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Istotna poprawa warunków placowych
w resorcie komunikacji

- Jak można podsumować efekty
wszystkich tych posunięć z punktu
widzenia budzetów rodzinnych kolejarzy ora2 podstawowy ch zadań l Interesów kolei?
- Srednla miesięczna pla~a pracow·
wraz z równowartością
nlka PKP,
przysługujących kolejarzom świadczeń
wzrosla o 441
branżowych, w 1973 r
zł, a w stosunku do 1970 r. o 676 zł,
czyll o 28,4 proc.
Te korzystne zmiany stworzyły materialne warunki dla stopnlowej odbudowy rangi zawodu kolejarza. Przyczynlly się do częściowe11:0 zahamowania niepokojącego odpływu pracowni·
ków do innych gałęzi !lOspodarki, a
(Dalszy otąg na str. 2)
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Wywiad z ministrem

Zaifrydem

Mieczysławem

W ostatnich latach wyra:Enłe wzrosły ~rodkl przeznaczon e na przy.
spieszony rozwój tra.n.sportu. Wiąże się to z nowi\ skalą potrzeb przetowarowych rolę
wozowych gospodarki narodowej W przewozach
wiodącą spełnia nadal kolej. Postępowi w sferze inwestycji i orga.
nizacji pracy kolei towarzyszy poprawa warunków życia kolejarzy.
Jak można ocenić skalę i tempo lej poprawy? Mówi o tym minister
komunikacj i - MIECZYSLA W ZAJFRYD w wywiadzie dla PAP.

I

Z dniem 1 stycznia 1973 r. przepro·
przeznaczono na
w wadzilismy generalną reformę systemu
placowych
dodatkowo - płac pracowników PKP, polączoną z
obJęła
ponad kwoty przewidziane w ramach powszechna regulacJą, która
planowanego corocznie wzrostu fun- około 351 tys, Kolejarzy. Przeciętna
podwyżka netto na Jednego pracow·
duszu plac - sumę 300 mln zl.
nika wyniosła 310 zł miesięcznie.
Po.nadto w ciągu ubiegłego roku, w

w latach

1971-72

warunków
poprawę
przedsiębiorstwie PKP

Szej.k M Rahman
·

•

•
zaproszo ny do PoIskI

przed wyjazW poniedziałek
dem z Bangladeszu do kraju minister spraw zagranicznyc h PRL
złoży! krótką
Stefan Olszowski
Mudżlburowi
szelkowi
wizytę
Rahmanowi Minister złoży! szeJkow1 Rahmanowl tyczenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz
zaproszenie premiera
przeka7al
Piotra Jaroszewicza do złożenia
wizyty w Polsce. Zaproszenie zoprzyJete z zadowoleniem
stalo
mln
zaprosił
Mln. Olszowski
spraw 78~ranlcznych Ban.erlade,zu
Kamala Hosajna do Polski. Ogłoszono wsoólriv komunikat.

DZIEK

~~~~~;~~~r~~kaonny~~śmia - ~
~~~i'c'iih
własnych środków PKP - wielu dal·
szych częściowych korekt placowych.
Na przyklad podwyższono dodatek
służbowy niektórym grupom pracowników I dodatek godzinowy drużynom
pociągowym. Niektóre stanowiska w
stużbie nandlowu-pr: iewozowej objęto
uzupełniaiącą podwyżką plac.
Rozszerzono uprawnienia do dodatku funkcyjnego dla pracowników na
niektórych stanowiskach kierowm·
czych, samodzielnyc h I kontrolerskic h.
Drużynom trakcyjnym przyznano dosygnałów konco·
datek za obsługę
wych pociągu Rozszerzono zakres stosowania dodatku za szczególnie trudne warunki pracy I podniesiono jego
największych stacjach
wysokość na
Podwyższono wynagrodzen ie odbywaczą kandyprzygotowaw
jącym służbę
datom na manewrowyc h. Spełniając
od dawna wysuwany przez kolejarzy
postulat wprowadzon o dodatki za odprzedzmlano we l szkolenia
prawy
okresowe Niezależnie od korekt piacowych \\,prowadzon o w -4 kwartale \
ub_ r. nagrody za wymierne oslągnlę-
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o godz. 5.42, zajdzie
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Józef, Bogdan

wojeprzewiduje dla Lodzi
pogodę:
następującą
wództwa
de·
opadami
z
zachmurzeni e duże
Możliwe większe przeJa·
szczu.
Temperatura minima.Ina
śnienia.
maksyma.Ina ok.
ok. plus 6,
plus ll 1topnf c. Wiatry umiarporywiste z kierunków
kowane,
południowo-zachodnich.

.Jutro miejscami opady deszczu.
większych
bez
Temperatura
732,7 mm.

Ciśnienie

o godz. M -

1943 -

Zginęła Hanka Sawf.

eka, współzałożycielka
Walki Młodych

Związku

Mędrzec kieruje swą gwiazdę„.
Tylko człowiek ciemny kierowany jest przez nią„.
1ę

razu
- Fatalny dzień, od
pierwsza para dobrze leży„,

Tylko siedem z dziewięciu państw
arabsklch - producentów ropy naftowej, które brały udział w wiedeńministrów do
konferencji
sklej
spraw ropy nattowej powzięło decy·
uchylenia embargo
zję w sprawie
na dostawy tego surowca do Stanów Zjednoczony ch. Za uchyleniem
embargo opowiedziały się: Algieria,
Bahrajn, Egipt,
Arabia Saudyjska,
Katar, Kuwejt I Zjednoczone Emiraty Arabskie. Syria I Libia nie zaDziesiąte
aprobowaly tej decyzji.
nie uczest·
państwo arabskie. Irak
w konferencji. Pełny te~t
niczyło
arabskieh
ministrów
oświadczenia
ma być ogłoszony później. O decypowiadomi!
zji uchylenia embargo
dziennikarzy saudyjski minister do
spraw ropy naftowej Zakl Jamani.
Agencje zachodnie Informują. że
nie było żadnej
w komunikacie

Śmierć w Alpach
narciarzy
Troje kilkunastolet nich
w niedzielę w Alpach na
skutek osunięcia się lawiny śnież
przysypanyc h
nej. Dwoje Innych,
nadeśniegiem, uwolnilo aię zanim
pomoc,
szła
zginęło

Wczoraj przybył z oficjalną wido Polski minister oświaty
Prokofiew.
Michaił
ZSRR
\Vśród osób towarzyszących znajduje się minister oświaty Litewskiej SRR Antanas Rymkus.
Celem wizyty delegacji radZle·
ckiej Jest wzajemna wymiana do·
oświaty
świadczeń w dziedzinie
oraz rozszerzenie
I wychowania
resorta·
obu
między
współpracy
zytą

ml.

Pragniemy - powiedział w rozPAP
mowie z dziennikarze m
Prokofiew - zapoznać się bliżej
z aktualnymi problemami I osiąg·
nięclami oświaty w Polsce i podzielić

się

własnymi

doświadcze·

niamJ w tej dziedzinie.

w pierwszym dniu wizyty de·
legacja radziecka spotkała się z
Ministerstwa o.
kierownictwe m
światy 1 Wychowania przeprowadzając rozntowy na tematy l.nte·
resujące oble strony.
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zdjęciu

(u góry) fragment sali obrad (obok)
Na
i B. Koperski
Fr. SzLacncic, min. J. Kaczmarek
wcnodzq na salę obrad.

Fot. A. Wach

W dniu wczorajszym odbyło się plenarne posiedzenie KŁ PZPR poświęcone
udziałowi łódzkiego środowiska naukowego w działalności na rzecz rozwoju
kraju i Łodzi. W obradach , którym prze·
wodniczył I sekretarz KŁ PZPR - Bolesław Koperski uczestniczyli m. in. czło
nek Biura Politycznego i sekretarz KC
PZPR - Franciszek Szlachcic, minister
techninauki, szkolnictwa wyższego
wicem1ni·
k,
Kaczmare
Jan
dr
ki - prof.
Władysław
ster przemysłu lekkiego
Jabłoński, sekretarz KW PZPR - Jan
Dębowski oraz przedstaw iciele wyższych
uczelni i placówek naukowych.
Referat wprowadzający do dyskusji
wygłosił I sekretarz KŁ PZPR - B. Koperski.

