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I Taka będzie Polska,Jaką stworzymy wspólnym wysiłkiem I 
Zakończenie narady 
ministrów spraw zagranicznych 

państw- stron Układu Warszawskie eo 
1 bm. zakończyła się w Warszawie narada ministrów spraw 

~agranicznych państw - stron Układu Warszawskiego. Na na
radzie omówiono problemy związane z przygotowaniami do 
zwołania europejskiej konferencji bezpieczeństwa i współpracy. 
Dokona.no także wymialllf poglądów i informacji na temat in
nych zagadnień międzynarodowych. 

Na z:rkończenie narady przyjęto komunikat, który zostanie 
opublikowany w najbliższym czasie. 

. ). Iwaszkiewicz 
doktorem h. c. 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 
W wielkiej a.uli im. Adama 

Mickiewicza na Uniwersytecie 
Warszawskim odbyła się dzisiaj 
uroczystość nadania tytułu dok
tora honoris causa tej uczelni 
znakomitemu pisarzowi Jarosła. 
wowi Iwas-z.kiewiczowi. Przed 
nim tytuł ten otrzymali na Uni
wersytecie Warszawskim tacy 
znakomici luminarze polskiej 
kultury Jak: Kraszewski, Matej. 
ko, Sienkiewicz, Maria Dąbrow
ska. 

Promotorem był prot. dr Jan 
Zygmunt Jakubowski, a wrę
czenia dyplomu dokonał rektor 
UW - prof. dr Zygmunt Rybic. 
ki. 

Wymiana listów 
A. Koaygi.n 
R. Nixon 

-

* * bm. I sekretarz Komltetu 
Centralnego PZPR Edward Gie
rek, przewodniczący 11'8.dy Pal'l
stwa Józef Cyrankiewicz i pre
zes Rady Ministrów Piotr Ja
roszewicz przyjęli ministrów 
spraw zagra.nioznych państw -
str001 Układu Warszawskieito. 
którzy uczestniczyli w narallue 
w Warszawie. 

W spotk,anlu udlZ.iał wzięli 
także członkowie Biura Polity
cznego KC PZ,PR: sekretarz KC 
Józef Tejchma l minister spraw 
zagra,nfozinych Stefan Jędry• 
ohowskl o.raz kierownik Wy• 
d>iialu Zagranio:mego KC PZPR 
- Ryszard Frelek. 

W to.ku rozmowy, która prze· 
biegała w serdecllllej, pnyja· 
clelskiej atmosferze, Edward 
Gierek wyraz.U 11znanie dla wy· 
oików warszawskiej narady mi
nistrów i podkreślił jej donin
słe znacun·ie dla sprawy bez
piec'>\eństwa i współpracy w 
Europie. 

A Cena 50 gr 

Ł6dł, oswarłek 2 grudnia 1971 r. 
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* Pomyślna sytuacja finansowa państwa *- Zwiększenie środków na 

prace naukowo -badawcze 2,9 mld zł więcej na ochronę zdrowia 

*- Dodatkowe sumy na szkolnictwo. 

Informacja ministra Józefa Trendoty 
proiekcie budżetu państwa na 1972 r. o 

111111 

Projekt budżetu państwa na 1972 r. był we środę temaitem 
spotkania ministra finansów Józefa Trendoty z d:l;lennikat'Za
mi na konferencji u rzeC"LDika prasowego rządu - Włodzi. 
mierza Janiurka, 

Na wstępie min. TrendO>ta 
poinformoiwal o pomyślnej sy
tuaoeji fin&nsowej państwa, cze
go dowodem jest przewiidywa. 
na w br. nadwyżka budżetowa 
w wysokości 3 mld z1 przy 
przekroczeniu planowanych do
chodów i wydatków. Nastąpiło 
to przede wszystkim dzięki lep
szej pracy przedsiębiorstw uspo. 
lecznionych, handlu zag·ra.nicz
nego, a tal<że wielu przedsięwzię
ciom w polityce flnansowo-bud
żet-0wej, sprzyjającej umoc:nde
niu równowagi finansowej, 
Przyszłoroc.zJny budżet prze

widuje dochody w wysokości 
408,6 mld zl, uzyskane prawie 
w 90 proc. z gospodarki us.po.. 
lecznionej oraz wydatki w kwo. 
cie 407,7 mld zł. 

n!euspoleczn.i001ej; do.tyczy to 
gł&Wlilie rotlinictwa, które objęte 
będzie refo·rmą świadczeń w 
wynli.ku zniesienia obowiązJ<o. 
wych dostaw. W przyszłym ro
ku przewiduje się również da.1-
sze zmiany w p<>łi.tyce w sto. 
sunku do pozarolniczej goopo. 
darki nieusipolecl.lni001ej. Po u. 
chwaleniu przez Se}m ustawy 
o rzemiośle, zostaną dok001ane 
odpowiednie zmiany w przepi
sach podatł~owych, stwarzające 
de>goclmiejsze warunki dzialal
ności zwłaszcza dla drobnych 
rzemóeśln.ików !. warsztatów u
sługowych. 

Wydatki na cele socjaln<>-<kul
turaJ.ne, nie licząc nakla<lów im
we<>tycyjnych w tej dziedzinie, 
zwiększają się o 4,8 mld zł, a 
ich dY111amika jest Wliększa od 
tempa wzro.srtu dochodu naro. 

(DalM:.y ci_ąg na sittr. 2) 

Lubińscy górnicy 
o P. Jaroszewicza 

bm •I rl: oG!:a.zj~ rzlbliża~ ape'flO 
się święta poJsk:ioh gómi.ków 
„Ba.rbwild", oz.tonek B!'l.LI'a Po
llityiczmego KC PZIPR, pirez,es 
Ra.d'Y MimiiJsbrów - PiO'bl' Jiµ-o
sremcz pnz.yjąl drele>gację ułóg 
k;opadń Lu'OO.ńsko-Glo·gO<W\Sk.J.ego 
Za,gRębiia M'1ediz.i<OW>ego. 

W.ie.le mtiej•sea poświęcono w 
ozasie &po.tka.ma sp.rarwoon &o-
cj.a1tno-bytorwyun zalóg o,raiz 
probie.moon ł>ellpiecuń.stwa gór
nriczej pra.cy. Wskruzywa.no, re 
górnicy miecUliO<Wego za·głębia. 
opa,now•a.J.i ~ożeruie wo·d!ne i 
noiwą tooh!nilkę wyidobytia mie
d21iornośnych :r>Urd. 

P. Jrur01Sz.ew.iicz seroC>01JMe po
dJ2JięloolWlall górnlilk-0m w lmte<niu 
I"ządu i swoim własnym za ich 
dotychczasowy trud I wysiłek, 

za bardzo do·bre w;"niki pracy. 

Delegacja MPL-R 
w drodze 
do Polski 

W ~rodę opu&olla Ula.n Batorj 
udająo s~ do Warszia.wy na 
VI ZJuxl PZPR, delegacja Mon
gols!Bej Part!Jl Lud01Wo-Rewolu
oyijneJ. Na czele delegacji stoi 
1»erws1.1Y sekretarz KC MPL-R, 
premier MRL, Jumdtagijn ce~ 

denbal. ' 

Dziś ponowne 
spolkonie 
Kohrt - Mueller 

Wczoraj o godzin·ie 18 zakoń· 
czyła się w stolicy NRD ko.lej. 
na rozmowa przedstaw•i.cieli 
NRD l senaJt:u Berlina zach-0<1-
niego Guentera Kohrta i Ulri
cha Muellera. P-0 powl.'ocie do 
Berilna z&choclniego, Mueller o. 
świadcz.yl, że osiąg.nięto pewne 
zbliżenie wzajemnych stanowisk 
oraz że rokowania bedą konty
nuowane w czwartek o godz. 
11 w stolicy NRD. 

W • odipowoied2li na lilSt prezy
den.ta Nlxo.na" premier ZSRR. 
Al-eks!eJ Kosyg'i•n ośw.i.aoozyt te 
dalszre .ro.zszerz-enie kontaktów 
handlowych i wrspótpracy go
f<PO<ia·~czej między ZSRR 1 US.Ą 
b:v·toby zgodne z intereaami 
obu krajów. 

Najogólniej można stwierdzić, 
że bud.żel uwzg.lędnia niezbędne 
środki na dynamiCllJlY rozwój 
wszystidch dzjedzin gospodarki, 
pnewldując równocześnie zna
czny wziiost wydatków z myślą 
o przysa.Iości. Wyraża się to m. 
in. w wyra:l.nym 2lWiękiizeniu 
środlców, już w (>rLYS7.łym ro
ku, na prace naukowo-bada.w
cze. Ba.rdzo istotną, charaktery. 
styc7'łlą cechą, Jest również 
wzrost wydatków na cele ao
cjalno-lmlturalne przy k<l!11Jty. 
nuacji polityki, zmiet2ającej d-0 
zwiększenia ogólnego funduszu 
spożycia 1ndywiduaJnego i zbio
rowego. 

.Ile lekcpwaźvć zalece4 lekarskich 
Ja.k info.rmuje agencja TA'5S. 

prem ier Kco;ygtn prrestal te:1 
lLsit 1.a pośrednioebwem sekreta
rza handlu USA, Sta111o;a, który 
w śro.dę z;a.ke>ńczyl wizytę w 
Z «viązku Radz.iecrkim. M\n:u;ber 
~Hans wręczył 20 1'st0<parta pre
mier "i ZSRR list o<i prezy
denta Nixona, w którym wyra-
7.a on nadiz1eję. że istnieją wa
runki ku temu, by oba kraje 
'"spótpracowały ze sobą w 
dziedzńnLe ha.nd!lu i przemysłu. 

Grypa nie usi~puje 

Jeśli chod?.i o szczegóły, to 
warto pod.kreślić, że obniżą się 
nieco de>chooy z gospoda.rkli 

W dail&zyun eią®u w Wtiel u :re
jio.naoo iklraJu nomude Slię z.na.::z
:ną !'ircZbę 0acho1r°""iań na 1ry
pę. W\pra"'idzie na tyioh tere
na>Ch, gd!z!e ~a wystąpila 
na,J-woreśni.ej„ a. rwiec g!ównie w 
W>B.n&~ruwie OII'arz wojewóct.z
twiaoh : wa,razra,W\SIJdm, O!POUsldm, 
ka.towJokilm, ~stooldl!ll - lt· 
c11ba nCJ1WY1Ch 1ZJaicho1r<l'W18ń Wy· 
ra:IJ111ie madeij.e, joon.aJt nadal W. Rogers wJhiera się 

do Paryża 
W st0<!1cy Fracrwji pod.a.no Of1-

cja.lnLe do 'W'i.a.do.moOOi, że w 
najbhuższą niedzielę p.nz.ybe<Izie 
do Pa,ryża sekretainz stamu 1'i>A, 
WHlia,m Roge.l'S, &bY J)rz.e•Pl"<>
waóz.ić .ro.zJmO<WY -z czlonkamj 
rz,ą,du ~ra111C'Ulstk!iego na bemat 
0bliźającego s·ię SoPO·tk&nLa p~
rz;ydenbów N'ix=a i POO'I\IP!dou 
na WY!SU>a.ch A-zomk:iieh. 

Załoga Cementowni „Warta" w DZ!atoszY'll;le _zameldo'."ala, 
że 30 listopada br. wykonała podjęte przez s1eb1e zobo·\~1ąza. 
nie wyprodukowania 10 tys. ton cementu dla uczo.zenia VI 
Zjazdu PZPR. 

Biały Do_m o wizytach Nixona 
Równocześnie przewiduje się, że pia.n roC?JDy zostanie w 

„Wa.l"cie" wykona.ny do 20 grudnia, oo PO:llWOli na wyprodtl
kowa.nie ponad plan 37 tys, ton cementu. 

w Chinach i ZSRR 
Foto: A. WACH. 
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Za.po1wli,edZ11arne w.iJzyty Nix001a. 
'W Oh."naJCh il ZwląJZlkU Ra>CLzie
<lkii:m bY'lY we v.itoirelk: tema.tern 
wyipo>Wireidzi .rzeczniJka pra.s<:>•we
·go BiaJego Doonu R. ZL.eglera 
orarz dorardcy pre:iyde.ruta. dis 
ł>eZ1pie.creńlsbwa !kn:iaju H. Ktssin
gera. Wzięli orni udaiial w s.pe
.o:i·ruhnyun 1S1Po'1Jk.amtu rz. da.!i.enn.i;ka
mam.i. 

Minister handlu USA 
przybył do Warszawy 

t bm. przybył do Warszawy 
sekretarz stanu do spraw han
dlu USA - Maurice Stans. To
warzyszy mu jego zastępca 
Harold B. Scott oraiz grupa 
wy:l:.szych urzędników departa
mentu handlu i ekspertów, 

W czasie wizyty w Wa.rsza'Wlie 
min. M. St&ns przepre>wadzi z 
członkami rządu polskiego roz. 
mowy, ~órych celem je.st do-

konanie przeglądu altlua.1nej sy. 
tuacli w stosunkach ha:ndl0-
wych między Polską a Stanami 
Zjednoczonymi oraz omówienie 
moiJlwośei ich dalszego rozwo
ju, jak rówmież środków, kitó
rych podjęcie Jest konieczne dla 
ożywlemria wzajemnej wymiany 
towarowej I wspólp.racy gospo
darczej, 

Grzeczna, lecz zdecydowana 
odpowiedj: Indii 

na lisi prezydenta USA 
Pre11lliet< ]nid.iiil, Iindira Gai11'dhrl., 

vry1stosoiwala w śro<lę do prezy
denta Ni.X0<na „!'Jrzeczny, lecz 
1ZJd-ecy d0<wa.ny list", który j~t 
o·d•powiedzią na o.rędrzie <ze!a 
państwa a,meryika.ńskiego Sl"fUd 
ktlku dni. w liście tym pani 
Gai!lJdh,i &twierdza., że jedynym 
celem l!nd:Li jest 1.a.pe"\i\mie.nie 10 
mii1Lio.n0om U>Chodwów ze Wscho
dn iego Ben.ga,lu moctli~\'O·ści po
w.rot.u <i'Cl domów i za1pewnie
nie Jm tam 007.pi>ecuń.st·wa. Obe 
cno~ć w ]h.di•ach ucho.(!~~ów 
dctórzy sch>romiH się tu po oru
tiailny'Ch a.k.cJa'->h żołnier.zy pa.ki-
stańskiich J•eost „a.kteim a,gresjl 
Pakist&rnu wobeoe lmdll". Pod 
tym kąt·em :należy teti ooa,p.atry
wa ć pro.po.zy.ojre .rząidJu inldyj= 
eldiego, by prez.yd<eiM Y.&hy& 

K.ha.n wycofał patkio;'\.ań.skle si
ły wbro1:ne a.e Wscho.dniego sen
gaJu. Umożbwi to bowiem u
chod.Wom be~~eczny oo·wrót 
do domów. I. Ga•Tuclhi zwraca u
wa.gę, że Pa.kii>ta.n piel.'wszy za
czął .konce.ntirOIW'a.ć woj'5ika na 
girani.cy. Iin1die zna.la.ZJ!y się w 
sytu.aoj.t, w k1tórej nie POl:w.sta
ło lnn m.!•C tnne.go,, ja.k ty1ko 
'\\>1?.moon•ć obromę wła.~nego le
~yto1rJum. 

· A.gen.cje prasorwre domoszą, że 
w śro.dę :na pvgira,nlezu 1ndyj
sk:o..,pa.ki1stań.skim pamD'vrał wzglę 

d•ny &pOikój, WOtilSlkra .~n.dyj&tj-e 

zdroby.ły w oistia.tll11ich godlWnaeh 
~.ra.tną paz.ewa,.gę 'W .rejo.ni.>e 
paikllls~ ma-ta. HiJtli,' 

Bar burka 
w rudio i TV 

3 g·rudnia br. o godzinie 
14.55 Polsk.ie Radio w pro
grami.e n i w program.ach 
wsz,ystk.ieh ro:ogłośni wo
jewódzikich oraa; Telewizja 
Polska o god.2!Mtie H.50 w 
progra,mie ogółnopolsk.łm 

przeprowadzą bezpośrednią 

transmisję centralnej aka
demii z okazji Dnia Gór
ni1<,a. 

Na.wlią2Jtldąio dro •w;iizyty p,reey
deruta Ntx'°'na. w MOrSrk!wtie, K!hs-
6hll!ger sbw1ielrdiz:i!l, że nas tęp·U·je 
orna ?Jg.o<dnile rzi ty11n, co j.uż 
da.wu~iej mów'.i!l .prez~1derut. Pod
k;reślał 0rn a.a.WlSZe, ;,ż dążymry 
do k01111krretnych po!S tęp ów w 
oodn.i-esien.'iru do sze,regiu s,pr.aiw. 
Otóż w<Sot.ał - o.świadczya Kis
siln.ger - os'i~ginięty .i1stortmy po
stęp w lkwestvi SA!LT i w &pra· 
vt1e Ben.1ltna rziaeho•dm1.ego. Po
s111nęliśmy slę też na•p!'Zód w 

'spra wa•oh h.arnd1u. Uzma,liśmy, iż 
os!ągin.lęt>e pootępy są do'lta.tecz
ne drla. na.cl.arni& lim j~zcre 

Wojska pa.klstańslde spacyfikowały wioskę w pobliżu Dakki. 
Mieszkańcy wic.s!cl podejrzani byli o udziela.nie pomocy par~ 

. tyzantom ' bengalskim. 
HJz: jeden z niewielu c.calałych mieszkańców na ruinach 

domu.. CAF ::- AF teleie>to 

-

więklsrrego '1mipe1nl pwea. E!PO!tka· 
me USA - Z&RiR na. nar,J~
szyim srezebl!u.. 

Poroz:umienie :w apra.W'1e 
tSAILT ehciełilbyśmy OIS.iąig.ną ć 
i.ark >nadtszY'blcied- Być moa:e p.re
.zyidient Nti.Xorn. będ!z:i.e mógt jre 
podiplisa,ć w cziasie IS'\l'ile,g•O po.by· 
tu w MoslcW'ie, ale me ma W 
tyun 'W!z,gllęc!J11le ~'81klirohiś lk:-Omlk!ret;
ny.cih ~&nów. 

POtrurSrz,ając spraiwę 'Wl!Jzy:ty 
N'iX0<na w Oh!imaich, Kli.slSiil!lJge.r 
o.śW!iJaid!a?JY!l, że &Wz.egiólowyi p.ro
gira.m •PO<byitu i:>rezyidenrta. US.A 
nie jest joo:oozre 1Z1nam.y, a.Le ~ę
<llzi 0111 pr.zyna..illl1JJ1lliej 4 dini w 
Pek'ilnile i IS!PO.łlka. się tam ni.e
·wąrbp1i'W'ie 'Z priJeWooniiczącym 
Ma.o T.s.e-<tllln.glielm, Doani'nluj ąca 
cizęść ;p0rbyrtu ;pre1s'de111ta Nixoina 
w Ch!RiL pośw1ięcom•a. będizie roz
mo%1om z ,pnzzywódicamil. ch'iil
skilmi. Z wyipOIW'iec!izJi K'Ls&łnoge
tra. w~1ntika, ż.e <Xllla!Włane będą 
joed;'nle spraJWly billarted'SJ.ne. 
Część „tu•rytStY>cZna" wilzyty _bę
dJzie „:na.j•zruipclniej perYlfemna". 
P>r.z;ed o>d!lo.term pire:z.;ydeallta. i to
wairzyis z.ą,cych mu osób, do 
ChiRL U•da. się nieco W1Cz.eśniej 
a.merylka.ńrska. 8'MliPB tech.niema. 

K'tsslin.g.er ośw:ia,doz}'I! tatlcle, 
iż :rz.ąd a.meryikańrsJ<li. n·ie s,po
diz.leWa o;ię. a•bY' WY'nilkiem wi
zyty .preZJl"d>enta. N1xo111a było 
nawi,q,za•nie at.o&\lffl>ków dY!P10r."lla
ty-0zmyich międ·zy Wacsz;ym.gitonem 
a Pekunem, lecz ocz..ekiurje „.tep
sz,ego zroZ'tll!Jlien.ia WlllaJemny.ch 
stanQiw.isk". 

Rzeczintik rp.rarSOIWIY B1aleg.o 
Dom u R. Ziegiler po!imfo.runo>"·al, 
ż.e prez~"d€'11rt, R'iohatrd Nixon 
r>rzybęd!zie <io Ch.RL w dniu 31 
lutego Il. 7,dniową w1z;yitą na 
zaiproszrenie ,„ządu Ohiński>e:i Re
pul:>lilłci Lurdocwej. 

Pre:?Jl•de•n.t, iktó.remru towa.nzy
f<Z.~'ć będzie jego malżO!ll>ka., od
wiedzL Pekin . Ha.ngczo,u i 
Szam~h.aJ. W\l.zyita w ~"i<;ikls:llOści 
będr i-e poświęcona. ro•1mwiwo1m z. 
prz:';'\\"Ód<earmli cM1i:.~im'L Wiraz 
.z prez;1den!nm do Pe.kim'tl u.da 
.si.ę 1 ,niewi.ęil1kla gittuipa ~01booza" 
m . i'Tl. sekireta•riz stan•u USA, 
W, ;R0rgers i d:otra.dca do $Pra1Wl 
beZ1PiOOZ>e~W.a ik:'Nló'U H. Kis· 
sin.ger, 

jest ornSJ dość wysoika. Naito
m•iaist tam, gdrJe cho.roiba m
ataJto"\i\1a·la stc.s·unlkcwo n iedaw
l'lO - przede w~z;'5<tk.lm na pól· 
l!l~·CY ~ rzaoh<i dJzie .k.rad u - b.oz
ba cho·ryoh '\l\;11Jra<;ta. 

