniowe Trójmiarywacz jest uzbrojony I czy m&
sta w dzielnicy Przymorze.
wspólnil<ów.
Ai;encje prasowe zaznaczają, źe
jest to pierwszy wypadek sterroryzowania tak dużej liczby pasaż ~ ro ''·
Dziś program pobytu delegacji parprzewiduje
CSRS
tyjno-rządowej
AgencJa Reutera podała z Nahaj
PaKomuny
im.
zwiedzenie Stoczni
ryskiej w Gdyni. W południe delePo wyborach z 10 marca, belgijska J dług oficjalnych danych, z 72 depu- źe porywacz zezwolil na opuszczenie
gacja wraca d-0 Warszawy,
Izba Deputowanych, licząca ogółem towanych partii socjalno-chrześc!jan- samolotu 16? pasażerom, głównie ko·
(która w porównaniu z po212 członków, składać się będzie, we- skiej
chorym.
POLSKO-CZECHOSLOW ACKIE
przednimi wyborami uzyskała o 5 bietom, dzieciom I osobom
SPOTKANIE DZIENNIKARSKIE
mandatów \\"1ęceJ, 59 przedstawicieli
Jak oświadczy! przedstawiciel Ja30
partii socjalistycznej (minus 2).
liberałów z partii wolności i postępu
Linii Lotniczych .,JAL";
pońskich
Wieczorem tego dnia <>dbyło się w
(minus 1). 25 deputowanych ze zrze- porywacz samolotu „Boeing 747" zodziennik!;lrzy ,,Ak~OpO}''
spotkanle
Warszawie
re22
2).
(minus
walońskiego
szenia
do
przybyłych
czechoslowackich flamandzkiej unii lu- stał aresztowany, a wsz„scy pasaże
prezentantów
Polskl w związku z wizytą Gustawa
i 4 deputowanych rowie I załoga, których trzy112ał jadowej (plus 1)
Husaka, jak też stale akredytowakomunistycznych (minus 1).
ko zakładników, czują .się dobrze.
nych tu korespondentów prasy, raW wyborach do 106-osobowego se10rlll
0
dla l telewizji CSRS - z ich kolenazdobyły
partie
natu poszczególne
gaml pofskimi.
stępującą ilość miejsc: partia socjalw jego toku podkreślono wielką
no-chrześcijańska - 37 (plus 3), sorolę prasy i dziennikarstwa w uma29 (plus 1), liberałowie
cjaiiśc!
cnianiu przyjaźni i współpracy mię16 (plus 1), tzw. liberałowie brukdzy naszymi to:aja!ni. •
l), zrzeszenie waselscy - O (minus
Zakłady Radiowe ,,Diora'" r<>llpo- 101\skle
PRASA CZECHOSLOWACKA · O POflamandzka
- 13 (plus 1).
WITANIU DELEGACJI PARTYJNO- czynaią produkcję nowego radio- unia ludowa - 10 (minus 2), komu~iski niści· _ 1 (bez zmian).
Jest to ·kpierwszyhod
odbiornika.
RZĄDOWEJ CSRS W toWAltSZAWIE
wy
db\
1n
·
j
k
t
t
Gó
Król Belgów, Baudouin przyjął we
uAmkweorposal" Y ozysotornso1,„asnamy odco poracy wtorek
l wnhyml :.makemj jw t r ~wet pdrachrześcijańskich
przywódcę
,,
. pr
r
e- ,.
sy czec os O\vac lil es w1zy a
pemokratów, Leo Tlndemansa, partii
Fiat
„Polski
samochodach
w
Jak donoszą z Dżakarty, na wschodzarówno
legacji partyjno-Aądowej CSRS. z
sekretarzem generalnym KC KPCz„ 125-p" 1 „Polski Fiat 126-p", jak I która w niedzielnych wyborach uzy- niej .rawie wydarzył się tragiczny wy
największa liczbę mandatów.
' w autobusach ,.Jelcz-Beliet". Nowy skała
G. Husakiem w Warszawie.
powierzy mu padek drogowy: zatłoczony autobus
że
Wszystkie dzienniki czeskie 1 sio- odbiornik nie wymaga ręcznego stro Przypuszcza się,
stoczył się z szosy do przepaści. 56
utworzenia nowego rządu.
misję
on
zautomatyzowany.
jest
gdyż
jenia,
przystronach
pierwszych
wackie na
on gniazdko umożliwiające
noszą obszerne sprawozdania swych Posiada
osób pon iosło śmierć. Udało się urateż
specjalnych wysłanników, bądź też włączenie magnetofonu. MożeDzięki
ciężko
tować jedynie 4 pasażerów,
agencji CTK. Zamieszczają również pracować z każdą anteną.
rannych, gdyż wkrótce po upadku
zdjęcia z powitania delegacji partyj- li elektronicznej „pamięci" wyeliminono-rządowej CSRS na warszawskim wano zjawisko zanikania fal stacji
autobus staną! w ptomieniach,
W zakładach piłkarskich z dnia 9
lotnisku 1 z przejazdu ulicami stoli- radiowych. co jest szczególnie ważne
cy PRL. Oto niektóre tytuły, jaki· przy słuchaniu radia w czasie jazdy. marca 1974 r. stwierdzono:

Groźny

cyklon

zbliża się do Austrulii

Porwanie „Jumho·-iet"
z 429

Oficjalne wyniki wyborów w Belgii

*

+

Przyszły

premier nadoi nie znany
_

•k
nowy db•
samochodow y

Tragiczny wypadek
drogowy na Jawie

Komunikat Totka
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mogliśmy wygrać

z

Jugosławię? ł.ódi

stolicq polskich · hrumkńrzy

Oberlińskich MS mówią A. Szymczak i Z. Kuchta
Wczoraj powróciła do Lodzi dwójka piłkarzy ręcznych Anilany,
kapitan zespołu - ZYGFRYD KUCHTA 1 reprezentacyjny bramkarz, jeden z głównych bohaterów sukcesu biało-czerwonych na
zakończonych w niedzielę w stolicy NRD m.istrzostwach świata ANDRZEJ SZYMCZAK.
Wywalczenie czwartego miejsca w finale berlińskiego turnieju
należy zaliczyć do największych sukcesów polskich reprezentantów
w tej dyscyplinie sportu. Przypom1lijmy, że jedynie w 1958 r. nasza drużyna narodowa wywalczyła w podobnej Imprezie piąte miejsce, a na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Monachium - 10
miejsce.
Udane interwencje na parkiecie
w Karl-Marx-Stadt i Berlinie
hal
sprawlly, że uznany pan został za
najlepszych bramkarzy
jednego z
świata. Obok tego dzierży pan ty(jako
tuł nieoficjalnego rekordzisty
że nie prowadzi się tego typu klasyfikacji - a szkoda) w ilości obrokarnych. (Na 27
nionych rzutów
5trza!ów A. Szymczak zagrodził pitce drogę do siatki aż w 19 przypadlkach.) Czemu należy przypisać ten
•ukces?
- Wyjątkowo starannie 1>rzepracoprzygotowań do wywalem okres
stępów w tegorocznych MS, oodobwszyscy pozostali
jak
zresztą
ie
111
lkoledzy z drużyny. Trenerzy reprezentacji S. Majorek I J, Czerwiński
pokierowali naszymi zajęciami
łak
111a obozach przygotowawczych, że
akurat w
przyszedł
szczyt formy
okresie trwania mistrzostw. Chociaż
moim zdaniem - doda! A. Szymczak
wszystkim
- procentowała w tym
szkoleniowa trenerów
praca
także
klubowych, w tym także I naszeiio
opiekuna - mgr Wadycha.
kibiców, obserwuJ,cych
- Wielu
na szklanym ekranie występy na1zego zespołu na MS (szkoda jedy-

te mocno okrojone) zżymaJo
widząc zbyt ryzykowne, ich zdaniem, wychodzenie pana z bramki
m. in. przy rzutach karnych.
- To prawda, :i:e wielu moich konie wychodzi tak
legów po fachu
daleko z bramki. Ja jednak na tym
Stojąc trzy metry od słup
zyskuję.
ków znacznie zmniejszam przeciwnikowi kąt strzatu. Wykorzystuję przy
tym swój handicap - wzrost. Mierzę sobie bowiem 194 cm. Obok refleksu, bez tego nie miałbym co stawać w bramce „zatrudniam" też rece i nogi.
- Których napastników wy•t~pująświata obacych w mistrzostwach
wiał się part najbardziej?
jak przystało
- Najgroźniejszy
strzelców całego
na króla
zresztą
turnieju był rumuński napastnik Birtolon. Strzelll mi zresztą 6 bramek, w tym dwie z karnego. Dwa
dalsze ,,karniaki'' tego znakomitego
mi się obronić.
udało
zawodnika