oraz prężny ośrodek
Iż VI laboratoriów
Podkreślając na wstępie,
Zjazd partii wzmocnił rangę i zna- PAN.
W łódzkich placówkach naukowoczenie nauki w życiu kraju, B. Koperski przypomniał, iż Lódź plasuje dydaktyczny ch i naukowo-ba daw15 tys. osób, w
się na piątym miejscu w Polsce pod czych pracuje ponad
i tym około 600 samodzielny ch prawzględem liczby szkól wyższych
cowników nauki - profesorów i doilości kształconych studentów.
Lódzki ośrodek akademicki. ściśle centów. Łódzkie środowisko naukopoważnym zapleczem
związany z gospodarką, obok funk- we jest zatem
cji kształceniowych spełnia również naukowym i rozwojowym dla szereprzemysłu w kraju, dla
doniosłą rolę w działalności nauko- gu gałęzi
wo-badawcz ej i rozwojowej. bowiem gospodarki Łodzi i województw a.
Przypominają<' osiągnięcia i suk·
poza siedmioma uczelniami wyższy
w naszym mieście 18 in- cesy łódzkiej nauki, jej coraz efekwzmianki na temat zniesienia embar- mi, działa resortowych i centralnych tywniejsze oddziaływanie na życie
do Holandii. stytutów
ga na dostawy ropy
Nie poruszono także sprawy zwięk
~~~~~~
szenia produkcll ropy, która zosta- ~~~,~~
la obniżona o 13 proc„ gdy kraje
arabskie dążyły do wywarcia presji
na uprzemysłowione kraje kapitallstycz.ne za Ich prolzraelskie stanowisko w kwestii bllskowschod niej.
Komunlkat oflcjalny stwierdza rów
zniesienia
nież, iż obecna decyzja
sekretarz KC PZPR - F. Szlachcic,
Członek Biura Politycznego ,
embarga będzie ponownie rozpatrzoI sekretarz KL PZPR - B. Koperski, Il sekretarz KL PZPR - J. Luministrów d/s
na przez arabskich
k;lszewicz, prezydent m. Lodzi - J. Lorens spotkali się wczoraj w sali
ropy w czasie spotkania w Kairze
Senatu Uniwersytet u Łódzkiego z rektorami i pierwszymi sekretarzam i
1 czerwca br.
komitetów uczelnianych wszystkich szkół wyższych w naszym mieście.
---------------Rektor UL prof. dr J. Górski zapoznał gości ze strukturą Uniwersytet u,
problemami rozwoju kadry naukowej, a także nowymi zadaniami zwią
zanymi z kształceniem nauczy.cieli oraz wzrostem liczby studiów podyplomowych i doktorancki ch. W szerokiej dyskusji poruszane były sprakolejowym, okolo
Na przejetdzle
wy nurtujące całe środowisko naukowe, a także studenckie naszego
36 km na północ od Kairu doszło
miasta.
podo zderzenia pociągu z karetką
W dniu wczorajszym goście zwiedzali także Centralny Ośrodek Bagotowia, wiozącą rannego pacjenta
wojowy Maszyn Włókienniczych. Przedmiotem szczególnego
dawczo-Roz
1 9 członków jego rodziny. 10 osób
zainteresow ania były aktualne prace prowadzone w tej placówce znajdujących się w karetce zostało
Pracownicy
Przędzalniczych.
goście zwiedzili Stację Badań Maszyn
zabitych.
Tra.g iczny wypadek wydarzy! się
COBRMW zaprezentow ali działanie przędzarki bezwrzecion owej praz więk
Zajedno
Kairu.
na jednym z przedmieść
cującej na zasadzie tzw. wiru stacjonarneg o - stanowiącej
walił się budynek, znajdujący się w
osiągnięć przemysłu maszyn włókienniczych na przestrzeni ostatszych
budowie. 10 osób poniosło śmierć.
nich lat, F. Szlachcic otrzyma! z rąk dyrektora Zjedn. Przem. Masz.
Prowadrone jest dochodzenie w spra
(rg)
Włók. J. Wrąbla model tej maszyny.
wie przyczyn wypadku.

I

2tragiczne wypadki wKairze
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paratem -

A

się

mającym wszelkłe szanse sta4!
nowością na rynku aparatu-

światową

ry elektromedyc znej - jest tzw. analizaprzygotowyw any
arteriosklero zy,
tor
w Instytucie Budowy Sprzętu Precyzyjnego I Elll]<tronlcznego Polltechnlkl Warszaw•kiej, kierowanym przez prot. Treberta.
Będzie to pierwsze tego typu urządzenie na
jwlecie, Umotllwla ono wczesne ro2poznawan le
zmian mlatdtycowy ch, a zatem może wplywa4!
na zapobieganie zawalom serca I Innym, groź·
nYm (a licznym dziś) powikłaniom w zakre•
•le układu kr11tenia.
Aparatura ta opiera Ilię na metollzle doc.
clr hab. Henryka Chlebusa z warszawskie j AM.
Lekarz ten na podstawie dłuiroletnlch pionier•
sklch badań ustalll zaletno~cl pomiędzy kształ
tem krzywej tetna. obrazującej przebieg zmian
elastycznością
ciśnienia krwi w tetnlcach, a
Ich ścian. tnacze.t mówiąc. dzłękł tej metodzie można określi~ stopleó stwardnienia tęt·
przy wielu achorzenlach
nic (występującego
zawałowym
Układu krątenla, z 1:a11rożenlem
Włącznie). badając odchylenia krz;vweJ krąże·
nla od ustalonej clla danego chorego normy.
znaczenie dla wczesnej
Ma to podstawowe
diagnostyki I zapobiegania wielu poważnym
schorzeniom . powikłaniom miażdżycy,
Przed laty w trakcie prowadzenia tych ba·
dali w O Klinice C'horób Wewnetrzny ch AM
powstał pierwszy prosty prototyp takiego apa·
(w dobie
niedoskonałości
ratu. Mimo Jel!'o
tranzystorów I maszyn liczących) wzbudził on
duże zainteresowa nie za granicą. włącznie z
chęcią żakupienla 110. Takte wyniki oryginalnych badań doc. Chlebusa, p1·ezentowan e na

forum międzynarodowym, spotkały 1lę z po·
dobnym przyjęciem.
Doc. H. Chlebus - Jeden z naszych specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem -

dziś

Pierw szy w

elacyj
o yk

świecie

pr
•

na

przepr&wal'lzar pnez atugle lata badania we·
opracowanej przez siebie metody, wyko·
osobiście I ze współpracownikami nując
pomiary
liczne
pracochłonne,
niezwykle
I źmudne obliczenia.
Opracowywa ny obecnie apa.rat - lnformu•
dług

dr int. Grzegorz Pawlicki, z Pol~technikl
niezwykle
- zautomatyzu je i
przyspieszy wykonywani e tej żmudnej pracy.
odpowiednie go czujnika „wyPo założeniu
zmiany tętniczego ciśnienia clnvytującego"
ukaże Sill lekarzowi natychobraz krzywej
miast na szklanym ekranie specjalnego monitora. Jednocześnie błyskawicznie obliczone zostaną wszelkie potrzebne dla lekarza parame·
niezbł)dne do ustalenia
try takiego wykresu,
właściwego rozpoznania. Będzie to więc mały
szybko I niezawodnie
y
dostarczając
komputer
Informacji o
dotąd lekarzowi
niedostł)pnych
stanie układu krwionobeg o pa•
aktualnym
cjenta.
Samo urządzenie, potrzebne t budzące bardzo
ujrzy
duże zainteresowa nie, także za granicą Jednak śwlatl1> dzlenn„ dopiero u ok. 2 lata.
niedostawa
trwa
bowiem
długo
Niezwykle
Ponadto nadal ważą
zbędnych podzespołów.
tego
produkcji)
się losy, kto podejmie seryjną
Nadzieja w powolanvm ostatnio
urządzenia.
Badawczo-Ro zwojowym
Centralnym Ośrodku
,.Ormed". który ułatwiać ma konrd•nacJI) pro·
zneirn.
elektromedyc
sprzętu
dukcJI
Rangę I pilność sprawy określa te! fakt, IŻ
nie dotyczy ona tylko Jednego aparatu. Ereklekarzv, elektrotem bowiem wsnóldzlalan ta
ników I mechaników . jest Idea oodlecla całej
opartych o
znvch
serii rozwiązań elektromedyc
technikę komputerową. W dziedzinie tej mamy

Je

Wrocławskiej

opóźnienia.

Resorty: zdrowia oraz szkolnictwa wyższego
mają szanse przez szybkie działanie
zaopatrzyć krajowe ośrodki medyczne w bardzo
pożyteczne urządzenia, a na rynki zagraniczne dostarczyć unikalne aparaty,

f techniki

miasta, I sekretarz KL PZPR stwier
dzil, iż dalsze działanie środowiska
naukowego winno dotyczyć głów
ważnych
perspektywi cznie
nych
problemów i celów w rozwoju Lódzkiej Aglomeracji Miejskiej do 1990
roku.
Wytyczone I podjęte przez łódzkie
środowisko naukowe tematy badaw-.
cze powinny służyć realizacji tych
celów powodując optymalizację decyzji, wprowadzan ie nowych technik wytwarzania I postępu organizacyjnego podnoszących wydajność
pracy - jako głównego, najistotniejszego elementu zapewnienia wysokiego poziomu życia ludności naszego miasta.
B. Koperski podkreślił w swoim
wystąpieniu, iż już dziś należy podejmować decyzje dotyczące wyboru
takich kierunków badań naukowych
i prac wdrożeniowych, by w przyszłości unikać konieczności opierania rozwoju techniki w przemyśle
o zakupy zagraniczne .
najważniej
Po przedstawie niu
wokół których
szych kierunków,
powinny się skupić zainteresow ania
naukowców łódzkich I sekretarz KL
PZPR stwierdził, że jednym z głów
nych kierunków pracy łódzkiej . organizacji partyjnej jest zagadnienie
optymalnego wykorzystan ia nauki
dla rozwoju społeczno-gospodarcze
go naszego miasta. Organizacje partyjne w zakładach pracy, łnstytu
ejach, a przede wszystkim w zjedno
czeniach i w wielkich organizacja ch
gospodarczy ch winny zwrócić szczególną uwagę na efektywne wykonaukowych
opracowań
rzystanie
oraz systematycz nie kontrolować
plenum do
uchwal
proces wdrożenia
praktyki. Powinny one rówmez
stwarzać coraz lepszy klimat i warunki przyspieszające przepływ innowacji i wynalazków do produkcji.
Również szczególnie ważne zadani8: - mówi! B. Koperski - przypapartyjnym w
daJą organizacjo m
uczelniach wyższych, placówkach
PAN oraz zapleczu naukowo-ba dawczym przemysłu. Ich głównym zadaniem jest inspirowani e do podejmowania badań istotnych dla rozwoju gospodarcze go i społeczno-kul
turalnego kraju i miasta, rozwijanie
krytycznych dyskusji nad rezultatami prac naukowych instytutów, wyi uczelni, kształtowanie
działów
bezpośredniego związku między nowoczesnością warsztatu badawczego ,
a nowatorstw em w dydaktyce i za.
(Dalszy

cią.g

OCHRONA

na str. 2)

BAŁ TYKU

w
W poniedziałek rozpoczęła się
stolicy Finlandii konferencja przedstasiedmiu
dyplomatycz nych
wiciel!
państw nadbałtyckich: Związku Radzieckiego, !TRD. Polski, Danii. Szwecji, NRF I Finlandii. w czasie obrad
konferencji omówiona zostanie kweprzed
stia ochrony wód Bałty ku
szkodliwymi zanieczyszcz eniami.

·.

Poczesne miejsce
Łodzi
Is~~.~
~~~~ra~~~.~~~!'!M.P!~~!~[~~
.
.
.
.
na naUkOwej ma PI e kraj U
tym samym - do nies1ychanie ważnej
dla kolei stabilizacji kadr, w niektorych zaś rejonach kraju
pozwoliły
zwiększyć nabór pracowników na stanowlska o najbardziej deficytowej

~g:;~2;~h ~d 0~~~1~;Jl~nf~~~~n~uwza\~~~ ~~~:ed~~;~~~~o p:a~~at~~a ~an~: ~~~~w°a~! ! ;iJ~~~ :;~y~~~[;;h P~::
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(Dokoń-czenie

ze str. 1)
anga:iowaniem w pracy wychowawczej, •roska o wzrost poziomu naukowego członków partii.
W zakończeniu swego wystąpienia
I sekretarz KL PZPR stwierdził, iż
praca partyjna w środowisku naukowym winna przyczyniać się do poglębienia ideowej więzi nauki
z
klasa, robotniczą i partią, do doskonalenia umiejętności trafnego wyboru i gradacji problematyki badaw
czej z punktu widzenia potrzeb spolecznych.
Nad refeTa.tem I sekretarza KL
PZPR Bolesława Koperskiego wywiązala. się ożywiooa dyskusja, w
lktórej udiział wzięli: rektor
UL
1Pro.f. dr J. Górski, sekretarz Komttetu Ucze1nianego PL, J. Grabowski, rektor AM prof. dr A. Kotełko, bryigadzista 7laild.
„Lodex"
W. Antoniak, I seki"'. Kom. Zakl.
Placówki PAN W. Stec, rektor PL
!Prof.
dr
M.
Serwiński,
dyr.
COBRNW J. Ja.blkiewicz, sekr.
Kom. Uczeln. AM J. Rożnieck·i, wiceprzew. ZL SZSP
S. Zaremba.,
l sek!"'. Kom. Ucz. UL J. Borlrowski,
I
seki"'.
Kom.
Ucz.
PWSFTviT doc.
Micha.Iski, sekr.
KZ Inst. Włók. Sztucz .. T. Gibas,
dyr. Przem. I111st. Automatyki doc.
dr M. Jadczyk, d)"f. MPK A. Ga.
wroń&ki, przew. LK FJN dr A.
Nadol&ki, prorektor UL prof. dr W.
Welfe, doc. dT T. Pęczak.
W dysktJS.ji podkreślono wiel.kii
lkirok, jaki naiuka w LodJ7Ji zroblł'a
w 30-leciu, przed.s,tlilwiono przykłady bezspornych na skalę krajową i
Ś'\viatową osiągnięć, z których moriemy być dumni. Jednocześnie jed.
!Ilaik
wskazywano na konieczność
podjęcia konkretnych uchwal staIIloWiących program dz:ialania
na
najbliż.sze lata, w oparciu o który
111astępować będzi· e d~y, 1ntensywny rozwój nauki.
·
Dyskutanci podkreślali z naciskiem, że badania naukowe są wte.
dy opłacalne i sensowne, jeżeli ich
111astępstwem jest wdrorenie wyniików tych badań,, a sprawa ta nie
!Z'OS<tała jesrzcze u nas postawiona
we właściwy sposób. Uczelnie oferują wiele tematów, ale jak dotąd
nie ma in.sitytrucji, która bY orzeikla, ktÓ!"'e z tych tematów są bar.
dziej potl"'zebne od innych, na któ11'€ wstaną wyłożone pieniądze. W
ce1u
najpełniejszego
zapoznanfa
1Przemysłu z tematyką prac pracow
nicy politedl!niki przygotowują w
czynie partyjnym inforllllator, zawiel"'ający wykaz zakończonych ba.
dań. patentów oraz inne informacje ~an<;_'Yiące pomoc nauki
d'la
gooJ.'V'Uar....i.
Wielu mówców podkreślało !ronieczność poprawy
warunków Iokalowych wyiJSzych uczelni, a tak.
że inn:e·go "postaJWi.enia
proble!lnu
inwestycji przeznaczonych dla placówek naru'kowych. Powinny
ooe
mieć zdaniem mówców - prioi!'ytet, zaś ich planowanie oharaikter lrompleksowy, tzn. wyasygno.
waniu fundUStZ.ów wmna rowarzy15zyć lokalizacja, opraoowa-nie pmjektu i sprawna realizacja. Na spra
wy nauki asygnuje się w Polsce
2 proc. dochodu narodowego. Jest
to wiele, dyskutamai zastanawiali

się

z.