Słu:IJba 'Z!cfro•wli.a. sitosll\fe wszel
ki.a niezlbędne środki, madąee 
na cel'\l aiaipeiwnienie k;a.iJde,m'll 
choremu ja1k nad151z;y1bs.:ej pO«ll'o
cy. Ziwięki&zo•no licz.bę lekaNy 
i !l'ielęginiaa-ek w PIIZYch-O<lm.iarch, 
prizedililllŻOIIlQ ~Y przyjm-0-
wain!lar w 'tyloh plarcówkaich, u
rllJChomd.01no dotdaitik:oiwe ~ 
11rarn_,.po,nt:Ui, rm•pe<W!Ili=<> miej&ea 
W S2lt>~tl1Jlaoh dJla. ch-O.ryich Z po. 
wlilkllam!lJallllll. Na 'W!ilzyty dOrmorwe 
W<YdeM!żallą lrÓ'Wlll!ież ~ekarr.ze za.
t.r\lldlnieart w :ilnJsty!bUJtach n.a.lllko
wrych, aik1!1i<lre<rrua<lh mertycllllYch 
o;raiz w admd:n•ilS'11r-arcd:I służby 
rzidirowtLa. Leka,!lZ~ docrleAJ ~ w 
!Ulłlatd!zJie oo ooa.2ld>eg<0 chore.go.i 
ml!llllO że rÓWlllJież l\VlŚ!'Ód Pl\"SO• 
nelu meidyioz..n.eg.o flPO.r.o ooó·b 
cb'Oa:1Udre. 
Te~ocma. gcyip.a,, 'WY'W'Olana. 

w.iirluisem A4 Ho~oing, mia w 
lllie.lctór'.Y'Clh p;rzytpa>dikach n.ie· 
be1Z.1?]eczmy pnmbie,g. Niezwykie 
wa~n.e jesit 'Wlięc śaisłe pr.ze
s tmzeigiarn~e rz.a1leceń l~a.JlsQdlch i 
nilelekcewai:ilen1e ch.oll'Olby. Prrzie• 
bye!e gryipy '\LOdiParrn.ia W\Pfaw
d2lie ipl'IZCldJ POM'ltórn~ :!Jnfek:tj ą 
wywołamą tym samyun wtru5em., 
1111-e 111rile 'ZJWlai!m1a. od ścislego 
p1I1Zestrz,ega111rLa hiJg>ieny, <>dpo
w1ediru!rego 'lllb!reramia się ! od:ży
Wia.nia. w ;interesde nas~go 
ml'O'Wlia. Do1yioz.y to rz.atrówino 
l•Uld!Zll: srta•Mzy>ch, j.alk li. młodziie,. 

• żyi, cz:ęlS!to tllbyit skłollJleJ d<:> 
leklltiegio traootowainiia l!ldie]>ezpie
oze.ństwa cho.r0<by. 

.Taik1 wynilka rz. liintfo>rmaicj~ 
S wiart><>wej O~antzarojli Zd.ro'Wlta 
(WHO), ir&w!nież w ibnnych kria
j ach eUl!"01Pei1sOOi.ch, a 2lWlłas:ooza 
na Węgi~zech, w Rium'llrlli'i, l'!u~
ga.r<Lt, Hodandi~ i Hts.'Lpa.nd±, no
tu1Je .się zw.i~zo111ą liczbę iza
choroiwań na. grY1!>e. Nie ma 
na110miast ta•kich meldunków o<d 
naszych saisia<lów - z ZSRR, 
Q:rechoslow1a!Cj& ~ NRD. 

„Fiaty'', „Syreny" 
i ;,Moskwicze" 

bez ograniczeń 
1,IMO!rorzJbyit" illl:f0rl'llll'U\1e, te 

='"~si01110 iP'l1~:iJS ogira ni
czad~y oz~to.tli'W!Ość .na.by
wam.a samoeh-Odów O·SOb<>
'WYJOh 11Fti:ait 1215°, „,Syrena '~ 
i „IMo.silcwilC.z". PO\Pll'z..ednia 

i ailc W!i;ad·om<> - oborwią • 
zyiwał 2-1ebni 01lcres WY'Cze· 
lcima•Illta miiędzy .koleJ 1nym~ 
zailcul!>amiJ tyich 15armocllo· 
cl~. , 

I 



lnfor1Dacja 1nin. 
Józefa Trendoty 

(Dokoikzen.ie ze str. 1) 
dowego i wyprzedza wz.rost po. 
rz:o.stalyeh wydatków budżeto
,wych. 
Większe o 2,9 mld zł będą 

również trodki na ochronę 
!l;drowla (pokrywając koszty u
bezpieczeń ludności rolniC"Lej), 
m. in. dla poprawy różnego ro. 
dzaju świadczeń, zwiększenia 
norm żywienia chorych, norm 
wydatków na Jeki, dals-.i:ego roz. 
woju lecznictwa zamkniętego i 
otwartego. 

WMost wydatków dotyczy ró
wnież ubezpieczeń społecznych 
(o 6,8 proc.), przy czym nieza
leżnie od powiększenia środków 
na zasilki chorobowe, przewi. 
dz.la.no powa.ilną k'WOJtę na re· 
zerwę U.!Y1'ożliwiająeą zlał;lodze· 
nie ro2l!)lęto&ci w poz.!011111e z.a· 
sllków cho•robowyeh, wy•płaca
nyich praeown.iJko.rn :fi:z.yez.nym 
i umY\Slowy.m. 

W przyszlorocznym budżecie 
:zwraca również uwagę projek. 
towane wyratne zwiększen ie 
środków na szkolnictwo, co 
dotyczy szcze.~ólnie (11,5 proc. 
wzrostu) sz.kól wyższych. Pro
jektując wydatki tej ezęśO: bud
żetu, pomyślano z.resztą o ca. 
tym kompleksie związanych ze 
szkolnictwem spraw, a więc 
m. in. o poprawie samych wa. 
runków nauczania. podwyższe
niu stawek na żywlenie w in. 
tematach. zwiększ.Pniu środków 
na kolonie i obozy mlodz.;eżo
we. 

Nie sposób omawiać wszyst
kich wzrastajacyeh pozycji wy_ 
datków budżetowych, warto 
jednak podkreślić. że dotyC?.y 
to również gosp<>darkt komu
nalnej i mieszkaniowej. 

Za chara kterys czną• cechę 
przyszłorocznego Jj dżetu można 
również uznać r<>z.szerzenie kre
dytów - . zwłaszcza z myślą o 
gospodarce chłopskiej (chodzi 
szczególnie o budowę obiektów 
inwentarskich, mechanizację 
prac rolnych), na budownictwo 
mieszkaniowe - zarówno spół
dzielcze jak i indywidualne. 
Przewiduje się też dalsze upro. 
szczenia ot·a-z rozszenenie kre
dytów zwiiizanych ze sprzedażą 
ratalną towarów dla ludności. 
Znaczną rolę odegrajii także 
dotacje związane bezpośrcclnio 
z popieraniem rozwoju produk
cji artykułów rynkowych, przy 
czym pncwidziane są dopłaty 
w pierwszym rzędzie do pro. 
dukrji pnetworów zbożowych. 
mleka, pnetworów mlecznych i 
owocowych oraz ryb. 

W przyszłym roku wzrośnie 
również udział budżetów tere
nowych w finansowaniu zadań 
ogólnokrajowych 

Zarówno w swej informacji, 
jak i w odpowiedzi na pytania, 
min. Trendota wyraźnie pod
kreśla!, że wzrost akumulaeji 
finansowej i wynikających stąd 
dochodów budtetowyeh, zależy 
przede wszystkim od z:więksi.e. 
nia produkcji I usług, poprawy 
jej jakości i nowoczesności, 
obniżki kosztów wytwarzaon'.a. 
Przyszloroczne zależenia w tej 
dziedzinie nie oznaczają kresu 
możliwości. Rezerwy są w dal
szym cią~u duże. Dlatego też, 
uw1t!lędniaiac Je. projekt prze
widuje możliwość zwiększenia 
dochodów budżetowych z tytu. 
lu przyjetych dodatkovo;ych :z.a
dań produkcyjnych. 

Gabinet boński omawiał sprawy 
ratyfikacji układów 

z Polsk~ i ZSRR 
W środę po połudndu rząd fe. 

deralny omawiał po raz pierw
szy sprawę ustaw ratyfikacyj
nych dotyczących układów za. 
wartych ze Związkiem Rad'Ziec
kim i z Polską, które mają być 
przedstawione do aprobaty 
Bundestagowi. Wedlug v;".ado. 
mości z kól rządowy 1, gabinet 
nie pod)ąl jeszcze decyzji w tej 
sprawie. Kwestia ustaw raty:fil-

Zmiana lras 
autobusów 
Na skutek uszkodzenia ruro. 

ciągu na ul. Wielkopolskie), 
podmyta zestala jezdnia tej ull. 
cy, W związku z tym autobusy 
linii, 78, „B" „li" kursować bę
dą ulicami: Lutomcerską, Let. 
nią, Limanowskiego, Turoszow
ską, Wielk-0polską, Woronicza. 
Przystanek 7 ul. Wielkopolskiej 
przy Pulas)tiego przeniesiony 
został na ul. Turoszowską przy 
WielkO<pol.<>klej. Sytuacja ta 
trwać będzie prawdopodobnie 
do soboty. (kl) 

* SPORT * SPORT 

kacyjnych będzie przedmiotem 
obrad kolejnego p<Ąsiedzen!a ga. 
binetu. Nie zapadła jeszcze de. 
cyzj a, czy uklacly te zosta:ną 
skierowane przed końcem br. 
do Bundesratu (druga izba par
lamentu, która wpierw muso 
rozpatrzyć sprawę ratyfikacji). 

Na tym samym posiedzeniu 
gabinet1.1, któremu przewodnL 
czyt kanclerz WU!y Brandt, mi
n 'ster spraw zagranicznych, 
Walter Scheel, zlożył sprawo.z
da nip z ro1..mów, które przepro. 
wadził w Moskwie z przywód
cami radzieckimi. 

POGOD~ 
Dziś w Lodzi zac~urzen\e 

duże z możliwością niewielkich 
opadów, mogących powodować 
gołoledź. Temperatura od -1 
do +1 st. c. Wiatry słabe i u
miarkowane z kierunków 
wschodnich. Jutro pogoda bez 
zmian. 

Słońce zajdzie dziś o godz. 
15.33, a jutro wzejdzie o 7.29. 

Imieniny Balbiny i Pauliny. 
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• GIUSEPPE SARAGAT o- urodzl·n marszałek ZwiąT.kU Jlp. 
bee.ny preizydernt Wlo.ch, które· dzicekiiego. Ge()rgij Zukow zo· 
go mrund!ait UJplywa 29 grudnia stal O<bnaozony Orderem Leni· 
będuie klB>ndydaotem soejalde~no- na za zasługi dla państwa i sU 
kratów na to staino:i.vTus!k:o w na· zbrojnych ZSRR •• 
stępnyoeh \vy>b01raoh. • PHIL CAMPBELL, p.o. e.-+ RZECZNIK Departamentu k•retairza .ro.lniotwa USA, zaJto· 
Stanu <>świadczył, że Stany munhlco\\-al w środę. że ra.dz.f.,.. 
Zjednocz.one wstrzymały dusi.a„ oki miniister .ro.mict:wa Władwnl'r 
wę bron.I dla Ind.li. Decyzję tę Ma.ckiewiJCz. ro.z.pocz-nie 8 g.rud• 
Departament Stanu uzasadnił nla 12-clniOIWą wia.ytę w Stana.eh 
tym, 12 „Indyjskie sily zbrojni! Zjed:noczonyeh. 
Przekroczyły granice z Pakista- + 30 LISTOPADA Zwilv:ek 
nem Wschodnim, by prowadził! Radziecki wpro.wadzlł na orbi· 
tam walki". t ..L-B DELEGACJA KPZR, na ę n<>wego sztu„,.,.ego sate•uę 
czele z ci.łrnn.k·iem BitU•ra PO!ll- Ziemi „Kosmos 460". 
ty>ezmego KC K:PZR. przewodni· • NA.JSTARSZYM mfooz.kan
cząicym Ko.ml:sj.i Kontro.li Pn.r- cem UraJ·u jest Eusta.ctly P:e-
tyjnej przy KC KPZR. Arwl- tra.k01w. kltóry ma 144 la.ta. 
d-e.m Pelsze, k~óra u.cze:stni~zyla + WEDLUG najświeższych da. 
w z.Jeźdozie Niemiecikiej PartH nych statystycznyeh (wrzesień 
Ko.mu.n•istycznej, o•dbywa podróż 1971 r.) Stany Zjednoczone Uczą 
po Na.órenti Pólnoonej-Wes.t- 207,372.000 miem;kańców. W po-
fa.\il. równ,a,nh1 z 1 września 1970 r. 
+ RZĄD Republiki Irlandz-kieJ oznacza to wzrost oo 1,1 proc. 

postanowił mvrór.il\ slę do Ko- • W DĘBOWCU w pow. cic-
misji Praw Czl<>wieka. przy Ra- szyńskim w sta.waeh tamte)'!.ze-
dzie Europejskicj w Strasbur· go PGR prQIWa.d:~i się sz.tucz.ny 
gu z prośbą o zbadanie faktów wy>lęg karipia. Osta.tini.o ze sui.-
brutalnego traktowania pr.i:ez wu o powierzehm.\ 4 ha pracow-
brytyjskle wojska okupacyjne n tey PGR od·IO'\"'hl.i po.nad 5 ton 
w Ulsterze ludności cywilnej. kanpia. co jest .rck01rdowym !>• 

&1 REKTOR ut11iw•ersytetll me- siąigonięeiem w Besk1daeh. 
ksy1kailskLe,go sta.nu Quenrero P----------------~ 
Jabme Ca.Sit.rejon Diez. uprow·.a-
dzC>ny 19 ltsto.pada br., zo·stal 
w środę Z'WO>ln.iolily przez po~; -
waczy , .kitórzy w za.mia,n z.a .'ł•· 
go uwo.!nienle uzyiskaJ.l od t"Zą
du meksykańo;.kiego V.'Y'!>Uszcze
nie na wobność 9 więtniów P-O
lH~"Czmych. + W STOLICY Jugosla.wll 
podano <>fkjalnie do wiadomo
ści, że związkowy sekretarz dis 
polityki zagranicznej Mirko Te· 
pavac w p.ierv.rszych dniach 

. bieżącego miesiąea złoży wizy. 
tę w Niemiec.klej Republice 
De'llokratycznej. 

• PREMIER Lzraela. Golda 
Mei.r ro.z.poczęła w środę s
dniową v.1izytę w Sta.naeh Zjed
nooz<>nych. Cel-em podróży Gol
dy Meilr jest uzyska.nie zwięk
szenia dostarw bromi i sprzętu 
'\\"odsiko1w-ege> ptt"z.ez Waszyngtot1, 
a v"'-iłaszcza V.1Zln'(}wi.em.ia spr;:e
daży sa.mo·lotów bojo•wych tYP1J 
„Ph~.n tom" dla I'Zlracda. 
+ SĄD kanadyjski skazał na 

karę dożywotniego więzlcn .la 
28-letni~ceo Paula Ro..e, kióry 
w październiku 1970 r. upro
waclzil, a na•tępnie 7.Rmord<>wal 
ministra pracy w prowincjonal
nym rządzie Quebecu, Picrre•a 
Laporte•a. 

• W BRATYSLAWIE odb~·l<> 
się r-0t=erz.one plenum KC Ko
mun i.sty1c?Jnej Partii Slow.a.cjl. 
Plenum W)"slu.chalo tnfo.rmaej1 
Prezydi'UJm KC KP SIO'WSC'ji o 
w~1nukoa.ch v.-~1boców d<> pl"z.ert
stawLc.ie!J.<>kLch orga.nów CSRS J 
SRS, prze<i>ro•wa,dzo.nych w 
dnbaeh 2&-2'7 Listo.pada. *' w A.N'K.,UZE wprowadza· 
no w.e wtorek wlec:oorem, aż 
do odwołania, godzinę policyj
ną od 1 do ł rano. Decyzję tę 
podjęto w zwlą>J!Lu z uclecLk.ą 
z więzienia pięciu 05ób, któ
rych proces toczy się obecnie 
przed trybunałem stanu wyjąt
kowego w An.karze. 

• PREZES Rady Mlnfistró~ 
Pio.tr Ja.roo;zewl.cz. p~zyją/ 1 bm. 
porze.bywająicego w Po•ls<!e mini
s·tra t>rzemyslu lortmiczego Zwili 
Zllru Ra.d"Z1eekieg<> - Piotra Dt:
m.enti-e'IJ.i:a. + W ZWIĄZKU z 75 roczn.tcą 
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e Przy ul. Jana 10 od za· 
prószonego ognia spalllo się 
wyposażenie mieszkania. W 
wyniku pożaru śmierć od za
czadzenia poniósla właścicielka 
mieszkania Zofia M . 

e Na Al. Kościuszki wska
kujący do tramwaju 15-letnl 
Andrzej W. z Konstantynowa 
dostał się pod wagon doznając 
złamania nogi J ogólnych obra
żeń. Chłopca przewieziono do 
szpitala. 

e Przy zbiegu u!lc Gdańskiej 
i MlckiewLcza zdeTzyly .slę dwa 
ciężarowe „Jelcze" Przyczyną 
byto nieuszanowanie pierwszeń
stwa przejazdu przez kierowcę 
z Lublina. Ofiar w ludziach nie 
było. 

e Przy zbiegu ulic Przędzal
nianej i Nawrot kierowca 
,,'Warszawy" FX 2279 z Aleksan
drowa spowodował zderzenie z 
„Warszawą" IO 8721. W wypad· 
ku 2 osoby doznały obrażeń l 
pr>„bvwaja w S'Zpiitalu. 

e Swladkowle, a w S7czegól
no~ci studenci W AM. wypadku 
potrącen la mężczyzny przez 
autobus MPK linii 57/6 markl 
„Ikarus" w dniu 30. XI. ok. 
-godz. 11.20 na skrzyżowaniu u
lic Wi,gury 1 Piotrkot'l1sklej pro
s:>;>enf $ą do WKRD MO, tel. 
292-22 w. 524. 

e Swiadkowle potrącenia 
cb:ievlczynki przez „Syrenę" w 
dniu 3. XI. br. ok. godz. 16.05 
prw 1blegu ulic ZglPrska 
Skarbowa pros1eni są do 
WKRO MO ul. Wł. Bytomskiej 
60, tel. 516-Si. 

e Nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem stało się przyczyną 
dwu pMarów mieszkań. Miały 
one miejsce przy ulicach Lę-, 
czyckiej 36 1 Targowej 38. 

(kl) 
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Konflikt w Zatoce Perskiej 
111111 

Zajęcie przez wojska irańskie trzech małych Wl'll"P w 
Za.t<>ce Perskiej - Abu Musa oraz Wielkiego i Małego 
Tum.bu, doprowa.clzlło do wyraźnego zaostrzenia stosun• 
ków między Iranem a aąslednimd Ir.rajami arabskimi. 

1. Rząd lira.Jru po•stanowtl1 w stać dopiero :z.a kilka tygodni, 
środę ramo .z>el"Wać st01Suinki d)f- Ga,bimet Kuw1ejltu zebra.I się w 
plrunoa.ty.c?Jne ;z. 1rat11em o.r.a.z z śro.dę na nad;o;wyeza,J:ne po6~· 
W. Br~"la•n'\4, która zgodiJJa, sH: dzenie, a następnie PChStano-
;n.a zajęcie trozech wysp p~uez wJOt110 po:Ln!ormować o zallstma· 
wo.j6ka irań.sdci.e. Ja,k w ia.do.mo, lej sytua.cjl ambasadorów w1el· 
do 1 gruodlnia W. Brytania by- kich moeairs~w. Rzą.d Kuwej•tU 
la 00.POIW'iedzlaJna za „sprawy oowia.d!czyJ dY'!>lomatom, że 
zaęrn.ni>crm1e" szeJ•ka.tów a.rab- a.klcja :!irańska "WY'W<»1ala &tan 
eki·oh leżą.cy-eh n-a za.cho.:lrt1m na,p ięcia, który zagra.ta poko-
brzeg·u Zato.l<'i. Pe!1Slkiej, Wła..:lze jowl i bezpie.cz.eńsotwu w Za,t:;iee 
w Bagdarni.ie ju.ż we wto•rek Pensk.ie.J''. 
wieez;orem \1;y.stosow.a.ly n<>t<: Obse.rw•a.ta,r.z.y potU!;Yezni za.-
protestaJC.yjrną dOI rząd:u bry.tyj- sta.nawJ.ają się, w jaoki spo.sób 
&kle.go, a w środę postaway będ'Zie re>ZJWlljaJ się konftklt 
d!wuty>goonlo.wy teorirn'i.n zam· trańsko--a.ra.bSlki. Jira,k p.r~o~ył 
kniecla. ambasady brytyjskie). }u.ż mem·o·ra.IIduim sekreta.rzO<Wl 
W środę w .ieczo.rem odbrla się gen~raolnerrn1 Liog! Ara.b.sik1ej 
w Ba.gda.dzie bUJrz.!iwa demon· zw.r'llcająe mu u.wa.gę, że obrona 
sbl"aoj.a, której u.cz.estmtcy do- trz.ech WYIS'P jest obowją:z,k'em 
ma,g.a.łi się 7Jbroamej a,k.cjl prze- w15zy.sllki.ct\ członków ligi. ~e 
orWlko Dra1nowti. wyki uoz.a S>ię, że Lig•a Alra bs.ka 

2. Prz.eoi"A,ko ookupacji trzech :z.bierze się na na.dz.wyez.ajne 
wysp gwa~toiwnie :z.a1prore;towala pos.tedrenile w najbliższych 
róv.onież SyTi.a. stwierdzając, że <linia.eh, tym bar.dzlej, że :za.żą-
jes.t to „otw~ wymva.nie r:iu- d-ala j>\llŻ tego SYl!"ia. 
co.ne na.rodowi arahskiem'll" . ..----------------
Wła.dize Damasziku z.a.~ądaJy w 
śro.dę, by WO•}s.k.a. , irańskie na
ty10hmlast opuściły \vyspy w 
Cieśnhnle Orum.1z. Syria po.tępila 
talkże „wra<l!:lliookl s ·pisek, w 
któryim v.1uęl:a. UJc!:z;i,a,l w. Bry
ta.ntia". 

3. Z~idlz.einte Na.rodowe 
Ku ..,,iejtu .po.tęp il o rownie-t ak-cj ę 
iTańslką :l we?:Wlalo TU\d swego 
kraj•u, by z.e'!"W'sl st01Su1nki nie 
ty!hko z Ira.no€!1'!1, aJ-e taikże -z: W. 
Bry>tanią i st.ainamd. Zjed!noezo
ny.m,l. Jeden z oUomków par· 
ia.m.enitu do.ma.gal się na wet u
zruania m:niejszoścl. :!Jrańs.ki.ej 
m~z;kaJą.cej w 1"U1Wejcie za 
,,piąitą kowu.=ę". 