Czy młodzi waterpo1:iśc.i
ANILANY

wygrał
mogliśmy
okolicznościach,
decydujący <> brązowym medalu meM

nie,

się

Groźny

był

również

Jugosłowianin

który czterokrotnie zmusił
Horwat,
mnie do kapitulacji. Najwięcej karnych strzelali mi Hiszpanie. Na Hl
Podobał mi się rówobroniłem 7.
Penu.
bramkarz Rumunii nież
doświadczony , a przy t:vm
Bardzo
mistrz w ujarzmianiu własnych nn.
wów.
- Czy przy bardzie.I sprzyjającycn
z

Jugosławią?

jeszcze sporo czasu.
chyba by odpocząć
to narzekał najbar(na
psychicznie
dziej nasz rozmówca) oraz wyleczyć
obolałe biodro i staw skokowy. Zrobię więc wszystko aby nie grać gorzej aniżeli w czasie turniej u w
NRD.
- Po tak znakomitym występie
reprezentantów
łódzkich
dwójki
wzrosły apetyty kibiców na zdobycie przez Anilanę upragnionego tyz pytaniem tym zwróciliśmy
tułu.
z. Kuch·
się do kapitana drużyny ty.
- Do rewanżowej rundy przygotowani będziemy o wiele lepiej anlże
ll w minionych latach. Dowiodły tego chyba już udane pojedynki w
czasie międzynarodowego turnieju o
puchar wyzwolenia Lodzi. Sprzyja
nam też kalendarz spotkań m1strzow
skich. Większość meczów i to z najgroźniejszymi rywalami rozegramy u
uda nam się spetnlć
siebie. Czy
Gożyczenia naszych sympatyków?
rąco tei:o pragniemy obiecując zarazoon dać z .siebie wszystko.
Katowice jest
Wystarczająco

IN'otowal:· WielllaW Wróbel
Po sukcesie A. Szymczaka
w berlińskim turnieju w kręgach
kibiców panuje opinia, że Lódź stata się stolicą najlepszych polskich
bramkarzy. Wiele jest w tym prawdy.
Przypomnijmy, te oprócz A. · Szymbramce
czaka w reprezentacyjnej
stali I mają szansę stać nadal J.
KoW.
nożna).
Tomaszewski fpilka
sy! (hokej na Jodzie) a także E. Kujawa (pilka wodna). Brakuje jedynie łódzkiego reprezentanta w narodowej drużynie hokeja na trawie.
Może wkrótce i w tej dyscyplin ie w
bramce stanie lo·
reprezentacyjnej
dzianin. (W)

Rywale LKS
w pucharze lula
crolowe polskie
wezmą , w okresie
ligorozgrywkach
w
letniej przerwy
wych, udział w pucharze lata. W
turnieju ty m reprezentować będą nas
w tym roku: Górn ik Zabrze. Legia
Warszawa, LKS Lódź i Wisła Kraków.
w ub. tygodniu obradował w Zurichu kom itet organizacyjny Jmprezy
z udziałem przedstawiciela PZPN K. Nowaka.
Przeprowadzono podział . na grupy
I ustalono terminarz spotkań. W turnieju wezma udział czołowe zespoły:
Francji. INRF. Danii, Austrii, Szwajcarii, Belgii, CSRS, Portugalii i Polski.
LKS znalazł się w grupie 9 wraz
z Vejle BK (Dania). VSS (Kaszycę),
Sturm Graz (Austria),
Już

tradycyjnie

zespoły

piłkarskie

Rozgrywki o puchar Iatą rozpoczną się 15 lub 16 czerwca. a mecze
terminach: 29-30
w
się
odbędą
czerwca, 6-7 lipca, 13-14 lipca, 2021 lipca i 27-28 lipca.

Turniej mlndyc.hkoszykarzy

P. S.

III etap

w sali przy ul.
rozpocznie się trzydniowy
ogólnopolski turniej w pilce koszykowej chlopców urodzonych w 1959 roku. W impi·ezie zorganizowanej przez
działaczy ZO SZS wezmą udzial reprezentanci Poznania, Katowic Lublina i Lodzi.
A oto kalendarzyk spotkań: 15. I.IT .
Lublin - Lódż (godz. 12), Poznań Katowice (13.30). 16. UL Katowice Poznań
Lódź Lublin (godz 11).
(godz. 12.30). 17. III. poznań - Lublin (godz. 10), Lódź - Katowice (godz.
11.30).
W

mistrzowski

82

wyścigu Paryż- Nicea

tytuł?

Polska - NRF 1: 1

z 13 trafieniami -

w Brazylii

wygraW poniedziałek w pobliżu brazylijna 189.453 zl, 14 rozw. z 12 trafieniawygrane po 13.532 zł, 220 skiego miasta Belo Horizonte doszło
mi Wygrane do czolowego zderzenia samochodu
rozw. z 11 trafieniami po 861 zl, 1.665 rozw. z IO trafieniaosobowego typu „Combi" z autobum.t _. wygrane po, ll3 ~w zakladacn To~Lotka z dnia 10 sem. W wyniku zderzenia zgi.nęlo 12
marca 1914 r. stwierdzono:
osób, w tym 8 członków Jednej rodziny, a 15 zostało bardzo ciężko
LOSOWANIE I
rannych.
7 rozw. z 5 traf. prem. - wygrane po 426,853 :&!, 167 rozw. z 5 traf.
zwykł .- wygrane po około 17.500 zł,
10.996 rozw. z 4 trafieniami - wygrane po 409 zł, 226.051 rozw. z 3
trafieniami - wygrane po 19 zl.
A Wczoraj w Lodzi o godz. S.10
LOSOWANIE II
na ul. Obrońców Stalingradu wypadła z tramwaju 43 mieszkanka Kon16 rozw. z 5 traf. prem. - wy- stantynowa, 44-le tn ia Irena K. Z ograne po 149.876 zl, 290 rozw, z 5 brażeniami przewieziono Ja do szpiwygrane po około tala.
traf. zwykł. 8.000 zl, 14.970 rozw. z 4 traf. - wygrane po 240 zł, 245,082 rozw. z 3
trafieniami - wygrane t>O 14 zł.
INa wylosowaną premiowaną koń
·w dniu 9 marca 19ił r. zmarł,
cówkę banderoli w dniu 10. 3. 1974 r.
po . ciężkiej i długiej chorobie,
dotychczas stwierdzono:
przezywszy lat 76, opatrzony św.
nasz
najdroższy
sakramentami,
- sześciocyfrową - 378911 - 2 kuPradziapony - nagrody: samochody osoboMąż, Ojciec, Dziadek i
dek
we marki „Syrena" lub równowar-

Kronika wypatlków

tość

S. t P.

- czterocytrow11 - g911 - 193 kunagrody po 1.000 zl.
ponów -

,Kukułeczka" płaci.„
za pięć
sześć trafień zl 217.486,
za cztery
trafień zwykłych zł 952,
trafienia premiowane zl 161, za cztey trafienia zwykle zł 61. za trzy
raf!enia premiowane zl 20, za trzy
rafienia zwykłe zł 10.
Na wygrane za 6 trafień w bieżą
cej grze przypada 100.000 zl.