jednak nad właściwym podzialem tegio tundu.saiu.
W dysikill.Slj'i zabral też głos mi:n.ister nauki, sz:lro1n1otwa wy~ ~
techniki prof. dr J. Kaczmarek,
bardzo WY~o oce.n.iają·c dorobek
łód:zldoh wyższych uczelni, widoczny zarówno w pracy dY'(iaktycznej, jak też w wynikach badań
znaiily·ch w kraju i za granicą.
Wielu mówców podk,reślało ważność naJUk humani.s<ty•oznych
dla
rozwoju kraju. Zagadnienia ideolo.
gicz.ne charatk.<teryWWano jako n1e
mniej ważne od technieznycll i obeani z zadowoleniem przyjęli do
wiadomości
in!or!lllacje prz·edstawiciela SZSP oraz sekretaTZY komitetów uczelnianych, że na
Uczelniach dJC>cenia się ważność tych
spraw.
Zwróoono uwagę na konie02ll1ooć
z>1ntegr<YWania środowhs.ka na·u kowego O!"'aiz stworzenia
iinstytucji
międzyitHizeJmanych
tak pomyśla
nyoh, by wszys.cy zainteresowa,ni
mogli korzystać z precyzyjnej
aparatury, której i.Jość je&t w Lod7Ji niewysfarczająca.
Za sprawę pierwsronzęd;nej wagi
dyskutanci u.znali potrzebę prowadzenia nie tylko własnych
badań
naukowych, ale wykorzystanie ~ż
cudzej myśli technicznej zadtup.ionej w form.ie licencji, jako pod51tawy dailsQ:ych Uilep!!zeń.
Na zakończenie dyskusji zabl'al
głos ozłOlllek
Bi1t1ra Pol1tyc:zmego,
sekretara KC PZPR, Franciszek
81lllachcic. Mówca oceni! dyskusję
jaiko kon.kretmą i cechę tę uznał
za nader waż·ną, bowiem naukę
tra.J t,tujemy jako konkretny czynnj,k
rozwojowy kraju. Waga posiedzenia
p:tenarnego KL leży m. 1n. w tym,
że stanoWli ono przyczynek dla
p.rzyigiotowywanego obecnie PleniUtn
KC poświę<xmego sprawom rozwoju nauki. Franciszek Szlachcic obszerruie omówił obecny stan roz:wojru nauki i kJU}bury Lodzi, uznał
go za bardoo wysoki i tym wszy.
st!k:im. kitórzy uczestniczą w pracach nad tym roziwojem wyTazil uznrunie.
Po_strulując
'konie.czno~ć
blislkiiej
wspołpra·CY naruki i praktyki, mówca podk.reślił ważność każxiego wysil!ku na tym polu i przypomn1ial
W~'>tąpienie brygadzisty
zakładów
„Lodex", W.
Antoniaka,
kitócy
chara:kiteryzując działalność ra·cionalizators!ką
w swoim zaikładzie,
dał przy;kłady właściwego s't o.sunku ludzi p.racujących w przemyśle
do tych zagad,nień
Osią
progrąmu
PZPR
jest
kS<ZJtabtowanie i zaspokojenie
pobrzeb spoleczęństwa. Wielka
tu
rola p.r zypadla sbo.liicy przerrwsłu
lekkiego w Polsce, jaką jest L6dź.
Dlatego nie2l!lliern.ie rośnie zna·czep.ie nauki w tej gałęzi przemysłu, a fakty mówią. że śl"'odowisko
łódik.ie zdaje sobie z tego sprawę.
Franclme.k Szlachcie
zakończy}
swe wystąpienie, składając łód7JkieJ
organizacji party}nej i spoleczeń
si'Wu łócl7Jkiemu pOO.z:iękowanie w
imieniu KC Partii za wielki wkład
w rozbud1C1Wę kraju w 30-leciu.
Następnie Bolesław Koperski pod
dal PQd głosowanie uchwalę
KL
PZPR dotyczącą udzialu łódzkiego
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S})OOród ki.ilikiu inwestycjd przemysl!owyoh J>tv.emysłu lekkiego
omówmy dzisiaj te, których przekazani,e do użytku przewidzia.
ne jeet jes21CJZe w bieżącym rok•u.
.l Fabryka DywaJ11ów „Dywi!an" na Dabrowie. O
ogromie
zadania - świadczy lroszt: ogółiem 1.200.000 tys. 7Jł - w tym roboty bud<:YWlane ponad 400 rnJn. I il!lwestor i wykonawca (Lód.zlki.e
Ptizeds1ębior&two Budownictwa Pr<zemy.sk>wego nr 1) posillamO'WiS
li skrócić cykl tej budowy o trzy miesi~e. Jest to równoznaczne z jej oddllllliem 30 września za.miast grudnia biei. roku. Na S
budow.ie - !Jrrudne praoe wyi!rończeniowe i ... kropo.ty. W- OSJta,t.
nioh dniaeih do najpoważll!iejszyc'h należały: wy.sizuikanle pod- S
wykonawcy, który podjąłby się
zazielenienia terenu i drugiego,
który wyik.onatby wykladziny kamienia'.l's:k,ie. zatrudniony na tej
budowie WPBP „Dżwigar" ma trudności w
uzyskaniru materia!ów do wykOIIlaniia wykładzin chemoodpornych. a LZRM
PL w zdiobydu o:kJOło 16 ton stali prońhlowej, potrzebnej do wykonania trans1portu W€'Wlllętrznego.
·
S
" Zsł.tady Przemysłu Dziewiarskiego
„Bistona".
Buduje
„Chemobudiowa". Koszt p.rzedsięwizięci.a - 1,3 mln zl, z cwgo
roboty budowlano-.monta.żowe - 367 rnJn zł. Budowa ma zosfać zailrończona w końcu grudnia bieri. !"'Oku.
Najwa.2miej1SU
problemy budowy w ciągu ostatnich dni to zapewnienie wy- S
konawcy na roboty asfalrowe i oczywiście - braki mate!'ialowe: braik stropów typu „Ern", ślusal'ki alumiruiowej i 2 tysiące
metrów bieżących kabla. B!"'ak takre niektórych urządzeń.
A „B0111ax". Chodzi w lym wypadku o wykończalnię i oczysz- ~
ezalnię ścieków dla Lódzkich Zakładów Pasmanteryjnych „Bonax". Inwestycja to, w porównaniu do poprzednich, niewielka
- kosz,t ogólny ponad 200 ml-n zł, aJe warunkująca prncę niemałej fabryki. Rozipoczęta w maju 1972 r. p!'Ze'Z załogę LPBP S
nr 1 ma być zaikońCZ'Olla w grudniu bież. roku. Plany w pierw.,. S
Mych miesią· cach bież. roku .s.ą przez wykonawców na tej budowie przekrnczane. Niemniiej i tutaj kłopotów nie brak jedinyim z poważniej5'Zych jest brak wykonawcy montażu umądzeń mieszalniczych w oozys2lczalni ścieków.
~
A ZTK „Teofilów". Nie chod!zi trutaj o <liro~ e~ tego mciania ililwestycyjnego, któremu ruiedawno poświęciliśmy duży artytkul, aJe o ,mniej1S1Ze ZJBdame dla tegoż zakładu o budowę
zakła.du odzieżwego (228 mln 7lł kosiZJt całości) przez LPBU ~
„Przembud". Zadanie także na ten roik. Z osta1lnich kłopotów
na p.l acu: brak płyt azbesto-cementowych na elewację.
Brak
także podwy'konawcy d'O robót 21Wiązanych z aranża.cja wnętrz.
Wszy;stkie, te momenty i inne n1e mniej waŻ'!le, zostały porusrrone w czas·ie wizytacji budów prze-z wiceministrów budownidwa
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wywiązanie się _przez koleJ
z coraz
naukOIWe""' w dzrlalru- większych z-a dan , przewozowych..
,,,_
- lVlozna sądzie, ze umocmemu i
n00ci na rzecz rO'lJWoju kraju i Lcr ro_zwmięciu tych korzystnych tendendz.i.
•
cji w ' dziedzmie zatrudmema .na. PKP
Uchwaiłę przyjęto jednomyślnie.
111ają sluzyc dodatkowe posumęcia, o
ktorych - w ramach ogólnokraioweg_o
programu podwyzek P_lac - mówił
premier Piotr Jaroszewicz podc?zas dedrugim punkcie rporządlku baty sejmowej 19 stycznia br..
zwłaszeza
że te
- Oc_zywiście,
dziennego poświęconego .spraw<JIJTl uzupetruające
. podwyżki
dotyczą
ol"'ganizacyjnyim plenum KL PZPR przede wszystkun drużyn poc1ągozwolnillo czlonka Egzekutywy Je- wych I manew:owych, a więc zerzcg0 Chabelskiego z obowią. zków spolów, które maią . szczegó~n7 :z.naczesekretarza KL w związku z powoła. me w pracy kolei, iednoczesme zaś_niem go do pracy w &lu:ż!bie za,.. Jtaiwiększe klopoty w kom~letowamu
grani·c:zmej.
obsady. Warto. podkreśltC, ze te uzuB. Koperski w serdecznyoh slo- pelniające zmiany, na które otrzywach """?Jio.kował J. Cha.bełskie- maJiśmy
dodatkowo łW skaH ~oku
J.'V'U „
około so.o mln zł. weszły w życie z
mu za jego wieloletnią, ofi.arną w~ż.nośc1ą JUŻ o.d 1 lutego br., a
pracę i życzył suk•cesów w pelnie- więc o dwa miesiące wcześniej, niż
n~u nowych obowiązków. I sekre- początkowo przewidywano.
. .
tarz KL PZPR w tmieniu EgzekuZ tym terminem został podmes10tywy przedsitBJWH następnie kal!ldY- ny dodatek nocny dla 186 tys. kodaturę Zbigniewa Falińskiego, do- leiBl"'ZY zatrudnlonych w służbie turtychczasowego kierownika Wydmia- nusowej, przy cz;vm objęliśmy n~
.
.
..
pracowników druzyn trakcyjnych 1
lu Rropaga'lldy 1 Ag1tac31, i;a se- kondukborskich. a<>zszerzono uprawkoretaraa KL PZPR. Plenum. )~no- nienia do do<latku godzinoweg·o za
myślme wyibralo
Zb. Fahnskieg.o utrudnione
warunki pracy na dyna sekretarza, członka E~kutywy żur.nych , ruchu,
nastawniczych i
i Selk·retariatu KL PZPR.
zwrotniczych,
:zatrud!nionych
poza

środOWli.ska

w
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Targi Krajowe „Wiosno 74"
,

'

t

Oferta drobnej wytworczoscl
Pierwsze
dwa dni na Targach
Krajowych „Wiosna 74" minęły pod
znakiem ożywionych transakcji handlowych i dużego
zainteresowania
publiczności
wystawionymi towarami. Powodzeniem cieszyły się pawilony przemysłu odzież,owego, dzie•
wiarskiego, skórzanego i spożywcze
go. Chętnie oglądano np. kolekcję
dzinian z kombinatu tekstylno-k0<n·
fekcyjnego „Teofilów" w Lodzi, a
także ubiory skrojone z tych dzianin w zakłada.eh
ozorkowskim 1
krotoszyńskim.

Spacer po terenach targowych nasuwa wniosek, że wbrew zapowiedziom nie uniknięto, po<iobnie jak
w Jatach
poprzed:nich, elementów
wystawowych.
Tak było na przykład
w niektórych stoiskach drobnej wytwórczości, gdzie już w nfodzielę, w
pierwszej godzinie po otwarciu targów, szereg eksponatów
było opa,t rzonych tabliczJ<:ami z napisem „sprzedane". Na,pisy te figurowały
m in, przy ładnych ~yro
bacll z wikliny produkcji Spółdziel
ni Pracy „Jedność" w Rudnlku nad
sanem.
Trudno się temu · dziwić,
skoro producent zaoferował wyroby
w mtnimalnych UoścJach, po kilkadziesiąt zaledwie sztuk.
Przykład
zaczerpnąłem z drobnej
wytwórczości , ale rzecz dotyczy także niektórych branż przemysłu kluczowego. Wprawdzie oferta targowa
jest o 29 proc. wyższa
o<I oferty
z ubiegło.rocznej wiosny, ale jednocześnie wzrosło
zapotrzebowanie o
ponad 30 proc. W rezultacie na<lal
nie ma petnego pokrycia m. In. na
meble, szkło, porcelanę i inne wyroby.
z wstępnej oferty, dokonanej przez
specjalistów branżowych wynika, że
również w
konfekcji, m~o znacznego wzrostu ilościowego, w niektórych asortymentach nie zosta01ą pokryte potrzeby rynku.
Do pełnego
pokrycia zabraknie
między innymi
100 tys. sztuk ubiorów męskich I
chłopięcych z bistoru, 400 tys. koszul
męskich 1 chłopięcych z tkanin elano-bawełnianych,
a także piżam z
tkanin niemnących, odzieży ze skaypolu I ortalionu
metalizowanego.
Szczególny niepokój budzi niedobór
1,2 mln sztuk odzieży dziecięcej.
Drobna wytwórczość. która w wielu dziedzina.eh produkcji stanowi u-

Ze sportu
Mila niespodzianka
Ponad 9000 kibiców koszykówki w

amerykańskim
mieście Irtdia.napol!s
stalo się świadkami nieoczekiwanego widowiska. Oto tuż przed rozpoczęciem meczu,
zza l>oltsu dla zawodników, wybiegła na parkiet pewna młoda dama
pomalowana na
zielono i nagusieńka od stóp <Io gło
wy, Dziewczyna miała na sobie tylko zieloną perukę. a w ręku brą
zowy płaszcz. zwolenniczkę „strea-

kingu" ze
cja.

środka

hali

zabrała

Tysiące

zupetnlenle

!Przemysłu

~luczowego

wystąpila na Targach Krajowych z
ofertą
wąrtości
13,5
miliari:ta zł.
Godną uwagi jest elt!lpozycja spóldzielczości pracy. Spółdzielnie kaletnicze oferują na przyklad pierwsze

wy.roby

„poloorfamu".

rozgorączkowanych

Kronika
Przy zbiegu
ulic Zachodniej
i Drewnowskiej kierowca samochodu osobdwego
IO 8097 Marian M.
(Więckowskiego 21)
potrącił 52-letniego Bonifacego G.
(Drewnowska
54), który poniósł śmierć.
e Na Al. Politechniki 17 Krystyna K. (Więckowskiego 65), wybiegła
ra.ptownie
na jezdnię I potrącona
została przez samochód 2172 IS. Pomocy udzielono jej w pogotowiu.
e Kierowca motocykla Franciszek
K. (Lokatorska 22) potrącił na przej
ściu
dla pieszych przy skrzyżowa
niu
ulic Kilińskiego 1 Narutowicza

grubości

pyłu

warstwa

Aby powstała burza pyłowa na
Marsie konieczne jest. by siła wiatru
osiągnęła przynajmniej 50 misek. Do
takiego wnio&ku doszli uczeni radzieccy, zajmujący się badaniem tego zjawiska marsjańskiego, Specjaliści opierają swój wniosek na danych, uzyskanych w toku eksperymentu kosmicznego - lotll automatycznych stacji międzyplanetarnych - oraz
na
wynikach obserwacji, prowadzonych z
różnych punktów na Ziemi.
z informacji przekazanych przez stacje kosmlcz"ne wynika, że regułą jest,
Iż pyl podnosi się znad oświetlonych
części
powierzchni planety, prawie
zawsze w ciągu dnia oraz w ciepłej
porze roku. Najmniejsze cząstki pylu wznoszą się na wysokość do 8 km.
Grubość warstwy pyłu na powierzchni
Marsa dochodzi miejscami do 20 km.
Radzieccy astrofizycy sądzą, że wiatr
nie jest Jedyną przyczyną burz pylowych 1 Ich zadaniem Jest odkrycie
tych przyczyn.
.
w tym roku, w czasie, gdy w przestrzeni okolomarsJańskleJ znajdowały
się radzieckie „Marsy", na planecie
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TOTO LOTEK
4, 25, 26, 29, 31, 49 dod. 33
końcówka banderoli: 8969

----

.t,

KUKULECZKA
7, 16, 22, 23, 28 dod. 25

111111111111111111111111111111n11111mr.
Drogl~u
Koledze dr HENRYKOWI WIKLAKOWI wyrazy głę
bokiego
współczucia
z powodu
tragicznej śmierci

SYNA
RADOMmA WlKLAKA
składają:

KOLEZAN:g:I ł KOLEDZY z
WYDZIALU OSWIATY i WYCHOWANIA oraz KULTURY
URZĘDU
POWIATOWEGO w
BRZEZINACH
i
11'.IUZEUM
REGIONALNEGO w BRZEZINACH
Z glębDklm żalem zawiadamiamy, te dnia 18 marca 1974 roku
zmarł, w wieku la.t 68, drogi, kochany

Mąż, Tatuś,

s.

Problem
odpowiedzialn°'cl ministra obrony Dajana za niepowodzenia w wojnie paźdzlel"nikowej doprowadził do rozdtwltiku w rodzinie,
Syn t11inlstra, aktor Assaf Dajan, w
wvwiadzie dla
nłed:r;lelnej gazety
„Maariv" oświadczył: „uważam, :te
powinien on ustą.pić, obojętne, czy
jest winny
.za te ~arzenia czy

syn ·Dajana

na plaży

wypadków
7-letnią Jolantę W. (Narutowicz!l ł).
Dziecko opatrzono w pógotow'lu.
e Zofia R lat 64 (Orla U) zeszła
nieostrożnie z chodnika na ul. Orlej
została
przez .,żuka"
I Potrącona
1824 IS. Kobieta dozmala lekkich obrażeń.

e

W tkalnl jedwabiu przy ul. Strzel
czyka 29/33 o<I niedopałka papierosa
zapaliły się wyłączniki olejowe, wysokiego napięcia. W obawie konsekwencji nie wezwano straty, a o pożarze powiadomił przechodzący przypadkowo funkcjonariusz MO. Ogileń
stłumiono,

e.

cmentarza ewangelickiego
ul. Ogrod<nVej.

et nie„. Dla Mosze Dajans byłoby
epieJ, gdyby nie
należaJ do zagrupy, któr.ą dziś nazywa 1leble „rz1111111n". Wedlur o·
•wladczenla Assafa Dają.na, ,lest on
zw6lennlklem lewicującej syjonistycznej partii „Moked". która wypowiada się za ustępstwami Izraela w
sprawie granic.

przy

RODZINA

wstydzającej

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 16. m. 1974 r. zmarła
najdrożs:11a Zona, Matka, Siostra,
Babcia 1 Teściowa

S. t

P.