4. Do gw1a~l'Olwnyich wystą.pień 
aihty1rańskieh doszło W ki.1.ltU 
.k.sięs.twaeh., lató.re w1ciho.d:zą w 
skład federacji szejka.tów a,rab
ski.oh. W Du.bai Ras Al-Chaj
mie 0111atz S:zao!Xlzy luooość ob
rz.u.cila kamiemi.amJi budyinki 
baonków l!rańsikioh. a w Jed
nyun 'W)1paodiku P-O·d>p.aJ.iila. na.,·et 
gma.ch banku„ Miej.s.co•w.a po.n
oJa zmUJSzo1na byla do lti1ka· 
k>ro·tny1ch 1nt<erwenej i. Wla.cLca 
sze.j1kabu Ras Al-.Chajima -;.a.
a1pelowoai w środę do Kuwej1tu. 
by wniós>l <l'Il s·pra1wę trzech 
wysp n.a. fo.ru.m Ra.dy Bezp1e· 
oz,eństwa. Jak wiadomo, Ku
wejt jest ezlo.n·k'.em ONZ, na.to
m•iast fede.nacjoa szeJkatów arab
"kioh, w kttórcj skład ·w>ch.:>dzl 
księstwo. Ras Al-ChaJma u.zyska 
niepodJl~ło-ść do.piero 2 grud
nia„ a Cl'.ilOOllkiem ONZ może zo-

Jeszcze jeden 
potłoiowv krok 

Egipl zabiega 
o wznowienie .. 

misji Jarrmea 
Minister spraw zagranicznycli 

ARE, Mahmud Riad oświadczy!, 
Iż w toku dimaty na forum 
Zgromadzenia Ogólnego Egipt 
poprosi o wznowienie mlsjl 
medioacyjnej Gunnara Jarringa 
na Bliskim Wschodzie. Mahmud 
Riad podkreślił, iż Egipt ocze
kuje, że spoleczność między. 
narodowa poprze ten wniosek 
i zdoła przekonać Izrael, by 
rozmawial on z Jarringiem • .. 

Minister spraw zagranlcznycli 
przypomnlal, że ambasador Jar. 
ring muSiial przerwać swą mi~ 
sję mediacyjną w lutym ub. 
roku w wyniku odmowy Izra• 
ela wycofania wojsk z okup.o• 
wanych terytoriów, ja·k te> 
przewiduje rezolucja Rady Bez
pieczeństwa z listopada 1967 r. 

Znamienny artykuł 
30 

listopada oficjalna Agen
cja ChRL SINHUA oglosila 

w.o;.pólny actykul wstępny 
trzech pism centralnych, a 

mianowcie c<>d.Z.:ennego organu 
KC K!PCh- „Zenminżil!>a<>", or
ganu teoretycznego „Hung Ci" 
oraz dzie:rmika chińskiej armi\ 
ludowo-wyzwoleńczej „Ciefang. 
Zipao" stwierdzający, że pewna 
1'czba wysoko postawionyclt o
sobistości oficjalnyeh wywołuje 
niepokoje w kraju i wzywający 
ctłonków partii do jedności.. Ar
tykuł podkreśla, źe partia po
winna sprawować przywództwo 
nad armią i rządem. 

W związku z tą 1.nformacjĄ; 

* SPORT * SPORT 

red. Bogdrun Maszkiewicz p'.sze I 
Głęboki konflikt, istniejący w 

najwyższym kierownictwie Ch ' n 
Ludowych, o którym wiele mó. 
wiono, zwlaszeza od czasu be.<:· 
precedensowego w historii ChRL 
- odwołania tradycyjnej deDa
dY w dniu święta narodowego 
1 pażdzier.n.ika - uzyska! ofi· 
cjalne nieJako potwierdzenie w 
ważnym dokumencie na temat 
polityk! wewnętrznej, jaki opu. 
blikowano po raz pierwszy od 
kilku mi!esięcy, a którym jest 
wspólny artykuł wstępny trzech 
pism centralnych. Do tej formy 
informowania spoleczeństwa, 
władze Pek>nu odwołują się je. 
dy.nie przy wydarzeniach nie• 
zwykłej wagi. 

A 
Runda jesienna piłkarzy Startu nie za dowala I ligo hokei owo 

rtykul przyznaje wystar
czająco wyratnie istnienia 
grupy wysoko postawie. 
nych osobistości, prowa. 

dzących „dzialalność rozłamo. 
wą" . Nie są one wprawdzie 
wymienione imiennie i nie 
wiadomo, jaką orientację repre· 
zentują, Wie.le oznak wskazuje 
Jednak na to, że chod7.i przede
wszystkim o grono dowódców 
wojskowych. Charakterystyc1me 
jest, że w artykule tym ni.e 
wspomtna się o Lin Piao., któ
ry, na podstawie statu.tu KPCh, 
uchwalonego na IX Zjeździe tej 
partii w kwietniu 1969 roku, zo. 
stal oficjalnym następcą prze.. 
wod:niczącego Mao. 

Pilk:i.rze łódzkiego Startu run
dę jesienną n ligi zakończyli 
na 16 miejscu w tabeli zdobywa· 
jąc U pkt. i tracąc 16. 
Łodzianie wygrali S spotkań: 

z ROW 1:0, Uranią 1:0, Sląskiem 
1:0, Piastem 5:1, Zawiszą 3:1. 

W czterech meczach nie uzy
skano rozstrzygnii:cia: ze Sta
rem 2:2, Włókniurzem 2:2, Gar
barnią 0:0, Lechem 1:1. 
Bałuccy piłkarze przegrali 6 

spotkań: z Górnikiem w'!b. 0:2, 
z MZKS Gdynia 0:1, GKS Kato
wice 0:2, Motorem 0:1, Hutni· 
klem 1:5 i AKS Niwka 1:2. 

Pod względem ilości strzelo
nych bi;amek Start znalazł się 
w ścisłej czołówce drugoligow
ców. Najwięcej bramek zrtobyll 
piłkarze Startu (Starachowi
ce) - 21, drugie miejsce zajął 
ROW - 19 bramek, a 3-4 m. 
Start I MZKS Gdynia - po 18. 

Na.iJepsiym strzelcem Startu 
I królem strzelców rundy jesien· 

nej II Jigi zastał Adamski -
8 bramek. Dwie bramki zdobył 
Sobolewski, a po jednej Swier· 
niak, .Kowenicki, Milczarek, 
Sosnowski, Orczykowski, Mar
chewka, Gruszka, Zagłoba. Ba
łuccy piłkarze stracili natomiast 
aż 20 bramek, co pod tym 
względem stawia ich w czołowej 
grupie drużyn, mających nai
wiece.1 straconych hratnek. 

Znajac możliwości Startu 10 
miejsce w tabeli po pierwszej 
rundzie rozgrywek nie jest za· 
dowalające. Drużyna dysponuje 
za \VOdnikami o niezłym 'vyszko
Ieniu technicznym, indywidua!„ 
nie prezentują oni walory u
prawniające clo l!'rania nawet w 
czołowym zespole drugoligo· 
wym. Cóż, kiedy jako zespól 
Start od kilku już lat nie mo
że się skonsolidować i to jest 
jego podstawową wadą. Zadzi
wiającą jest także rzeczą o
gromna często różnica formy, 

Koszykarze 
Legii, ŁKS, Społem i Piotrcovii 
wystąpią w Piotrkowie 

Począwszy od jutra (3 bm.) a 
skończywszy na niedziefi (5 bm.) 
w Piotrkowie w sa!l przy ul. O
brytki 5 toczyć się będą boje 
jednej z grup pierwszej elimi
nacji Pucharu Polski w koszv
kówce mężczym. 

Grupa piotrkowska będzie do
syć silna. Wystąpi tu wyratnie 
co prawda ostatnio osłabiona, 
ale grająca w I lldze Legia, o
raz trzy drugoligowe zespoły z 
naszego okręgu: ŁKS, Społem i 
Plotrc.ovla. Dwie drużyny, któ· 

re zajma pierwsze miejsca a
wansują do dalszych rozgrywe)<. 
Szczegółowy orogrnm turnieju 

przedstawia się następująco. 
Piątek 3 bm. godz. 16.30 ŁKS -

Społem, godz. 18,30 Legia - Pio
trcovia. 

Sobota 4 bm. godz. 16,30 L•· 
g!a - ŁKS, godz. 18,30 Społem -
Plotrcovta. 

Niedziela 5 bm. godz. 10 
ŁKS Piotrcovia, godz, U,~O 
Legi;t - Społem. 
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Jaką zespół prezentuje · miedzy 
jednym a drugim meczem, gdzie 
przez tydziei1 niektórzy za wo
dnicy niczym nie przypominają 
siebie z poprzedniego spotkania. 
Stąd też zwycięstwa z zespo
łami teoretycznie silniejszymi 
oraz zaskakujące, często wyso
kie cyfrowo porażki z zespalam! 
słabszymi lub co najmniej rów
norzędnymi. 

Wydaje nam się, że podstawo
wą sprawa w okresie przerwy 
powinna tu być konsolidacja 
drużyny oraz praca nad stabill· 
zacją jej formy. JO lokata to za 
mało jak na możliwości piłkarzy 
Startu. (msl 

Dwa zwycięstwa 

R mnastyczek 
MKS Polesie w NRD 

Ostatnio w NRD go~cila dru· 
żyna gimnastyczek łódzkiego 
MKS Polesie, która w Lipsku i 
Erfurcie rozegrała dwa spotka• 
nla. Oba zakończyły się pełnym 
sukcesem łodzianek. 

W Lipsku MKS Polesie 'lrn'Y· 
ciężyło różnicą 2,60 pkt. lndywl· 
dualnle wygrała JOLANTA BO
RUCH, przed ANNĄ STA· 
CHOWSKĄ i J, DUC'ZMA~SKĄ. 
PrzPciw11kzlcn.mi lo~•hnek l>YIY 
uczen•n.ice specjalizującej się w 
gimnastyce 8 Szkoły Ogólno
l<ształcacej. 
Również w Erfurcie triumfo· 

wały Polki. Wygrały one z BSG 
Lokomotiv, wzmocnionym re
prezontanl.kami Erfurtu różnicą 
3,10 pkt. Indywidualnie ponow
nie zwyciężyła JOLANTA BO· 
RUCH, a trzecie miejsce zajęła 
ILONA DELA. 
Trenerem gimnastyczek ł6dz• 

kich jest P• MONIKA MARTY
NOWSKA. tł) 

Re\l/a.nż Legia - LKS na Tor· 
warze wygrali łodzianie 3 :1 
(O :O, 2 :1, 1 :O). Bramki zdobyli: 
dla LKS - Jakubczyk, Dzięgie· 
lewski, Lejczyk; dla Legii -
Migacz. Widzpw ok. tysiąca. 

Mimo dużej przewagi w polu, 
szczególnie pod koniec drugiej 
i trzeciej tercji, hokeiści Legii 

lnler Mediolan 
awansowa I 

W rewa'llŻOO\\"Yllll mee7JU 1/8 :fi· 
nału Pi1karskiego Klubowego 
Pu.char-u EUrO/PY mistrz NRF -
Bcorussia. Moe:i.chell!l'la.Gba.ch z.re 
mi.s0o\\-·al ! mis.trzem Wioch -
In.terem Med'.<>Lan o :o. Po.przed
ni me-cz rv,~~-.graili w Medio·lanie 
goop<Yda.r.ze 4 :2. Włosi zakwali
f;ko\\1ruli się do ćwierćfilńalów. 
Wa.iito prz~'Po.m111.ieć, że mecz w 
MooncllengLa·dtba.ch w którym 
Ba•!'U.SSia wygra~a 7 :1, zo,o;tal 
a.nu.l0twa.ny <Le W1Zględu na chu
li1ga.ń,sk1e za.chOIW.a.nie się wi
dJzów. Mecz w Benlin.ie za<'h. 
na sta.dio.nie o.Lilln.pi.jskim o·b-1 r
wowalo 84 tys. wid.zów. 

W 17 mrn. Sieloff (Bo·ru.ss!a) 
n1e W,\ilkorzylStal r21utu karnego. 

Koniec kłopotów 
U. Zielińskiej 

Tym razem Urszula z:ellńska 
i j•eJ ma.uka byty uszczęśliw10-
11e. 

- Urszula nareszcie doC'zeka.
la się nowych butów. lnterwen. 
cja „DL" - pomogła. Dołożono 
wszelkich starań, źeby przyśpie
szyć wykonanie specjalnych bu
tów i jest już po kłopotach. 

Jest to niewątpliwie wielka 
zasługa SKS „Społem", jak 
również LOZLF. Mistrzyni Pol
sld - u. Ziel'.ńska startowała 
ostaitndo w Klarl~Mairx-Sta<it. 
zaijlmlujj ą,c i ~sce. 

zeszli z tafli pokonani. Obok 
niezdecydowanej gry napastni
ków drużyny wojskowych du· 
ży wspóludzlal w sukcesie lo
dzian mial ich świetnie bronią
cy bram.karz Kosy!. Szczegól
nie pod koniec drugiej tercji 
zademonstrował on kilka kapi
talnych „parad" ratując swój 
zespól od utraty nieomal pew
nych bramek. Drużyna Legii, 
która łatwo zdobywała przewa
gę na środku lodowislra, gubi
ła się w zawiłych kombinacjach 
podbramkowych nie mogąc się 
zdobyć na zaska·kujący celny 
strzal. Mecz na przeciętnym po
ziomie. 

* * • Unia Oświęcim Zagłębie 
Sosnowiec 1 :JO (O :3, O :O, 1 :7). 

Polonia Bydgoszcz - Ba!ldon 
Katowice 2 :2 (1 :O, o :2, 1 :OJ. 

GKS Katowice Pomorza-
nin Toruń s :3 (2 :1, 2 :2, 1 :O). 

Naprzód Janów - GKS Ty
chy ł :1 (O :O, 1 :1, 3 :O). 

TABELA 

1. Ba.tldon 39 :9 
z. Naprzód 36 :12 
3. Podhale 35:9 
4. GKS K.atowice 30 :18 
5. LegLa 26 :22 
6. LKS 23:25 
7, Poł()nia, Bdg. 18 :30 
8. Pomorzanm 18 :30 
9. GKS 'fycny 15 :33 

10. Zagłębie s. 1f :3l 
u. Unoia Oświęcim 6:38 

127-80 
117-71i 
126-lil 
90-75 

123-107 
77-7ł 
95-110 
lł-115 
75-109 
li6-105 
ł7-116 

Odwołano 
1awody pływackie 

W związku z zamknięciem łó
dzkich basenów ŁOZPł. odwo· 
luje mające się odbyć ł I 5 bm. 
na pływalniach Startu 1 Ili LO 
zawody, będące częścią Kores· 
pondencyjnych Mistrzostw Pol· 
ski Dzieci. 

Nowy termin ustalony zosta
nie w najblitszych dniach. · 

Przytacza sf.ę natomiast słowa 
Mao Tse-tunga z 1964 roku: 
„Strzeżcie się tych, któtzy od
daj11 się spiskom i intrygom". 
Artykuł zawiera uzupebnieniei 
tego cytatu: „Pewne osoby skla. 
nlają się ku spiskowaniu. Chcą 
s.p.1s1kov.-ać, Co mo'ŻlI!a 'llrob i ć? 
Nawet teraz istn'.eją tacy lu. 
dzie. Jest ra.ktem obiektywmym, 
że osoby $I)!Skujące istn·ieją„." 

Jako remedium na zaistnialą 
sytuację artykuł trzech central
nych dzieruntk&w zaleca umoc
nienie przywództwa partii, u. 
tożsam.ianego z Mao Tue-tUll'l• 
giem. 

Memento 
dla palaczy 

Ocylgli,n.ail:ny ;po.sób - obliczo. 
ny na 'Zaszokawa.nie palaczy t 
w kOl!l!Sek.wenoj.i o.clocią.gn!ęeie 
Lch od nalo.gu palenia pap 1e~o
sów - :m.stosowat w swej ·kli· 
niiee a.n.tY'.nhko·ty;no.v.'<ej dr Ro
bert Rr01\\1nim,g (W. Br,-Łaon[4). 
Zaoopaitru.je on sw>0oi.ch pacjen• 
tóW:, k!tórzy przyby.waJ ą do Jd·i· 
n•jkt, na. ty\godniową ku.rację 
oawy>koową, w popi.ehnicz:k! z 
dtrzew"' w ks zitakle -O<bWa.ti.ej 
tru.mmy. Ka.ild:a ta.ka po.pielni.cz· 
ka kosz.tuje dr Brown.Inga JO 
pensó""1, j>ed!na.kże - j.atk powie· 
d r;a~ d.r Brownimg - jeśli 7.a,. 
sm k u1i ą O!Ile paJaczy na łyle, 
że .sklonlą ich d·o rzueen~ pa
lema, wy1da.tek t>en1 będi.te o,p~. 
ca.liny>, .l. 



Nie tak dawno dowledzielflśmy 
się za pośrednictwem telewizji, że 
rozpoczęto w Polsce budowę prze
mysłowych farm hodowlanych na 
licencji włoskiej. Bodajże w t.vm 
samym programie zapoznano nas 
z projektem założenia polskich, bo 
na potrzeby naszego importu, plan
tacji warzywno - owocowych w 
Egipcie. Redakcyjne poszukiwania 
co bardziej znaczących przedstawi
cieli przemysłu lekkiego z reguły 
kończą się fiaskiem. Panowie po
dróżują po całym świecie. Nawią
zują kontakty, podpisują kontrak
ty, oglądają i wybierają maszyny. 
Dyrektorzy I naczelnicy Centrali 
Tekstylno-Odzieżowej zamiast, jak 
to dotychczas często bywało, sie
dzieć w swoich g-abinetach i two
rzyć sprawozdania, zajęli się han
dlem z prawdziwego zdarzenia. 

Jednym słowem ruch w interesie. 
ARTYKUt.C!W .~ PRZEMYStOWYtti 

DOKĄD 
ZMIE.RZAMY 

Ptrzy.zwyczajeatl do mieroz.enla 
polJi.omu do.brobybu na.ro<iowe· 
go toinami p.rood•UtkO'Wl8.lllej su
tl'ówlki, illośc'ią s.ta.t.ków i otbra· 
b<iairek, niepolroimy się - <:tLY 
aby zawsze i konsekwentnie u
da się w przyis•Zllośei pabl"..eć 
na r01Zwój gospoda1rozy przez 
,pry:z;ma.t pas·z.ego- „ brruch.a". 
Wyis.ta.t'CZY jednak rooeJ.rzeć się 
d.Dlko.Ja, by stiwierd·z.ić, że 1nne 
naro<dy, choć z r&wną albo i 
więk:s.z.ą o.d l!laszej zacieiklO.OOią 
do•biliarją się o najiwy>ż.slzy po
ziom produkcji dóbr !nwesty
cyj•nycht, nie po·ZJwia.lają so.b!e 
na luiks\llS tek>cew.a.żenti.a ko-n
suimpcyjinych ciągot. 5\P0łec.z.eń
stw.a. 

Porównując nasze wa.runkl 
bytu z w.a.runkami w krajach 
wysoko1 . a J średnio r<>zwinię
tyoh, oosbrzega.my llc:one Jesz· 
cze dyspro-porcje na nasą nie• 
korzyść. I talk :n,p. start;yst.ycznle 
o!l'llec:Z bl.o.rąc JADAMY wi.sta•r~ 
CZaO<liCOI - c,ho-ć :!.le. Kalo.ryC7.• 
nie, a.tle niier.ae:Jonalnie. Ciągle 
jesroze POldJStawą nasz.ej na.ro· 
ciowej „tdliety" są ziem.nia.ld i 
przetwo.ry zbożowe. Zasadni• 
ozym źtiód1etn wLtamdln - ka
PU>Sia, bu·rat!oli, m.at'IC'łiefW 1 o• 

by .Mez.byt illgoone ir. aktu.aJny
mi wyuno.ga.mi mody i no>wo
C:!leSności.. Zbyt mal.o w tej 
produ.keji ,,.sy.ntetyków" (a ja.k 
maJo t.o i clro.gie), 7JbYt ona 
tra.dycyij.na 1 bez wd21ię.ku. Je
sz.cza lilie w petni 2JT1ane są 
na.m wa.lo•ry naa"baroz.iej wy
daj1nej, najba.I'diziej lu.bianej 
przez Jclientów caJego świa
ta, tech n~ki ctziewta.rakiej, je.si:· 
cz,e ra.ryta.sem „spo.d lady" są 
&?Jbllcrz.ne ~utbra i szt=e skó· 
ry. Nie Jesteś.my także w peł
ni p~zekona.ni do sztuc1mych 
włó.ki.en, bo częsito o.fe.ruje się 
je nam w po.staci wyrobów da· 
le®lch Old idealów estetycznych 
1 użytkowych. Jes:z;cze muszą 

•nam wy:sta.rczać trzy pary poń· 
czooh ro.cmie, podczas gdy .w 
Czechoi&lowacji - 1 par, NRD 
- 10 pa.r, a w k.rajach Eu.ro.py 
zachodniej - ponad 10 pa.r. 

Moona by ten rejestr cll\gną<! 
nie$końozen'!.e. Samo.chody, te· 
lefMIY irt>p. Nie ehodz.i jedna·k 
o nairodQl\IJ'y lament, a Wl!'ęctL 
prz;eeiwnd.e. Oo by nie móWić 
zie.go o sf.aity&tyce, tai, tutad 
pre1JerutOW18n1a, Jest po por.o.stu 

• uinao.=ie.niem taktu - .DO 

CZEGO ZMIERZAMY. Chod:!ll· 
liśmy do tej ,pory ciasno, bar
dzo ciasno obutą „stopą". 
Wszystko to, o czym slę ostat· 
nio tak w~ele I tak chętnie 
mówi - o zmianie struktury 
kon.sumpcji, o preterowai:ilu 
przemysłów grupy „B'.', .o 
zmianach proporcji nakładów 
~nwestyoyjnych, o roli i wadze 
rynku - jest po prostu mode
lem nowych wygodnych „bu· 
tów", Luźniejszych, lżejszych J 
bardziej elastyc:!lnych. 

W o.~ej 5.[atce pm;y śred• 
n1.m WZArOOcie na.kladów na in· 
westyicje prremyslowe o otk. 
!;:! prooe., naiktla,dy na t:IJW. gru· 
pę ,,B" ro.sną o ok. 98 proc. 
WaM.ość produikcji globalnej 
n·p. .przemysłu spo.żywczego 
v.izoośnite o 24 proc. wobe<: 16,5 
proc. w u.biegłym p!ęcioiledu. 
O 56 proo. ro&ną zadami.a bu· 
dowtnitOtwlat w ok>resite naJbllż
ezyich 4 lait, o 52 p.ro.c. ma się 
zwięklSlzyć prod'lltkeja meblL, o 
138 p.ro.c. - ,p.rod u1kcj.a wlóklen 
syint-ety.czmych. Przemy.si ieKki 
o•b!'zymitJ4e su.my równe n!em.aJ 
tYl!ll, które mó~ wydać w ca• 
lylm mi.n.tomJ•m OO-leciu. o~~LY• 

mU1le prQlPo.ro;! o.name 
i;um .z.adamia. 

