XVIII Plenum KC PZPR obradowało w Warszawie
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4 bm. w Warszawie

odbyło
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XVIII plenarne posiedzenje Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej.
Plenum rozpatrzyło projekt wytyOtwiera;ąc
obrady I sekretat'Z
KC PZPR Edward Gierek wska.zal
na doniosłe znaczenie przedlożo..
nych do rozpatrzenia dokumentów.
Projekt wytycznych jest końcowym
r ezultatem killmmiesięcznej pr.a,cy
Komis.ii
Zjazdowej i jej sześci.u
zespolów. Był on dwukrotnie
rozpatrywa11y przez Biuro Polityczne
Komitetu Centralnego. Tym niemniej - .ill'k stwierdził I sekretarz
KC PZPR - nie ma on charakteru zamknięteito. Liczymy na to. że
dyskus.ja wzbogaci ten progra:mo«J;y dokument o wartościowe wnw
i;-ki i przemyślenia oraz
pomoże
p recyzyjnie określić zadania 'dla całe.i partii i ws.:zys tkich sil społecz
nych w okresie przedzjazdowY'!l1.
Wytyczne na VII Zjazd są dokumentem o znaczeniu ogólnonarodowym, gdy.ż w oparciu o biłam;
naszych wspóll1ych. 5-letnich dokonań formułują podstawowe założe
nia i określają kształt
rozwoju
Polski w drugiej połowie obecnego
IO-lecia. w dekadzie urzeczywis.tnia
nia i budowy rozwiniętego społe
czeństwa socja.listyczmego. Program
zarysowany w wytycznych jest
w
istocie rzeczy kontynuacją strategii
społeczno-gospodarczego
rozwoju
Pol ki. nakreślone.i przed niespełna
4 laty na poprzednim, Vl Zjeźdz.'.e.
Praktyka
społeczna,
któ.-a jest
najwyższ.vm krvterium prawdy
i
słw,zności podejmowanych zamie-

rzeń

cznych Komitetu Centralnego na VII
Zjazd PZPR oraz przyjęło uchwałę w
sprawie zwołania VII Zjazdu partii.
wyboru delegatów na Zjazd oraz dyskusji przedzjazdowej.

'c

najlepiej pok.a.zał.a, te przed 4
obraliśmy słus.Z114 i pi-a.widło
drogę roztrnju. Może to być

plek.sowy,
wskazu,jąc na nierozerwamy związek pomiędzy jakością
wą
pracy a jakością warunków życia.
dla nas przedmiotem uzasadnionej Leps.za jakość i organizacja, wyż
dumy i satysfakcji. Powinniśmy za- sza kultura I dyscyplina pracy watem nadal kroczy~ tą samą dro~ runkują osiągnięcie dalszego wzrostawiając na pienvszym planie spra stu materialnego i kulturamego po
wy człowieka i podporządkowując
celom ·społeeznym calą
strategię
gospodarczego rozwoju. Ta.kia wła
śnie jest myśl przewodnia projektu wyt;vcmych Ni VII Zjazd, które Biuro Polityczne i Komisja Zjaz<lowa pl.'7.ed.ltladają
pod
obrady
XVIII plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego naszej partii.
Jej praktyozn:vm roz.winięciem są
również założe11ia przyszle~o planu
5·letniego. nad którym prace
dolaty

BUDAPESZT. - Jak po!iaje Agen- nlen się cieszyć poparciem komuni·
cja Reutera,
sekretarz generalny stów, socjalistów i organizacji leKomunistycznej Partii
Portugalii, wicowych.
GENEWA. - Etiopię
Alvaro Cunhal wezwał w opublikonawiedziła
wanym w c;r.wartek wywiadzie do kolejna susza, która objęła połud
utworzenia
rządu,
w którym nie nie kraju. Zamieszkujący te rejony
zasiadaliby
pzredstawiciele partii Nomadowie stracili już 80 proc. bypolitycznych, lecz cl, którzy mogą dła, które jest podstawą ich egzystencji - oświadczył w czwartek w
llczyć na poparcie I współpracę ze
ziomu ż.yoia naszego społeczeństwa. strony tych part!!. Rząd ten powi- Genewie
przedstawiciel Swiatowej
Rady Kościołów (COE). pastor WalNa dokumenty, które dziś ucl:bwater
Makłlulu,
który powrócił nledaw
limy, oczekuje cala partia i ~e
no z Afryki. Pastor dodał, że podspołeczeństwo.
Chodzi więc o to,
czas jego pobytu w Etiopii władze
aby dyskusja nasza w:z:boga.ciła je
tego kraju zwróciły się do COE o
o przemyślenia, uwagi i propozycje
pomoc d1a 3 mln osób żyjących w
zgodne z potrzebami naszego 11aro- ,..,„„_,,....,
strefie dotkniętej suszą.
du, z potrzebami naszego kraju.
GENEWA. - W genewskim Pała ·
cu N a rodów zakończyły się w czwar
Po zagajeniu I sekretarza
KC
tek
obrady 35 międzynarodowej ."'-,n
Astronauta amerykański, Donald
PZPR rozpoczęła się dyskusja, w
ferencji l_ oświaty,
zorganizowanej
opuścił w środę. szpital w
toku której głos zabrali: członek Slayton,
przez
UNESCO. Wzięli w niej uHouston,
dni po operacji lewego
KC PZPR, tokarz z FSO - Wa- płuca. Po 9opuszczeniu
szpitala Slay- dział przedstawiciele 98 krajów, w
polska z wiceminicław Staniszewski,
członek
KC ton oświadczył, że czuje się bardzo tym delegacja
PZPR, I zastępca pr.zewodnicz.ącego dobrze. Dziennikarze zauważyli jed· strem oświaty I wychowania doc.
Komis.ii Planowania przy Radzie nak, żę w drodze do samochodu dr hab. Jerzym Wołczykiem oraz lireprezentanci organizacji mięMinistrów - Tadeusz Pyka, czło opierał się on na ramieniu swojej czni
dzynarodowych.
Jednym z węzło·
źony.
nek KC PZPR,
wicepremier wych
tematów
konferencji były
Jak wiadomo, Slayton brał udział
Alojzy Karkoszka, zastępca członka we wspólnym radziecko-amerykań główne tendencje
rozwoju oświaty
skim
eksperymencie
kosmicznym w poszczególnych krajach ze szczególnym
uwzględnieniem
poblemu
(Dalszy ciąg na &tr 2)
„Sojuz - Apollo''.
dostępu do oświaty, ruchu innowacyjnego i kształcenia ustawicznego.
NOWY JORK. - Naukowcy NASA
zakomunikowali na Przylądku Canaveral, że start drugiej sondy marsjańskiej typu „Viking" został por.ódi,
s
nownie
Odroczony do najbllższego
wtorku. Udało się już· zlokalizować
I
Rok XXXI
przyczynę
wadliwego dzialani·a systemu radionadawczego sondy. W
czwartek, po przeprowadzeniu napra
wy, uczeni dokonają „próby generalnej" całego systemu.
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DZIENNIK:

biegają końca.

Podkreślając, iź. w procesie budowy rozwiniętego społeczeństwa s.ocjalistyc:z:nego niezbędne jest zasadnicze umacnia.nie
iakościoWYch
czynników rozwoju. upowszechnianie socjalistycznych stosunków produkcji oraz jeszcze mocniejsze zespalanie osiągnięć rewolucji naukowo-technicznej z w~orami ustroju
socjalistycznego,
Edward Gierek
s.twierd:zil, iż dążyć będziemy
do
tego, aby następna 5-Iatka przebie~ala pod znakiem wyższej jakości
i lepszej organizacji we wszystkich
dziedzinaC'.h życia. Przedłożony projekt wytycz;nyeh na VU Zjazd
ujmuje te problemy w sposób kom-

Protest komunistów francuskich

POPULIRE

lJchwała XVIII Plenum KC PODPISANIE Uroczyste posiedzenie RN i ZG ZBo\ViD
wsprawie zwołania VII Zjazdu PZPR· POROZUMIENIA 85 rocznica urodzin
-a za
wyhoru delegatów na Zjazd egipsko.izraelskiego
Is
.;.g:
oraz,dyskusii przedzjazdowej
Michała Roli-Żymierskiego
W czwartek o godz. 17.04 zostało podpisane w Gen~ie po-

ro!:!

Komitet Centralny PZPR postana.wia zwoła~ VII Zja.zd PotZjednoczonej Partii Robotniczej w dniu 8 grudnia 1975
roku w Warszawie z następul11,eym porządkiem obrad:.
1. sprawo:idanie Komitetu Centralneiro
PZPR oraz zadania
partii w dalnym dynamicznym rozwoju budownictwa socjalii.t;11cznego w Polskie.i Rzl!!czyoospolitej Ludowej.
2. sprawoi:danie Centralnej Komisji Rewizyjnej.
3. założenia. rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w latach
1976-1980.
.
4. "Ybory Komitetu Centralnego
Centralnej Komisji
zyjnt'j.
Il
~kil'.i

,

Komitet Centralny ustala następu.fa.ce normy przedstawicielstwa. i tryb wyborów delegatów na VU Z.ia.zd PZPR:
1) delegatów należy W'l'bierać w stosunku: 1 delegat na 1400
er.funków i kandvdatów partii.
2) delegaci oa VJl Z:jazd PZPR wybiera.ni bedą, na konferenc.iach wojewóclzkich oraz na konferencjach partyjnych okregów
wojskowl'Ch i równorzędnych ogniw organizacyjnych w Wojsku
Pol~kin1.
'
·
Przyznaje się prawo wyboru delegatów na Zjazd organfaacjom
partyjnym w za.kładach przemysłowych, budownictwie i komunikac.ii liczącym ponad 'l'OO członków i kandydatów partii.
Zasady i tryb wyboru delegatów na Zjazd określi Sekretariat
KC.
3. Podstawą ustalenia liczby delegatów na Zjazd jest
stan
członków i kandydatów PZPR w dniu 30 czerwca. 1975 roku.

III
Komitet Cęntralny postana.wia rozwinąć w oparciu o wytyczne. na VII Zjazd ogólnoparty.ina i ogólnonarodową, dyskusje o
zadaniach w dziedzinie dalszego · soc,lalistycznego rozwoju Poł
!<kie.l Rzeczypospolite.i Ludowej oraz w umacnianiu partii
i
je1 przewo,~nie.i roli. Dyskusja stanowić powinna szeroka partyjną i ~połeczna konsultac.ję przedstawionych
w w:vt:vezn:vch
z~lo~eń clalc;zeim c;połeczno-gospodarczego rozwoju kra,ju, umacniania !iocjalistycz.nego państwa i pogłębiania demCłkraeji so<'.ialist;vcznej oraz doskonalenia pracy partyjne.i. Prowadzona. w okresie Przedzjazdowym dy'<kus.ia w nartii I partii ze społeczeństwem
sprzyjać bedzie ukazaniu skali dokona.6 w realizacji prołt'amu VI
Zjazdu PZPR oraz wewnętrznych i mledzynarodowycb uwarunkowa1i tyc'h dokonań. Sluźvr bedzie także ukazaniu przelomoweiro dla rozwoju krain znarzenia. zadań, które jut zrealizowaliśmy i kt6rr. realizować bedziemv w cał:vm dzie~iecloleciu 19711980. mobilizować siły partii i eałer;o narodu w walc4> o wyż·
szą jakość życa. i pracy dla osiągnięcia. w nadchodzącym . plęcio-

l'ltadlon
Sląski w
Chorzowie przygotowuje •ię do wielkiego
meczu
spotkania Polska Holandia w dniu 10
\nześnla.
Ekipy z
zabrzańskiego
„&to·
stostalu" -i:akończy·
ły
niedawno mon·
taż
4 masztów o
wysokości 52
me•
tr6w,
na kt6rvch
-i:alnstalowano
208
_balogenowy!'ll
proiektor6w świdlnvch
kaZd:v o mocy 3500
watów.
Dzięki teu111
płyta
boiska
oświetlona

będzie

z siła 1200 luksów.
Ka zdlęriu: widok
n.,.ótnv •tarlionn po
~akończeniu
taźu.

CAF -

mon·

Jakubowski

m!en;e

z e.el

ki~

:<.prawie drugiego etapu ro.zdzielenia woibk na Póh1ry.;.p!e Synajskim.
Podpisanie porozum.iema egipsko-i.zraelsJ.dego odbvlo s.ię w
obe'cno:ści przedstawicieli o~z.
Ceremonia, odbyła się w genewskim Pałacu Narodów i trwała
12 111inut. Przed
podpłsaniem
dokumentów krótkie przemówienie wygłosi! przeds.tawiciel
ONZ. gen. Ensio S'.ilasvuo.

4 bm. przypadła 85 rocznica urodzin wybitnego do?»ódcy i organizatora
bił
zbrojnych Polski Ludowej - marszałka Pol·
ski Michała Roll·Zymierskieg o.
z tej okazji odbyło się w Warszawie. z udziałem I sekretarza
KC PZPR - Edwarda Gierka oraz członka Biura
Politycznego
KC PZPR, prezesa Rady Ministrów - Piotra. Jaroszewicza uroczyste posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej 1 Zarządu Główne
go ZBoWiD.
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Gen. Antonio de Spinola przybył
w środę po raz drugi do Europy od
czasu nieudanego zamachu stanu w
dniu 11 marca. br.. w wyniku któ·
rego zmuszony był opuścić Portu·
galię i emigrować do Brazylii, Gen.
Spinola.
za.trzymał się w Parytu.
Jego podróż otoczona. jest ścisłą,
tajemnicą. Obserwatorzy przypuszcza.ja, że w czasie PCłbytu w Euro·
pie były prezydent Portugalii przeprowadzi rozmowy z przedstawiciela.mi ugrupowań polityeznych, bę
dących w opozycji
wobec obecnych demokratycznych wła.dz portugalskich. Z Francji Spinola. ma
udać się do Hiszpanii i Szwajcarii.

~

.

•

prz-eprowafu:ili
w czwartek na paryskim lotnisku
Orly
demCłnsłracJę
prCłtestacyJJll\
przeciwko pobytowi we Francji by·
łego prezydenta.
Portugalii gen.
S11inoli.
t:lc-testuicy demon.str~cjl
rozkolportowali wśród
pasażerów
lotniska. ulotki, w których podkreśla się, te ~inola ,.przybył inco·
gnito qo Europy Po to, by organiZCłwaó bandy najemników i rozpę
tać wojnę domową w Portugalii".
w czwartek do hotelu .,Sheraton"
w Parytu, gdzie zatrzymał się były
prezydent Portugalii, gen. Antonio
'de Spinola, wtargnęła kilkudziesię
cioosobowa grupa
demonstrantów,
protestując przeciwko
pobytowi gę
nerala w Paryżu.

I

DZIER

Na Komorachr wyspach położo
nych na Oceanie Indyjskim w pobii żu Afryki wschodniej nadal
panuje niepokój. Ze stolccy Komorów. Moroni, nade~zła wiadomość o
kl'\1·awych starciach między
zwo·
lennikami i p rzeciwnikami nowego
rzą.du. W ich ·wyniku C'o najmniej
3 osoby pon:osly śmierć, a 12 zo.
stało rannych. !ł sierpnia na
Komorach doisonano zamachu stanu.

16 osób, w tym

żona

HIBsm

W 248 dniu roku slońce wze·
szłCł o godz. 4.52, za.jdrie zaś o
godz. 18.16.
• "I •
N/:z: od le"-ej:

Stau.i.słMV

rek, Pio.tr Jaroimewicz,,
czysław GJ)ud:zied.

Wojciech Jaruze-lskl, Edward GieRola. Żymierski, StanU;ła.w Kania i :M'ie·

Wroński,

l\lichał

OA.F -

kapitana i jego troje dzieci

g1 z y poz r

·no franćuskim frochto\vcu
Władze'

ńowazelandzkle

rozpoczę~y

w czwartek śledztwo. prowadzone na
zlecenie
rzijdu francuskiego.
w
sprawie traglctnego pożaru; iaki wybuchł
na pokładzie francuskiego
frachtowca ·o ładowności
3614 ton
„Capltaine Bougainville".
Według
ostatnich Informacji, w Płomienjach
poniosło śmierć 16 osób, w tym żo·
na kapitana.,.statku t .1e~o tró.fe d~ie
ci. Poźar \vy.buchł w czasie szalejącego sztoi:mll na północ od ,wybrzezy Nowej ZelandlL Fale docJ:!odzące
do 6 m ,wysokości utrudniały akcję

I pnewróciły klika szalup z rozbitkami DotycbC'ZaS wiadomo, że z katastrofy uratowało się
21 osób.
Wypalony kadłub
statku został
przyholowany w środę do nowozelandzkiego portu Whangarei.
ratunkową

Amerykańska
superforteca
powietrzna „B-52", przystosowana do
przewozu broni nuklearnej eksplodowała I rozbiła się w środe podczas lotu
ćwiczebnego w pobliżu
elektrowni atomowej nad rzeką Sa·
vannah w Połudnlowe.1 Karolinie.
Trzech spośród 7 członków
załoirt
zg)nęło. pozo~tall są ranril
Samolot,
lak o<wiadczono, n ie przewoził żad
nej broni

•

Dl IS
~UTRO

-8 on

Dabrowiecki -

ści,

wiedzę.

i siły - była
ski i narodu.

eneri?ię,
służba

ras

ciąg

Dorota, Wawrzyniec

dośwhdczenie

urn

ynopty

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następuj~l\ pogodę:
zachmurzenie umiarkowane, o·
kresami duże, możliwy pr-zelotńy opad lub burza. Temperatu·
ra. od plus 13 do plus 23 st. C.
Wiatry słabe i umiarkowane, w
czasie burzy· silniejsze z
kierunków zachodnich.
Ciśnienie o godz.
19 - 742

111m.

dla dobra Pol-

Niespażyta
energia, umiejętność
trafnego ·wyboru zadań najważniej
szych, serdeczność w stosunku do

(Dalszy

bChodzq

tełefoto

Witając serdecznie dostojnego jubilata,
honorowego
prezesa
ZG
ZBOWiD - marszałka Żymierskiego,
prezes Rady
Naczelnej ZBoWiD,
premier Piotr Jaroszewicz przypomniał m. In„ że droga życiowa marszałka Polski - Michała Żymierskie
go przypadła na czasy burzliwe, na
wydarzenia o epokowym :o:naczeniu
d1a narodu polskiego.
Dowodzi ta
droga. ż-e ideałem naszego dostojnego jubilata, celem nadrzędnym, któremu podporządkował swoje zdolno-

•Korespondencja

Eksplozia amerykańskiej
superfortecy

• •

Komuni~ Paryża.

