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E. Gierek

Wd A
Y'

przyjął

I

L6d:t, czwartek 9 maja 1974 roku
Nr 109 (7909)
Rok xxx

J Ceno

I złoty

T. Mytnik liderem • Doskonały
start J. Kaczmarka .Kolarze
ZSRR prowadzą w klasyfikacji
drużynowei Polacy o8sek. gorsi

DZIENNIK

J. Gel bard a
8 bm. I sekretarz KC PZPR Edward
w
przebywającego
Gierek przyjął
Polsce na czele delegacji ool!tycznoArgentyny
Republiki
gospodarcz ej
ministra gospodarki Jose Ber Gelbarda,
W rozmowie. która przebiegała w
omawiaprzyjacielski~! atmosferze ,
no węzłowe problemy dalszego rozch, a
1>olitvczny
stosunków
woju
zwłaszcza wszechstro nnej współpracy
gospodarcz e! między Polską i Ar-

ŁÓDZKI

gentyną.

Jose Gelbard w imieniu prezydenta
Argentyny Juana Perona wręczył Edwardowi Gierkowi najwyższe odzna
„ Wielki Krzyż
czenie tego kraju
Orderu Rewolucji Majowej", który
przyznaje się za wybitny wkład w
umacnianJ e przyjaźni miedzy nar-0daml.
Edward Gierek podkreślił tywe I
trwale zainteresow anie Polski 'rozszerzaniem stosunków z Argentyną
oraz przekazal w 1mlenlu narodu
polskiego narodowi argentyńskiemu
I jego Przywódcy Juan-0w1 Peronowi
wyrazy 5olidarności I tyczenia dalszych sukcesów w rozwoju kraju
na drodze postępu.

• •
prezes
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Pierwszy

dzień

obrad V Kongresu ZBoWiD

•I

•

Rady Mlnlstrów,
Wczoraj
Piotr Jaroszewic z przyjął przewodniczącego delegacji polityczno- gospodarczej Republiki Argentyny, ministra gospodarki Jose Ber Gelbarda,
W czasie rozmowy, która upłynę
ła w pf'lvjaclelsk le.I atmosferze , omówiono rótne problemy związane
ze stosunkam i polsko-argentyńskimi,
a w szczególności zagadnieni a dotyczące rozw'>ju dwu5tronne j współ
pracy w dziedzinie gospodarki 1
handlu zaęranlr.znego,
Podczas spotkania minister J. Getbard w lmiAnlu prezydenta Argentyny Juana Perona udekorował pre·
mlera Piotra Jaroszewic za najwyt-Odznaczeniem
argentyńskim
szym
państwowym „ Wielkim Krzyżem OrMajowej".
deru Rewolucji

Tadeusz Mytnik postarał się wczoraj o wyInauguracj i XXVII Wyścigu Pokojll
zawodnikie m na pierwszym etapie, prowadzącym z Jabłonnej do Nowego Dworu,
Oystan9
na czas.
Był to etap rozgrywany ze startu indywidual nego
ących warunkach
wynosił zaledwie 20 km. Kolarze walczyli w niesprzyjaj
atmosferyc znych. Było chłodno, padał deszcz.
IColarz z Floty Gdynia -

jątkowo milą niespodziankę.
okazał się on najszybszy m

r

•• jqcych
m1

W dniu

T. Mytnik uzyska! najlepszy czas :
dnia - 29,38 i został liderem. Rozemiędzy
walkę
on
reprezenta ntami: ZSRR.
i
stycznym
Charaktery
NRD i CSRS.
jednocześnie zaskakującym jest fakt,
zawodnidziesiątce
że w pierwszej
ków nie znalazł się an! jeden z reprezentantó w państw zaliczanych do
Mamy tu na
światowej.
czołówki
myś!J zawodnikó w z: Francji, Wioch,
Belgll l Danii.
Doskonale pojechał również drugi
nasz reprezentan t - Józef Kaczmarek z LZS Bełchatów. Ten ambitny
zawodnik wywalczył wczoraj 7 zaszczytne miejsce. Pozostali nasi re-

pasjonującą
grał
doskonałymi

z

Związek Bojowników oWolność i Demokrację

1
odzn aczony Orderem Budowniczych Po Is ki Lud owej i~~~1::~~ ~:0Jł~::::~;:~~:;

Tadeusz Mytnik
Jedno jest pewne, że wczoraj rozfantastyczn a walka o 9. M. Schiffner (NRD)
się
- 30.37
ulan:ek sekundy I każdy metr 10. s. Henke (CSRS)
- 30.39
- na szosie prowadzącej z WarszaPozostałe miejsca Polaków:
- 30.48
15. J. Brzeżny
obrady wy przez Berlin do Pragi.
wczoraj dwudniow e
- 31.06
W Sali Kongresow ej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczął
J. Kowalsk;
22.
:
delegatów
1.386
je
reprezentu
ALNA
związku
INDYWIDU
ACJA
członków
rzeszę
KLASYFIK
ną
31.07
400-tysięcz
Ponad
V Kongres ZBoWiD.
24. B. Kręczyński
int~rnacjonalistów.
istów,
31.19
rewolucjon
żołnierzy,
polskich
pokoleń
Szozda
S.
29,38
kilku
31.
cieli
przedstawi
1. T. Mytnik (Polska)
wielkoi
śląscy
powstańcy
r.;
1905 r. i 1917
(z bonifikatą 29.08)
Są wśród delegatów bojownicy klasowych zmagań
członkowie
WA
ennym;
DRUŻYNO
międzywoj
ACJA
okresie
w
KLASYFIK
- 29.46
2. A. Pikkuus (ZSRR\
polscy; komuniści walczący o sprawiedli wy lad społeczny
są żołnierze z wszystkich frontów li wojny
(z bon. 29.26)
międzynarodowych brygad republikańskich w Hiszpanii;
l :30.09
walk z reak- 3. K. D. Oiers (NRD)
l. ZSRR
uczestnicy
- 29.46
yjnych;
koncentrac
obozów
więźniowie
dawni
,
światowej, ludowi partyzanci
I :30 .17
2. Polska
29.36)
j reprezento wani są na
bon.
(z
Najlicznie
ojczyznę.
zną
socjalistyc
o
bojach
w
zasłuteni
,
:31.15
1
cyjnym podziemiem
3. CSRS
- 30.06
w
Tradycyjn ym zwyczajem
radzieckie j przeszli bohater- 4. N. Gorełow (ZSRR\
1 :31.17
4. NRD
kongresie żołnierze J,udowego Wojska Polskiego, którzy n boku armii
- 30.lB
(CSRS)
Bartonicek
A.
5.
sztanclary.
gowone
biało-czer
1 :33.43
zatknęli
Dniu Zwyeięstwa. 9 maja o
5. Bułgaria
bojowy do Berlina i tam
- 30.18
ski szl'lk
6. P. Matousek (CSRS)
l :34.21
6. Holandia
w
- 30.21
dzinie 12 oddany zostanie
uczestni- 7. J. Kaczmarek (Polska)
przemijające są zasługi
/
:34.48
I
MiniRady
prezes
Austria
Jabłoński,
7.
ryk
wytyczenie
30.37
jest
(ZSRR)
Celem kongresu
1 ::H.48
\'Varszawie - zgodnie z rozkawojny wyzwoleńczej, więźniów 8. I. Skosyrew
a. Dania
ZBoWiD na następne 5 [at. strów Piotr Jaroszewic z, członko- ków
zadań
hitlerow:34.54
I
represji
ofiar
I
obozów
Belgia
Po9.
zem ministra obrony narodowej Wynikają one z potrzeb i polityki wie i zastępcy członków Biura
l :35.31
10. Rumunia
wszystkich bojownikó w spra
- honorowy salut 24 salw arty- kraju. Ich podstawą jest dążenie litycznego KC, członkowie Sekre- skiej,
Mytnika
T.
Przeciętna szybkość
wy narodowej i społecznej dla sodo szerokie~o udziału kombatant ów tariatu KC PZPR, przedstawi ciele cjalistyczn cj Polski, dla rozwoju 1
leryjskich.
40,8 km/godz.
w realizacji pro~ramu nakreślone- NK ZSL i CK SD, Ogólnopol skiego jej gospodark i i siły obronnej, nauKomitetu FJN.
(Dalszy ciąg na str. 2)
Tego samego dnia o godz. 12 >::o uchwalą VI Zjazdu PZPR.
Na sali zajmują miejsca repre- kl i kultury, dla integracji narodu
0 godz. 10 przybvwają do Sali
Dając
u.
patriotyzm
a
przed Grobem Nieznaneg o żoł
umacniani
i
zawośroclowi&k
Kon~re~ow('j gori:co witani: I ~e- 1:.nt:>n<'i r67.nych
u- wyraz uznimia dla tl' Ch zasług Raodbędzie się uroczysta kretarz KC PZPR Edward Gierek, dowych i społecznych, którzy
nierza
w Ministerst wie Spraw Zagranikongresie akcentują da Państwa na wniosek Biura Powart.
w
odprawa
przewodniczący Rady Pań•twa Hen- działem
wymiana
PRL nastąpiła
cznych
a
po~tapowił
':'ZPR.
RC
.
litycz.nego
ów.
kombatant
z. orgai:iizacją .
o
kilkusetoso bowa nadac Zw1ązlrnw1 803owmko w Bulllllllllllllllllllllll!lllllłllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll więź
Jest wsród mch
niu
zatwierdze
o
ych
informując
not
grupa młodzieży oraz żołnierze pel- Wolność I Demokrację Order
zgodnie z ustawodaw stwami wewwojskową. downiczyc h Polski Ludowej.
niący aktualnie służbę
umowy
Szwecji
nętrzymi Polski i
.
.
d
t ·
·
państw 0
k ongres1e
N~ podmm staJe delegacja. wete- . między rządami obu
uczes mczą prze obowiązku
wzajemny m zniesieniu
.
Ze
Z~oW1D.
!
s.ztandar~n:
ze
rano:w
kombatani
organizacj
stawiciele
wizowego.
Intonują
ckich Bułgarii. Czechosłowacji, Ju- brant wstaJą z mieJ~c 1
z
tycie
Umowa wchodzi w
zginęła".
m~
gosławii. NRD. Rumunii, Węgier i „Jeszcze Polska
go.
br.
czerwca
Zw. Radzieckie
1
1
dniem
2)
str.
na
ąg
i
c
(Dalszy
015ecni są członkowie organizacj i
zachokombatanc kich z krajów
11m1111111111m1111111n1111111nm1111111111111111111111111111m1
11mum1111
ów
dnich, a także grupa kombatant
W 129 dniu roku słońce wzepolonijnyc h.
o
szło o godz. 3.52, zajdzie zaś
Rozlegają się dźwięki hymnu nagodl'!, 19.H.
rodowego.
zabiera prezes Rady NaGłos
·
Piotr
czelnej ZBoWiD, premier
ll
Jaroszewic z. Znając ofiarność
1'
ów
kombatant
zaangażowanie
Be:tydar, Grzegorz
ludzi, którzy całym swoim życiem
dowiedli, że ojczyzna może na nich
policzyć w każdej potrzebie pragnę
wiedział P . Jaroszewic z oni
wniosą
że
wyrazić przekonan ie,
rosnący wkład w dalsze urzeczyprzewiduje dla Lodzi i wojeprogramów
wistnianie ambitnych
wództwa następująca pozode:
wszechstro nnego rozwoju Polski Lu
początkowo zachmurze nie duże z
opadami deszczu,
zanikającymi
dowej.
później zachmurze nie małe i unastępnie
Przemówi enie wygłasza
miarkowan e. Temperatu ra miniEdward Gierek. (Skrót przemówie malna od +1 do -1 st. C., maknia podajemy na str. 2.)
symalna od 8 do 12 st. C. WiaKończąc swe wystąpienie Edward
try słabe l umiarkowa ne, zachodGierek powiedział: „wielkie I nie
Jutro
nie I północno-zachodnie.
w nocy przymrozk i, zachmurze żołnierze pola w
temperatur
nie umiarkowa ne,
scy w dniu zagranicach 12, 14 st. C.
wojkończenia
ny w Lodzi.
Ciśnienie 744, 7 mm.
CAF
poczęła
każdy

I

Salut artyleryjski

I

I

zi ~ Dz1 en

Od I czerw ca br

I
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Uroczysty apel poległych \1 Widowisko
plenerowe \1 Warty honorowe \1 Składanie
wieńców i wiązanek kwiatów

I

I

Tak

się

drukuje „Dziennik

1(

eZ

Za

ous

DZIEK
KIES E

Łódzki" ..•

Z) teln1kow „DŁ"

ładach

raficznych

Proces handlarzy
dewizami

Przed S11dem P-0wiatowy m c!la m.
st. Warszawy rozpocznie się wkrótce proces Ewy Chorzewsk iej z Noweg-0 S11cza 1 Czesława Kuklewicza
z Krakowa oskarżonych o handel
Czu ~ możliwe, zebu ołowća4Wl
dewizami 1 złotem. Ich przestępcze
kg?
interesy powiązane były z dz!<1lał
tzw. grupy brydżystów, w
ności11
Nie sądziliśmy, :!:e zainicjowa na,
których sprawie zapadły w końcu
w Warszawie wyro.lei ska- przez nas akcja dni otwartych Zaroku
ub.
zujące. Czesław Kuklewicz jak<J czl-0
nek P<Jlsklego Zwiazku Brydża Spor
wielokr<Jtn!e za
towego wyjeżdża!
granicę; przewiezio ne do kraju desprzedawał
ilości,
wizy, w większej
Ewa Chorz<'wska,
tu nielegalnie
sklepu z przyooram i
właścicielka
dentystycz nymi w N-0wym Sączu
weszła w kontakt z ta przestępczą
i skupywała od nich złoto 1
grupą
dewizy. sprzeda.ląc .1 " następnie
również, oczywiś<:l e nielegalnie.

*

Autobus z dziećmi wpadł do kanału

I

waż11l4

Gt 25

Prasowych RSW „Prasa"
kładów
spotka się z tak wielkim zaintereDyletant, to człowiek, który
sowaniem ze strony naszych czyznajduje zadowolen ie, robiąc to
telników. Przyjemni e nam było goczego nie umie.
ścić wczoraj grupę kilkuset czytelników „DL" zaintereso wanych cyklem powstawan ia gazety, jak róww
nież warunkam i techniczny mi
jakich ta gazeta powstaje. Oczywitrudowi
śmy
podołaliby
nie
ście sami
oprowadza nia poszczegól nych grup
zademonst rowania najnowszy ch
I
zdobyczy techniki drukarskie j, gdyby nie przyjaciels ka I życzliwa pomoc towarzyszy sztuki drukarskie j
się I
i przychylne ustosunko wanie
do naszej akcji kierownict wa Za- I
kładów Graficznyc h.
Myślimy, :!:e wczorajszy dzień byl
pierwszym dniem otw:l.rtej drukarni. Tego typu spotkania powinny być kontynuow ane do końca I
trwających obecnie Dni Kultury, 0- 1
światy, Książki I Prasy.
Cieszy nas również, że akcja nasza spotkała się z zaintereso wa- ,
niem szerokich kręgów młodzieży i I
dyrekcji łódzkich szkól. „Portfel za 1
w/
mówień" na wycieczki szkolne
drukarni pęcznieje. Chcąc jednak ;
'
obejwszystkim chętnym umożliwić
pracy drukarzy,
rzenie ciekawej
te chce sobie
- Powiedział,
dyrekcja Zakładów Graficznyc h n'lwybrać j&kąś dobrą książkę do
dal przyjmować będzie zgłoszenia
;>oduszkl!
A oto ostatni krz11k techniki dru- szkół na wycieczki zbiorowe.

kwiaty w MauzoleDziś 29 rocznica zakończenia II staną złożone
mowojny światowej i Dzień Zwycię um Męczeństwa i na zbiorowej zu,
w Radogoszc
stwa. Z tej okazji w Lodzi - po- gile PPR-owcó w
a Brodobnie jak w calym kraju - odbę przed Pomnikiem Braterstw
O ni, na Grobie Nieznaneg o Żołnie
sie wiele uroczystości.
dzie
Martyrologodz. 19 przed Pomnikiem Brater- rza i przed Pomnikiem
(j. kr.)
stwa Broni w Parku im. Poniatow- gii Dzieci.
skiego przedstaw iciele społeczeń
stwa naszego miasta wezmą udział
w uroczystym apelu poległych. DeWłoszech
legacje złożą u stóp pomnika wień
ce i wiązanki kwiatów. Staraniem
SZMP
Rady Lódzkiej Federacji
przygotow ano widowisko plenerowe
pt.
zyczny)
słowno-mu
~montaż
„Dzień Zwycięstwa". które zostanie wystawion e także przed PomLuigi
Autobus, którym pod opieką sio- żu. Był w mieJsoowy rybak
nikiem Braterstwa Broni.
z kiero \vcą
stry zak<Jnnej jechało 12 dzieci ze Bartella. Kiedy razem
zobatragedii
iejsce
m
na
przybył!
kanału
do
wpadł
Również w dniu dzisi ejszy m Do- szkoły do domu.
usiłujących uRada w m iejscowości Codevigo w pobli- czyli dw<Jje dziec!
wództwo Garnizonu WP i
trzymać s i ę na pawierzchn i w-Ody,
katastrofy
ą
yn
Przycz
Wenecji.
żu
howarty
wystawią
FSZMP
Lódzka
Dro- Rybak sk<Jczyl do wody i wyciągną!
norowe przed Pomnikiem Brater- byto pęknięci„ prawej opany.
kierowcą uratowali dzleGrobem Nieznaneg o ga, którą Jechał .autobus miała nie je. Wraz z
stwa Broni,
cl od niechybnej śm ierci, stosując
utward1ona nawierzchnJę. W miejSm ie rć pon ioŻolnierza. Pomnikiem Martyrolog ii scu
oddychanie
sztuczne
do
runął
aut<Jbus
k:ór.vm
w
wody wynoslla slo 10 dzieci 1 towarzysząca im og!ębokość
„_P:oi;iien istych" kanału,
t~blicą
Dzieci.
piekun.ka.
przy ul. P1otrkowsk 1ei 1 Me>u1ole- 4 metry
znajduje się dwóch
Wśród ofiar
Kierowcy udało si~ otworzyć drzwi
w Radogoszc zu.
urn Mt;czeństwa
malżeństwa
powlerzch synów '('7- i 5-letnl)
Ponadto staraniem wlaC:z politycz- i . wydostać z !JU!apki na
24 Jata -0czeklwaktóre
,
Evangelista
po pomoc do
nowoczesn a, nubnych poszczegó lnych dzielnic 1· Ra-1111ę wody Pobiegł. onpotem
ku.rs.kie1
okazał_o lo na urodze~ się pierwszego dziec kobiezna
_ jedy.r;ego - jak su:
mMzuna rotacyjna,
dy Lódzkiej Federac" SZMP
człowieka, który mieszka! w pobl1- ka.
zo
Jl

Trage dia we

.tr<Jtll4 „Dllienniik a"

19-15 - Zakończenie szlaku bojowego 2 Armii WP.
19ł5 - Wyzwolen ie Pragi.

I
I

Fet.: A. W ACH

a t1a ceni działalność ZBOW iD Pierwszy dzień obrad

aktywną obecność

li

I

członków

jego

w

życiu

narodu

(Dokończenie ze str. 1)

E. Gierek dekoruje sztandar Orde-

I

ongres nasz obraduje w chwlll uczególnej, u progu 30-lecla wvPolski I w rocznicę zwycięskiego zakończenia II wojny
swrntowej w Europie, Oba te wielkie wydarzenia: zwycięstwo nad
hitleryzmem I odrodzenie naszej ojczyzny łączy ze sobą ścisła
naród polski wzniósł się na
Więź. W walce z hitlerowskim najeźdźcą
nczyty patriotyzmu I masowego bohaterstwa. W tych przełomowych laku nowej drodze rozwozwrot
tJch zapoczątkowanv zostal lllstoryczny
jowej I ku nowej pozycji międzynarodowej naszego kraju.
•kladamy hold wszystkim, którzy
Dziś, w 29 rocznicę zwycięstwa.
w czasie najwyższej ootrzeby stanęli mętnie do walki o ocalenie narodu, o jego wolność, o pokonanie ludobójczego hitleryzmu. Czyn Ich
jaśnieć będzie zawsze w historii narodu blaskiem wartości najcenniejszvch I zasług na.Jwyższych.
od pierwszych
Na wszystkich rrcmtach wojny antyhitlerowskiej ulw września 1939 r. - bil się tołnlerz polski. W okupowanym kraju
Polacy
oporu.
ruch
formach
w
zróżnicowany
I
rozwinął się masowy
uczestniczyli w walce wszystkich Innych okupowanych narodów,
pownajwiększa I najbardt.lej
Była to prawdziwie ogólnonarodowa,
Bohaterski wysiłek
azechna wojna wyzwole11c'za w naszych dziejach.
narodu polskiego miał doniosłe znaczenie militarne I ogromną wagę
moralną. Wiązał I niszczył znaczne sUy wroga, przyczyniał się do umocnienia ducha oporu w całej Europie.
otaczaj11 c:zel11 najwytszą bohaterNiech młode pokolenia Polaków,
ltwo w walce o wolność ojczyzny! Niech nie ulegnie zapomnieniu ani
jeden czyn patriotyczny. ant Jedna ofiara, ani jedna kropla krwi pol•klej przelana za Polskę, w walce z najstraszliwszym wrogiem ca-lej
raszyzmem hitlerowskim.
ludzkości rogram wyzwolenia narodowego I społecznego opra<:owany przez
robotniczych tradycji rewolucyjnych, mark.slstowkontynuatorkę
główny kiePolską Partię Robotnic.za wytyczył
sko-lenlnowską
sojuszu ze Związkiem
pod•tawą
runek walki narodu, stal się
Jtadzlecklm, otworzył dla sprawy polskiej perspektywę na arenie mię
dzynarodowej, utorował drogę ku Polsce Ludowej. Wokół tego programu skupiały się coraz szersze siły społeczne w okupowanym kraju,
Jego Idee przewodziły czynowi zbroJnemu Gwardii I Armil Ludowej.
Armia polska w ZSRR, utworzona z Inicjatywy komunistów, kierując
się tymi samymi Ideami zespoliła nlerozdzle!nle patrioty1m z postępem
społecznym, Podjęła walkę z hitleryzmem na decvdującym froncie, szl!\
wspólnie przelani\ krwią
ku Polsce najważniejszą z bitewnych dróg,
cementowała polsko-radzieckie braterstwo broni.
Nasz naród zawsze pamiętać będzie o tym, te to zwycięska Armia
Polsce
przyniosła
Radziecka uratowała r;o przed biologiczną . zagładą,
wolność, a sojusznicza solidarność I braterska pomoc Kraju Rad ulatwHy rozwiązanie podotawowych problemów bytu narodowego.
Uczestnicząc w szturmie Berlina, w walkach nad Labą I wyy,walanlu
żołnierze Ludowego Wojska Polskiego zam•
bratniej Czechosłowacji jako spadkoknęl! nieomal 8-letnle zmagania zbrojne z hitleryzmem
biercy dątefl wszystkich Polaków, którzy od pierwszego do ostatniego
dnia wojny niezłomnie stawiali 011ór najeźdtey.
zbrojne ramię młodej
Wyzwalając kraj, Ludowe Wojsko Polskie
ludowej władzy - 1ymbollzowalo I współtworzyło jedność narodu woltół
patriotycznych i postępowych Ideałów.
P<llska odrodziła się jako państwo jednonarodowe, powróciła na Ziemie Piastowskie do historycznych siedlisk narodu. oparła swe 1:ranlre
o Odrę, Nysę I Bałtyk. Ziściły się odwieczne dążenia najś\viatlejszych
aynów narodu, zostały osiągnięte cele o jakle przed 50 laty w11l<"'yll
te:t powstaflcy wielkopolscy I ~ląscy!