Są to tzJreS!1ltą fak.ty po'WlSze
chnite już 2ma.ne z lektury WY· 
tycz,nyich na VI z;j.a.zd. W zet· 
kmięcłu jedtnatk z naszą dotych
oza.so•\\"3, riz.eczyw'lisbośoią mae
rzoną pytainiM!l~ - oo ! ja1k 
jemy, jalk m~>CS'VkamY, co w 
tych mies·zlka1ruia.ch mamy 
tracą de·kila.raityiWf!1y charakter. 
Po prostu sta.tystyC7Jtly Polak 
musi lepiej jeść, lepiej mies7.· 
kać, wygodniej żyć. A w kry· 
teriach o.ceny dobrobytu naro
dowego musi slę znale:tć miej· 
sce na ocenę oobrobytów in· 
dywidualnych. 

Nie tyijem.y lila. W'YoSlP'ie oto.-
02l0ned ocean ami. JeśLi naszY'm 
s~a~dom ul(}ało się ju.ż wyprze
dzliś nas w wiea•u dziedoZinaeh. 
to ch)lba i na.sz Plan musi być 
tl'eamy. Woemy „dla.cz-ego", wJe
my .,OC>'', wli.emy „w jrukim .kif!
l!'WThklu". Reszta - a więc od· 
,pO>Wiedź na. pytamie - jak za
lo>Oo·ne cele realńJZJ<YWać? - za. 
Jeży 1w1yil~C'l1Ilie o<1 ina.s samych. 

górki. A przyid.aólo·bY &ię nieco 
więcej nO'W\ali.jek. N.ie mów~a.e h~'bi..~~'"'Jt"-~'-"-'-'-~"'-'-~"-~"-~'K~'-.~'-~'~"'-'..~"-'."-"-~~~'-~'"b....'-~~~"-~'-"'-'-'-'-~ 
;}"i. o OIWoca<>h, .których spo- ~ ~ 
żywamy -:HlcrOltnle minltej ni.ż ~ ~ 
;ę~=~~%~~RD.=~ ~ Korespondencja z Parqża ~ 
niż w Au.s1miJI, Flrancji, Nor·w•e- ~0 ! 
gli, NRF czy ·wie Wl~ech. Na 0 ~ 
ositatmum miejscu wśród państw 0 F R A N c u z I Jednym słowem dyskusje; ~ tu wymienionych, znajdujemy 

0
0 . które prowadzono w Pary-tu 0 

si~ jak.o ,zjadacze" 'WIS7lelklego ~ t In j ~ roc!JZaJ•u. 1lłUJS:!lCL'ÓW (i g~e ta 0 na emat nowac i w związ- ~~ 
polska tłu.s.ta. k\Ullm!la ?). Mniej ~ ku z „Dniami" przypomniały, 
więcej pośrotdilcu _ priied Cze- 0 iż idee racjonalizmu francus. 0 
cho.slOIV\'a>Qją, .ru,goslawią, NRD,

0 
~0 kiego są tu ciągle żywe I nie 0~ w„;iraml l Wlocham~. a. za Au- ~ zbyt łatwo poddają się terro- ~ 

strią, N'RF, NOO"W~ą. Wiel'ką 0 OkaoZuje się, te nle tylko w czeństwo tra.nouskle?; f:ZY r<>wi współczesnej epoki. czy 0 
B '"' ,. i F ,,.. j tk _ ~ Polsce biedzimy się nad tym, prawdą Jest, że wszystkie to dobrze coZy źle dla Francji? ~ 

r, .• a.n..,. rainv,ą - ·a 0 ~,a. 0 Jak pobudzić wyna.lazczo1ić. społeczeństwa, które nie roz- Trudno powiedoZieć. Odpowiedt ~ 
da.oze bi.allka. '2l"-'iie~ -mJ~- 0 Podobne problemy ma.Ją Fra·n- wijają innowacji skazane są przyn'es·e [!li 
i;a, ry1b, ITllleka, jaj. · 0 cuzi. RoZecz Jasna, ma.ją <>ne na stagnację I ~mierć cywili-

1 1 
czas. ~ 

IP-O<I'Ó'\Wl.8Jnia. 'Z:YlS>kudą na. ?:: ~ inny wymiar i skalę, nie zacyjną? Zadający te pytania TRZY CELE TRZEBA 0 
&tr-06ci, ~dy zii.da,,Jemy so·b.e ~ mniej istnieją f co więs:ej, otrzymywali takie odpowiedzi: ~ 
Po'tainle - JAK MIESZKAMY? 0 budzą kontrowersje. Uwidocz- historia cywilizacji to historia OSIĄG!'IĄC ~ 
Nie ll'lllej.ooe tu na. przypom!i· 0 nily się one szczególnie wy. innowaoji. C'Llowiek tym się „Krajowe Dni l'nnowacji" 0 
na.nie znany<:h wszyst.ki.m hi· ~ raźnie w czasie kolokwiów różni od zwierzęcia, że potrafi nie skończyły się wyłącznie ~ 
Gt0try10Zn<>-'d'ziejQIVl'Yeh przyczyn 0 zorgan.izowa.nych w ramach myśleć. CrLy można być z te- na dyskusjach. Wspomniany 0 
tego., że w roku 1970, w jed· 0 tzw. „Krajowych Dni lnnowa.. go dumnym, te na. 110 wiei. m. In. Ortoli sformuJowal trzy 0 
nym sta1tyJStyoimym m~es7.Jcaniu ~ cji'', impre-Ly we Fr8Jlcji no- kich -0dkryć i wynalaoZków te• cele, jakle stawia sobie tran- ~ 
miesalka~o. 3,,9 starl;ystyoznego 0 wej, orga.nizowanej PO raz chnic:znych dokonanych w o- euska polityka '" dziedzinie 0 
Polaka, a w J.edlne1 sta.tystycz- o pierwszy, którą ocenia się tu, kresie od 1935 r. zaledwie dwa 0 eJ 1!1Jbti,e 1 4 sta.ty; ty l a Innowacji. Zasługują one na ~ n ' - • s Cl.Ile 0 po jej zakończeniu, Jak<> ideę są autorstwa francuskiego? uwagę, b<>wiem niektóre „ 0 
O>S1Jby. Btcdu(femy! ooć •bllJCLo!Wuje- 0 godną kontynua-cji. Ozy nJe jest to równozna.czne p!'oponowanych rozwląoZań ma- 0 
my - CI<\•S'le Wllda za mało. ~ Istotnie, dyskusje, które w z poddawa.ntem Fra.nc.ii tej no. ~ 
Gotrrej, że prrod'll1emy (ws.pól· ~ tych ramach przeprowadzo·no wej formy kolonizacji? ,fą szerszy, nie tylko franeus- ~ 
nie z NRD) ja1ko twópcy mie· 0 j d .1 ki, wymiar, Pl"Zede wszystkim 0 szikań maly-ch, 1_2_.p01lto.J-0'Y-~h. ~ da ą wiele 0 mys enia. PO'ZO· Wyda.Wać by się więc ma. l"Zl\d francuski, w celu pobu. 0 „_ 1~,., ··em 'b ~--~• stawia.ją sporo materiału do gło, że rodoZa.j l sita tych ar- dzenla wynala:zCoZo~cl. -•mier•a ~ ""' 6 , •• ~ Y z na.u a,r.,,.i"" o- ~ refleksji, a w niektórych wy- ~ • 0 szei:ędillYIC>h tnOlml pov.iier'ZICh.ni ~ padka-ch wręc'Z -demistyfikują gumentów • jest nie do zbicia. polepszyć współpracę między ~ 
od'ero>wafllych loka,to.rorn. Nle 11• 0 nowy mlt współczesnej cywl. 0 dalo nam się ja.\t dotychcui.s ~ 0 zaspot!roić wszyJSt.kiich po~rzeh ~ lizaeJi - innowacje. ~ 
mi.es2lkan.iow,·cll rodzin ,,.sta· 0 CZY POTRZEBNE w p o g o n . 00~ ~h", tym bairct2liej wlec nie 0 I 0 motem~ 'Wi!'ęcZać klhlCZ.Y do ~ lNNOW ACJE? 0 
;:;;;~!~u M;;ał~~~::;~ nO<Wo ~ Na jednej z d;\iskusji przy. . ~ 