LEOKADIA WEGNER
:s domu MARCLVlAK

przez który nie może przedostać się
nikt, oprócz ciężarówek z paszą dla
bydła. Samochody poddawane są starannej dezynfekcji. Aby sprostać cięż.
kiemu zadaniu zaszczepienla zdrowych
jeszcze zwierząt, ściągnięto do pracy
nawet studentów weterynarii z Pary-

Pogorzeb
odbędzie
się
dnia
19. m. 1974 r. o godz. 15 z kaplicy cmentarza na Dolach.
MĄZ,

CORKA,
SYNOWlE,
SIOSTRA, BRAT, SYNOWA,
ZIĘC I WNUKI

ża.

Wyrazy serdecznego współczu.
cia Zonie, Dzieciom i pinostaleJ
Rodzinie
z
powodu tragicznej
śmierci naszego Kolegi

Dnia 17 marca 1974 roku zma.rla

CZESŁAWA

HELENA GRZYWACZ

S. t

P.

:r; domu BIALKOWSKA

MACIASZKA

Pogrzeb
odbędzie
się
dnia
20. III. br. o godz. 16 z kap!lcy
cmentlllt'za na Dołach, o czym zawiadamia

lkladaJą:

Potwór morski

1 Dziadek

się
dnia 20
macca br, o godz. 15 z kaplicy

Epidemio pryszczycy we Francji
Od trzech tygodni szaleje w Bretanil epidemia pryszczycy. Wykryto tam
kilkadziesiąt ognisk, ale kroki podjęte przez władze lokalne I stowarzyszenia hodowców bydła oraz trzody
chlewnej doprowadziły już do częściowego opanowania sytuacji I powstrzymaly rozprzestrzenianie sii; epidemi!.
Zdaniem apecj!llistów; jest to największa od 20 lat epidemia tej choroby, atakującej zarówno bydło, jak
I trzodę chlewną, owce oraz kozy.
Ponieważ mięsa chorych. nawet wyleczonych zwierząt, nie można spoży.
wać, ubito do tej pory kilkanaście tysięcy świń I bydła .
83 gminy, uznane za strefę epidemii, otoczono kordonem żandarmerii,

t

Teść

OTTO,
SAUDER

„Mój ojciec powinien ustąpić"
powiedział

na ·Marsie

nie było burzy pyłowej.
Jednakże
informacje naukowe uzyskane w tym
okresie dopomogą uczonym w poznaniu natury burz pyłowych i procesów
kh powstawania.

---~~-~~--~-~---

ców w polu<lniowoamerykań&kim pań
stwie Honduras zdemolowato w nieNa piaty Lare<lo, w poblitu !Sandzielę stadion
i podpal!lo trybufrty, tander (Hiszpania), znaleziono w stakiedy sędziowie zdecydowali się za- nie rozkładu dziwne zwierzę z rowiesić
mecz
piłkarski
pomiędzy
dza~u
„potwora
morskiego". Ma
dwiema krajowymi drużynami. Po- ono 8 m długości l około 800 kg
nad 2IO osób zostało stratowanych. wagi. Na miejsce, gdzie fale wyrzuStadion liczy 10 tys. miejsc, jednak- ciły „potwora" przybyli epecjaliści
że w czasie meczu przebywało tam
z dzieclzla!y ichtiologi!.
Mają
oni
ponad 15 tys. widzów.
żołnierzom jednakże trudności w zakwalifikowaudało się opanować sytuację dopieniu zwierzęcia do któregoś ze znaro po g·odzinie. W wyniku zajść sta• nych gatunków. Z wyglądu przypodl.<>n został cal:lrowicle z.niszczony.
mina ono olbrzymiego krokodyla.

e

20-km

Pojedynek w tajdze

poli-

kibi-

wrowych. Zasięg tych uzupełniają- konanych w latach 1911-74 reg<11łacjl
cych podwyżek jest więc szeroki.
prowadzi do wniosku, że cały pię·
Niezależnie
od tego, w ramach clołetnl program reform płacowych
środków
wlasnych przewidzianych w transporcie kolejowym zost:!.l juź
planem funduszu plac na rok bie- zreallzowru1y w pełni 1 to ze znaczżący,
podniesliśmy dodatek bryga- Dl\ nadwyżką
dzistowski dla toromistrzów, doda- Rok bieżący przynosi I w intek funkcyjny dla uprawnionych do
transportu illtotną
niego pracowników, wynagrodzenia nych gałęziach
podstawowej kadry dyspozy1>9rsklej poprawę warunków płacowych ...
- z dniem 1 kwietnia br. reguw służbach ruchu 1 trakcji. Na tym
około 725 tys.
wyczerpuje się w roku
bieżącym lacja płac obejmie
program regulacji plac dla pracow- pracowników transportu samochodo•
ników PKP, 00 nie wyklucza indy- wego, lotniczego i komunikacji miejwiclualnych podwyżek plac wynika- skiej. Przypomnę, że przeznacza się
jących
z osobistego awansu pra- na ten cel 3 mld zł w skal! rocznej, a przeciętna podwyżka na jedoownlka.
wyniesie około
Wszystkie
wprowadzane zmiany nego pracownika
płacowe k0<nsultowallśmy szczególo- 350 zJ miesięcznie. Oczekujemy m.
wo ze Związkiem zawO<lowym Ko- in., że poprawi to znacznie sytuację
w transporcie
samochodowym, u•
lejarzy.
_ Jakim bilansem
zamknie się spnwni wykorzystanie taboru i za•
więc tegoroc2'llla poprawa plac ko- chęci młodych ludzi do podejmowania pracy w tej gałęzi transpor•
lejarzy?
_ Plan na rok bieżący zakładał tu.
--------------------------------·

doskonale
imitującego skórę I tańszego od skóry, a wytwarza1nego w nowo zbudowanych zakładach w Pionkach.
Udział spółdzielczości inwalidzkiej
w targach zbiega się z 25-leciem jej
istnienia. Spótcizielczość ta w 12 paWilOlllach targowych oferuje towary
wartości około 2 mln złotych. !Największą i
najciekawszą
jest oferta
branży
dziewiarskiej. Jej wartość
syberyjskiego myśliwego Aleksan·
sięga 4-00 mln zl.
:12
spól<lz.ielnie dra Pietrowa,
który wyruszył w
przygotowały
około
600 modeli, z tych dniach na większe polowanie,
których 1/3 stanowią nowości.
W nieoczekiwanie zaatakował w taJdze
ekspozycji
wyróżniają się
wyroby olbrzymi bury niedźwiedź.
spól<lzielni BWR w Lo<lzi, „Robotstrzał z dubeltówki tylko rozwście
nik" z Krakowa 1 „Zawrat" z za„ czył dzikiego zwierza Potężnym ukopanego.
derzeniem łapy zwalił on myśliwego
Wspomniana spółdzielnia Inwalidów z nóg. Strzelba wypadła Pietrowowi
w Lodzi przed.stawiła 30 ciekawych z rąk. Wydawało się, że nic już nie
modeli ubiorów
młodzieżowych z może uratować
myśliwego, g<1y z
anilany zaprojektowa'!lych 1 wybra- pomocą pospieszyły mu psy. Rzunych drogą plebiscytu przez uemlów ciły się one na niedźwiedzia, odlódzkich szkól - Tech'llikum
Pia- ciągając od myśliwego.
Pietrow z
stycznego i Techn~wn Włókienni- trudem doczołgał się do dubeltówczego.
ki, zaladował ją grubym śrittern t
dwoma wystrzalaml zastrzelil dramENEUSZ KAMPINOWSKI
pleilnika.
z

I"

Kibice zdemolowali stadion

§S

I DZIENNIK LODZKI nr 72

netto w przedsiębiorstwie PKP o 120
zł, czyli o 3,9 proc. w stosunltu do
1973 r. Dzięki środkom uzyskanym
dodatkowo - od 1 lutego br. śred·
nla płaca wzrośnJe w tym roku łą•
5
1
0

rewizji technicznej wagonów, octiprawiaczy pociągów i spisywaczy kart
rozrządowych,
toromistrzów i mostowniczych w służbie
drogowej
PKP. Ponadto na 80 większych sta-

DYREK>CJA, RADA ODDZIA·
LOWA,
POP
PZPR
ORAZ
WSZYSCY
PRACOWNICY
LODZKIEGO OSRODKA TURYSTYKI I
WYPOCZYNKU

IWDZINA

W dniu 11 marca 1974 r, ir.ma'l"I

s.

t

P.

MGR JNZ,

WIKTOR CHITRUK

b. ~rao~wnlk naukowy PL Instytutu Materiało.znawstwa 1 Technolog.li Metali, b. ·oficer I Dywizjnnu Grenadierów Wus:oawskich we
~ancjf w czasie Il wojny światowej, o czym zawiadamiają z wielkim smutkiem
SIOSTRA, RODZINA i PRZYJACIELE
Pogrzeb Odbędzie ałę dnia 20 marca br, o godz. 15.30 z kaplicy
cmentarza św. Rocha na Radogoszczu.
W dniu 15 marca 1974 -r. zmarła
nasza ukochana Matka i Babcia

s.

W dniu 15 marca 1974 r. zmarła,
przeżywszy lat 37, najukochańsza
Zona 1 Ma•tka

t I'.

S. t

P.

ANTONINA
KRZYSZKOWSKA

ANNA
ZABOST

Pogrzeb odbędzie się dnia 19
marca br. o godz. 15 z kaplicy
Starego Cmentarza przy ul. ogrodowej, o czym zawiadamiają

Pogneb odbędzde się dnia 19
marca br. o godz. 16.30 z kaplicy
cmentarza na Matti, o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie

CORKA l WNUCZKA

MĄZ,

DZIECI i POZOSTALA
RODZINA

••
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łódzkim

W

budown ictwie komunalnym

• Zwiekszone zadania • Dynamiczny wzrost
produkcji• Brak s_przetu, materiałów i fachowców
w

Oceniając miniony rok
łódzkim
budownictwie k-0munalnym,
można śmiało powiedzieć, że b:vł to na ogól dobry r-0k.
Upoważf\lają nas do tego uzyskane wyniki ekonomiczne

W produkcji
ogółem
wykonanie
wynioslo 1.399,1 mln zł, co stanowi
101.4 proc. planu rocznego. Dla po:równania: w stosunku do zrealizowanego planu 1972 r. produkcja za
ub. rok byla wyższa o 206,9 mln zł
(tj. o 17,3 proc.).
Wszystkie przedsiębiorstwa Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego
- z wyjątkiem MPBK nr 5 - wykonały swoje
zadania produkcyjne
:z nadwyżką w dziedzinie kapitallllYCh remontów
budynków mieszkalnych wykonano plan w !OO proc„
przekazując
lokatorom 254 wyremontowane domy. Również w 100
proc. zrealizowano zadania inwestycyjne (179 obiektów gospodarki komunalnej).
Wprawdzie średnio d.vnamika wzrostu produkcji wyniosła
17,3 proc„ to jednak w MPRD i
MPWiK orzyrost orodukcii był o
wiele większy. bo aż o ok. 30 proc.
Wiadomo - roboty drogowe oraz u:zbrajainie terenów i przekaz_ywanii>

dalszvch tras wodociai;owych i kanalizacyjnych byly zawsze w zjednoczeniu traktowani" iako obok
remontów - zadania najpilniejsze.
W czasie wczorajszego posiedzenia
kolegium Zjednoczenia Budownictwa
Komunalnego
na przykładzie roku
minionego
omówiono perspektywy
Wykonania tegorocznych zadań produkcyjnych. Są one napięte. Trzeba
będzie w dalszym ciągu dążyć
do
zwiększenia
produkcji budowlanomontażowej
w
przeds!ebiorstwach
budownictwa komunalnego m. in.
poprzez zwiększenie dyscypliny pracy na budowach, ustalanie szczegó!owych harmonogramów prac, a także koncentracji gospodarki materialowej w jednym zakładzie dla wszystkich MPBK.
Trudności w realizacji
planów bedą podobne. a nawet większe aniżeli
w minionym roku
przede
wszystkim w robotach drogowych,
gdzie niezbędny Jest specjalistyczny

Trzeba mieć

dużolnokąd

cierpliwości...

po VII I klasie?