I

~w_olenia

Trwo1•

m~diocje
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Kronika

wypddk ów

Gl<:bokl patriotyzm oraz nieodparta wymowa raktów, przemawiająca
A. Orga!Ila MO chwal11 waz.orajza słusznością polityki Polski Ludowej sprawlly, te ogromna większość azych klbl.ców meczu dru1yn mloruchu oporu nie związa dzl~wych Polska NRD, zachożołnierzy formacji regularnych I ugrupowań
nych pQ:ed laty z lewicą, wcześniej czy pózn:lej odnalazła drog4' ku tej wywali alę oni wyjątkowo kulturalnie. Jedynie młodociany kibic spadł
Polsce.
.z nasypu okalającego stadion. Trzedo
Dzięki temu mamy dzU prawo mówić nie tylko o tym, te wkład
ba było wezwać karetk(l pogotowia
przywrócenia Polsce wolności był naszym wspólnym tołnlersltim dzie· i opatrzyć mu obrażenia.
Iem, lecz także o tym, że \\szystko co naród na&z w trzydziestoleciu
A. Na ul. Pótnocnej, na pętil MPK
to także nasz wspólny dorobek. W naszej dzisiejszej Integra· Mariann& K„ lat 22 przechOdząc
1tworzył kaza~y
które
pobudek,
patriotycznych
tożsamość
zarówno
się
cjl wyraża
wydzielone torowisko MPK
prze.z
tramwaj
przez
potrąoona
nam chwycić za broń w latach zagrożenia narodowego, Jak I zespoleme zostala
doznala zlamanla
Piesza
w pracy dla ludowej ojczyzny, dla PGlskl Jedynej Jaka jest I Jedynej linii u.
1Przewle.opa.trzenlu
po
i
•ocjalizm.
obojczyka
Jalta być może - dla Polski budującej
Organizacja wasza ma wielkie zasługi dla Polski. Stoją przed nią na- zi-0no ją do domu.
A Przy zbiegu uli-O Kll1.ń.sdd.ego I
dal rozlegle zadania, Partia ceni działalność ZBoWiD I waszą aktywną
kierowca samochOdu
Dąbrowskiego,
obecność w tyciu IJarO<lu, a przede wszystkim na. ogólnonarodowym fronciężarowego IP ł.241 spowodował :r.de
cie wychowania.

Z

r.zente

s

samochodem

"Warszawa"

r.by współtworzyC IJ' 2$~9. Ofiar w ludziach nie byombata.ncl mają szczególny tytuł do tego,
i upowszechniać najcenniejsze dził I najbardziej potrzebne cechy ł.o, maty materialne •li ma=e.
A. Na akrzytowam.J.u ulic Westerwymlenllbym
Wśród cech tych
społeczne I cnoty obywatelskie.
przede wszystkim patriotyzm zespolony z Internacjonalizmem, po- pla.tte i Wł. Bytomskiej 1am<>chód
podczas cotanla,
czucie powinności I obowiązku, pasję społecznikowski\, dyscyplinę i rze· ,,!Nysa" 7868 WG
potrąci! przechodząca przez Jezdnię
telno§ć obywatelską, prawość tycia i obyczajów.
Plena do:rmala oIrenę 8„ lat 59.
Coraz poważniejsze zadania spoczywać będą na waszej organłzaojl rów- brażeń 1 przebywa w S:zpitalu Ponlet w dziedzinie niesienia pomocy tym komr.batantom, którzy jej po- &'O'l<>Wia.
jedynie waszej organizacji,
A I-letnia Ma~rzata W. na 1.11
trzebują, Wiemy, te nie jest to obowiązek
Klllńsklegp 18 wy'bleg!a u.a atc>jąoe
lecs ogólnonarodowa powinność.
g-o tramwaju 1 wpadła J)Od. jadący
Wielkie I nieprzemijające 1ą zasługi uczestników wojny wyzwoleilczej, samochód „Nyaa" IS :t93!. 'Dzle-w.
wszystkich bojowników c:zy.nka 4-0%.nala o•ó.!nych potlucu:ń
więtnlów obozów I ofiar repre•Ji hitlerowskiej,
sprawy narodowej J społecznej dla socjalistycznej Polski, dla rozwoju
A Na uL Nowotlc>f pned poee6(fą
Jej gospodarki J siły obronnej. nauki I kultury, dla integracji narodu
„Zaporoosobowy
84a •arnochód
I umacnlanla patriotyzmu. Dając wyru: uznania dla tych zasług, Rada tec"
IT H35 na 1.lr:;ute.k: nieumiejęt
po·
Pań~twa na wniosek Biura Pollty~ego Komitetu Cc.nt.m.lnego PZPR
Jazdy .lclerowcy uderzył w at>o1tanowila nadać Związkowi Bojowników o Wolno4ć i Demokrację O?'der nej
j11~0 „Fiata". O:fulr w luc1zl.a.ch ni•
Budowniczych Polski Ludowej.
było, Straty dołć ~e.
.ł. N a atac;)l ll:olejowej w ł.yab.11Gratuluję aerdeeznle tego wyrółnlenia. wam k~edzy Ulegadl
nie pod. POclU oa<>bowy ~ atę
D~ lat U zam, w 2ycha&·
o
Kulmlers
wanc
lłCZ•tmkom
wszyiotldm
Gratuluję ws:zymtklm ZBoWiD-owcom,
ltnłe. Kola wa.e<mu obclęly mu ®le
rodowe 1 społeczne wyzwolenie I

K

co Polska.
Dlatego tet pe>traflmy docenić wielkość I znaczenie tego,
Ludowa zrobiła dla zagwarantowania bezpieczeństwa I suwerenności naszego państwa oraz pokojowej pracy naszego narodu we wszystkich dzie·
dzlnach: w ro.zwoju społeczno-gospodarczym, w kształtowaniu Jedności moralno-politycznej, w podnoszeniu mocy obt'onnej, "' budowaniu J umacnianiu niezawodnych sojuszy.
l\I'Ogę waa zapewnić, :te nasza partia I nasze państwo, Jak :ir;awwze, z najo nasze patriotyczne,
większą troski\ dbać będą o silę obronn11 Polski,

nowoczdnie Wyposa:tone, nierozdzielnie związane
'wletnte wyszkolone,
z ludem siły zbrojne. Ludowe Wojsko Polskie jest dumą partii I narodu.
więt s bratnimi armiami krajów 1ocjallstyczJero
Jłędzlemy zacieśniać
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Samobójcza bramka ·zdecydowała o losach meczu

~

piłkarzom

Oba.wy o losy 1potk>anla 1tPotc:gowaly się już po utracie bramki w
minucie meczu. Wykonujący rzut
~
wolnv Haeffner poda! płasko pllkę
strzelona
Ostro
do Terletzklei:io.
zna.lazła się w
przez niego pllka
1latce. Nie bez winy był w tym momencie bramkarz polRklego zespołu
nie
Mowlik, który tle ustawiony,
zdażyl doslęgnąć pliki.
Po uzyskaniu prowadzenia plllcarze NRD, jak nakazują tego pocistawowe zasady futbolu - skutecznie zwalniali grę i wytrącali z rytmu zespól polski. który za wnelką
losy pojezmienić
próbował
cenę
dynku.
Wydawało slę, te zdobycie wyrów·
unującego gola przez Kustc: ora:z
etawiczne ataki przyniosą inny obrót
Polacy
że
sprawy. Tym bardziej,
całkowicie opanowali środkową stref<: boiska I raz po raz zagrażali dojednak
się
splsującemu
skonale
bramkarzowi gości Badenowi.
ruszyła
Jeszcze z większą pasją
nasr.a drużyna w drugie.I
do ataku
części spotkania, Stawka pojedynku
niekorzystny
a przrde wszystkim
rezultat do przerwy (dawał on jut
awans piłkarzom NRD) sprawiły, te
zarówno napastnicy jak Ich kole-

DZIENNIK WDZ1H

Ili'

NRD I

Europy

dzy • drurleJ Unii I obroflcy popel·
niali zbyt duto błędów. Polacy uparcie forsowali ataki llrodkow11 strefą
boiska, gdzie cofnięci do głębokiej

Pllk&rska kadra Polakl. pokonala w towarzyskim mecau na 1tad.lonle „Willy" w Płoc:ku holendersk, drutyn~ Twentt Anschede
2:0 (O :O).
Bramki zdobyli: lakóbczak (w aa min.) I Lato (w 70 min.).
Polska: Fischer - Gut, Osta!lńskl. Maculewicz, Musiał (od łł
(od 46
mln. Kwiatkowski) - Maszczyk, Jakóbczak, Kasperczak
mln. Kasztelan) - Lato, Marx, Gadocha.

Kolejny sprawdzian polskiej repre-1
zentacjl piłkarskiej w,-padl korzystniej od poprzednich. Na tle drużyny wicemistrza Holandil, nasi !tazaprezentowail poprawny
drowicze
już poziom. Trener Górski wypróbowal kliku nowych kandydatów do
mistrzostwa świata:
na
drużyny
obrońcę Wlsly Maculewicza, rozgryI Ja(Pogoń)
wających; Kasztelana
kóbczaka (Lech), bramkarza F1"chera z Górnllta, pozost::iwlając na lawce rezerwowych m. In. Kalinowskiego, Bulzacklego I Domarsklego,

Spartakiada

pływacka.

Po meczu

m. In.:

„Na t!« r11wa!f,

warto~ctowq druż11ną,

zdobył
FC
po
bywców Pucharów,
nad AC l\tllan z :o (1 :O).

Zdo-

zwycięstwie

MOTOR LIDEREM
odniuione
zwycięstwo
Wymoltle
przez lubelski Motor nad Arkonią
Szczecin 4 :O (0 :O) w uległym spotkaniu, zdecydowało o wysunięciu się
przez tę drużynę na pozycję lidera.
w gr. pólnocnej II ligi piłkarskiej.
Arkc: (Gdynia)
Motor wyprzedza
korzystniejszą różnicą bramek.

niedzielę na basenie Startu odbyła a!ę uklad.owa apartaiklada PRE
Obok
pływaniu,
„Elektromontaż" w

I

powiedział

• * • Puchar
Magdeburg

w

119 f'I09)

X:. Górski

którz11 okazali •lę
nasi p!lkarze
wypadli znacznie korzystniej nt;t w
poprzednich sprawdzianach.
Mlalem okazję wypróbowania kl!ku nowych kandydatów do zesporu
z nich jei z po.•tawy w!ększofot
stem zadowolony . Na pewno ciekawym pilkarzem okazal s!ę Jakóbczak, warto bliżej zatnteresowac! ł!ę
Maculewiczem.
do reprezentacji
poW!'ócq
Jeśli
Deyna, Cm!klewtcr, Gorgoń, Tomobędę dySzymanowski,
czy
srewskt
sponowal wtedv do.~c! szerokq grupą
zawodników".

,,Elektromontażu''

plywaków PRE startonajlepszych
ognisk
z
za'\'1-0dnicy
wa![ tak:l:e
TićKF „Piast'' i „Pomorszczan.ka".
Najlepsze wynlkl uzyskali: wśród
lroblet - M. Przyborowska (ElektroH,O, wśród
SO m klas. montaż)
R. Romert (Piast) na
mętczyzn Morawski
A.
łl,O,
50 m klas. 100 m dow. 1Elektrom-0ntat1 1.30,0 oraz W. KoS>t:rzewskl (Elektromontaż) - 50 m dow, - 2fl,6.
wodnej PRE
Spotkanie w, piłce
TKKF,. „Pomor„Elektroa;,iontaż' wYBr•li waterp<Mści PRE
. szczanka
~ :3,

(Dokończenie

I

Zwycięstwo polskich piłkarzy wPłocku

I

-!!\'~U
ze itr. 1)

Dz.U rozegrany zostanie dru.fi •·
Kolarze wystartują s Płońska
ddensywy przeciwnlcy łatwo wyła- • tap.
' do Torunia. Etap Uczy 152 km.
pywall pilkę,
Jeden skuteczny kontratak zespołu
MÓWILI NA MECIB
nleszczęśllwym
zakończony
NRD
Wyrobka,
samobójczym
strzałem
T. Mytniki „Jechałem od pocz11tku
naplikę
1klerować
próbującego
poprzeczkę, na calego 1 nawet obawiałem 1ię już
ponad
pastnika NRD
Na czy nie przeszarżowalem. Meldunek
sukces NRD.
przypieczętował
niewiele zdał 1lę w tej sytuacji wy- o czasie Gorełowa zmusll mnie do
Balem sic:
równujący gol uzyskany przez Kus- maksymalnego wysUku.
przed końcowym wcześniej o tym powiedzieć, ale ratę na 2 minuty
jeśli dziś poj-adc:
no pomyślalem;
(wrób)
gwlzdklem.
całym
mogę wygrać 1 w
dobrze,
dopisać
na.m
powinno
wyścigu

rozeRewanżowe spotkanie półfinałowe
grane wczoraj na stadionie LKS pomiędzy młodzieżowymi repreremisowym
zentacjami PołskJ i NRD zakończyło 11~ wynikiem
2 :2 (l :1).
Oble bramki dla zespołu pol1klego w:yskal KUSTO (li l l i
Terletzld (5 mln.) oraz 11mobójcza - atrzemln.), dla NRD łona przez Wyrobka w SO mln.
o m11trzo1tw 0

Polska drutyna wy1t11plła w •kła
dzie: Mowllk, Wyrobek, Wieczorek,
Kapka, Karaś,
Sobczyński, żmuda,
Drozdowski (od 25 mln. Białas, a od
Kasallk, Kmiecik,
67 mln. Ogaza).
Ku sto.
przyniósł pełny
Wczorajszy remis
aukces naszym gościom, którzy dzię
ki temu wywalczyli awans do finadrużyn
łu tegorocznych rozgrywek
mistrzostwo Euromłodzieżowych o
o
pv. NRD spotka się w walce
S>łennze miejsce z „młodzletówk11"
która. pokonała we wtorek
Węgier,
w rewanżowym pojedynku (PO korzystniejszym bilansie rzutów karnych) pllkarzy ZSRR.
Gdyby nie samobójczy gol chorzospotkanle wczorajsze· na
'\\'lanlna,
przybrać
mogłoby
stadionie LKS
bardziej korzystny dla
zgoła inny,
Polaków rezultat. Tym bardziej, te
za faworyta w tym pojedynku uchoze
Choclatby
dzil nasz zesp6l.
własnego boiska
v:zględu na atut
lódzld.ch
dopingu
gorącego
oraz
sympatyków futbolu.

•

awans

te

H. Kissinge ra

wyclęstwo nad hitleryzmem to pierwszy od wlelu wieków triumf
w trwały sukces
został
polskiego, który przekształcony
oręża
polityczny, socjalistyczny, odpowiadający zasadom sprawiedliwości
społecznej ustró.J pobudzi! dynamikę rozwojową, wyzwolll nlespołyte możliwości twórcze naszego narodu.
Biuro Polityczne KC PZPR, biorąc pod uwagę doniosłość zwycięstwa
nad hitleryzmem dla losów naszego narodu, a takte ogrom wysiłków,
uznalo
ofiarności I bohaterstwa położonych w walce o to zwycięstwo,
za właściwe nada.nie obchodom jego rocznicy szczególnie wysokiej rangi.
Biuro Polityczne zaproponowało, aby rząd w ramach realizowanego prorramu zwlększanJa dni wolnych od pracy rozwatyl motllwość ustanowienia dnia 9 maja, jako dnia zwycięstwa - świętem państwowym.
l\ty, aktywni uczestnicy wojny wyzwoleńczej, rozumiemy najlepiej nadZna.my bowiem dobrze
rzędną wartość pokoju l bezpieczeństwa kraju.
trzeba. było płacić za słabość 1 o•amotnlenle, za zgubną
cenę Jaką
posiadających.
klas
politykę
narodu
1 sprzeczną z Interesami

dał

udziela

mierze

D

)

Remis 2:2 (1:1)

tej

ok.
Ludorem Budownicz;ych Polski
nadal
ZBoWiD-owców
młodzież, 50 proc.
wej. Na salę wkracza
pracuje zawodowo, a prawie wszywręcza kwiaty kombatantom.
Referat sprawozdawczy przedsta- scy aktywnie uczestniczą w róż
WarUkład
społecznej.
pracy
nych w ramacll koalicyjnego 1ystemu obronnego, jakim jest
wil następnie prezes Zarządu Głów nych formach
szawski.
Wielotysięczny, doswiadczony i gtę·
nego ZBoWiD Stanisław Wroński.
ecydujące znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju I dla jego
ma poaktyw
zaangażowany
boko
5
Omówi! on dorobek minionych
dynamicznego socjalistycznego rozwoju posiada sojusz l braterska lat działalności oraz główne zada- ważny dorobek w realizacji uchwaZwiązkiem
współpraca z czołowym mocarstwem socjalistycznym lata. Szczególną ły VI Zjazdu PZPR. Czas, któ1y
Radziecltim. Rozwijamy pomyślnie nosze współdziałanie we wszyst- nia na następne
to
podkreślił mówca nastaje ldch dziedzinach życia politycznego 1 gospodarczego, pogłębiamy brater- uwagę zwrócił na zagadnienia zwią
zane z poprawą warunków socjal- czas wysiłku, czas rz~telnej prnc•y.
1kle zwlązkl między naszymi narodami.
l'ne7
zabraknąć
mej
w
nych członków organizacji, na po- Nie może
Zwycięstwo nad Ul Rzeszą I powstanie socjalistycznej wspólnoty zamgo spośród członków ZBoWilJ.
knęło na zawsze dro)?ę „Drang nach Osten" militaryzmu I imperializmu
Następnie rozpoczęla się dysku·
niemieckieproblemu
rozwiązania
dla
przesłanki
stworzyło
niemieckiego,
ą
sja.
ro zg-0dnle z interesami bezpieczeństwa I pokoju w Europie. Zasadnicze
Myślą przewodnią dyskusji było
znaczenie dla ~ej sprawy miało powstanie przed es laty socjalistycznego I
pokojowego panstwa - NRD.
zastano·
spojrzenie w przysztość,
Dzięki stworzonemu przez socjalistyczną wspólnotę układowi realnych
wienie się nad tym, jak wykorzysil I jej konsekwentnej polityce na kontynencie naszym już od blisko 30
stać bogatą tradycję walk o wollat trwa pokój. Czynimy wszystko, by zapewnić go na całą przyszłość.
społeczną
ność i sprawiedliwość
Do tego właśnie zmierzamy aktywnie współrealizując Jednolitą linię soSekretarz stanu USA. Henry Kis- dla umocnienia patriotyzmu czasu
cjalistycznej wspólnoty na rozwijanie 1 pogłębianie procesu od prężenia.
pokoju, któreigo najpełniejszym wyudał się o godzln!c 17.20 czaIstotne znaczenie ma również to, że do polityki odprężenia włączyły singer
do razem jest d::ibra praca dla kraju.
su warszawskiego z Damaszku
się siły realistyczne w kra,iach kapitalistycznych, w tym koalicyjny rząd
przeproDamaszku
W
Awiwu.
Tel
Szczególną uwag~ zwracano na proSPD I FDP w Republice Federalnej Niemiec pod kierownictwem kancle- wadził rozmowy z szefem
państwa
młodzi:?ży,
wychowania
blem
rza Willy Brandta I Waltera Scheela ora~ Ich najbliższych współpracow syryjskiego Hafezem Al-Asadem.
przede wszystkim na przykładach z
ników, Zawarte przez kraje socjalistyczne układy z RFN odegrały wysoHen
Awiwu
Tel
do
odlotem
Przed
bo·
historii narodu. Takie
ce pozytywną rolę w rozwoju sytuacji europejskiej I stworzyły podstawy ry K\sslnger
na l<Ytnl- kart
oświadczył
dla trwalej norma liza ej! !tosunków mlędzypaflstwowych. Odejście kancle- sku w Damaszku, te w czasie roz- wiem będzie mlode pokolenie
przej
wartości
jakie
podkreślano
rza Brandta zaskoczyło międzynarodową opinię nubliczną, wśród lttóreJ mów przeprowadzonych w
swllcy
:r:dobyl sobie on duży szacunek. Sądzimy, że rząd RFN będzie konly- Syr!' „osiągnięto pewlen postęp. lecz mie od swych ojców i dziadów,
nuowal ten pozytywny kurs.
zaaprobuje je i rozwinie w swoim
żadne porozumlenle nle zostało zażyciu. Wiele mówiono także o dalwarte".
Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest konsekwentna realizacja za warte
poinformowano,
Damaszku
W
szej integracji środowiska komba·
tych układów, dalszy postęp w normalizacji stosunków. LP.ży to w ży na Wzgórzach Golan trwa wymiana
wotnych interesach wszystkicll narO<lów, bezpieczeństwa i pokoju w Eu- ognia między wojskami Izraelskimi tanckiego.
kongresu
Wieczorem uczestnicy
ropie.
I syryjskimi. Onublikowany komuni- wysłuchali koncertu w wykonaniu
że artyleria. syryjska,
stwierdza,
kat
Artystycznehecnie dla dalszego pomyślnego rozwoju sytuacji na naszym kon- usytuo,vana na Górze Hermon, 7a- Centralnego Zespołu
go Wojska Polskiego.
tynencie szczególne znaczenie ma rychłe doprowadzenie do zakoń dala znaczne straty nleprzyJaclelokongresu.
czenia europejskiej konferencji bezplczeństwa l wspólpracy, której wl.
obrad
dzień
Dziś drugi
ostatnia faza, na najwyt•zym szczeblu. powinna w sposób urowniesie
Polslta
czysty potwierdzić zasady pokojowego współistnienia.
awój maksymalny wkład do tej sprawy, do realizacji wszystkich wspólnych zadań, do wcielania w życie Jednolitej pokojowej linii socjalistycznej wspólnoty.

Skrót przemów ienia E. Gierka

K

w

jakiej

moc,

państwo.
S. Wroński przypomniał,

LUBA~SKI

I

OPEROWANY
Jak dowledzleUgmy się w Górnlklubie
ku Zabrze, macierzystym
Włodzimierza Lubaflsklego - pllkarz
który niedawno wyjechał na
ten,
do wybitnego specjalikonsultację
sty wiedeńskiego, przeszedł w pon.ledzialek operację kolana,

szczęście".

,Marzyłem o WJdm
A. Pikkuus debiucie w wy~clgu. Stracilem, niestety, ld.lka sekund wskutek przebi·
ju~ na bieżni stacllonu.
cia gumy
To największy • moich dotychczasowych sukcesów, ale jeszcze w tym
wyścigu postaram się go poprawić".
„Jestem zadowolony
I(. Ampler z postawy
zwłaszcza
z wyniltów,
młodego Diersa, który pokonał wielu faworytów, a nawet był o krok
od żółtej koszu lid".
J, Kota! - prezes Związku Kolar_ ------=------ ------

ICSRS NRD poIska
na torze wBrn1e
-

-

t

llkieco CSRS1 „N1• oczelltwa]Sjm7 at
tak de>brej poatawy d.rutyny. Trzej
Czechosłe>wacy w pierwszej dzlesi11tnaazej ape·
ce i to w najsłabszej
cjalnoścl. Teraz z optymizmem oczekujemy dalszych etapów".
„szlo mi wyJ11tkowo
8. Szozda wicemistrz
powiedział
ciężko
Cleszc 1141, te
świata 1 Barcelony.
moich kolegów znalazła
większość
1 że wystartujemy
się w czołówce
do Torunia mając w swoim gronle
lidera. Jazdy na czas ostatnio n.!e
bardzo ml Sill udają".

PODZIĘK-OWANIE

W alejach Parku Ponlatowaldeco •
godz. l i rozpoezn11 111• dwa pierwn•
tzw
biegi rozstawne w ramach
Na atarcle
„Sztafety zwycięstwa",
stanie 58 sztafet (kaida p 0 1% zawodników). W konkurencji klubowej
weźmie udział 7 zespołów " Lodzi
oraz po jednym z Pabianic, Aleksandrowa i Sieradza. Po 10 1ztafet zgło
siły oirnlska 'l'J(KF oraz szkoły łred·
ZMS zglosU do
nie i podstawowe.
wczoraj B zespołów, a wy:tsze aczeln.le tylko I (PL I AM).

Jestdmy przekonani, łe w nlektdt
rycb nta.fetach zobaczymy na 1tarcle znanych biegaczy • naszeco o-

S. t

Raczyński

mistrzem

Łodzi

P.