za

STANISŁAW
PAWŁOWSKI
były dlugoletni pracownik, księ
gowy dyrekcji Lódzkich Wąskoto
rowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych w Lodzi, Pogrzeb odbędzie się w dniu 13 marca br.
o godz. 15.30 z kościoła św. Józefa na ul. Farnej w Lodz.I, na
m.iejscowym cmentarzu.
SYNOWIE,
CORK.I,
ZON A,
SYNOWE I WNUCZĘTA

najbliższy piątek,

Zakątnej

- Zdawaliśmy sobie sprawę. te na
sportowa Polska.
to czekata cala
Byli Podobno i tacy, którz:v widzieli
medalami na
nas już ze złotymi
publ!cznoścl, a na skraju szosy ma
(D<>kończenie ze str. 1)
piersi. Jugosłowianie to przecież mlol<azJę przeczytać liczne trans;iarenstrzowie olimpijscy. W spotkaniu z
ty m. in. z napisem „Wiwat Szursamą
przed
Ryszard Szurkowski
nimi czullśmy już jednak trudv poorzedn ich. przy tym nielatwych po. metą w St. Etienne, znajdował się na kowsKi l jego ekipa". lVIerckx i G1Stad też zarówno mnie doskonalej pozycji do ataku, lecz mondi zap~tywam przez zagranicz)edynków.
jak I wszystkim pozo~tałym kolegom ponownie zablokowany został prz~z nych dziennikarzy co myślą o Szurzabraklo tzw. świeżości. Po snotka- kolarzy francuskich, i nie mógł wal- kowsk1m odpowiadają zgodnie: „Jest
to w pełni dojrzały kolarz, nadzwyniu z Rumunią. Szwecją 1 Hiszpania czyć rJ miejsce na podium.
Czy
groźny rywal".
Szurkowski na ostRtnich kllome- czajny talent,
w dniach 23--24 bm. na basenie w bylem już mocno noobijany.
radzil sobie więc samotnie, Szurkowski ma szanse na zwycięstwo
Oświęcimiu rozegrane zostaną półfina
Jug-0słowianie mieli nieco łatwiej- trach
i
km
663
jeszcze
Mistrz w Nicei? Do mety
gdyż koledzy zostali w tyle.
łowe spotkania w pilce wodnej junio- sza drogę do finału. Sootkania .. Piarów o tegoroczne mistrzostwo Polski. vich" z Alg ierią. Wę~ra!lll i Bu!ga- amatorów znosi trudy wyścigu nad- 4 dni walki. Szurkowski jest w stanie
W drodze do pólfinatu młodzi water- ria nie kosztow~tv ich ty1P. co nas zwyczajnie I Stal się już ulubieńcem pokonac najlepszych zawodowców
ale jego partnerzy z zespołu muszą
poliści Anilany zajęli I miejsce w I
„nrzeprawy" z Rumunią, Szwecją 1
nadal tak dzielnie mu pomagać, jak
turnieju eliminacyjnym, rozegranym Hi"Zpanią. W pojedynku o brązowy
Szurkowski
na wtorkowym etapie.
ostatnio w Ostrowcu. Drugie miejsce medal zaważyło o~rom.ne doświadczę.z
zdobyli gospodarze, którzy wraz
zajmuje 18 miejsce, ma jednak nienie Jugosłowian 1 zdobywRna przez
Merckxa.
do
stratę
wielką
łódzką drużyną z·a,kwallflkowall się do
Hczw
wsnól
ten
nrzez
wiele lat
Mówi Ryszard Szurkowski:
oświęcimskiego półfinału.
nych turniejach „najlepszych z naj„Dysponowałem dużym zapasem siW Garmisch-Partenkirchen rozegraLodzianie pokonali w Ostrowcu i'tal Jepszvmi" rutyna
W czołówce było jednak wielu
ny został we wtorek wieczorem mię- ly.
·
'ł' :3, Legię 15 :5 i zremisowali z KSZO
.
a między innymi mój
Francuzów,
w
mecz
·
towarzyski
dzypaństwowy,
(pra,"':"" Czy zmęczenie turniejem
1:8.
ze „stajni"
„opiekun"
bezpośredni
ZaPolska.
NRF
Jodzie
na
hokeja
pa;na
zonych
spęd
minut
350
tytuł
".'e
obronią
Anilany
juniorzy
Czy
który
-.,. Charly Rouxel.
mistrza Polski zdobytego w ubiegłym k JPCiP. w ostrej n~r~vowej w111cel me kończył się on wynikiem remisowym Peugeot
metą.
przed
tuż
mnie
·przyblokowal
i
Polski,
dla
Bramkę
roku? Z odpowiedzią na to pytanie odbij~. się na for~1e pana W ~sie 11 :1 (O :O, o :1, 1 :O).
zdobył Chowaniec, a llla NRF :::- dając miejsce swemu wspólpartneromusimy poczekać do ostatniego tur- ligo"~ eh snotkań ·
(w)
.wi z z~pQl~i, Bernardowi TJ:\eyenet·. ,
·
·
11lej u finalowego.
. :-: ~ łl~e!."'.!l~O ą141ezu u " i!P~.il ?..s:hlpder.,,

obronią

.

... I

LIGA ANGIELSKA
1 rozw.

Czy

pasażerallli

Dnia 11 marca 1974 roku, po długich i ciężkich. ciernasza
opatrzona św. sakramentami zmarła,
pieniach,
najukochańsza Mamusia, Siostra, Teściowa i Babunia,
przeżywszy lat 57

S. t P.

ANNA WIESZCZYCKA
z domu KLEPCZAREK
Msza św. odprawiona zostanie w dniu 13 marca br.
o godz. 15 w kościele św. Józefa przy ul. Farnej (Ruda.
Pabianicka), po czym nastąpi wyprowadzenie drogich nam
zwłok do grobu rodzinnego na mteJScowy cmentarz,
o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym smutku
SYN,
CÓRKA,
WNUCZKOWIE

ZIĘC,
SYNOWA,
SIOSTRA,
oraz POZOSTAŁA RODZINA

W dniu Il marca 1974 roku, po
dlugotrwalej chorobie zmarł, na'Z
Teść,
Ojciec,
Mąż,
najdroższy
Dziai:lziuś 1 Pradziadziuś

S. t P.
STEFAN
OLEJNIK
LAT 7'

Pogrzeb odbędzie się w dniu
14 marca br. o godz. 16 z kaplicy
cmentarza na Zarzewie, o czym
zawiadamia.
~-;.;~~
!NAJBLIŻSZA

ltODZINA

Dnia Il marca 197f r, zmarła,
nasza najukochańsza Matka, Siostra i Babcia

S. t P.
STANISŁAWA

LESZCZYŃSKA
:r do-mu ZAMBRZYCKA
POLOŻNA
Uroczystości żałobne odbędą się
w kościele Najświętszego Serca
Jezusowego Lódż - Julianów, dn.

15 marca br. o godz. 15, pogrzeb

o godz. 16 na cmentarzu Rad<>goszcz.
RODZINA

••

••
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Na urlop
za grani•cę
wszystkich sprawach z tym
związanych nasi Czytelnicy będą
mog1i rozmawiać
o

W CZWARTEK. U bm.
w iOdzinach 10-11.30
PRZEZ NTU 30'3-04
Przy telefonie

zasiądą:

mgr EDMUND OKON
naczelnik Wydzialu Paszportów
i Dowodów Osobistych KM MO
JAN WAWRZYNCZ AK
naczelnik Urzędu Celnego w Lodzi
mgr KAZIMIERZ MADALIŃSKI
z-ca dyrektora Wydzialu Kultury
Fizycznej i Turystyki dla m. Lodzi
i województw"
mgr KAZIMIERZ BURSZTYNSK l
11:-ca dyrektora Oddziału Wojewódz
kiego NBP
Tematy do omówienia'

......

...

...

paszportowe
Wyjazdy indywidualne
Wycieczki i imprezy biur poFormalności

dróży

Przepisy celne

Kiedy koniec robót na Dworcu

Łódź-Fabryczna?

nosze bezpieczeństwo
na świetlną informację• Będzie czyściej? juL~·:.r!\:~,1~ ~~;;~~,~:;:o:

„Miski" przed drzwiami • Czekamy

17.
Nie wszystkie z zamierzonych robót zostały już wykona.nę mą lamac, skręcać nogi. mimo
c:z.vli
w rejonie dworca Lódź-Fabryczna. Wpra.wdzie zakończono ge. nad peronem będzie wiata.
neralny remont i przebudowę głównego budynku i teraz .iui dach„.
Podobna wiata przykryje także
tylko trzeba dbać w nim o czystość, to znaczy zmywać po.
sadzki częściej niż dotąd, zamiatać, wycierać kurze, ustawiil przejście między częścią czołową
wprawdzie dworca. na wprost podziemnego
popielniczki w miejscach, gdzie wolno palić
roboty Jeszczll przejścia oraz peron nr 2. Te rowięc przebudowę tu zakończono, ale w ogóle
boty mają byc' zakończone we wrze
trwają.
śniu br„ w związku ze Swiętem
trudności.
Są wszakże
opóźnie- dzie na całym dworcu, co nie było Kolejarz.a.
kilkumiesięcznym
Z
Dach wiaty będzie bow iem sporzą
przecież bynajmn iej trudne do u.
niem (zamia.st w sierpniu ub. r. już
istniejąca
jak
(podobnie
zaczęto zyskania podczas kompletn·ej jego dzony
dopiero późną jesienią)
jego cześć) z blachy specjalnie unad oero- przebudowy.
instalować t:1.w. wiate
korozji. TrzeStalo się jednak, i za gap1os•wo odpornionej przeciw
nem pierwszym, a takŻ€ podnosić
ba więc nadać jej odpowiedni fapozivm nawierzchni tego (leronu, znowu mu.si ołac ić zwyczaJny pti.e listy kształt, a potem poddać obtak by siadanie do 1 wysiadanie z chodzień. Poziom peronu pierwsze- róbce galwanicznej.
wagonów było mniej niż dotą<t u- go nieco (n iestety tylko nieco!) pod.
Na tym wszakże nie koniec roniesiono a prze<l wejściami trzeba
ciążliwe. Projełctant jednak nie POLódź-Fabryczna.
la było go znów obniżyć by zrÓ\Vn.ać bót na dworcu
wcześniej o tym jak
myślal
Czekamy niecierpliwie na obiecanf'
sprawa ma być w praktyce roz- z poziomem posadzki wewnątrz bu- dlań urządzenia informacji świe
w iązana. W związku z tym poziom dynku. Obniżenie to wykonano 1agod
tlnej, które jeszcze w ubiegłym r'<'
posadzek w budynku dworca jest nie, miskowato, a przed drzwiami ku,
zapewnieniam i
z
zgodnie
inny (niższy 2maczn ie !) od poziomu trzeba było zainst alować wpusty do prz€dstawiciel i
DOKP
dyrekcji
jaki powinien mieć peron„ by mo- wody. O ile podniosła koszty taka Warszawa. mialy być tam za insta po.
ie
n
dlaczego
i
nie
z
kombinacja
wygodnie
naprawdę
żna było
się budowę opoziom kryje
ich winien tego niedopa- lowane. Rozważa
go korzystać . Oczywiście
biekt.u dla eksipedycji, Po prawej
ten m:isiatby być jednakowy wszę- tnenia?! Będziemy tam sobie zi. stronie torów. tam gdzie dziś istme
ją bnmki. Si imaczy się niesamowicie cala robota na tym dworcu .i
końca jej nie widać. Zanim wszvstko co zaplanowano będz ie zro
h ione, to co zrobiono trzeba ju:i
bedzie chyba remontować.

ale naJirorsza., in jednak o tej porze roku przezię
aby uniknąć chorób przypominających
Co zrobić,
z tym pytaniem zwróciliśmy się do Państwowego lnspekt-0.
grypę _
ra Sanitarneg-0 m. Lodzi, dyrekt!'ra. Stacji San--Epid. w Lodzi
doc. dr med. T. Górskie&"o.
Choeiaż pogoda
bić się nietrudno.

tl'"lleba - 6 km. To świetnie ha·rtuje. Bez
w&zystlk.im
grypy u nas nie ma, względu na pleć i wiek zalecam
mó- też jazdę na rowerze. Mniej siedź.
ostrożność obowiązuje
my przed telewizorem, a więcej
doc. Górski.
przebywajmy na świeżym powieCo pan docent zaleca?
Codzienne spacery relakl!OWt' trzu.
- A jak się ubierać?
9 km, dla lrnbiet
mężczyzn Przede

gtwierdzić, że

ale
wi
dla

Książeczka

mieszkaniowa
dla sieroty
Na akademii, która zorganizowana zostala wczoraj w Przędzalni
czesankowej im. Wł. Reymonta
;,Primelan" z okazji S więta Kobiet, przyjemnym momentem było
wręczenie książeczki mieszkaniowej PKO uczennicy Urszuli Botalik. Jest ona córką tragicznie zmar
·a
lej robotnicy tych zakładów,
opiekę nad wychowaniem dziewczynki przejęła dyrekcja i rada zakładowa „Primelanu''.
Na zdjęciu: dyrektor Przędzalni
- mgr inż.
jm. Wł. Reymonta
L. Sobolewski wręcza książeczkę
(kas)
Urszuli,
Fot. A. Wach

-

J.

POTĘGA

Żelazna zasada brzmi, że 110-

1!1 musz.a być w cieple. Wtedy ni"
przeszkadza nawet brak nakrycia
nas.za
sto.souje
głowy, oo często
młodzież. Matki zazwyczaj rozpie
s.zczają dzieci ubierając je zbyt ciesprzyja zdrowiu.
pło, a to nie
Swietn ie hartuje też spłukiwanit>
ciała zimną wodą, ale do tego trzeba przyzwyczajać się przez dhti
szy czas.
- Ci> jeszcze chroni od przeziebienia i wirusów?
- Właściwe odżywianie, to znaczy więcej wapnia, mniej fosfo ,
ru. A więc codziennie koniecznie
co najmniej szklanka mleka, a w
jadlospisje twaróg oraz warzywa 1
owoce najlepiej w surówkach. Nie
należy zapominać przy tym o higienie ombi.stej oraz otoczenia.
- A jeśli człowiek poczuje sio

Samorząd mieszkańców

osiedlowych centrów

(k)

Łódzka Giełda

Piosenki

Kolejna - czwarta - l.ódzka Gieł
da Piosenki nosi charakter „festiwalowy" - premierowe piosenki w
niej zaprezentowane będą mialy cha
w
na festiwal
l.ódzcy ZMS-owcy zobowiązali się rakter propozycji
razem wykonawcy i
w tym roku w czynie Opolu. Tym
wybudować
rytmiczna Jacka Malinowsekcja
5 osiedlowych centrów skiego korzystać będą z nowoczesnej
społecznym
sportowo-rekre acy Jnych dla dzieci I aparatur~· Lódzkich Zakładów Rad ionagrody dla
a
„FONICA",
mlodzlety. Będą one wyposażone, rów wych
wykonawców i autorów ufundował
niet w wykonane w czynie spolecz. SDH „CENTRAL" i LPTO.
dla
Koncert odbędzie się w czwartek
ogródki jordanowskie
nym,
(H bm.) <> godz. 18 w Klubie Dzien
dzieci. Stałą opiekę nad tymi urzą nikarza
(Piotrkowska 96) . Bilety w
dzeniami obejmą kola terenowe ZMS. cenie 20 i 25 zł do nabycia od dziś
w szatni klubu. Na gietd·zie wystą
swoją przyjaciółkę
(J. kr.)
ski podejrzewał
Maryla Lerch, Bożena
pią m. in.
o niewierność.
Wandowska, Jadwiga , Paduch, Elż
Ostatniego dnia starego roku przybieta Zalewska, Kazimierz Kowalski,
szedł do jej mieszkania i aż do raMarek Snieć, Mariusz Miklad i Anna czekał na przyjaciółkę. Nie wróSkładka
toni Kłopocki.
na noc. Kiedy przyszedł pociła
zastał
południem wtórnie przed
mały,
alijące
p
ją. jej matkę i babkę
Przekonały go, że powinien
kohol.
uczestniczyć w libacji, Kled;v przyjaciółka zaczęła się eh walić i a k t-0 w
solo bawiła się w sylwestrową noc
- Jaraczewski chwycił nóż i ugoazit
cały
kobietę w brzuch. Cios na szczęście
(zt)
nie był śmiertelny.

sportowo-rekreacyjnyc.h

0

na zdrowie
uszczerbek
uchronisz siebie
I
i naród

-

Po

„reklamują-

(i. kr)

piłeczki

pingpongowe

na ul. Łagiewnickiej (odul.
cinek od pl. Kościelnego do
(j. kr J
Berliltshl.iego).

do.„ Warszawyt
o

antyreklamie Teatru Wielkiego w Lodzi umieszczonej na szczyul.
towej ścianie budynku przy
Piotrkowskiej w pobliżu „Domuroku
ub.
maja
3
su", pisaliśmy
Bardzo dawno temu namalowano
tu ogromny napis „ Teatr Wielki w
Łodzi zaprasza" i teraz zapomniano calkowlcie o jego odnowieniu.
W czerwcu ub. roku otrzymaliśmy
odpowiedź z Dyrekcji Teatru Wielkiego. która opublikowaliśmy na
lamach „DL". Obiecano nam wów czas, te w naiblitszym czasie reklama na tym bttdt/nku zostanie
odnowiona. I co? I nic. Nadal. choć
jut to blisko polowa marca 1~74 r.
na budynku tym straszy przechod-

Drogi Reflektorku/ Jestem zapalonym ptngponglstą. Ale cóż z tego, kiedy nie mogę trenować. W
sl•lepach łódzkich nie ma od kilku
tygodni ptleczek. Zareaguj Reflektoriw i pomóż nam, pingpongistom.
Wojciech Walczak
Lódt, ul. Narutowicza 79c m. S

Latarnie nie

świecą

Na krańcówce tramwajowej „3"
wieczorem
1 „10" na Kozinach
nie świecą latarnie. I to od dluż
$Zego już czasu. Równ(et - mimo
że jut pisaliśmu o tym w Reflektorku przed kilkoma dniami
przyslowlowe egipskie clemno§ci