Krwawe srarcia
na Komorach

Zginęło

no

e era

ocz ice
1930 -

łao:z:

Zm. K.

dzia-

na &tr 2)

oko sobie
Żyć,

z Francji
ą

Dłuski,

III Proletariatu
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Uśmiechnij się

0.

d pewnego ezasu prasa paryska nazywa Lyon „francuskim Chicago" z racji wzmożonej fali przestępstw i porachunków miedzy
gangami. Ten \Vyraźny wzrost zabójstw I napadów i bronili, w rę
ku nasta.pil - zdanJem mera Lyonu. Louisa Pradela - z chwilą gdy "N 1973 r. został usU!Il.ięty ze swego s~anowlska komisarz Charles
Javilliey. Wprawdzie w c:ągu swej długoletniej k;ar!ery komisarz zdołal
aresztować niejednego z groźnych kryminalistów. ale okazało się, iż sukcesy be byly WYl\ikiem ścisłego współdziałania ze światem przestępczym.
Javnueyowt udowodni.ooo bowiem. że ochra.mat lyońsld gang suteneró:W
w zamu111 za infoo-macje o u111ych przestępcach. w opublikowanych ?ttasnie pamiętnikach k'lmisarz otwarcie przyznaje. iż jest to jedyna ·sk>uteczna metoda li.k\vida.cjl groźnycli krymin.al!stów.
Po ustąp'.eniu Javillieya na ulccach Lyonu wielokrot.n1e doch~ ~o
napadów rabunkowych. przy czym w w\ęksrośM wy-padków poll.cj1 nie
udało sie ust..lić sprawców. 3 lipca br. został zastrzelony na~·et sed.Zia
«Jedtzy Francols Renaud. którego Mioisterstwo Sprawiedl iwości wyslaro
do Lyonu dla. położenia kresu fali przestepstw. Pnypu~:i:a się też. ze
Jeden z gangów lyońskicli dok.ona! napaści na poczte w Strasburgu. rabując ogromna ~urnę 1511 milionów franków. Był to n.ajwiększy napad rabt\llkO'WY w historii tranouskiego Ś"Yiata przestępczego.
R. BIELECKI

- Co slychaf na dy:!JurzeT
- Te.n eymula.nt spod llrójkl

umarł.
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wyboru delegatów na Zjazd ł ~arszałka

Pols ki

8 KII BR VII ZJAZD PARTII
(D<>końc:renie ze s.tr. 1)

KC, sekretarz KW PZPR w KatoZdzisława Zadrożna., I
wicach .sekretarz KW PZPR w Krośnie Balawa.jder, zastępca
Kazimierz
członka KC PZPR, publicysta •. Try
Wojna,
buny Ludu" - Ryszard
brygadzi.,9ta
PZPR,
członek KC
.
S tocmi G<ianskiej im. Lenina Józef Pacer, członek Biura Polityczne;go KC PZPR. prezes Rady
Jaroszewicz
Pi<>tr
Ministrów zamieszczamy
(skrót wystąpienia
na .s.tr. 3), I .sekretarz KW PZPR w
Zawodziński,
Stefan
Lomży członek CKKP PZPR, I sekretarz
- Zbigniew
ZLP
ZG
POP przy
Załuski, członek KC PZPR, przewodniczący Ra'Ciy Głównej FSZMP
- Zdzisla.w Kurowski, członek KC
CRZZ - Irena.
PZPR. sekretarz
Sroczyńska., członek KC PZPR, za-

/

~lęanp~"aprur?-aewodp~icz:ąRacdzeg1·;:

mtrió~~

M i'Kn°is·
"
~
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KC
cz.lonek
- Józef Pa.jestka,
PZPR, prezes PAN - Włodzimierz
Trzebiat<>wskl, członek KC PZPR,
maszynowego
miinwter przemysłu
Tadeusz Wrzaszczyk, członek KC
PZPR, rektor Politechniki WroTadeusz Porębski, zacław<lkiej stępca członka KC PZPR. prz.ewodniczący Komitet u do Spraw Radia
i Telewizji - Maciej Szczepański,
czlonek KC PZPR - S'>\r:acz.ka w
Zakładach

Przemysłu

Odzieżowego

inycb dźw!l.gn.; 1'0!ZIWoJu goopo.dall\Czego, ale dotyczy nas wszystkich: o
b~downictwle. W tym 5-Ieeiu na1>tą
Pilo t>OOwoJenie Jego zOo.lnośei procałego kraju;
dukcyJnych w ska.li
po raz plel'Wszy w historil roz.woju
km-ekty
dokonaino
g-Ol!!Pooarezegio
11a1kla.aowych inwestycji
planowych
ocen
wstępnyeh
wg
i
w górę
prze1ill'!oez<>ne one ZOBta.ną w 5-latm111
ce 0 nieba,ga.telną J<,wotę 450
7Jl. Na.kłady te pm:e121naczono na roz.
wój strategicznych gałęzi goo.poda.r·k i
f na budownictwo mi~a.nioove. Plan
tego ostatniego zostnie pl'zekr<>ezc;ny
o <lk. 45 tys, mit1slikań - co w stcStlll!ku do ubiegłego ,'i-lema oon.ae7.a.
W211.'ost liczby mieszkań o 20 pil'IOC.,
30
a t>OWlemcbllll · mleslikalneJ - o
Proc. Mimo wdęc nie 2:a&SiP<>kOJ011Y'Ch
wyJeszcze potrzeb, budownictwo
szło ze scagna.ojl oraz organizacyj.
niedorozwoju,
uegio i techni czn.ego
J'!udot>n~e stalo się z inymi, zanied.ban.ym.t popt"lledruio działami naszej
!r'OtSI>Odall'kj,
to
mlmonycb 5 lat Darobek
nie tylko sukcesy !l:OtSt>oda.rcze. B:Y'ł
to także okr<15 wyjątkowo d__vna.m.Jcznef{o rozrwoju polskiej kultury zgodJnle z te~mi
- traikt.OfWam.ej,
VI Zjazdu, w Dtl.e1'0Zel'waln1rm zwią.
!l:OISJ>od.arką. Jak
I
;r.ku z pol:tyką
w;3ll'a "'
podkreślano na plenum pra:;ną
d0>bra, woJę lltdzi, którzy
twomyć kulturę socjalistycmeJ Polzaufainia
kre1dyt
im
Sll<l. O'kazan.v
dolconały ęłęookich 7l!ntan w śW.:adoonoŚci ŚI'OOol\\'iSk twóroeycll.
Na z.a,końozenie dyskusiji µrzemówienie końcowe wye;losił I sekret.arz KC PZPR - Edward Gierek (tekst przemówienia podajemy
na &tr. 3).

oraz dyskusji przedzjazdowej
(Dokończenie

le~iu Jak najlepszych wyników w socjalistycznym rozwoju Polski. W dyskusji w organizacja.eh i instancjach partyjnych na.leży
wykoqystać dor<>bek pracy ideowo-polityczne j związanej z wymianą legitymacji PZPR oraz wdra.źaniem Uchwał XVI Plenum
KC.
Dyskusja przedzjazdowa. prowadzona będzie przede wszystkim
w podstawowych organizacjach i na konferencjach partyjnych
oraz na. spotkaniach i narada.eh aktywu partyjnego różnych śro
dowisk.
Ii_tstancje I orra.nizacje partyjne powinny inicjować i rozwijać
ta.kie formy pracy, które umożliwia, członkom PZPR i najszerszym kręgom społeczeństwa. wYPOwiedzenie opinii na. temat problemów zawartych w wytycznych na VII Zjazd, zapewnić war';1nki dla konstruktywnej i otwartej dyskusji. Instancje i organizacje partyjne powinny przeprowadzić konsultacje z różnymi
grupami społel'zno-za.wodowymi. wlączać do dyskusji na.d wytycznymi KC aktyw bezpartyjny, członków związków zawodowycp I organizacji młodzieżowych. Istotne znaczenie ma. udział
w t.e} dyskus~i p~zodującycb robotników i rolników, specjalistów
z ro~nych dz!edzin gospodarki, nauki, kultury, oświaty f wychowa.ma.,. party.inych i bezpartyjnych działaczy społecznych.
Komitet Centralny wyraża. przekonanie, że w dyskusji nad
wytycznymi na. VII Zjazd PZPR wezmą aktywny udział członko
wie sojuszniczych stronnictw - ZSL i SD
m~?1itct. C:entralny PZPR zobowiązuje c~łonków i kandydatów
part11 do. 1~ic.iowania i orll'.&nizowa.nia. dyskusji nad wytycznymi
KC w mieJscu pracy i zamieszkania, w organizacjach społecz
nych.
Waż!1ą role w upowszechnianiu treści wytycznych KC. inspirowaniu dyskusji przedzJa.zdowe.! i informowaniu o jej przebiegu mają do spełnienia. środki masowego przeka.zu, a szczególnie
pra~a partyjna.
~omitet Central°:Y zobowiązuje instancje i organiza.cje parfyJn~ oraz wszystkich członków partii do wnikliwego wysłuchi
wania.. i rozpa.trywania wniosków przedstawionych w dyskusji
przc~zJazdowe,J i udzielania na nie odpowiedzi. Wszystkie u7.asa.druone wnio~kf. które można 7realizować we własn.,..m vtkresie na.leży wykorzystać w toku ka.mpa.nii przedzjazdo~l'cj. ·
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„Wólcza.nlka" w Lodizi - Jadwiga.
'
Blusz, zastępca członka B iura Politycznego KC PZPR, minister rol~}
Kaz.imierz Barcikowski,
nictwa >~
rezastępca czlonka KC PZPR,
~
daktor n.a<."zelnv „Trybuny Ludu"
Centralny 1;
Komi tet
Następnie
Józef Ba.recki.
Wokó1 dwóch Zat\ladlldczych spraw: przyjął iednomyślnie następującą
dON'bku :nUni<>nego 5.Jecia, będąceo;o uchwalę: „KOMITET CENTRALefektem realizacji uchwal VI Zjaz. NY PZPR UCHWALA OPRACOd.u PZPR - oraz głównych kierun- WANE PRZEZ KOl\IISJĘ ZJAZDY· 1'
„O
WYTYCZNE
l<ów działania w latach n„.jbliższych, DOWĄ
ROZWÓJ BUDOWw wvt.ycz- NA!IUCZNY
wst~ponie nakl'eśloti:v<."h
llY'Ch na VII Zjazd 1>airtii, lttl'>ry je NICTWA •SOCJALISTYCZN EGO sp.ree:i--"e - konoentrmvala si 0 dy· O WY~SZĄ JAKOśC PRACY I 1
WARUNKÓW ŻYCIA NARODU'• I ~
skusiau";:a XVllI Plenum KC.~
POSTANAWIA PODDAC JE POD '
P<>wiedzieć m<>żna
dzllś
Już
~
stlWlerdzali d;vtSkuta.nct - żę w57.yst- OGOLNOPARTY JN.'\ I OGÓLN'O' t',
Ą
ikie f{łówne 111tożenia pr[)'.,:'ramu vt
DYSKUSJĘ PRZED
w pełni wykonane. NARODOW
Zjaz>du 7.0Staną
a w winlu dz:iedcinach nawet za.acz. VII ZJAZDEM PZPR''.
Plenum ?Jl
Na zakończenie obrad
niP porr.ekroc:zon-e.
'l'o'lSl<azywano p.l"zyjęlo jednomyślnie uchwałę w :):;
Wes711iśmy obeienie 'Io:~
VI I
la ·
·
na plenum - w okres szczytowego
jazdu lf:
zwo n ;a
w tym ~-leciu pozńoonu d.oclrndów i :'-prawie
Odc:-.zu!a PZPR, wyboru deiegatów n.a Zjazd
siły nabywczej Judln~ci.
przedzjazdowej.
dyskus.ji
koN.ystme decyzje. ornz;
wyratniP
ona
i rozszerzaJące Uch\va.ła ta. wyznacza dzień 8 gruzwięl<Szajace place
termin otwarcia.
dnia br„ jako
iiwlaclcrenia socjame.
(tekst
obrad VII Zjazdu partii
Wśród wielu dziedzin gospoda·rkl,
n.a str. 3!.
publikujemy
uchwaly
których ooia,gnięcia t pr<>!>lemy popolenn.rne.l
rus701te rosfaly w toku
Obrady zakończono od.śpiewan.:em ~
<lvslms.H. dnźo mówiono o tnJ. która
>
nie tylko jest dziś jedną _z_._P_o_,~_·a_z_-__~_Ii_ę_d_z_Y_M_r_od-Owki.
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PROGRAM RDZ OJU tODZI

WSPOLłJA AMBICJA JEJ MIESZKANCOW

Omówienie

wrs1ą11irnia

J. Blusz na XVIII Plenum KC parrii

Jadwiga
m. in. g;os
czlo11ek KC PZPR, sz·vacz.
ka w Zak!adacl1 Przemysłu Od~ie
Zowego ,,\Vól~zan.ka'' w LOdzi stw1er·
upływającego
przemiany
dziła że
5-lecia widoczne sa 11a każdym kro•
ku - podobnie jak w c:rtym kraPo raz
ju - również w Loc!Zi.
skO<I"ZYsta!o z
pi-erwszy miasto to
t~k zn.ac;mych śrOodkóW fi.nansc>wych
ta1~ szerokie zadania
1 realt.rowało
Program roz·
spo~eczno-r;ospodar-0ze.
wo.lu Loc!Zi stal s :ę 'Nsoólna ambitego
'•s1yst!,ich mieszkańców
cją
m'..a-sta. wyzwolił wLele energii i !n1cjatyw r.obotn'ków. sp.ec1aUstów. tyTo
społecznych.
działaczy
s'ę cy
Zabierają c

BhlSZ -

obliczu Ml'NY<lh,

=

List E. Gier ka

do marszałka M. Żymierskiego

IV

• Komi~et .~ntralny PZPR zwraca. s1i; do wszystkich instl).ncji
1 orgam~aeJ1 partyjnych, do wszystkich ludzi pracy o wzmożenie
w okre51e bezpośrednich przygotowań do VII Zjazdu dria.laln~ci
~a. rzecz ~konania i przekr0<1zcnia zadań obecnego pic:ciolccia
1_ ~tworzenie tym samym. jak najkorzystnie,jszy<'h pOzY<'ji wy.lsmow;vch dla realizacji programu, który uchwali VII Zjazd.
Służyć temu po~inien dalszy wzrost dyscypliny t kultur;v pracy
oraz gospodarności we wszystkich zakładach i środ<>wMrnch.
Ko.mite\ Centralny wysoko ocenia aktywność załóg wielu 1.akłado\~ pracy,. które składa.ją meldunki o przedterminowym wyzadań
lmnaniu zadan spoleczno-~osµodarczycb I dodatkowych
produkc~·.in:vch w roku VII Z,iazrlu.
parorgan~zacje
że
przekona.nie,
Komitet Centralnv wyraża
tyjne, 7.ałogi zakładów prll(!y i mieszkańcy wsi podejmą nowe
inicia.tywy produkcyjne ogniskuj!lce sic wokół najważniejsz~·ch
na
7.a.da.ń, a pr1ede wszystkim wokół zwiekszcnia produkcji
•
rynek i eksport. Oszmo:ędności materiałów i surowców. podno·
szenia. .ia.Iwści i efektywności pracy.
prnedteroraz
produkcyJ·nych
zada11
Realizacja. dodatkowych
minowe wykonanie l)fanów społeczno-gospodarczych dla. UC"l'c:i:enie. VII Z,iazdu .iest wyrn.:i:em patriotyzmu or1u; zaufania klasy
ro~otninrj i <lł'lc1:0 spol!'czeń~twa dla polityki partii.
Komitet Centralny PZPR · •r!IJa pp·rkonanif'. że in"l:w1c.ie i 11)(
organiza.cie party.ine stworzą nl~bednr warnnl i. aby dv">kus.Ja. , l<
pri.cdz,lazdowa pnebiegafa w klimacie troski o przysztłlść soc.lalis tyrm(',j ojczymy, o ,iej dalszv dvnami<"l'.TIY ro1wó;j sn-ołecznol
!l"Ospoda.rczy. o wyżs7a J"akość zv. l'ia i pracy. wzrost autorytetu
Ili~
...,
Polski na arenie mil'Azynarodowej . o cora:r; lepsze zaspokajanie
Komitet
materialnycb i kulturalnych potrzeb społeczeństwa.
Centralny PZPR uważa że w okresie kampanii przedzjazdowej
partia jeszcze bal'dziej umocni swa, zwartość ideowo-po!Uycz.ną,
pogłębi i rozs21crzy wieź z klas~ robotnicza, i cah'm społeezeństwem, umooni svrą kierowniezą role we wspólnym dzi11ł11niu
z ZSL, •SD i be-zpartyjnymi na platformie Frontu Jedności Na.({(
odu
KOMITET CEXTRALXY PZPR
.
r
Warszawa, 4 wrTeśnla. 1975 r.