BOLESŁAWA
a w 11ZCZeg6Jnoścl 1 Doc. dr B.
dok-torom: A.
Wa.wrzyflskiemu,
S:oa.d.kowsk1emu, z. Cywińskiemu,
PersooieloWii Szpitala im. Pasteura, Krajanom z Wołkowyska, Pani J, Siwek, Współpracownlkom
Rodziny,
mojej
l Przyjaciołom
Sąsiadom, Znajomym oraz uezestnlkom uroc..;yst<lllci pogrzebowych
serdemme wyrazy pod:Llękowwa
składa

ŻONA

clniu I maja

W

lł7ł

r.

zmarł,

w

widru 15 lat
MAGISTER FARMACJI

WINCENTY
KARASKIEWICZ
'3

aptek.i nr

ldet"Own.lk

b,

w

ald.ern.lewte.acb., dłu&oletnl, zaslu.
tony l '\lf'ZlOINYl'fy prACO'Wnlk.
pa.mlęc.11

Ozle4c! Jego

Zma.rlego 1erdeezn•
wyrazy W'llpólozud.a lllda.daJ11
DYREKCJA., RADA ZAKLADOWA oa-a.z KOLEŻANKI 1
KOLEDZY z ZARZĄDU APTEK
WOJ. LóDZKIEGO
Małtonoo

Pan! dyrektor ALINIE ADAM·
KIEWICZ wyrazy w11p6lczucla. 1
powodu •mterct

TEŚCIOWEJ

•*4aj,„
BADA PZ!>AGOGICZNA, PEJtADMINISTRACYJN'l{
BONEL
SZKOŁY
MLODZIEZ
ORAZ
PODSTAWOWEJ nr 100
w LODZI

„„„„„„...„mm...,
W ctnJu T maja 1976 roku Dl:l&r·
la, w wieku IM 71

t

ł.

P.

ANTONINA
KRZYWICKA
~ oclb~ Idę Cłll. 10 ma•

Ja br. o go&!. l i s kaplicy ementan.a aa Mani, o czym zawiada·

mia.Jl\
2.DCC,

Cftlt.A.,
ł

WNUKI

RODZINA

PODZIĘKOWA..""IE

'W\9eystldm Pnyjaclolom l Kole-

rom

ukochanego Ojca

1la9Zeł'O

t P.
LECHA
SZCZYGIELSKIEGO
S.

W

w.

pamlęcł

MACULEWICZA

kręgu.

Bier! sztaJetowe poprndzl uroc:ayd:nlacll 11-ll bm. na tone w 1te
złożenie Wl11Za.nek kwiatów u
trójmecz
zostanie
rozegra.ny
Brnie
stóp Pomnika Braterstwa Broni l na
po·
NRD mogllach żołnierzy radzieckich
kolat'Zy tc>rowych CSRS leglych o wyzwolenie naszego miaPol.3ka.
Jak polntonnowal nas Woez<>raj ir.- . sta.
ner koordynator jerzy Bek, do repowolainl zostali
prezentacl! PolSki
następujący zawodnicy: Kocot, Konkolewskl, Jankiewicz, Sujka, Klimczyk, Faltyn, Fryca, Kozieł.
W'Szystlkle
przewiduje
Program
Natomiast
konkurencje olimpijskie.
do wyścigu na 4 Ian o Wielką Nagrodę Europy zgłoszony został Kozie!. Wyścig ten odbędzle się rówBrnle. ale przed międzyna
nleż w
Wczoraj na torze w Helenowie rozrodowymi zawodaml o Wlelltą Na- poczęły się mistrzostwa kolarskie olóclzkiego.
kręgu
grodę Polski w Lodzi.
pomad.to starty
Wyścig seniorów na 1 km wygrał
są
Przewidziane
Zb
przed
naszych torowców w: Tule, Kopen- W. Raczyński - l.12.0
l.13,6, Zb. Sujeckim hadze i Tallinnie, a potem w mi- Ryklem Kotliń
J.
Społem).
(wszyscy
1.14,7
strzostwach świata w Montrealu.
skim Wlóknlarz i T. Kaczmarkiem
Spolem.
l. M. Kolasa
500 m miodzików:
MALY LOTEK
39 sek. przed Misiakiem
Społem I Kowalczykiem.
2, 12, 18, 20, 26
Wyścig na 200 m juniorów: R. sewylosowana banderol'\:
przed R. Dzięgielewrafin - 13,7
254826
skim, obaj ze Społem,

tyozllwym

Wazyftkim
Zmarłego

Dziś

„Sztafety Zwyeiestwa"

drodze do

nogi. Mętczy:zn.a snarł w
upitala.

oka/U.Il

któl:'Zy

w

c!ętk!lch

wzlęll

dla

nam wiele serca
nas chwila.eh l

uroc:cystośclarh
ucl:zl.3.1 w
1er4oome podl:l.ękowa

żal<>bnych,

nle skta4aj I\ •

CORK!
CZESLAWIE SZEWKoleta.n.ce
CZYK wyrazy serdecznego wspólczuda z powodu śmierci

MATKI
gkładają

DYREKTOR, Jl.ADA PEDAGOGICZNA., PRACOWNICY AD.
~IL'JISTRACJI, K0l\11TET RO·
POD· i'
DZICIELSKI SZKOŁY
STAWOWEJ nr 56.
'l:

w
PRZY

URODZINO WYM TORCIE

Zakładu

„Emilia" zawiera
nazwisk. Wymieńmy niektóre: Jadwiga Wojtama, Barbara
Ida,c Piotrkowską, Eligiusz Przyłęcki lubi przyglądać się koCzesława
Grądas, Zenobia Bilska,
bietom, przy czym przedmiotem jego obserwacji ,iest nie tyle
Pasiewicz, Leokadia Kończak, Mauroda łodzianek, co ich stroje. :ro zainteresowanie stanie się
WegrzynowZofia
Będkowska,
ria
produkcji
szefem
zrozumiale, jeśli powiemy, że pan Eligiusz jest
ska J inne.
w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Lido", a ambicja, kierownictwa i załogi tych zakładów, jest ubieranie płci plękneJ.
Z kolei w zakładzie „Iwa" przy
jak najładniej i jak najmodniej.
ul. Wierzbowej z dobrych wyników znane są zwłaszcza: Elżbieta
Jarosińska, Ludwika Borudzka, LI•
dia Lukasik, Helena Krzemińska,
wskaźniki znacznie wyższe. Przy- więc przerywać roboty i wychodzić Helena Wyrwa, Maria Dajnowst-a,
kładem mogą być zespoły .m istrzów na papierosa, pracuję systematy- Lucyna Skrzyńska, Irena Archite1tt,
Sie- cznie, bez zrywów. W ten sposób Daniela Famulska i wiele innych.
Wiesławy Wawerki i Haliny
uzyskały 74 proc> IV pełni wykorzystuję czas przeznarańskiej, które
czony na produkcję.
Natomiast w zakładzie „Ruda'•
wyrobów najwyższego gatunku.
przy ul. 3 Maja na.11epsze rezultaI dodaj e <;krom nie:
Innym miernikiem dobrej roboLicza, się też sprawne ręce. ty uzyskują: Teresa Dercndarz, Ha•
ty są ubiory oznaczone znakiem ]aHelena
kości. W ub. roku znak iakoścl Do tego trzeba dodać pogodne u- lina Filip, Helena Sroda,
pod" 1" przyznano 29 wyrobom.
czas gdy dwa lata temu bylo ich
tylko 18. Znaczny sukces stanowi
mic;dzynarodowy znak jakości „Q"
dla sukni damskiej z kolorowego
bistoru _ pierwszy w branży dziewiarskiej.
roboty z

Nasze ulice z każdym rokiem
stwiersię barwniejsze dza pan Eligiusz. - Kobiety ubierają się · coraz gustowniej. Ich stroje pod względem kroju i rodzajów tkanin nie ustepuja najnowJest
szym, europejskim wzorom.
w tym również zasługa naszego za-

dziesiątki

stają

kładu.

Agnieszka, Ewa, Roman,
Jak ten. czas leci/ Gdańskie pięcioraczki Adam I Piotr Rychertowie obchodzą trzecią rocznicę urodzin. Przyszły na
.
śwtat 12 maja 1971 roku
Maluchy chowają się znakomicie. Są ladne I mile, ale każde jest inne.
Roman pnejawia zdolności rysunkowe. lubi oglądać książeczkt z obrazkamt_; Adam przepada za majsterkowaniem; Ewa wy1óżnia się dobrą pamięcią, z zaciekawieniem słucha bajek. które później opoWiada rodze1istwu. Piotr jest spokojny koleżeński. pierwszy zawsze nawiązuje kuntakt
Agnieszka w dalszym ctągu
nieznajomymi, przepada za slodyczamt
I
lubi bawić się sama. do osób nieznanych podchodzi z reze1wą.
We wrześniu najpopularniejsza w kraju piątka maluchów zasili szeregi
przedszkolaków. Ant się obejrzymy, jak powedru}ą do szkOl1J.
CAF - Ukle}ewski

Mar os

lre

Recepta

iektywi e

QS7 l

Z prywatnych, robionych na wła
sny użytek obserwacji szefa produkcji „Lido" wynika, że w t.odzi
co czwarta kobieta nosi na sobie
wybluzkę, suknię lub garsonkę
produkowaną w tym zakładzie.
Dyrektor nac1elny .,Lido", Adam
wyjaśnia, że zakład
Kaczmarski,
jakkolwiek sprzedaje swoje wyro by w calym lcraju, a 2;; proc. eksportuje. to znaczną część swojej
produkcji zostawia w t.odzi. Ubi ory z „Lido" można kupić m. in. w
mieszczącym
zakładowym sklepie
128,
Piotrkowskiej
ul.
się przy
gdzie klientki w samym ty 1ko ubieglym roku zostawily ponad I mln
zl. Przykładem na to, że wyroby
Na osiągnięcie ubiegłego roku
„Lido" sprzedawane są najpierw w
wpłynął w znacznym stopniu III 0Łodzi, mogą być krótkie bluzki elasti gólnopolski Konkurs Dobrej Robolowe, których wyprodukowano 20 tys. ty, w którym Zakłady „Lido" wzię
w ty udział po raz pierwszy. Na razie
sztuk, z czego polowa została
Łodzi. Bluzki .te (180 zł sztuka) .są nie znana ;est jeszcze lokata. Wopod~bno .szl~gierem sezonu ~· m. jewódzka komisja konkursowa doposzczególnych
lustracji
z teJ raCJI. ze ~os~onale pasuJą do konuje
zakładów. a roboty ma niemało.
banan<!wych .spodmc. .
. .
.
.
To, ze kobiety chętme kupują u110
sze- gdyz w konkursie rywalizu1e
L'd " · · st rezultat
b'
zakładów t.odzi i woj. łódzkiego.
. em
1.e
iory z ·: 1
który
Już natomiast wiadomo,
regu zmian, l~łoe n~st'lpily w . saL'd " ·
·i
. · t
kilku
\~ ciągu
mym zakładzie.
1
epsz~ w „ .1 . o
os.tatnich laf przeszedł on swoistą ~espo 1 ies. na.i
iacy ludzi e uzyskali w mimonvm
.
meta!'1orf?zę. Zrezygnowano z. pro~ roku najlepsze wyniki. Na dŻie
fabrycznym, przy wej ści \.I
dukcJ1 meefektownei. bawełmar:iej dzińcu
b!ehzny .na rzecz .mo?~ych ub~o~ do zakladu „Em ilia" przy ul. Wólrow. Nowa produkcja 1est bardzie) czańskiei 66, wisi gnbłota. w któ·
opta.calna, chętm~ nabywana, sta- rej umieszczono zdjęcia ludzi donowi dodatk?we. zródlo dewiz. Wy- brej roboty Pod portretami można
starczy powiedzieć, z~ ~ ub. r?'.W przeczytać, że no. szwaczka Stanieksport wyrobó.w „Lido przymosl sława Warzywoda wykonywała w
13 mln zl dewizowych, a plan. na ubiegłvm roku od 165 do 200 oroc.
ten hrok zakłada 18 mln zl dew1zo- normy, niezależnie od wysokiej jaz1-a
In
bó
k · ·
·
wyc
produkcji jest osci wyro w. . n szwac · '
Unowoeześnienie
rezultatem ogólnych zmian zacho- Irena Maros, osiągnęła 215 pror.
Zespoły mistrzów Wieslawy Wawerki (u góry) l Halbny SierańskitJ
.
dzących w przemyśle lekkim (bran- normy.
uzyskują najwyższą jakość wyrobów.
IRENĘ MARC?S: pracu1ącą \'j z~>;
źa dziewiarska może być tego dobrym przykładem), jak również za- pole mistrza Elzb1ely Op1.eczynsk1eJ.
sposobienie I dobrze układające się Niewiadoma, a także
mężczyźni:
radności kierownictwa zakładu o- spotykamy przy maszyme.
- Jaki ma pani sposób na tak życie rodzinne. To chyba cała re- Sylwester Skrobiranda, l\lieczyslaw
1
kwalifikacji
raz umiejętności.
robotę.
dobrą
na
cepta
Szymczak, Zdzisław Wielgus, Antozaangażowania zalogi. która chęt- wysokie wykonanie akordu'?
ni Maciaszczyk, Stanisław Duda 1
- Lubię swoją pracę i wykonuii;
nie widzi zmiany i stara się spro.Jest
Maros
Irena
jak
Szwaczek
inni.
odoowiada
ją z zamiłowaniem stać nowym wymogom.
Nowe zadania zalogi to przede Irena Maros. Nie palę, nie muszę wiele w „Lido '. Lista ludzi dobrej
Ten urodzaj na ludzi dobreJ ro·
wszystkim wysoka jakość wyrobow.
boly jest rezultatem wielu czynjakie dziś otrzymuJ<i
Dzianiny,
ników, z ktoryeh na podkreslenle
szwaczki do rąk, są znacznie droż
zasługuje dalsza poprawa warunsze od towarow, z którvch przed
ków pracy. W „Lido" wygospoda·
kilku laty szyły kaftany i bieliznę.
rowano pomieszczenia na przyzwoiWysoka jako<ć musi przy tym iiH.'
te szatnie. W zakładziP „Iwa" M~
w parze z ilośdą określoną plaluźniono powierzchnię procl'..lkcyjr.ą.
nem.
Przedsiębiorstwo dysponuje jedną z
Jak zaloga stara się sprostać tym
najlepiej wyposażonych w branzy
wymogom? Z zakładowej statystyIrena 1'.faros (z
przychodni lekarskich. Zwiększyła
ki widać, że w roku ubiegłym
lewej) i Stan isię liczba miejsc w ośrodkach wr.za
w
zwiększył się odsetek wyrobów
Warzy.
sława
sowyC'h i na koloniach.
I gatunku. Zamiast zaplanowanych
woda wykonują
z
Najnowsza zaś wiadomość
73,5 proc„ ubiory w I gatunku sta200 proc. i więdziedziny spraw socjalnych dotynowiły 78,1 proc„ znacznie więcej
cej normy.
czy autokaru. Po wielu staraniach
niż w 1972 r. Co prawda w nowym.
I
wyrobów w
zakład otrzymał niedawno talon na
1974 r. wskaźnik
samochodu marki „San". W
zakup
to
jest
ale
się,
gatunku obniżyl
autokar zostame
asortymentu.
miesiącu
tym
zmianą
tłumaczone
sprowadzony do Łodzi i najprawOd stycznia br. kobiety szyją ub10dopodobniej już w pierwszą w tym
ry z bistoru I anilany, każda zas
powoduje
asortymentu
roku wolną sobotę, 25 maja, część
zmiana
zwykle okresowy spadek jakości.
zalogi uda się nim na wycieczki:.
Wyroby I gatunku stanowiły w I
IRENEUSZ KAMPINOWSKI
kwartale br. tylko 70,6 proc. produkcji. Taka jest średnia zakładaFot.: - A. WACH
, wa. Ale niektóre zespoły uzyskały J

I

°. ·

Węgry.

Nowe
osiedle
wielkie
mieszkaniowe w
Szal nok u ujścia
rzeki Zaa111>a. W
z tych
każdym

10 - piętrowych
jest
wieżowców
128 mieszkań.
CAF -
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a
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Finlandia. Architektura Topioli, nowoczesnego mia$ta-satelity pow odleglości 9 km od śródmieścia Helsinek, eksperymentalnego na skalę światową „miasta-ogrodu".

łożonego

,,,

filfll

CAF
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Co roku, od trzydziestu lat przeźywamy radość zwyclestwa
nad hitleryzmem i co rok, przez trzydzieści lat, \nacamy myślą
do wszystkich, ktorym nie dane było dożyć owoców zwycięstwa.
Zal ściska serce na wspomnienie bliskich, którzy oddali życie
za wolność naszą i innych narodów, ból przenika na wspomnienie tych, którym faszyzm zgotował męczęńską zagładę. Ileż
rodzin ludzi się, że żyją jeszcze gdzieś zaginieni ileż rodzin
nie wie, który zakątek ziemi kryje prochy drogich osób, jaką
śmiercią rozstały się ze światem.

rych psychicznie na terenie samej
Rzeszy.
Pod koniec 1939 r. również 1 za·
klad w Obrzycach (Zielonogórskie).
wówczas nazwę „Landes
noszący
Krankenanstalt Meseritz-Obrawalde"
punktu tranzyto·
rozpoczął funkcję
wego do miejsc masowej zagłady.
Tu w ramach tzw. eutanazji formo·

zanych do pracy i zwiększenie
dl a
pl ecza szp1·t a 1nego
po 1.rzeh
zaborczej wojny. Program nazwano
T4
t .
I
- od adresu piarryp ommem
cówki kierującej zagładą, podpo·
rządkowanej prywatnPj kancelarii
Hitlera.
Wykonanie zaczęło się od wypełniania kwest10nanuszv orzez lekarzy szpitali psychiatrycznych i opiekuńczych, a w różnych czę~ciarh
Niemiec stworzono zakłady lecznl-

zakładów (w tym także ze
z 11
szczecina 1 Berlina).
1941 r. masową zagładę
Jesienią
.
musiano przerwać, bowiem mimo su·
udało sill
rowych zalcazów nie
zbrodni utrzymać w tajemnicy. Oplnia społeczna była poruszona. W tej
sytuacji postanowiono„. zamaskować
ludobójstwo.
W toku śledztwa przeprowadzc>nego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze, głównie w oparciu -0 do-

Minęło prawie 30 lat, a ludzkość
ciągle j·eszcze nie wie wszystki·ego
o rozmiarach zbrodni popełnionych
p rzez hitlerowca· w, o potwornych
metodach ludobójstwa. Wstrząsające materiały przedstawiono na sesj.i popularno-naukowej w Tuszyme, zorganizowanej przez delegatury Komisji Badania Zbrodni Hitdotyczyły
Materiały
lerowskich.
. d
Je nej z najpotworniejszych metod
tzw. programu eutanazji.
Eutanazja - słowo pochodzenia
„dobrą
oznacza
greckiego
śmierć", pozbawienie człowieka życia na jego żądanie lub pod wpty-

~;R~7H~~~u~~at~1~a~Ej~~~~rifJ.

:~nrn. t~a~lsk~~~ana'.u~zlpr':ij~':,~~~~

dów". Stanęli przy nim: dr Mootz 'że uśmiercano również osoby skłe' i dr Hildegarda Wernicke - za- rowaoe do szpitala przez policję i
przed Sądem gestapo, to jest luclzi politycznie
stępczyni. Ona to
r. niepewnych. Mówiono nam, że uPrzysięgłych w Berlinie w 1947
niepełoowartoludzi
zeznała: „Pacjenci, którzy przybyli śmiercamy
niedługo pozostawali śeiowych, i że robi się to dla „odo Obrzyc
w czyszczenia rasy aryjskiej".
żywymi. Przeciętny . ich pobyt
.
szpitalu wynosił 7 doi. Transporty
zbrodni
dokonanych
Mecham:mi
chorych, dorosłych i dzieci, nadchodzily siale. Personel _ lekarze i 1 zad10wat s1ę w dokumentach . ni~lustor1ę
zaw:ierającyc~
upadali closlowoir m1eckich,
piell)gniarki _
chorób oraz księgi zgonow. Według
. k
. " .
. " - stw1erdz1la
Wermc e. . zapisów w tych ostatnich pacjenci
z nog
o d w no astrzykam1
Chor h
wcześniej umfarali niż zostalJ przy.
yc . m r o a . .~ doustme.
.
jęoi do zakładu. Tam też odnotowai podawamem „lekow
Zmarłych chowano na miejscowym no śmierć przez rozstrzelanie („na
p-ostrzalu w czasie próby
cmentarzu, w zbiorowych mogiłach, slcutek
układając zwłoki w kilku war- ucieczki").
h
·
d' ·
d .
h
t
Ogledzlny w Obrzycach, dokonane
s0 dwac. po ~p~~e n\m z Jęf1~ z dm.~
komisję radziecką
po wier ZI Y, przez specjalną
e
ziezy. . 'a Y
ekshumacje przeprowadzone przez J w dniach od 16 do 26 lutego 1945 r„
przewodnlcz:vł pik Płatonow
której
KBZH w 1965 r.
med. - ujawniły m. 1n.
Dr Mootz podczas porannego - lekarz
~~~

sm·,ere' zlask''
,

·1

h·,tIe ryz mu

(1)

Zofi•a Tarnowska
melloracyjnego, Cebula wyrwał je•
den burak i usiłował zjeść. strażnik
Schmidt uderzył go kolbą karabinu
Krwawiącego, Reinecke
w głowe.
z drugim strażnikiem zaprowadzill
do szpitala, zaciągnęli do bloku 17.
Miał
Otworzył drzwi Weidemann,
strzykawkę w ręku. Cebula został
zamordowany.
· ·
·
d t
N
kslęa po s awie zapisow w ze
w
gach zgonów można przyJ·~ć,
"
0 brzycach zamordowano
przeszło
7 tys. chorych. Do tego należy dodać ofiary wywiezione z Obrzyc na
śmierć np. do Kościana lub Chełmna. Amanda Ratajczak podała w
swoich zeznaniach, ze w Ubrzycach
t
· l
zgmę 0 18 ys. ludzi. Liczba ta nie
została ostatecznie zweryfikowana.
Nie można dziś jeszcze określić doktadnie liczby ofiar i nie wszystkie
okoliczności zbrodni personelu obrzyckiego zostały ujawnione.

~gi!ni::r~:i~!~~o~Pif~~~~i::!l,~~

rozstrzelani
Ratajczak
w
r. mow 1945 na
sądowego
cy wyrokuzostali
Międzyrzeczu. Dr H. werniclce i Hej lena Wieshorek - na mocy wyroku
• 8 O
Sądu Przysięgłych w Berlinie zachodnim z dn. 25. m. 1916 r, -zostały
stracone w więzieniu Moabit. Trzej
bawił inną osobę życia chociażby
w instalację prądu wysokiego napięcia, pielęgniarze, w tym Schmidt - oraz
adml.nlstracja „obchodu" dawał znak głową
któi:ych
„na iei wyraźne i poważne źąda- cze nazywając je „zakładami eutn· kumenty,
siostra Hirscllmajer - popelnlli saprzed nazji". Instalowano w nich urzą. szpitala obrzyckiego nie zdązyła znl- stronę przyszłej ofiary wyznacza- nową cegłę ogniotrwałą w dużej llo- mobójstwo.
nie". Kodeks przestrzega
Sledztwo przeciwlco Granaocznych nej na śmierć. w podobny sposób ścl 1 drzwiczki piecowe podobne do 1
uleganicm żądaniom wypowiedzia· dzenia gazowe i piece krematoryj ~zc.zyć -oraz o zeznania
bowskiemu I Mootzowi prowadzone
ne. Skazanych na śmierć, którym w sw1a~ów i Inne. material:r (np. z 1 czyniła to H. Wernicke i felczer drzwiczek pieców obozu ua Majdan-1
2
naczelny ~~w~~! ~uundeowś;vlad;i~t:~~ ~c'r ;'r!;~!~: ~~~z :0r~~~rat~:\~i~~z~~~lin,~ 2i~~~,o~:
~~~ rp:zef o~~be"t "tts:/'e~ i cz n ie kwestionariuszu odnotowano znak ~;~~~)n st~l~~dezcok~~~ że k~m~~rzy~:: ; Weidemann, a t~kżePo sam
chorych zeznało wobec nieustalenia miejsca Ich poszereg
~elekci1 w_zy ryjnych.
Hitlerowcy pogwałcili to prawo. plus - przewożono do tvch zak!a- w latach 1939_ 1945 dopuszczono się lekarz Grabowski.
ludobójstwa. Obok obywatell nlemie- wano chorych do gabmetu zab1e- przed komisją, że słyszeli o budo- bytu.
Eutanazja stala się dla nich pre- dów.
W roku 1965 przed Okręgowym Są
Na przełomie 1939140 r. w lnsty- cklch śmierć w tym zakładzie po- gowego zwanego „Todzimmer" (po- wie pieców do palenia zwłok. Na dem.
tekstem do uśmiercania własnych
w Monachium stanęło 19 pieRosjanie, Francuzi, kój śmierci) i tam aplikowano Im strychu bloku nr ·9 znaleziono klllca
obywatcli i oodbi1.ych narodów w tucie Kryminalno-Techniczn ym w nieśli: Polacy,
lęgruarek z Ob_;zyc. Alct · o~lrnrżenia
do popiołów.
kiedy uznano ich za Brandenburgu dokonano pierwsze] Włosi, Czesi, Holendrzy, Węgrzy, Ru- zastrzyk, a następnie odprowadza- tysięcy urn świadków,
momenci<'
we
a m. In. b. zarzuca! Im, . ze . brały. udział
z zeznań
Duńczycy, Austria- no na oddział. Po 2-3 godzinach
bezużyt ecznych i uciążliwych dla próby uśmiercania ludzi gazem I muni, Belgowie, Jugosłowianie,
, fll'ZY czym
pacjenta zakładu obrzyckieg-0 w Ja- wspólnym zabijaniu ludzi
·
b"l
k'
t
z
r
·
Finonajspraw cy, Anglicy,
rozpoczęto poszuk·wania
1
·
·
poł
nis:.i<"1
z
i
podstępnie
to
czyniły
wynlReinecke
Waltera
_ł
1
tach
m.
m.
as rzy i ~o a
umiera J.
1942 5
- wie„.
bó
.
h t h .
spo cczen!it\\'a i panstwa, określa- n· .
Przed !ca, te w Obrzycach mordowano jeń.· budek. Mimo niezbitych dowodów 1
felczer Amanda Rataic.zak.
ee mczme sposo w 1uieiszyc
nych ni-ljrzęśC'ie.i jako „ludzi wio-·
się wszy ·tklch
wojennych. Widział on (.jesie- faktó'." przyznania
ców
w
Woiskowym
Sądem
Radz1eck1m
obowlazkl
r.
1941
listopada
Do
zastrzykauśmiercania
dobójstwa:
III
życia
niegodne
dącycli życ ie
do mordów - sa!l . w
odpowiednio skojarzonych I dyrektora szpitala pełnił dr Voll- Międzyrzecz u (10 ma) a 1945 . r. ze- nia 19 n r.) transi>ort 2so więźniów oskarzonych ~vydał
mi
Rzeszy."
w:':'r 0 1< . umewmHolendrów z Nertihausen. Na wa- Monacluum
W i 939 r. w całej Rzeszy podjęte> stężonych leków, trucia kwasem he im, który został następnie zwol- znal a: „W moim bloku znaJdowa- 1 gonach
ze dział.ały one
przy,imuJą~„
nlający
stacja
była
uwidoczniona
od
wieku
w
ci
ciC'
cl
31
olrnh
się
Io
stosowania
odmowy
wobec
1 0
11
niony
1
wee:la
tlenkiem
:r:ostały przygotowania do wykona- prusku~. duszema
Wszyscy ~~ j~~~a~~ł ~~!~~:-~ ~ ~ ;·~~oa je~ e~z~~
zajął 6 micsię~y <h_ !O hl.1 .~'V~zystki~ zo~- mac_ie~zy~ta transportu.
„eutanazji'.'. Jego miejsce
.
nia tzw. pr?g.ra.mu eutan.azji, stwo- 1j r:lodzemem.
zostall uśmierceni za- w koaw<'nc;i o'Jo\\ iąz ując:vch przeniDo grup Judzi przeznaczonych n:. b. Kre1sle1ter NSDAP Walter Gra- taty zab1tr. v" o•0 )1 r1t> uśmrnrc1- wlęz1uow~e
rzonel',o z inicjatywy Hitlera przy
sów w N.CT'" ll'C"ło ..,rzed~wnit>nlu po
strzykami.
ocały
przez
'"·te
„.,
1
m''
na
lam
ocalałych
z
jeden
to
Jego
bowski.
chotylko
nic
ząliczono
zu.~bdę
pm
wtajemniczonych
udziale grona
Chorzy w 1~b~kcach byli Trównlet 15 latach cz:vli 8 ma.la 1960 r.
także sta· I pacjentów opisał po wyzwoleniu w kres 2.500 d!r„~·~h".
cowników nauki. U podstaw pro- j rych psychicznie lecz
W1 Ohrzy.
Nie m ? 7pr,·cria w1~irni~.
~~%~~;;n~ ~s~lu śmi'ergra~";: ,~~ s~~
1
gramu leżaly trzy ce.le: wcieleniP rych, zniedołężniałych. inwalidów 1 I pamiętniku nazywając go „diabłem
u°bozu jel'i- ~ach 1 clopus ~za no się1cr e /Y ~o mirpr~"iezionego
Oskarżony w tym samym proce- buli
Od w ludzkie.i skórze". Jemu powiew życie obłąkanej idei o .. czystości tak7.e inwalidów wojęnnych.
z Arswalde. Praco- ~ ~\v" ae P:t~~e" ;~:z~~;gam P ~z eodba
rasy", dążenie do ograniczenia wy- 1 jesieni 1939 r. do sierpnia 1941 r rzono misję likwidacji niepeJno- j sie Herman Gulke członek NSDAP ców' wojennych
oe11:yszc1anht r&wu n Ie n '1 u.
datków państwa na ludzi niezdol- - uśmiercono przeszło 70 tys. cho· wartościowych ludzi i „darmozja- starszy sanitariusz zeznał: „Wiem, wali razem przy