~ pomniano tu z żalem, iż 0 
Sita.n o.pisamy powyżej jest na ~ Francja na.leżała. w 1918 r. do 0 

~~~~y~~ą ~~~g~e j~~~ ~ ~~aJ~wpl~~~v~~y~~~m~~l~c je~ z a 1· n n o w a c 1· a m 1· ~ porównywanych krajów, U- ~~ dziedzinie wynalazczości. z . ~~ 
DZIAŁU W NASZYCH BUDZI<:- 0 tych pozycji pozostały już ~ 
TACH WYDATKOW NA UTRZY· tylko wspomnienia I chwała, 
MANIE I WYPOSAŻENIE MIE· ~ b · · j ~ SZKAN. M-eble _ to raa:. w;e- 0 ow1em doZis1a Francuzi pod 0 
my jedlna.k Jatk tmdtru> je zd·O· ~ tym względem zajmują dopie- 0 
b Ć j k 

. w1. 0 ro siódme miejsce. Wśród Tymczasem Jednak sprawy przemysłem a uniwersytetami. 0 
Y • ai trudno Je UJSta c W ~ t.300 uczestników „dni wyna- nie są takie oczywiste. To Objąć ona ma nie tylko s=e- ~ 

;r,;>o~~m!i~t:r· p.!trl:b~ą tru~~ 0 lazczoścl", reprezentujących pra,wda., twierdzą sceptycy, że bel krajowy, ale także reglo• 0 
ki ~~ :llkspertów I uczonych z prze. gdyby nie innowacje, nie mJe. nalny, Stworzyć się ma insty. ~2~ ten 7.a. Uip .kW'Oltę. Tzw. s.pmęt ~ 1nyslu, unlwersytetó\" 1· 1·nsty. l'b ś d · · j · h t j któ h d ~ gospodanst•wa cto.mov;~.g-0 _ to ~ • 1 y ,my z1s1a a.ni samoc o- uc e, ryc za a.niem bę- ~ 

ctwa. Jestesmy na)'ubo.żsl w lo- a tutów naukowych, opinie na dów, ani telewizji, radia, nie d:t;ie inicjowanie tej wspólpra. ~ 
dówlti, narjbo,ga.t.si, po Czecho- 0 temat konieczności pobudza- byłoby lądowań na Księżycu cy. 0 
slowacji. w pralki. Doganiamy ~ nia innowacji za wszelką cenę itp. ltd. Trzeba jednak parnię. Utworzone zostanie Krajowp ~ 
Lnn-e kraje w zakuipacb \ po- ~ są jednak znacznie 'llróżnico- tać, że Innowacje przyniosły Biuro Nauki i Techniki, które 0 
s iada1niiu telewi1lo.rów. Ale są 0 wane. Rząd francuski jest za także nowe plagi, nowe 'llma.r- zajmować się będzie zbiera, ~ 
to, dla tyich z.as1J•bniejszych o·d ~ innowacjami. Uczestnlczący w twicula i to wcale kO>Sztowne niem informacji i dokumenta- ~ 
na1s. dobra W·ie!ce sta.ndardo.we ~ „dniach" francuski minister i trudne do zwalczania. Za- cJi dla przemysłu. Opracowa- ! 
i tra<ly-cyjne. Ich miejsce w g rozwoju I badań naUkowych - nieczyszcoZenie powietrza, wo- ne "<ostaną preferencje finan- ~ 
hiiera.rch1l d-Ol!llo•wyeh pCJotrzeb ~ Franc<>is-xavier Ortoll w swym dy i gleby, r<>bactwo uodpor- sowe, sprzyjające wprowadza. 0 
za.jmują w świecioe .ro.bo.ty, u- 0 wystąpfoniu oświadczył, iż w nione na środki toksyczne. niu Utno-wacj[ w przedslęblor. 0 rządzenia. klitma•tyza.cyj.ne, ra- ~ imię konkuren,cyjności fran. Halas w miastach. martwe stwach i zakładach. ~ 
d ia l ada.ptery ster.e·ofoniczne, ~ cuskich towarów, w linię eks. morza, jeziora, wyczerpani Interesujące jest, te w no- ~ 
ka.mery fhLmO'We, 1>ro.jekto.ry, ~ pansji rozwojowej, pobudoZa- psychicznie ludzie, monstrual- wej polityce 1"7.ąd francuski ~ 
przycz.epy campimgo.we itp. Je· 0 nie innowacji Jest nakazem ne metl"opolie, w których ży. stawia te7.ę następującą „in· ~ 
dinym slo•wem w:;re>by u nas, 0 chwili. cie staje się koszmarem. Na nowację bodźcem rO"Z"Woju re. ~ 
dda ma.oo<WYoh o.ctbiocr-ców, jes'Z:· 0 Ale wielu uczonych zapyty- dobrą s.prawę nie wiadomo gionalnego", co wskazuje, iż ~ 
cze nied.>ostępne, oz~to nie pro- 0 wa.Io: czy trzeba wynajdywać dokładnie, czy dY'namiczny tym sposobem mmna aktyw!. ~ 
d~::::e „:e ~;~u. po-"~u ma~ ~~:: ~!~1:.0~yi:=~~ ~~!~!o 1'!:1aow:~hci~a~ ~~~=~: ~~::t ż~~~!nw! ;~~~Jrre~:: ~ „ "'~ ~ kiem nie jest to nowy mlt nich kilkudziesięciu latach, nalnej. ~ 
ta,1,że przemy1;;.I lekk·i. Jak do- ~ społeCoZeństwa konsumpcyjne. przyniósł więcej korzyści, czy ~ tąd do.starozaJ nam nie tylo:o ~ go, którym staje się &pole- więcej szkód · spolecznych.. WITOLD GAWRON ~ mniej w;,robów niż cllcielibyś- ~ [!li 
my mieć, :zapatrując się na ~ ~ 
sais~ów, a.le i byl.Y to 'W}TO· .,,,,_~~~'-"'-'-"-~~"'-~'-~~'-~~'-~~'''-~'-'-~'-'-'-'-'-~'-"-~~~~~~ 

STEFAN BALCZAREK - PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU 
SĄDU WOJEWODZKIEGO DLA M. LODZI JEST JEDYNYM 
SĘDZIĄ W KRAJU - DELEGATEM NA VI ZJAZD PARTII 
I JEDNYM Z ADRESATOW LISTU I SEKRETARZA KC 
PZPR - EDWARDA GIERKA, JAKO SPECJALISTA-PRAW• 
NIK, ZOSTAL POPROSZONY O ZABRANIE Gl.OSU W DY• 
SICUSJI NAD PROGRAMEM DALSZEGO SOCJALISTYCZNE• 
GO ROZWOJU l'OLSKI, PRZEDSTAWIONYM W WYTYCZ• 
NYCił NA VI ZJAZD PARTII" 

O PROBLEMACH PRAWNYCH, KTORE PRZEDSTAWI 
NA ZJEZDZIE DELEGAT Z.ODZKI, A JEDNOCZE,SNIE 
PRZEDSTAWICIEL SADOWNICTWA POLSKIEGO - ROZ• 
MAWIAMY Z NIM PRZED WYJAZDEM DO STOLICY: 

- w tezach na zjazd znajdujemy stwierdzenie dotyczą· 
ce prawa: „prawo musi być jaśniej zrozumiale dla wszyst
kich, wewnętr:mie spójne i jednolite, pozbawione luk, ale 
I wolne od nadmiernej szczegółowości". - W czym - pa
na :r;daniem - tkwi istota niedoskonałości stanu prawne'o 
w nas;i:ym kraju? 

- Jest on zdecydowanie skomplikowany, ma1o przejrzy
sty, dla przeciętnego o.bywatela niejedno·krotnie niezrazu
mialy, a pod względem 11oścl przepisów, trudny do opano
wania nawet przez prawników. :szczególnie krytycznie na
leży odnieść się do zjawiska inflacji przepisów prawnych 
w zakresie aktów niższego rz.ędu, a więc pism okólnych, 
wytycmych, przepisów dodatkowych itp. nie zaws1e 
zgodnych z aktem podstawowym. 

- Czy pan zgadza się z p<>glądem przeciętnego oby'IH• 
tela, te stan taki odczytuje on Ja.ko wyraz braku zaufania 
do odblł)l'cy prawa Jak i do tego, który Je stosuje? 

- Zgadzam się i uważam, że jedną z przyćzyn -tego 9ta· 
nu rzeczy jest nadmierna ilość delegacji ustawowych upo· 
ważniających organy administracji do regulo.wania wielu 
podsta wowyClh kwestii drogą rozporządzeń i zarządzeń. 

- Czy nie uważa pa.n, te kodeks pracy rodzi si~ za 
długo l w tajemnicy? 

- Dotychozas · opracowano 8 jego wersji 1 rzeczywiście 
Jest poufny (tak zresztą jak projekt prawa lokalowego) 
I nie poddany pod powszechną dyskusję, a powinien być -
jak większość projektów aktów pra.wnych - konsultowany 
ze społeczeństwem. Przedstawiając uwagi na ten temat -
będę postulował takie właśnie postępowanie, a poza tym 
pow-0lanie organu, który przejąłby funkcje ko.ncepcyj.ne 
i organtzatorskie przy opraeowywanlu projektów aktów 
prawnych oraz badał !eh zgodność z obowiązującym pra
wem. Uważam także za konieczne przyśpieszenie prac nad 
kodyfikacją prawa pracy, prawa gospodarczego i lokalo
wego. 

- Chdałabym te.raz r:apytać pana o inne kwestie - bllt· 
sze praktyce wymla.ru sprawiedliwości, a bardzo niepoko· 
jące tak spolec2eństwo jak I kierownictwo partii. Chodzi 
o przestępc:z;ość, konieczność konsekwentnego eliminowania 
Jej z na5'Zego życia, zwłaszcza w najgroźniejszych Jej pr:ze
jawach - zbrodni przeciwko życiu I zdrowiu? 

- Jest to niezwykle złożony problem 1 trudno go omó
wić w skrócie. Walka z przestępczością musi być prowa
dzona na wielu plaszczy.znach, a przede wszystkim na 
płaszczyźnie zapobiegania i zwiększania skutec7!floścl wy• 
chowawczej roll . kary pozbawienia wolności. Ta kara win
na spełniać w stosUlllku do skazanego rolę CZYl!lnika od· 
straszającego, a więc zapobiegać powrotowi do przestęp. 
stwa ora2 rolę wycho-wawczą, to znaczy ma nauczyć czlo· 
Wieka izolowanego w zakladzie karnym do przestrze~ania 
zasad współżycia społecznego. 

- Mówimy o tym ciągle w trybie warunkowym, a prak
tyka sądowa do.kumentuje niemal każdym procesem nte• 
dostatki systemu ka-rania. Coraz więcej oskarżonych stajE1 
przed sądami po raz drugi, trzeci i„. dziesiąty„. Co zrobić, 
by prawidłowo wykionywać t:adanla kary~ 

·' 
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ZAD O SC 
- Należy przede wszystkim stworzyć warunki do reali

zacji słusznych założeń kodeksu karnego wykonawczego. 
Trzeba więc na stale Sik!asyfikować zakłady karne i ustalić 
dla nich nienaruszalne stopnie rygorów. W zale~ności od 
rodzaju zakladu (np. dla recydywistów, młodocianych) 
I ustalonego rygoru zorganizować należy zamknięte bazy 
zatrudnienia. W zakladach o surowszym rygorze bazy win
ny mieć charakter cięższych prac fizycznych. 

Zmiany w zakresie warunków odbywania kary pozba
wienia wolności w zakladach karnych - powinny iść -
przy zachowaniu humanizmu prawa socjalistyc.z.nego - w 
kierunku prawidłowego WY'Ważenia funkcji kary, a więc 
jej dolegliwości i celów wychowawczych. Konieczne wydaje 
się jes:i;cze utworzenie dla osób ukaranych aresztem przez 
kolegia odrębnych zakladów, zorganizowal!lych na innych 
zasadach niż zakłady karne. I jeszcze jedno: w każdym 
okręgu wojewód:z;kim przy jednym z zakladów karnych po
wdnno być zorgainizowane leczenie odwY'kowe dla skaza• 
nych nałogowych alkoholików. 

- Otóż to: Nie możemy pominąć alkoholizmu I w 1>g6!e 
pijaństwa, na które także zwracają uwagę tezy zjazdowe 

· akcentując wzmożenie walki z nim, 

- znowu muszę powiedzieć, że jest to problem zlożony 
1 tylko sygnali.zacyjnie wskazalbym główne kierunki prze
ciwdziałania: przestrzeganie ustawy antyalkoholowej, która 
Jest właściwym aktem prawnym, podjęcie decyzji o ostatecz
nym zlikwidowaniu sz.kodllwel?o społecznie powiązania w 
gastronomii 1 hamdlu planów obrotu ze sprzedażą alkoholu, 
wyciąganie <>strych sa.nkcji służbowych wobec liberalnych 
przelożonych w zakladach pracy tolerujących spożywanie 
alkoholu w czasie pracy, a jednocześnie - eliminować ze 
środków walki ograniczenia w sprzedaży alkoholu, które 
do.prowadzily do rozrostu spekulacji wódką. 

- Jakie jes7,cze kwestie będą przedmiotem pana propo
zycji na ro.rum zjazdu? 

- Wylania się _postulat dalszego rozwoju sądownictwa 
spoleoznego. Praw>dlowo działające sądownictwo spole=e 
(s.poteczne komisje pojednawcze i sądy społeczne w za
kłada-eh pracy) to także skuteczny środek likwidowania w 
zarodku konfliktów między ludźmi, które w porę nie roz
wiązane przekształcają się niejednokrotnie w poważne na• 
:uszenle prawa prowadzące nawet do zbrodni. Wydaje si~. 
ze sądownictwu społecznemu patronować powi-nny wyłącz• 
nie komitety FJN, należy natomiast zerwać powiązania 
z or)?anami administracji państwowej. Tylko bowiem w 1en 
sposób zarhowa sie ideę tego sądownictwa jako formy sa
morządu obywatelskiego. 

- Reprezentu,fe pa.n środowisko sądowników. Cz:y poru
szy pan na zjeździe sprawy bezpośrednio dotyczące tego 
kręgu prawników? 

- Wszystko, o czym poprzednio mówllem :!:y;wo Intere
suje środowisko sądowników. Są to problemy którymi zy. 
jemy na co dzień. Niepodobna .Jednak pominąć spraw zwlą• 
zanych bezpośrednio z warunkami pracy sędziów i pra~ow
mków administracyjnych w sądach - jako elementu nle 
dającego się oddzielić od wykonywania zadań merytorycz
n.ych wymiaru •prawiedliwoścl. ·W tym za.lm'esle obserW'uje 
się powatne zaniedbania. Zdaję sobie sprawę z tego-, że są 
to problemy trudne i nie dające slę rozwiązać od ral!lu, 
niemniej jednalc wymagają one ju:!: teraz opracowania pro• 
gramu systematyczneg-0 l konsekwentnego naprawiania za
niedbań. 

Rozmawiała~ ZOFIA TARNOWSKA 
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Zanim rozpoczną si~ 
I.er ie zimowe 

9 Wcz.asy i sanatoria· 9 A może za granicę? . 
9 SleepinR do„. Gdyni 

Niemal katdy marzy, aby święta I Nowy Rok spędzM na wcza

sach. Można w ten sposób uniknąć kłopotów z zakupami, pracy 

przy przygotowa.niu świąt w domu I przyjmowaniu gości, co łą

czy się, jak wiadomo, nle tylko z przyjemnością, ale I z dużym 

ti-udem. Ile w tym r()ku łodzian spędzi święta poza miastem -

trudno przewidzieć. W każdym razie jest pewne, że wszelkie wcza

sy, I wycieczki turystyczne w tym okresie - tj. od 20 grudnia 

do 6 stycznia - cieszą ~lę ogromnym powodzeniem. 

Naturalnie najba.rdziej „ wygrani" są ci, którzy otrzymali skie

rowania na wczasy FWP. Jest ich w sumie około 1400. Po raz 

Pierwszy w tym roku dodatkowo 90 osób wyjedzie na ekspery

mentalne wczasy 7- I 10-dnlowe, zorganiz()wane w sanatoriach, 

gdzie w tym okresie zwykle przerywano działalność. Lódź otrzy

mala skierowania do Kudowy, Polanicy I Dusznik. 

Wczasy organizowane przez nasze łódzkie biura podróży ()raz 

LOTiW I PTT-K, również zostały już niemal wszystlde rozprowa

dzone. Jak się zorientowaliśmy, prr;ygot()wano w sumie około 1000 

miejsc w rozmaitych miejs~owośriach. Naturalnie najwięk~zym 

powodzeniem clesz11 się wczasowiska górskie, chociaż także Unlr.

Jów miał wielu zwolenników. 

Wczoraj oferowano Już tylko „końcówki" skierowań. „Orbis" 

&trzymał dodatkowo 250 miejsc w Swinoujśclu. Wczasy te połą

czone br,dą, podobnie .lak i większość pozostałych, z zabawą sył· 

westrową. LOTiW rozprowadzał wczoraj ostatnie miejsca do 

Szczawnicy, a PTT-K - do Bukowiny Tatrzańskie.I. Dla młodzie

ży oferowano miejsca na obozie narciarskim w Zakopanem-Olczy. 

Poza tym PTT-K posiada jeszcze ()blekty, które może wyp()ży

czyć zakładom prac-y na zimowiska. 

Rozeszły się także niema'J wszystkie wyrleczkl zagraniczne. w 
._Orbisie" poznstalo jeszcze tylko kilka miejsc na wycieczkę syl

\7estrową do Bukaresztu, a w PTT-K - do Moskwy, Pragi, DreL

n,\ J Budapesztu. 

Naturalnie pewna liczba łodzian będzie miała okazję spę<tzM 

święta na wczasach zakładowych we własnych ośrodkach względ

nie wyjedzie na własną rękę wyna,jmując kwatery prywatne. 

Co oferują naszl' biura podróty tym łodzlanom, którzy nie bę

dą mieli okazji wyjechać gdzieś dalej na wczasy świąteczne? 

LOTiW prnponuje młodzieży szkółkę narciarską z zajęclarnJ 

teoretycznymi w Hall Sportowej od 7 grudnia, a w czasie ferii -

w Sma.rduwie. Proponuje on też w okresie całej zimy kuligi w 

Arturówku i Smardzewie, a także w Rud7ie Pabianickiej I na 

Chojnach. Imprezy te połączone br,dą z wiec1orkaml tanecznymi, 

lrnnkursami, a także noclel:'aml w dworku na Chojnach lub w Ar· 

turówku. 
O~oby, które wyjeżdżają na własną rękę autobusami, korzy.stają 

z przedsprzedaży biletów PKS w „Orbisie", który na dzień 24 gru

dnia rozpocznie sprzedaż Już 10 grudnia. W tym roku sytuacja 

będzle o tyle dogodniejsza. że kasy biletów autobusowych prze

n-0szą sle 5 bm. na Plac Wolności. Dyrelccja PKS zapowiada, ze 

wzorem lat poprzednich uruchomi się dodatkowe autobusy tzw. 

„bisy" na najbard1Jej uczęszczanych trasach np. do Nowego Mia

sta, Bekbatowa, \Varty, Turku Itp. 

Naturalnie wszystkie miejsca w wagonach syplalnycb do miej

scowości g(>rskicb zostały już rozprzedane, „Orbis" dysponuje 

Jedynie sleepingami do ••• Gdyni. (Kas) 

, 
Włośnie • • wc1qz grozne 

W Z'WliSi?Jru z.e zbliżają-cym~ 
się świętami, w lódZlkiej rz.eini 
palllu,je 0tgro1mony rneh. Dz;en
nie ttba.j o•"''i po0ddaje się ponaod 
2 tys. sztuJk: wzc,cty. a po.na<!.to 
400 sztuik bydta i pewm'I ilosć 

cieląit, Leka.rze wet. czu"·'·ają 

n.a1d tym, a.by do ,k()ns·umPoCji 
prz.C'll~aczać tylko rol"Owe szt~1-

ki. W ostańnlm okresie wyco
fa1no np. mięso z ł ś"'1!ń, 11 

któryich &twierdzo.no wlcśnie. 
Baida.ruoan ·w1etarynairyjnym pod-

W AżNE TELEFONY 

daje się także m.ięso z u~oll}

wanych d1z.ików. 
W zwi.a;zku z tym, że obee

n!.e Z\\'ięklw.a się ta.kże i.!oi\ć u
bo•jów dom<Jwyeh, przYJPOmlna
my, że na wtaśe'Lcielu każde'(o 

ZW'ierzęci a pc<lod.amego uoboj o·wi 
ciąży oobo'Wli!1Jzek z.glo.szen'11 
sz.tukli da. badania pruez lek. 
wet. na,;,v-et wówoezas godr mię· 

so ma być spa.żyte we w!a
s.nym goopoodarntwti.e. (•kl 

Z posiedzenia 
Prezydium ŁK FJN 

UDZIAL KOJ\llTETOW 
FJN W ORGANIZOWANIU 

DYSKUSJI NAD WYTYCZNY. 

MI NA VI ZJAZD PARTII 

ZOBOWIĄZANIA PRZEDZJAZ-

1 
DOWE DALSZE KIERUN. 

KI PRACY 

Ocena udziału ke>mitetów 
l' FJN w naszym mieście, w or-
111, gan'.zowaniu dyskusji nad w~·-

i
)! tycznymi na VI Zjazd partii 
była głównym tematem obrad 
wczorajszego posiedzenia Pre
zyd'um LK FJN. Ka.m!tety 

/(, FJN współdziała.ląc z grupa-
)1 ml pracy partyjnej. blokowy. 
li. ml kolami Lilli Kobiet oraz z 
)i innvml organizacjami I insty

tuejami zorganizowały 214 
spotkań, zebrań, odczytów i 

1 innych imprez dyskusyjnych, 
w który~1 uczestnicozylo po . 
nad 20 tys. mieszkańców, a 
w dyskusji przedzjazdowej 
uc-zesLnirzylo ponad 4 · tJl1'. 
osób. Poruszano sprawy k ie
runków rozwoju i moderniza
cji Lodzi w latach 1971-75. 
mówiono o celach i kierun. 
kach rozwoju spolecznn-go
spodarczeffo kraju w świetle 

Wytycznych na VI Zjazd par. 
tii, a także dyskutowano nad , 
rozwojem demokracji se>cjali
stycznej i pogłębianiu socjali

; stycznej świadomości a.bywa
telsk'.ej. 

Podejmowano liczne czyny 
spotecz.ne dla uczczenia VI I 

Zja,du.W październiku i listo
oadzie br. przepracowano po. 
nad plan około 200 tyS. godzin 

I w czynach społecznych. Przy- )l 

. śpieswno oddanip do użytku'!(. 

2 świetlic, Na Widzewie za. )• 
1 kłady pracy ustawią dodatko_ i 
~ wo 7 nowych poczekalni. na I 
11, przvstank11ch tramwajowych i 
)1 ąutobusowych, wybudowanych I 

ł carkowicie społecznie z tzw 
odzysków materiałowy-eh. Z ' 
13.120 drzew zasadzonych w 
br. 12 tys, sztuk wysadze>no 
w okresie je.siennym, a 7. f, 
177.ROO szt. krzewów ozdob. ~ 
nych aż 161 tys, s?:tuk zasa- I!: 
d>:ono jesienią. Ponadto urza· ~ 
dzono 5 ha nowych la.sów f 

i 
przy ul. Radzieckiej i Zakla. 
dowej na Widzewie. gdzie za

s11dzono 106 tys. salbonek IP~-ł 
nych oraz 8 tys. sztuk. krze. 
wów. w:ele zobowiązań podję
tych dla uczczenia VI Zja.zdu 
ma charakter dlugoterm•no_ . 
wy. Uoezniowie szkól łódzkich 

zohowiąza![ s'e -np. doj'.'omór 
w czynie spoleeznym przy~' 

1 hudowie przeds1kola w osie
dlu Pojezierska, a mieszkańcy 

Ksir,żego Młyna wykonają pra. 1 
ce społecrne przy pon.ądko- " · 
waniu ()siedla na sume ok. 200 '
tys. zł. " 

i.. 
Sumulac udział kom!tetń,,. ~ 

1 FJN w· dys'•usji prz .. edzja7.do- il 