-.

mobllllz.ującycb

nie wystia.rczy już Jed.rJak praRozwój
tak jak dotychczas.
przemysłu kosztował
nowoczesnego
ple·
sun1y
ogromne
spoleczeństwo
niędzy. Trzeba zatem ta·k pracować,
tę nowoczesna techżeby w pełni
dla
n:kę I tel'hnologię wykorzystać
Nie można
dobra na" wszystkich.
wiec godzić si~ i przejawami niesu
w
i braku dyscvpll<nY
m'enn'Ości
wypelnianiu obowiązków słu ż bowych.

wysoll:leso
Dziękuj~c za wyrazy
ludzi, rzetelność w- ocenie Ich qzla' łalności, nade wszystko zaś patrlo- u:r.nania i liczne dowody wzrusza- marpamięci
• tyczna żarliwość - oto cechy, któ- JąceJ . serdecznej
re zjednywały marszalkowi Zymler- szalek Żymierski przypomniał, że
skiemu głęboki i serdeczny szacu- w naszym kraju, przez dziesięć wienek u wszystkich, którym wypadło ków Jego istnienia, nie zawsze istnlaly warunki, w których praca oz nim bezpośrednio pracować.
wocowałaby materialnymi :r.namiona•
W imieniu wszystkich zgromadzo- mi zamożności 1 siły. Dzisiaj Polska
nych premier Piotr Jaroszewicz zło Ludowa kroczy drogą harmonijnego
w
dziedzinie,
każdej
ro~woju w
żył jubilatowi serdeczne podzięko
tak tempie dotychczas nie spotykanym
pracę,
wanie za wieloletnią
ro1mącym.
stale
i
owocną.
naro(lu
i
Polski
dla
bardzo
zakończyło wręczenie
'Uroczystość
Gorące, serdeczne gratulacje i ży
dobrego zdrowia dostojnemu Jubilatowi upominku czenia szczęścia.
bukietu C%eroraz pomyślności w dalszej pracy ozdobnej kasety
dla Polski Ludowej przekazał do- wonych rót.

'Jl

wszystko b vlo pods.tawą pcmiyslnych
lat
wyników czterech pier'Wszyel1
bieżącej 5-latk.i i mini.onego okreou
1975 r.

w

ze str. 1)

i M~~~~!~ .~~~~?~!~~~~,!!~

za.dań
oo.wać

Uprogu jesiennyc~ przewozów
Podczas wcrora:j.s.zeg<> posiedzenia
Wojewoo:zikiego Sztabu d.s. Us.praw
·
k·tory
nienia TraMnorlu w Lodzi,
dni t
~--"'
-'
c w.em
""'-' przewo
obra'Ciow....
prezydenta m. Lodzi Jerzego Lorensa, rapomano się, jak co tydziei1. z przebie1:1iem za- i wyladunków wal[onów kolejowych w
<''.ffesie Od ó.>ta'nie!?o r;n·'ed1.enia.
Stv:ierdzono. że z.iawisrm pn;ęd/u
żonych W)iadunków w~tAQuje nadal j takie firmy, jak GS A.ndre~ód~k~
ó
l GS I"
t" "
w, n o.ie,.
"sawer
,
spo
Wjcj.~kieTransportu
Spóldzie\n.ia
go na Cboj:n.:wb - nadal mają na
swoim koncie po kilkanaście prz,etrzymanych wagonów.

„, ·

I

ie<lnak pe-1mą poprawę, jeżeli chodzi o wykorzy&tanie soboty i niedzieli dla rytmicznego załadunku. Podkreślono znakorqitą w&pólpracę ze S:.tabem Uf
rz:ę:iu Dz:el nicowego Ló<lź-Widzew.
·
rc
\::'~ -._.,~~'.i'~~HM~~~i\°'!l~~~~"A'l~~.jl("":"'-';i a także skuteczność jego µ,,x-i:yn.ań
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Stwierdiono

=
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M:l•l:il·l#iil•l;ii·-J.i;t•J:i(-ll?l:t•l:i(·l-iil•l;ii
•

w•

Szlakiem bohaterów walk nad Bzura

W niedzielę na ulicach Spornej i Inflanckiej

juJako pierwsi rozpoczną
nior7.y, k tórzy bę d ą mieli do przejechania dy~tans przeszło 90 km.
Po dwudziestu minutach wystartują kolarze. uczestnicy wyscig u głów
nego seniorów (dystans 155 km). Trasa prowadzi przez Witonię (lotna
premia) - Kutno - Łowicz - Gło
Bielawy wno (lotne finisze) -

Motocyklowe wyścigi o<Zloty Kask> 11DP

walkę

W niedzielę 7 bm. rozegrany bę
dzie Xlll ogólnopolski wyscig kolarski o nagrody trzech reda kc ji: „Ziem ia Lęczy<."ka", Glos Robo1niczy" i
.. Nasza Trybuna" . Ta doroczna wrześniowa Impreza szosowa organizowana jest tra,dycyjnie dla upaml ętrue
nia boh aterstwa polsk1ch żołnierzy .
uczcst nlków pamiętnej bitwy nad
Piątek.
A ot o szczegóły programu
Bzurą
Młodzicy będą mieli do przejechaXlll wyśeigu kolarskiego .Szlakiem
nia dystans 40 km a trasa prowadzi
bohaterów walk nad Bzurą'".
Zbiórka kolarzy na stąpi w nie- przez Borszyn, Sotcę ·wtk., obwodnicę ozorkowską i Sierpów.
dziel~ w Lęczycy o godz. 8.30 na ul.
l~s Y
Uście
Konopn1ck!ej. Po sprawdzeniu
na
Do dnia wczora.iszego
rozdaniu numerów si ar- zgłoszeń figu rowało już 170 za ·,·~: od
ob~cno~ci,
to,vych kolarze udadzą •ię pod Pom- nikó"' z kilkunastu klubow z calenik Bohaterów Walk nad B zurą. go kraju.
gdzie złożone będą wieńce i wiązanki
startuje m .
W wvśclgu juniorów
kwiatów. Start hono rowy na pl. Ko- in. członek wicemistrzowskiej druży
ściuszki zaplanowano na godz. 9.35.
ny na MS ·juniorów - A. Piotrow(W)
ski.

T. Zawada mistrzem lodzi
Wczoraj w Łasku odb ył się wyszosowy o mistrzostwo okręgu
łódzk!ego. Tytuł mistrza zdobył reprezentant Polski - Tadeusz Zawak tóry dystans
da z Tramwajarza,
30 km przejechał w czasie - 43.32.
Dalsze miejsca zajęli: H! Mll<sa,
A Pierzyński (obaj ze Społem). J.
Woch i A. Dróżka (Remo Głowno).
(n)
S tart owało tylko 17 kolarzy.
ścig

Czy V/embley skapituluje przed Polakami?

w

czoraj na słynn ym czarnym
torze londyńskiego stadionu
Wembley czwórka polskich
rep,.rezentantów· H. Glueck·
lich, E. Jancarz, z. Plech i \\1. Cieślak w towarzystwie pozos tałych żu
uczestników tegorocznych
żlowych
Indywidualnych mistrzostw świata
trening
generalny
przeprowadziła
przed sobotnią decydującą próbą.
trening! jakle
o~tre
może
Być
przeprowadzili Polacy spowodują. że
przełamana zostanle wieloletnia niechod zl o
passa, jeśli
sprzyjająca
~tarty „biało-czerwonych" na Wembley .
Prawdą jest. te tor na Wembley
ma odmienną w porównaniu do naszvch st adionów żużlowych geometrlf:. Ponadto w rM:nych punktach

i

W nicl!Lzielę . na tr.asie prowadzącej ulicami Spom1ą r Inflanoką
rozegl'IMly zosta.llii.e tradycyjny, XIV już z liolei wyścig motocyklowy 0 Zloty Kask „D7liemrlka P~11la,l'nego" sta.niowlący jed.n•ocześn,ie VI eliminację Mistrzostw P<>ls!ti.
Wyścigi odbędą się w ttlasaich: 50 oom, 'l/!5 ocm, 175 c.cm I ?50
ccm. W głównym biegu finałowym. 1:'21W. wyścigu handicapowym
<> Zloty Kask „DP" wy.sta.rtuje po 4 najlepszych zawodników po"'zozególnyoh J;,Jas. Nie biorą w rum udlllału uozeistnicy wyścigu
W l<lasfo 50 c!'lm.
naszym wyśolgu 1'r<>ni zaTytułu najłeps„ego motocykllisty w
wodmk z Pazin.a111ia J. SZY:."llKOWIAK, czterokrotny zd0>bywca Zło

znajdu je się inna nawierzchnia. Stąd
też najlepiej znnją ·Wembley Anglicy. Trzeba jednak dodać, że z londyńskim torem radzą sobie dobrze i
Szwedzi, I Duńczycy, a ostatnio i
zawodnicy ZSRR . Najlepsi w „żutlo
wym fachu" twierdzą. że dla dozawodnika l
brze przygotowanego
maszyny nie może istnieć atut wła
snego toru (najlepszy przykład to
niedawne starty w Bydgoszczy Maugera, Olsena l Innych).
w sobotnim finale
więc
Polacy m!ell „odczarować" tor londvński ? Oby tak si ę stało! Choc!a~
trudno spodziewać się w!ęl<szych renie
wet,a,oji, pamiętając chociażby
Czyżby

na.ilepsze starty w finale europe1(w)
skim na bydgoskim tor~e.
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w dniach 12-21 bm'. odbędzie się
kolejny wyścig Dookoła Polski. W
tódzklcłl
tym roku sporo kolarzy
stanie na starcle tej imprezy.
zawada ! Kaczmarek zakwalifikowani zostali do I reprezentacji Polski. W drugiej reprezentacji RG
LZS znalazł s l ę Majkowski.
że WFS · w Z.odzl
Postanowiono,
wystawi swoją własną drużiinę. do
której kandydują: Bogdański, Bylicki. Nowak, KaczllTowSki, Salamon,
Miksa, Swiderck i ewentualnie Sujka.

tego Kasku.
Urocz.yste otwarcie imipre,z;y nastąpi o godz. U.30, a o gO<dz. IZ
wyrUSZi- na tl"asę za11•1ocJ1nicy w klasie 175 ocm. W na&tępnej J<onum
po
125 ccm.
le,i!tośc.i wyist.a:rtują maszyny o pojemności
250-kł 1 motocyG<Je o po.jemnoOŚcl najmniej6zeJ (50 com).

Niespodzianki na kortach MKT
Wczoraj na rozgrywanych w t.o·
dzi tenisowych MP doszło do wielkiej niespodzianki. Jeden z faworytów gry pojedyńczej mężczyzn Tadeusz Nowicki został wyeliminowany przez Dobrowolskiego.
Wychowa nek MKT, a dziś tenisista Legii grał poniżej · swoich umie-

11

todzianie startują
w Tour de Pologne

l bardzo nas rozczarował.
jętn o ś cl
dlugotrwającym pojedynku szalę
na swoją stronę przezwycięstwa

Po

chyli! doskonale dysponowany Dobrowolski z Wałbrzycha .
Duże zainteresowanie obudził jeszcze jeden występ Fibaka. który tym
razem grał razem z Drzymalskim
Para ta, która
w grze podwójnej.
pretenduje do tytułu mistrza, wydebel bydgosko-kieleellmlnowała
cki Szewczy k - Stępowski.
Cieszy nas, że mistrzostwa budzą
duże zainteresowanie. Codziennie try
buny kortu centralnego są szczelkibicami białego
zapełnione
nie
sportu.
dalszy ciąg mistrzostw. ZaDziś
kończone one zostaną w niedzielę,
z tym, że w sobotę odbędzie się fikobiet.
nał gry pojedyńczej
pojedynwczorajszych
Wyniki
ków:
Gra pojedyńcza. mętczyzn Fibak Plewiński

6:0. 6:0, 6:3,

Niedźwiedzki

- Meres 7:5. 8:2, 6:4, Dobrowolski
4:6, 7:5, 6:4,
- T. Nowicki 6:4,
Drzymalski - Sonsalla 6:3, 6:2, 6:4 .
Gra podwójna Sonsalla, Nowak Harasym, Rode 7:5, 6:4, 9:2, Szewczyk, Stępowski - Wiśniewski, Plewiński 3:6, 7:5. 6:4, 6:2, Fibak, Drzy
1
8:6.
I malskl - Szewczyk, Stępowski
6:2, 5:4, Nledźwiedzkl, Nowicki -

•

Na zebran~11 działa.ew pZ~. w
Warszawle postanowiono, te ostatnia seria wyścigów torowych o puchar PKO!. odbędzie się na torze
w Helenowie 19 bm . Następnego dnia
Sonsalla, Nowak 14:12, 6:0, doltończe ju:I: w konkurencji międzynarodowej,
nie nastąpi dziś.
z udziałem torowców CSRS I NRD
Gra podwójna kobiet Wieczorek, odbędą się wyścigi o Grand Prix
Kajatanowlcz
Filipówna,
Slesicka
Główna nagroda rozegrana
Polski.
6:1. 6:1 , Rozala. Rejdych - Ostrow- zostanie w wyścigu oa 200 m. Starska. Rybarczyk 6:0, 9:7.
tować będą wszyscy nasi kadrowiOstrowska, Hara- cze i reprezentanci Polski z ostatGry mieszane
(n)
6:4,
nich mistrzostw świata.
Fil!pówna. Szewczyk
sym 6:4, Rejdych, Rode - Bogacka, Wę
drocha 6:3. 6:3, Ry]larczyk, Koń
Kopr.as, Plewiński 6 :3, 7 :3
czak
Sleslcka, Meres - Wroń, Górszczak

Włókniarz

(t) -

w dziedt.inie uspra1vr;niania tra.nspor
podległym

terenie.
ir.ob.lem rozbudo.wy
mechanicznych urz.ądzei1 roz.la.do:>wu
jących wa.goni: na boc2:11 icach wsKonieczne
po.lu ele'.ttrociepłowni.
.ioot tu poza po..<unięciaml t:Y'PU ortu na

Dyskll.>Łówan.o

przyśp!es.zen!E"

t.a:de

gan:~acyjne~o

budow.v
real:zacj/ hwe.; tycJi • .np.
11. y~rrotn.:11 ·d• .>i.<>S<h•<4iych do obs.:.ucz.teroos'.owagonów
gi ciężkich
wych. (Od."lOOi się to d() EC-III).
OmóWio.n.() problem zwięk.szen ia
do.,,,taw dla Lodzi cementu trans.por
towanego lu:ze.m w wagOl!lach-cys.ter
nach },ub sa.mochodach-c.Y'S 'ternach.

K()n:ec.zne

okazało

się

PO<Wtórne

bardw ~gólowe przeanalizowanie potr~b i moż.liwoścl roz:burlowy przesypowni. cementu przy ul.
Teresy.

Szta.b zajął się t.ak±e sz.czególowo
pe>zagadnieniem d<Ywie~enia dla
rolnych.
mia.sta . p lodów
trzeb
Stwierdzono, że problem wymaga
pod
dokładnego prz:eanalirowania
ltĄtem. r&cjona.lności train&portu, a
t.tkie ciągłe.go zwraca.n.i.a uwagi na
ten właśnie jego aspekt, Chodzi o
to bowiem. a;by ziemioplody doz
wozić na ile to Jest możliwe,
tlajbliźs.zych

odleglośei.

Oczywiście

nasprawa ta dotyczy n:e tylko
szego. ale .i innych województw, w
istnieje
bowiem
d-zied.zinie
te.i
,,,.:complikowany ła1\cuch 1XJ1Wiązań i
u7.ależnie11. 87.c?egóJn:e wiele, jak
.<ię zdaje. może tu zdziałać Centrala O~rodnicz:a, absorbują.ca znaczne
śro<iki tratWporu:>we.
Zwró-."Orio uwagę na koniec-znoś~
poprawienia dojaroów i oświetle
)'lia terenów. na którycli przechowywać się będzie w kopcach ziemniaki dla zaópatrz.enia miasta.
Zr.iodnie z ;><>leceniami przedsię
hlor„twa µrzedłożyty sttabowi programy in.we$tycyjne i oragnizacyjrealiz.acja powinna
ne,. J:;tó.rych
przy.nieść usp:awn'.enia tranwortu.
Nie w.S.z.ysc.y ;ednak wykazali mak;;im,um dobrej woli. Dla przykładu
stwlerctZ<>no, te w tej sprawie kopertraktacje
nieczne btdą, dalsze
Przemysłu
z dyrekcj• Za.ldMlów
„Bontta." w Zgierzu,
B.arwniktiw
za.
któcych opracowanie u.znano
(j)
. nie·wystarczające.