ale pozostaje zabójstwem. Do
dzisiejszego obowiązuje w
mieckiej Republice Federalnej
deks karny z 1871 r„ w myś l
rego karze podlega każdy, kto

dnia
Niekoktópoz-
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Szanujmy lokatorów
Dawno ~yło wiado.mo, że nie tylko .do ;.odzi, ale i pobliskich
miast m. m. Pab1amc, Zgierza, też kiedys popłynie gaz. Wówczas węglowe piece pójdą do lamusa. A w łazienkach będzie
ciepła woda .
. I .oto pomału, marzenia pabianiczan (tych nieco wcześniej)
1 zgierzan, zaczynają się spełniać. Zarówno w starych jak i w
~1o:vych . budy:ikach, za~!ada się instalacje gazowe, w ścianach
·' ~Je dziury, zeby _Przeciągnąć z mi.eszkania do mieszkania rury
przewodowe. Nie Jest to zbyt przy1emna dla lokatorów operacja", cJ:ioć nieunikniona. Zeby chociaż przeprowadzan'~ była
-; zybk~ i sprawnie. Ale z tym różnie bywa.
Pamiętamy skargi pabianiczan, gdzie przez dwa lata instalowano gaz w spółdzielczych mieszkaniach przy ul. 20-lecia. NaJp1erw cale ekipy kuły w ścianach i sufitach dziury. Oczywiście
w tych ~iejscach, gdzie projektantom było wygodnie. Np. zaplanowal!,. żeby r~ry pr~echodziły przez sam środek maleńkiego
orzedpok?JU. Dopiero .liczne interwencje
położyły kres tej
wątpliwe] dokuJ:?ent~cji k.oszto:ysowo - projektowej.
.To samo przezywa1ą obecnie zgierzanie. Oto co pisze p. Janu:ia K. z Osiedla 650-lecia: „rury przewodowe zakłada
się
dz1w~ie '?krężną drogą I przez to narusza się zabudowę wnętrz,
iaś. ltczmk umies.zc~a się w przedpokoju, w jedynym miejscu,
gdz~e można zaw1es1ć wieszak'. Kuchni też podobno nie można
u!11ieśclć w miejscu bardziej dostępnym I wygodnym, bo to
niezgodne z planem".
I zn?w. okazał~. się, że lokatorzy mają rację. Bo chociaż zakładam~ mstala~Ji gazowej w zgierskim Osiedlu 650-lecia, od~ywa się zgod!"11e z dokumentacją projektowo-kosztorysową, to
Jednak na_ wniosek lokatorów, mogą być dokonywane ewentualne zmiany w dokumentacji. Oczywiście, że muszą i tu obowiązywać względy behapowskie.
W przypadku naszej Czytelniczki i jej sąsiadów, przedstawione propozycje zostały uwzględnione. Rozmieszczono lepiej rury, zaś kuchenkę gazową, usytuowano tak Jak nakazuje zdrowy
rozsądek I wygoda mieszkańców.
'
Czy nie można było tych lokatorskich uwag, wniosków i propozycji wysł1,1chać o wiele wcześniej i wykorzystać ich przy
oprac<,>wywamu dokumentacji? Ile zaoszczędziłoby się ludzkiej
energii, czasu, mitręg!
(Glz)

Kot w worku za 6.860 złotych
Ikt dotąd nie pokusll się
o zorganizowanie kiermaszu
rzeczy nie znanych, ani sprze
dawcom, ani klientom. Miło nam zatem donieść, że właśnie
w naszym mieście zaczęto wprowadzać ten typ transakcji. Na razie
tytułem eksperymentu, w jednym
resorcie, ale przecież wszystko
zawsze zaczyna się skromnie i bez
zbytniego rozgłosu.
Eksperyment zaczęto
zwyczajnie, na przypadkowym kliencie p.
R. S., który dostał właśnie mieszkanie typu M-4 i zaczął je mozolnie meblować. Wreszcie po kilku
miesiącach poszukiwań natrafi!
w
Zakładzie Budowlano-Remontowym
RSM „Lokator" na to czego szukał,
czyli na szafy do przedpokoju. Nie
zwlekając zakupi! trzy, za 6860 zł.
Za tę sumę, zakład zobowiązał się
nie tylko je przewieźć, ale i zamon
tować we wskazanym przez klienta miejscu.
„Zdobycie" szat tak uradowało
nabywcę, że nie zwrócił
zbytniej
uwagi ria pieczątkę na umowie zleceniu o treści dość osobliwej:
„sprzedawca nie gwarantuje jednolitości zabarwienia i usłojenia
o-

N

kleiny w sprzedawanych meblach".
Zaniepokoił się dopiero wtedy, gdy
informację tę powtórzył mu sprzedawca po zakończeniu zwyczajowych formalności. Ale nadal, ani
przypuszcza! co to oznacza, i co na
stąpi niebawem w dniu dostawy.
Stalo się to w kilka dni później
i wtedy okazało się, jakie niespodzianki kryla za sobą fatalna pieczątka. Bo nie tylko każda paczka
przywiezionych mebli była w innym kolorze i miała inne słoje, do
tego w jednej znajdowały się niewła ś ciwe boki. Z bokami zakład poradził sobie stosunkowo łatwo, demontując jeden zapasowy zestaw w
magazynie. Natomiast z drugim
problemem. mimo najlepszej woli
nie potrafi! się uporać. Stanęło więc
na tym, że klient ma poczekać na
następną dostawę szat do przedpokoi. Po trzech tygodniach dostawa stała się taktem dokonanym,
ale nie dało to nic naszemu klientowi, Jł(iyż tym razem producent
przysłał zupełnie inne typy
szat
niż przedtem.
Ponieważ nabywca szat (ciemnej ,
jasnej i bardzo jasnej) nie
mia!
gwarancji, że w następnej dostawie

dostarczeniem jej klientowi, zgła•
sza Sw1ebodzinowi bezpłatnie swój
pomysł
racjonalizatorski, by na
każdej
zapakowanej przez siebie
szafie, fabryka
umieszczala niewielki kawałek okleiny, wskazują
przystało na lojalnego
obywatela cej wszystkim, co kryje się w jej
ceni sobie wagę wszelkich pieczą wnętrzu.
Z opisu tej historii jasno wynika,
tek, asekurujących przedsiębiorstwa
kota
od tego czy owego, ale na równi że sprzedaż przysłowiowego
ceni swoje 6860 zł. Toteż chciałby, w worku nie trafiła jakoś na poaby choć dwa kolory i słoje były datny grunt. I że nic nie wskazuje
ją
do siebie nieco podobne, bo trzy- na to by mieli zaaprobować
bębarwne szafy w
jednym, nawet łódzcy klienci. Trzeba więc
obszernym przedpokoju wyglądają dzie chyba z niej się wycofać. I
nader szokująco. A że sprzedawcom w Swiebodzinie i gdzie indziej.
czy zakładom uslugowym trudno
(h)
rozpakowywać każdą paczkę, przed
się coś dla niego na wypostanowił
zadziałać
ina·
czej i rozpoczął pertraktacje bezpośrednio z producentem, z Fabrykę Mebli w Swiebodzinie. Na ra·
zie pisemnie, wskazując, że jak

znajdzie

mianę,

Brak konkurencji czy nadzoru?
Całą Polskę obiegła niegdyś wiadomość, jak tuż przy nowo urzą
dzonym, bardzo zresztą wytwornym, Urzędzie Stanu Cywilnego w Pabianicach, miejscowe władze handlow.e, chciały otworzyć sklep z trumnami. Chociaż sam lokal, aż się prosił, żeby zorganizować w nim
elegancką kwiaciarnię . . Obecnie sprzedaje się tam pietruszkę.
Ano
można i tak.
Cóż, nie wszyscy jeszcze kupcy na PSS-owskich czy LPHS-owskich
posadach, grzeszą wyobraźnią. Toteż wszelkie organizacyjne „luki"
natychmiast są wykorzysty.wane przez obrotnych i sprytnych handlarzy ulicznych.
Ale j e żeli w pobliżu cmentarza na Dolach nie ma „uspołecznionej"
kwiaciarni, to nic dziwnego, że jedyna i prywatna, jaka tam się
znajduje placówka handlowa, dyktuje klientom swoje własne ceny.
Podobnie jest i na Rynku Bałuckim,
gdzie cały rząd handlarzy
w dni powszednie i święta, sprzedaje kwiaty z przybraniem i bez,
ale po cenach o 30 procent wyższych od aktualnie obowiązujących.
Klienci chcieliby wiedzieć, czy np. bałuccy handlarze są objęc i jaką§
kontrolą? Czy też mogą „łupić skórę" z ludzi, ile tylko się da? Otóż
. są kontrolowani. I nawet karani. Z tym, że PIH robi to chyba zbyt
rzadko.
Władze handlowe myślą jednak o otworzeniu w pobliżu cmentarza
na Dolach państwowej kwiaciarni. Co prawda nieprędko to nastąpi,
bowiem najpierw trzeba wybudować kiosk. W każdym razie jakieś
poczynania zostały podjęte. Z Rynkiem Bałuckim sprawa jest prostsza. Bo jeszcze w tym roku zostanie on zlikwidowany,
(g)

I
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„OSIEDLE ZA MOSTEM„
~· S.: Mieszkamy na Widzewie,

tuz za mostem. „Ojcowie miasta"
~yba o nas zapomnieli.
Żyjemy
jak na zapadłej wiosce.
Nawet
\Vodę nam przywożą. Chatki
się
walą, a my wciąż
czekamy,
że
ktoś z „Wielkiej Lodzi" wreszcie
Sobie o nas przypomni.
RED.: Dopiero za dwa, łrzy laWasze domki ulegn~ rozbiórce.
· lbowiem zgodnie z planem zagoodarowanla
„Widzewa-Wschód"
oa terenach ul. Przetwórczej i ul.
Gromadzkiej zlokalizowano przy1złe osiedle „A", którego inwestorem będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna".
Właśnie dlatego nie rozpoczyna119
budowy sieci wodocią,gowej.
9graniczono się Jedynie do zaln11talowania studzienki przy zbiegu
ulio
Rokicińskiej I Przetwórczej.
Mieszkańcom dalszych ulic dowozi
się wodę cysternami.
(g)

wody. Kosztowało mnie to sporo
grosza. Teraz z kolei muszę zapła
cić 1500 zł tytułem kosztów wodociągowej inwestycji.
Jestem rencistką i takie wydatki bardzo ograniczają
mój i
tak przecież
skromny budżet.
RED.: Urząd m. Lodzi, który zainteresowaliśmy Pani listem, tylko o 300 zł obniżył nakaz płatni
czy. I twierdzi,
że Jednak musi
Pani - Jako właściciel nieruchomości partycypować
w kosztach
nowych
urządzeń
komunalnych.
Taki
obowiązek
mają
wszyscy
właściciele, których nleruchomoici
leż~ przy ulicach, gdzie przeprowadza się
nowe urządzenia koWZRASTA WARTOSC
munalne.
Podwyższają
one boULICY UZBROJONEJ
wiem wartośtl posesji.
Przepisy
wykonawcze są zawarte w ropo~. L. ~ Mam domek na ulicy pe- rzą,dzeniu Rady Ministrów (Dzienl:')'feryjnej, gdzie niedawno założo nik Urzędowy z 1969 r. nr 5, poz.
no wodociąg. w odleglości
200 41).
metrów od mojej posesji zainstaOpłatę,
ponoszą więc
wszyscy
lowano studzienkę. Ja z niej nie właśdciele nieruchomości, położo
J>orzystam, tylko ze studni na po- nych przy tej ulicy, bez względu
jiwórku. W związku z tą inwes- na ło, czy korzystaj!\ ze studzienvcją
musiałem
swoją
studnię ki czy nie.
W zamian mogą w
pogłębić, gdyż obniżył 11lę poziom katdeJ
obwili podłączyó
swoje

t

Nie dowożą na czas
Często si11 zdarza, te w pobliskich sklepach apotywczyob., nie ma
rano ~leka - skarżą się w rozmowach telefonicznych, mleszkańc;y
Ul. Sw1erczewsklego, osiedla Zubardź, Zgierska-Stefana.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, której te uwagi przekazujemy
za naszym pośrednictwem przeprasza Czytelników I jednocześnie zapewnia, że sytuac,ja została opanowana. Albowiem mleka jest w bród.
:ro Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego, dopuszcza się tak
~oważnych zakłóceń w przewozach mleka. Podobno nawet kilku pracowników otrzymało Uj)Olmnienia.
Przeczytaliśmy 1 już uwierzylibyśmy, te wszystko jest w porządku,
gdyby znów nie rozdzwoniły się telefony ze Zgierskiej i Sródmleścia.
Mllczy jedynie Zubardź. Tam widać sytuacja została rzeczywiście opanowana. Chociaż dyrekcja PSS „Społem" z Bałut, powiadamia redakcję, !e artykuły mleczarskie do jej sklepów, dostarczane są bardzo
nieregularnie, zwłaszcza mleko. Jest ono przywożóne z dużym opóźnieniem, i nie w takich ilościach, w jaki.eh zostało zamówione. • (g)

domki 4o miejskiej sieci wodoclt\rowej.
(g)
ZAROBKI TLUMACZA
Jestem
emerytem l w ramach
prac zleconych na rzecz jednej z
wyższych łódzkich uczelni wykonuję przekłady referatów, artyku·

•

Trzymaj

się

...

Na.jpie-i·w dtu.go czeka.my -na. a.utCJob!Ns, pCJotem z trudem się d-0 nili!}CJo wciskamy.
TloC2ymy aię ja.k
śled.z.ie w beczce. Wreszcie ruszamy. Nagle, ostro. Wprula.my na si 11 bie. Wiercimy sob>ie „dziury" to•
brzu.cooch, żebrach.
Jęczymy
j
znów abijwmy rię 0 siebie.
&
teraa. znów kierCJowca naale i e>stro
za.hannował. Trzęsą nami te au.tebusy, pomiewierają nieludzko. co
jest? pyta.ją Czyteln~cy w listach
od redak ·i
Dyrekc? ·MPK s.z.czerze przy.zna.-

.

.

a

rui

·

uto-

ie, ze spra.wne praw ze;iae a
busu,
zależy od irwiywidu.alnych
zdCJolności kierow.c11. . ~agodne rus.z.a.ni~ ~roz podJeźdwme na. przustank1 łest wlączCJone. do. prCJogramu.
szk;<>Z,enzcwego. Jedni. kierowcy tę
umzeJętno§ć zdobywa.Ją szybko . Inn.i, niestety, ta.kich u.ul.olni@ń niP.
wykazują. Wóz, CJowszem, prowadzą.
Ale nie mają „wyczucia", „lekkiej"
ręki. Tego „coś", co po,zwa.la powiedzieć o prowa.dzącym wóz: ten · to „u.rodzomy" kierowca..
Prz11.z.nać jednak trzeba, :że na'8"1
l6dzc11 lvier.owcy, nie ma.ją Łatwej
procu. Wąskie za.tioczome po)a,zdam( tl!Uce, ba.rdzo często zmus,zają
ich do gwa.łtownego
hamowania.
To często jedyne wyjście, pozwa.!ajqce wybrnąć z trudnych, kCJo!lzyjnych sytua.cji. Stąd ostrzegawaze na.pisy w au.tabusa.ch, że w czas-le jaady należy 9ię tr,zymat. CzP.g.o czy kogo, to ju:t. Mle:i:u od okoliczności„.
(g)

łów I Innych publikacji
naukowych na dwa języki obce Jest to
praca nie prosta wymagająca doskonałej znajomości terminologii z
danej dziedziny wiedzy. Chciałbym
zatem wiedzieć czy moja
praca
jest zaliczona
do usług, czy tez
twórczości naukowej i czy styczniowe przepisy o zarobkach emerytów stwarzają dla mnie większe
możliwości niż dotychczas. Od odpowiedz! na te pytania zależy bowiem wysokość
wynagrodzenia.
które mogę otrzymywać nie tracąc
emerytury.
RRD.: Tłumaczeń dokonywanych
na rzecz wyższej uczelni nie można uznać za pracę twórczą
ponieważ nie stanowią one przedmiołu prawa autorskiego i ni~
są
wynagradzane z funduszu honorariów na podstawie umowy autorskiej zawartej w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim. (07..
Ust. nr 24 z 1952 r.). Nie
ma
też podstaw, aby zaliczyć je
do
usług świadczonych ludności. Z tego tef: względu do sytuacji opisanej przez pana mają zastosowanie
jedynie postan~wlenla rozporządz~
nla Rady . M.lmstrów z 9. stycz~1a
1969 !· Mowią one, że me zawiesza się prawa do re!lty lub emer;vłury .rencistom Jeśli z tytułu za-

łrudmenf.a

wykonywa~ego dory~

czo w mepi;łnym wymiarze .godzm
na podstawi~ umo~vy-~lecen~a czy
umowy o dz1eło os1ągaJą om zarobkl nie przekraczające k~oty !50 zł
brutto miesięcznie. ZUS me zawiesza
swych świadczeń również i wtedy,
gdy wynagrodzenie jest wyższe niż
750 zł, ale nie przekracza 1500 zło
tych miesięcznie, a zarobki renr.isty w całym roku kiilendarzowym
9 łp&.

złotych.

(b)

ZA 8 LAT
uwagą przeczytałem w
„DL" artykuł
o
możliwościach
wcześniejszego
przechodzenia na
emeryturę m. in. inwalidów
wojennych. Proszę o poinformowanie
mnie czy mając ukończone 54 lata

R.. X. Z

i 26 lat pracy w Polsce Ludowej
mam podstawę wystąpić do ZUS o
przyznanie mi emerytury?
RED.: Niestety nie. Od 55 roku
życia mogą bowiem przechodzić na
emeryturę jedynie kobiety I imvalldzi wojskowi II grupy.
Inwalidzie III grupy emeryturę przyznaję sit; dopiero po ukończeniu
60
lat.
(h)

lnstvtucie wviaśniaia

Telefonów
MiejLoka.torzy z ul. PiJotrkowskiej 69 pracownicy
dokl<idnie
skontrolo·
skarżyli się redakcji, że ich kamie_ cowych
nica jest bardzo zaniedbana.
Co wali i dcprowadzili do stanu uży.
prawda w ubiegłym roku malowa- walności wszystkie automaty wrzu.
no klatki schodowe, ale co z tel(o. towe, zaim;talowane w rejonie ul.
kiiedy nie miał kto zmyć zachlapa- Zg~erskieJ.
nych okien.
Na ooiedlu Zgierska - Stefana,
Faktyczin.ie, mieli lokatorzy po- nowe automaty będą założone dowody do narzekań. Dozorca, popiero w 19i5 r. to znaczy wtedy,
rzucił pracę (ale mieszkania służ
bowego oczywiście n.ie opuścił) a .l(dy w te.i dzielnicy miasta zosta•
znaleźć na
jego miejsce innego, nie rozbudowana sieć kablowa.
nie było dla ADM wcale tak.ie ła
(g)
twe. Dopiero od niedawna udało
się jej zatrudnić dochodzącego dozoxcę, który doprowadził całą po- ,
sesję do włatcirwE120 st.a.nu sanita.rneg-0.