I

W SKODĘ (20 bm.)
Bardzo „pojemna" jest ta kamienica przy ul. Piotrkowskiej
przy NTU 303·04
159. Znalazł w niej pomieszczenie żłobek, Dom Dziennego Pow
godz. od 10 do 12
bytu Rencistów, Spółdzielnia Lekarska „Zdrowie". A więc Si' tu
różnego rodzaju pracownie (m. in. protezownia) oraz
gabinety o wszystkich sprawach związa
zabiegowe. Oprócz tego mieszka tu 10 rodzin.
nych z wyborem dalszego kie·
runku kształcenia
Trzy tygodnie temu zdarzyło się zrobiła to 26 lutego.
uszkodzenie siec-i gazowej. Była to
I teraz dopiero zaczęła się praw- romnawiać będą z Czytelnikami
prawdziwa klęska dla wszystkich dziwa udręka, bo choć
gazownia
jej użytkowników, więc
zarówno sprawdziła, to jednak
nie podlą- przedstawiciel Okręgowej Poradni
przedstawiciele (l:omitetu domowe- czyta gazu do licznika, gd,-ż
nie
Wychowawczo-zawodowej
go, jak i kierownictwa placówek otrzymała oficjalnego zlec'1')ia
z
mgr JOLANTA JUSZCZYK
rozpoczęły wspólne starania o szyb MZBM. Po burzliwych roz"fnowach
wic~urator
d/s szkolnictwa
kie zlikwidowanie uszkodzenia.
i interwencjach dotarło ono wreszzawodowego
Najpierw MZBM - Sródmieście cie do rąk dyrektora gazowni. Ale
mgr
inż.
nie potrafiło znaleźć
wykonawcy, i to nic nie dało. Gazu nie ma i
ZYGMUNT MIKOLAJEWICZ
znalazła go jednak Spółdzielnia Le- nie wiadomo kiedy będzie. Zrozkarska „Zdrowie". W ciągu kilku paczeni użytkownicy pytają co mawicekurator d/s szkolnictwa
dni
Spółdzielnia
Pracy „Kotlo- ją robić. Jeśli już nawet nikt nie
ogólnokształcącego
Budo-Montaż" wymieniła
rury I troszczy się o potrzeby lokatorów, mgr ZDZISLAW NIEWIADOMSKI
doprowadziła instalację gazową do to przecież taki żłobek, czy Dom
M. in. informować będą:
pełnej sprawności. Gdy już wszy- Dziennego Pobytu Rencistów - nie
scy byli pewni, że gaz
wreszcie mówiąc już o spółdzielni! lekarskiej
wymaganiach
stawianych
0
będzie, okazało się, że tę naprawę - muszą funkcjonować
sprawnie. .ł. k.a.ndydatom
do poszczególnych ~
musi jeszcze sprawdzić
gazownia. To znaczy normalnie pracować.
szkól
~
Po wielu prośbach
i
staraniach
(g)
~ej!!:~~~i sprofil-OWany.!'h
~

I
~

l

sprzet transportowy,
Chodzi tu o
samochody do przewozu mas zlemnych oraz ma.terialów drogowych po
nie utwardzonych nawierzchniach. 29
„Zilów"
me sprosta
zwiększonym
zadaniom
produkcyjnym,
trzeba
więc transport ten wykorzystać do
maksimum
poprzez stosowanie akordu I przedlużenie godzin pracy.
Lódź pilnie potrzebuje nowoczesnych samochodów ciężarowych dostosowanych do przewozu ziemi i
materiałów drogowych
i to o dużym tonażu . Również niezbędne jest
rytmiczne
dostarczanie materia!ów,
przede wszystkim kruszywa i grysów na budowy.
Znane są powszechnie
klopoty
przedsiębiorstw budown ictwa komunalnego z brakiem przeszło 400 wysoko kwalifikowanych
fachowców,
m. In. murarzy i tynkarzy. Czyni
się wszystko co jest możliwe, aby
tym
trudnościom zaradzić.
Dwa
OHP szkolą murarzy
i tynkRr7.Y.
również uczntowie
techników będą
zatrudnieni do pomocniczych prac
na budowach.

~

~
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Owai łodzianie laureatamttmnkursu . i~~~:. ;Ę~~z: ei:r:~~ ~

(j, kr.)
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Rozstrzygnięty
został
konkurs
fotograficzny pt.
„Na
turystycz_
nych szlakach Polski" zorganizowany
przez oddział PTT-K
w
Kutnie. Z całej Polski napłynęło
195 prac 18 autorów. Wśród laureatów znalazło się także dwóch
łodzian: Grzegorz Bojanowski
(II
nagroda) i Jerzy Wyszomirski (III) .
(j. kr.)

Pieskie
jest życie :,
bez pana

:- fO
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(A) (czech.) od lat lft godz.
17.30 . . Projekcja DKF - godz. 20 :
CZAJKA - „Kozi róg"
(bulg.) •
od lat 11 god.Z. 17, ,Popierajcie :
swego szeryfa" (USA) od lat

:
:
:
:

:
?
;: r;-co • 1
:
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Instytucie wyjaśniają

:!
:::

ludzie i automatv
zostanie stąd zabrany. Za dru-1 Dziś jest tu oko!o 200 vteslców. w
cianym ogrodzeniem nasi przyjaciele pokoju kierowniczlci schroniska oglą
rozmaicie się zachowują: jedne psy damy jakże pr?ejmujące w swej tresą spokojne, bierne, inne nie mogą
ści napisy:
„Nie wypędzaj psa na
znaleźć sobie miejsca, wdrapują się pewną śmierć ,kiedy po latach sluż
na siatkę i dlugo wypatrują czy nie by zestarzeje się", „Jeżeli mnie weźna<,tchodzi ich pan.
miesz, wszystko ludziom wybaczę •
ó
wypędzony", „Czekam na ciebie, paw większości wypadk w
taka nie, w schronisku na Snteżnej,
jak
jes~ brutalna rirawda - po 14 . dniach t dziesiątki bezdomnych", „Pies brokonczy się psie zycze. Pzes me ode- ni ciebie I twego mienia, bro1i i ty
brany przez wtaścic1ela, nie nabyty psa przed g!odem i chlodem".
na psiej gteldzie, bądź okaleczony .
po dwóch tygodniach jest usypiany.
W schronisku tym
są tylko
dwa
psy: Diana i ostatni nabytek - Bela,
Gospodarstwo przy ul. Snieżnej jest które zostaty przygarnięte przez praniesamowicie ciasne i naprawdę nie cowników azylu, i pozostaną tu do
ko1ka swego żywota.
ma tu warunków, by
pozwoiić na
dluższy psi żywot. W 23 wybiegach
Dodajmy jeszcze, że nasz maty 1·e- w prowizorycznych warunkach portaż „pod psem"
ma też pewien
nie ma możliwości prowadzenia przez akcent
optymi~tyczny. Jak nas poincą..t11 rok hotelu dla psów,
który w formowała kierowniczka. schroniska,
1~i:!e cteszu stę tak wielkim powow tym roku kosztem 1,5 mln
dzeniem. Przebywa!o tu ok. 100 pie- jeszcze
zostanie wybudowane przez Zak!asków; wtaściciele, wybierając się na zl
dy
„Feniks",
które zabierają na buurlop, powierzali swoich ulul>ieitców
personelowi schroniska. Dawali je w dowę swoich zakladów teren przy ul.
dobre ręce, bowiem 18 pracowników Snieżnej, nowoczesne schronisko dla
tej pożytecznej placówki, prowadzo- psów. Zadaszone wybiegi, wyizolodla psów, a także na
nej
przez Towarzystwo Opiek! nad wane boksy
hotel dta kotów, dalej - nowoczesn11
Zwierzętami,
zasługuje na s!owa ubudynek
administracyjny,
garaże,
znania. Są to ludzie. którz11 kochają
kuchnia z prawdziwego zdarzenia psy, mają dla nich sympatię.
oto
jak
będzie
wyglądatf;
nowoczesne
Roczne utrzymanie sc/u·oniska kodla bezdomnych zwiesztuje przeszlo 100 tys. Zl, zaś z giełd schronisko
oraz prowadzenia psiego hotelu uz11- rząt.
skuje się ok. 80 tys. zl.
Każdy pies
JERZY KRASKOWSKI
jest tu szczepiony i badany przez lekarza weterynarii.
Dwóch pielę[łnia
Fot.: A. Wach
ny dba o to, aby w czasie pobutu
w schronisku psy nie były głodne i
czu/11 się dobrze.
jąc, że

Na dalekich
krańcach Łodzi przy
ul. Snieżnej, od kilku już lat bezdomne psy mają swój krótkotn.va!y azyl.
Codziennie, z calej Łodzi zwożone są
tu bezpaitskte, wystraszone i glodne
czwo1·onogi. Rasy różne, ale przeważają poczciwe kundle, choć zdarzają
6ię też owczarki. pudle, bernardyny.
Ich ujadanie jest przejmujące. Zza
siatki patrzą na ciebie smutne oczy
i choć s!ychać szczekanie
gdy
człowiek zbliża się do wybiegu. pies
zaczyna się lasić ,jak gdyby oczeku-

w kilku

~

:
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W odpowielLl na informację zaw „DL" pt. „Ludzie
i automaty" (27.11. 1974 r.) MPK :

mieszczoną.

wyjaśnia:
,.Os~rzeganie pasażerów o
tycznym zamlmięclu drzwi

autoanaw wo.
zach
zmodernizowanych odbywa
się przez
podanie
dwukrotnego
sygnału
dzwonkiem.
Obowiązek
ten nałożony został na motorniczych z chwilą wprowadzenia tych
pociągów do eksploatacji.
Stwierdzone wypadki
nieprzestrzegania powyi'.szego obowiązku
przez
niektórych
motorniczych
były
powodem umieszczenia tego
zagadnienia w tematyce szkolenia
okresowego
służby
ruchu
w I
kwartale br. oraz wydania i>Qno.wnego polecenia z jednoczesnym o.
strzeżeniem
stosowania
sankcji
karnych".
Dziękujemy za wyjaśnienie. Nie
wątpimy,
że
teraz
naciśnięcie
dzwonka nie sprawi już kłopotu
żadnemu motorniczemu.

R.

RODZICE! Szczepienia to najskuteczniejsza broń przeciw chorobie Heinego-Medina
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TELEFONY
=
: ~~!~~~~~:r~~lefoni~~n:66 _ 11 ,
=Pogotowie Ratunkowe
: Pogotowie MO
-

-

-

-

-

-

WAŻNE

03

595 _55
09
07
: Informacja kolejowa
655-55
: Informacja PKS 265-96, 547-00
: Pogotowie wodociągowe
R35-4i
_ Pogotowie gazowe
395-85
: Pogotowie energetyczne
334-28
• Pogotowie ciepłownicze
253-11
:
:
TEATRY

EWIELKI

- godz. 19 „D001 Pasquale"
POWSZECHNY - godz. 19.15 „Bil:
ly kłamca"
NOWY - godz. 17 .Medea"
: MALA SALA - godz. 20 „Moty1e
_
są wol<ne"
: JARACZA _ nieczynny

=

:

l

.:..-------·--------- E 1\'IAŁA
:

9

18, godz. 19

:

:
:
:
::

SCENA -

TEATR 7.15 -

SM~Z~~~~~

nleczynna

=
=
5
=

HALKA
19.30
„Kropka,
kropka,
przecinek" (A) (radZ.) od lat 7 :
godZ. 16,
„Swiadek koroomy"
(wł.) od lat 18 godz
17.45, 20 :

„

1

:J!~A
dug.'.~~'.A~~~to"odwś~~~s~i ~
godz. 15.30. 17.30, „Narkomani" :

=

(USA) od lat 18 godz. 19.30
MLODA GWARDIA - „Pechowy
zalotnik"
(A) (radz.)
od lat 11
godz.
10. 11.45.
13.30, „Zbrodnlar
ika czy ofiara" (jap.) od lat 18
godz. 15.30, 17.30, 19.30
MUZA - „Wykryć szpiega" (A)
(radz.) od lat 14 ~odz. 16, lS.
20
OKA „Zlodzlej samochodów"
Cradz.l od lat 14 godz. 12. 14
16, „Sla~jm czarn~wlosej d~
~ozy~l''20 ug.) od at 18 g
·
· ·
POLESIE - „Bułeczka"
od

la~ ~ ~;>d j·

1

(po.;J

l;, ·.t~jedfs'

:

=·

:

$

::I

$
~

;;
:

:
:

$
„

a

3l~

::I

wie ze
ap. 0
at
· g.
POPULARNE
„Grubasek"
(czeski) od lat 11 godz. 17,
„Czekając :na życie" (ang.) od
lat 16 godZ. 19
PIONIER - „Komaindosi"
(Wł . ·
~~~) 20 od lat 16 godz. 15 ' 30•
POKÓJ „Gorący śnieg"
(A)
(radz.) od lat 14 godz. 15.30.
17.45, 2-0
REKORD - .,Niebieskie jak Morze Czarne" (ool.) od lat 14
godz. 15.30. 17.30,
„Dziewica I
~~Jlian" (ang.) od lat 16 godz.
ROMA _

godz. 19.15 •• Naigle

:

DKM - „Poczekam aż zabijes2" :
(czeski) od lat 14 godz. 18, 18 „
20
ENERGETYK - nieczynne
KOLEJARZ - nieczynne
GDYNIA
„Boy Fl'iend" (B) :
caing .) od lat 11 godz. 10, 12.30, :
15, „Dziewczyna z gór"
(Al $
(jug.) od lat 16
!lodz, 17.30. :

SOJUSZ _

„
3
„

;

:

§
::

:
;
:
;:
:

:!
5

n 1eczynne

„Oto jest glowa roraj ~

~l~o. <f8>.4s'.~t>

- godz. 19 „Kariera
od lat 14 godz. Ei
Na giełdzie, która zawsze cieszy się
:: !Nikodema Dyz.my"
STOKI „Ciemna rzeka" (Al :::
zainteresowaniem, kupowane są prze: ARLEKIN - nleczyn.n:y
(poi.) od lat 14 godz, 1~.30. : ·
ważnie psy rasowe
choć zdarza się
: PINOKIO - godz. l<l „Gdy lalkJ.
17.45, 20
także, że I kundle znajdują nabyw<nie śpią"
SWIT
„Mor'derea samotnych :
ców.
Niestety. przeważająca więk
.ł. W 25 Rejonowej Bibliotece dla
ktorem Uniwersytetu Lódzkiego - ::
kobiet" (NRD) od lat 18 god.z, :
szość tych stworzeit czeka nieuchronDorosłych (ul. BoYa-żeleńskiel!o 15l . prof. dr hab. Januszem Gńrskim.
MUZEA
15.30, 17.45, 20
ny los uśmiercającego zastrzyku.
dziś o godz. 18 spotkanie z JM Re.ł.
Otwarcie wystawy rzeźby MJchala Galkowicza
dziś o godz.
(ul. Więckowskiego 36)
DYŻURY APTEK
17.30 w gmachu Teatru Wielkiego :_ SZTUIU
godz. 12-19
...
nadeszlo
pismo ze Spóldzielni
przy pl Dąbrowskiego
nowskiego do Ogórkowej), ponie:
ffiSTORII
RUCHU
REWOLU•
Piotrkowska
127, Jaracza 32, :
Pracy „Akord".
Oto jego frag.ł. Klub przy ZL LK
(ul. Piottważ zosta!a ona zniszczona w czaCYJNEGO
(ul.
Gdańska
13)
Rzgowska 51, Sporna 83, INiciar- ,:i
menty: „ Warsztaty znajdujące się
kows.ka 135) zaprasza młodzież na :
sie budowy stacji obsługi samogodz. 9-10
n !ana 15, Pabianicka 218, Lanoprzy al 1 Maja 47 nasza spotdzielpokaz pt. „Kosmetyka mlodzieżowa •
chodów. Chodnik obok stacji zoARCHEOLOGICZNE
nia przejęta od spóldzielni „Ster"
I
ETNOGRA•
wa
129/131, Obr. Stalingradu lS
na wiosnę" - dziś o godz. 19.
stał ca!kowicte zasypany ziemią i
w lipcu 1973 r.
Od tego czasu
teraz nie można z niego korzyFICZNE (pl. Wolności 14) godz.
=$
.ł. Zarząd Kola Przewodników Miel
nikt z domu p1·zy ul. Zakątnej 13,
stać.
Po drugiej stronie ulicy
12-19 (wstęp wolny)
DYŻURY !!IZPITALI
skich I Terenowych w Lodzi zawiapoza
Ob. Romanem Sikorą,
nie
zbędną ziemię wysypano nie na
damia
swych
członków
i
sympaty• HISTORII WLÓKIENNICTWA (uL
skarżyl się na zapach benzyny".
•
chodnik, a na trawnik.
ków, że przeniósł swą siedzibę do :
Potem
jeszcze
informacja,
(Piotrkowska 282) godz. 10-17
że
Szpital 1m. Madurowicza - ul.
świetlicy Szkoły Podstawowej nr 36 :
sprawdzano
to w
EWOLUCJONIZMU
mieszkaniu
(Dark SienFornalskiej 37 - dzleln•ca Pole- :;
Sądzę, że czas już,
żeby
ktoś
przy ul. A. Struga 24 (parter) i tam :
skarżącego się (jest nawet odpis
kiewicza) godz. 10-18.
sie oraz z dzielnicy Górna oo- i:
przy pomniał sobie
o Glinianej i
odbędzie
się
kolejne
cośrodowe
protokólu
komisji),
lecz
nie
:
radnie K z ul. Przybyszewskiezająl
się
jej uporząakowaniem.
(20
bm.)
zebranie
przewodników :
stwierdzono zapachu benzyny ani
LóDZKIE ZOO
go 32 I Zapolskiej 2
„
Chodzenie po jezdni - bo po załódzkich
1 terenowych.
Poczatek
ropy, nie byla ich również w kasypanym chodniku przecież nie
Szpital Im, Kopernika
ut. ;
godz. 18.
nale.
Uwagi naszego Czytelnika
można nie jest
ani wygodne,
czynne w godz. 9-15.30 (kasa
Pabianicka 62 - dzielnica Górna
potraktowano
jako
„wyraźnie
ani bezpieczne".
:
czynna do godz. 15)
poradnie K
ul. Odrzańska 29, ,,.
przesadzone i nie odpowiadające
Cies1.kowsklego 5, Rzgowska 170. :
Stały czytelnik H. R.
rzeczywistości".
:
lt I N A
Felińskiego 5,
•
:
Szpital im. H. Jordana ul.
W zakończeniu pisma czytamy:
:
BALTYK
„Ojciec
chrzestny"
Przyrodnicza
7/9
·dzielnica
Ba„
„RównoczeSnie nadmieniamy, że
Adres Reflektorka:
„Dziennik
:
(USA) od lat 18 godz. 8.30, 12,
luty poradnie K ul. Sędziowska :
z a b r o n ! o n o (podkr. R.) zle•
15.30, 19
'Lódzki",
ut .
16 i Libelta 5 oraz z dzielnicy :
Piotrkowska
96
wania do kanalów jakichkolwiek
:
LUTNIA
„Samurai
1
kowboje"
Sródmieście 1><>radnia K ul. KopPaństwowy
inspektor
s&l;litarny
m.
90-103,
Lódt,
„Reflektorem
p-0
pozostalośct benzyny lub ropy".
(fr.) od lat 16 godz. 10, 12.15,
cińskiego 32.
Lodzi przypomina, że do 23 marca :
Lodzi", Nasze telefony:
337-47,
Dziwny doprawdy jest ten dopibr. trwają szczepienia
14.30. 17. 19.30
przeciwko •
Szpital Im. H. Wolf - ul. La341·10.
sek: nikt niczemu nie winien, ale
chorobie Helnego-1\tedlna.
: POLONIA - „Samuraj I kowbogiewnlcka 3ti36 dzielnica W!- :
mu się zabrania! ...
Szczepienia odbywają się we wszy- :
je" (franc.) od lat 16 godz. 10,
dzew I dzielnica Bałuty oprócz :
PISZCIE DO NAS I TELEFO12.15,
14.30,
17,
19.30
stkich
poradniach
poradni
„D"
K
ul.
I
Sędziowska i Li- :
żłobkach. :
Przyznajemy jednak, że to naNUJCIE, CZEKAMY!
Termin szczepień nie będzie prze- : PRZEDWJOSNIE
„Węgorz za
belta oraz z dzielnicy Sródmieś- :
sze zdziwienie nie by!o już tak
:
300 milionów" (wł.) od lat 16
cie poradnie K ul. Nowot.ki 60 :
wielkie,
gdy otrzymaliśmy odpis
- - - - - - - dlużony.
:
godz.
10,
12.15,
14.30,
17,
19.30
i
1-0 Lutego 7/9,
:
pisma
państwowego
inspektora
sanitarnego dla dzielnicy Polesie,
WISLA
„Królowe Dzikiego
Chlr
t
ól
:
zachodu" (franc.) od lat 14 i:.
urg 8 og na - Szpital im.
skierowanego
do autora notatki
10 12 15 14 30 17
n
Jordana (Przyrodnicza 7/9)
•
wydrukowanej
w
Reflektorku:
:
.
·
· •
• lu .30
Chirurgia urazowa - Szpital im.
„W dniu Z3. II. 1974 zosta!a doko:
WLóKNIARZ
„Ojciec
chrzestKopernika
(Pablanlcka 62)
...
nana kontrola posesji przy ul. Za:
ny" (USAl od lat 18 godz. 9.30,
Laryngologia
Szpital im.
kątnej 13 oraz przy al. I Maja 47,
:
13, 16.30, 20
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
gdzie są warsztaty sp-ni „Akord",
:
Okulistyka
Szpital
im. Bar- :
w wyniku której paitstwowy in1. W dniach od 22 do 26. III. br. w godz. od 6.30 do 17
0
30
spektor sanitarny wydal polecenie
ulice: Wiekowa, Wojenna, Letniskowa. Altanowa, Skrajna, Betonowa od
dzleniewypuszczania
do kanału woSkrajnej do Przyjemnej , Raduńska, Starowa Góra i przylegle.
:
10, 12.15. 14.30, 17, 19.30
cięca
Szpital im. Korczaka :
dy po spłukaniu elementów samo2. w dniu 2;;. m. br. w godz. j, w.
„Miłość
straceń(Armil Czerwonej 15)
:
chodowych,
które byty poprzedulice;. Żeromskiego str. nieparzysta od Kopernika clo nr 107, żeromskie  : ZACHĘTA
nio myte ropą lub benzyną. Zago str. parzysta od nr 74 do 90, Zamenhofa str. parzysta od ~e :
~~.w~
•
, ofo lat 16 godz. 10,
_
C~l~~l~~\a
lm.sz~~i.~~~~e·i:iu;~:;;~
8
kaz istnieje
od dnia podpisania
romskiego do nr 30, Zamenhofa str. niepatrzysta od Żeromskie
protokó!u".
• r..DK - „Ty i ja" (radz.) od lat
cińskiego 22)
:
go do nr 21 i Kopernika od nr ·22 do 30.
:
16
d
Toksykologia - Instytut Medy- ...
3.
W
dniach
od 25 do 26. III. br. w godz. j. w.
•
go z. 15 .1 5, 17.30, 19.4~
cyny Pracy (Teresy 8).
:.
Prawda, że teraz jest to już do„Doktor Popaul"
ulice: Obywatelska od Janiny do Nowych Sadów, Sowińskiego, Konaro- : STYLOWY syć jasne? Tylko skąd ta pew(franc.) od lat 16 godz. 16, ia.
:
wa, Sasanek. Leszczy nowa, Jaworowa, Wiązowa i Przedwiośnie. •
ność spóldzielni „Akord", że nasz
20
NOCNA POMOC LEKARSKA :
4.
w
dniu
26.
III.
br.
w
godz.
j.
w.
Czytelnik przesadził i odbiegi od
STUDIO - „Czyż nie dobija Się
osiedle Widzew bi. 33a,34a, 42. 43, 35a, 41 I hydrofornia przy bl, 41.
rzeczywistości 7
R.
:
koni"
(B)
(USA) Od lat 16
Nocna pomoc lekarska Stacji :
5. W dniach od 27 do 30.U~. br. w godz. j. w.
przy- :
godz. 15.45. 18. Projekcja DKF
Pogotowia Ratunkowego przy ul. ;:
ulice: Czahary od Franciszka do Torfowej, Zalewowa, Tortowa
Zapomniana ulica
:
- godz. 20.15
Sienkiewicza 137, tel. 666-66.
:
leg le.
: TATRY
„Cl wspam!ali rn!oOgólnolód7kl Telefoniczny Punkt :
S. W dniach od 27. III. do 2. IV. br. w godz. J, w,
dzieńcy na swych szalejących
Informacyjny
dotyczący
pracy :
ulice: Czahary od Franciszka do Pustynnej, Basenowa, Nizinna, Kolo- :
„Drogi Reflektorku/ W zeszlym
gruchotach" (B) (ang .) od lat
placówek służby zdrowia, telefon :
brzeska. Zenitowa, Franciszka od Czahary do Człuchowskiej . Drzy- _
ro ku późną jesienią naprawiano
11 godz. 10, 12.30, 15. Pożegna615-19, czynny Jest w godz. 7-21 :
mały, Pustynna, Laskowicka i przylegle,
Kujawska. Spadkowa, :
jezdnię ul. Glinianej (od ul Limanie z filmem: „Kapryśne lato"
oprócz nledzl~l i świąt.
:
Glebowa , Chochola, Kłosowa . Lechicka, Nasienna I Hektarowa.
wieś: Wódka, Sokołó w, Zimna Woda, Huta Aniolów i Franin,
2075-k 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Komu okulary1 f...
Ciekawą t dość osobliwą historię przekazal nam p. M. (nazwisko znane red.). Otóź nasz Czytelnik zamówi! okulary w sklepie
„Foto-Optyki" przy ul. Obroitców
Stalingradu 13. Nie chcąc potem cho
dzić tam na próżno,
odczytal ze
atempla na kwicie numer telefonu
sklepu (340-37)
i zadzwonil. żeby
zapytać, czy okulary już gotowe.
Odezwal się
gabinet zabie[łotvy
poradni MPK przy ul. Piotrkowskiej 77. Zatelefonowal po
raz
drugi - znowu poradnia! Zapyta! o numer telefonu podano
mu 340-37.
0 P-rzecież to „,FotoOptyka" ! - powiedzial z p1'zekonaniem, bo mia! przed sobą stempel, a na nim
wyraźny
numer
sklepu, a nie przychodni
slużb!J
zdrowia.
„Proszę pana odpowiedziano mu
ze zniecierpliwieniem - nie pan jeden zamiast do
„Foto-Optyki" telefonuje do nas,
ale ten numer należy do poradni
już co najmniej kilkanaście lat!"

Reflektorek

też

zatelefonował

pod numer 340-37, porozmawial
sobte z poradnią MPK i nastuchal
przykrych uwag zaadresowanych do „Foto-Optyk!", która nie
sobie trudu sprawdzenia co
jest na jej własnej pieczątce.

się

zadała

Komu tu
naprawdę potrzebne
okularu? Medice, cura te Ipsum!
(SZ)

Jak to rozumieć 1
„Czlowlek nte samochód pisal do nas 16 lutego p. Roman
Sikora - i nie lubi zapachu benzyny". Po notatce w Reflektorku
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Pałacu

Sportowym, godz. 17 .30

AOllUROlll
Na lodowisku Pałacu Sportowego
rozegrane zostanle interesujące spotkanie międzynarodowe pomiędzy reprezentacja Polski I drugą narodowa drużyną CzechoslowacjL Dzisiejsi przeciwnicy Polaków reprezentują
(dowiodły tego
chociażby ostatnie dwa mecze w !NRD, gdzie CSRS
II wywalczyła zwycięstwo I remis)
wysoki poziom. Nasi kadrowicze w
spotkaniach
rozee:ranych za Odrą
wypadli mniej
korzystnie. Trzeba