.· u211u.

6:2, 6:3.

przed połm:lniem rozegrane
spotkania w grach mieszaftych i podwójnych kobiet i męż
czyzn, a po południu Fibak spotka
się z Płotkowiaklem. Rozegrany zostanie także półfinał singla kobiet
między Wieczorkówną a Rybarczyk
oraz Rozalą l Rejdych.
Przy sposobności informujemy, że
(uczennica
MKT
zawodniczka
Dorota Morawska bieXVIII LO)
międzynarodowym
rze udział w
turnieju w Rumunii. Po sukcesach
w Sopocie i W czasie spartakiady
w Białymstoku zawodniczka MKT
wytypowana została przez PZT na
wyjazd za granicę. Pierwszym jej
trenerem był ojciec inż. B. Morawski, a obecnie szkoli ją W. Nowicki. Piszemy o tym dlatego. żeby
wyjaśnić przyczynę nieobecności tej
zawodniczki w mistrzostwach Polski. Nadmieniamy, że D. Morawska
pokonała w tym sezonie uczestniczkę mistrzostw Kajetanowicz.
(ja. nie.)
Dziś
zostaną

Stal Niewiadów 1:1
Wczoraj odbyly się dwa spotkania piłkarskie o mistrzostwo klasy
okręgowej.

1:1 (ó:O) z
zremisował
II
ŁKS
uzyskał
ChKS, a Włókniarz (L)
równiet wynik remisowy 1:1 (0:0)
(z)
ze Stalą Niewiadów.

INFORM UJEMY.„
WKS Orzeł przyjmuje zapisy.chłop
ców do sekcji dżudo w wieku 1217 lat. Mile widziani (maj11cy największe szanse na zakwallflkowanle
się do sekcji) będą ' kandydaci legitymujący się wagą ponad 80 ll:g.
przyjmuje sekretariat
Zgłoszenia
klubu (ul. 22 Lipca 71 (Od Towarowej) z wyjątkiem sobót I niedziel w godz. 16-17.

•
n.ej

Godi. 1Ull ul.
28.

Arm,l.li

Nieo~trotnte

Czer-NO-

przechodziła

przez torQW1slro MP!{ Natalia A. t
Wpadła pod kl<>la t.ramwaju llnil 1012,
doznając obrażeń.

•

Godz.

1.'1.45

ul.

Gwaltownle

wybtoegl'a

.. W~'UIWY",

doznając

Ma?gorzlllba M.
wy,
•

i

Lu1>C>mierska

IU
uderz)l<ła

Jezdnoję

w

obrażeń

bok
Q:to-

Godz. 115.lG ul. ~1U&na '11.

wesZla na jezdnię St:anisl.a:Wa A. ! wpad:la n.t bok „Syre~amana ręk.a J)l"ZebY~
ny". p;.esza
w SzJ)ltalu im. Joll5Chera.
wa
Niie~e

Szatorua gm. A1~.k
rowerem 'l!!ltbleta P.
skri:ciła nagle w lewo i zderzyła się
z
z wyp;rzedzaj~cym ją .,Jelczem".
rowerzystkę orzeobt'aże:n.taml ciala
Wl&lono d<:> Szpita!la im. Jordana.

• ~. 1s.ss
sandró7ł. Jadąca

(m)

• ·1 ,ko-·c1· r ,cv 1·
.

1

.

.

n1·

-

-

s'k Ó,
~~

• ~
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.a.POlecmio-go.sipodarezego rzacieśn iła ona swą więź .z klasą :robotniczą.,
.z rolnikami i inteligencją, ze w&z.ystk.imi lud źmi p racy. Pogłębia się
jej iedn.ość ideowa i polityczna. Umocnila si ę pod względem organ izam arksizrno<Wi•
wiernoś ci
cyjnym. Dzięki temu wszys tkiemu, dzięki
leninzmowi i proletar iackiemu internac,ionalizmo wi - sk uteczniej wy.
pełnia ona swą kierowniczą rol ę w życiu i p ra cy narodu.

I

warunku-w z·vc1· , narodu

~~i~~i ~°*:::~iil~~~:~~~i:i~i~~t~:~r~~:i~r~1~1i

CALĄ PARTIĘ JAKOŚCI JEJ PRACY. Ten sł uszny postulat należy
ro=ieć przed e wszystkim . ;ako pot rzeb ę bardziej dojrzalej analizy

wszystkich d2liedzi.n życia oraz bar<lziej dojrzałego. m ąd rego, rozi s kutecznego d ziala111 a. ROWNIEŻ , JAKO WYŻS ZE POCZU·