• • •

Z kole! lokaitorrzy r: bloku 84,
przy ul. Wasilewsk.iej 12, należą
cego do SM „Bawel.na", mają kło
poty z piwnicami. Są one zalewane w cz.asie deszczu. Administracja „Bawełny" wyjaśniła nam, t.e
były to tylko drobne
przecieki,
szybko
zresztą
usunięte
przez
ŁPBW „Dąbrowa".
Dopiero pod
kollliec 1973 r.
komitet domowy
zaalarmował

admiruistrację,

że

w

piwruicach jest woda. Komisja, spisująca usterki, zanotowała te uwagl do protdkolu. Termin usunięcia
przecieków
wyznaczyła
n-a
30
j kwietnia.
• • •

I

Dyrekcja Okręgu Poczty I Telekomunikacji zawiadomi~ nas, że
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Młody człowiek, który przez kilka dni
przebywa! u rodziny w Lodzi, wyraził się
niepochlebnie o naszej estetyce i osiedllowej gospodarności.
- U nas - powiedział - choć w rozbudowie I unowocześnianiu miasta pozostajemy za wami w tyle, bardziej dba się o
urodę życia w miejscu zamieszkania: ra·
l:>atki, trawkę pod oknami i ławeczki pod
~zewklem na podwórku. Moi rodzice I
SĄSiedzi wprost nie wyobrażają sobie, że
ł>Y mogło być Inaczej.
Nasz gooć trafił w sedno dotykając tak
~teresującego zagadnienia. O wiele zresztą szerszego niżby się to z jego krytycz~oh uwag wydawało. Nie zupełnie jednak miał rację, zarzucając łodzianom niewrażliwość na piękno otoczenia i bjerość w oczekiwaniu na osiedlowy ład 1
rządek. Z naszych kontaktów z Czy. lnikami wynika zupełnie co innego. W
ijih trosce o przyrodę, o każde nieomal
~zewo rosnące w granicach
wielkiej
~omeracji łódzkiej, przejawia się dużą
4'tajomość roli jaką spełnia zieleń
dla
§Phrony naturalnego środowiska człowle
J.il!i, zaś w ich zabiegach o przystosowan;~e podwórek I wolnej przestrzeni osiedtpwej do potrzab rekreacyjnych lokato~"' - nieskrywana dążność do zacieś
ą1anla środowiSkowych więzi w miejscu
1&mieszkania.
- Proszę nas zrosumlel! - mówili ml
kilka tygodni temu mieszkańcy posesji
przy ul. Nowotki 23, w której przystą
?fono do kaip!talnego remontu zajmując
pod baraki gospodarcze podwórkowy
b°lłwnlk I czę.ść lokatorskiego ogródka .łft flrawa, drzewa l ławeczki to ~Io
ftS więcej nił tylko uelecha
dia 9'la.

E
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To było miejsce, gdzie w niedzielę I w
każde pogodne popołudnie
spotykaliśmy
się, gawędzili I wypoczywali,
omawiali
lnteresujĄce sprawy I wymieniali opinie.
Wspólnie z naszym dozorcl\, prawdziwym
rospodarzem na posesji, radziliśmy 11.ad
porządkiem w k&mienlcy,
aby wszędzie
było czysto I ładnie, a Jak był jakiś te~
ałr w tełewlzJI, turnleJ miast ClllY
co4
ciekawego w gazecie, ło I- kłóciliśmy się
nie raz o to kto miał rację.
Wielka
Hkoda, łe łeraz tego wszysłkii!frO zabraknie.

pogawędkę będą stały tu skrzynki l !miecl. Czym się kierowali ludzie, którzy to
iatwierdzili? Przecież nie opodal, między
przychodnią a garażami
jest miejsce,
fdzłe mo~na byłoby postawić kiosk, a
lokatorem datl szansę spekoJnero 1 kulturałaep w~ola".

het

w

tylko jeden z listów porusza-

jących ldopoty osiedli. Tym razem z nie
~ajgorszym nawet epilogiem. Dopisał go
Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Dzielnicowego
Bałut,

łkąd

w dniu 2 maja nadeszła odpowiedź
redakcji. Informuje ona, że „uporząd
k-nłe terenu przed oknami
:BOsiało

~

__„.__
,., ---K.

Wyrzykowska-----.

My -na osiedlu
roku - piszą w U~cie Dll4eełaaym
w
dniu 4 kwietnia do redakcji, lokatoc:ay
z uil. Bydgoskiej 27. Przed naszymi oknami urządzono parking, reperowanie I mycie samochodów. Administracja wiedziała
o tym, bo mieści się bardzo blisko, alł!
nikł nie pomógł, aby ło zlikwidować. W
tym roku,
po wleiklch naszych staranlaoh, nareszcie zaczęto
porzą.dkowa6.
Cieszyliśmy się, że b~dl\ tu krzewy
I
kwiaty. Nawieźliśmy nawet ziemi pod rabaty, pracowaliśmy społecznie, aby przywrócić placyk
do jakiegoś wspólnego
użytkowania. Radość nasza trwała jednak krótko. Dowiedzieliśmy sł;, le placyk pod oknami dostaje prywatna handlarka na kiosk. Zamiast włęe wymarza·
t.e,io mJ&j~a dla od1tocz~ ..- !1wl.ęro
""'61h21a, Jl1H„. . . . JiiilWJkl
llSY

„

wykonane w ezynłe społecznym
przez pracownlk:ów Administracji Osiedla
Zubardt, nawieziono ziemię, splantowano
teren, wytyczono ścielkl. W najbliższym
czasie zostaną posadzone kwiaty I posiana trawa. Powyższe SJIOWOdowało, Il zapr:restano w fym miejscu pankowanla samochodów".
Autorów 111:-ara,1 ucie&zy też zapewne
wiadomość, te Wydział Handlu I Usług
bałuckiego Urzędu nie wydal jeszcze zezwolenia - jak donosi pismo - na lokalizację kiosku. Jest wjęc nadzieja, że
kiosk ten stanie w innym, bardziej odP,t?Wiednim mie,jscu.
Czy j~ak wszyto ra'2:em
wzięte
me nasuwa,
zoJ:Ol)), zgoła nleO!Ptymistycz·~.w? Ozy :llłe wymąga z&ita~ .... p.sewł„ W;yb
~wo

•-<>

załatwiania słusznych
kańców jak i układ
lokatorzy - saunorząd

postulatów mieszstosunków na linii
osiedlowy - administracja? Tym bardziej, że jak wynika
z innych jeszcze czytelnikowskich sygnałów, nie jest to problem. który moż
na byłoby zawęzić do tego, tylko jedne.:
go przykładu.
„- Jestem przewodnlc:z:Ącym komitetu
domowego, bylem w Komitecie Obwodowym, ale zrzekłem się tej funkcji, a to
dlatego, że administracja nie respektuje
naszych postulatów I nie chce stuch.atl
o tym, co przedstawia się Jej do realizacji. Od ubiegłego roku ubiegam się o
założenie chodnika,
który został rozebrany w czasie
kanalizacyjnych robót,.
od rok.u też proszę o dostarczenie jakich
bądź kwiatów, które chciałbym posadzil!
od strony ulicy pośrodku trawnika. Mole za pośrednictwem redakeji obudzi się
ADM I zadba o posesję„."
cytuję
fragment następn~o listu., nadesłanego z
ul. SierakowSkiego.
Brak miejsca nie pozwala na pełne
rozwinięcie tematu.
Przypomnieć więc
tylko spieszę to, co w całym tym zagadnieniu domaga się
szczególnej uwagi.
Mam na myśli
aktywność I lł]:)Ołeczną
pasję setek i tysięcy osiedlowych srpołeczników,
tych spod znaku samorzą
dowej reprezentacji jak i jej samozwań
czego, w najlepszym tego słowa znaczenilu pojętego zaplecza; ich rolę oraz znaczenie w pogłębianiu gospodarności. kultury, współżycia i osiedlowej integracji.
Szkoda, że w wielu jeszcze przypadkaoh reprezentacja ta sprowadza sit:,
zwłaszcza w osiedlach !kwaterunkowych,
do funkcji nieetatowego pomocnika administracji, zaś jej uprawnienia
we
współdecydowaniu i kontroli do niewiele liczącego się marginesu.
Może okres, jaki u,płynąl od ubiegło
rocznych uchwał przyznających samorzą
dowi mieszkańców te tak ważne i od·
powiedzialne prawa i zadania, to
za
mało dla pelnej i powszechnej ich reali"!!ętl?
A m~e ~ nie tyłlfll g CM11

ó'M&i·'

NOWE WYSYPISKO
„.śmieci powstało przy zbiegu
Wrześnieńskiej. Zalążkiem stały się pozostałości po
rozebranym miesiąc temu starym
domostwie. Teraz każdy

ul. Piwl'lej i

kto chce dorzuca tu rzeczy
z
którymi nie wie co robić. Ostatnio swoją cegiełkę dołożyli pracownicy asfaltujący jezdnię. Ciekawe jak będzie ten narożnik
wyglądał
juzcze za miesiąc.
Czy osiągnie rozmiary góry, czy
(h)
tylko zwykłego kopca.
CZYTELNIK
NIKT NIE

PAMIĘTA

79

Od dłuŻszego już czasu niesamowite ilości czarnego kłębia
stego dymu i sadzy bezkarnie
wypuszczają w powietrze
zakłady ,.Femina" zatruwając cały Karolew. Przecież tak kiedyś
nie było, przynajmniej nikt tege z nas nie pamięta. Kto nam
pomoże w walce o czyste powietrze - może Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna?
.JllP.'BNA Z ZADYMIONYCH
MIESZKANEK
ZASADNICZE PYTANIE
O wiele rzeczy pytają Was
czytelnicy, więc pytam i ja. Dlaczego w pięknym przejściu podziemnym na Dworcu Fabrycznym dotąd nie ma pojemników na odpadki? Podobno miały być jakieś ozdobne, ale jak
dotąti nie ma żadnych.
(h)

li. G.

MONIUSZKO PRZED
TEATREM WIELKIM
?fie podoba mi się, że pOlląg
nasz~go wielkiego kompozytora
Stams!awa Moniuszki, zagubiony jest gdzieś w krzakach i
nikt nie zwraca na niego uwagi. bo jest niewidoczny.
Uważam, że posąg ten powinien być na oczach wszystkich
łodzian. a więc stać przed gmachem Teatru Wielkiego.
BLHNORA BUDZIARSKA
(nauczycielka)

;•-------·---------'

••

••

kr.)

(j,

W kilku zdaniach
A Dyrekcja Teatru Nowego zawiadamia, że przedstawienie w dniu
:W.IV. pt. „Wilki w nocy" przerwane z powodu braku energii elektrycznej, zostaje przesunięte na 11 ma-

Krew darem życia - bądź
krwiodawcą

honorowym

-----WAŻNE

«Złote Czółenko»

zdobyli ...
W IV Turnieju Tańca. Towarzyskiego o „Złote Czółenko" (organizowanym przez LDK) w klasie otwartej („S", „A" i „B") pierwsze
miejsca zdobyli mistrzowie Polski
w tańcach Ameryki Lacińskiej
Andrzej Nawrocki I Maria Gału
sz~": z KDK z Krakowa. Drugie
mieJsce para: A rwo Sandherg I Ma
riane Ling z Tallinna (ZSRR). W
klasie „C" pierwsze miejsce zdobyła para: Andrzej Kochie I Danuta Szymańska z KDK z Krakowa
a drugie miejsce para Tomas Bart
W
i lsa Luter z Lipska (NRD).
klasie „D" zwyciężyła para: Leszek
Magdalena Janów
Ignatowicz i
AGH Kraków, drugie miejsce zajęła para: Wojciech Rrół i Elżbie
ta Bancer z WDK z Wrocławia.
Duże wrażenie wywołała 30-osobowa grupa początkujących adetanecznej, z LDK
ptów sztuki
która z młodzieńczą werwa, zade~
bigbeatowy
taniec
monstrowa!a
„Blus".

imprezy pod kier. art.
Całoś~
wyWaldemara Wierzbowskiego
padła imponujljco. Szkoda tylko, :l:e
tak piękną I pożyteczną imprezę
nic
zorganizowano w sali, która
nawet 50 proc.
pomieścić
mogła

r;:::;;m~
-..-.- P" -t:tJdzi
Taka przykrość

w taki

dzień !.„

spotkała wczopanią Stanisolenizantkę,
Frey: skradziono jej portfel z dokumentami. Nasza zrozpaczona Czytelniczka nie ma złu
zechce oddać jej
ktoś
że
dzeń,
prosi choć o zwrot
pieniądze, ale
bez których n ie może
okularów,
się obejść, a także dokumentów
zaplanowanego
do
niezbędnych
wkrótce pobytu w sanatorium w
Swinoujśclu. Podajemy jej adres
Społeczny
t telefon slużbowy:
Komitet do Walki z Gruź licą, ul.
R.
Moniuszki 7/9, tel. 229-19.

Pech.owa historia

rajszą
sławę

„Najadłem

się wstydu"

„,Któregoś dnia wracałem pocią
giem z Warszawy. Dojeżdżaliś my
do Łodzi, pociąg jechał wolno, zbliża! się do wiaduktu. Nagmoim wagonie
w
siedzący
le
obcokrajowcy zwrócili uwagę na
Spojrzastrony.
widok z prawej
ze skarpy na skraju
ja:
łem i
parku im. 3 Maja jacyś wandale
zrzucili kilka /awek. Popatrzy1em
na ten żałosny obrazek, wys/uchalem okropnie nieprzyjemnego
komentarza. zobac:ylem jak nasi
ironicznie stę uśmiechają
goście
ml się piekielnie
- t zrobiło
wstyrt.
Kto da po lapach lobuzom? !"
już

Lodzlanin

TELEFONY

Informacja telefoniczna
08, 666-11,
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
POA'OtoWie MO
tnformatja kolejowa
265-96,
Informacja PKS
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
Pogótowie energety<"zne

Pogotowie cieplownlcz<>

03

595-55
09

01

655-55
54i-20

835-46
395-85
334-28
253-11

TEATRY
WIELKI - godz. 1'9 „WMOłe kumoszki z Windsoru"
POWSZECHNY - nieczynny
„Dzieje
NOWY - godz. 19.1'5
grzechu''
MA.LA SALA - godz. 20 „M<>ty-

Mieszkańcy lódzkiej dzielnicy Górna otrzymali nowa, bibliotek~ dzielnicowa,. Jest ona najnowocześniejszą i największą placowką tego typu w całym mieście. W salach o powierzchni
740 m kw. zgromadzono olbrzymi księgozbiór liczący około 36
tys. dzieł. Połowę z nich stanowi literatura piękna polskich
i zagranicznych a~torów, reszta to książki naukowe, popularnonaukowe i czasopisma. Nowoczesne i estetyczne wnętrze spra~zaso
i
wia, że i biblioteka i dwie czytelnie - naukowa
przez uczących się i amatorów
pism, są chętnie odwiedzane

lektury prasowej.
N/z: przestronn;t i

nowoczesna

wypożyczalnia

le

.2le

Zbraniecki

ria ze zwiedzaniem Bejrutu I Damaszku.
Bliższych informacji udziela Lódz
kl Oddział BZTM „Juventur", ul.
Piotrkowska 262 (tel. 604-75).
Ci. kr.)

LODZKIE ZOO

czynne

w godz. 9-19
czynna do gocl.z. 18l.

Oskarżony

(kasa

prawtlY''
„Taśmy
BALTYK
(USA) od lat 16 godz. 10, 12.15.
14.3-0. 17, 19.30
„Janosllt" (poi.) od
LUTNIA lat 7, godz. 10, 12.30, ll5 „Ro·
mantyk" (węg.) od lat 16, I!.
17.30. 19.30
legendy
„Kiedy
POLONIA
(USA) od lat 14, Il·
umierają"
10. 12.15, 14.30. 17. 19.30
WISLA - ,.McMasters" (USA) o,d
Jat 16 l(Odz. 10, 12.15, 14.30. 17.
19.30
WOLNOSC - „Billy Jack" (USA)
od lat 16 &odz. 10, 12.15, 14.30, 17,
19.30
WLOKNIAJtZ - „Jetdzlec bez gło
wy" (radz.) od lat 11 godz. il.30,
12, 14.30, 17, 19.3-0
„Kabaret" (USA) od
ZACHĘTA zamlat 16, godz. (10 seans
14.4,5, 17.15, 19.30
knięty)' 12. ló,
TATRY-LETNIE - „Zbrodnia Jest
16
(franc.) od lat
zbrodnią"
godz. 19.30 (kino czynne tylko w
dni Po!lOdne)
„ Szpital" (USA) od lat
LDK 16, godz. 15.30, 17 .45, 20
STYLOWY - „Jak u.kraść milion
dolarów" (USA) od lM l~ g.
16, 17.:ro, 20
STYLOWY-LETNIE
1,Cenn:r
godz.
lup" (franc.) od lat 18

o maltretowanie l'odziny

Wl.ęCeJ·

sztuki

~ :0 ~~~~
warzyw •. owoco;w ~ s~~~Is°itl)1

„Mordercy w imieCZAJKA niu prawa" (fr.) od lat 16. ii.
17, 19
„Królowe Dzikiego ZaDKM chodu" (fr.) od lat 14, i:odx.
l6, 18, 20
ENERGETYK - „IN'leszczęścla Algodz.
treda" (1r.) Od lat 14,
17, 19
KOLEJARZ - nieczynne
GDYNIA - „Poploly" (A) (lpol.)
od lat 16, godz. 10, 14.30, 19
HALKA - „Prawo gwałtu" (B)
(USA) od lat 16, godz. 19
1 MAJA - „w pustyni 1 w puszczy" (AJ cz. I I II (poi.) od ~
lat 7, godz. lS, 18.30
GWARDIA - „NiewyMLODA
godny kochanek" (Wl.-NRF) od
lat 16, godz. 10, 12.lS, 14.30, 17.
19.S<l
MUZA - „Nagrody I <>dznaozenla" (A) (pol.) od lat 16, g.
15.30, 17.45, 20
OKA - „Kierunek Berlin" (poi.)
godz. 10, l:l, 16,
11,
od lat
18, 20
który
„Mężczyzna,
POLESIE
ml się podoba" (fr.) od lat 16.
godz. 17, 19
POPULARNE - „Buleczka" od
lat 6, (pol.) godz. 17, „Dzień
oczyszczen ·a" (pol.) od. lat 14,
godz. 18.45
PRZEDWJOSSIE - „Iwan Wasl(A)
ljewicz zmienia zawód"
(radz.) od lat 11, godz. 10, 12,
H, l~, 18, 20
PIOSIER - „Front wyzwolenia"
(A) (poi.) od lat 11, godz. 14;
czarnowlesej dziew,.Siadem
czyny" (jug.) od lat 18, godz.
16, 111, 20
„Tak tu cicho o
POKOJ zmierzchu" (A) (radz.) od lat
14 godz. 16, l 9
jeleń"
„Z!otor<>gl
REKORD
(A) (radz.) od lat 7, godz. 15.30
„Wynajęty człowiek" (USA) od '
lat 16, godz. 17 .30. 19.30
SOJUSZ - „Różowa pantera" od
lat 16 (ang.) godz. rn, 18.15
STOKI - „Samuraj i kowboje"
(fr.) od lat Hi, godz. 15.30, 17.45,
20
SWIT - „Gorący śnieg" (radz.)
od lat H (A) godz. 15.30, 17.45,
2'(J

DYŻURY

APTEK

Narutowicza 42,
Piotrkowska
Al. Kościusz.kl 48,
Lutomierska 146, Dąbrow
2:15,
skiego 60, Obr. Stalingradu 16,
Zgierska 146,

Jt I N A

(h)

PISZCIE DO NAS I TELEFO·
NUJCJE, CZEKAMY!

„Wesoła

SZTUKI (ul. Więckowskiego ~5)
godz. 11-19 (wstęp woln:vl
REW OLU•
RUCHU
HISTORII
13l
Gdańska
(ul.
CYJNEGO
godz. 9-19
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA•
FICZNE (pl. Wolności 14) godz.
10-17
HISTORII WLOKIENNICTWA (ul.
P lotrk<>wska 282) godz. ll>-17
EWOLUCJONIZMU (park Sienkiewicza) godz. 10-18

Młodzi miłośnicy

4

godz. 19

MUZEA

Przed sądem stanie 46-let:nl Stanisław Adamczyk (Broniewskiego 27a)
z zawodu kierowca, pracownik Miejskiego Przeds. Trans. Bud. Komunalnego. Oskarżony jest o znęcanie
się moralne I fizyczne nad żoną od
1958 r. do 1974 r. S. Adamczyk daleki by! od trzeźwości zawodowej i
rodzinę
maltretował
po pijanemu
JERZY KRASKOWSKI
" " " - - - - - - - - - - - - - - - - · · (notowany w Izbie
Wytrzeźwień).
tonie nieustannie, że
Zapowiada!
psychicz„wykończy ją moralnie I
Uprzywilejowani i nie
nie''. Dwie córlci - w miarę dorastania - stawały w obronie matki,
a le I one stały się. ofiarami ojca.
Przy ul. Zawodniczej 3 na RetDoszlo do takiego stan u, że starsza
kini jest potężny blok spóldzielW Bydgosiiczy ocl.byl się tlnal XI
trzy razy usllowała
16-letnia się
różni
nl „Polesie". Od innych
Turnieju W'edzy o
samobójstwo, młodsza też Ogólnopolskiego
popełnić
tym, że dzieli on swoich mieszSztuce, Podczas łódzkich ellml.nacjl
próbę pozbadramatyczną
p odjęła
kańców na dwie kategorie: u przy
reprezentantów
dwóch
wyłoniono
wienia s i ę życia. Ratowano je w k.11 Lodzi: uczennicę XXIV
tvilejowanych i nie uprzyw,lejowa
LO - Izan:ce toksykologicznej.
nych: pierwsi mają cleplą wodę
belę Sawaszkiewicz oraz u=111. V LO
dniem t nocą, drudzy tylko kHJeśmana,
Edwarda Wojciecha
przerwie
córek
1
ma11kl
Gehennę
ka dni, najczęściej na początku
interwencja wymiaru sprawiedltwo- który w Bycigosz,czy malazl się w
gdy trzeba ich jakoś
miesiąca,
dziesiątce tlnallstów,
plerwsz.e1
(zt.I
'
ścl.
zachęcić c!o płacenia komornego.
A najdziwniejsze, że wszystko to
trwa już od stycznia - oczywiś
cie za wlądzą i aprobatą cale}
Adre• Reflektorka: „Dzienni!<
96
Plotrkowska
ul.
Lódzki",
90-103, Lódf, „Reflektorem po
337-47,
~ ~~:~:·· Nasze telefony,

domu''

wdówka''

Krym • Do Mangalii
• NaStatkiem
po Dunaju
•

spó1dztelczej administracji.

\V

god.z. 19.30 „Maski
ARLEKIN mistrza Fantaskl"
17.30 „Przyjagodz.
PINOKIO
ciel wesołego dlaibła"

Z „Juventurem"

Lódzki Oddział BZTM „Ju".entur" otrzymał dodatkowe mieJsca
na atrakcyjne wycieczki przeznaczone dla młodzieży naszego miasta i województwa. I tak w okresie od 12 do 26. VI. można wyKrym
brać się na trasę Kijów Kijów, zaś od 21. VI. do 5. VII.
na urlop do Mangalii (Rumunia).
Po raz pierwszy organizowany jest
rejs statkiem po Dunaju (18-30
czerwca). Ta ostatnia wyprawa jest
pomyślana jako wybitnie turystyczna. Młodzież wyjedzie autokarem
do Belgradu przez Budapeszt, zaś
z Belgradu popłynie Dunajem do
powróci
Odessy, skąd samolotem
do Warszawy.
przewiNa jesieni (1-16. X.)
dziana jest wycieczka Liban - Sy-

w-0lne' 1

MUZYCZNY -

książek.