.Jednak mieć na uwadze fakt, że
trenerzy A. Jeg'Orow i M. Chmura

Po nieudanym występie w Poznaniu

ski składa<! się będzie s zawodników: bramkarze; J.\:osyl, Tkacz (rezerwa - Słowakiewicz), obroricy Fryzlewicz, A. Słowakiewicz, Góralczyk, Czachowski, Potz, Kopczyński
(obaj LKS) oraz Janiszewski i Feter.
W napadzie mają szamę wystąpi<!:
Kacik, J, Słowakiewicz,
Ziętara,
Badkiewicz,
Chowaniec
(wszyscy
Podhale), Ob!ój, żurek I Piecko
(Baildon), W, Tokarz, A, Tokarz 1
Malicki (GKS Katowice) oraz Szeja
(Naprzód). Pod uwagę brany jest
młody

niedzielnych mistrzostwach przenaszego okręgu startowało
zawodniczek I zawodników. 28
najlepszych biegaczy Lodzi I województwa weźmie udział w przełajo
wych mistrzostwach Polski, które
od będą się za 2 tyi:odnle w Kielcach.
Szlroda, te nie wystartował K. Maranda, który tym samym stracił
prawo udziału w mistrzostwach Polski (chyba PZLA zastosuje w stosunku do tego zawodnika wyjątko
W

297

tolerancję).

W paszczególnych

konkurencjach
M. Baranowski,
Chudecki, H.
Przepióra, W. Slcowron, E. Wo.it:vra,
W. Koniarski, J. Rębacz, K. Klimko.
w klasyflkacJi klubowej zarówno
wśród kobiet, Jak meżczyzn zwycieżyl LKS.
zwycięstwa odnieśli:
D. Kozłowska,
R.

sporcie zawsze tak bywa, że
są
zwyctęzcy
i pokonani. Sztuka polega na tym jest to
zresztą nielatwą rzeczą by umieć przegrywać. Ostatnio dużo mówi się o wychowaniu
mlodzteży
przez zarządy klubów,
kadrę
trenerską
i instruktorską.
Chcemy bowiem, by na boiskach
mlodzt ludzie w rywalizacji sportowej potrafili zachowywać się nienagannie. Oczywtfote przykład dobrego
zachowania powinni dawać nie tylko zawodnicy, ale
t (a może przede wszystkim) dztalacze, wychowawcy
i trenęrzy.
Z przykrofolą wypada nam wróctó do niedzielnego
meczu
koszykówki kobiet ŁKS - Wisla (Kraków),
które to spotkanie. jak powszechnie wiadomo, zdecydowalo o tytule mistrza Polski na rok bieżący. Jedynym poważnym zgrzytem w tym
pojedynku bylo,

spisujący

się

Podhala Iskrzycki.

drugiej

reprezentacji CSRS
najprawdopodobniej z hokeistów, którzy brali udział w meczach w NRD.
Oto ich
nazwiska; Svitana, Kostka, Adamik,
Chałupa, Horacek,
Kacir, Sandrlk,
Lukac, Sykora, Honc, M. Novak,
Novy, Vyborny, Mlklosovic, Mec,
Beranek. Rezerwowi - bramkarz
Kopoun oraz zawodnicy w polu V Lukac I Sterbak.
Przypominamy, że mec.: rozpocznie się o godz. 17.30. Bilety w cenie 28, 21, 16 I 9 zł w kasach Pałacu
Spartowego można będzie zakupić już od gOdz
14.
(W)
Skład

Okazuje się, te pordka pllkarzy Stall Mielec z ROW w Rybniku przed tygodniem nie była dziełem przypadku. Mistrz Polski nle
zachwyci! także w niedzielnym pojedynku z Pogonią Szczecin, Tylko skutecznym Interwencjom świetnie dysponowanego w tym dniu
obrońcy Kosińskie&"o mielczanie
mogą zawdzięczać
bezbramkowy
wynik.
DLACZEGO JEDNAK MARTWIMY SIĘ NIEPOWODZENIAMI
STALI, SKORO MAMY WLASNE I TO WCALE NIEMALE KLOPO·
TY NA WLASNYM POOWORKU? Otó:I: wielu kibiców mieleckich
obawia się porażki ich pupilów w kolejnym meczu ligowym z LKS,
co byłoby po myśli sympatyków łódzkiej jedenastki.
Czy jednak możemy spodziewać się takiego obrotu sprawy? Raczej wątpliwe! Podopieczni trenera P. Kowalskiego sprawili w niedzielę kolejny zawód, przegrywając w Poznaniu z Lechem (l:Z),
Zdziwił nas I to mocno, eksperyment polegający na desygnowa•
niu do ataku etatowego obrońcy - Bulzackiego, Jak się okazało,
eksperyment ów nie „wyszedł". Mamy więc nadzieję, że do podobnych eksperymentów nie dojdzie w przyszłości, Mecz w Poznaniu
dowodzi niezbicie, że napad LKS stanowi nadał najsłabsze ogniwo
drużyny. Ba, tylko że i pozostałe formacje też nie zdają skutecznego egzaminu.
Nic nie przyniosły nowego w grze łódzkiego zespołu - jak dotychczas - posunięcia polegające na skorzystaniu z mlodych pilk~rzy (np. Cichego w Poznaniu), Po prostu młodym kandydatom do
p1erwszollgowego zespołu brakuje tak niezbędnego w twardej walce o ligowe punkty doświadczenia.
Jeśli dodamy jeszcze, że I rutynowani rozgrywający (np. kadrowicz Drozdowski) nie zachwycili swą grą w meczu z Lechem, to
nie ma co ukrywać, Iż nie widzimy jakoś szansy na w miarę korzystny rezultat niedzielnego spotkania z mielecką Stalą.
Chyba, że w grze jedenastki LKS nastąpi jakaś cudowna metamorfoza. Oczywiście na plus, W co należy raczej wątpić, A może
nie będziemy mieli racji?
Oby!

świetnie

obrońca

wyłoniony

Eksperyment nie zdał egzaminu

łajowych

wą

tak kierują przygotowaniami repre•
zentacji, abY najwyższa forma przy
szla w okresie kwietniowych mistrzostw świata grupy „A" w Helsinkach.
Mamy nadzieję, że już w dzisiejszym meczu, mając przed sobą wymagającego
przeciwnika, polscy hokeiści zaprezentują grę
w dobrym
stylu, a być może (czego gorąco ży
czylibyśmy
sobie) rozstrzygną pojedynek na swoją korzyść.
z informacji. jakie udało nam się
uzyskać wczoraj, reprezentacja Pol-

ostatnio

przełajowcy

będzie

Futbolowy biznes
Awans do finalu mistrzostw świata
reprezentacji AustraLtl napełni/ kieszenie jej ptlkarzom.
Kadrowicze otrzymali wysokie premie, lecz na tym
nie skończyly się lch dochody. Spory zysk przyntosla im plyta z nagraniem chóru pi/karzy pt.: „Nous
sommes les Socceroos". Zdjęcia pt/karzy używane są do reklamu. Planuje się wudanle specjalnego albumu
po.~wlęconego
zwycles1dm
elim!naciom, ze sprzedaży któreqo kadrowicze otrzymają również procent.
Jak wiadomo t nasi piłkarze rówspróbowa!I sil w sztuce wokalnej. Nie myślą jednak o wydawaniu
specjalnej plyty.
nież

persona
Arbiter
non grata
I-ltgowy klub holenderski FC den
Haag zwróci! się ostatnio do komisji
sędziowskiej Związku Pilkarskiego o
nietypowanie na mecze mistrzowskie
tej drużyny p. Joopa Vervoorta. Arbiter ten zdaniem s11mpatyków druzyny
tendencyjnie prowadzi mecze I wyraźnie krzywdzi Ich zespól. Każdora
zowe pojawienie się sędziego Vervoorta na boisku FC den Haag kończy stę
%amieszkami, a sam arbiter opuszcza
murawę boiska pod eskortą poL!cj!.

oględnie mówiąc, niewłaściwe zachowanie się trenera
krakowskiego zespolu, Ludwika Miętty.
Nte potrafil
on utrzyma/ swych nerwów na wodzu.
w momentach, gdy prowadzenie uzyskiwały koszykarki LKS, L.
Miętta denerwowal się na sędziów, używał niewybrednych określeń. siejąc ogólne zgorszenie, Nie oszczędza!
przy tym i swoich zawodniczek.
e względu na dobre obyczaje nie możemy przytoczyć „wiązanek",
jakle posyła/ pod różnym!
adi·esamt krakowski trener.
Czy takt właśnie
doping dobrze wplynąl na zespól Wlsly - bardzo w to wątpimy. Pozostaje jednak faktem, że jego
zachowanie się na meczu w Łodzi
b11lo karuaodne
i t11lko opanowania obu arbitrów nie doprowadzllo do
skandalu.
(SKB.)

Mamy nadzieję, że w ślady kibiców
holenderskiego klubu nie pójdą sympatycy futbolu w Łodzi I województwie. Liczne przykłady, chociażby z
jesiennej rundy rozgrywek klas niż
szych (okręgowej a także „A" l „B")
dowiodły bowiem, te kibice poszczególnvch drutyn najczęściej obwiniali
sędziego wówczas kiedy Ich
pupile
przegrywali na botsku.

Z
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R· NURSKI

10.00 Wlad. 10.08 Muzyka w twoim
domu. 10.30 „Sława 1 chwała" - odc.
Wielkie przeboje.
11.00
Non
stop melodii. 11.18 Nie tylko dla
kierowców. 11.25 Co słychać na świe
cie. 11.30 „Koncert przed hejnałem"
12.05 z kraju I ze świata. 12.20 Gra
Jan Kuzio - skrzypce. 12.25 „Pocałuj mnie. Kasiu" fragm, musicalu. 13.00 Dla was grarpy i śpie
wamy. 13.15 Rolniczy kwadrans. 13.30
Beat>owe kwartety. 14.00 Technika I
biosfera. 14.05 z tańcem I piosenką
ludową. 14.30 Sport to zdrowiP
14.35
Koncert życzeń. 15.00 Wiad. 15.05 Listy z Polski. 15.10 Muzyczny omnibus. 15.35 w kręgu Jazzu. 16.00 ·wiadomości.
16.10
„Leksykon polskiej
piosenki". 16.30 Aktualności kulturalne. 16.35 Melodie z Kraju Rad.
17.00 Radiokurier. 17,20 Wioski konkurs. 18.00 Muzyka I aktualności.
18.25 Kronika muzyczna. 19.00 I wydanie dziennika 19.15 Gwiazdy świa
towych estrad. 19.45 Rytm, rynek,
reklama. 20.00 IN'URT - „NiepowoTELEWIZJA
dzenia szkolne".
20.20
lnterserwis.
20.47
Kronika sportowa. 21.00 PoPROGRAM I
radn!Jc językowy. 21.15 „B::irtok dla
wszystkich". 22.00 II wydanie d?.ien6.30 TV Technikum Rolnicze (Wl.
nika.
22 15
Mikrorecital wieczoru 7.110 TV Technikum Rolnicze (Wro•
22.30 Studio nowości. 24.00 Wiad.
cław), 8.55 „Szkoła uczuć" odc. IU
film seryjny
prod. franc. (kolor. (W). 9.50 „oaza Kara-Kala"
PROGRAM II
film. dok.
prqdukcll radz. (kolor,
8.30 Wlad. 8.35 Mój ' dom, moje o- W).
10.00
„Siedemnaście
mgnień
sledle. 8.55 Muzyka spad strzechy. wiosny" - film seryjny prod. TV
9.00 Humanizm nieprzekreślony. 9.30 I Radz. odc. V CW). 12.00 Języ-k ool3 razy walc. 9.40 „O wujku czaro- ski dla IV kl. lic. Tadeusz >;ódzieju" - słuch.
10.00 °Kto się 2 żewicz „Kartoteka" (W). 13.45 TV
czego śmieje.
10.30 Muzyka opero- Technikum Rolnicze (Wrocław) . 14.30
wa. li.OO „Na przykład Plewa" - TV Technikum Rolnicze (Szczecin),
fragm. 11.20 3 razy tango. 11.30 Wia- 16.30 Dziennik (kdlor. W) . 16.40 Bedomoścl.
11 .35 Rodzinny tor pr·ze- atrix Potter: „Krawiec l jel'(o kot"
szkód. 11.40 Skrzvnka ooszuklWRnia (W) . 17.05 Z ludowe~ szkatuły - Na
ro<:lzin PCK. 11.45 Od Tatr do Bal- spiskiej ziemi (Katowice). 17.35 Dla
tvku. 12.05 Komunikaty (Ll. 12.10 młodzieży
„W bliskim planie"
T0111 i !Ast (Ll. 12.13 Gra Konstanty (W). 18.00 Dla mtodzieży - „CzloKulka (l,). 12.40 w relaksowym na- wiek na miarę naszych czasów"
stroju (L). 13.00 Rozooznaiemy in- (W). 18.25 Wiadomości dnia. 18.30
strumentv. 13.20 3 razv rock. 13.30 Program pub!.' „Dorośli w szkolnej
Wiad. 13.35 „!'7.eść ludzkich ist1"1eń" lawie" (L) 18.45 ·Program pub!. (W).
- opow, 13.55 Minlor7'!gląd folklo- 19.10 Przypaminamy. radzimy <Wl.
rystyczny. 14.00 WięcAi, lepiej, t•-, 19.20 Dobra.noc (kolor. W). 19.30
niej. 14.l!i Tu Radio Moskwa. t4.35 Dziennik (kolor, W). 20.20 „SiedemUtwory fortPoianowe.
15.00 zawsze naście mgnień wiosny" film ser.
o 15.00. 15.40 „Zagadki muzycrne" prod. TV Radz. - odc. V CW). 21.35
(L). 16.00 Urząd~enie ZiemL 16.15 Wlad. soort. (kolor, W). 21.40 Swiat
Barok dla wszvstklch. 1R.45 Aktual- I Polska (kolor)
22.25
Feralny
noścl łódzkie (Ll
17.00 Zeso<>ly ka- dzień"
angielski program rozmeralne (L). 17.15 „Studenci a kul- rywkowy z serii: „Dave Cash przed
tura" - dyskus.J~ (Ll 17.30 Koncert stawia„.'' (kolor, W). 22.50 Dziennik
solistów (L) 17.55 „Bohaterowie na- (kolor, W)
szych szkól I drużvn" - reo. dtw.
PROGRAM U
(L). 18.20 Terminarz muzyczny. 18.30
Echa dnia 18.40 Drogi ooznania. 19.00
z nagrań M. Kosza. 19.15 Lekcja ję- 17.25 „Orbita" - magazyn nauki t
zyka ang.
19 30 Ma~azyn Uteracko- · techniki (kolor). 17.50 Swiat w kamuzyczny pt. „Zbliżenia nr 2". 20.30 merze
naszych reperterów
w
.. Portret miasta
Tarnobrzeg" . programie filmy dok. prod. pol. 1.