-zamknięta
Państwowy Inspektor Sanitarny dla
m. Lodzi poinformo wał nas, iż 9 marczasowo zamknięta
ca br. została

zlewnia mleka „Lodzianka" przy ul.
Lodzianka 23. Powodem tej decyzji
kontroli
byt stwierdzony w czasie
antysanitarny stan pom ies?.czeń pro.
dukcyjnych i magazynowych
(J. kr.)

panują

Poczta Reflektorka
Odpowiadając

„Ani

rzucane na wiatr

,,Lodz ianka' '

sonel obsługiwać będzie rnlodą rzech i w NRD. Miejmy nadzieję,
wres7•
klientelę. Tu nikogo nie zdziwi na• że ta placówka wprowadzi
ekstrawaganck ie cie nieoo higieny i... e legancj i d<>
wet najbardziej
uczesanie, a poza tym wykonane tych długich, starośwjeckich uczesań panów, którzy uważ.ają. że są
będzie ono fachoiwo. ponieważ per
sonel (dla działu damskiego i dl~ szalenie nowocześni pozbawiając
(j1p)
przeszkolono na Węg- się atrybutów własnej płc i„ .
mę skiego)
niów obskurny napis
cy" Teatr Wielki.

Słowa

Zlewnia mieka

młodych ...

politury,

na

ani.

notatkę

pt.

denaturatu"
wu.iaśnia

WPH-U „Arged!' w Lodzi
że Wojewódzka Hurtownia
nam,
Chemiczna nie realizuje zamówie1i
na politure. Jako przyczyne hurtownia podaje brak podstawowego
- szelalw naturarnego
surowca
niezbędnego do produkcji politury.

Natomiast okresowy brak denaturatu spowodowany iast zbyt mal11ml dostawami z Lódzkich Zak/adów Spirutusowych. Na zamówio·
nych przez „Arged" 125on litrów na
r kwnrtal. do rPaltzncH przyjęto
zaledwie 5050 litrów denaturatu .
(j. kr.)

„Dziennik
Adres Renektorka:
96
Piotrkowska
ul.
'l'.ódzki".
l.ódt, „Reflektorem po
90-10~.
337-ł7,
l.odzl". Nasze telefony;
341·10.
PISZCIE DO NAS I TELEFONUJCIE, CZEKAl\IY!

dane z ro.
na spa<lPk
przestępstw z 1655 w 1972 r. do
ni~
mieszkańców)
tys.
100
1501 (na
mniej jednak średnia krajowa wynosi 1070. Gorzej sytuacja przedsta1wia się tylko w Warszawie .i
Szczecinie.
W ub. roku najbardziej za,l?r<>
nażone przestępczością były w
szym mieście przemysł spożywczy
i lekki.
Na tak wysoki wskażnik ilości
stępczości. Co prawda
ku ubiegłego wskazują

niewątpliwy

przestępstw

wpływ

Na

ma wielkomieiski cha.rakter t.odz1
wszelki„
dzialaln-0ści
go rodzaju osób z tzw. ma1rginesu
sprzyjający

półkach księgarni
PRZYRODA

społecznego.

na
W. Juszczyk - Plazy i gady kra„
O tyeh sprawach mówiono
Komi.sji jowe. PV.'IN 1974 r. str. 722, zt 95
wczorajszym posiedzeniu
W. Tyrakowski - Traperzy nauki!
Ponądku
i
Przeskzegania Prawa
m NK 1973 r„ str. 198, zł 21'
Pubhcznego Rady Narodowej
na
Lodzi. Przedstaw ione zostały
POLITYKA
także aM:ualne kierunki ponim
B. Mrozek _ Nehru. KiW 1974 r:I
!Hyki krymi nalnej.
Ze szczególną surowością - ja:it str. 411, zł 25
0
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(A) (poi.): ,
TATRY - „Bułeczka"
P<>że- :
od lat 6, godz. 10, 12.
„Bunt na :
gnanle z filmem
Bounty" (USA) od lat 14, godz. :
:
14, 17.30
CZAJKA - „150 na godzinę" od :
:
lat 11 (poi.) godz. 17, 19
DK.'VI - „Francuski łącznik" <>d :
:
lat 16, godz. 16, 18, 20
(poi.) :
„Hubal"
E~ERGETYK :
od lat 14, godz. 18.30
:
KOLEJARZ - nieczynne
łlw pustyni 1 w ~
GDYNIA
puszczy" (A) cz. I i II (poi.)
od lat 7, godz. 10, 14, lR
HALKA - „Cztery serca" (radz.)
od lat 14, godz 19

-

:

-

:
:
:
:
:
:
:

-

-

-

czarnego
MAJA - „Upadek
konsula" (A) (radz.) od lat 14,
„Kozi ról("
godz. 15.30. 17.30,
(B) (bułg.) od lat 13, godz. l9.30
„Bubu z
MI.ODA GWARDIA Montparnasse" (\\'!.) od lat 16,
godz. 10. 12, 14, 16, 18, 20
1

Komitet Obwodowy nr 23 Samorzą
Lódź-Sródmiescia
Mieszkańców
du
zorganizowat w Domu Dzlenneeo Pobytu przy ul. Narutowicza 37 mihl
imprezę dla rencistek. w spektaklu,
spotkania
ktory odbyl się podczas
wystąpił artystyczny zespól młodzieżo
Szkoty Podstawowej nr 178
wy ze
Udana impreza spotkała się z dużym
zadowoleniem kobiet, które dziękowa
ły za pamięć. Również w tymże Do.
mu Dziennego Pobytu odbyło się uroczyste spotkanie Samorządu MlesTźle?
władz dziel- Powinien natyohmias·t poradz.it' ka11ców i przedstawicieli
z rencistkami. To spotkanie, kt.ó•
nicy
się leikarza.
re odbyło się 8 marca miało takża
Roz.mawiała: \V, Kasprzak
część artystyczną w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego.
W świetlicy własnej przy ul. Narutowicza 45 Samorząd Mieszkańców
zorganizował spotkanie z kobietami z
terenu obwodu nr 23. I tu wy~tąnil
mtodzieżowy zespól ze Szkoły nr 178,

Wybudują pięć

„Tyt us" zadb a o fryzury
Ponieważ informujem:v o tym .1111~
wraz, nie chodzi o dowcip prima.
aprilisowy, choć właśnie 1 kwietnia śpc;ldz.ielnia F·ryzjersko-Ko.~mfl·
tyczna w Lodzi otwiera przy ul.
Tuwima 15 nowy zakład fryzjerski „Tytus", w którym młody peri

komisji
członków
m.
dla
prokurator wojewódzki
koLodzi Aleksand€r Wodny przestępstw
tzw.
sprawcy
ran.i są
aferowych oraz przeciw życiu .L
zdrowiu obywateli. w stosunku do
osób. którycł> działalność przestęp.
cza nie &tanowi większe~o zagr<>żenia (oczywiście nie w przypadku recydywy) stosowane są kary
o,graniczenia wolności i grzywny
(ie)
samoistnej.

w akcji

Usiłował zabić przyjaciółkę
Przed Sądem Wojewódz·k im w Lod zi odpowiadać będzie 50-letni Józef
Jaraczewski (z zawodu elektryk) za
pozbawienia życia swej
usiłowanie
przyjaciólk! - Danuty R. Jaraczewwyprowadzi! się od
ski w 1960 r.
swej oony, która nie mogla toleroodmawiania
p ijaństwa,
jego
wać
śrOdków na utrzymanie rodziny. nieróbstwa męża itp. Pr zeniósł się dn
matki na ul. żelazna 17, gdzie potym samym
zamieszkałą w
znał Ją z kolei odomu - Danutę R.
Nowy związek - ac7.
puśc ił mąż.
nieformalny trwał, chociaż J'araczew-

0

poinformował

Grypy nie ma, ale Ostrożność obowiązuje
-

W trosce

Wkilko zdaniach
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WAżNE TELEFONY

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

Informacja telefoniczna
08, S66-11,
Strat Pożarna
Pogotowie Ratunkowa
Pogotowie ~IO
Informacja kolejowa
265-91,
Ipformacja PKS
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie ciepłownicze

:E

MUZA - „Sześć niedźwledzl i
(A) (czech.)
klown Cebulka"
od lat 7, godz 16, „Znakomity :
piątek" (ang.) od lat 16. godz. :