CCAF -

są

JARACZA - g. 19.3'0 „2lmlerzch
długiego dnia"
MALA SCENA - nieczynna
TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Na-

Bilety zachoWUJ2'
bez przestemplowywywanla. Za wynikłą zmianę dyrekcja serdecznie przeprasza.
A „Czy można zaplanować pleó
dziecka" - prelekcja dr Fr. Benendo dziś o godz. 18 w Klubie MPiK
(ul. Narutowicza 8-10) .
.;. MzDK Im. Br. Znojka (ul. Sle•
dlecka 1) zaprasza w dniu 10 maja
o godz. 18.40 na przegląd !!!mów o
sztuce z okazli „Dnia .sztuki współ
czesnej".
19.~.
ważność

ja, godz.

swoją

DYŻURY

SZPITALI

Klinika Po!otnlcza (Sterlinga 13)
- dzielnica Sródmieście 1 dziel- >
nica Widzew oraz z dzielnicy
Górna Poradnia K, ul. Felińskie
go 5.
Szpital Im, H. Jordana (Przyrodnicza 7/9) - z dzielnicy Bałuty, Porad.nie K ul. Sędziowska,
Libella, Marynarska 1 Z. Pacanowskiej. Szpital im. Kopernika (Pabiaz dzielnicy Górna
nicka 62)
poradnie K ul. Odrzańska, Cie- "
szkowskiego, Rzgowska oraz z
dzielnicy Batuty poradnie K ul.
Snycerska, Bydgoska, Turoszowslca.
(M.
Szpital Im. Madurowicza
Fornalskiej a7) - dzielnica Polesie I z dzielnicy Górna poradnie K ul. Zapolskiej 1 Przybyszewskiego oraz z dzielnicy salu ty poradnie K ul. Traktorowa, Lniana.

Chirurgia ogólna - Szpital Im.
J onschera (Mlllonowa 14)
Chirurgia urazowa - Szpital im.
Jonschera (Mll iono';a 14)
!Neurochirurgia - Szp ital
Kopernika (Pabianicka 62)
Szpital im.
Laryngologia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka - Szpital lm. Barlickiego cKopcińskiego 22)
Chirurgia i laryngologia dzieInstyout Pediatrii (Sporcięca na 36/5C)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital im. Ba.rllcklego (Kopcińskiego 22)
Tok:sykologia - Instytut Medy- •
cyny Pracy (Tereey 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA

0

czynne tylko w dni

l~~n:~J:." 1~:
8
~< TA TR~·~ ;,Trzeba zabić tę mi~~r !Oo'ć '• (\pol.) od lat 16, godz. 10,
odKr,:::

Nocna

pomoc

lekarska

Stacji

:feg~fe~!'c,:a~~~k~:;~g~sl:G~Y

ul.

~

~<

'<
Ogólno!ód k T 1 •
l..ódź cytrusowe. w pełni pokryją zapoe e,onlczny Punkt
z I dotyczący
pc~c:. :,~!
Jedyn1·e w or·,·nku.
Informacyjny
10.929 ton warzyw i owo- 1trzebon-an1e
J
••
\o\d""
zdrow«i.
służby
placówek
filmem
z
Pożegnanie
16.
14,
12.
ograniz
związku
w
lata,
kresie
analogiz
I c„w. W porównaniu
61$-19, czynny jest w godz. 7-~I
„Siedem razy kobieta" (USA·
cznym okresem ub. roku otrzyma- czeniem do5taw, nie przewiduje się >
oprócz niedziel 1 świąt.
franc.) Od lat Hl, gocl.z. 18, 20
~~
my !? 41 proc„ więcej owoców oraz cia,gł-0ści sprzedaży pomarańcz.
~~~~~~~Wt#~~~~~==~~
(J. kr.l 1..~~.J~-:.<:R:~~~~~~
i o 4,o proc. więcej warzyw. Owoce
~ "'"'"\~~..."'...~~~
-....
, W II i w III kwartale br.

O•~

r.~.yma

I

I
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Zdzisław

Szczepaniak

trudnienia kobiet w gospodarce uspołecznionej. nadaje szczególną
rangę opiece przedszkolnej. Aktualnie różnymi formami wychowania
przedszkolnego objęto w t.odzi blisko 62 proc. dzieci. Jest to ponoć

najlepszy wynik w kraju, ale w naszych tódzkich warunkach - ciągle
nie wystarczający. Stąd też w programie mówi się o rozszerzeniu opieki nad dziećmi .drogą:
dzieży".
- rychłego wybudowania sporej
Jest to program obszerny (doty- ilości przedszkoli w istniejących
czy lat 1974-80), ciekawy i dający nowo powstających osiedlach miegeneralne wskazówki co robić, aby szkaniowych,

nie zaprzepaścić przypadkiem tego
skarbu, na którym - bez żadne]
pozy - naprawdę wszystkim nam
szczególnie zależy. Oczywiście sam
program niczego jeszcze nie załat
wia i niewiele może gwarantować
bez udziatu w jego realizacji
rodziców, szkoły. środowiska - sło
wem całego wychowującego społe
czeństwa. Dlatego też warto chyba
przedstawić nieco szerzej „urzędo
we" siły i zamiary w tej mierze,
zaczynając naturalnie od żłobl{a
1
przedszkola.

- zapewnienia mteJsc w żłob
kach dla co najmniej 25 proc. dzieci w wieku do 2 lat, a w przedszkolach - dla 70 proc. dzieci w
wieku od 3 do 5 lat oraz 100 proc.
miejsc dla 6-latków (już w br.),
- organizowanie przeclszkoli dwu
zmianowych i tygodniowych.
Jeśli chodzi o łódzkie szkoły (w
których uczy się okola 173 tys.
dzieci i młodzieży, to systematyczny spadek liczby dzieci przyczynił się do poprawy warunków pracy w szkołach podstawowych, rozFakt, że Łódź jest miastem o na] ładowania tłoku w klasach itp. Miwyższym w Polsce wskaźniku
za- mo tego jednak, w dalszym ciągu

Drożdże

w„Stary ''

rozmawiamv z J. P. Gawiik!em
~-----· I

O Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
zawsze mówiło się dobrze, jako o „jednej z najlepszych scen
w kraju". Od kilku lat słyszy się często okrei;Jenie: „najlepszy
teatr". Jest w tym zasługa ludzi ten teatr tworzących, zarówno
reżyserów m. in. Jarockiego, Swinarskiego, a od roku i Wajdy,
scenografów m. in. Lidii i Jerzego Skarżyńskich otaz całej rzeszy znakomitych aktorów. Ostatnim wyróżnieniem jest przyznanie mu przez „Politykę" nagrody „Drożdży".
Rozmawiamy z dyrektorem i kierownikiem artystyc~n~-ri t!.'atru, Janem Pawłem Gawlikiem.
- „Polityka" wymienia pana
rząc w surr.ie o~o::iowo~_; i ~tyl teadyrektora i kierownika artystyczne- tru.
go teatru - na pierwszym miejJeśli chodzi o Stary Teatr oscu w nędzie osób
„szczególnie parłem się na jego dotychczasowym
zasłużonych". Może to wynikać dorobku i świetnej tradycji. Zawz układu alfabetycznego, ale
nie sze byt to teatr zespołowy, wobec
musi. Interesuje mnie jak pan sam tego z zespohiwości uczyniłem nadocenia swój wkład w rozwój tea- rzędną zasadę naszej sceny.
W
tru?
praktyce polega to na ciągłym gro
- Obowiązki
dyrektora teatru madzeniu jak największej
grupy
(identyczne do obowiązków dyre- talentów I indvwidualności twńr
ktorów wszystkich innych zakla- czych na psychologicznie
małej
dów pracy) wynikają z ogólnych za przestrzeni, jaką jest zespól teasad organizacji i kierowania przed- tralny. Taki układ, przez naturalny
siębiorstwem. Obowiązki kierowni- proces rywalizacji, solidarności
i
ka artystycznego mieszczą w sobie ambicji, nieustanną weryfikację taca!y zakres działań, które
można lentów i możliwości stwarza poby nazwać strateg i ą teatru. trzebne napięcia i temperature, bez
Jest to przede wszystkim
sama której nie ma teatru „żywego". To
koncepcja teatru, określenie
kie- jest zasad:i. µozQstaje problem kierunku i zasad jego społecznego od- runku zaintc1·c;owań i poszukiwań
działywania, a wreszcie wybór artysly<'711Ynh. ważny zarówno
w
środków i sposobów, zapewniają- plaszcz~';'ni" ideowej. jak i pozcych osiągnięcie tego celu. Prowa- nawcwj. Po. wici je także problem
dzenie teatru nie polega jedna\~ n11 I r".!per!u8ru. sil i środków sceny,
realizacji niechby najpiękni0' "ej,, konkretn:>'rh ludzi, którzy podejmuale abstrakcyjnie wymyślone.i fnr- i1c konkre'.r.e zadania. albo pogłę
muly. Polega ono natomiaRt
11a biają wsoólny nllrt. albo - przewykorzystaniu, stymulowar.iu i :- riwnie. Ale są to już szczegóły kierunkowaniu tych emocji. t':c·.1- a orzecież nie ma recept w tym
tów i energii twórczej, a także t:, eh zakresie.
zainte~esowań i oczekiwań \yidnw-1 Ważny. ~c:st !~lko rez<?nans teani, ktore gromadzą się wokol tea- tru, um1eJętnosc odczucia i
zotru. Poprzez akt twórczy realizują biektywizowania tego, co jest wspól
się one przez miesiące i lata, two- nym nurtem wfflewni i sceny. Nie

I
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dają o sobie znać spore niedostatki w zakresie wyposażenia szkół,
zaplecza
relueacyjno-sportowego
itd. Jeśli chodzi o licea i szkoły
zawodowe, to istniejąca w Łodzi
sieć tych placnwek pozwala od kilku lat zabezpieczyć mieisca dla
wszystkich absolwentów łódzkich
szkól podstawowych oraz około 3
tys. zamiejscowych. Jednak i
w
tych szkołach. a przede wszystkim
w przyzakładowych szkołach
zawodowych, baza materialna
wymaga zclecydowanej poprawy. Program bierze pod uwagę wszystkie
te niedomagania, przewidując budowę nowych szkól. sal gimnastycznych, warsztatów szkolnych itp.
Ciągle
jeszcze sporo mamy do
zrobienia w dziedzinie opieki lekarsko-higienicznej w szkołach. zapewmenia miejsc w internatach i
stancjach dla młodzieży zamiejscowej, a w dom::ich dziecka i zakła
dach wychowawczych - dla dzieci
i młodzieży wymagającej specjalnej opieki. Od zasvoko,fenia tych
potrzeb i
terminowej realizac.ii
wszystkich planów inwestycyjnych,
od stworzenia nauczycielom i mło
dzieży jak najlepszych
warunków
pracy i nauki, zależeć
będzie
z
kolei spełnienie coraz większych
obowiązków
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nakładanych na szkołę. W „Programie" stwierdza się bowiem m. in.,
że „współczesna
szkoła
powinna
zapewnić sobie wpływ na wychowanie młodzieży w środowisku zamieszkania ucznia", że „.„należy
nawiązać ściślejsze kontakty z domem rodzinnym ucznia I prowadzić systematyczną i skuteczną pracę wychowawczą i pedagogiczna z
rodzicami'', że „obok zadań dydaktycznych i wychowawczych szko
ły muszą podejmować również zadania opiekuńcze.„".
„Należy, powinny, muszą„.". Zdaję sobie sprawę, że te wszystkie
dobre rady i polecenia łatwiej się
pisze, niż wykonuje jak również, że niektórym rodzicom i opiekunom dość
łatwo jest zrzucić z
siebie wychowawczą odpowiedzialność stwierdzeniem: .,Jak
was w
tej szkole wychowują?".
Cóż, wychowują jak mogą, a bez
należytej współpracy ze strony rodziców - nie zawsze z zadowalającym skutkiem.
Nie wszyscy rodzice chcą, ale nie
wszyscy też mogą lub umieją, wywiązać się
należycie
ze swoich
funkcji
opiekuńczo-wychowaw
czvch. Dlatego właśnie „Program"
proponuje m. in. przedłużenie pracy świetlic we wszystkich szkołach

ma bowiem teatru „żywego" bez
autentycznego, rzetelnego współu
czestnictwa widowni. Współucze
stnictwo takie jest bowiem istota
teatru.
- Teatr Stary ocl kilku lat zbiera sukces po sukcesie: akceptacja
widowni, akce1>tacja krytyki, sukcesy na festiwalach i wyjazdach
zagranicznych, nagroda ministra, ostatnio - nagroda „Drożdży", „Polityki" (po raz pierwszy przyznana
zespołowi teatralnemu). Czy pan się
tego nie boi'? Innymi słowy - czv
po „Drożdż:i.ch" bedziecie nadal rosnać?

- Żyjemy wśród „wysokich ciś
nień", taka jest nasz<i metoda
i
klimat naszej pracy. Niesie to za
sobą określone konsekwencJe.
Wspomnial pan o sprawach istotnych, przynoszących zrozumiałą satysfakcję i naturalną radość.
Nie
są to jeclnak jedyne skutki naszei
pracy. Wbrew pozorom nie wędrujemy po różach, praca wśród „wysokich ciśniel'l" nie jest zdrowa, ani
dla nerwów. ani dla innych oriianów wewnętrznej równowagi. Jest
jednak przydatna dla sztuki,
jest
korzystna dla teatru. Dlatego wybraliśmy ją pracując może
ponad
normę, ale za to z uczuciem satysfakcji. Być może jest to satysfakcja hazardu. Smak gry„.
ale
czy nie mieści się to - względnie:
czy n.ie powinno się mieścić w
każdym programie życiowym? Tam
zwłaszcza, gdzie na serio traktuje
się swoją pracę zawodową i gdzie
staje się ona narzedziem ekspansji,
a nie bezmyślnego zabijania czasu?
- Z pewnością tak, ale hazard ...
- Jeśli się chce wygrywać, musi
się ryzykować. A jeśli się ryzykuje
- łatwo o porażkę. Dlatego
to,
co pan nazwa! sukcesem, ,Jest tylko
dialektycznym
przeciwieństwem
klęski, a dialektyka uczy nas o jed
ności zjawisk i o ukryty~h w tej
jedności

zależnościach.

Myślę, że wszyscy, którzy nasz
teatr tworzą, pamiętają o tym znakomicie. SzczGśliwi z sukcesu, w
każdej chwili przygotowani jesteś
my na porażkę. Próbujemy ją tylko odwlec, w miarę możności.

Rozmawia!:
lllA.ełEJ IUJ~SB

fil mowa

nowy gotune,k literacki
N

podstawowych do godz. 18, objęcie
wszystkich dzieci ze środo
wisk moralnie zaniedbanych, zorganizowanie w szkołach pomocy uczniom mającym trudności w nauce, dalszy rozwój szkól całodzien
nych, środowiskowych itp
Nie chce tu zbyt wiele rozpisywać się o samych planach
i zamierzeniach. bowiem realizacji pro
gramll Urzędu Miasta t.odzi w zakresie wy<'howania. kształcenia
i
warunków socjalno bytowych
będziemy przyglądać· sie df)kładnie na
co dzień. Mieimy przy tym nadzieję, że wszystkie te \17'pania1e zamiary wyb11dowania w Ln<lzi
nowych szkól, internatów. ak<idemików. bibliotek. kin, basenliw itp.,
itd. - nie pozostaną zbyt dtu_go na
papierze i ustrzegą się „poślizgów".
O programie ojców miasta powiedziano na niedawnej sesji Rady Na
rodowej, iż „zmierza on do polepszenia systemu
kształcenia i wychowania młodego pokolenia w naszym mieście. do stworzenia takich
warunków i takiego klimatu,
w
którym młodzież wykorzysta wszystkie dane jej szanse, by
godnie
wejść w rolę twórców
socjalistycznej Polski...".
opieką

Podobne pytania stawiamy sobie nie tylko w tzw. rodzinnym gronie
podczas dyskusji na temat co robić z Jasiem, który wbrew marzeniom
babci ubrdał sobie, że będzie marynarzem, a nie doktorem, Józiem, którego nie obchodzą znaczki, lecz tylko jakieś „bitowe longi", r który„,
ech, wiadomo przecież dokładnie jaka dziwna, narwana i niezrozumiała
jest ta dzisiejsza młodzież.:.

W
nieco mniej katastroficzny
sposób szuka się także odpowiedzi
na wspomniane wyżej pytania w
czasie dyskusji szkolnych rad pedagogicznych, a zupełnie niedawno
zajęli się tymże
problemem szacowni ojcowie i radni miasta Ło
dzi. Było to podczas debaty
nad
„Programem Urzędu Miasta Lodzi
w zakresie wychowania, kszałcenia
I warunków socjalno-bytowych mło

Powieść

a rynku księgarskim Francji pojawił się nowy gatunek
literacki - powieść filmowa. Wydawnictwo Seghers w
serii „Filmoteka" np. proponuje „Film Claude Chabrola",
„Film Jean-Louis Trintignant'', „Film Jean-Claude Brialy'ego". Zaś Gallimard wydal tłumaczony z włoskiego, „Amar·
cord", dzieło .powieściopisarza Tonino Guerra. który. w oparciu
o film Felliniego. napisał kronikę młodych lat reżysera, przypadającą na lata panowania faszyzmu.
Sytuacja została w pewien sposób odwrócona: to nie filmy
powstają według powieści, lecz powieści według filmów. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób. że po ukazaniu się filmu
zostaje napisana powieść o jego powstawaniu, czyli - według
określenia Alaina Robbe-Grillet „film, opowiedziany w czasie przeszłym dokonanym". Bywa i tak, że publiku,ie się scenariusz. wzbogacony „rozważaniami'", wywiadami Tak było w
przypadku „Etat de siege" („Stan oblężenia") Costa Ga\·rasa
i Frnnco Solinasa.
Inaczej spra..va ta wygląda w odniesieniu do Marguerity Duras i Alaina Robbe-Grillet. Czyta,iąc napisane przez nich powieści można postawić sobie pytanie czy jest to nowy gatunek
lit!-racki?
Tom Marguerity Duras zawiera trzy krótkie powieści
„Nathalie Granger'', „La femme du gang" („Kobieta z gangu")
i „India Song" („Pieśń lndii"). Na podstawie tego tomu widać,
że reżyserka coraz bliższa ,jest powieściopisarstwu. Obrazy. gesty, ruchy - to, co przed kamerą trwa mgnienie - tu ożywa,
stając się nowym rodzajem zapisu beletrystycznego, plastycznego i sugestywnego.
·
„G\issements proi:rassifs du plaisir" („Postępujące dotknięcia
rozkoszy") Alaina Robbe-Grillet nie stanowi pierwszej, „powieści filmowej" tego autora, bowiem to on właśnie zapoczątko
wał we Francji ten gatunek literacki, w 1961 roku. w pewien
ci:as po wejściu na ekrany jego filmu „Zeszłego roku w Ma•
rienbadzie", wydal, powieść pod tym samym tytułem. W przedmowie do „Dotknięć" autor zastrzega: - „Obecny tom nie pretendu.ie do miana dzieła literackiego. Książka ta mo:l:e by~
przez czytelnika uzn'lna za dokładne sprawozdanie ze spektaklu,
za szczegółową analizę, przeprowadzoną przez zespół twórczy,
z uwzględnieniem wszelkich elementów andiowizualn:vch .. _ Powil'~Ć filmowa może też b'Jr traktowana tak ..lak partytura mu'T°"''!'_., .... !"',.._._.,.':IO"•i!:'_r> 7ft"?''j1.._inń f'lm••.

Trudno o bardziej zobowiązujące
do energicznego dzialania cele, myślę jednak, że jeśli chodzi o klimat, to już teraz nie jest najgorzej
- a co do warunków? Cóż, może
już wkrótce, zrobiwszy w terminie
i zgodnie z obietnicami
wszystko
co zrobić powinniśmy, będziemy
mogli odwrócić nieco tytułowe pytanie i zapytać: co nasz doskonale przez nas wychowany. wy
kształcony i troskliwie hołubiony
- s k arb zamierza wreszcie zrobić dla nas„. ?.
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krót DKF nie
nastręcza 1 wiedz!.
Zwiększenia wymaga takte zgodnie z nim kształtować reperktopotów
z
rozszyfrowa- ilość .. 1<:opli filmów znajdujących się tuar, metodykę pracy.
niem, chociaż nie z tą co na hsc1i: premierowej. Przyk_ladowy
Nie może się to odbyć wytącznie
d
. . . k
. . .
tu „Ojciec chrzestny" wędruJe
po
'łk'
d · t
kl b
h
. awmeJ cie. -awoscią i z S";-. łódzkich ekranach w ilości jednej ko- w;y-si iem . zia aczy
u owyc •
tysfakcJą. ii:o y.iymiemamy. - o .zis pii. Nie sposób więc zaspokoić po- Hiezbędna. iest pomoc. ze stron.Y
D.KF ~o JUZ me to sam_o ~o w yw- trzeb małej, ani dużej widowni.
w la.dz
km~mat~grafu
i ..energ1mersk1ch latach - mow1ą dzialaCo
bardziej rozżaleni ltlubowiC'ze czme)sze dzialame Federac]i DKF.
cze.
ol,reślają al<tualną sytuację
wprost:/ Zapomniano bowiem chyba o tym,
Głosy: „A dawniej było ... ", „A często do DKF-ów trafia to. co jest że dyskusyjne kluby to ani
kina
wtedy to„." - czas przeszły przeważa w wypowiedziach o dyskusyjnych klubach
filmowych. I nie
dzieje się to wyłącznie za sprawą
sentymentu do pionierskich
lat.
Kiedy w okresie 1955/58 spontanicznie powstawaly pierwsze kluby,
sympatycy dobrego filmu odkrywali na nowo klasyków Chaplina,
Wellesa, Claira. Za sprawą
DKF
mogli obejrzeć obrazy niedostępne
w kinie. Można by rzec: DKF filmem archiwalnym staly. W kolejnym etapie przy~zla możliwość poznania tego , co w bieżącym dorobku światowego i krajowego kina
cenne, warte obejrzenia i dyskusji.
a co nie trafiało, lub pojawiało się
na naszych ekranach z kilkuletnim
opóźnieniem
Projekcję poprzedzały prelekcje, ambitniejsze kluby, m.
in. pierwszy łódzki przy LDK, zapraszały krytyków wzbogacając gorące dyskusje fachowym
głosem.
Po karnety do DKF stały kolejki.
Teraźniejszość nie wygląda równie barwnie. Nie ma magnesu przy
ciągaj.ącego nowych
klubo\\~czó"."'.
scena z filmu A. Hillera Szpital"
"
W wielu placówkach notuie się
znaczny spadek frekwencji, wiele z .g~ry skazane . na niepowodzi:nie studyjne, ani premierowe (do któprzestało dziatać. Obecnie pracuje wsrod .tzw. s~erokiego gron!' odb10r- rych przychodzimy oglądać film bez
w Lodzi 16 klubów a w najlep- ' ców (me znaczy t~ wcale, ze bywal- względu na to kto znajdzie się na
h l t h
'
·
cy klubów oczekuJą samych „Kaba'd
.
.
szy~
a ac tj. ok. roku 1960, by- retów" 1 „Ojców chrzestnych", ale wt owm), lecz swo1st~
k 1 ub y
to ich lesicz~ \>IZ tyle.
to bezspornie obrazy warte omówienia ho b b Is t 6 w wymagaJące troski
Co się zm1emło?
- N.ajprośc.lej - i , mimo zagwarantowanej frel<wen I I uwagi nie mniejszej niż wszystkie
~ylob~ pozostać przy stw1erdze~11u: cji w kinach, powinny również zna- inne tego typu placówki.
drobiliśmy zaległości,
poznallsmy leźć się w puli przeznaczonej
dla
RENATA GRZELAK
kll';SYkę, a nowe pozy~.le polskie I
klubów!.
·
światowe wchodzą do bieżącego re.
.
llHtmmmummmmmummrn
pertuaru ltin
czyli
tzw szeroPodtrzymuiąc postulat o
komeJdego rozpow~zechniania, bądź
też czno ści Lwiększenia, poszerzenia i
do kin studyjnych, 'l'o tył<' w od- uatrakcyjnienia klubowej listy filpowicdzi na z.nakomitą przeszłość.
mów trzeba jednak stwierdzić, że
A
co dzls prononuJa
DKF-~·? i w obecnej sytuacji także od inOfert~ pozostaje nie zmlenlnna.
wencji prowadzących DKF zależy
tern zel&7flP. pozyc.ie archrwalne. por·
..
. ·1
•
zycje z aktualnego renertuaru kino- CZ)_' potra ią ~nalczc takie fa my arwego, prelekcje z udziałem znawców ch1walne, ktory~h dawn~. me oglą
tematu. Ten, właściwie bogaty prog- dano, czy sposrod pozycJJ .udostęp
ram, dziś nie sprzyja
już jednak monych przez CWF trafnie
wyZasoby ludzkiej wiedzy o §wiecie
rozwojowJ DKF-ów. Trudno w nie- biorą warte dyskusji, czy potrafią
~a.k. gwałtownie rosną, że przyswaskończoność powtarza.ć te same stare dyskusjom nadać odpowiednią forJarue
ich sobie na bieżąco nawet w
fllmy - przy tym Filmoteka Polska mę i kierunek zapraszając
w!a- zakresie
wąsko
pojętej
specjalności
pożyi;za. klubom tylko jeden
obraz ściwych znających temat Judzi. st;aJe się niemożliwe przy zastosowaw miesiącu. Trudno równie;, skłonić D I
·
l ·
· d k
h
ys ms)e
na ezą Je na
w t)'.c. mu tradycyjnych metod uczenia się.
do dyskusji nad wieloma filmami z
listy ulożone.i przez CWF w
war- dyskusy)nych klubach do rzadko~c1. Nowoczesna aparatura uwielokrotnia
nauczyciela J ułatwla
szawie i Federacje DKF.
są to co I tak m1~dzy zadan1am1 wymka,Ją możliwości
prawda pozvcje nowe. mające wejść cymi chocby tylko z nazwy - dys- uczniowi przyswojenie sobie inforna ekrany tln premierowych. ale nie kusyjny klub filmowy - a tzw. o- macji .. Dostęp do wiedzy, jaką dyzaw~ze warte wnikliwe,! .dyskusji
I biektywną rzeczywistością, zagubił sponuJe ludzkość otwiera znajomoś4
analizy. wzbogacające.I wiedzę o fil- się sens działalno ści DKF. Rzadko języków obcych.
mle. Jak mówią I?KF-owlcze.
nie zdarzają się programy działania
często wśród nrcm1erowych nowości
ó
d
·
·
Na takich
zasad::ch opiera się
znajdu.Jc się .. Rzym",
!<lub w do~rane o poziomu 1 za- działalność
Ośrodka
Doskonaleni&
Spójrzm:v clla przvkładu na filmy mteresowan b.ywalców faktycznych Kadr Tecłtnlcznych przy OW NOT
klubowe miesiąca marca 1 kwietnia. lub
potenc)alnych.
Należałoby w Lodzi.
„Podróże z Jakubf'm" (węg.), ,.Ro- chyba więcej uwagi poświęcić klumantyk" <.węg.), „W Imieniu naro- bom środowiskowym, do wymagań
Główną formą dokształcania
1 do•
d(~S włoskiego"
(w~;>,
„lli~nolog" i potrzeb dos~osowywać ich profil skonalenia kadr inżyniervJ·no-tecb•-I·
_RR), „Dni zdrady (czeski), „Na działania. Np. DKF przy Łódzkim
J
=
koncu świata" laustral.). „Przerwana D
K lt
.
są kursy II I IU stopnia
.
. cznych
pieśń" (bulg.). z wymienionych tu tyomu
u ury PO?t~WI 1 w g 1?wne] prowadzone dla
różnych ogni~
tulów korzystni~· 2, maksimum trzy mierze na .mlodz1ez. W
mezb:i_rt N~T. Ró"."niet
ważną pozycję w
kluby. Wic;l<Szość dopominała się 0 licznej grupie nastolatków toczą się działalności ośrodka stanowią kursy
„Kabaret'', „O.!ca chrzestnego'', ,.Sz.pl najgorętsze i spontaniczne dyskusje języków obcych. Cieszą się dużym
tal", mimo że filmy te były jut na nad problematyką ważnych spole- p-0wodzeniem dziek! wysokim kwallekranacb kin. Jak podaje lódzki aznie filmów.
flkacjom lektorów
oraz bogactwu
CWF. dla klubów sprowadza się roczwyposażenia technicznego. Dwa labo•
Magn.esem
przyciągającym
do ratorla językowe, najlepsze :r: obec•
nie 8-10 filmów. Dodajmy do tego
jeszcze około 15 tytułów. przeznaczo- klubów może być jak sądzę w!a- nie znanych nagra"i I podręczników
~fec~idc~~t~~~fa~~ycl~ 1 ~ !~~~~u1!J~Y;~~ śnie możliwość udziału ruchu fllmy, przeźrocza itp.
'
dzielić to przez średnio cztery spot- środo.wi?ko~ym - s~otykame się
Ośrodek
realizuje w tej chwili
kania w miesiącu, rachunek będzie z ludzm1, ktorych pas]onuJą te sa- dwa nowe przedsięwzięcia w zakreniezbyt obiecujący. Niezbędne zatem me sprawy i te same regiony wie- s!e nauczania j<:zyków obcych, są
staje się poszerzenie
listy filmów dzy o filmie. Miną! bowiem czas to - wcza.sy językowe, organizowa.
pyzeznaczonych dla klubów_. o pozy-1 wielosetosobowych klubów - om- ne W: lipcu I sierpniu na Cvrhll w
CJe
~ y s kusy j n e,
m~dostęp'!e nibusów. Należałoby więc precyzyj- pobliżu Zakopanego, a od września
szerokim krę_gom odblorcow,
me niej określić miejsce DKF w sy- - ~tale. projekeje filmów na r-zle
zawsze najglosni_ejsze, ale stanowi!\łl.e t
.
·
~·
ł
fi'. I a.ng1elsllaeb 'v wersji oryainaI :-- · "i>
1 łąa<one z objaśn.leniaml Jekto-f nowy goł&S wśrod filmowych wype- s emie lil'lOWSl5
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PRZEDSl~BJORSTW

Zawiadamiamy PT KLIENTÓW, te w wyniku połączenia:
1. TOS Okręgu Lódzklego z siedzibą w Łodzi przy ul. Strykowskiej or 115,
2. PP „Motozbyt•· z siedzibą w Lodzi, ul, Piotra Skargi 12,
3. Oddziału PTH .,Połmo-Behamot" z siedzibą w Łodzi przy
ul. Pokładowej i19
zostało pmvo!anf' nowe przedsiębiorstwo pod nazwą:

E

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

5

„POLMOZBYT"

5

5

w ŁODZI, przy ul. STRYKOWSKIEJ 1/5,
nr kodu 91-725
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Centu.u telefonicznej
Dyrektora przedsiębiorstwa
Zastepców Dyrektora d,s.:

-

Ha..ndJowvch
Ekonomicznych
Technicznych
Głównego lulc:&owe&o - ul, Pokładowa 719
Dzla.lu Obrotu Częściami Zamiennymi do sam, „Star"
ul. Pokładowa 719
OLI.a.lu Sprzedaży Pojazdów - Ul. Pokładowa 71t
Autoryzowanej StacJI Obsługi samochodów n.r t
ul, Pokładowa 119
Jednooz,eśnie w r&mach Przecl.sdębiorstwa Państwowego
ZBYT" powołane zos1aly podległe r;aklaóy:

-

HO-U
IZB-U

1Zfł ~ 13

1&1::11
32,-19
no-01

:

=

5

==:

E
:

-

462-02

E:

ł30-0l

:

-13~·31

-

wPOLMO-

Zakład nr 1

TELEFONY:

Centrali telefonicznej
Dyrektora zakładu
dyr. d.s. handlowych
Glówne&o księgowego

-

Uł-60

łlł 88

Zastępcy

:

-S
E
-

prowadzący dzia.lal~ć w i.ak.re9!e obrotu towarowego ss.mochO<laml. pojazd~m1 jednośladowymi, ct.ęśclami zamiennym!, akcesoriami
i ogumieniem
s sled:ci.bą w LODZI, ul. PIOTRA SKARGI 12, nr kodu 9J-036.

:
-

na~JS

ł1i•ll

Zakład nr 2
z siedzibą w LODZI, przy ut. STRYKOWSKIEJ l/S, nr kOdu tt.7ZS

~~

Wodociągowo-Kanalizacyjnych

~

t or m u

S

~
~
~

~
~

~
~

i n

~

j e,

~

LASKIEJ.
Objazd ul. TOWAROWA• -

~

pracować

=

5
:

E

=

-5.
:

E
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:E

~

~
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OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Dzieka.n I Ra.da. Wydzia.łu Chemlczne&o Politecb
niki Lódzkiej zawiadamiają o rozprawie publicznej, na której odbędzie się obrona pracy dokpt.:
mgr Krystyny Bogusia.wskiej
torskiej
„ Wpływ kationów sfery zewnętrznej na właści
wości azotynowych soli kompleksowych Cu (Il),
Ni (Il), i cyjankowych Fe (II) oraz analityczne
z~sowanie tych związków". Rozprawa odbę
dzie się we wtorek. dnia 21 maja 1974 r. o godzinie 15.15 w Audytorium I Chemicznym Politechniki Łódzkiej, ul. Żwirki 36.
doc. dr habil. Andrzej Cygański
Promotor:
(Politechnika Łódzka)
Recenzenci: doc. dr habil. Alicja Lodzińska
(Uniwersytet Toruński),
prot dr Edward Józefowicz
(Poli technika Łódzka)
z pracą doktorską I opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej
3011-k
Politechniki Lódzkiei

=
-

PALMĘ „Feniks" dutą Ciotko wsk iego
sprzedam.
7297 I
ll-11, od 18

5

STRZELNICĘ

•·

Autoryi.owana Stacja Obsługi 8a.moehod.6w n.r 1 w Lod.zl, prty
- 5łt-LO
ul. Brukowej nr l6, telefon:
Autoryrowana Stacja Obsługi lam«>cbod6w nr I w Lodzi. przy
- 506 61
ul. Wojska Polskleco ł9, tele!on:
I. Autoryrowana Stacja Obsługi SamochOdów nr I w Piotrkowie
- s~-60
Tryb., przy ul. Roosevelta 11, telet&n:
ł. Autoryiowana Stacja Obsługi Samochodów nr 10 w :Z:dun,kJej
- 17·05
Wołl, przy ul. Mostowej 3, telefon:
10. Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów nr 11 w Zg1e.rzu, przy
- 35-10
ut. Rewolucji 1905 r. nr 28, telefon:
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Usługi „ CPN"
ŁÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

OBROTU
„CPN"
PRODUKTAMI NAFTOWYMI
zawiadamia PT Klientów,

ie z ćłniem 1 maja 1974 roku wprowadza odpłat·
nie w podległych stacjach benzynowych proste
naprawcze pojazdów
usługi konserwacyjno
samochodowych.
Pełny zakres świadczonych usług wraz z obowiązującymi cenami, ustalonymi w oparciu o cen·

nik nr 15-11/69 Zjednoczenia Technicznego Zaplecza Motoryzacyjnego, jest umieszczony w wi·
docznym miejscu w każdej stacji benzynowej.
Przecieranie szyb w samochodach agenci stacji benzynowych wykonują w dalszym ciągu bez·

Dyrektor ŁPOPN „CPN"
2594-k

·~~~~~~~

KOMBINAT GOSPODARKI PARKIEM
OBRABIARKOWYM
„PONAR-REMO"
Zakład Remontowy Obrabiarek w Koronowie
pow. Bydgoszcz
86-010 KORONOWO, AL. WOLNOŚCI 1,
tel. 262 wewn. 36, telex 86495

(kompletne
sprzedam lub wydzlertawie. Oferty „7280" Prasa, Piotrkowska 96

SPRZEDAlll plac pod bu600 m kw. - Pabia(2. gotową dokumentacjąl Pabianice ul. Wileń
Mastalerz
ska 55-4-0 -

ul.

Więckowskiego

przeprowadza remonty kapitalne następujących
typów obrabiarek:

TR-45;
* tokarki: TR-1 OO, TR-90, TR-55,WFA-80;
* wiertarko-frezarki: CWC-80,
WR-50;
* wiertarki promieniowe:HDA-80,
2HB.

* strugarki wzdłużne:

Zamówienia na rok 1975 przyjmujemy do dnia
15 maja 1974 r.