:n.oo Kwadrans muzyczny. 21.15 o Sąsiedzka wsoólpraca,
2.
Dobre
nich warto posłuchać. 21.30 z kraju wspomnienia. 18.15 „Ja gore" - nn1 ze świata. 21.50 Wlad. spart. 21.55 we1a filmowa.
18.45
Slim John Rozmowy o wychowaniu 22.05 st.o- kurs padstawowy jezyka ang. lekcja
leczne aktualności muzyczne. 22.20 22. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik
Kalejdoskoo kulturalny. 23.00 Mię- (kolor). 20.20 Rozkosze łamania glodzynarodowa
Trybuna Kompozyto- wy. 20.55 „Chciałbym być t>Oetą" rów - Pary:I: 73. 23.30 Wiad.
recital plooenkarza Les„ka Dluizosza
(Kraków). 21.20 24 godziny (kolor).
PROGRl\M ITT
21.30 Teatr Sensacji' John Boynton
Priestley - .. Zaciemnienie w Gret12.0~
Z kraju I ze świata. 12.20 ley". 22.4S Sprechen Sie deutsch?
„Dla Uli"
gra Studio Jazzowe PR. powtórzenie lekcji 20 .Jęz. niem.
10.40

także

Najlepsi

W dniu 16 marca 197ł r. zmarła
nagle, przei.ywszy lat 52, na.s1„
Zona, Mamusia,
Córka, Sie>stra. 1 Babcia

najukochańsza

Susan potrząsnęła głową,
potem się rozmyśliła. W oczach
matki wyczytała głęboki smutek. Przysunęła ' więc sobie talerz
i zaczeła żuć z przymusem, bez apetytu. Ten dzień zaczynał się
fatalnie. Przebudzenie I minuty następne miały 'zazwyczaj de·
cydujący wpływ na humor Susan w ciągu całego dnia.

a

żadnych przyjaciółek.
W jej glosie czuć było lekką wymówkę.

- To prawda, mamo. Wybacz mi. Ale czemu nie pojedziesz
do Manhattanu I nie pochodzisz po sklepach.
Właśnie jest
wspaniała ekspozycja odzieży zimowej u Saksa.
- Mam wszystko, czego potrzebuję na zimę, wiesz dobrze,
Sue. A na podarunki gwiazdkowe jeszcze za wcześnie.
- Proponowałam ci często, że cle podrzucę do Manhattanu.
A kino?
- Jeżeli chodzi o filmy, to wszystko, na co człowiek
ma
ochotę, można zobaczyć w telewizji.

Wszystko więc razem zaczęło się plątać.
Koszmarne sny
matki, ponura pogoda, potworne zaległości do nadrobienia w
redakcji i fakt, że samochód oddala do reperacji, co oznacza,
że do tych wszystkich dojdzie jeszcze jedna - będzie musiała jechać metrem, albowiem szanse złapania taksówki o tej
godzinie szczytu były raczej minimalne. Mimo wysiłków nie
mogla przełknąć ostatniego jajka. Miało smak mydła. Walczyła
z pokusą, by po prostu połknąć dwa proszki nasenne I położyć
się spać. Prześpi się od siódmej do ósmej i obudziwszy się bę
dzie może w lepszej formie. Ale przeciwstawiła się tej naturalnej tendencji poddania się przeciwnościom.
- Mamo, może byłabyś tak dobra i spróbowała zadzwonić
po taksówkę? Nigdy· nie wiadomo, może się uda.

KRYSTYNA
PRUCHNIEWSKA
s domu MODLINSKA

Pogrzeb
odbędzie
się
dnia
19. Ili. 197ł r. o godz. 15.30 z kaplicy cmentarza rzym.-kat. na
Mani, o czym zawiadamia pogrą
.żona. w głębe>kim smutku

W dniu 18 marca 197ł r()kU, po
cierpieniach zmarł, opatrzony św. sakramentami, przeżywszy lat 65
S. ł P.
ciężkich

Pogrzeb

-

Nic nie szkodzi, mamo Mam pomysł.

krzykn~a

ze

swego pokoju.

Podeszła do telefonu. Karol był jeszcze w domu. Zaproponował nawet, że po nią pojedzie, na co się nie zgodziła, wiedząc
dobrze, że Karol jeszcze nie zdąży się wygrzebać, kiedy ona
dojedzie już na De Kalb Avenue. Wzięła matkę w ramiona
i trzymała w uścisku dłużej niż zwykle,

Susan umilkła, zniechęcona. Apetyt zniknął, ledwie przełknę·
la sok pomarańczowy, odsunęła nietknięte jajka na szynce i zapaliła drugiego już tego dnia papierosa.

Mamo, nie martw się. Wszystko pójdzie dobrze. I ubierz
kiedy będziesz wychodzić. Na dworze jest mgła.
- Wcześnie wracasz wieczorem?
Oczy żebrały o odpowiedź twierdzącą I Susan była zła na
siebie, że musi matkę rozczarować.
- Obawiam się, że r;iie. Barbara od miesiąca jut molestuje,
żebyśmy razem wybrały się na kolację. Obiecałam, że spotkamy się dzisiaj.
- Aha! dobrze.
Wycisnęła dwa szybkie pocałunki na policzkach matki, teby
skrócić scenę pożegnania' i szybko wybiegła z mieszkania.

- :13 -

- 54-

MĄZ,

CORK!,
ZIĘCIOWIE,
WNUKI I PRAWNUCZKI

Dnia 1' marca br.
clą
Mąt

w
z
o
w

żałobnym

tra.glc:mą

nabo-

odbędzie

się

dniu 20 marca br. o godz. 16.ł~
kaplicy cmentarza na Zarzewie,
czym powiadamiają pe>grążeni
smutku
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE,
WNUCZEK
I
POZOSTALA
RODZINA

zginął

•mler-

nus najul«)chailszy

l Ojcleo

S. ł P.
CZESŁAW MACIASZEK
Msza

poprzedzony

•wtęta.

odbędzie

za

duszę Zmarłego

al4= dnia

20 marca br.
o godz. 15 w kościele pa.raflalnym
pod wezwaniem Serca .Jezusowego.
Wyprowadzenie l!Wlok nastąpi
o godz. 18 na cmentarz św. Rocha
przy ul, Zgierskiej Ul.
lała

Dnia 16 ma.roa 1974 r. Z!JlM'I nagle, pr:seiywsey '13

S. ł P.

Można oszaleć. To
są te czasy, kiedy

Karol. Jakaż z niej idiotka. Karol mieszka? blisko De Kalb
Avenue i pracował dosłownie o cztery bloki
za jej dziennikiem. Będzie zachwycony, że może ją zabrać swoim wozem.

• domu BIELAWSKA
Pogrzeb
odbędzie
ale
dnia
19. ru. br. o gode. 15 na cmentarzu katolickim na Mani, o czym
zawiadamiają pogrąteni w smutku

STANISŁAW
MAŁOSZCZYK
żeństwem

zmarła,

S. t P.
KAZIMIERA
MACIEJEWSKA

RODZINA

Szczęśliwa, że może uczynić coś dla córki, Flora Bromovitz
wstała, pospiesznie nakręciła numer na tarc:z;y telefonu zawieszonego na ścianie. Susan korzystając z tego, poszła się prze_
brać. Właśnie kanczyla się ubierać. kiedy usłyszała głos matki.

- Sue. Absolutnie niemożliwe. Nic z tego.
miasto staje się nie do zniesienia. Gdzież
taksówkarze zabijali się o klientów?

Dnia 15 ma.rea 1974' roku
prr.etywS'a31' lat "Ił

S. t P.

- Daruj, Sue. Odebrałam ci apetyt swoimi historiami. Jedz
jajka, bardzo cię proszę.

- Wiesz, dziś znowu mlalam okropny koszmar tak S!lllllo jak
ostatniej nocy.
Susan wzdrygnęła się, następnie wzięła do ręki filiżankę kawy i pociągnęła długi łyk, żeby sobie zostawić trochę czasu do
namysłu. Postawiła filiżankę na stole i zdobyła się wobec matki
na uśmiech.
- Ależ mamo. Już tak często dyskutowałyśmy na ten temat„.
Martwisz się bez powodu.
- A jednak. skąd ten koszmar?
- Tak. Oczywiście. Pewnie, tamte koszmary. Ale cóż?
Po
prostu nastawiłaś się tylko na tę aferę. Przeżuwasz i przeżu
wasz te„. te rzeczy,
rezultat - koszmary w nocy. Oto wszystko. Nie myśl już o tym wszystkim. Widzisz dobrze, że nic
się nie stało. A więc? Dlaczego nie przewietrzysz się trochę
w ciągu dnia, tylko samotnie siedzisz w domu? To by cię rozerwało. Mogłabyś myśleć o czym innym.
·
- Wiesz dobrze, że od śmierci Mary Jackson, a następnie po
tym, jak Ann Simona wyjechała z Nowego Jorku, nie mam

i2.ll:t za JnerownJ.Cll.
u.oo 1'1a Jtłe
leckiej antenie.
15.00
Ekspresem
przez świat. 15,10 Powracająca me.
lodyjka. 15.30 Slązacy w Teksasie exodus. 15.45 Wędrowne bluesy, 16.00
Mistrzostwa świata w mikrorowkacb
- Bela Bartok - Koncert na or.kie•
strę. 16.45 Nasz rok 74. 17.00 Ekspre•
sem przez świat. 17.05 „Homo Fa•
ber" - odc. pow. 17.15 Mój magne•
tofan. 17.40 „Pan na zamku" - rep.
18.00 Skrzypcowe sola. 18.10 Rozszyfrowujemy piosenki.
18.30 Polityka
dla wszystkich. 18.45 Laureaci fest!•
wali. 19.00 Ekspresem przez świat.
19.05 Laureaci krakowskich festiwal!.
19.20 Książka tygodnia „w lecie
Zająca". 19.35 Muzyczna poczta UKF.
20.00 z notatnika melomana.
20.40
Lekcja .JE:Z niem. 20.3~ Przebój za
przebojem. 21.25 Szlagiery ze starego kina. 21.40 Na poboczu wielkięj
polltykl. 21.50 I. Strawiński - „Ptaic
ognisty". 2.2.00 Fakty dnia. :>.2.08
Gwiazda siedmiu wieczorów - Joe
Dassin. 22.15 „Emancypantki" - odc.
pow_
22.45
Mistrzowie bel canta.
23.00 Nowe tomiki Poetyckie.

PROGRAM I

-

W•ilNll 'IDit

M. RUSIECKI (zam. W Lodzi przy
ul. Lagiewnicklej 8) I z. SENDOR
(ul. Wolborska 7) wystartują do tegorocznego Małego Wyścigu Pokoju,
orga.nlzowanego przez naszą redakcję
i SKS Społem z numerami 2 1 3. Z
ł numerem ma szansę wystartować
J. Szwenk, który przyslal list z
prośbą o wpisanie go na listę startową at z„. Zakopanego,
Sądzimy, że J
Szwenk ·jest mlekańcem Lodzi, a w stolicy zimowej
Polski przebywa chwilowo (czei(o
111.ie napisał w swym liście),
Przypominamy, że zgloszen!a do
MWP orzyJmuJe codziennie sekreta.riat „DL". ul. Piotrkowska 96 w
godz. 10-16. WpiS-Owe wynosi 10 z!.
Zgłaszać się mogą chłopcy urodzeni
w latach 1958-61. Wszyscy uczestnicy wyścigu muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie 1 kask
ochronny.
Pierwszy etap odbędzie się 24
kwietnia br. Będzie to jazda na czas
l!la dystansie okola 10 km
O dalszych szczegółach informować bedziemy na bieżaco

WTOREK, 19 MARCA

ADAM SMOLAREK
emerytowany sędzia Sądu Wojewódzkiego w ŁothJI, dJugotetni przewodniczący Wydzialu Karnego Rewizyjnego tegoż sądu b. naczelnik Samodzielnego Wydziału Kontroll Ministerstwa Sp~awledli
wości, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym I dwukrotnie Srebmym Krzyżem zasługi.
'
Pogrzeb odbędzie się dn.ia 20 marca t97ł r. 0 goctz. lS z kaplicy
Starego Cmentarza przy ul. Ogrodi>wej nr 39, o ozym po-wiadamlają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych pogrążeni w głębokiej ża
łobie

ZONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKOWIE I POZOSTAŁA RODZINA

-

PODZIĘKOWANIE

się ciepło,

Wszystkt'!1, któ~zy w . ostatnich dniach życia nldlt ulgę w ciel'!)lenlu, a takze NaJprzew1elebnlejszym Księżom Biskupom: J. Rozwadow~klemu, M. Sasinowskiemu l B. Bejz.e, Wielebnemu Duchow~enstwu,
Siostrom Zakonnym, Przyjaciołom 1 znajomym oraz
Wiernym, którzy razem z nami, z taką wiarą I ufnością pe>wterzali
Bogu-Ojcu drogocenną śmlert umllowainego Brata naszege>

$. t

P.

.

O. TOMASZA ROSTWOROWSKIEGO SJ
współCZ1Ując

nam serdecznie - całym serc~ dziękujemy.
WSPOLBRACIA ZAKONNI I RODZINA

Redaguje kolegium. Redakcja - kod 90-103 Lódt, Plotrkowske 98. Adres pocztowy: „DL" Lódt, skrytka nr 89, Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystkimi dzlałaml. Redaktor naczelny
_
z-ca redaktora naczelnego 307·26. Sekretarz odpowiedzialny, n sekretarz 204·75 Działy: miejski 341-10, 337-47. sportowy 208-95, eko nomlczny 228-32. wojewódzki 223-05, dział !Istów t Interwencji 325 _644
303 0
(rękopisów nlP zamówionych redakcja nie zwraca),
kulturalny 621-60, „Panorama" 307-26, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97, Dział Ogłoszeń 311-50. (Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada)
Redakcja nocna 869-68, 868-78. Wydaje Lódzkle Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch„. Cena prenumeraty: rocznie 234 zł, półrocznie 117 zł, kwartalnie 58.50 zł. Zgłoszenia prenumeraty
przyjmują urzędy pocztowe I oddziały terenowe „Ruchu". Egzem plarze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu„,
Lódź, Piotrkowska 95.
Wszelkich Informacji 0 warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki „Ruchu" I poczty, Nr indeksu 35003.
ł
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