I

·

E

-

17.ł5. 20

OKA - „Port lotniczy" (USA) od
lat 14, godz. 10, 16.40, 19.30 „Mor
derca samotnych kobiet" (NRD)
od lat 18, godz 12.40. 14.40
POLESIE - „Rzut karny" (radz.)
od lat 7. godz. 17 „czas umierania" (fr.) od lat 18, godz. 19
POPULARNE - „Ei Dorado" od
lat 14, · (USA) godz. 16.30, 19

595-55

o'07

635-55
517-20
835-46
395-R5
3M-28
253-11

3

5

=
E

"Piotrkowska

s5

=

10 17

HISTORIJ Wl.OKIENNJCT WA {ul.
=
282) godz. 10-17
Piotrkowska
:

=
:

:
:
:
:
:
:

5

(park liien·

t.ODZKIE zoo
czynne w godz. 9-15.30
czyn.na do god7.. 15l

(kasa

K I N A

chrzestny"
BAI.TYK - „Ojoiec
od lat 18 (USA) godz. 8.30, 12,
•
15.30. 19
:
: LUTNIA _ „Samuraj 1 kowboje"
:
1
i!:a~, ~~ (i~'.30 6.:. ~~h lO, l2.15,
:
: POLONIA - „Samuraj i kowbole" (franc.) od lat 16 a:odz. 10,
:
12.15, 14.30, 17, 19.30
„Był sobie
• PRZEDWIOSNI E
glina" (franc.) od lat 14, godz.
:
19.30
17,
14.30,
12.15.
:E 10,
!: WISLA - „Królowe Dzikiego Zachodu" (franc.) od lat 14 i<>dz.
•
:E 10. 12.13, 14.30, 17. Lll.30
: Wl.OKNIARZ - „Ojciec chrzestny" od lat 18 (USA), godz. 9.30,
:
$ 13, 16.30, 20
• WOLNOSC - nieczynne
na
„Zawieszeni
• ?.:AĆHĘTA

:

Jaracza

E

32.

;fa. Ni~~~: $
S

wa 129/131, Obr. Stalingradu 15.
DYŻURY SZPITALI

ARCHEOLOGIC ZNE I ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności 14l i<>dz.

• EWOLUCJONIZ MU
••
wicza) godz. 10-18
:

127,

~ta~~VS~5~ ~~bi~~f~~:

MUZEA
SZTUKI (ul. Więckowskiego ~6)
10 - 17
godz.
:
ltEWOLU•
RU.C HU
: HISTOltil
(ul, Gdańska 13)
CYJNEGO
•
9-l7
godz.
:
:
•
:

E

=

WIELKI - godz. 18 „Henryk VI
na łowach" (zam.kn.)
19.15
godz.
POWSZECHNY
„Wielki człowiek do małych i.nteresów"
NOWY - godz. 17 „Dobry czło-

:
:
•
:
wiek z Seczuanu"
•
: MAI.A SALA - godz. 17 Czeka"
jąc na Godota"'
:
:E JARACZA - g0dz. 19.30 „Hamlet"
nieczynna
:E MAI.A SCENA
: TEATR 1.15 - godz. 16 „Czarodziejskie krzesiwo", f«>dz. 19.15
:
„Tredowata"
:
•
: MUZYCZNY - 1odz. 19 „Dzlew•
czyna szeryfa"
:
: ARLEKIN - godz. llf.30 „Magiczny pierścień"
PINOKIO - nieczynny

5

:

:
:
:
:
:
:
:
:
PIONIER - „Lobuz" (fr.) od lat :
:
14, godz. 15.30, 17.45, 20
POKOJ - „Semurg - ptak szczę- :
ścia" (A) (radz.) od lat 7, godz. :
15.45, „Przez pustynię" (meks.) :
od lat 16, gOdz. 17.15, 19.30
kropka, :
REKORD - „Kropka,
przecinek" (A) (radz.) od lat 7 :
godz. 16, „Zazdrość i medycy- :
na" (poi.) od lat 16, godz. 17.45, :
:
20
:
ROMA - nieczynne
SOJUSZ - „Uwaga, czarny kot" :
(A) (radz.) <>d lat 11, godz. 16.30 :
, , Biały ptak z czarnym znamie- :
niem" (A) (radz.) od lat 14,
:
godz. 18.30
STOKI - „IN'ie zestarzejemy się :
godz_ :
razem" (fr.) od lat 16,
:
15.30, 17.ł5. 20
•
I
SWIT - „Telegram" (A) (radz.) :
od lat 7, godz. 16, ,,Barbarella" :
16 ' godz. 17 ' 45 ' 20
(!r.) od lat
:
DYŻURY APTEK

~

TEAT.RY

S

=

=
:

•

Szpital Im. Madurowicza - ul.
Fornalskiej 37 - dzielnica Pole•
sie oraz z d zielnicy Górna poradnie K z ul, Przybyszewskie go 32 ! Zapolskiej 2.
ul.
Szpital im, Kopernika
Pabianicka 62 - dzielni.ca Górn~
poradnie K ul. Odrzańska W,
Cieszkowskiego 5, Rzgowska l?J.·
Felińskiego 5.

:!
:
3„
„
:
:

3
:;:

ul
Szpital im. H. .Jordana Przyrodnicza 7,9 - dzielnica Ba·
luty poradnie K ul. Sędziowska
16 ! Libelta 5 oraz z dzielnicy
Sródmieście poradnia K ul. Kopcińskiego 32.
Szpital Im. H. Wolt - ul. ł,adzielnica W'iglewnJcka 34136 dzew i dzielnica Bałuty oprocz
ooradnl K ul. Sędziowska I Libella oraz z dzielnicy Sródmieście poradnie K ul INowot.ki SO
1 10 Lute.il<> 7/9.
Chirurgia ogOlna - Szpital l.m.
Sterlinga (Sterlinga 1/3)
Chirurgia urazowa - Szpital im.
Radlii\skiego (Drewnowska 75)
Szpital im.
Laryngologia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka _ szpital im, Barllckiego (Kopcińskiego 22)
Chiruri;:ia i laryngologia dzieSzpital im. Korczaka
cięca
(Armil Czerwonej 15)

::

=

:
:
:
:

5:.•
:

:S

:

:
.& TPI. - Klub A1lłośnlków Litera:
o
tury Współczesnej zaprasza dziś
::
godz 16 do Pałacu Mlodziezy (ul. Mo:
niuszki 4a sala odczytowa na parterze) polonistów szkól łódzkich i mło
•
dzież ostatmch klas liceów i tecnni:i
ków na kolejny wykład z cykru „Spot
;
kanie z literaturą". o tradycji lite:;;;
rackiej i jej przemianach mówić bę
•
dzie dr Grażyna Szymczyk.
" W snu: „Lutnia" (ul. Piotrkowska 243) dziś o godz 18.30 kolejny cykl
szczękowo-twarzowa ::i
Chirurgia
imprezy pn. „I<ontynenty". w progra- Szpital im . Barlickiego (Kopmie prelekcja na temat „Sousse 22)
cińsklego
nasz tunezyjski miraż" polączona z
wyświetlaniem ,przezroczy. Wstęp wolToksykologia - Instytut Medy- •
ny.
Pracy (Teresy 8l.
cyny
(ul.
" Klub „Koncept" w LDK
~
d
Traugutta 18, sala 209) zaprasza d ziś ::
POMOC LEKARSKA
NOCNA
&:od:t.
l1
~at
~~
<;~·~
,
l~ze;-;;e·~
2
1
4
o godz. 19 na kolejny relaks muzyczny. w programie kwartety smyctkopomoc lekarska StacJ! :
Nocna
„Viva la muerte" (!r.l
l.DK we Grażyny Bacewlczówny i Karola :
Pogotowia Ratunkowego przy ul. :
<>d lat 18, godz. 15.13, 17.30, t9.ł3
;;
Szymanowskieg o. Wstęp wolny.
137, tel. 666-66.
Sienkiewicza
(A)
rzeka"
: STYLOWY - „Ciemna
A. Wydział Oświaty, Wychowania ::
0.'lólnolódzki Telefoniczny Punkt ;;;
godz. 15.30,
(poi.) od lat H,
:
I Kultury Urzędu Dzielnicowego Lódż ::
pracy
dotyczący
Informacyjny
17.45, 20
że Oddział d /s
Batuty zawiadamh•,
placówek służby zdrowia. tel~fon :;:
:: STUDIO - „Prawo gwaltu" (A)
się
mieści
Kultury i Wychowania
615-19. czynny jest w godz, 7-21 :
godz. 17.30,
(USA) od lat 16,
::
obecnie przy ul. Hipotecznej 315 (kod ::
::
oprócz niedziel i świąt,
19.45 ·
pok. 313, 314 tel.
91-334) li piętro,
lll1;
lllllllllllllll
537-:M,
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Światły nauczyciel- lepszaI szkoło
Doskonalen·ie zawodowe, wysił-e!k, by dotrzymać krolm gwałto symptomy naszych czasów,
townemu rozwojowi nauki dostrzegalne w każdej dziedzinie ludz,kiej działalności. Jeżeli
PQdstawowych i średn.ich,
szkół
idzie o śrooowi.siko nauczycieli
cierpiało ono do niedMvna na brak instytucji ułatwiającej mu
kontakt z wyższą uczelnią w czasie normalnego wykonywania
zawodu: Tę lukę usunęła decyzja Min. Oświaty i Wychowania,
z dnia 1 marca ub. roku. Instytut Ks!lltake·nia
powol:uJąca
Nauczycieli I Badań Oświałow~h w Lodzi.