~~~~'''''''""'~''''~'~,~~'''''~''''~
~. ·\

J

7259

a

aportowy
319" „MBW
kabriolet 1934 r. sprzedam.
Tel. 308-75, po 15
7228 i
---------SPRZEDAM „Warszawę lub bez
20ł'• z doezepą
prod 1965 stan dorolt
bry, Uniejów, nl. Slenkle7220 g
wlcza 21, tel 138

MATKA s dziecltlem &-letnim zaopiekuje ale starszą,
w zaparuą
kulturalną
mian z.a mieszkanie. Ofer1y „7253" Prasa, PiotrkowMka 99
- - - - -- - - - - mieszkania
POSZUKUJĘ
(naJch~tn lej w domku je<lnorodzlnnym), Oferty Prasa, P 1otrkow,,7727"
stan do- •ka 116
t(lł"
.,SYRE:"J~
bry sprzedam. Tel. 290-89
6978 g DWA pokoje, kuchnia, blo
- - - - - - - - - - kl, II piętro balkO'l'l, za„żUKA A-3" 11crzynlowlec mienię na 3-4 pokoje. 7252 1
sprze<lam. Tel. 555-113
stan Idealny Oferty .. 731lg" Prasa, Piotr
kowska 96
3-pokojowe
\\UESZKA.VIE
własnościowe do II p . ku1prudam: p i ę, najchętniej Lódź-Gór
OKAZYJNIE
Prasa,
na. Oferty „1330"
Junaka'' 175",
„Jaw~
Piotrkowska g6
Slomko-wsld, Mimozy 29
---I
732ł
mieszkaSPOLDZIELCZE
n ie M-~ (dwa po.koje, 33
Piotrkowie
w
kw.)
m
Tryb zamieni~ na podobne
w Lodzi. Oferty „7210" Pra
sa, Piotrkowska 96
i\lONETY nieobiegowe napoko je,
dwa
WIELU!Q te
k
Listy
1ychm!ast ku.pię.
kuchnh lub pokój - b lorować: ll0-954 Lódź 4 skryt
leni ę
:r:am
kwaterunkowe
ki
6833 g
ka pocztowa 57
mlenkanle w Lodzi.
na
Oferty „72ł9" Prasa, P iotr
KUPIĘ lótka utywane tekowska 96
lazne lub meblowe l sza!- - - - - - -- k1 pra-00wnlcze. Tel. 8'17-88 Z POKOJE, kuchnlA M-3,
telefon
II piętro, bloki,
gabinet, (Górna),
meble:
ROŻNE
2
na
zam ienię
oraz poko je,
sypialnia
Jadalnia,
kuchnia, większe
s i ę. na letnL5ko nadające
7269
bloki. Tel. 405-77
sprzedam. Tel. 382-15, go7698 g 3 POKOJE,
dz ina 17-19
śródmieście,
zamienię na M-2 1 pokó j
Oferty „7321"
Ibach- oddzielnie.
„Rud.
PIANINO
sprzedam. O!er- Prasa, Piotrkowska 96
Sohn" PiotrPrasa,
ty „7283"
kowska Ge

- -

we do produkcji kap
kardowych. Pabianice,
calą dobę
33-43 -

tatel.

turystYCZTl'Y
„OCEAN" tranzystorowy radioodb lorsprzedam.
nilc okazyjnie
7218 g
Tel. 549-93, po 17
samochodoTELEWIZOR
w y turystyczny, fotoaparat
Tel.
sprzedam.
„Zorka"
7278 g
464-72

MATEMATYKA - fizyka.
Mgr Wal:kowski, tel. 596-08
5178 li:
~-------

NIEMIECKI.
wandowski

339 - 4'.

Le6945 g

KOBIETA do ogrodnictwa
potrzebna. sasanek 5 rRa7203 g
dogo.szcz)
PRZYJMĘ prace JajcarzaOferty „72S4"
!otografika.
Prasa, P iotrkowska 96

OGRODNIK • kwlaclan l
warzywnik przyjm ie pracę
wym iarze
n lepelnym
TAPETY .tagrani czne tanio w
ll'Odzin. Oferty „ 7.285" Pra.sprzedam. Tel, ł64-72
9ł
Piotrkowska
sa..
8
im
~~
~•v. ,
'' .
ł

I

poszukiwany t potrzebny

I

dziewczęta

18 lat z

w wieku 16 -

ukończoną

przyjmujemy do rocznego
OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY SZMP
przy
FABRYCE OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO „POLMO".

*'*

-

*WM MMS
1

Zapewniamy

pracę, naukę,

Wynagrodzenie

zawód!

fi

Nf'NAWPSt*S
miesięczne

zł

600

plus 30 proc. premii dla

wyróżniających się.

Informacji udz iela I podania przyjmuje: Lódzka Komenda
F ederacji Socjalistycznych ZMP Lódt, ul. Plotrkow;;ka 69,
tel. 352-41, 363-31, 352-18 oraz Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo" Łódź, ul. Przybyszewskiego 99, tel. 402-40
do 44 wewn. 52.

* Ukwiecanie okien i balkonów

li

••
••
••
"
li

dwa poPOL domku sprze- M-5 czteropokojowe,
kuchnia koje,
parPokój, kuchnia na ter lub M-4 pięt.ro, ReLkldam.
:r:arniane. Oferty .,7196" Pra nia, za.mienie na 4-pokojosa, Piotrkowska 96
we lub wiek.sze 3-pokojowe, wygody Olerty ,,7212''
gospodarstwo Prasa, Piotrkowska 116
SPRZEDAM
I ha, dom f-izb<>wy, obomurowane ZAllllENIĘ J pokoje z kura. piwnica stodoła.
kryte eternitem,
wygody w J elechn l ą
Blisko: s~kola, sklep, rze- niej Górze na M-2 - Paprzy s•osie. b ianlce. Wl.adomość:
Paka Rawka Wieś Sokołów, gmina Bobianice, tel. SJ-12
limów, pow Lowicz - sta
wtasnośdo
cja kolejowa Jaslonna Lo- MIESZKANIE
we 3-pokojowe w blokach,
wicka. J. Krysiński
72111 I pow.
Zulew. 51 m
bardt (dwa przystanJc! od
Placu Wolności) - sprzedam. Oterfy :r: podaniem
ceny „ 7282" Prasa, PiotrSPRZEDAM „VW 1500 S", kows.ka 96
·l.ódt, Kruczkowskiego 5a, - sublokatorski saPOKOJ
m. H, po godz 19
osobie wynajme.
motnej
74aG g
150" po wy- 859-56, <><I godz. 10
„ZASTAVĘ
Oglądać
padku sprzedam.
Pabianice, ALEKSA.~DROW
16-18.
J(odz.
dwa
7261 g pokoje, kuchnla IN'owotk! 31-36
blolcl,
wygody, zamienię na poOferty
Lódt.
„WARSZAWĘ" 1971 sprze- dobne PiotrkOIWdam. Przebieg :tO tY". km. „72ll'' Prasa,
!Hl
!I.ka
li
7225
535-17
Tel.

zdobyć

I

sz kolą pods t awową

LASKI I końcówki gumoprywatny
sprzedaje
we
Lódź,
sklep galanteryjny

nice

n ieFORTEPIAN marki
m ieckiej stan dobry - tanio sprzedam. Tel. ~~6-19
7248 S
-SP_R_Z_E_D_Al\_f_kr_os_n_o_k_ort-o-

Chło p c ów

objazdową
wyposażenie)

DOMEK murowany nowy,
budynk1 gospodarcze, ctzlal
kę 2,3 ha (sad, las) blisko
Cena
Tuszyna sprzedam.
180.000. Wiadomość: Pabianice, Wileńska '5, m. 5
7310 g
d<1Wę

przemyśle

w

TOKARZA,F REZERA,SL USARZA,
MONTERA UKŁADOW ZASILANIA,
MONTERA UKŁADOW
HAMULCOW YCH
- WSTĄP DO OHP.

~

;,1///.

//////////////.//// /////, '///./////,

a chciałbyś

Z4WOD:

~

LASKA.
2964-k

przerwaleA

jeszcze wyuczonego zawodu,

~

ul. WRóBLEWSKIEGO
na odcinku od ul. TOWAROWEJ do ul.

Jeżeli nie masz

naukę w szkole, nie masz stałego za.trudnienia,

~
~

te w związku i r·ozpoczęciem Mbót
wodno-kanalizacyjnyc h, w dniu 10 maja br. nastąpi zamknięcie

~

~

NAUKA ZAWODU

~
~

Miejskie Przedsiębiorstwo
Robót

:

TELEFONY:

- UO-U
Centrali telefonicznej
- łłl-25
Dyrektora ~kładu
- HO·łl w. łł
Zastępcy dyr. d.s. technicznych
- Ul-(•9
Glównego ltsięgoweco
prowa.dzący dz.lalaLność w i:a.kresie uslug motoryzacylnych popnez
AUTORYZOWA..'llE STACJE OBSLUGI SA.'\łOCHODOW:
1. Autoryzowana Stacja Obsługi S&mochodów nr I w Lodzi przy
ul. Strykowskiej 1/5. Telefony1
- Ht-05
- Kierownika Stacji
- HZ-87
Biura Obsługi Klienta nr 1
- ~n-n
Biura Obsługi Klienta nr I
I w Locbl przy
I. Autoryzowana Stacja Obsług! 8&moch0dów •
- ii!·~I
at. Kośclusz.kl 73/75, telefon:
s. Autoryzowana Stacja ObslUJI Samochodów nr 4 w Lodzi, pny
ul. Wicury 1, tele!ony:
- 111-Sł
- Kierownika Stacji
- su-01
- Biura Obslucl Klienta
Autoryzowana Stacja Obslufl Motocykli nr 1 w r.od.zł, przy ul.
- i5f-H
Sienkiewicza U9, telet on:
5, Autoryzowana StacJa Obsługi Samochodów nr ł w LOdi:i, przy
- Oł-60
ul • .Piotra Skar1l U, telefon:

płatnie.

~

-

'·

_

ZAMKNIĘCI'E RUCHU DROGOWEGO

E

ł.

===-

:

;i_

~

KOMUNIKAT

~

E

-=
:S
:

~

~

:
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E

I:E
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Z SIEDZIBĄ
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Sprzedaż skrzynek balkonowych -

obsadza·
kwiatami
nych
środka do zasilania roślin
Sprzedaż ziemi
doniczkowych
Leczenie i przechowywanie roślin ozdobnych
Sprzedaż letnich rozsad warzyw i kwiatów

I

prowa dzi

ŁÓDZKI E PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE

DLA LUDNOŚCI
ul. SMUGOWA 21, tel. 562-28.

ODDZIAŁ USŁUG

i

I

••

•

•••••••••••••••••••••aca a•••••••••••a•awaa•aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaal
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'
chart rosyjski. Odprowadzić za wyna
grodzeniem: Dziewanny 14
7817 g
ZGINĄL

p ies

S a d łowska,
KRYSTYNA
zg ubila leg. nr 21492 w yd .
p rzez PL Wy d z. Wlók ien7237 g
n !cz y

JA:"J Markie wicz, Now otki
st u den cką
le g.
7 z gubił
302 l/WI wyd. przez PL
7241 I
-~-------

ST EF AN I A Szreder, zgublla leg. studencką 3581/Wl.
7240 g
wyd, prze: PL
ZOFIA Dobrzyńska zgubi- .
la lea. studencką 252i/WI.
7lllli g
wyd, przez PL
WLODZDUERZ Tabaczklewl cz, Próchnlka 16 zg ubi!
przez
w y d,
le g. nr 5069
PL, Wydz, Włókiennicz y
7187 g

ZAPISY
ZAOCZNE TECHNIKUM
MECHANICZNE
w Łodzi, ul. Pojezierska ~5/51
przyjmuje

kandydatów
naukę.

na

3-letntą

Specjalność:

obróbka skrawaniem.
Kandydaci - absolwenci zasadniczych
szkól metalowych, pracujący w wyuczonym zawodzie, mający uregulowany stosunek do służby wojskowej winni zgłaszać się do sekretal'iatu codziennie oprócz czwartków w godz. 14-18,
lub listownie 91-338 Łódź, tel. 538-53.
2582-k

zgubll
Zora,
RYSZARD
leg. s tu dencką 714-0 wyd .
p r zez PL, Wy dz. Wlóklen7188 g
nicż y

ZAPIS Y

WALDEMAR Różański zgu
b il leglt. studencką 6321/WI.
7325 g
wyd. przez PL

ZASADNICZA
SZKOŁA BUDOWLANA
DLA PRACUJĄCYCH

KAZIMIERZ S zymajda zgu
bił leg. 8tudencką nr 3&0
t/Wl. wyd przez PL
7:1.35 I

·™

ZESPOL Przychodni Specjall.stycz.."lych m. Lodzi Przychodnia Skórno-Wenero logi czna, ul. Z a kątna 44,
I p„ rejestracja, przyjmuje całą dobę (oprócz n iedziel), udziela porad w zaweneryczchorób
kresie
nych I leczy bezplatn!e.
2925 k

LODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
INSTALACJI PRZEMYSLOWYCH

w ŁODZI,

ul. TOKARSKA 7,
tel. 504~17

pnyjmuje zapisy do klas I na kierunki
o specjalności:

monter instalacji

specjal ista
CYPERLING ginekolog. PKWN ł. Tel.
7661 li
240-17

przemysłowych
3 LATA
Wynagrodzenie w I roku nauki 250 d,
w II roku nauki - 480 zł, w trzecim
roku nauki - 4.40 zł/godz. plus Z5 proc.
premii (około 1.100 zł).