o zacvm 5lec1·u

poczvnan·

ważnego

~~~ ~~ioiii~~~Ii~~~~~c~Al{~;~~~~~~L~::~v~A~~~doKg~:

CINKA PRACY, SWEGO ZAKLADU, TERENU I ZA SPRAWY CA·
LEGO KRAJU.
ajważniejszym wyd arzeniem ostatniego okresu w życiu nas•zego kontynentu i świ ata jest p omyślne zakończenie Konferencji BeZJp ieczeńshwa i Ws półpracy w Europie. W JEJ UCHWALACH NARÓD POLSKI WIDZI WIELKĄ KARTĘ POKOJU w
EUROPIE. Zwolan ie ko nferencji to rezultat działania i ws.póldzialania
wielu s il zaanga żowanych w procesie odprężenia . to wiel•ki s ukces
wszystkich narodów E uropy. I nicjatywa podjęcia tego h isforycz.nego
dzieła wyszła od krajów socjalistycznych. dla których dążenie d o trwałego pokoju iest jednym z podstawowych założeń ideologicznych i pol i tycznych. SZCZEGOLNIE WAŻKĄ ROL Ę ODEGR AL W T EJ SPRAWIE ZWIĄZEK RADZIECKI, J EGO KO. ' SEKWENTNA PRYNCYPIALNA POLITYKA. Dla pom yślnych rezultatów k o nferencj i o gromn e zna czenie m iał a mi ędzynarodowa d ziałalność sekret8.rza generalnego KC KPZR to w. L eonida B reżniewa .
.Podstawową pl atform ą p rac i uchwal k onferencji -tało się u zna ni e koniecz.no 'ci wcielenia w życie i przestrzegania zasad pokojoweg o ws półi stnieni a k rajów o o dmiennych ustrojach. u znanie n aruszal·
ności granic i integra lności terytorialnej pań<-tw . potwlerdz.enie ostatecznie obecnego poko jo wego Jadu w Euro.pie. jako niepodważalnego i nieodw ra calnego. J e&t z rozumiale, że Polska przyjęła to ze szczegól nym
z ad owole niem .
O?E'.cny lad e uroi:iejski, zapewniając pomyślne warunki dl a przyJa z.nego
ws.polzyc1a ws zystluch narodów naszego kon tynentu . .s.tworzył rów n ież
prze.s.łanki dla pr zezwy ciężenia p rzeszłośc i i u łożeni a pokojowych stosunków obydwu pań stw niemieckich z ich sąsiada m i i ini1ymi krajami. J est doniosłym faktem , że PRL we.>pól z. NRD dokon ały za s~dni 
c z:ego zwrotu w w ielowiekowych trudn~•ch dziejach sąsicd zi:\va naszych
I
n arodów. ZWROT TEN NASTĄPIL ZA SPRAWĄ SOCJALTZMU
ODDZIALYWAN IA
JEST JEDNYM Z WAŻKICH PRZYKLADOW
JEGO IDEI NA ŻYCIE NARODOW.
odkreśla li ś my -0d dawna również, że w oparciu o uklad z 1970
r o ku, w który m RFN U Zl1ała granice n a Odne i Nysie za nien aruszalną i osta teczną, powstały warunki d la normalizacji stos unków i pokojowe.i w.s.pólpracy p omiędzy PRL i RFN . Fos.tęp na t e.i drodze wymagal uregulowania ki lk u ważnych p roblemów
wyni kającyh z p rzeszłości i p ozost aj ący ch nie roZJWi ą,zanym i. Ma swoj ą
wymowę fakt. że wła ś nie w H elsinkach i w d uc h u te; konforencji zostało osi ągnięte porozum ienie , co do uregulowania tych problemów .
Podpisanie odpowiednich .aktów, co pi>winno w krótce nastąpić o raz
wprowadzenie ich w życie o tworzy możliwości rozszerzenia i p ogłę 
b ienia procesu nomrnlizacy jne go. I tak właśnie należy rozum ieć .sens
i wagę tego Porozumien ia.
Dz.isiej g e posiedzenie Komitetu Centralnego o twiera trzymiesięczmy
okres bezpoś rednich przygotow ań do VII Zjazdu.
PARTYJNEJ W <JSTATNICH
CENNĄ CECHĄ NASZEJ PRACY
LATACH STALA SIĘ JEDNOŚĆ M Y ŚLENIA I DZIALANIA. Powinni śmy p racom przygotowawczym do Zj azdu nadać taki kierunek
i tak je organLzować , aby p r.z.y niosly o ne możli wie n aj więcej t rwałych
r ezultatów. zarówno w ksztaltowaniu p rogramu. z k tórym pó jdziem y
na Zjazd, j ak też w dorobku prodlli,cy,inym, w umacnian iu nasze go
państwa i w doskonaleni u p racy .samej p artii.
ZAKLADOW
WIELU
W OSTATNICH TYGODNIACH ZAI.OGI
SOCJALISTYW
PRACY, KTORE AKTYWNIE UCZESTNICZĄ
O
l\IELDUNIU
SKLADAJĄ
CZNYM WSPOLZAWODN ICTWIE,
PRZEDTERMINO WYM WYKONANIU ZADAŃ SPOLECZNO-GO SPO·
ZGLADARCZYCH I ZOBOWIĄZAŃ PRODUKCYJNYC H ORAZ
KTORE PRAGNĄ
SZAJĄ PODJĘCIE DODATKOWYCH ZADAŃ,
ZREALIZOWAĆ DLA UCZCZENIA VII ZJAZDU NASZEJ PARTII.
ą to cenne i n icjaitywy, wyraża s i ę w n ich pawio tycz.n.a postawa
wola
klasy ro botniczej. jej· zaufanie do polityki paa:tii, je j
p rzyspieszenia rozwoj u kmj u. N al eży inic iatywom ty m w y chotorować drogę, ogniskować wokół spraw
dzi ć na spotkanie.
i zadań n aj ważni ej szy ch, PRZEDE WSZYSTKIM WOKÓL ZWIĘKSZE
NIA PRODUKCJI NA RYNEK, OSZCZĘDNOŚCI MATERIALOW, PODNOSZENIA JAKOŚCI I EFEK'l'YWNOSCI .
PARTIA IDZIE KU SWOJE MU VII ZJAZDOWI Z WIELKIM DOROBKIEM , ZE SLUSZNĄ, SPRAWDZONĄ W PRAKTYCE LINIĄ
l\1ARKSISTOWSI CO-LENINOWSK D1
DOBRYM
Z
POLITYCZNĄ,
W
PROGRAMEM. UCZYŃMY. TOWARZYSZE , WS ZYSTKO, ABY
TEN
ZJ AZDU, PROGRAM
OKRESIE, KTORY NAS DZIELI OD
UGRUNTOWAĆ W SWIAOOMOŚ CT LUDZI PRACY I WZBOGACIĆ
O ICH DOŚWIADCZENIE, ABY UCZY NIĆ GO WSPOLNYM DZIELEM PARTII l KLASY ROBOTNJCZEJ. CALE GO NARODU, KIEROZRUNKOWĄ WYTYCZNĄ DALSZEGO SOCJALISTYCZN EGO
WOJU POLSKI.
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Na zdjęciu: otwarcia obrad plenum dokonał I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek.
CAF -

*

ona ·
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ŻYCIA.

ONTYNUOWAC POWINNISMYW PIĘCIOLECIU 1976-1980 WYSILKI DLA SZYBKIEGO ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ.
Chodz:i w pierwszym rzędztie o odpowiedni wzrost zasobów p aszowych jako bazy dla 1S12:yb1Qiego wzrostu !)rodukcji hodowlane j.
Os4ąga1Jęcia obecnego pięciolecia są w tej dziedzinie ba.rdzo duże. Są
jednakże i niemałe trudności. Podejmujemy krokii dla ich złagodzenia ,
w t:vm J>Oprzez zwiększony i bardmo lrosztowny import p.asz.
NAJWAŻNIEJSZA REZERWA NASZEJ GOSPODARKI -TAK .f•.\K
W TYM PIĘCIOLECIU - TKWI W DALSZ'fM WZROSClE AKTYWNOSCI LUDZI PRACY, W UMACNIANIU DYSCYPLINY, W OSIĄG
NIĘCIU WYŻSZEJ OD PLANOWANEJ WfDA,JNOSCI I LEPSZ11'CH
NA
OD ZAKLADANYCH WYNIKÓW PROl)UKCYJNYC B. PLAN
LATA 1976-1980 TRAKTUJEMY JAKO PLAN OTWARTY, MOŻLI
WY DO PRZEKROCZENI A.
l\IYSLĄ PRZEWODNIĄ WSZYSTKI"H NASZYCH POCZYN A}ę W
N ADCHODZĄCYM PIĘCIOLECIU NALE'.t'Y UCZYNIĆ DĄŻENIE DO
PODNIESIENIA JAKOSCI PRACY I WA U -KÓW ŻYCIA NARODU.
Na j akoś ć ?hce:my ~stawi ść we wszystkich d:z.ied.7J.n.ach życia. z prakty02mą realrzacJą tej zas..ady 'Wiążemy ruidaiaję n.a uruchomienie rez.evw

K

p

Z

. Za kilka <;!ni ogłosimy wytyczne KC na· ViI Zjazd w prasie. Staną
się one pocl5~wą ogólnopartyjnej l ogólnGnarodowej dyslrusjL JEST

NIEZMIERNIE WAŻNE, ABY DYSKUSJA TA BYl..:A JAK NAJSZERSZA, ABY OGARNĘLA WSZYSTKIE PROBLEMY TERA!NJE.fSZOSCI I PRZYSZWSCI NASZEGO KRAJU. ABY POBUDZALA INIUDZIAŁU W
DO
CJATYWĘ CAŁEGO NARODU. ZAPRASZAMY
DYSKUSJI PRZEDZJAZDOW EJ WSZY·S TKICH POLAKÓW, CZŁON
KOW NASZEJ PARTII, . CZLONKO\V STRONNICTW <SOJUSZNICZYCH, BEZPARTYJNYC H,
pięciolecia
Bilans dokonań .sP-Ol~onomlcznych upłyWającego
jes t większy i pelniej&zy niż w jakimkolwiek poprzednim okresie hist orii Po~ki Ludowej U progu tego pięciolecia kr.ai naaz znajdował się
w nader trudnej sytuacji, wyprowadzillśmy Polskę z trudności, przezwyciężyliśmy je. OBECNE PIĘCIOLECIE ZAl'UJUl'IEMY WZROSTEl\I
70 PROCENT,
PRZESlliO
PRZEMYSLQW V O
PRODUKCJI
I'OLKROTNYl\'I
I
I DWU
PRODUKCJI ROLNEJ O 27 PROC.
WZROSTEM OBROTO\V W HANDLU ZAGR.A.NICZNYl \I. W REZULTACIE DOCHOD NARODOWY PQLSKI POWIĘKSZY SIĘ O PRZESZLO 60 PROC.
Szczególna jest wartość jakościowych cech tego wzros.tu. Nastąpiła
r ozbudowa i modern.izacja gospodat>ki narodowej. W . JEJ ROZWÓJ
ZAINWESTOWA NO WIĘCEJ Nit W CAŁYM PO~RZEDNlM DZIEISIĘCIOLECIU. Na bazie przyspie9Z011ego ro.z.woju gospodarczeg10 stało
eię możliwe poważne przekroczenie ?.ałożeń wzrostu stopy życiowej
lµ dzi pracy. co było glównyin za.daniem programu VI Zjazdu. W CIĄ
GU OBECNEGO PIĘCIOLECIĄ WZROST Pl.AC BU, POWSZECHNY.
GOSPODARCE
W
DOTYCZYL WSZYSTKICH ZATRUDNIONYC H
USPOLECZNION EJ. Wydatnie powięksyły się równi eź dochody rolni ków. Równocześnie k052ltem dużych wysiłków utrz.y;nujemy w całym bieżącym pięcioleciu niElmlienne ceny podstawowych artykułów
żywnosciowych. Ważnym dorobkiem ostatni.eh łat je&t znaczny postęp
w rozwi ązywaniu problemów socjalnych.
Doroook ostatnich lat nie przyszedł iednak labwo. Wykonanie zobow i ązań, jakie partia podjęła na VI Zjeździe wymagało ogromnego w ysil.ku narodu.
ostatnich latach sporo 1dopotów &prawia nam szereg zjawisk
na rynkach światowych, zwłaszcza g..vałtowny wrz.r-06t cen s urowców 21boża i pa&Z oraz ma.szyn i urządzeń. Wzrost cen na
eksportowane przez Polskę paliwa, surowce i artykuły nie r eko mpens u je zwiększonych koo:!ltów importu. Określone skut·k i powoduje recesja w świecie kapital!istyc2lil.ym i związane •Z nią ogTaniczenie
aktywnoś ci gospodarczej oraz restrykcje importowe.
Sytuację Slkomplikowalo również, niepelńe wykonanie zadań rolnictwa w ubieglym a także w bieżĄcym roku. Wszystko to powa.Mie
u trudnia realizację zadań ostatnich lat obecnego planu pięcioletniego.
Te trudnoś ci natury obiektywnej, jak też inne, wynikające z wcią~
jeszcze istniejących niedostatków w pracy poszczególnych instytucji
i ludzi, znamy i podejmuj.emy !qoki, by je ograniczać.
OBECNIE IDZIE O TO, ABY OPIERAJĄC SIĘ NA DOKONASKUTECZNIE POKONUJĄC
NIACH TEGO PIĘCIOLECIA ORAZ
TRUDNOSCI, UMOCNIC 1 POGLĘBIC POZYTYWNE TENDENCJE
ROZWOJOWE I CALE OBECNE DZIESIĘCIOL:ECIE UCZYNIC OKRESEM SPOJNEGO, DYNAMICZNEG O R.OZWOJU KRAJU I WZROSTU
POMYSLNOSCI NARODU. JEST TO POIMTAWOWE ZALOŻENIE
WYTYCZNYCH NA VII ZJAZD.
Nadrzędnym celem naszej polityki 'v na.stępnyni pięcioleciu będzie
d alsza poprawa warunków życia ludzi pracy. zakladamy systematyczny
wzros.t płac pracowników gospodarki u.s.i>Olecmionej i dochodów rolkonników. Jednocześnie 2lWięks.zać będziemy n.a.kl.a.dy na rozwój
s umpcji sP-Olecznej, w tym zwlaszeza oświaty i . kultury, .służby Z'drow ia, wypoczynku i turystyki. W CELU ZAPEWNIENIA REALNOSCI
WZROSTU STOPY ŻYCIOWEJ BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO POPRAWY
ZAOPA~ZENIA RYNKU.
Wysoki - znacznie prz.ekramiający , zarożenia !>OOU - wzrost plac
olbrizymie
ł dochodów pienię:im.ych oraz zatrudnienia apowodowa1
rz.większenie za.pott'Zebowania :na W.!!2YStkie artykuly. W nielciórych cl7iieDotyczy
zapotrzebowania.
wzrostem
dz.inach produkcja nie nadąża rza
to w szczególności mięsa i przetworów mięsnych. W ciągu obecnego
o
pi ęciolecia ich spożyci,e w przeli~iu na 1 mieszkańca wzrośnie
przeszło 17 kg, tj. dwukrołlnie szybciej niż zak1adaliśmy na VI Zjeź
c:Wie. Mimo wszystkich środków, jak!ie u.stosowano. prodtJkcja a tym
Ostatnio
- samym za.opait.11Zenie w te artykuły jest niewystarczające.
ponownie wstały podniesiooe ceny skupu mięsa. młelm i niektórych
[nn y ch artykułów rolnych, by st.worzyć warunki dla da.lsz.ego wz.rostu
·
ich produkcji.
Innym, waimym problemem, na którym · koncentTować PoWi!l1ltliśmy
naszą uwagę jest problem mie&:kaniowy. W PROJEKCIE WYTYCZNYCH PROPONUJEMY ZBUDOWANIE W NASTĘPNYM PIĘCIOLE
ZBUCIU PRZESZLO 1.500 TYS. MtESZKAN. PRAGNĘLIBYSl\IY
DOWAĆ WIĘCE.J NtZ PLANUJ~ I UCZ11'NIMY TO. JESU W TOKU REALIZACJI NOWEGO PLANU POWSTANĄ PO TEMU DODATKOWE MOŻLIWOSCI.
Decydującą
Będz.iemy aktywnie inwe61:ować w roz;wój przemy.siu.
jednak sprawą stai;ie się obecnie peme wykoraystanie dotychczas poczy1!1.ionych nakładów i rozwinięcie w oparciu o nie odpowiednio nowoczesne j wielkooeryjnerj. efektywnej .ękonomlcznie p rodukcj i.
. K luczowego maozeniia spole<:1Jn0-gos.podattzeli(o n.a.bier.a rozwói p rodukc j i przemysłowych arty.kul.ów 1'.>0WSZechnego użytku. JEST TO W WA.RUNKACH DUŻEGO WZROSTtJ DOCHODOW PIENIĘŻNYCH LUDNOSCI JEDEN Z PODSTAWOWYC H CZ11'NNIKÓW UMACNIANIA
ROWNOWAGI RYNKU ORAZ RACJONALIZAC JI STRUKTURY SPO-

t elefoto

i uzyskanie wższych od z.aloronyoh w planie !!La lat a 1976-1980 wyników spo-leczno-gospod arczych.
się
asada wyższej jako ści pracy ł życia, w której wyraża
zgodność ce lów społeczeństwa i jednostki. mus.i i:ealizować się
1V ~ka.I.i całej gospodar.lm. Wymaga ona stałei racj0111a1izacji
Bę
:zarowno metod wYbwarzain.La jak i .struktury spożycia.
dz.iemy w dalszym ciągu automatyzować i mechanizować prace naitrudniejsze i najcięższe. zwiększać troskę o h igienę i be zoiecz.eńsbwo
pracy, o stałą popra.we warimków pracy. Dbać równocześni e oowi n:niś 
je j
uznanie dla
o
ręczn e j
pracy
rangę
należytą
my o
dobrego wykonywania. RZETELNA PRACA NA KAŻDYM STANOWISKU ZAPEWNIAC POWINNA POCZUCIE GODNOSCI I SPOLECZNEJ PRZYDATNOŚCI.
W wyty02lilych stawiamy Pod dyskusje !)roblem: jak s kracać czas
Jes t to bardzo
pracy ludzi bez zrnnieiszania czasu pracy maszyn.
ważna sprawa. Mamy wciąż duże rezenvy w gos podarowaniu cz.asem
pracy łudzi. W ostatnich Jatach wzrósł udział czasu n ie prz epra oow.anego. Zbyt duża jest absencja. zbyt ceęste są ta kże przestoie maszyn ze względu na brak pracown ików. suro wców i materialów do
produkcji, ze społów kooperacyjnych, jednym słowem ze względu n a
tlą orga1n i z.ację pracy.
W MIARĘ WZROSTU POZIOMU ŻYCIA CORAZ WIĘKSZĄ WAGĘ
PRZYKl..ADAć MUSIMY DO RACJONALIZAC JI STRUKTURY SPOZYCIA. - Realizacja t ego celu wymaga z iedne j strony - lepszego dostoso<Wywania produkcji do potrzeb społeczeń stwa. z drugie j zaś aktywnego kształtlowania struktury sPożycia ludności, troskii o to• .aby
o woce pracy narodu były oszczędnie użytkowane za.równ o w p rocesię wy twarzani a . .iak te ż w procesie konsumpcji.
W WALCE O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY I ŻYCIA NIEZMIERNIE
OBYWATELA, JESLI
DUŻQ ZALEżY OD POSTAWY KAŻQEGO
ABY ZAWS ZE
BĘDZIE:\'JY O TO,
WSZYSCY TROSZCZYĆ SIĘ
I WSZĘDZIE SZANOWAĆ CUDZY CZAS. UŁATWIAC INNYM PRANIESC POMOC W POTRZEBIE,
I
CĘ I ŻYCIE , SLUZYC RADĄ
ZGODNEGO
OSIĄGNIEMY ZNACZNY POSTĘP W TWORZENIU
Z ZASADAMI SOCJALIZl\IU KLIMATU WSPOLŻYCIA SPOLECZNEGO, UMOCNIMY POTRZEBNĄ KAŻDEMU Z NAS SWIADOMOSć
OPARCIA W ZBIOROWOSCI.
WSZYSTKICH
ILĄ MOTORYCZNĄ DALSZEGO ROZWOJU
POLSPOLECZEŃSTWIE
POSTĘPOWYCH PROCESÓW W
SOCJALISTYCZ·
SKIM, CALOK'SZTALTU BUDOWNICTWA
NEGO JEST NASZA PARTIA.
W tolm realizacji zatWierdz.onej p rzez. VI Zjazd strategii r ozwoju

mówiliśmy pm.ygoi'<>wania do VII Zjazdu partii. Debata potwierdziła słus.zność projektu wytycznych przygotowanego przez
równocześnie Stz.ereg, uwag i
Komisję Zjazdową. WniO&ła
=upełnień.
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historii Polski 1 ie· sce

---Om ówien ie
W '''''YUlliku kion1J:'<>nbacji dotyie llczasowej polityki partii, stale rozwija·
nej i korygowanej odpowiednio do
dekada lat siedemdziesią
potrzeb,
tych zajmie w historii Polski miejsce wyjątkowe, jako oiues szczególnie nasilonego budoW!lictwa socjalistycznego.
można
Właśnie z takich pozycji
plan