Podsitawowym celem dział:aniia In
istybutu jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy nauczyciele osiągną co najmniej sło;>ień
magistra. Ponieważ szkoły nie dysponują etat.ami na zastęp.stwa, każ
dy nauczyciel sbud.iujący nastręcza
. pewne kłopoty; równomierne więc
rozłożenie tych studiów w czasie I
szkołach, ma
w poszczególnyc h
Dośznaczenie.
pierws.rorzędne
wiadczenie Instytutu idzie w tym
kierunku. że rocznie absorbuje się
300-400 osób. Przy ta.kim temole.
w roku 1978 ostatnia grupa podejmie studia magisterskie.
Ca!y więc wysiłek Instytutu skie;rowany jest na to. by nauczycielom
uczącym się ułatwić proces zdobywania wi(>dzy oraz zapewnić
najwyższy jej poziom. Równolegle
z merytoryczna działalnością odbywa się doskonalenie własnej kadry

Na1Uczyc.ieli i Badań Oświałiowych
nie oddaje pełnego zakresu działania tej in.sitytucji, bowiem oprócz
ks0tałcenia pedagogów ma ona w

s~voirn programie kształcenia kadry

kierowniczej szkól, co stanowi prz.<>
/
cież odrębny dział wiedzy.
J. URBANKIEW ICZ

naukowej Ynstytutu w tym sensie,

dydaktyczni ()e.<tt
że pracown·icy
wśród nich pięciu z tytułem dolrtora>. podejmują studia doktoran-

ckie 1 prace habilitacyjne. w ten
sposób za lat kilka Instytut będzi('
grupował jedyny w S1Woim rodzaju wysoko kwalifikowany zespół
specjalistów kształcących nauczycieli. Do zajęć włączono telewizyjne wykłady Nauczycielskie go Un•iwersytetu Radiowo-Telew izyjnego.
Ponieważ Instytut dysponuje magw
netowidem, nauczyciele mogą
czasie, jak.i im o9,powiada zapoznać się z każdym programem. Biblloteka licząC'a 35 tys. woluminów.
punkty koosultacyjne w zakresie
zwłaszcza przP<li:iio!Ó\'.lf trudnie~
~1ę
szych - to koleJne cieszące
z;~acznym powodzeniem udogodn1e/ nia.
Instytut Kształcenia
Nazwa -

Trudno się
Zdecydować,

jeśli

do

wyboru jest

Ta1 długo, jak Łódź przemysłowa ..•

tyle modeli

Jubi leusz

stola rzy

łódzkich
w

w których
lub
„dztesięctu
jednego rzemioprofessyt majstry
zgromadzenie" glosilo postanowiente księcta namiestnika królewsktego z 1816 r.
Ale dopiero w 1824 roku znalazło
się w naszym mieście owych .• dziemajstrów jednego rzemiosięciu
sla", i w tymże roku. z inicjatywy burmistrza miasta Łodzi odby.
lo się pierwsze posiedzenie Zgro.
madzenia Stolarzy, dając tym samym początek dzisteiszemu Cecho·
Jego historia liczy
wi Stolarzy.
początków
więc 150 lat t sięga
Łodzi przemyslowej. I tak np. choć
w I potow;e X/X stulecia produk·
c;a t uslugi stolarskte mialy charakter rzemle.~lniczy, to jednak nie
tego fachu,
brakowato mi.~trzów
nazywanych potocznie •• fabrykanktórzy
tkackich",
machin
tami
mlejscowosciac h,

się
zna;dowało
więcej majstrów
sła, kunsztu lub
ci skladać będą

wyrabiali krosna i snowadta drew-

ntane.

odlegla przeazw Łodzi 120 zakladów stolarskich i 180 cztonków
Nie
cechu. Dużo to cz11 malo?
niewtete,
że
ulega wątpliwośct,
lódzkich
zwtaszcza, że większość
stolarzy osiągnęła już (bądż wk1·ót
ce osiągnie) wtek emerytalny. Co
r1orsza - nie ma chętnych do podejmowania nauki w tym pięknym
t spoiecznie potrzebnym zawodzie.
W 1970 r. szkoli!o się w lódzkich
zakładach stoLarsk!ch 100 uczniów,
a obecnie - 62. l trudno liczyć, że
ta właśnie lloś~ zasm w przyszlofri rzemtosio. Praktyka. wskazuje
bowiem na to, ż:e mlodzt szukają
- nawet po dwóch lata.eh nattki u
„mistrza" - pracy w przemyśle.
Jest to ieden z problemów. który
zaciemnia nieco jub!leuszow„ uro(AT)
czystości.
To,

iosć .

oczywiście
Dziś mamy

KONKURS na
Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych oraz Wydz. Kultury
Urzędu Wojewódzkieg o w Katowiogólnopolski otwarty
cach
konkurs literacki na pełnospektak
wilową sztukę współczesną dla
dzów w wieku od 10 do 16 lat.
Ustalono trzy główne nagrody:
I - 20.000: li - 15.000; Ili - 10.000
zł. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo innego podziału funduszu nagród.
Nie publikowane dotychczas i nie
wykorzystane na scenie, w radiu
oraz telewizji prace konkursowe należy w trzech egzemplarzach przesyłać pod adresem: W AIA, uL Wie-

ogłosiły

Innowacje łódzkiego handlu
•

wszelkiego rodzaju zegarami i zegarkami produkcji krajowej i lmportowanych skąd się da. Natomiast w
„Chince" wkrótce już ma być otwar.
ty sklep z wyrobami światowej tirmy produkującej sztuczną biżuterię,
czyli „Jablonexu". Jak zapewnia ki<>rownictwo łódzkiego handlu, będzie
to sklep bezpośrednio zaopatrywany
przez fabryki jabloneckie. Natomiast

1

a ml odzieży

czorka 10, 40-013 Katowice, do 31
sierpnia br. Każda praca winna być
opatrzona godłem, powtórzonym na
zaklejonej kopercie, w której znajdą się Imię i nazwisko oraz a.dres
autora. Rozstrzygnięcie konkursu 1 grudnia br.

biało-czerlvon
... to nazwa jednej z imprez organizowanych przez Hufiec Harcerski

e;rezentacjl dorobku
L':~!~:dn:li~ści
•1ątk•1 hufca
w dziedzime kultury, sportu,

W~,Chince" wyroby „Jablonaxu", w„Nataszy" Pam
Trwa bezustanne przebrantawlan le
łódzkich sklepów. Ledwie się przyzwyczaimy do tego, że tu można kua Już jest
pić chleb, -a tam śruby.
odwrotnie„. Niektóre zmiany nawet
nam się podobają, choć głębszy Ich
sens trudno uchwycić. Oto bowiem
w sklepie „Jub1Jera" tym koło „Tureckiej", który niedawno unieruchomiono, ma być uruchomiony sklep z

dl

sztukę

W proi;:ramlP
imprezy m. in. przewidziano występy
w sklepie dziś zajmowanym przez najlepszych zespołów z drużyn HSPS.
młodszoharcerskich I zuchowych wyłódzką „Nataszę", przy zbiegu Piotrkowskiej l Andrzeja mają być sprze- łonionych drogą eliminacji. zespoły
dawane pamlątlcl produkowane w kra- te zaprezentują dawne l współczesne
piosenki harcerskie. Najlepszemu zesjach naszego obozu.
z zaproszonych
połowi jury 'tlożone
Zacznijmy slę więc przyzwyczaja<' gości .przyzna nagrodę „Blało-czerwoodbędzie się
ta
Impreza
bukiet".
ny
zdątylko
żebyśmy
gdzie co kupić.
przed kolejnymi 15 marca w sali Teatru Rozmaitości.
zapamiętać,
żyli
u. kr.)
(jp)
zmianami...