wei. Prezydium LK FJN u. 
znało, że aktyw F.TN m. Lo- ! 

1 rtci wykaz~! dużą ofiarność w I 
realizacji nakreślonych zadań. ~I 
Postanowiono ko'1tynuować · 
dyskusję nad kierunkami, for- ( 
mami i metodami dZ.:alania ~· 
FJN I jego komitetów. a " 

, z.wtaszcza w zakresie wspól- ~
dz,ialania z .radami narodowy
mi i ich organami. Postano. 
wiano także rozważyć możli- • 
wość wymi.ainy doświadczeń z i( 
komitetami FJN - W&rszawy, }' 
P.oznania, Krakowa, czy Wro-
cławia. (j. kr.) 

Informacja telefonic7lna 
Straż Pożarna os, 666-61, 

499·90, 
POg()towie Ratunkowe 
PogoW>Wie Mo 

03 
595-55 
257•77 
09 
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TEATRY 

WIELKI - go.c:Lz. 19 „S.llraBz.ny 
d-wó.r'' 

POWSZECHNY - godiz. 16 „Oj
-ciec królowej" 

NOWY - good·z. 15.3-0 „Spra.w>a 
Da.ntona". go.c1iz. 19.15 „cena" 

MALA SALA - go<l!z. 20 „Ra
p.rysy Maria.nny" 

JARACZA - gocliz. 15 30 „Pla
cówlca", godz. 19 „Kartofel" 

TEATR 7.15 - godz. 19.15 ,,.Lez
tem" 

MALA SALA TEATRU JARA· 
CZA - nieczyinna 

OPERETKA - gooz, 19 wWi<t
deń•'<a krew" 

AJLLEKIN - nie-czym.ny 
PINOKIO - nle-czynny 

MUZEA 

SZTUK.I (•un. Więckows·klego 36) 
godlZ. 11-17 

IDSTORII RUCHU REWOLU
CYJNEGO (llJ!. Gdańska 13) 
godz. 10-16 

msTORn WLOKIENNICTW A 
(Pi.amrko•\\1s1ka 28~) godz. 10-17 

ARCHEOT,OGICZNE I ETNO· 
GRAFICZNE (Pl. WoJ.no&ci 14) 
gooz. H-l17 

ŁODZKIE ZOO 

czymne w goodz. 9-15.30 (kasa 
czyiMa de> gooz. 15) 

K 1 N A 

BALTYK - „By? tu Willie Buy" 
(USA) od lat 16 go.dz. 10, 
12.30. 15. 17.30. 20 

LUTNIA .Na.rkotyk" (f.r.) 
od lat 18. tael.Z. IO, 12, 1', 18. 
1R. 20 

POLONIA - „P'aiu.so\yllla" od lat 

18 (<M.) g-0-d.'Z. 10, 12.15, 14.30, 
17, 19.30 

WISLA - •. Wleikle wa.JtacJe" 
od la.t Il (tra0ne.) gO<!IL. 10. 12. 
14. 16. 18. 20 

Wl-OKNLARZ .. Wlelkle wa-
kaoeJe" od lait 11 (!r ) godz. 
10.15. 12-15, 14.15. 16.15, 18.15. 
20 l~ 

WOLNOSC „Cl Wt51Panlali 
mto.da.ieńcy w swy"oCh szaleją
cych gruchotach·' (ang.) od 
!dit 11 go.dz. 10, 12.30, 15, 17 .30, 
20 

ZACHĘTA - „NarlmtYk" od 
lat 18 <fra111c.) gridz.. 10, u„ u. 

16. 18. zo 
STYLOWY - .. Obława'• od lat 

18 (USA) godz. 15. 17.30. 20 
STUDIO „Uicryta fe>rteea" 

(jap.) oo lat 16 goodz. ló.3-0. 
„Kobieta k()t" (jap.) od lat 16 
g(}dZ. 17.45, :1>0 

ADRIA - „M:ochal Wa1lec21TlY'' 
od la1t 14 (.rum.) g-0dz. 10, 
12.15, 14.30, P<>żes:nan ie z _ty
t.u.tern: , . .Ofe·rta matrymon:al
na" od lat 16 c~.-tr.) goodz. 
)17_ 19.30 

TATRY - Bajkt „Dr Zclirówko 
i lew" god:z. 16. 11. Ki.no fi.i. 
mów po.lskich: „Mota.dra.ma" 
od lat l·l go.ci'?.. 10. 12, 14, 18, 
20 

CZAJKA „Pięk.ność d.nla" 
(wł . ) a.d 18'1 18 godz . 17. 19 

DKM - ,,.Ko1bieta i mętż.,cz)"Zna" 

(fr.) ood la.t 16 ga.d!z. 16, 18, 20 
ENERGETYK - n te~ynne 

KOLE.JARZ - nie0 7.vnne 
LOK - ,.Milraż" (USA) O•d la.t 

16 ga.~z. 14.30. „Twa•r<lri !u
d7Je-" (tr.) od Illit 16 go.eh. 17, 
19_4!; 

GDYNIA - „Nie pije. nte palt. 
111ie po·drywa. ale„." (frane.) 
o-d lat 16 godz. IO. 12, 14. 16, 
18. 20 

HALKA „Boha.ter-o\\'1e Tele-
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, 

ma.rku" (ang.) od W U, 1. 
15.15. 17.30, 20 

1 MAJA - „Ara.b-es1ka" oo IBJt 
14 (USA) g<>ciiz. 15.30, 17.45, 20 

Ml.ODA GWARDIA - „Przy. 
gody żółtej waii"ZeoCZkl" od !at 
7 (rad.z.) gooz. IO, ll.45. 13.30. 
„Pożądanie zwame Anada" oci 
la.t 18 (czeeh.-USA) godz.. 15 15. 
17.30. 19.45 

MUZA - „Zyeie rodz'llnne" od 
tat 16 (•PO•l.) godz. 16. 18. ZO 

OKA ,.Za.n.dairm się że.ni" 

(fr.) o-d lat H i:odz. 10, U. 
14. 16. 18, 20 ' 

POLESIE - „NieśmlerteLn1 Flip 
i FJa.p" (USA) oo la.t 11 EOdz.. 
17. 19 

POPULARNE - „Fa.Ista.ff" (hi
szpański) od la.t 15 go.dz. 16.30, 
19 

PRZEDWIOSNIE - „Czas 1y
cla I miłości" (franc.) o-d lał 

18 god·z. 15 30. 17 45. 20 
POKOJ - „Wspaniały R<!.d" od 

la.t 7 (USA) gooz. 16. „Ban
dvcl w MMia.lanie" O<! lat 16 
(V.'I.) g<Jdz. 18, 20 

PIONIER - „Szero.kość geogra
ficzna z.ero" od lart lł {jap.) 
godz . 15.:>0. 17.45. 20 

REKORD - „PLppi" o.d la.t 1 
(szwedz.-NRF) godz. IO, 12, 
„Dzięcioł" a.d la.t 16 (poJ.) i:. 
14. 16. 18, 2'0 

ROMA - •. Wa.Jenka, wojenka" 
ood lat 14 (fra·ne.~rum.) godz. 
15.30, 17.45, ,.Jes-t.e.m niewier
nym mężem" O<! la.t 18 (fr.) 
good:z 10 

SOJUSZ - „WtLjaSl7.ek czaro
dzlej" (węg.) oo la.t 11 godz. 
.17, ,.Syno•wie Katie E lder" 
(USA) o.d la.t 16 godz. 19 

STOKI - .,Jaonkes" ood la~ 16 
(sz:wed!zki) go•cliz. 15.30, J 7.45, 
20 

SWIT - „Zlot<> Macke:nny" od 

CZTERY DNI DO VI ZJAZDU PARTII. 

Dalsze spotkania delegatów 
W całym kraju trwają intensywne przygotowania do 

VI Zjazdu PZPR. Łódzcy delegaci na Zjazd, którzy obok 

udziału w sesji plenarnej, obradować będą w zespołach 

problem()wych, spotykają się ze specjalistami i akty

wem, aby zebraó jak najwięcej materiałów i wniosków, 

które z kolei przedstawią Zjazdowi. Również wczoraj 

takie spotkania miały miejsce. 

W P<>l.sktej Iz;bie Ha.ndlu Za
~ra.ntoznego spotka~ &ę z eks
pertami deiega.t na Zjazd 
Z. Wachowski. I seJwetan KD 
PZPH Lódź-$ródmieście. Podczas 
spo,!Jkania byty a.mawia.ne oro
blemy hamdlu xagrainliczneg;o, a 
m. Ln. prnblerny eks1>0.rtu <A"r· 
robów przemy-stu Ied(J{!e20 i 

p.rzem Y'SlU maszyn wlók~e.nJTll

czych. . * . 
Soekreta•rre koc-nlltetów zad<la

ClO'Wyich PZPR większych lódz
kikh zaokladów praey &potka.li 
się w KL Parthl z dele2atami 
na Zja•zd : A. D'W'Ornicza.Jc!<'m -
I &ek;retairrz.em KD Lódź-Wi

dWW\ M. Ka.cZJk<l'WIS.k:lm - 1 se· 

kreta.mem KD Lódf-BaltLty, St. 
Czaoplą - szwacz.ką z ZPDz. 
uOltn1.pia ''t St. Lu.ka1Sita.k.iem -
sta.rszym ozyścia.rzem w ZPW 
>m. WLo5'ny Ludów, K. S<>bcza.k 
- bryg.adzi.s·tiką w ZaJ<ladach 
Wyro·bów AZJl>estowych, Dys.Ku
t()Wa.no o pra.t>lemacil ro.zwoju 
partii i da..•womaJen-La jej stru.k
tury. Moięd1<./ >nnyuni mówtO·n.<> 
o k()rnlecl'Jllości daJs-z,ego wmac
n ia ni.a szeregów pa.rtyjnych. 
u.spra w1niainia dziiałaJJoośd bere
n()wych grn.p partyjnych. w:e
le ~11Ma.gi poświęcono zeb-:-aalio.m 
pa.rtyjnym. które mu-szą zaw
sre być fa rum dla &praw n.aj
waźniejseych I najisto>Lniejszych 
środow1ska, w którym da.na 

Odznaczenia Janka Krasickiego 
dla nauczycieli 

· Wczoraj w ZŁ ZMS odbyła się 
mila uroczystość wręczenia Od
znaczeń im. Janka Krasickiego 
zastużonym opiekunom szkol
nych organizacji ZMS i działa

czom oświatowym. Złote OdZJJa· 
czenla im. Janka Krasickiego o
trzymali: H. Konarzewski 
dyrektor XXVI LO, H. Pilar
ski - z-ca dyrektora UR ZMS; 
Srebrne - B. Andrys nauczyciel 
XXV LO, R. Malinowski - o
piekun organizacji szkolnej ZMS 
I LO; Brązowe - W. Bieniek
opiekun org. &zkol. ZMS w Za
sadniczej Szkole Łączności, M. 

EJme, M. Gęs - d:z:lalacze oświa
towi UR ZMS, A. Klimkiewicz -
opiekun org. szkol. ZMS w Tl!Ch
nikum Lączności nr 2, J. Lądze

wicz - działacz oświatowy UR 
ZMS, T. Mackiewicz - opie
kunka org. szkol. ZMS w Li
ceum Ekonomicznym nr 4, R. 
Ratajczyk opiekun org. 
szkol. ZMS XXIV LO, R. Ru
diuk - przewodniczący Komisji 
Młodzieży Szkolnej ZŁ ZMS, Ł. 
Ruźyło - opiekunka org. szkol. 
ZMS w Technikum Chemicz-
nym. 

(j. kr.) 

Sezon zabawek 

Większe dostawy - większy wybór 
del przygotował zabawek za 

kilkanaście milionów złotych. 

Hurt jedynie w IV kwartale 

zaproponował rozprowadzenie 

zabawek za 16 mln zł. · 

Sklepy z zabawkami pełne 

są towaru. Kupujących rów

nież nie brakuje. Na ogół -

jak nam powiedzieli nasi 

Czytelnicy - W:tbór nie jest 

trudny. Więcej sprowadzono 
niż zwykle lalek i zabawek Wśród zabawek n.je ma, 

mechanicznych. Rodzice na- niestety, nowości. Spodz!ewa-

rzekają jedynie na brak ko- ne są tylko, podobno bardzo 

ni na biegunach. Zarówno przyjemne maskotki czeskie. 

detal, jak i hurt przyrzeka- Import stanowi jednak nie-

ją jednak, że w najbliższych wielki procent całości dostaw. 

dniach powinny nadejść spo- Sklepy zaopatrzone zostały 

riziewa:ne dostawy tych zaba- również w sztuczne choinki, 

wek. które cieszą się coraz więk-

J ak twierdzą kierownicy szym nowodzeniem. Obecnie 

sklepów, na ogół poprawiła r?zprowadzono ich już 15 ty-

się jakość zabawek i ich este- - sięcy, a jeszcze k~lka1 tys. 

tyka, a także estetyka opa-- jest w drodze. Mo.zna bez 

kowań. Panuje także opinia, trudu kupić także komplet 

że zabawki są trwalsze. Na lampek na choinkę oraz o

tegoroNne święta nasz han- zdoby. W hurtowni leży jesz
cze 70 tys. żarówek do ta

kich kompletów. Oby tylko 

detal zaopatrzył się w nie 

w porę. '(Kas) lM 18 (USA) go&r 10, U.30. 
15, 17 .30, 20 

DYZURY APTEK 

Tuwima 59, Rzgowska 147, 
Piio.trke>wska 307, LLmamowsJcte
go 37. Gdańska 90, Pl. Wa.Ln<>
ści 2, Obr. Sta!j.ngradu J5. 

DYŻURY SZPITALI 

Klinika Pol.-Gln. AM - Ul. 
Curie-Skłodowskiej 15 - ctziel-
1\1.ica Gó!"na. 

II Klinika P<>l.·Gin. AM - ul. 
Sterlinga 13 - z dzieln:ey Sród
m:-eś:::·1re poradnie 1 .K" ut No
\.\"C1tk''. 60 i Koip-cińsk iego :l2. 

Klinf.l<a WAM - ul. Fornal
skiej 37 dizie·lin ica Polesie 
oraz z dzi·elniocy $Tódmi.esc1e 
po1ra•dln!-e „.K" wt. Pio1brkoł\Vska 

107 l P i·a.trtkow•sika 269. 
Si;pital im. H. Wolf 

Lagiewnlcka 34/36 
BaJuty. 

ul. 
dzielnica 

Szpit<al im, H. Jordana - ul. 
Przyrodnicza 7/9 dz.lelmea 
Widz.ew. 

Chirurgia poludn!e - Szpital 
im. Jo.rda111a (Przyroidnicr.a 7/9) 

Chirurgia północ Szpital 
im. Jo.rdaona (Przyroodnicza 7/9) 

Chirurgia urazowa - Szpital 
;!an Bi0eig.ański·ega. (Kmiazlewi-
oeza 1/5) 

Laryngologia Szpital lm. 
Piro0g,0<wa (Wó1C'zań..~ka 195) 

Okulistyka Szpital im. 
Jonschera (Miftia.nowa 14) 

Chirurg.la 1 laryngo.Jogia dzie-
cięca Instytut Pediatri.Ji 
(S.p1>rna 35/50). 

Chi.rurgla szc-zękowo-twa rzo wa 
- Szpital lm. Ba.rllck::leg-0 (Kop· 
cińsklego 2.2). 
. TOk.sY'kologia - linsty<tlllt Me· 
dycyiny Pr.a.cy (Teresy 8). 

NOCŃA POMOC LE~ARSKA 

Nocna pomoc lekarska stacji 
Pogotowia Ratunkowego przy 
ul. Sienkiewic~ 137, tel. 666-66 

DZIECI-
Ju1l'.1tta i E)wa. StarolSbeckie za

mieszkałe Curie - Skłodowskiej 
47 biorą udział w naszej akcji 
od sa.mego poozątiku jej isln :<'
nia. Ty1m ra,7.e·m przekazaty 
pa.cz.kę z odZJiec;ą I zaba \\"kam l. 
Po r a.z d rn.g; ucze.s.tn i czy w -
a kej.i Jaro.•la•W Za,o<Jolsk: Bie
gańsk'.eg<J. 18). Zl<>i)i zaba,;,-ki i 
książtll'! . Natomiast p<> ra;z pierw
szy odwi€d'Ziil onaszą reda.~cję 

• Spotkanie autorskie z war. 
s-zawskim p-oetą młodego poko. 
lenia, Jarosła,vem Mark:iewi· 
czem nt. „Poeta we>bec wspól
czesności", o godz. 18,30 w lo
kalu ZLP (Mickiewicza 8) III p, 

• · Pl'Ojekcja zestawu filmów 
o sztuce, dla plastyków zatrud
nionych w przemyśle, o go-Oz. 
14 w Muzeum H~s.ta.rii Wlókie:n. 
nlctwa (Piotrkowska 282). 

łlł Pro,tek~ja zestawu tilmów, 
o godz. 17 w sali 702 Da.mu Te
chn'-ka (Plac Ka.muny Pa.rys
kiei 5a) . 
•· „Psychologia małżeństwa" 

- prelekcja o godz 18 w DDK 
Poles!e (Wapienna i5). 
•· Dzl§ (w godz. 16-19) i ju

tro (w godz. 17-20) kasa LDK 

p()dstawowa QII'ganiza.cja. pa.r
tyj na d'Z.lała. 

Sprawy działalności zwiąri:~ 

kowej i wynikające lńąd 

wnioski do przedstawienia o· 

bradom zjazdowym były h 
matem wczorajszego spotka

nia delegatów na VI Zjaw. 

partii: Julii Dubla - tkaczki 

z Połudn. Łódzkich Zakładów 

Przem. Jedwabn., Heleny 

Gradowskiej prządki z 
WZPą_ im. 1 Maja, Marianny 

Wieczorek - przew. rady za
kładowej z ZPW im. 9 Maja, 

Anny Mroczkowskiej - prze

wodniczącej WKZZ i Józefa 

Wiślickiego - montera trans

formatorów z Fabryki Trans

formatorów „Elta" .z przed

stawicielami łódzkiego ruchu 

związkowego, d•ziałaczami 

WKZZ, ZG Zw. Zaw. Włók

niarzy oraz rad zakładowych, 

W szcvrej I bezpośredniej 

ror.zmowie wymieniono poglą

dy na szereg niezwykle istot

nych zagadnień, wskazując na 

potrzebę usprawnienia struk

tury organizacyjnej ruchu 

związkowego I jego funkcji 

reprezentanta i obrońcy in~ 

teresów świata pracy, ściślej

szego sprecyzowania za.kresu 

działania i kompetencji zwiP;z

ków zawodowych w oparciu 

o ke>nkretne uprawnienia, 

współd'Ziałania odpowia. 

dzialności w załatwianiu wał:

nych spraw ludzkich. 

Wskazując na olbrzymie 

znaczenie działalności związ

kowej w miejscu pracy, pod1 

kreślono potrzebę wykrysłe.

lizowania odpowiedni.ej połi• 

tyki kadrowej zabezpieczają

cej autorytet oraz wat'U'llki 

dla ściślejszego współdziałania 

h1stiancjl związkowych z. za

kładowym!. organizacjami 

związkowymi. (y) 

O noiwych 'l:a.dllllliac.h 1 szan• 
11a.cll teamrui, w SILell'OJdm kon

tekście tY'C'i& a.rtystycz.neg <> 1 
ep()teo21nego, móWliomo wc?:o·raj 

PO<docza.s ~kal?lia z delegatem 
na. VI Zjarz.d, a.ltto.rem Wojcie

chem Pila.mkńnn. Najistotniej

szy nu•rt wypo"Wl\e<lizd przedsta· 

wiciel:i. Ś!'Ooda.WILska W\iąizaJ się z 

rolą tea.tru jaJko czynnika. 

klsz:tałtuj ą.ceg() wya.braźnię &po

leczną, po.staiwy i łwiado.mość 

111Jdzi. 

Poruszano także kwestię ana• 
chronicznej st.."'UJctury orga.ni
zaeyij nej tea.brów, sporawy byto
"'"' a•rtystów, w tym re'lt 1 
emerytur śpiewaków, tancerLY, 
a.k;t<>rów tea;trów la.lkowyeh i 
>n. (ka.t.) 

Jerzy D0obrD"ń·o.IJ$01ct (Jara.c:ZJa 46). 
Pooa.rowal h·uśtawkę. o<iz'eż, 

()buowie i to.rn i·ster. Od-z.<eż o
trzyma.liśmy cod Jwhka 1 An
d.rzeJa Be.cków (Al. Kościus1'1ki 

99). \Vsz~"stk.im d'Z:ęikujemy. 

Prz~1pa.mi'namy, że dary pr2Tl· 
muj.emy d() 16 t>:n. (śro<ia) w 
go<i·zLnach Cod 10-16 w sekre
ta ria.c i·e na.s1.ej redia k.cji (P "ołr• 
ko.,,.,isrka 96, III p.). (kas) 

(Traui;iutta 18) sprzedaje karne
ty dla członków Dyskusyjneg() 
Klubu Filmowego. 

B· Emeryci serdeC'l.nie dzięku
ją dyrekcji I radzie zakładowej 
S"pitala Chorób Płuc w Lag!ew. 
nlicach (Okólna 181) za za.rganL 
zowanie bardzo miłego spotka
nia dla b. pracowników szpitala, 

B• Os()by, którym od sierpnia 
do 13 listopada br. sprzed re
stauracji „Chłopka" w Ksawe
rowie pow Lódź oraz sprzed 
sklepu spożywczego w Ksawe
rowie skradz'.ono rowery męs
kie, pro.zone &ą o zgłoszenie 
się do KO MO Górna (Wó\<:7ań_ 
51ka 250) pok. 30 w l'!odz. 8-11; 
celem .złożenia zez.nań. 
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PRACOWNICY POSZUKIWANI = w = ~ ygodne, ~raktyczne ~ 

IDBUWIEI 
PRACOWNIKA na stanowisko STARSZEGO KAL
KULATORA ROZLIC:lEN zatrudni natychmiast w 
podległym oddziale - Zakladzl11 Stolarki Budowla
nej w Ksawerow10: kolo Lodzi - Przedsi~biorsLwo 
Produkcji Prefabrykatów I Elementów Budowla· 
nycb w Strykowie, ul. Batorego 23. Wymagane 
kwalifikacje: Technikum Drzewne lub Inne o po
dobnym charakterze, względnie średnie ekono
miclne I staż pracy na podobnym stanow1slw. 
Wynagrodzenie wg. Ufładu Zbiorowego Pracy w 
ąudownlctwle oraz prawo -do premii. Kandydatów 
prosimy o zgłaszanie się w siedzibie przedslę· 
blorstwa w Dziale Zatrudnienia I Plac w godzi· 
nach 7-15, w soboty do aodz. 13 (tel. Stry· 
li.ów 25). 8278 k 

od -ao 
od czytelników do czytelników 

„ JESIENNO - ZIMOWE 5 I • KRAiowe 1 z 1MP0Rru ·e== 

Niedole chałupniczek 
e na każdą okazję 

E I e 5 „ po cajq_ 
. = i SPECJALISTYCZNE {jj\ § 
~ SKLEPY OBUWNICZE ~ ~ 
~ ~~ § 

1 ul. Piot1kowska 41 ~ . . 
- i WYŁĄCZNIE Z OBUWIEM § 

~ MĘSKIM i CHŁOPIĘCYM § 
i ut Piotrkowska 111 i 
i 5 

· ~ ul. S t r u g a 4 ~ 
i: = . . i ' WYŁĄCZNIE Z OBUWIEM i: 

E DAMSKIM i DZIEWCZĘCYM ~ 
R11m1111m11n11111n11111n1111111111n111nn11111f 

OGŁOSZENIA DROBNE 

MONTEROW SAl\10CHODOWYCH, operatorów 
ciężkiego sprzętu budowlanego z uprawnienia
mi na spychokoparki „Białoruś", dźwigi samocho· 
dowe I sprężarki elektryczne zatrudni natychmiast 
Przedsiębiorstwo Sprzętu Budowtanego i Usług 
Transportowych w t.odzl ul, Ternsy 91. Zgłosze
nia przyjmuje dział kadr I szkolenia zawodowe
go w godz. 1-15. 8230-1< 

KIEROWNIKA magazynu surowcow branży me
talowej zatrudnlą od zaraz t.ódzkle Zaklady . 
Aparatury Elektrycznej „Aparel", Lódż, ul. Gdań-1 
ska 138. Zgłoszenia przyjmuje dział zaopatrzenia 
w godzinach od 1 do 14 - telefon 609-06. 8295-k 

STOLARZY, murarzy, pomocników murarzy, elek
tryków, malarzy, palaczy c.o., ślusarza hydrauli
ka zatrudni natychmiast z terenu Lodzi Przedsię
biorstwo Remontowo Budowlane Handlu We
wnętrznego w Lodzi, ul. Piotrkowska &7. 

PRZETARG. 

Wojewódzka Hurtownia Tekstylna w t.od:&I, ul. 
Brukowa 6 ogłasza przetarg ograniczony na samu
chód „Nysa" 59, furgon, Przetarg odbędzie się w 
dniu 15 grudnia 1971 roku o godz. 9 w gmachu 
przedsiębiorstwa przy ul. Brukowej 6. Cena wy
woławcza 26.000 zł. Wactium w wysokości 10 proc. 
ceny wywoławczej należy wpłacić w przeddz.ień 
przetargu w kasie przedslębiorstwa. Samochód 
można oglądać w dniach 6, 7, 8, 9 grudnia 1971 

roku w godz. 12 - 15 na terenie przedsiębiorstwa 
przy ul. Brukowej 6, 8539-k 

Dr ZIOMKOWSKI, skór- WOZEK space.rowy nle
ne - weneryczne, 16-19. mi-ecki. nowoczesnysprze
Piotrk<>wska 59, oprócz ci.am. Zgtlet'.ska 125-b 
sobót 3360 it MASZYNĘ san.oollkową -

ZAKLAD to<to,g,raflczny ręcimą Nu 8, szeir. ro,b. 
FURGONETKĘ „.Ford A.n
gili.s" - sprzedam. Tel. 
:!36-15 3174 g UWAGA mle;;.Z!kańoey o- w wo.J. lód:z.kLm .&prze- 55 om - sprzedam. Tel 

siedil.i Teo.flllów i Koo:i.- dam. Oferty „3400" Pra~ 590-88, po godJz. 16 
ny. Sk.lepy „Fo•to~Opty- sa, P io1'rikowska 96 
lka" µrzy ud. La.nowej PlANINO kcm.c-ertow• 
nr 85 ('?BWlilom handio- PIANINO „Sch.rOder" - .,Arno.Ld F Lbliger" &prze-
wy I p.) i p,rzy ul. Ka- s.p.rzedam. Tel. 348-83 da.m. Wólcza.ń!Sk.a 168 m 
spr2.a1k.a n:r 2S rea.ll1zują 6, po 17 3279 g 
IWIS'7.Y15'tkie recepty na o- MASZYNĘ de> szycia FUTRO l>~OOWce 

„VOLKSWAGENA 1200" 
s.przeda.m. Tel. 2J9-i4. 
Oll!laida,ć: Nartttow"J.Cza 18 

„MERCEDESA V 170" -
„prz.edam. Tu.r~'CO<Wa 2.2 ~~~· ig:J~iewy~~~·n~~ ·k~·U6~~~~~~ow~mer~~~~~. grzuiety S>P.t':reda.m. St.an Radaog.oszc-z 32.40 g 