było nakreślić w wytycznych
przy
a
rozważny,
dynamiczny, ale
tym nacechowany rachunkiem szans
i możliwości.
problemów oraz
Wiele złożonych
uwarunkowań wewnętrznych i mię
będziemy
których
w
dzynarodowych,
plan na lata 1976urzeczywistniać
1980, stawia nas przed koniecznością
zadań głównych,
ostrego widzenia
działa
doskonalenia mechanizmów
nia, skupienia sił na odcinkach sla·
dysprob)' Ch, na przezwyciężaniu
porcji i trudności, na uruchamianiu
jakościowych dźwigni rozwoju.
formułujemy
Sytuacja, w której
na
społeczno-gospodarcze
założenia
lata 1976-1980 różni się od tej, w
ustaliliśmy plan na obecną
jakiej
pięciolatkę.

większy i bardziej
Dziś o wiele
nowoczesny jest potencjał gospodar·
ki, a takźe nauki i techniki. Może·
my także korzystać z wszechstronnego umocnienia pozycji Polski we
wspólnocie socjalistycznej, w Euro·
pie i na świecie. Mamy też nieporównanie lepszy klimat polityczny

wysoką aktywność społeczeństwa.
na
wytycznych
Fllrmułowanie
się jednak w o·
komplikacji, jakie zachodzą
kresie
w międzynarodowym życiu gospodarczym. Mieliśmy też do czynienia
rolnictwu
sprzyjającymi
z mniej

I

VII Zjazd odbywa

warunkami kliuptycznymi.
Jeśli chodzi o nasz handel z kra·
jami socjalistycznymi, a mówiąc sze
rzej - o wszechstronna współpracę
z ZSRR i innymi krajami RWPG,
kt~ra byla i pozostaje główna dźwi
gnia rozwoju i modernizacji naszej
gospodarki, to wyznaczamy jej w
stosunkach ekonomicznych Polski ze
Dzięki
światem miejsce kluczowe.
coraz
sięgającej
tej współpracy,
Inte·
typu
formy
szerzej po nowe
może
przemysł
gracyjnego, nasz
pracować bez zahamowań, mając zagwarantowane niezbędne dostawy
gospodarczych "
W stosunkach
krająmi. kapitalistycznymi mamy do
czyniema ze splotem wielu nakłada·
jących 1ię na siebie zjawisk. Przede

wystąpienia

roku 1973 wystąpił
wszystkim, od
burzliwy wzrost cen paliw, surow•
ców i materiałów, a także dóbr
kon·
inwestycyjnych i artykułów
sumpcyjnych.
my sprze·
Oczywiście, również i
cenach
dajemy dziś po wyższych
przez nas paliwa i
eksportowane
surowce. Nie kompensuje to jednak
zwiększonych wydatków
w całości
związanych ze zwyżką cen w imporcie.
Wyniki osiągnięte przez rolnictwo
w całym bieżącym 5-leciu 8ą lepsze
niż w poprzednich okresach i przekraczają założenia planu 5·letniego.
dwóch lat warunki
Jednak od
atmosferyczne są dla rolnictwa gor·
sze niż w poprzednich trzech latach.
Nie sprzyjające w róku ubiegłym
warunki atmo·
zwłaszcza jesienią,
sferyczne, które spowodowały straty
niski zbiór
paszowe, a zwłaszcza
ziemniaków. nasiliły się w roku bie·
lVyniki spisu czerwcowego
żącym.
wskazują, że w porównaniu do roku
ubiegłego pogłowie trzody chlewnej
planowanemu
nie tylko nie uległo
z~viększeniu, lecz nawet zmniejszyło
su: o 187 tys. szt. Nie nastąpił powzrost pogłowia
nadto planowany
bydła. Co gorsza, w porównaniu z
krów
pogłowie
rokiem ubiegłym
zmalało o 90 tys.
Przebieg skupu oraz wyniki spisu
czerwcowego dowodzą, że skup zwie
rząt rzeźnych ukształtuje się na poziomie zbliżonym do roku ubieglego, bedzie j ednak mniejszy niż zama~ladaliśmy w planie. Dlatego Jąc na uwadze potrzeby wewnętrz
ne -:- pod.jęliśmy decyzję o zmniej·
szemu eksportu mięsa w roku bie-

żącyn1.

Ostatnie decyzje ekonomiczne pow skupie mleka pew
drugim półroczu.
poprawę w
Niemniej jednak, spadek pogłowia
krów uniemożliwi w y konanie tegoKonieczne
planu skupu.
r~cznego
więc były decyzje ograniczające okresowo tradycyjny eksport masła.
Dla z!1.opatrzenia rynku krajowego
podjęllsmy nawet doraźnie jego import. Zwiększyliśmy w stosunku do
plai:iu roku bieżącego import zbóż.
Nte sprzyjające w roku ubiegłym
warunki atmosferyczne nader ujemnie odbiły sie także na tegorocznych
plonach I zbiorach zbóż. Obniżyła
.l e również tegoroczna susza letnia,
na północy i zachodzie.
zwłaszcza
Zbierzemy zatem zboża mniej niż w
zwolą osi ągnąć
ną

P. Jaros zewic za---

roku o 11,3 procent.
Nie najlepsze są bieżącego
toku ubiegłym.
prognozy dotyczące ziemniaków 1 Wzrost pł ac realnych wyniósł zatem
buraków cukrowych oraz pasz. Do- w roku 1974 - 8,5 procent, to jest
plony rzepaku. o 3,5 punkta ponad plan. Jak szabre są natomiast
cujemy, w roku bież ą cym ukształtu
Więcej mamy również pomidorów i
ogórków, a łakże niektórych owo- je się ona na podobnym poziomie l
przekroczy założenia planu
również
ców.
Nie przeceniamy ujemny ch skut- rocznego. Tak więc jeśli chodzi o
ków dwóch gorszych lat w rolni- wzrost ś redn i ej płacy realnej, a jest
pod
najważniejsza
d ziedzina
ctwie. Wielostronne oddziaływanie, to
ekonomiczne, wzgl ę dem s p ołecznym , wykonujemy
decyzje
obejmujące
VI
zalecenia
nadwyżką
"
i
pełni
w
żwiększe
organizacyjne,
posunięcia
Konferencji
Zjazdu i I Krajowej
pań
nie dostaw pasz z zasobów
ZPR.
stwowych oraz inne kroki, powinny P
Podjęliśmy ostatnio wiele przed się
zahamoumożlł'wić przezwyciężenie
hodowli zwierząt. wzięć, które powinny sprzyjać dowania rozwoju
i efektywnej realizacji zadań
ywca
brej
ż
skupu
ceny
Podwytszyliśmy
oraz mleka. Na odczuwalny wzrost obecnego plan u pięciol etniego. Wzywszystkich do wytężonego,
wamy
jednak
produkcji zwierzęcej trzeba
rozumnego wy s iłku na finiszu p i ę
czasu.
Pomimo, :te skup produktów zwie· ciolecia przed VII 2'j azde-.m partli.
W nadchodzącym pięcioleciu chcerzęcych przebiega poniżej planu na
rok bieżący, to jednak przekroczy- my zape wnić pełne i racjonalne zaa j ednocześnie zwiększyć
trudnienie,
spożycia
zwiększenia
my założenia
miesięczną płacę nomiprzeciętną
mięsa. Ogółem, w całym bieżącym
uspołecznionej
gospodarce
w
nalną
pięcioleciu zapewniliśmy wzrost spodo 4.500 zł, tj. o 1.000 zł, podwaja•
życia mięsa na statystyczuego miej ąc ją w stosunku do roku 1970.
szkańca o około 17 kg, zdając sobie
Chcemy w roku 1980 uczynić pła 
przy tym sprawę ze skali nie zdpo
kojonych potrzeb. Oceniamy obec· ce r ealną o około 60 proc. wyższą
·
w roku 1970, zapewniając w bieza
niż
można
1976-1980
nie, że na lata
trzykrotnie
dzie sięcioleciu
ż ą cym
planować zwiększenie spożycia mię
sa po około 2 kg rocznie na jedne- szybsze tempo jej wzrostu niż w lago n1ieszkańca , co oznacza wzrost tach 1961-1970, przy podobnym rów
nież tempie wzrostu realnych docho~~ ~~nego spożycia do 79 kg w roku
dów ludności rolniczej.
8
W dążeniu do lepszego 2aspokoWymaga to przede wszystkim rozia potrzeb ludnosci poważne zawoju hodowli I produkcji zwierzę jen
stawiamy również w produkdania
cej, ale także dalszego ograniczenia cji towa
rów oraz w rozwoju usług.
Już w roku 1976 ·
eksportu mięsa.
w nadchodzącym pię 
Zamierzamy
zmniejszymy go, w stosunku do ro· cioleciu zb u do wa
co najmniej 1.525
ku bieżącego, o około jedną trzecią. t ys. m i e szk ań, tjć. o około 400 tys.
roz·
ci
trudnoś
te
Przezwyciężymy
wię cej n iż w la tach 1971·75. W d ziewija ,iąc nasz eksport. Jest to możli·
sięc ioleciu przybędzie w ten sposób
we i realne dzięki zalożeuiu wyso- 2.650 tys. m ieszkań.
kiej dynamiki produkcji w planie
Zakładamy , że w roku 1980 zwięk
na lata 1976-80.
pm emyszym Y: r oznniairy produkdi
Konsekwentnie realizujemy rozsze· słoweJ o około 47-49 pr oc. Global·
rzony na Xll Plenum progra m spo- na produkcja rolnicza powinna zwię
łeczny, osiągając i przekraczając zak szyć się w ciąg11 5·lecia o 15-16
planowany poziom wzrostu pła c re- proc.
alnych i dochodów ludności. Dokol V przyszł ym p i ęcioleciu zamierza•
naliśmy w tym okresie n i ezbędnych my po~nie ś ć
nakłady inwestycyjne
zmian cen detalicznych niektórych ~o poziomu 2.600-2.640 mld zł, to
towarów i usług, co w roku 1974 Jest o 700-740 mld zł.
wraz ze wzrostem cen owoców i wa
C.zynnikiem rozstrzygaj ącym o suk
rzyw w handlu targowiskowym ces1e m usi b yć podniesienie poziomu
spo~odowalo wzrost kosztów utrzygospod arowania n a wę zł owych . od·
mama o około 5 procent. a w pierw cinkach: wyda jności pracy, materia ·
szym półroczu rok u bieżącego o 2 łochlonności produkc.li, e fektywności
procent. Przeciętne pła c e nomina lne procesów inwestowania i handlu za·
wzrosły natomiast w roku 1974 o 13 8
gra n icznego. a wraz z tym szybki
półrocz'u po s tęp n a uki ł techniki.
procent, a w pierwftym
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Springerowski „Die Welt" już od

.

więcej możliwości wchlanlB.nlA ską
pych promieni słonecznych. W kra.i

mow1ą„.

W Jednej z sal Muzeum Areheologicznego w War szawie w galllocie o kształcie szklanego sześcianu znajduje się rzeźba gło
wY mniej więcej dwunastoletniej dziewczynki. Jej wykopana
na Grochowie czaszka posłużyła do odtworzenia wyglądu ,,najstarszej warszawianki" - żyła bowiem przed 7 tysiącami lat.
I właściwie wcale lllłe rómi się wygl:\dem od współczesnych

dziewcz!lł.

Do niedawna panowało przekonanie, że z chwilą zaniku mlek·
kich tkanek - twarz człowieka przestaje istnieć. Problem ten
nurtował anłropologów i rzeźbiarzy od niemal stu lat.

rekursorem w dziedzinie
rekonstruowania
t warzy,
opierając się na czaszce
stal się radziecki areheolog I rzeźbiarz GieruimQw, który po serii rozległych bardzo szczegóło·
WJ'Cb badali odtworzył wygląd m.
In. Jarosła.wa Mądrego oraz cara
Iwana Groźnego. Sprawdzianem, że
zastosowana
przez Gierasimowa
metoda Jest prawidłowa, stała się
rekonstrukcja przezeń cza~zek osób
samordowanych, których Diie uda~o
się zidentyfikować. Porównanie na
słępnie zrekonstrnowa.,nej twarzy ze
zdjęciami tychte osób, wykonanymi
1& ich łyoia wykazały zadziwiają
ee podoblelistwo. Szereg zagadek
kryminalnych udało się w ten sposób roswiazać.
Dziś, poza
Związkiem
Radzieckim, metoda rekonstrukc.lł stosowana jesł w Stanach Zjednoczonych,
Czechosłowacji, w NRD I w RFN,
a taltte w Polsce, gdzie szereg udanyeb tego rodzaju prac wykcmał
Jut . Wieliozysław Pławióskl (m. in.
Jadłwlnga tyją.eego w XIII w. o·
raz kobiety z okresu neolitu, której
kośol
odnaleziono w Złotej koło
Sandomierza).
Det zaskalruJl\CYCh niespodzianek
mote pn:yuleść rekonstrukcja czanek
•ł11UlYCb
posta.cl bistorym;nych, bo naweł Jeśli pozostały po
nieb pOl'łrety - różnJą sie one naJ
W
eze§cieJ bardzo między sob;\.
ehwill obecnej trwaj" prace nad
rekonsłrukcjt, czaszki króla
Bolesława Krzywoustego.
• A esy nie byłoby rzeczą. p~jo·
nuJlłCłl wiedzieć, Jak wYgłądall np.
woje Jagiełły? Wiele szkieletów
wydobytych z pól Grunwaldu poddanych Jui zostało badaniom antropologów.
PO CO LA.PORCZYKOWI BRODA
Polska antropologia ma bardzo bo
pte tradycje. W 18~ r. otwarta
zosłala w K-:_akowie katedra antropologii, Jako 'druga w Europie po katedrze paryskiej. Swiatowy
rozgłos zdobyła nasza antropologia
oryginalnymi I śmiałymi badaniami
typologicznymi. Na podstawie ana·
lizy
odna.idywaoych
szkieletów
mołna śledzić rozmieszczenie typów antropolorfeznych w czasie I
przestrzeni, eo pozwala wnioskować skad i którędy dzisiejsze gru.
py etniczne przybyły do swych o·
hecnych obszarów zasiedlenia oraz,
Jakle obce domieszki ludnościowe
zostały przez ole wchłonięte w cza
aie tych ml~racjl.
Niedawne badania doc. J. Machnika w Iwanowicach kiMiecho~a
pozwollly na odkrycie cmentarzyska z około 1600 lat przed n&SZI\
erą oraz stwierdzenie. że ludzie tu
pochow&ni mieli zwiazkl z regionem wschodniośródziemnomorskim.
Istniały teł w owYm czasie zwiaz·
kl kulturowe ziem polskich z Kau
kazem. Dzięki współpracy archeolo11:ów f antropologów. mofoa było
pokusić sle o odtworzenie szlaku,
którym W1Jlywy te mogły do nas

P

AUTROPOMETRIA
Powa:!:ne
osiągnięcia ma nasza.
antropologia w zbieraniu maso·
wych materiałów
antropometry cznych. Istnieją znaczne różnice w
budowie ludności poszczególnych re
gionów naszego kraju. Różnice te,
jak stwierdzają antropologowie, wy
stępują smugami równoleżnikowy .
mi - tak jak odbywały si ę wę
drówki ludów. Na południowych
obszarach Polski ludzie sa np. na
ogół krępi , a na północnych zna·
cznle smuklejsi.
Na wyglą.d typów antropologicznych wpływa ciepło, światło, wilgoć, składniki mineralne wchodzą
ce w skład gleby i wody. l\1 ieszkańcy okolic o podłożu granitowym
mają np. wzrost niższy I kościec
gorzej rozwinięty aniżeli mieszkańcy okolic wapiennych.
Ta k że
klimat nie Jest sprawą obojętną:
typy wysokorosłe tworzyły się na
obszarach mglistyeh i dżdżystych du:!:a powierzchnia skóry dawała

nach arktycznych znów organizm
sta je się krępy I zwarty w swej bu
dowie. Natura wy posażyła człowie
ka t ak , by ,t.ik najmniej cennego
ciepła uchodziło do ~toozenfa.
Nawet zarost tw MZY st11J10W1 cechę przystos owawczą, mogącą dostarc zyć in formacji
o c7łowickn.
Tunguzi ma.illo np. zaledwie około
15 proc. zarostu pos i:ida.ne1rn przez
Europe,iczyków . W cza.sic wypraw
w kra.i e polar11e zauwafano, że uczestnicy, którzy zapuś ci li długie
gęs te brody ta k że osiad?,la na nich
wil !{oć oddechów. znac znie hardziej
narażeni byli na odmrożenie twarzy, ni ż lt1dz.ie o skąpvm zaroiicie
(.fa.k uci, Lapo11czycy), leniei przysto ~owani do znoszenia długotrwa
ły ch mro zów.
Cala nasza wiedza o Jl(Wb()o(lzenlu
cmier a ~ i ę przede wszy.
stkim na zna.l ezisk aeh sz(>7.atków
kos tnvch. Polska antropologia· rozporzą d za nie
tvlko nowoczesnymi
a naliza mi s zkieletów poch od zą cych
z wielu terenów. leez ta.kże coraz
peJniejs7.e wyniki uzyskuje d:r..ię'ki
różnym metodom ba tlań
lud zkich
kości przepalonych. Te zn:>idowane przy ś lada ch oirnisk, zwhszcza,
irdy należą do ko<lci
~zpikowvch
przywodza na myśl melancholijne
~łi>wa
niemieckiego
n nłropologa.
Han sa. Weinert a o istotach w c7C~noludzkich:
•. własn e go współple
mieńna zab ić, unicc i z .J eść - te1ro
żarln ~- m?. lpa nie zrobi, to jest zbyt
lud zkie ...•".
człow i eka

DOBRY·WUJEK
Powtarza Bię więc w pamietnik.acb stare. wY·
świechtane propa1?mdowe zabie~. próbujące przedstawić Hitlera lako człowiek.a
inter~uiącesco sie
at·chitekturą i s:r.tuką.
Ot>owLada. więc Speer zachodnioniemieckiej publice historię. jak to Hitler na
&woje urodz:iny wvbiera naerania muzvczne w takim
a nie Innym wvkonaniu. iak to ten wielbiciel muzyki planował w każdvm mieście zbudować ooer11
i chciał. aby w przvs-z.ł~ol każde mia.~to miało dwa
teatry. Soeer nie zaoom!na oczvwiście 00<1\Vied7lieć.
że Hitler ze swoich wła911vrh funduszy zarzadził
renowacje teatru w Aul?sbure:u l isk t.o zawstydzał e:auleiterów ł burmist!"Zl>w swoią wiedza i dociekllwvmi pytaniami . Hitler myślał dosłownie o
wszystkim. nawet o tvm. te kiedv w przyszłości