1 turystyki i wypoczynku.
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R· NORSKI

- Norton, wiemy, że to ty. A ty wiesz, że nie popuścimy,
więc? To byłeś ty, co?
Norton roześmial się szyderczo.
- Przyjdzie taki dzień, że będziecie musieli popuścić. Nie za.
pominajcie o legalnych terminach.
Flatters wziąl wszystkich obecnych za świadków.
- Wpływ adwokata Stelli. Ten stary wyga i pieniacz wtłoczył
instrukcje w łepetynę swojego klienta.
Zacząl małpować adwokata:
- Trzymaj się, chłopcze. Nie daj się nabrać na ich sztuczki.
Mów jak najmniej. Zaprzeczaj aż do końca. Kiedy minie legalny
termin, będą musieli cię wypuścić. Twoja wielka szan~a to brak
naocznych świadków. Mają jedynie dowody pośrednie.
Nagle rąbnął gwałtownie pięścią w stół. Lampa zadygotała.
- Głupiec! Wierzysz w te bujdy na resorach?
Norton uśmiechną! się ironicznie.
- Pewnie, że wierzę. W całej tej sprawie jest jeden głupiec
to pan, nie ja. Rano będzie pan musial zwrócić mi moje manatki, zegarek, a może nawet prosić mnie o przebaczenie. Chciał.
bym zobaczyć pańską facjatę w momencie, jak błysną flesze reporterów.
Flatters zachował spokój.
- Wierzysz w to, bufonie? Zapominasz tylko o dwóch drobiazgach. Po pierwsze więc, od wielu dni każdy ma już dość naszych
facjat łapaczy w piśmidłach. Prasa, ludzie ulicy, telewizja. To
naom się nie podoba. Pozwoliliśmy się przyskrzynić i to nas wyprowadziło z rów!'lowagi. Kto lubi takie rzeczy. A zwłaszcza wtedy, gdy wie, że ma w ręku ' łajdaka, który zaciukał dwóch facetów. Dwóch porządnych facetów, którzy niczego od nikogo nie
człowiek.
uczciwy
jak każdy
chcieli, którzy harowali,
A drugi drobiazg, jak przed chwilą powiedziałem, to fakt, że
mamy absolutną pewność. Pewność, że ten łajdak to ty. A więc
rozważ to sobie dobrze, bufonie. Pogadamy z tobą bez rękawi
czek. Na chama trzeba chama do kwadratu.
Nabral tchu.
- Ponieważ, Norton, masz twardy łeb, zdradzę cl, na czym polega cała smykałka. Szybko sam skapujesz. Z ciebie przecież fachowiec, Norton, i sam ocenisz, że ten numer jest wspaniały.
Norton odwrócił głowę, pogardliwie wydąwszy usta.
- Zaraz odświeżę ci pamięć, wielki szefie. Ostatni raz widziałeś ją jakieś sześć miesięcy temu. Wyrzuciła cię za drzwi, kiedy
poszedłeś jej prawić morały. Nawiasem mówiąc, takie prawienie morałów to nawet do ciebie pasuje. Od czasu, jak Sally opuś
Stukanie
ciła dom rodzinny, rzuciła też pisanie na maszynie.
przez cały dzień na maszynie przynosi grosze Ale za to stuknąć
dobrą
na
barach
jednego albo drugiego faceta w eleganc-kich
sumkę, to coś zupelnie innego ..•
Norton wybuchnął:
- Podła gil na!
K11lishek rąbnął go pięścią w kark. Niezbyt mocno.
- Bądź grzeczny. Albo oberwiesz.
Flatters ciągną! dalej, jak gdyby nic nie zaszło. Zwracał się
niby do Huntinga, poprzez stół.

a

- Zna pan całą historię. Widziano, jak lądował tu Lewie
Stelli z Los Angeles. Przyjechał podjąć się obrony Nortona, ale
przede wszystki~ chciał sobie zrobić reklamę, bo Norton nie
ma centa, a Stelli przyzwyczajon y jest do fantastycznych honorariów. Posiedział czterdzieści osiem godzin, dał się obfotografować przez was, dziennikarzy, zwołał konferencję prasową na
której złożył hałaśliwe I perfidne oświadczenia przeciwko policji. Potem nawiał do Los Angeles, jakoby pilnie wezwany w
jednej ze spraw, jakie prowadzi w Kalifornii. Ale dla pana to
przecież nie nowina, pan to wszystko zna. Ostatecznie jest pan
dziennikarzem i być dobrze poinformowan ym to pańskie rzemiosło.

- Nie, nie wiedziałem, że wyjechał do Los Angeles.
- Tracimy czas, Hunting. Za chwilę zaczynamy. Niech pan
siada.
Kalishek podsunął krzesło I Hunting usiadł. Flatters rozwalil
się na dl."ugim. ustawionym za stołem. Siedział twarzą do Hun- ,
tinga. Norton zajmował miejsce lekko na ukos do nich obu.
Downey stal wciąż, oparty o drzwi. Kalishek przesunął się i zajął miejsce za Nortonem.
Na stole zainstalowana była lampa biurowa z metalowym abażurem koloru zielono-żółtego. Flatters nacisnął guzik i skieroNastępnie wstał, zdjął
wał strumień światła w oczy Nortona.
marynarkę i rzucił Downeyowi, który powiesił ją na wieszaku
obok drzwi. Downey zgasił kontakt i cala sala oświetlona była
wyłącznie stożkiem światła, jakie lampa stojąca na stole rzucała na twarz Nortona.
Flatters przesunął kaburę lekko na piersi i rozparł się na
krześle.

- O.K. ! Norton, zaczynamy. Tym razem nie wystrychniesz
nas na dudka. Znamy już twoją gadkę, a więc daj spokój.
Norton się nie odezwał. Mrugnął oczami w ostrym świetle.
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w dniu 13 marca br. o irodz. 16
z kaplicy cmentarnej na Dolach.
Rodzinie Zmarłego wyrary głę
bokiego współczucia składają:
DYREKCJA, POP PZPR RADA ZAKLA.DOW A ora; KOLEZANKI I KOLEDZY z MZBM
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KOLEŻANKI ł

H

KOLEDZY
SZPl';t'ALA im. cłr H. WOLF
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współczucia
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wyrazy głębokiego współczucia z
powOdu zgonu

MATKI

GODLEWSKIE J

skladająt

;,DL" Lód:!, skrytka nr 89. Telefony: centrala
Reda1uJe kolegium. Redakcja - kod 90-lOS Lód:!, Plotrkow9ka 98. Adres pocztowy:
miejski 341-10. 337-47, sportowy 208-95, eko
Z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz odpowiedzialny , Il sekretarz 204··75. Ozialy:
kulturalny 621·60. „Panorama" 307·26, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97,
(rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca),
-Ruch„. Cena prenumeraty: rocznie 234
„Prasa-Kslątka
Redakcja nocna 869-68. 868-78. Wydaje Lódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW
archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu",
przyjmują
.._,... urzędy pocztowe ł oddziały terenowe „Ruchu". Egzemplarze
....,
„Ruchu" I poczty. Nr Indeksu
nume~aty udzielają wszystkie placówki

.__________________

s.

RODZINA

;... 44 -

- 43 -

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcji oraz wszystkim KoleKolegom• z Przeds.
I
żankom
Wodoc. I Kan. Okręgu Lódzkiego,
Lekorzom i
wspólpraoowni kom
personeloWi Szpitala
pozostałemu
im. Pirogowa, Znajomym i Bilskim, którzy okazaIJ nam tyle
serca I dzielili z nami smutek,
uc-zestnlcząc w pogrzebie

WSPOLPR.ACOWNICY
• OSIWDKA MATKI I DZIECKA m. LODZI

WSPOLPRACOWNICY
z li KLINIKI CHOROB
WEWNĘTRZNYCH

WAM

293-00 łączy ze wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325-64.
nomlcrny 228-32. wojewódzki 223·05, dział !!stów I Interwencji 303-04
Dział Ogłoszeń 311·50. (Za treść ogłoszeń redakcja ole odpowiada).
d, półrocznie 117 zł. kwartalnie 50,50 zł Zgłoszenia prenumeraty
Wszelkich informacji o warunkach pre- ~
Lćdź, Piotrkowska W.

__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
35003 •

DZIENNIK LODZKI nr 6! (7881,

lklad I dcuk: Prasowe

Zakłady

Graficzne RSW

i.Prasa-Książka-

Ruch",

L6dt, ul. Armil Ozer.worteJ 28.

Papier druk. mat. 50 g. c-10

'