! llk"el k k j maly kr-eden.s - ka•u.ka- ld.eaJ.ny. Tel. 301--00 
~~ s 

1 
. o.r~~~i k s.ki. o.rze-ch. 57.atę-ga.rde- 3 TONY węg.la 1 koksu. „PEUGEOTA 4M" tanio 

robę. fotele, kriz.e.sla, stó 8 n.owych krzeseł sp.rze- s.prz.edam. Kad:lu.bka 7 

„Redakcjo, pomóż mi znaleźć pracę chałupniczą, od
powiednią do mojego stanu z1lrowia. Jestem po cięź!.iej 
l)pera.cJi serca. Obecnie lutuję i montuję ża.rówki do ze
sta.wów choinkowych. Ta praca wyczerpuje moje siły. 
Męczy mnie też przynoszenie i odnoszenie towaru". 

f'o naszej interwencji przy
dzielono Czytelniczce lżejszą 
pracę - klejenie kopert. Nadal 
jednak 2-3 razy w miesiącu 
sama musi przynosić materiał 
i odnosić gotowy produkt. Cza
sem pomoże jej 12-Jetnl syn, 
zarywając lekcje. ojciec, jeśli 
pracuje na popołudniowej 
zmianie, lub jakiś życzliwy tak
sówkarz. W podobny sposób 
radzą sobie tysiące chałupni
czek Rzadko które zaltłady czy 
spółdzielnie prowadzące pracę 
nakładczą, własnym transpor
tem dostarczają do domowych 
warsztatów materiał i odbiera
ją gotową produltcję. Podobno 
na ten cel nie ma samocho
dów. A jeśli nawet są, to sta
re, mocno zużyte. przez to cią
gle psujące się. więc lepiej na 
„jC"h po1noc" nie liczyć. 
Funkcję zaopa.trzeniowca 

magazyniera, wyczerpującą si· 
ly fizyczne I zabiera.fącą czas, 
zło:ó<>no na barki kobiet. One 
to bowiem stanowią wieltszość 
załogi licząrej około i2 tys. 
chałupników, zatrudnionych w 
łódzkkh I wo.fewódzkkh „pio
nach" - WSS, PSS, WZGS, 
Z.iednoczenia Przem. Tereno' 
go, Zwia?:ków Spóld7Jelni Pra„ 
cv, spólclzielczoścl inwalid7klPj 
i • Z każdym miesiącem zwię
k<rn się lic7.ba chalt1pnik~w. 
poniewaź system pracy nakład
rze.1 kryJacy „ sobie spore re-
7.erwy wzrnc:tu z::t.trudnienia ko-
biet r7.PCzywi~cie ro7.wlia ~ię. 
Przy niewielkich neklertarh, 

cujących w systemie pracy na
kładczej, będącej przecież dla 
wielu. z ni.eh jedynym źródłem 
utrzymania. Czy wystarczają
cym? Otóż to. 

„za wykonanie damskiej 
sl<ładanej parasolki otrzymuję 
3.20 zł - pisze w liście do re
dakcji jedna z łódzkich cha
łupniczek, którą choroba dziec
ka zmusiła do przerwania pra
cy w fa bryce J zajęcia się cba
lupnic.-twem. - Ze.by za.rÓ-btć 
choć te 850 zł, bo dopiero wte
dy nabywa się prawo do urln
pu I innych świadczeń, muszę 
ciężko harować po 12-14 go
dzin dziennie. W ciągu 8 godzin 
jestem w stanie zrobić zaled
wie 5-6 parasolek. A ile się 
nadenerwuję nim przyślą ma
teriał. Nieraz cały tydzień nie 
mam czym pracować, a w na
stępnym każą wszystko odra
biać". 

Ch.ałupnlczk1 z kutnowskich 
Zakładów Przemysłu Ternno
wego za uszycie bluzki z dłu
głm r~awem i mankietem o
trzymują 5 zł. Pracują po 12-
14 godzin, żeby coś zarobić. 
Inne znów szyją bieliznę dam
ską I męską. Zarobek żadnej 
z tych kobiet nie przekroczył 
w ub. roku 1.700 zł. Za to cze
kają na dostarczenie materiału 
do produkcji 3, 5 a nieraz na
wet I 10 dni. Najwyższy zaro
bek w ub. roku w S9óldzieir1l 
Pracy 11 Uranium" w Kutnie -
wiązanie siatek gospodarczych 
- wyniósł 1.500 z!. Też przy 
14-godzinnej pracy. Więc pis!ą 
kobiety: „praca lekka, ale zu
p1>łnie nieopłacalna. żeby 7.a• 
robić 1.000 zł, pracować musi 
cała rodzina''• 

Te zaś. które szyją dla •. Dia
ny" biustonosze r~.50-5 zł za 
sztukel pytaia: ,,dlaczei:o wraz 
z obniżką cen materiałów ob
niżono płace'?". 

Pr7ectsiebiorstwo ,.Las" w 
Piritrk0wie Tryb. powier78 ch'l
łupnlkom zbijanie skrzynek do 

drożdży. Po drewno koblety 
muszą same przychodzić i wy
bierać je spośród desek i de
seczek składowanych na placu. 
Bez względu na pogodę i po
rę roku muszą sobie same 
przygotować materiał do pro
dukcji. 
Kilkadziesiąt tomaszowianek 

obszywa chusteczki, otrzymując 
63 gr ,a szt1.1.kę. Zarobek w 
porównaniu z chałupniczkami 
innych branż nawet niezły, 
ale.„ obrywą im się z urlopów 
po 2, a niekiedy i 4 dni. Bo 
tak skraca się termin zwrotu 
gotowych chusteczek, że nie są 
one w stanie w ciągu kilkuna
stu dni wykonać miesięcznej 
normy. Tym bardziej, że same 
muszą kupować nici do obszy
wania, a nie zawsze n1ogą o
trzymać w sklepach odpowied
ni kolor. 

Długa jest ta lista żalów I pre
tensji. Wiciu z nich dałoby się 
uniknąć, gdyby była dobra or
ganizacja. pracy I większa kon
trola jednostek nadrzędnych, w 
jakiś sposób odpowiedzialnych 
nie tylko za produkcję, ale I 
za wynagrodzenie chałupników. 
Nie· zawsze ich niskie zarobki 
wynikają z ustanowień Woje
wódzkiej 1 Łódzkiej Komisji 
Cen (przykład z bluzlcą za 5 
zł). Najczęściej te skromne, 
wręcz ubogie uposażenia, są 
konsekwencją bałaganu organi
zacyjnego, wygodnictwa „plo
nów", a także nieuczciwości 
kierowników rodzielających I 
przydzielających surowce do 
produkcji. lekceważenia potrzeb 
kobiet. które ze względu na 
chore czy kalekie dziecko bądt 
na swój stan zdrowia, muszą 
zarabiać na swoje l rodziny u
trzymanie we wtnsnych czte
rech ścianach, nie zaws7e prze• 
cleż wygodnego miP.szkanla. 

Należałoby też _wzlą~ pod u
wagę wołania o stworzenie wła
snej organizacji · czy zrzeszenia 
zawodowego, które broniloby 
praw chałupników l reprezen
towało ich interesy. Rada K<>
biet może jedynie zasygnalizo
wać problem chałupniczej 
krzywdy, 

G, BARGIELOWA 

:~~tcJ.~C:-~~~· ~~m~ef.'kas1~~e s3~~~eg daim Namwowioza 75-d~I_O ZAKOPANE! Odnajmę 

lnlrfatywle i gosoońernn;lrl 
możria bowiem zwiek~?Yt!, 
szczególnie w małych m\'lsterz
karh, miejs<"a pracy dla kobiPt, 
które z rM.nyf'h orzyczvn nie 
mogą podjąć pracy w fabryce, 
a 1ednak muszą pracować I 1a
rahiać. Nie bez znaf'1enia jest 
l ten fakt. że chałupnictwo u
zupełnia produkcję towarów 
pos•uklwanyrh na rynku. Ta 
forma pracy sprzyja też pro
dukrii krótkoseryjnej, co odpo
wiada potrzebom konsumentów. 
Chcąc jednak właściwie l pra

widłowo realizować te zamie
rzenia trzeba szybko u por< q
kowae I rozwiązać szereg na
brzmiałych spraw z zakresu 
organizacji pracy i warunków 
soc.ialno-bytowych. Listy do re
dakcji oraz skargi, jakie bez
pośrednio wpływają do zar7.ą
dów powiatowych i dzlelnlco
wych Ligi Kobiet, przedstawia
ją obraz trudnych, niekiedy 
wręcz tragicznych warunków 
pracy ludzi, których niełaska
wy los włączył do kręgu cha
łupników. 

1n1111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111i1111111 
d.aJmti, gaird si>rze KUPIĘ ma.szy>n~ dz"9- Lnstrtu.cJi OO miej!S(! w 
11am. Mlies.xkaatle na Ui - WYDRA - du.ży szalowy wią.rską 8, dwuptytową koom.f0orto1\\"IQ uirząd,z:o,nych 
~.;„~.,. w b!o.kaoh, na-J k~2erz (ci.ę.mmy brąiz) l ma.szynę poń<:zo.szmc.zą pokojach, tel. 29-41 
„.~ . ..., ' s.,,.,,.,da,m, wl. N11>ru,t.<J.wi- (<>k.rą,'"'ą wzorkówkę) u-
ICihętniied Kar-0.1ew. Tel. cza 75-<i m. 10 ;gien;' 10 JJu.b 12 _ stan 
194-07 111 67 g ba.nqzo dOlbry - Eu,ge-

MAGIEL sprzedam. Pl. n ilu·sz Hoj.da, WleHczka, 
PLAC 114da,Ją.cy się pod Wohno..śoci 111 m. S uJ. Bedlllaraka a m. 5 
bwdowę ga.ra~y S'Prz.e- DUZY fill.OldendJro.n i fldam. Gara.Z de> wynaję-
11::ia. W-74, go.d.'Z. &-.14 kus si?rzeda.m. 01.sizityń

ska :U-3ti, po 11 
PIEC c.o., 2,5 m i kalo
n'i'.ery epnieda.m. Tel. 
535-m, g-o<l:z. 17-21 sobo
ta i 7-11 nie<i2.lela 

KiARUZEL"Ę tańcucho·wa ZBIOR :z.na.czków r.le 
(20 m~ej&e), WQ.io.n mie- m ieckilcll do 1945 r. tY'I 
&ZikaJiny, slloomlerz. buś- ko całość - sprzed.am KUPIĘ ilrukuibatoT. Ofer-
tww!ki ma.l-e - sprzedam. Oferty ,,3228" Prasa. ty „3312" Prasa, Plottr-
Brev.1ka,, KraJOOw. Mark- P~otrkO'Wska 96 kowiska 96 
cllle'WlS'ki.eg<> 24 B 8307 ------

KOZUSZEK-ku rtkę bul- KułIĘ ,.Syrenę" fa.bry-
MAGIEL eleklłlryc2:11y - ga.l\Slki. enc>-k1Jo,pectię PWN cz:n,e .111ową - wa.rune-k 
&prlieda.m. Kl!l:Lńskiego 13 tomów - sprzedam. I tanio. Dz!wonić: 301-26. 
H4-ł ilY/.ll g N aru1oowlcza 7.3-<L-1 o w-e"l'.'Il. 264 P<> 19 

TELETYPISTKĘ biegłą 
za,bru•dT>l rect.a.lreJ a PAP 
Tel. 3<R-75 godz. 7-14 

SPRZEDAM luib wyd:zie.r
źa~\'lję w Pabianica.ch, 
Ne>wotlk.i 6 (w podwórzu) 
IOłkal o pow. uż~"tk.owej 
27-0 m kw. Zglos.:z;enia: 
Belcha"tów, tel. 5 

DWA PO'koje rz; kuochn.lą. 
t'ozkta.de>we na Osiedl·u 
Mia.dych na Karolew1e. 
zamienię n.a 3 poJrnje z 

r
il'!li..'-'-"-"'-'-'~'-'-'-'-'-"-'-''''"°~"''-''~°"'~°"''''~'"-''-"-'-"-"'''-'-"-"~ kut~hn:i-ią na tym samY'm N I E Z B Ę O N V ~ teretntJe. Tel. 294-07 

w GOSPODARSTWIE DOMOWYM PROSZEK ~ :ta~~:!~:'vo n~J~~~~~lj 

I Do PRANIA ~w j-ednor0odzl.nnym dom-
2 ku. Platn·e z góry za 3 

.IP O L L E N All ~ lata. O!erty ,.3188" Pra-
~ sa, P iotrikow.ska 96 

Coraz bogatszy aooirtyment tkanin i odZiieży z włókien ~ 
2 · sztuoznych i syntetycznych stworzył koniec7lnooć przygoto- ~ PANIENKĘ do pokO'ju 
~ wania odpowiednich preparatów do pra.ni&1 tych wyrobów. ~ p.rzy)mę. P~o.ltrkow·.ska 

Ten wlaśnie problem podnio
sła na spotkaniu aktY\VU ko
biecego z sekretarzem KC 
PZPR SzY'dlaklem, jakie nie
dawno odbylo się w Lodzi, 
przewodnicząca Woj. Rady Ko
biet - Danuta Mikołajczyk, do
magając się rozwiązania spraw, 
które powodują, Iż obecna or
ganizacja pracy nakładczej nie
wiele odbiega od wczesnokapl-
1alistycznego systemu. Swoje 
„oskarżenia" oparła na mate
riałach dowodawych, które do
starczyły sam~ chalui>niczkl. O 
tym, co le boYI. przeszkadza w 
pracy I w uzy&kiwaniu lepszych 
zarobków, wypowiedziały się w 
specjalnej ankiecie zorganizo
wanej przez Woj. Radę Kobiet, 
którą po prostu zaniepokoiła 
tak duża ilość skarg ludzi pra-

NTU 303-04 odpowiada 
WIĘCEJ ODPORNOSCI 

PSYCHICZNEJ 

UCZĘ!Q SZKOŁY OGRODNI
CZEJ, Ozy jest zarządzenie, któ
re by mu po-zwalało na okres 
epidemii grypy zawiesić zajęcia 
praktyczne na powietnu? Bo 
ch<>riaż kaszlemy i kichamy, to 
jednak dwa razy w tygodniu 
musimy pracować w szkolnym 

Nde wierzymy w to, aby w tym 
szalenie trudnym dla nas 
WS'Zystklch okresie 111au.czyciele 
specjalnie v1rymyślali zajęcia w 
polu, narażając uczniów na 
przeziębienia. Ale też epidemil 
grypy uczniowie n<ie mogą \vy_ 
korzystywać jako de>datkowych 
wakacji. Proponujemy więc: 
trochę więcej oclpomości psy-
chicznej. (g) 

ogrodzie. .-~~~~~~~~~~~~~~-

RED.: żadnego takiego zarzą. 
d.zenia nie znamy. Wiemy nato
m\a,st, że jeśli 40 proc. ucz. 
niów w danej szkole choruje i 
potwierdza to s.pec:jalnym orze_ 
czenlem lekarskim, miejska lub 
poW::atowa Stacja San.-Epid .. 
wówczas dyrektor szkoły zawlie
sza na 5 względnie na 7 dni za_ 
jęcia lekcyjne. 

W s?:kolach rolnlezych 1 ogro
dniczych zajęcia praktyczne na 
powietrzu są zawsze w okresie 
zimy ograniczane do minimum. 
Jednakże są takie prace, które 
w szkolnym gospodarstwie rol
nym muszą być przez uczniów 
wykonywane przez cały rok. 

Komunikat 
UPRZEJMIE ZAWIADA-

MIAMY NASZYCH PT 
( CZYTELNIKOW, IŻ W 
( ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ 

OBECNIB EPIDEMIĄ GRY
( PY, ZMUSZENI JESTEŚMY 
ODWOŁAĆ PORADY PRA

< WNE UDZIELANE W LO
<. [{ALU REDAKCJI PRZEZ 
RADCĘ PRAWNEGO. 

0~ Przemysł chemii goopodairczej chcąc zas.pokoić potl."Zeby ~ 2173
-

9 3191 g 
społeczeństwa w tym zakresie dostareza corocznie na ry- ~ 

~ nek nowe preparaty coraz doskon::.ilsze, wydajndieisze iRbai:- ~ !~~~!ma: ~~k~l~li~~ ~~~ 
~ dziej przystosowane do praillia nowoczoonej o :meży. a.ci- ~ No>w1e :zJloitma.. Nam\o.to-
~ borsJde Zakłady Chemii Gospodarczej przygotowały deter- ~ wa. :M 3203 2 2 POKOJE, kuch.n1a, blo-
ltll gemowy proszek do prania „POLLENA". 0 kl, uJ. Ni2S>Za.,...Jl'amie.n.ię 
2 Właśnie dzięki zastooowQ!IliU nowoczesnych urząd.zeń ~ na 3 po,kc•Je 1uib ró\rno-
2 i techno1ogii produkcji osiągnięto unikalne walory proszku. ~ MŁODA ma.gJsiter po.szu- rzędne - blo•ki w :innej 0 2 kuje sa.mooziel.ne.go po- dzie.1niicy. Oier.ty „3226" 0 Gotowy produkt ma postać d·robniutkich kuleczek, we- ~ koi•u su.blo'1<3'torskiego Ptra,„a, Pio,trkow.stl<:a 96 
~ W!lątrz pustych, dzięki czemu zwię~za się powierzchnia ~ Oferty „312.17" Pra.sa MALZENSTWO po.szu.ku· 
2 styku z wodą, a to właśnie gwarantuje idealną rozpusz- 2 Pio.trlww1S,ka 96 je nlek.rępu,jące-go po.ko-
0~ czalność zarówno w ciepłei· J"i.k i zimnej wodzie. 2~ ju z kueh>nią. Dzteln'.ca ~ ~ MAŁŻEŃSTWO bezdzlet· b . • O' 3?? ' ~ Proszek ,,POLLENA" i·est więc ba.rdzo dogodny w uży- ~ o C•Ję.na. ,-e.rt;· , .. -2' ~ ~ ne pos·zUJkUj·e. po1lrnJu na Pra>a. Plomr.kom&ka 96 2 ciu, a poza tym ma przyjemny choć intensywny zapach. 2 rok. Wiadomo-ść: Piaot:--
~ Proszek jest ba!'dzo wyda.jny, w czasie prania tworzy ob- 0

2 
ko\\'Ska 157 (siklep), tel MLODE malż.eń.•·""·o pu-

~ k ~ 623-<l2, BaJ.cerski n •e pc15'Zą1 ku,je pc1ke>j u i. 0 fitą pianę, a kąpiel piorącól ma ba.rwę mleczną. Prosze ~ n'ekrępu.ją.cym \\·ejśe'.-em 
~ „POLLENA" jęst szczególnie polecany do pranfa tkanil!l ~ orerfy .. ~frW Prasa. 
~ z włókien syntetycznych i sztucznych. Poza tym preparat ~ ~:-i:0~~f.,!;~ gg~~j.~uO: P .-0trko'";s,ka 96 

UCZENNICA do za,kla,diu 
tryoz,jeI1S1k.ieg·o po,t.rzebna. 
DlU!l!'OłSZ& 2 33i2 g 

PREZ. DRN Lódź Pole.s!ol' 
lnspeID40ll'M Oświaty u
nieważnia, zagubio.ną leg. 
slu.żbOl\\'ą nr 316/71 wyd. 
7 crerw.ca rn7'1 r. na na· 
zw!•sko Alicja Martyntai.4'. 
C'.-esZlkmmk'.ego 7 

POSIADAM gotówkę 
200.000 z.t. oeze-ku.ję pro· 
po-zycji ha,ndlow.ej. Ofei·
ty ,..3·273'' Pr.asa, P io.t.r
kon1„151ka 96 

~ ten stosujemy do prania bieliz..ny lniainej i bawefnianej. 2 centrum Lod'li lub przy MATEMATYKA - 20 ~! 
~~ Rozpoczynając pri.1n.ie na,leży przede w.szystkim posegrego- 0 traimw.aju lin:H 41. Ofer- za god7.unę. Zgloo.zenia NOWOCZESNY k.rój dam 
~ • b" l" dł d · ! '! b i t b ~ ty „3267" Prasa,, P i-0,tr- wyląeznie środy, pląlki. ski, c'iJZ'i.e.cięcy 0opanujesz ~ wac 1e iznę we ug ro ,zaJU w O{.na. a1rwy s anu za ru- ~ kowtska 96 nied•ziele. godz. 18-19. szybko wy'll3.la,1.1kiem Me-0 dzenia. Czynność ta ma duże znaczenie praiktyczne, poniewa,ż ~ PiotrkCYw1ska 41-4. st:i- ch.liński.ch, Nawro.t 32 
~ ' od od · l'k · b d · k 6 rt~nt BrożYń~ki 0 w zależnosci r zaiu w o na i 1.II'Wy ozujemy prosze . ~ WYPOŻYCZALNIA su-

„ Je P-O·koju suhloikato.rs.kie a N' ok~.,..,., k' t I h Ob Stal' .A 

OBRONY PRAC DOKTORSKICH 

Dziekan i Rad:i Wydziału Lekarskiego Akademll 
Medycznej w Lodzi podają do wiadomości, te dn. 
11 grudnia 1971 r. w sali konferencyjnej Rektoratu, 
al Kościuszki 4, II p. odbędą się publiczne dys
kl.lsje nad rozprawami doktorskimi: 
Godz. 9.30: lek. med. UR.SZUL! KEMiPY - KRE
KORY, pt.: „ Wpływ długotrwałego podawania 
octanu hydrokortyzonu na ciężar narządów we
wnętrznych szczurów białych samic Sprague -
Dawley". 
Promotor: Prof. dr T. Paw!Jkowsld 
Recenzenci: Prof. dr R. Fidelski 

Prof. dr A. Pruszczyńsld 

Godz. 10.15: lek. med. ZOFII PAWLAK, pt.: „PrO
ba oceny różnicowania s.ię antygenów układu ABO 
u dzieci w wieku od o do 16 lat", 
Promotor: Doc. dr H Seyfriedowa 
Recenzenci: Doc. dr B. Dębcowa 

Prof. dr R. Fidelski ~0 Proszek do prania „POLLENA'.'. tak jak wszystkie prepaira- ~~ STARSZA pa.od p.oszu.ku- l\'lATEMATYKA, f;zyka kien ślu,bny<:h, wiecwro· 
0 ty chemiczne z..najdujące się w sprzedaży był poddany ~ go ooz mebbi ru,b za- ~:l~o :e.p ' vJ-.,-c '2noe g ~~yc Podn'.e~lńska 'mgra ... u 

~ specjalnYm badaniom użytkowym. Na podst&wie wyników ~ ~~~;;,_~e ~: ~~[~ni: KIEROWCA (II kat. pra- NAPRAWA lodówek. IM. gt~~z;,a11Ja~T:· a~~~cj~Tci~;;~;'w~.f m~fo~~s~;;;~ ~~~ tych badań określono jakie ilości proszku należy stosować ~ Oferty ,. 3243 „ Prasa. \\·a jazidY> pnzyjmie pra- Wyso.oki 586_5'5 S65o2 g sj1 wielokrotnej i korelacji częściowej". 
~ do prainia poszczególnych rodzajów tkanin. Tylko utrzyma- ~ P iotoko'Vl'!Ska 96 cę pa godz. 16. ró\\cn'.eż Promotor: Doc. dr J. Indulski 
~ nie podainych na opi.lkowaniu proporcji, zagwarantuje pel- ~ w n1'edv!elę. Oferty „3213" POSZUKUJĘ kierowcy Recenzenci: Prof. dr J. Nofer 2 d • · I O LENA" t ~ • Prasa,, Pio,trkowska 96 taksów1<1i ( .. Warszawa'·). · Prot. dr E. Rosset ~ ny efekt prainia. Trzeba ~o ac. iz Pr?sze.{ .,P L . s o- ~ 2 POKO,JE, lru<:h'lllę. wy który bY'l &wLad•k<e.m zaj- Prof. dr H. Rafalsld 
~ sujemy zarówno do prania ręcz.nego Jak l do pralfua w pral- ~ gody (Slt01kiJ, Ul.!Tlienie UCZENNICĘ lat 17 do śda przy Al. K0<śeh1s:z;k1 Prace doktorskie oraz oceny recenzentów wylo-
ltll k h h · ych \ ~ na 4 pokoje. kucJ1.n:e za.kład>! fryzjerski-ego 37 - ~rzed SPATiF w żono do wglądu zainteresowanym w Bibliotece ~ ac mec amczn • n Ofer.ty „329u" Prasa przyjmę. Of-erty „3300·' d1n,iu 2 pa.2d1?;i.emLka br. Akademii Medycznej w Lodzi, al. Kościuszki 41 &.'-"~'-"-"-'-''''-'-'''''''-'-''''''''''"-''-'~''''-''-~'~''''-"-'~'''-''~ p;,o.trkoiv.iska 96 ~a1sa, Plo,trkO•\\"ska 96 Klatra, tel. 576-W 3915 g I p. Wstęp na rozprawy wolny, 8479-k 

~'""''"'~'''~"''''''"''''''''''~''"''''''"~"''''''"'""'"''~"''''"'''"''~'''""""'''''''''''''''''''"''''"'''''''~~'''''''"'""'''''''"'''~'11~"-''~~'''"''''''~ 

I Doskonałe ef ektv prania uzyskasz stosu;ąc proszek » p L L E A « I 
~ ~ 
b..~~'-~'-'-~~~~~~~"'"""~~~~~""~~"~"'"~"""""""'""~'~'"~~~~'-"-~~~,~~~~~ ~'-'-'1~~~'~''-..: ~,J 
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A może 
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Firmy dobrych usłue 
„Moja matka kończy 60 lat, a ja aku. 

rat wypływam w kolejny rejs i w tak 
uroczystym dniu będę daleko od Mos
kwy. Bardzo was proszę, żebyście w 
dniu urodzi:n wręczyli mamie w moim 
imieniu tort i kwiaty ••• " 

„Zwraca się do was nauczyciel z od
ległej wsi syberyjskiej, Załączam re
ceptę od okulisty. Uprzejmie proszę o 
zamówienie dla mnie specjalnych oku
larów .... " 

myją okna, robią generalne porządki, 

przemeblowują pokoje. Szczególnie czę. 
sto z tego rodzaju usług korzystają oso
by starsze wiekiem, chore, samotne. 