bedzle 9ie zasiedlać zdobvte na wschodzie słowiań
skie ziemie. to miasta niemieckie beda mu~ałv bvć
budowane n.a wzór średnlo"l'łecznyrh miast obron·
nycb. abv mol?lv łatwieł bvć broniom! orzed ..mieiscowvmi bandami". Wńdź osobiście planował I
oblirzał. ile czasu bedzle musi.al iechać aut.o!!trada
z Ukrainy do BerHna niemiecki chtoo osadnik. ie511 bedzie uzvwać volkswaitena. Robił to zaś tak
dokładn i e.~ że uoewniał siie u koruitruktora volkswaitena orof. Porsche czv wóz ten bedzie mód
osinitać sto kilometrów na itodzine oraz 01"7.ewid11ial
orzy olanow11nei auto.~tl"adzie sieć uia"Zdów. które ws1.ys" r; nr>~vinnv na?:vwać siP taik samo.

Kłopoty 1

na przykład, też burmistrza . t ylko że miasta Up.
ska, który potem był w 1944 r . iedny m z przywódców zamachu na 'niei?o i ka111dydatem na kanclerza. zwolnił z.e stanowiska iuż w 1937 roku.

Nikt nic nie wiedział ...
„Dobry wujek" nie ukrywał
sw<llich poe;ląd&w.
kiedy mówił o wyniszczeniu całych naa:odów. tylko że Jei;co najbliżsi współpra cown i cy. ki edy słu
chali jego wynurzeń. wcale. ale to wcale nie m yśleli, . że Ol!l tak myśli naprawdę. Myś l eli. że •• wujek" lubo! sobie trochę ~adać. Oni , k tórzy byli
najbliżej wodz.a. o niczym ocz.vwiście nie wiecfaieli. To z·n aczy prawie że wiedzieli. ale oticialnńe im
tego nie powiedziano. wiec minister od spraw
zbrojeń Rzeszy Niemieok.iej nie wiedział nawet, co
sie dzialo w oodlell?łych iemu zakładach prz.emysłow:vch. bo za to odpowiadał zupełnie kto . inny,
a iUŻ bezpośrednio zarzadzaiący za.kl.ad-ami ich
właściciele nie wiedzieli naprawde n.ie.
Byly hitlerowski minister nie jest jednak tak
naiwny. żeby zaprzeci.ać całkowicie swoiei winie
i winie swych kompamów. Wdaie się wiec w r01?.ważani.a na temat winy z punktu widzenia moralności. NaitomJast ieśli chodz.i o winę z punktu widzenia prawne:l(o - nie iest tel(o bynaimn~ ei pewny. Musiał o tym sam siebie meiako przekonywać, oo mu sie iak zapewnia - częś ciowo udało, oon.ieważ mia1 na to dużo czasu, bo s iedzial
dwadzieścia lat. Speer oczYWiście Pt"ZVz.naje łaska
wie, :!:e Niemcy hitlerowskie
są trochę bardziej
winne niż sojusznicv. ale orzeciez wiadomo, ze sojusznicy też oooełniali przestepstwa ...

Co by

„Skromny,

gospodarz"

Hitler miał swoie orvwatme mieszkalllie w Monachium. ale. lak zaoewnia Soeer. bvlo t.o mieszkanie wcale nde n.a miare wodza t nie na mlue
jego S?abinetu w Kanrelarii Rzes zy. Było to miesz:·
kanie na miare średnleito urzednlk.a lub łrednlesto
czlowie>ka Interesu. Jest tam tak:!:e Ol> trzeba l o
pieskach. z którvch !eden dla uoamietnlenia wielkich osial?nieć duce w Ablsvnii n.azwanv został NeQ;USl!m.
Czvtelnik dowiaduje sie także. dlaazel'(O Hitler
móe;ł tak dluirn trzvrnać POd.niesiona rekę. kledv
oozdrawlał w ciairu wielu eodzin ma-~zeruiace kotumnv SA I SS. OtM okazuie s!e te wńdz katdeS?o ranka trenował uzvwa1ac oletarkńw. a nawet zarhował starv oro~nE'kt . z ktńre!!'o wvnikalo.
te t.akl trenlne orowndził do znae?.ne!lo rozwoiu
bicensńw
Nieorawda 1est. ze
Hitler wvłacznie
krzvrzał na swoim w~ońloracownikńw . W swoiel
rezvdenrii w Obersnl?.bersru. k.ażdel?o wvovtvwal o
samoooezuMe I o sorawv rodzinne ł starał &ie być
mHvm !!~oodarzem .
Soeer nie 'Zll.oornnial oczVWiśeie o~vit<>tować ~
Pk~tra
dla '1.Srhndnlonlemlerklrh
mieszC'ZUC'hńw
Otńż okazuie 9ie.
te Hitler chwalił Adenauet"a.
kt~rv w tvch czasach bvł burmistrzem Kolooil. za
le1?0 uol>r ora'l oodrlwlał !.li ~mlalMć. z laka burmistrz ?..aolanował
oas zieleni w mieście. Wńdz
7.n.:11 sie Wie<' na lud7.łarh . bo taklel!o G<>erdele„a

istniejących
między
nietyjącymi.

lud:!:ml od dawna .tu:!:

N eanc:lertalczycy
zamieszkiwali w „Raju"

WJl

I

miły

było,

szyć killcaltrotnie produkcie cwłe:ów.
samolotów.
dział i innel?Q sprzętu woiennego. to mń!!ł to przecież zrobić także wcześniei. Speer wvliczvł nawet.
że arm.ia niernieok.a moitłabv w 1941 ,roku liczyć

o trzy miliony lud:lii wiecei i. to nawet... bez zatrudni.anta niewolniczej silv robocze.i ze w schodu.
ponieważ można bvło zwiekszvć zatrudnienie kobiet. Tak wiec mamv lesz.cze iedna \ee;ende. że
wojne moźa byłn Wyl?rać. l?dvbv oczvwi ście wcześ
niej użyto organizacyjnych talentów Alberta Spee-

r.a.

z Obersalzbergu
PraWie liryozny .Jest opl« PObytu Speera w Winnicy. Jl16wne i kwatene Hitlera na Uk raini e latem
1942 roku. kiedy pancerne za1tonv We hCT11achtu do-

chodziły do Kaukazu. Soeer nie zapomina o ciszy
i sookoju. ale i doskonałych n.astroiach. ;aki e panowały wtedy w E<lównei kwat erze tuehrera. Pamięta nawet o Pieknvch obłokach na niebie. a także o pla111ach, które snuli wtedy z Hitlerem: panowanie nad Europą. marsz do Azji, zniewolenie
całych narodów. Hitler zwierzył sie nawet w · tei
sielskie; scenerii. ze zasie,g-nął opinii naukowców .
wedłu1t którvch będzie można
10 proc. Polaków
z1terrnanizować. Duńc-z.yków. Holendrów, Norwegó w
zaliczyć do Niemców i 9tworzvć Rzesze. które bcdzie liC"ZYć wkrótce 120. a może nawet 140 milio nów obywateli. Obal planowali iuż zwiększen i e
Iloś ci miejsc w nowvm Reichstae:u w Berlinde i delektowali się iak widać myślą. że siedząc oto w
centrum Ukrainy. są !?łównvmi aktorami w wielkim akcie nmvstania światoweiro imperium.

„Wujek" nie lubił śniegu

Ba. ale Hitler -

nie bez powodu chyba. iatk o
tym s-zeroko ~pisuje sie Soeer lubił oi?ień i
nienawldill śnleJtU... Dobry wuiek" lubił szczeJ?ólnie o~lą'dać tlimy przeds-tawlaiace płonacv Londyn
i .. morze ol!'Ilia nad Warszawą" i chętnie oPQWiadał. iak to w oITTtlu ziri.nie Nowv Jork zbombardowany przez dlugodvstan.~owe bombowce Lu ft waffe.
Natomiast ~nieitu fuehrer nienawidtil i to. iak zapewnia $peer, na dlue;o orze<l te m, zan im
armi e
Hitlera dostały la.nie ood Moskwą.
Czy Sl)Cet" cze~oś taluie? spyta czyteh1ik.
Oczvw!ścle. te tak. ie9t t.o człowiek zbvt cienki.
natura a,rtystyoma.
żałuie na przykład tego, że
(dyby
miał
jakiś
spór
z
Hitlerem
w
1942 roku, to mó~łby obecnie skuteczniej broni ć
Hitlera. na oo ma wielką ochotę . bo Hi tlera wStLVscv przeklinają. a on orzecleź wie na oewno. źe
to zbyt Jednostronne soolrzenie n.a dobrego orzeciet •. wuika" który bvł trochę fantastą. ale orzecleź nie bvle kim. skoro nawet ludzie z i e ~ n.ajbliższee:o otoczenia zaczvnali mówić szeotem. kiedy miał orzvbyć Hitler. Jakżeż można nie wierzyć
Albertowi Soeerowi. skoro orzez tyle lat był iednym z naiblłższvch D<>wiemików i wsoótpracowników Hitlera. Czy moi:na wlerzvć innvm ludziom.
którz.v WPrawdzie też orzezvli te czasv. ale Hitlera
osobi~cle nie mali, a te raz tvlko dlate~. że Hitler
prze~ł. izadaJa i piszą różne takie niePl'ZYiem.ne
rze<'."Zv ...

---------------DOM
Juł w przyszłym roku pracownie konserwacji zabytków przntaphl do prae renowacv.lnvc'h zamku
w Pultu~ku . perły ool~kiP.f arl'hltekłurv renPsansowe.ł. Pow~tanil' tu wil'lkle Centrum Polonii Za1tracz~ria handlnwll,. hotPlowa I rekrl'arv.ł
nlcznl'.I
n11,. Pro.ll'kł pro2ramnwo- trnneeoev.łnv Centrum Polonii fest łut zatwłerdznnv. OhecnlP trwa.Ja orace
nad dnkuml'ntada zamku I łel?o otoczeniem . Dom
Polonlf ufmiP ob~za.r li ha. Naleta do te1to zamek.
dliedzlnlrr 7.Rmknwv I skarpa. tereny oarku. przyszła piata I urządze~ia sportowe, hotel oraz domki
wyp0czynkowe.

„

Ml ASTO-MUZEUM
O protframłe Centrum Polonii
zasł-erwa ~f'krf'ła.rza l!'eneralneiro
Poloni11 - .Józef Topisz.
- Okres. fakl d~ell od
ł

w

Pułtusku mól\ll
Ląeznoścl z

Tow.

powołania

Domu Polonii

DZIENNIK POPULARNY ar IM (8193)

gdyby

Speer J)l"t~naie. że w więzieniu ciągle dręczyła
ll?o myśl. że wome mo2m.a bvło wv.l?I'ać. no bo orzecież jeśli on móe:ł ooczynaiąc od 1942 roku zwięk

krawatami

•. Dobrv wuiek" bardzo dbał o to. aby w ielllO f:o..
warzvstwie każdy m61tł naieść sie ciastek do woli.
dokładał osoblścle każdemu oo dodatkowei ooreii.
.•Dobry wuiek"
bardzo lubił rotol?l'ałować s4e 'Z
dz:iećml. a w Ol?óle d·d ecl
bvlv iel?o orawdziwa
obsesla. a to ze wzl?ledu n.a konieCT.11Mć... szvbki e1to zasł edlenia W$<'hodu.. Ma rzv1 wlec- o tvm.
abv niemieckie rodzlnv mt!:l» bard:w obs,;eme d()mv. W!łne dzieci. Planował zbudowanie suoet'SIZe·
rokiei kole! o rozstawie !!7.vn czterv. a n.awPt me~ć
me trńw. W dwuoietrowvrh wactonach mol!łvhv ocz.vwlście w wvitodnvc-h '01"7..edi.i'llAch
oodrMnwać
na wschód niemiec-kie rodzinv. 'l'vlko wa!?onY res·
tauraC'Vine mialv bvć fodnometrowe oo to.
abv
oodrMnl mieli dużo nrzestrzeni i ~ietrza.
..Dobrv wuiek" nosił dobrze skroiOl!le earniturY.
ale kanelnsze i krawll.tv nie bvlv nais7.e7.ei1iwiei
dobrane. K:melune dlatE!l?O· ze m!alv zbvt tterok.ie rondo. ooniewa7 wnie'k nie mńctl sie 0011tać.
a bvć może ~ad:iil. że blada twarl. C7.Vni eo bar·
d7.lei intere~ufacvm . Nn.tomiast ie~ll rhod-zi o krawatv . to dohieral ie nie?bvt !'Zrześliwie . choclnł
- jak zanewnia na.~7. oamlemikai!'T. - mfał 'Z C'1P."0 wvbierał i ch~a ż Sl'lm'1 'Elwn Rr„un oł'IA~alq
~ie 7. nnmn<''l . ktf>ra i:>r7.t>Z ••wuika" nie 'l>Ol9tała
orzvieta .

Opracowa.na przez prof. Hirszfel
da metoda przy ba-daniach
kości
ludzkich. pozwala nawet na oznaczanie lfl'UPY krwi. Może to mieć
du:!:e znaczenie dla wykrywania PO·

Na W2górzu Malik koło Chęcin w
Górach Swlętokrzysklch odkryto kilka n czeli n. które - lak się przypuszcza - połączone są podziemnymi
korytarzami z taskinlaml Szczeliny
te ·matdują się w pobliżu odkrytej
w 1963 r . jask\nl .. Raj'• I by~ mote
także we wschodniej części chi:clń
skiego wz~órza znajdują sle rozbu·
dowane podziemia
Badania naukowców wykazały, te
jaskinia .,Raj" była ongiś zamieszkała przez Neandertalcivków. Znaleziono tam rótn,e nanędzla oracy.
w tym rozcieracze kam ienne. które
służyły ówczesnym mieszkańcom do
utyrozcierania farb mineralnych,
wanych do malowania ciał. Wydobyto tak:Łe szczatkl renów wołów
pitmowYch l nled~wledzl jasklnlowYCh.

Obeane pamiętnik>! nieprzypadkowo chyba drukuje skrajnie reakcyinY i woiowniozv orscan Springera. Jeśli bowiem odrzucić robione na 9iłe ciek.a·
wostkll z czasów od9ladY"Wania wvrolru w rodzaiu
kłótni Baldura voo Schiracha ze Speerem o miotle oraiz kto komu na święta dal ka.watek słoniny.
a kto obdarował swoJeRo koleite ze Spandau c~·1\"arem - oozo9tale dość wvraźna mvśla irzewodn ia tvch pamietników
która sprowad:z.a &ie do
•.uczłowieczenia" Hitlera I przedstawienia e:o. 1ak
to słusznie zauwatvł publicysta zachodnioniemieckiel?o tvl?odnika •. Die Zeit". iako „dobrell'O wujka
z ()ł) ('•«1hbPr1?1.1".

0

przenikać.

krewleństw

kilku tygodni publikuje 'więzienne pa-

miętniki Alberta Speera, byłego nadwornego architekta Hitlera i byłego ministra do spraw uzbrojenia, który w głównym procesie hitlerowskich pr~e
stępców wojennych w Norymberdze otrzymał wyrok dwudziestu lot więzie
nia. Wyrok ten Albert Speer odsiedział wraz z innymi skazanymi w tym procesie w zachodnioberlińskim więzieniu Spandau. Po opuszczeniu więzienia
napisał książkę, która wywołała zrozumiałe zainteresowanie, była to bowiem
rzecz napisana przez jednego z najbliższych współpracowników Hitlera.

„

POLGNIJNY

wypełniony był Intensywnymi
pracami przygotowawczymi. Złożyło sie na to: opracowanie koncepcji programowo-przestrzenoei
przez Woj. Biuro
Pro.iektńw w Wanza.wic. badania historyczne Politechniki Warszawskiej i założenia przl'budowy zamku projektowane przez warszawskie PKZ.

Zamiarem autorów modernizacji . Pułtuska jest
wydobyc>ie całego piekna zabytkowe.i architektury
w .l e.i nieskalane.i nostaci I włączenie wszystkłt'h
tvch walorów w nurt wi: nółczesnych potrzeb. Re·
dzie to rzadkie.i urodv miasto-muzeum. tętniaee
i:vciem. Tu ndhvwać sle beda zjazdy, kon2res:v. festiwale. ważne konfere nc.l e itp. Tu z.ieżdfać bedą
rodacv ze wsz v~tklrb dron świata. Bliskoś ć Warszawy . malownil'ze położenie nad Narwla I możlf.
wo~r a trakevlne11:11 odnoc?:vnku (m. In. przeia:!:d:f;'ld
konne . sprzęt motorowodnv. korty tenisowe. pola
golfowe) stworzl\ szczególnie przychylne warunki.

NOWOCZESNY OSRODEK

Po przebudowie. Dom Polouii bedzie

dysponował

235 mie.fst'ami ooclecowvml: w zamku (85). hotelu
(1001 I w domkac-h wvpoczvnkowvch (50) . W u111-

ku nnewid7.iana fest restaurat.Ja na 120 mieJso. sala bankietowa oraz kawinnla I bM nocn:v. a w
'hotel11 mle~clt' sle bed'lle nieeo wiełt11za restauracja. (150 mleii;r). sala bankietowa I ka.włarnła. Natomiast w 1espołp sporłnwo-nlażowvm znafdziP cie
~utet I kawiarnia na 80 miejsc, Ponadto w umku
I hotelu mle•c-M sle beda sale: wvstawowa, łele
wlzy.fna.. brvdłowa., lffer automstvcr.nvch. biblioteka I sauna z krytvm hasl!nem. W cieścl rekreacvino-sonrtowe.ł na wolnvm oowłl'trzu
oow!ltaną:
bol~ka lffmn&stvł'znP do słatkńwkl. kometki. minl11:olfa. korł:v tenisowe, kredelnla.
tor łucznlciy,
krąg taneczny, teren:r ubaw dla clzieei I mlodrrie-

ty, pn:ysła6 z portem dla statku spacerowego, basen z brodzikiem oraz pla:!:a łrawla s ta I piaskowa.
W częjcl botelowo-rastronomiczne.i zna,fda się
również punkty uslult'owe. m. In. fryzjerskie. pralnicze. sklep Pf.WEX . pracownia cukiernicza i 1tarmażeryjna. punkt obsłulri podrótn:vch . I informac.i i,
gara.ie, WJ"połyczalnła sprzetu wodnego, leżaków
lłp.

TRZ'f ETAPY
NaJwc!dnieJ, bo tui na wiosnę 1978 r. ,,owinna
iako6czona budowa w:espolu hotelowo-.-astronomieznego I zaplecza
rekreacyjno-snortowe1to.
Adaptae.fa I mocłernliac.ia zamku, nawet przv bardzo 1przyJa.iąeyeh okolicznościach zakończona bę
dzie nie weie~nle.t nlł ok. 1980 r. Trzecim etapem
Jest '·udowa domków wypoczynkowych, oo nM~
pł jut pe Nilu 11>110.
być

ca:u1m 1.1m •I:1 :;~§il r: c1:1 :1 m •Jw •1:1!łł311 rac

Rol.tfctwo Wielkiei~Wd

~

Pośpiech
był złym
doradcą,

musi

przyspieszyć

Jednym z Podstawowych zadań rolnictwa województwa miejsk·leR"O
łódzkiego w r. 1976 będzl.& uh'zymanie wysokiego tempa ro~woju produkcji zwierzęcej, a także mięsa, mleka, Jaj oraz produkcji ogrodniczej. Celem zapewnienia pasz dla zwierząt gospodarskich rozwijana
będzie uprawa intensywnych ratunków i odmian zbóż, a także roślin
pastewnych. W
pogłowia. bydła

się osiągnąć wzrost stanu
przyszłym rok.u zamierza.
o 4,9 proc., w tym krów o 4,6 proc.

lównymi <los.ta.wcami mleka
g~podars.twa
nadal
uindywidualne. Znaczny
mięsa
dziaił w produkcji
przypadnie goopodarwołowego
Najwięk
stwom U&ll<>łecznionym.
intensyfikacji
w
szej dyn.amiki
chowu trzody chlewnej ocze~uje się