Konstanty
CZERWONIEC
ginekolog. Tuwima .zo, tel.
710ł g
355-30

monter
wentylacyjno-klimatyzacyjny

Dr Jadwiga ANFOROWICZ
skórne, weneryczme 16.30-19
7993 g
Próchnika a

EncykloATLAS Swiata,
PWN
pedii: Powszechną
7.aku:p1 Antykwariat Wspól
czesny, Lód.t. u l. Wscho2000 k
dni a 53, tel. 316-13
dzlerlawę
w
przys tąp !<:
lu b
,. 7219"
do spólkl. Oferty
Pras a , P iotrkows ka IM

PRZYJJl.lĘ
s-tol arn l ~

Polsce
w
NAJSTARSZE
B iuro Matrymonialne „Mal
61-707 Poznań,
t e 1\stwo"
L lb e lta 29 poleca swoje umalw kojarzeniu
sługi
Inior macje 10 zł
że ństw.
znacz.kam! pocztowymi
2.512 k
za.kład u

z
KRYSTYSA
pr ac u je o becnie
, Saba "
Żeromskiego 57, tel. 212-7~

Z LATA
Wynagrodzenie w I roku nauki !IZO zł,
w II roku nauki 600 zł plus Z5 proc.
premll.
Uczniowie otI"Zymują odziet roboczoochronną I w każdym roku nauki garnitury, lmszule I buty oraz codzienn1
posiłld regeneracyjne. Absolwenci ma·
ją zapewnione miejsca pracy I korzy·
stne wynagrodzenie. Zamiejscowym zn·
pewnia się m iejsca w bursie.

szkolne rozpoczną się
1 września br.
ZAPISY OD 15 KWIETNIA BR.
Zajęcia

, p;łZIBNNIK ŁODZK.I

l'll'

189 ('7i~

J

Triumf rodziny

loJłńskteh

•

,

wyc1ęstwo

b

nodelarzy w

CZWABTJ:K, I MAlA

IUO ~ ł DIOt1f" - SI'& nspól Paradokl. U.211 Za kierownicą.
13.00 Na Itoa.zallńskiej antenie. lUO
E.k5preaem pr.ze.z •wiat. 15.10 Sym15.30 Rozpozjum kontrabasistów.
mowy o g<>Spodaratwie - aud.. 16.ł5
„Róta byla czerwoną" - ballady o
wojnie l pokoju. 16.05 Ze starych
listów i pamlętnl.ków - gaw. 16.15
16.45 Nasz rok 74.
Oklaski dla..
17.00 Ekspresem przez świat. 17.05
1 odc. pow.
;,Dzień tryfidów"
17.15 Mój magnetofon - aud. 17.40
z jarzebinowych dróg. 18.10 „Moja
Argentyna daleka" . 18.30 Polityka
dla wszystkich 18.ł5 Dialogi Jazzoprzez śWiat.
we. 19.00 Ekspresem
19.05 Aktualności muzyczne z Pary.
19.35
19.20 Kslątka tyg<>dnla.
ta.
Muzyczna poczta UKF. 20.00 Metamorfozy diabla 20.30 Stary rock jak
gra zespól „Dave Clark
nowy
Five". 20.ł5 31 lekcja ji:z. niem. 21.00
Interradio - mag. muzyczny. ~1.30
Pocztówka dtwiękowa z Iranu. 21.50
P. Czajkowski.
Opera tygodnia Gwiazda
22.08
22.00 Fakty dnia.
siedmiu wieczorów - K. Gott. 22.15
Co wieczór powieść w wyd. dtwię
kowym - „ocalenie". 22.45 Niemen
w stylu sweet. 23.DO Slowikl, bzy i
wiersze.
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~~~~~~~~-- Panie J•remlaszu, pan naprawdę zamierza sam zJeM ca·
lego barana„. - zaniepokoll się Bolek .
Chlopc11 przel11kall ślinkę spoglądając na Pitsburego, który po
prostu zdjąl z rożna oalego upteczonego barana i dokładnie obgry·
zal.
- OczywUcte - wymamrotał Jeremiasz mając usta pelne mię
.twa. - Czuję, te nareszcie pozbędę się uczucia głodu. - Przełknął
Nasi gospodarze
olbrzymi kęs t uśmiechną/ się do chlopców. potrafią całkiem nieźle przyrządzac pieczeń na dz!lco.

(~\tr; -~,

nio a n{edziela upłynęła pod
znakiem kolejnych sukcesów mode·
larzy lotniczych zrzeszonych w Sek
cji Modelarskiej Aeroklubu Lódzkiego. W Opolu, podczas VI Ogólnopolskich Zawodów Modeli Latapuchar Dojących na Uwięzi o
wódcy Wojsk Lotniczych, drugie
miejsce, po wicemistrzu świata Lechu Podgórskim z Aeroklubu Po·
Mi·
uczestnik
zajął
morskiego,
strzostw Swiata Andrzej Umiński z
AL (model samolotu „Jak lBPS"),
miejsce zajął Boguzaś czwarte
sam.
(model
Tomczyk
sław
„Jak 3"), a szóste Witold Stefań
ło
ski („Junak 3"). Drużynowo
dzianie zwyciężyli l 4 z nich zaMistrzostw
się do
kwalifikowało
bez
Polski. Choć nie obeszło się
dramatycznych. Model
wydarzeń
samolotu „Courdon" - Włodzimie
rza Błaszczyka urwał się z linek i
uderzył w ~<'ianę hali sportowej,
pod którą rozgrywano zawody. Mo·
del samolotu „DKD l" Franciszka
przez
zmiażdżony
został
Góry,
dekoracji, którą obalił
fragment
!odzianie
wiatr. Mimo pecha
wrócili „z tarczą „.
Natomiast w bydgoskich ogólnopolskich zawodach modeli rakiet,
triumfowała łódzka rodzina... Ko·
nagradzany
lińskich. Wielokrotnie
l\laciej Koliński w konkurencji seniorów modelem rakiety „Sojuz"
zajął 4 miejsce, zaś w konkurencji
juniorów jego córka Magda była
czwarty.
druga, a syn Adam
Piąte miejsce wśród seniorów zajął lodzianiri Małek Bedner z moklasy
rakiet:v
delem radzieckiej
(jo)
ziemia-powietrze.

Sprostowanie
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- Prowadzę was, chłopcy, do Jaskini, w której nasi dziadowie
pn:echowywali prawdziwe skarby ... - odezwa! się tajemniczo czar·
nobrod11 Kurd i wyżej podniósł łuczywo oswietlając skaliste ścia
ny mrocznego wąwozu. Szedł przodem, tuż za nim podążaLi chlopc11, a na końcu maszerował Jeremiasz. Pitsbury co parę kroków
zatrzymywal się I kredą kreśli/ znaki na kamieniu.
- l..obuzy mają szczęście, :te mnie również zabrano na tę w11Pitsburego jeszcze nikt nie wymrukną! i pomyślał: cieczkę prowadzi! w pole.

~~

Do Informacji pt. „Pożegnanie delezagatów na V Kongres ZBoWiD
mieszczonej na łamach „DL" 7. V.
br. wkradł się błąd. Nazwisko prze·
RW Federacji SZMP
wodniczącego
powinno brzmieć Wacław Burzyński.
(zbk)
Serdecznie przepraszamy.
Dr Inż. JERZEMU SMYCZKOWI

i Jego Z<m!e wyrazy serde~znego
z powodu gmferc!
współczucia
jedynej

CÓRECZKI
KOLEZA.'IKl i KOLEDZY :g
INSTYTUTU PODSTAW ELEICTROTECHSIKI POUTECH:-11KI l.ÓDZKlEJ
Dnia 5 maja 197ł roku, prze·
lat 82, zmarła

żywszy

$.

t

KAZIMIERZ

PROGRAM l i
8.:!S Sprawy codz.lenne. 8.55 Muzy.
ka &pod strzechy. 9.00 W. A. Mo·
zart - Symfonia . 9.20 „Rodzina i
prawo" - aud 9.40 Tu Radio Mo·
„Kapitulacja w Alei
skwa. Hl.OO
Zwycii:stwa" - fragm. 10.20 K. Dit·
ters von Cittersdorf - Koncert Adur. 10.40 Nie ma marginesu . 11.00
aud. dla
„u stóp Himalajów"
klasy Vll 11.Ui Muzyczne migawki
- Kolobrzeg 73. 11.30 Wiad. 11.35
Radiowa poradnia rodz. 11.40 PK1J
twój doradca. 11.50
twój bank
Od Tatr do Bałtyku. 12.05 (L) Ko12.10 (Ll Doświadczeni.,.
munikaty.
rolniczej wiosny - rep. dźw. 12.2.5
I IL) Gra kapela Klejnasa. 12.35 (L)
Chacza„Gajana••
Fragm. baletu
tuiiana. 13.00 Wiedza o człowieku.
Vondrackowej.
13.20 Minirecital H
13.30 Wiad 13.35 „Pierwszy dz.leń"
- fragm. ·13.55 Miniprzegląd folklorystyczny. 14.00 Więcej, lepiej. ta·
niej 14.15 Czas I ludzie - aud. 14.35
Dźwiękowe wyd. miesięcznika „Jazz".
15.00 zawsze o 15.00. 15.40 Nowiny i
nowinki muz. ·is.oo z mikrofonem
w fabryce. 16.15 Z nagrań solistów.
16.45 (Ll Aktualności tódzkle. 17.00
10 minut z Bractwem Kurko-1
(Ll
wym. 17.10 (L) „Opowieści z IM o·
aud. 17.30 (L) „Za nasz
deszłych" s;><>kojny dom" - koncert. 18.00 <V
Przed koncertem w fllhannonll. 18.20
Tenninarz muzyczny. 13.JO Echa
dnia. 18.40 Organizacja i zarządza
nie - aud. 19.00 Kwadrans jazzu.
19.30 „Piosenki° tolnierskie" śpiewa
zespól „Dwa plus Jeden''. 19.4~ Re·
portat literacki. 20.00 Z nagrań wy
bitnej klawesynistki. 20.30 Teatr Posluch.
„Daleka droga" ezji 21.00 Miłośnikom wielkiej planistyki
- aud. 21.30 z kraju l ze świata.
21.50 Wiad. sport. 21.53 Muzyka polpnegląd
22.30 Promenada ska.
23.00 Horyzonty muzyki.
wydarzeń.

SIEKIERZVŃSKI
Po.grzeb

P.

I

MGR PRAW

odbędzie

Po.grzeb o.dbędzie się dn. 9 ma·
ja br. o godz. lł.30 z ka.plicy Sta.
rego Cmentarza przy ni. Ogrodo.
weJ, o C'zym z żalem zawiadamia

23.JO

Wia<lomnścl.

PROGRAM ID

RODZINA

12.05 Mag.

z

w

dniu

(W),

PROGRAl\f Il
„Pierwszy był „Sołdek"
17.30
18.00
pr. publicystyczny (Szczecin).
„Ikar" polski film animowany (kolor). 18.10 Wędrówlc! po Polsce „co
słychać u ptaków". 18.45 Język rosyjski - lekcja 29 (Katowice) . 19.20 Do·
branoc. 19.30 Dziennik (kolor). 20.20
Kalejdoskop sportowy. 20.35 Sonata na
wiolonczele i fortepian. 20.55 „Ka(koreportaż filmowy
dyny-73" lor). 21.30 „Idzie żołnierz" - tllm
prod. polskiej. 22.15 24 ~odzlny (Kolor). 22.25 Ji:zyk francuski - powtć•
rzenle lekcji 27 cz, n (ostatnia).
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim mieszka.Jl.com bloku
przy ul. Inowrocławskiej 9, Koleżan
kom I Kolegom z pracy, Rodzinie
I Przyjaciołom oraz Wychowawcom t Uczniom Szkoły Podstawowej nr ł7, którzy okazali wspól·
tragicznej
powodu
s
czucie
śmierci naszej drogiej Córki

zawia.damiaj11
dowej, o czym
Przyjaclól z głl)bok!i.m smutkiem
ZONA, CÓRKA, SYN, SYNO·
WNUKI I POZOSTALA
WA,
RODZINA
Prosimy o nieskładanie kondolencji,
W dniu S maja 197ł r.
tra.gimml.e, w wieku la.t 33

ś.

t

zmarł

P.

WŁADYSŁAW

ANI
WOJCIECHOWSKIEJ
skladaJą

RODZICE 1 BRAT
Z wielkim bólem zawiadamiamy, że dn.la 8 ma.ja 1974 r. odeszła od nas na zawsze, w wieku
lat 74, nasza na.jukochlUisza Zona il M3Jllka

ZIOŁKOWSKI

$.

!\IGR INŻ.
tat.obna z.ostanie
Mu& •więta
odprawiOIWl w kościele Najświę
tszego Serca J~usowego w Lodzll.
- Retkinla, w czwartek, dnia 9
maja br. o godz. 15.30, po czym
nastąpi eksportacja na cmentarz
przy ul. Retkińskiej.
ZONA z CÓRECZKĄ
i RODZINA

na

t

P.

TEODORA
JANOWSKA
J>i)g'M:eb odbędzie sdę dn. 10 ma·
ja br. o g<>dz. 17 z kaplicy cmentarza reym.·kat. św. Wojciecha
(KurczaJcl),

SYNOWIE, SYNOWE,
MĄŻ,
WNUCZKI I PRAWNUCZKA.

Dnia 8 maja 1974 r. po dlugkh J <'łęt.kich cierpieniach, opatrzośw. sakramentami, zmarła w wieku lat 74

I

KLARA
SAKOJANC

się

9 maja br. o gOdz.. 16 z ka.plicy
StBJrego cmentarza przy ul . Ogro-

I

skladaj11:

.r---c:::;.;~~c:;;..,~---ł

10.00 Wi&d. 10.08 Przed mikr<>:fO..
nem ,,Doktor Job.n". 10.30 „Sława i
odc, 79 10.łO Przezorny
chwała" zawsze ubezpieczony. Hl.~ z naHaliny FrąckoWiak, l·l.00 Non
grań
stop mel<>d.U.. 11.18 Nie tylko dla
lclerowców. 11.25 Co słychać w świe
cie. 11.30 Olsztyn na muzycznej an·
12.05 Poludn. wydanie _mag.
tenie
Z kraju i ze świata. 12.20 Chwila
muzyki. 12.25 Olsztyn na muzycznej
antenie 12.40 Dom i my. 13.00 Melodie ludowe z Rzeszowskiego. 13.15
13.30 Piosenk!
R<>lnlczy kwadrans.
znad Wisły. 14 OO Wyścig Pokoju t.ransm. z trasy Il etapu. 14.05 Czlowiek I środowisko - gaw. 14.10 Nasze ludowe ryt.my. 14.30 Wyścig PO·
koju - transm. z trasy n etapu.
14.35 Grają ork. Xaviera Cugata i
Raya ConUfa. 15.00 Wyścig Pokoju
z trasy U eta.pu. 15.05
- transm
Wiad. 15.10 Listy z Polski. 15.15 Ork.
„Cubana Brass·•. 15.30 WyściJ~ Pokoju - transm. z trasy II etapu.
15.35 Ork. Billy Butterflelda. 15.40
16.00 Wyścig
Muzyka rozrywkowa.
Pokoju - transm. z trasy Il etapu.
16.05 (L) Wlad. 16.15 Orkiestra Jacka
Whitee z zesp. wokalnym. 16.30 WyTELEWIZJA
transm. z za,kończe
ścig POkoju nla II etapu w Toruniu. 17.15 RaPROGRAM I
diokurier - aud. Inform. 17.35 Prze
boje 30-lecla. 18.00 Muzyka i aktuTechnikum Rolnicze. 7.00
8.30 TV
alności. 18.25 Radiowa kronika muzyczna. 19.00 Dziennik. 19.15 3 X jazz. TV Technikum Rolnicze. 8.15 „Luk
TV Czechoslow.
prod.
film
tęczy"
20.00
19.45 Rytm, rYnek. reklama.
20.20 Koncert z udz. soliNURT
stów. 20.50 Kronika sportowa. 21.00
Koncert tyczeń. 21 35 Plakat reklaW dniu 5 maja. l97ł r. zmarł
mowy. 21.50 Mikrorecital Reginy Pinagle, w wieku lat 78, nasz drogi
sarek. 22.00 Dziennik. 22.15 z albuMąt, Oj cl ee 1 Dziadek
22.30 Studio
mu Carlosa Santany.
S. t P.
ia.oo W!ad.
nowości.

odo, XI pt. „Wl.g!Ua" (W). 9.00 Ji:zyłl
polaki kl. I lic, - Poezja polskiego
Oświecenia (W). 10.00 Historia lcl. Vl
Reforma Hugo Kotlątaja (Kraków).
10.30 „RaJ na ziemi" film fab. prod.
poi. (W). 13.45 TV Technikum Rolni•
cze. (Szczecin). 14.30 TV Technikum
Rolnicze (Szczecin). 15.05 Matematyk·a w szkole (Kraków). 16.00 Dziennik
16.10 XXVIJ Kolarski
(W) (kolor).
II etap na trasie
Wyścig Pokoju
17.30
(W).
Płońsk-Toruń (152 km)
Ekran z bratkiem w programie m. in.
film z serii „Robin Hood" (W). 18.15
dnia. 18.30 Magazyn woj
Wiadomości
skowy (W). 19.00 TEST - TV Słow
nik Ekonomiczny (W). 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik (kolori (W). 20.20
„spoza gór I rzek" - film rozryw20.50 „Raj na
kowo-dokumentalny.
ziemi" - film :fab. prod. pol. 22.30
Czym tyje śWiat - Europejska rze23.00 Dziennik (kolor)
czywistość.

S. t

P.

HELENA LAURA

RABĘCKA

z domu PIOTROWSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 10. V. 1974 r. o godz. 17 z kaplicy
cmentarza na Zarzewie, o czym zawiadamiają Krewnych znajo'
mych i Przyjaciół pogrążeni w gleboklm smutku
MĄŻ, CORKA, ZIĘC, WNUCZEK, BRACIA, BRATOWA
i POZOSTALA .RODZINA

kraju i ze świata. I

Ili IUI I II I I I II I IIli I I II I III I I IIIli II IIli I I Ili I I IIlllll Ili li I lllllllłffl 11111111HIHlllllI11111111111111111111111111 Jl II II I I111111111111111111111111111111111111J1111111 Ił
Tłumaczy!

-: Pan żartuje, czy co'. Gdybym musiał przyjmować wszystkich Amerykanów, bawiących przejazdem w Paryżu ...
- .Ale ja jestem Amerykaninem trochę jakby tu powiedzieć,
special:iym. ~ezyd~ję w New York City, ale pole mojej działalno.śc1 rozciąga sJę na cztery stany. żeby być bardziej pre·
cyzyJnym są to stany: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut
i Massachusetts.
- Nic nie rozumiem.
- Tak się składa, że jeden :r: pańskich amerykańskich przyNiech pan
jaciół prowadzi działalność w tej samej strefie.
spróbuje sobie przypomnieć ...
- Załóż.my że to, co pan mówi, zgadza się - jaki byłby cel
naszej rozmowy, panie Jackson?
- Ten, że w przypadku, gdyby pan tej prośby nie uwzględ
nił, pański przyjaciel mógłby napotkać na ogromne trudności
w Interesach, t to w najbliższej przyszłości. Na Stany Zjednoczone zwaliła się straszliwa epidemia, spadek wpływów ..•
Po drugiej stronie połączenia zapadla cisza.
- Panie Jackson, sprawy Innych mnie nie Interesują.„

R· NOR.SKI

Co ty, masz fiola? Były oficer artylerii, absolwent wyższej
wojennej, Legia Honorowa. Kuzyn jest deputowanym.
Córuchna za bankierem. druga za armatorem. Zona z rodziny
A on sam ma kamuflaż,
marsylskich fabrykantów mydła.
spraw
do
prowadżi drugorzędne biuro inżynierów-doradców
armatur morskich. Przy narkotykach, kapujesz, to bardzo się
przydaje. Jak się jeszcze ma przy tym szwagra armatora. Kapujesz, co mam na myśli.
- Trudno będzie go wymanewrować.
- Ale skądże! Będzie próbował wziąć cię na wielkie frazesy. Nie daj się nabrać. Nie potrafi poradzić sobie z facetem
twojego pokroju. Właściwie. Harry, funduj sobie tę whisky,
bo inaczej wyschnie ci w gardle ...
Istotnie, Shulz czul, że pot spływa wszystkimi porami skóry. Koszula była zupełnie zmoczona, dwie olbrzymie mokre
plamy na spCJdniach markowały wyraźnie położenie kolan.
Czy w tym przeklętym kraju nie znają jeszcze klimatyzamruczał Shulz.
cji
-

szkoły

Jaskinia kryla nieprzebrane bogactwa.
- Jakbum trafił do kopalni złota ... - wykrztusi! Jeremiasz.
- Nasi dziadowie przez wiele stuleci napadali na karawany odezwa! się czarnobrody Kurd. - Ale ;a t moi ziomkowie całkiem
inaczej traktujem11 gofoi. Nie zabieramy niczego, lecz odwrotnie,
ofiarowujem11 co' na pamiątkę. Przyjaźnie popatrzy! na chłopców
Może macie jakieś specjalne życzenie, a chęt
ł uśmiechną! się. ni• je spełnię.„

XVI

ROZDZIAL
Paryż,

Francja,

październik

1968.

- Pan Massicaud·Vellard?
- Przy telefonie. Panu zależało na tym, żeby ze mną mópanie ... ?
wić,
- Jackson.
- Tak. panie Jackson?
Glos był suchy, beznamiętny, ale Shulz nie był tym bynajmniej speszony
- Panie Massicaud-Vellard, jestem Amerykaninem ! prag.
nąłbym prosić pana o rozmowę.
uradowany
rzekl
odpowiedniego
rzuci! stary dywan zwinięty w rulon.

(Dalszy

ciąg

Kurd

-

1~9

Głos

był

ostrożny.

gdyby zaokrąglały pańskie Nawet w tym przypadku,
odparł Shulz tonem słodkawym.
.- Stai:iowczo. twierdzę, że pan mówi samymi zagadkami. Na
n1eszcz.ęsc1e, nie mam czasu na odszyfrowywanie. Jestem bardzo zaJęty. A gdybyśmy tak ustalili dzień oraz godzinę I spróbowali kontynuować tę interesującą rol'Jmowę?
- Na przykład jutro?
- Jutro doskonale ml odpowiada. Powiedzmy, godzina pięt·
nasta. Przypuszczam, że pan ma adres mojego biura?
-

- Mam.
~hulz natychmiast powiesił słuchawkę. Spotkanie zaraz nazaiutrz doskonale mu odpowiadało. A tymczasem niech się
chłop poddusi we własnym sosie.
Ki~dy się z nim spotkał następnego dnia, okazało się. że
M~ss~caud-Vellard jest gościem nietuzinkowego formatu. Pięć
dz1es1ątk~ dystyngowana, wysoki, szczupły, włosy szpakowate,
przystrzyzone bardzo. krótko, twarz koścista. na której czytaUbrany
łeś t\Vardość I energię, oczy szare i bardzo zimne.
z um1~rem, ale elegancko, lewa ręka amputowana, ocalał tylko kciuk I palec wskazujący.

W klapie marynarki Legia Honorowa. Dziarski wygląd puł
kownika w stanie spoczynku.

Biuro wygląd~~o fu~kcjonalnie. ani najmniejszego ustępstwa
n~. rzecz fa~tazi1. Zamm Shulz dotarł do jego gabinetu w pobhzu zauwazył paru typów o ponurych facjatach i myszkują
cych ocza.ch, rosłych i. zbudowanych jak poskramiacze byków
w Teksasie: przez eh w1lę zadawał sobie pytanie czy nie wpa'
kował się w jaskinię lwa.

-
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