A propos choroby - jeśli trzeba, pra
cownik firmy zamówi I przyniesie z 
apteki lekarstwo. Kilka gospodyń do
mowych zwraca się z prośbą o naucze
nie ich kroju i szycia - „Zaria" zorga
nizuje u nich w domu czy w osiedlo
wej świetlicy odpowiedni kurs. 

sięcy tego roku - już 76 tysięcy, Po
została pierwszą - ale nie jest już je
dyną: w Moskwie działa obecnie 15 -
tego rodzaju firm dobrych usług, a w 
miastach Federacji Rosyjskiej istnieje 
550 podobnych wielobranżowych biur 
usługowych. Cenniki za uslui;-i są sta. 
łe, a ceny umiarkowane. Każdy może 
sobie na tę wygodę pozwolić. 
Jedną z najstarszych firm w Związku 

Radzieckim - i jak dotychczas firmą 
największą - jest leningradzka „Niew
skije zcri", W ciągu pierwszego półro

cza br. wykonda już ponad milion zle
ceń. Jedną z najciekawszych form dzia· 
łalności leningradzkiej firmy, cieszącej 

się zresztą dużą popularnością, są przy
jazdy ruchomych warsztatów 1 ekip 
specjalistów na teren nowych osiedli, 
służących mieszkańcom pomocą przy 
montowaniu na przykład zamków do 
drzwi, instalowaniu urządzeń elektrycz
nych itd, 

· - Halo! Dzień dobry, Dziś wieczo
rem wybieramy się z żoną do teatru. 
Czy moi;-libyście przysłać nam na ten 
czas nia1ikę do małego dziecka? 
Sypią się listy i depesze, dzwonią te. 

lefony. I moskiewska firma usługowa 

„Zaria" przyjmuje do wykonania naj. 
przeróżniejsze, czasami nawet wydawa
łoby się dziwne na pierwszy rzut oka, 
polecenia klientów z Moskwy i do za
łatwienia w l\Ioskwie. 

Wesela, większe uroczystości rodzinne 
I jubileusze nastręczają zawsze mnó
stwo kłopotów. „Zaria" i w tym wy. 
padku służy swyml usługami. Potrzeb
na jest muzyka? Proszę bardzo: inoże 

być harmonista, ·akordeonista, pianista, 
a nawet kilkuosobowa orkiestra. 
Zbliża się Nowy Rok. Ileż radości 

Współpracownicy firmy, czyli jak Ich 
tu nazywają: agenci firmy, mogą na 
przykład na zlecenie kupić i przynieść 
do domu potrzebne produkty, a jeśli 

klient sobie tego życzy - mogą ugoto
wać u niego w domu obiad. Wykonują 
wszystko, co wchodzi w zakres sprzą

tania mieszkania, froterują podłogi, 

sprawiają wtedy dzieciakom podarunki. 
A jeżeli jeszcze przyniesie je do domu 
„prawdziwy"' Dziadek Mróz! Załatwia 

to firma. W ubiegłym roku firmowe 
Dziadki Mrozy rozniosły podarunki do 
ponad dwóch tysięcy moskiewskich do
mów. 

Firma usługowa „Zaria" powstała w 
Moskwie jako pierwsza placówka tego 
typu. W ubiegłym roku wykonała po
nad 67 tysięcy zleceń, w ciągu 10 mie• 

„Firmy dobrych usług" weszly już na 
stale do życia mieszkańców radzieckich 
miast. Ale są tylko jedną z form roz
szerzającej się obecnie sfery usług, na 
którą najnowszy plan pięcioletni ZSRR 
zwraca baczną uwagę. 

JEZY PIETROWICZ __ ,, 
CZWARTJJ;K, 2 GRUDNIA 

PROGRAM l 
10.00 Wiad. 10.05 ;,Zó!ty 

krzyż" - odc. 10.25 Muzyka lu
dowa. 10.50 Dom Mikołaja Ko
pernika. 11.00 Popularne piosen
ki. 11.30 (Ł) „Dedykujemy II 
zmianie". 11.50 Poradnia Rodzin
na. 12.05 Z kraju i ze świata. 
12.25. Melodie 1 rytmy. 12.45 Rol
ni~zy kwadrans. 13.00 z życia 
Zw. Radz. 13.20 „Na swojską nu
tę". 13.40 Więcej, lepiej, taniej. 
14.00 „Bój to jest nasz" - po
emat. 14.10 Kompozytor tygod
nia. M. Karłowic?.. 14.30 „Za
gadki muzyczne". 15.00 Wlarl. 
15.05 Godzina dla dziewcząt i 
chłopców. 16.00 Wiad. 16.05 Opi
nie lurlzi partii. 16.15 J. Su11-
kowski gra Bagatele L. van 
Bee~hovena. 16.30 Popołudnie z 
młodością. }8.50 Muzyka i aktu
alności. 19.15 Z księgarskiej la
dy. 19.30 „Studio instrumental
ne". 20.00 Dziennik. 20.30 Fala 
71. 20.35 Spotkanie z Rhythm 
and Bluesem. 20.45 Kronika 
sportowa. 21.00 Aud. Red. Społ.
·Dokument. 21.25 Wszechnica pe
dagogiczna. 21.40 „Uśmiech sto
krotek" - nowela. 22.00 Muzy
ka ooważna. 23.00 II wydanie 
dziennika. 23.10 Przeglądy ! po
glądy. 23.20 Zesp. „Red Onions 
Jazz Band". 23.30 Rewia piose
nek. 24.00 Wlań. · 

PROGRAM n 

Wll' •n n 

portaż dnla. 12.30 Trzy ple-
śni. 12.40 (L) Komunikaty. 
12.45 (l.) Południowe aktualnoscl 
łódzkie. 12.50 (L) Reportaż. 13.0o 
(L) Kalejdoskop muzyczny. 13.30 
(Ł) „Spisek przeciw miastu" 
- cz. II. 13.40 .,Wśród swoich" 
- fragm. 14.00 Wiad. 14.05 Mo-
zaika melo<Jii. 14.30 Kronika kul
turalna. 14.45 Błękitna sztafeta. 
15.00 Koncert. 16.00 Wlad. 16.05 
„Transkrypcje i parafrazy". 16.45 
(L) Aktualności łódzkie. 17.00 (L) 
Relaks przy muzyce. 17.35 (L) 
„Muzyczne daty i fakty" - aud. 
~1.-muz. 18.00 „Przed koncertem 
w Filharmonii". 18.20 Widnokrąg. 
19.00 Echa dnia. 19.15 Lekcja Ję7.. 
ros. 19.31 Magazyn literacki „To 
i owo". 20.01 Koncert. 21.00 Po
ezja, która pomaga żyć. 21.20 
Zespoły rozrywkowe Sląska. 22.00 
Z kraju 1 ze świata. 22.30 Wlad. 
sport. 22.33 Ork. G. Millera gra 
dawne i współczesne nam pr7.e
bo.ie. 22.45 „Późnym wieczorem" 
- słuch. 22.30 Muzyka. 23.35 O. 
Messiaen: 2 fragm. z cyklu or
ganowego „Les corog elorieux", 
23.50 Wiar!. 

PROGRAM m 

Języik potlskli dila. klas I-IV ll
cea.lnych - Scmet (W). 13.$0 
Meocham;;oa.cja roln.Lctwa (z P<:>
.,;na1n!.a). 14.35 Mechalllitz.acja w!. 
nJ,c.tw·a (.z Poo:z:nania). 15.20 Po
luteohn~ka. TV - Geometria wy
kreśima - rotk: I. Transfo.rm:i
cje (z Gdańska.). 15.55 Polit&h· 

15.30 Ekspresem przez świat. .35 ntika TV - Geometria wy.kreśl
Czas teraźniejszy i przeszły, 15.50 na - rok I. - Wielo<i<:iany l 
Sałatka Po włosku. 16.15 Mikser l>C'h rzUJty (z Gdań.ska). 16.SO 
_ mag. muzyc>41y. 16.45 NaS2 rok Dz!enm:.k (W). 16.40 Dla mlo

dyoh włdzów - Ekran z Brat-
1971. 17.00 Ekspresem przez !<>i.em m. ~n. fo!!Jm „PI'Zrgoda 
świat. 17.05 Quodlibet. 17.30 „La- szó.9ta" _ z serii: „Nie\\·ia.ro-
to oo wojnie" - odc. 17.40 Ak- . 
tualnoścl polskiej piosenki. 18.00 g·od.ne pr.zY'l(·OdY Marika Piegu-

sa" (W). 17.40 M3gazyn ITP 
Słowo i dźwięk. 18.30 Ekspre- (W). 17,.:;,; Gtra. Ko.ns·tamty Kulka 
sem przez świat. 18.35 Mój ma- (W). 18.20 WLadomoś-ci d!nia (L). 
gnetofon. 19.00 „Podróż na Sy- 118 .40 .,Wiehki węgiel" - repor
cylię, czyli koniec świata". 19.15 ta.ż (z Kaitc>w.!.<:). 19.15 Przypo
Konsonanse i dysonanse - mag. muna.my, iradz:my (W). 19.20 
19.45 Polityka dla wszystkich. Dohra.noc: Bo•lek i Lolek (W). 
20.00 Blues wczoraj i dziś. 20.05 l9.~0 Dzien.n.'Jk (Wl. 20.()5 „Mor 
Deutsch im ]funk. 20.40 Gdzie d·eroza ja·'llda" - fi.lm fab. ptood. 
jest przebój? 21.05 Kwadrans pa. USA (W). 21.15 Program publ\· 
rafraz jazzowych. 21.20 Moje ży- cyistyiczny (W}, 21.~5 z cylGlu: 
cie, mola praca - rep. 21.40 „Ko- Wiecuór bez gv1i.azd;• - śp:e· 
za" - W. Młynarskiego. 21.50 wa UrszUJla Pc>p:.el (z KraJ<o.
Znaszl! ten głos? - E. Schu- wa). 22.25 Dziennik (WJ. 2.2.4'1 
mann. 22.00 Fakty dnia. 22.08 i a:u.o PolHechnd.ka TV (powt. 
Gwiazda siedmiu wieczorów - 1r. Gdań.ska}. 
Ivo Robić. 22.15 „Lalka'• - odc. PROGRAM n 
22.45 Babadżanian po polsku. 11.50 Ozy kom1pUJte.r zasta,pt 
23.00 Kraj{)brazy - J. Harasymo. C?Jowi.eka z cy•kl}u - Fanta.zje 
wicz. 23.05 Collegium muslcum cyl:>ennetyic21ne. 18.10 SClen,fu>t 
- „Spojrzenie z zewmitrz". 23.50 speak:s (8) - jęZJ.1k 8.Jllg, J8.40 
Na dobranoc śpiewa .Tean Cl.au- 7.am-e•k w Bra.tyslav.11e - film 
Ile Pascal. 24.00 Wiad. d01k:. 19.20 Dobraarnc. 19.30 Dzlen-

TELEWIZJA ni.k. 20.05 ROlk pełen mwzv·ki -
9.30 Wiad. 9.35 „Nie ma mar

ginesu". 10.05 Koncert. 10.25 
„Tycjan" opow. 10.45 z 
twórczości kompozytorów sło
wiańskich. 11.30 Haydn: „Sym
fonie. 12.05 Wlad. 12.10 Re-

PROGRAM I progiram r-O'Z!'yWk0-'\\7. 21.05 24 
12.05 Z kraju i te świata. 12.30 a.15 .Matemat;,ka w szko-le gooz"ny (koJ0or.). 21.15 DWi"' 

Za kierownicą. 13.00 Ork. J, Metoda romwiązywa.nia za.dań - mamy d!vcóch ojoeów - j·ugos.1. 
Lasta. 13.05 Na wrocławskiej an- I (z rora.kowa). 9.55 Dla s.zikół: fl~m fa.b. ctoo;w. od l!Lt 18. :>.2.41i 
tenle. 15.00 Nie tylko o muzyce Język polski dla klas V-VI - Scientlist speaik.s (8) powt, Ję-
- gawęda. 15.10 Album muzyk!. Nasz. dzień pow1sa.~dni (W). 12.U 't}1k am.gi.elski. 
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Przełoł;yh 'l'ADE'OSZ JAN DEHNEL dłońmi objęła bujne, czanne włooy l za

- Ci~downie tu l trochę stirasz•nde 
odpoowiedz.iała Sara. - Zawsze wyobra
żałam sobie to szkarlatno-różowe miasto 
jako romantyczne zjawisko z ma.rzenl~ 
senne-go, Ale Petra jest bardziej reailna. 
Dziś przywodzi mi na myśl surową wo
łowinę. 

- Właśnie! 
Nawet kolo,r 

- Ale jest 
da lskarka. 

- .zgodził się pall! Cope. -
ma bardzo podobny, 

cudowna - dorzuciła mło-

Zaczęli piąć stlę pod górę, w asyście 
dwu przewodinJków Bedu(nów. Wysocy, 
smukli, o ha-rm'°nijnych ruchach, szli 
pewnie d swobodnie w swoich podkutych 
butach, jak gdyby, śliskie i ruchome gła
zy wcale ich nie dotyczyły. Niebawem 
zaczęły się kłopoty, Sara i dotktor Ge
raro dobrze z1nooili widok prostopadłych 
prilepaśoi. Jedlllakże lady Westholme 
i pan Cope nie cz.uli się najlepiej a bled
ną pannę Pierce trzeba było prawie 
przenosić nad urwiskami. Oczy miała 
zamknięte, twarz sinozieloną i powta
rzała wciąż piskliwym, płaczliwym to-
nem: 

- Ja tllligdy nie mogłam pat:rz.eć z gó
ry na dół. Nigdy nie mogłam! 

Raz oznajmiła, że chce wrócić, kiiedy 
jednak spojrzała na zejście, po.zdeleruiała 
jeszcze bardz.iej i dosizła do WUliiosku, że 

pot-rafi jedynie iść n.aprzód. 

niósł poziomo międily nią a przepaAcią. 
Pomagało to 1 biedaczka powied.z.iała 
rych~o, że pozorowa1na ba1ust~ada ułatwda 
jej przezwyciężanie lęku przestrzeni, 

Zdyszana trochę Sa.ra zwróciła slię do 
dragomana, Mahmuda, który mimo oty
łości nie z.d'l"adzał objawów zmęczenia. 

- Czy n_iJl trudno czasami windować 
tutaj turystów? SzczegóLnie ludz.i ·w star
szym wieku? 

- Za.wsze miewamy trudności - od
parł z godnością Mahmud. - Zawsze! 

- I zawsze radzicie sobie z kłopotli· 
wymd turysta.mi? 

Grubas WZiruszył ramionami, 
- Wszyscy chcą iść na górę. Za;płacili 

praec.ież za obejrzenie tych rzeczy. Mu
szą je obejrzeć. Ci Bedud·ni są sprawni, 
znają swo•ją robo1tę, ·Zawsze poradzą so
bie jaikoś. 

Wreszcie zinaleźli siię 'na szczycie. Sara 
odetchnęła głęboko. Poniiżej roztaczały 
się wokół fantastyczne krwaw<>purpu
rowe skały tworzące ktra.jobraz niepowta
rzalny, jedyny w swoim rodzaju. Oto 
w czystym ndby krysz.tał powiici'l'zu 
o.n.i stoją wysoko i niby bogowiie a.po• 
glądają na świat u ich stóp rOZ1pOStar-ty. 

- „Ołtariz ofda:rny" •• , „Sw.iątyn.ia"„. -
mówił diragoma'!l wska.z.ując wymiienia11e 
miejsca przez wąskie szcze1i.ny skalne. 

Sara odeszła nieco. Wolała być z dala, 
Dolclor Ge.rard opiekował siię nią 

!Li.w.ie. Szedł tmrż: za painną Plierce i 
życz- od gładkich zdań płynących z wymow-
laskę nych ust Mahmuda, USti·adla na głazie, 

łi 

pait.rzyła się w cudowny śwJat, który 
miała u stóp. Po chiwili u:przY'tomnJła 
wbie, że k.toś opoda·l przystaje d usły

szała głoo doktoca 5'erarda. 
- Tutaj rozumie stlę sens knl=fa 

rwedług słów Nowego Testamemibu, Nic 
<hi0W111ego, że Szata'll powiódł ObJrys.tusa 
llla górę, aby za po.klon złożony sobie 
ofia'!'ować mu władzę illad światem roz-
1Przestrrenionym w dole. Swiat oglądany 
z góry może zmacznie slrutec.zm.iej sku&ić 
do chęci pa:nowaroia w materialnym ro
tLumieni u. 

Saira przytaknęła bez przelkom.ainrla i 
Franou.z zorientował siię widoczm.ie, że 
jej myS.li błądzą gdizie indziej. 

- 'Głęboko zastan!llwia się pa'llJ. illad 
czymś - powiiedział. 

- Tak„. - ZWTócił.a pocb.mu:r.ną twarz 
kiu Francuzow.i. - Myślal:am właśnde. 
że umieszczenie twtaj ołtairza ofiacrneg'° 
było wyrazem głębokńej idei„. Czasami 
ofiara wyda.je się potrzehna, prawda? 
Na ogół przywiązujemy do życia prze
sadnie wielką wagę.„ $mierć nie jest 
chyba czymś a.IŻ tak ważnym, jak za
rz.wyczaj są<lizimy. 

- Jeże1i pani jest tak.iego zda•nia, :nJe
pobrzebnie obrała iPani nasz .za:wód, Dla 
lekarza śmierć musi być zawsze ;n.a.j
ważnliejszym z wrogów. 

- Zapew.ne ma p3.lll sŁus'lno.ść„. Tak„. 
Ale czasamJi śmierć może być roZiwiiąza
.niem problemu„. Może być nawet po
cząibklem [epszego, bairdz.iej pel!llego ży

cia. 

- JednoSltka liuciJzlka w.imina niekiedy 

ginąć dła dob'ra ludu - izacytował Fran

cuz, 

Sara spo•ji!"Zała nań "e zdzliwieniem. 

- Nrle miałam na myśli .• , - Ulf'Wała, 

gdyż pan Jefferson Coipe n·adciągM wła

śruie. 

(29) ~alszy ciąg nastąa)I) 

Wczoraj o godz. 12.łO na ul. 
Gagarina 16, w doJetdtającym 

do przystanku tramwa,Ju 117 
ro.zległ slę nagle huk, a na· 
stępnle wagon silnikowy został 

ogal'tJl!ęty dymem, ZapalU slę, 

z niewlad-0\lllych przyczyn na
stawn.lik. Obsługa tramwaju U· 

sitcwala najpierw we własnym 
:zoa,kresie zlikwidować poźar, ale 
bezskutec.znle. Ogień ugaslly 
wezwane na miejsce 2 sekcJ11 
Straży Pożarnej, 

Dymem został zacmdzOnY mo-

Dnia 30 listopada 1971 roku 
zmarła nasza nieodżałowMla 
Przyjaciółka 

S. t P. 
dr 

ZOFIA 
GRANKOWSKA ....; 
. KONOPNICKA 

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 
grudnia br, o godz. 14,30 z ka
plicy Starego Cmentarza przy 
ul, Ogrodowej, o czym zaw!A
damia pogrątone w smutku 

GRONO NAJBLIZSZYCH 
PRZYJACIOL 

Dnia 29 listopada 1971 roku 
zmarła najukochańsza Matka 
i Babcia 

S. t P. 

ANIELA NOWAK 
Wyprowadzenie drogich 

nam zwłok nast.ąpl z kap!lcy 
cmentarza na KurC'Lllk&ch w 
dniu 2. XIL br. o godz. 15, o 
czym zawiadamiaJą 

CORKA, ZJĘC, WNUKI I 
NAJBLIZSZA RODZINA 

Po długich I ciężkich eter. 
pieniach, .:marł prze:!y-wszy 
lat 81 

8. t P. 

JAKUB PIĘTA 
o czym zawiadamia.Ją poirą

żone w głębokim smutku 

ZONA z DZIECMI, WNU. 
CZKAM! i RODZINA 

Pogrzeb odbędzie się dni& Z 
gr11dnla br. o god.z. L1 na 
Cmentarzu t!w. Wincentego -
D<>łY. 

W dniu 28 listopada 1971 r. 
zmarł nasz na.}ukocha.dBz;v 
Brat I Wujek 

S. t P. 

WlADYStAW 
KWAśNIEWSK1 

Pogrzeb odbędzie się dni& S 
grudnia br. o g-Odz. 1ł z ka
plicy cmstarza na Zarzewie, 
Pogrążeni w głębokim ta.tu 
pozostają: 

SIOSTRY, SIOSTRZENIEC 
z 'ZONĄ i CORKAMI orar.i; 
BRATANICA z MĘŻEM. 

W dniu 27 Ustopada 1971 r. 
zmarła, przeżywszy lat 62 

S. t P. 
ELEONORA 

ANDRZEJCZAK 
z domu Feliga 

Pogrzeb odbędzie się 2 gTU· 
dnia. br, o godz. 14,30 na 
cmentarzu Doly, o czym rza. 
wiadaimia 

GRONO PRZYJACIOL 

Zawia.damiamy, te dnia 29 
listopad.a 1971 roku zma.rl na. 
gie, przeżywszy lat 72 

S. t P. 

STANISŁAW 
NIEDŹWIEDZKI 

ur.oczystości talobne od.bę
dą się 3 grudnia br. o gOdz. 
13 z kaplicy cmentarza pny 
ul. Ogrodowej, o czym zaiwia
damiamy pogrążenJ. w głębo. 
kim smutku 

ZONA, CORKA, ZIĘC t 
WNUCZKA 

'Pożar 

tramwaju 
tilil'niczy B. Szadkowski. POlllOo 
cy udllielilo. mu Pog~owie. Z&• 
den z pasa<terów nle został pe>o 
szkodowa.ny, n.te lieZl\o emocji„, 
Sliraty .oceni l<omlsJa, Pr:r.erw1 
w ruchu trwaa 35 mlnut. Po. 
za kilk<>Jna poc.la,gaml, resz!ł 
tramwajów linil „1" l „15" by. 
la kie.rowain.a n.a okrętne tras7, 

(•) 

W dniu 28 listopad.a J.971 r, 
w wieku 66 lat zmarł najlcp. 
szy człowiek, najukochańszy 
Mąż, OJc.lec i D'.da4ek 

S. t P. 

EDMUND JERZY 
GRZESIK 

Pogrzeb odbędzie się dnia 
2 grudni.a 1971 roku o god:z, 
14, z kapliey cmentarza llw. 
Wojciecha na Kurczakach, o 
czym za,wiadamiają WSZY\St
kich Przyjaciół pogrąten! w 
głębokim smutku 

ZONA, SYN, SYNOWA I 
POZOSTALA RODZINA, 

W dniu 28 listopada 1971 r. 
zmarła po dług.ich 1 cięł.ltich 
cierpieniach ukochllllla Zona, 
Ma.tka i Ba.bela 

S. t P. 

LUCYNA MARIA 
-MAŁECKA 
z domu Kwapisz 

Pogrzeb odbędzie się \!, XD. 
br. o godz.. 15 z kapli<!Y Sta· 
rego Cmentarza przy uJ, Ogro. 
doweJ, o C7.YD1 • pawiada.mla 

RODZINA 

z głębokim bólem zaiwfada. 
miamy, że dnia 29 Jisropada 
1971 roku odszedł od nq na 
zawsze, przeżywszy la.t 69, 
nasz na.juko·chańszy Ta.tu& i 
Dzla4z!Uś 

S. t P. 

IGNACV 
KAŁUŻYŃSKI 
były pracownik MPI 

Wyprowadzenie drogich nam 
zwłok nastąp! ł gnldnia. br. 
o godz. 12.30 z ka.plicy cmen. 
tarza na Dola.eh, o czym za
wia4a.miamy pogrąteiu 'Ir 
smujru l żałobie 

CORKA, ZIĘC l WNU~I 

W dniu fi lbtopad& 19T1 r. 
zmarł w wieku IM 11 DMZ 
naJukochafulzy Mąt, Ojdeo i 
Teś6 

8. t P. 

STANISŁAW HENCZ 
Pogrzeb odbędzie się 2 gru

dnia o godz. lł,30 z ko§ciola 
§w, Jórzefa Ul. Fa.ma IZ na 
cmentarz w Rudzie, o czym 
za'WiadamiaJą 

ZONA; COBltA l 71DilC 

Dnia 30 listopada 1971 roku 
po cięilk:lej chorobie zmarł, 
przeżywszy lai 77, nasz k{)cha
ny Ojciec, Dziadek i Brat 

S. t P. 

ANTONI KOWALSKI 
Pogrzeb odbędzie się dnia 3 

grudnia br. o godz. 9,30 z ko
śclola Matki Bosk.iej Nieusta
jącej Pomocy w Kocha.nówct 
na cmenta:r,z paratlalny przy 
ul. S=zecińsklej w ReymO'D
towie, 0 czym zawiadamiają 
pogrążeni w smutku 

Syn, Synowa, Wnuki, Braci& 
i poo;ostała Rodzina 

W dniu 27 listopada 1971 r. 
zmarła 

ELWIRA 
MAZURCZYK 

ur. Zachert 
art, rzeźbiarka 

od'Zllaozona Złotym Krzytem 
Zasługi i Od.'Znaką Honorową 

m. Lodzi. 
Pogr.z;eb naszej wybttneJ 

rzeźbiarki, ceniQllej Koleżan. 
kl I zaslużonej dla m. Lodzi, 
odbędzie się w dniu 2 grud
nia 1911 r. z kaplicy Starego 
Cmentarza przy Ul, Ogrodo.· 
wej. . 

Cze~(\ Jej pa.m.tęcl. 
ZWIĄZEK POLSKICH AR
TYSTOW PLASTYKOW 

W dniu 30 listopada br, zmarł 
doc. 

ZENON WŁODOWSKI 
artysta.muzyk, prodzl~kan Pa~twowej Wyższej Szkoły Mu· 
zycznej w Lodzi, wybitny solista i kameralista aktywny 
i zasłużony członek Stowarzyszenia P-0lskich Artys°tów .Muzy. 

ków, wieloletni muzyk Państw. Filharmonii w Lodzi. 
W Zmarłym tracimy znakomitego specjalistę 1 wychowawcę 

I młodych kadr artystycznych. 
Cześć Jego pamięci! 

Trumna ze zwłolcami będzie wystawiona w sali Filharmo
nii Łódzkiej, w piątek, dn, 3 grudnia br. o godz. 11, po 
czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu na Ma.ni, o godz. 15.30. 
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