od gospodarstw zespołowych - kóprołek rolniczych i spółdzielni
dukcyjnych. Niezbędna jesit ;ednak
"wspólpraca między indywidualnymi
,Elospodarstwami s<pecjaJJiis,tycznymi i
zespołami chłopskimi a gospodarką

G

będą

~:.:~ :-:~~
• Nowe targowisko
_J
L
nie spełnia zadań
+ Bałucki Rynek czeka na lepsze czasy
k:i"

Potknęła się o wystającą płytę chodnikową. Siatki
z zakupami wypadły jej z rąk. Gwałtownie rzuciła się

na rozsypane w piachu pomidory, biały ser i upragnioną od dawna a teraz oblepioną ziemią połowę arbuza. Wydobyła z rowu but.„
•

Nie iest to bynajmniej scen- gazyny pustych sknynek. Zadrzidyrekcja
że
ka ze zwariowanej komedii, wiający jest fakt,
lecz obraze k z funkcjonują- LPHS toleruie tego rodzaju postę

cego od niespełna roku targowiska
przy zbie gu ulic Dolne.i i Ceglanej.
Sytuacja na tym rynJru jest wręcz
tra~cz.na. Tlumy handlarzy. kupurobotników
jących, pośredników,
prowadzących tam prace drogowe
- a nad nimi tumany kurzu, opaspożywcze,
produkty
dające na
osiadające na nieskazitelnie białych
zakupów
serkach. Po dokonaniu
się
przedzierają
s poceni ludzie
przez tlum w kierunku ulic. Tam
czeka ich rozkop.ana nawierzchnia
wokół płyty targ'owiska co dostarcza dodatkowei rozkose;y pokonywania piaszczys tej, a w dni slotne
błotnisitej przes-zko<ly.
Zgodnie z planem zatwier<l.zonym
przez Lódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych obecna powierzchnia rynku (7.200 m. kw.)
- jak nas poinformowali z-ca dyr.
d .s:. ha ndl<> vy ch Franciszek Gruszczyński i pelnomoan ik d.s. targowisk Stanisław Patura - to na
razie je go częi; ć. Płyta targowiska
jest teraz powiększana; zakończe
nie praoe przewidziano n.a 15 WT'ze·
śnia. Drugi i trzeci etap rozbudozaplanowano na lata 1978-81
wy
(wtedy r ynek będz.ie mial łącznie
42 tys.. m kw.) . Zostanie wybudo·
bar
targowa,
w a 11a także hala
szybkie j ob s ługi , pa wilony handlowe.
Plany są ambitne i piękne, trzeba
sobie tylko życzyć, aby spełniły się
w terminie, chociaż trudno zrozu·
mieć dlaczego budowa ma trwać aż
Kupującym na rynku
tak długo.
nie je t przecież wszystko jedno.
chodzili
czy prze z kilka lat będą
po rozkopany m terenie. skręcając
nogi i rozbijając kolana, czy też po
:zJWyklym, porządnym chodni.ku. Jednoczes.ne funkcjonowanie rynku i
prowadzenie tu prac budowlanych,
to per51Pektywa niezbyt pociągają
ca. Czy nikomu nie Pl"Zyszlo do
głowy, żeby na tydzień wstrzymać
handel i w tym czasie zakończyć
bud<JWę plyly?

powanie, zbyt dtugo zwlekając
zaiprowadzeniem porządku.

z

RY1nek przeznaczony jest dla producentów płodów rolnych oraz osób posiadających ze-zmolenie Urzę
du Dzielnicowego na handel. A pośrednicy, a handlarze ciuchami? Po
sierpniowej likwidacji bazarów tych nieuprawnionych sprzedawców
ma
jest tu coraz więcej. Milicja
dużo pracy, sypią się mandaty. a
zło
tu
się
sprzedaje
mimo to wciąż
to, kradzione rzeczy, starzyzn.ę ..•
- Decyzję o przeni~ieniu rynku
Poinformopodj~to kolektyWnie wała nas z-ca naczelnLka dzielnicy
Lódź-Bal'uty, mil' l\lar!a Kemfa. W wyniku tego 2 września 1974 r.
przeni-esjono rynek na nowe miejsce. a od 15 paździem.ika 1974 r.
zakazano wszelkiej działalności han
dlowej na Baluckiim Rynku.
Wprawdzie na posiedzeniach
pośw!ęeonych problemom ry""Q•
ku niejednokrotnie stwierdzaplaC'U
110: „Użytkowanie stareito
możliwe iest do zakończenia prac
przy ul. Dolnej" oraz: „Rynek BaP<>Win)en
łuckl, jako targowisko
być utrzymany do czas.u wybudowania ol:>iektu zastępczego przy uJ.
Dolnej". n ie miało to jednak więk
szego wPływu na decyz.lę. Tym-czasem budowa obiektu zastęl)CZe;(o w
dalsozym cią.11u trwa, a ze stare~o
placu nikt nte może korzystać ze
wida~.
względu na za.li:az. Jak
pośpiech

okazał się złym

doradc~,

ponlewd projekty Inwestycyjne do·
ty~ce Bałuckiego Rynku do dziś
b'cle„
w
nie zostały wciell}ne
Trudno doprawdy dociec dlaczego
plac
niewi~ki i źle urządzony
kolektyw
prz~
został
uznany
dzielnicy Batuty za ooiekt ~tęp.
czy. który to obiekt w obecnym
tylko
nie
Bałagan panuje
odpowiada
dookoła targowiska, ale i na stanie ahsolutnie nie
•
same.i plvcie oraz przyległych wymogom tarl{owiSika.
uliczkach okalających rynek. Na
ło
A co do Bałuckiego Rynku,
us t a w :one sa wiaty,
targowisku
pod którymi jest 40 stanowisk prze- nikt w czasie tegorocznego upalnew
znaczonych ·do handlu artykuląmi go i urodzajnego lata - ani
nabiale m itp„ lecz LPHS, a.ni w Urzędzie Dzielnicospożywczymi,
zaledwie k ilku sprzedawców ko- wym - nie pomyślał o tym, żeby
rzys ta ze s woich s tanowwk - pozos tali handlują na otwartej prze- wykorzystać starą płytę lub w instrzeni, a wiaty <>lużą ~m za ma- ny sposób rozładować na 3--4 mie-

!r!a _komisi~ ....-. i nic!
Napl.&t.
Reflektorku!
a.dml.nl,., bezdunnośei
stracjt ostedla Czerwony Rynek.
Mieszkam w bloku 'Orzy ul. Zarzewsk!ej 64/7Z. Gdy 2Z slerpnta
za.sta.lam w
wróciłam z uriopu,
POk01u c!ztectnnym za.laną lcl.a.nę
Po rotmowa.ch z sąstada.mt oka.·
że tu~ od IIJ sterpnla
zalo sie.
przecleka woda z 'Oękntętej rury.
Sąs!ed?I są w s)Jt'Uactt o łyle lep·
~ze;. że tm woda leje stq do la·
ztenkl.
Ctekąwostka.: zdfl.je się 211 ster·
te spustoszen,ia
ogTądala
pn.fa
specjalna. komisja, sptsala ,,,-oiokól - poszla, zostatvia1ąc na.dzle·
Ję na ryc'1.ly 'OOWrót dó norm.al·
nego ~tanu Ltst ten ptszę z wrze·
łnla: mimo kilkakrotnych tn.terwen.cJI w 11c!mfnl•trac11 - n i c ~ię
oouriem tt'
Te~ll
n !e zmlentto.
tvm
znlecterp/.l.wienl
1e.•teśmy
t-0
orz~d z i. wnym brakism rPflkcjl
nie powiem wszustklele~uze
qo t"
ZOfia Graczyk
(m. 41)
„Drogi

proszę,

Tema~

- rzeka

l u b i my w1·acać do
Nie bard;o
na
sp1·aw iuż p rzeds tawianych
l ecz n i eki edy Jest
t ych lamach,
to
1ak
właśnie,
k
a
T
to /conieczne.
j est z cora.z gors zą - kto zaprze·
zmotoryzowanej
obslugą
czy? O t;o kole1n'U docz ęśc! łodzian.
st>osunku
n i ezrozumtalego
wód
do lctlenta:
„Pod1et1iam n.a s tację obsługi
pr: u placu Nie., Polm oz bytu"
1) odl??ql o ~ ci 1 pms zę , żeby mt nanieJeszc ze
pompowar opony
d awno 1>111 to najprostszy zabteo
lctoś robi! t o w
P Od sr-0tlc em:
parę c h wil. placil-0 •le 10 zlott/~h
Temz
zalatw!ona.
- i spraw a
stac11
lciemwnik
t naczej :
jest
twi erdzi. ż e „Idą na samonf>•lU·
Ue". więc 1eślt chcę - mogę sam
chwycić za pomp/cę t zrobi<' co
trzeba . Z +ego wni osek, te pracująey tam powolant .• ą d'> wvż ·
do JaC i ekawe,
s zy ch celów,

k ich .„"
Tak

=relacjonow al

q o r z Frr>n •klewlcz
dodać?

swoje
nam
p Grzedo tego

rto~w iaclczen t a
Cóż
Ręce opadają .••

n iewes ołe

"·

W drobną- kaszkę_~~
„Reflek.t<>l'ku, czuję, te wpadnę
10 ząulmy nal6g, Wyobra~ sobie,
te d11rek.tor PSS z G6rnet i:mu•za kuouJącyc'1. wódkę do pr6bowanta Jej lu! w sklet1ie I
01'owtem iak b11lo. 27 sierpnia
Po
am wizytę rodzi.na .
tloż11la
drodze k ul)ilt i:iól li.tra wódki w

gmi.n.ne muszą zapewnić systematybucmą kontrolę terminowej ich
dowy.
W przyszłym roku powierzchnia
upraw zbóż w województwie wyniesie 45 tys. ha, przy czym areał
psz~n:icy wzrośnie o -ponad 500 h!I.
jęczmienia o 800 ha a mieszanek

uspołecznioną.

na
O tych sprawach mów.iono
wczorajsze.i naradzie aktywu pa:rruch na nowym targowisku. tyj nego i goo.podarczego
w KL
Dlaczego zagospodarowaniem stare- PZPR. Obradom przewodniczył sego rynku nie zainteresował się Za- kretarz KL - Z. Faliński. Udział
wiceprezydent
w obrada.eh wziął
rząd Budowy Dróg i Mostów? Na
Lodzi - L. Krowirand!l.
to pytanie odpowiedziała p. Kemfa
Zwiększaniu produkcji mleka słu
w porozumieniu z inżynierem zajżyć będzie selekcja zwierząt i u.zumującym &ię tą sprawą:
pelnia.nie stad s.ztultami pel.nowar60-70
- Nie bylo odpowiedniego wja- tościowymi. Przynajmniej
proc. potrzeb paszowych powinno
rdu na płytę, a MPO n.ie miało być pokrytych z wlas.nych zasobów.
mocy przerobowe.i. Teraz wreszcie To wiąże sdę m. in. z kon iec7.no·
Bałucki Rynek ma mieć nowe za- ścią ścLs.lego przestrzegani~ termidanie: proponuje się przeniesienie nów Zibioru traw oraz lep&zego wykorzystania rezerw produkcji pasa.
tu w przyszłym roku krańcówek na gruntach omycb. Konie=e ie&t
aiutobusowych z pl. WO<Lności, pl. także stale zwiększ.anie upraw kuPionierów, ul. Wojska Polskiego kurydzy.
koniecznością
z
związku
W
i Parku im. Promienistych.
zwiększania pogłowia zwierząt, zaRynku łożenia na II półrocze 1975 r. przeNa rade na Bałuckim
widują utworzenie dla nich pon.ad
najlepiej ezuJ~ się gołębie.„
9 tys. nowych stanowisk, a w przyszłym roku ponad 12 tys Urzędy
ELZBIETA FALKOWSKA

siące

•
Centralna przesypownia
kruszywa na Lublinku
gdzie wyładowywane są. materiały budowlane jest mało wydajny, nie posia'.da dobrych urządzeń wyładowczych, co wpływa
na. przetrzymywanie poolągów a w konsekwencji na płacenie
„osiowego". Tor 21 uniemożliwia również przebudow, dworca.
Najwytszy czas, by tak materiałochłonne przedsi,blorstwa, jakimi są przedsiębiorstwa budowlane posiadały własną przesy·
pownię kruszywa.

Budowa centralnej µrzesyipowni
wymaga przys.tosowania dworca na
Lublinku do nowych zadań. O ile
całość inwestycji ocenia się na sumę 241 mln o tyle ponad 40 mln
przewiduje się właśnie na modernizację stac}i na Lublinku.
przewiduje
budowY
Cyki
ale jak
wprawdzie 20 miesięcy,
P<>Wiedziano nam u wy<konawcy w
LPBP nr 1, a także u inwestora,
Eksploatacji
Zakładów
Lódzkich
czyni się wszystko,
~rtJS,Zywa
przy ul. RogOZ'lńskieqo
sklepie
po
Posta,nowil!śmy wypić
6-a.
SprólNkieztszku przy obiedzie.
walUmy - woda.I Resztę nat11chmiast odnieśltśmy d<? sklepu.
jej
Kierowniczka orzekła, te zdaniem - reklamacja nie zostanie uwzglęc!niona. ponieważ dyrektor i:iolecil, by nabuwcy badali zawartość butelelc na miejscu.
teraz wyobra-z:tć
robie
Prosrę
taką sytua.c1ę: wchodzę dn skle-

pu.

proszę

o

butelkę.

pociąg z dolno.51ąskim
estakadę lubliżwirem wjechał
niecką już 22 lipca przyszłego roku.
catość robót powinna być zakoń
czona do końca przy~ego roku.

aby pierwszy

na

Centra.lina przesypownia kruszywa jest bardzo ważną inwestycją w
rozbudowującej się Lodiń. Jednym
z poważnieiszych kłoootów naszego budownictwa jest brak żwiru.
Posiadając

centralną przesypownię
mamy pewność, że p!'zy-

kruszywa
centralnym.i
znany !'Oz.dzielnikami
żwir dla na&Z.ego miasta na pewno
do Lodzi trafi.

AP

PO TARYFY
OO WARSZAWY...
się

dowiadujemy od ponledziałku są już w sprzedaży tzw. „załączniki" do taryfy osobowej I bagażowej PKP uwzględnlające ostatnie
zmiany w cenach biletów. Są nimi
żywo zainteresowane Instytucje do·
konujące rozliczeń delegacji służbo·
wych swoich pracowników re wła
lderujemy w tej sprawie do
śnie
Wydawnictw PKP znajSkładnicy
przy ul.
dującej się w Warszawie,
Wlleńskiej 14. Zanlm zaś owo poszukiwane wydawnictwo dotrze do
zainteresowanych, można z powodzeniem rozllczać delegacje na podstawl.e blletów dołączanych przez zainteresowany~ pracowników. z powodu znleslenia wszelkich konttoll
na stacjach, każdy podróiuJący taki
bilet może zachować l po kłopocie.
Jak

wuimuję

nalewam, pró·
kieltszek,
buję„. Móglbym w ten sp.osób napoqd11bum l>yl nleuctciwu Musiałb11 to
c'?ąt' kUka butelek.
gdybym np. aiko'1.ol
zrobi<!
?a.kwestionowa1 - równ!et PerS-Onel sklepu. 1 tak w ctąqu lcwadra.nsa moglibyśmy wspólnie zaperfmnowaó się w drobną kaszkę

(jp)

wlasny

kral(.mvs1~4

Cl.elcawe. co?r A na.jgorsze. te
w11Mcle .
trudnn tu o rozsądne
kliento-m
Chuba ied.nak trzeba
wierzyć. bo w przeciwnym ra.zie
albo się
marne nasze widoki odzw11cralm11 la wódka 1est przealbo wpadniemy
eiet dla ludzi),
w na.l6g".
Jerzy R.
(na,zwisko t a.dres
do wituiomości red.)

SA '!'7.VYI R.El"t.EKTOBZE
90-103
PotMJl&l'llY"
tel
l.ó4t uJ Płotrłłow'1ra 96,
W

„Dldellllłlr

H7

ł?

I

Ht-tłl

erzynne

w godz

lf>-12.
a w pilnych
do n.as.
sprawach telefonuje.le.
Plq~<"I<"

na wycieczkę?

Sobota e Wycieczka kolarska do
Florentynowa . Zbiórka - Stary Rynek, godz. 15.
Wycieczka kolarska
Niedziela.
łódzkie
.,Zwiedzamy
pod hasłem
ZOO" a następnie spacer w nieznane Zbiórka - Stary Rynek. godz. 8.
Wycieczka piesza na trasie Bazylla - Proboszczewl.ce II - Malinka - Zgierz długości 8 km. Zbiórka - MPK, ul. Półl''>Cna, godz. 9.30Wycieczka pie10. Koszt ok. 10 zł
sza na trasie: Choc '. szew - Grotnill:m.
tł
długości
ki - Lućmlerz
Zbiórka - Dworzec Kallskl, godz.
8. Odl••d o 8.40. Koszt przejazdu ok.
Wycieczka piesza na trasie:
12 zł
GrabczyRetklnia - Okołowice na - Wrząca długości 15 km. Zbiórka na krańcówce tramwaju „19" na
Retklnl Godz. 9 . 50-lłl 20. Koszt ok .
Wycieczka piesza na trasie:
12 zł
Budziszewice Łódzkle - Zaosle ~
Ujazd - Skrzynki długości 14 km.
Zbiórka - DWÓT?ec Fabryczny, &odz.
(k.)
8.4S. Koszt olt. 30 zł.

e

e

e

e

265-96
1ł1·20

835·4&
395-15
334-31
33ł-28

Zł5·72

&09 32 i

MUZEA
SZTUKI (ul Wlectrowskleito 36)
czynne w godz. 11-18
RE WOLU
'RUC'ffU
fflSTORll
CV.JNF.00 (Ul Gdańska 13) godz. ~18
Wł.O·
CENTR-' I 'IE MUZEUM
KIEN 'i ( T\'I' A (Piotrkowska 282)
nlecrvn ne
~RC'HIWI OGICZNE I l!:TNOGRAFIC"ZNF (pll1c Wolności 14) godz. 11-19
EWOl.IJCIONIZMU (parlr Slenkiewl.cza) nleczynne

zoo
czynne od B-18 !kasa do

lil

·KI N A

BAI.TYK - •. Dzień szakala "' "ng_
od lat 15 - godz IO. 13. t8. 19
IWANOWO - ..S:11nowle szeryfa"
USA od lat l5 - codz. to,
U I~. 14.30 1'7. I~ ~O
Gatsby"
„ Wielki
LUTNlA
USA. od lat l5 ll;odz. IO. 13. 16.
19
Szczurv Parvża"
POI.ONI
rranr b/o sr;odz IO. 12. 14. 16.
18 20
PR'7.EDWJOCiNrn - „Moia wojna, 'moia miłość" ool. b 'o l!:OdZ 10, 12, 14, 16, 18. 20
.. M~l'ICl<"I" USI'. '>d lat
WT"lł.A 18 l!Od? 10 12 I~ 14 :IO 17 IQ ~O .
.i:;v„nw11' <?ervWLńKNlo\R?' fa" USA nr! lat 15 ll?Orlz. IO. 12,
14. 18 IR 'lO
WOLN'OSC' - „Królewskie marzenl„'• U~A od lat I~ - godz.

..

.l\

9

~ rn':;~ ~ ~·w~~d~ ·~~w•„d?.1a!
3

0

7.

nlf''' f Al ra'1•. b/o !!OrlZ 12. 1~ 45 15 30. .Zl'W 1<rwl"
"n" od lat 15 - godz. IO, 17,
l!l .30
"'TVT 0WV·1.l':TN1F. - .. Poledvnelc' na "'"~li'" USA orl lat 15
l!I ~n fl<lno czvnn<" tvlk'o
l!Od~
-

łem

.
w tfol nnpnrln„1
$ed1•a z
T •'T''łV-t . F.TNTT<:
od lat 18 tr~ A
1'f'k~ą•11"
I• I~ fkino czvnne tvll<o
~ndr
w dni pnq:odne)
7,l'""''" nhlPcana" ool.
f.OY< nr! t~t I~ ll?nd• 1~15 1845
.

-

01VV

Wlp('~MP

poi od lat 18 2od2

orptpn1~ 18.

'"

.. c:wnbnrlny oddech"
IAl weg. od lat 15 - codz. 16.
18. 20
n•tat"'"
.. K„mn
<'l'OVNTo\ -

S"l'TTnJn -

mh~ł""

IA\

"•• „ •n

T

„„r1„

hln -

"Pn~Fn'1

""·11.YF,1\f• „Prł\h•
1~ - """'
nr!

'"t -

\Tł>V

C7'"''1

rAl

. C:tr~(''"'
•. 10

„„~

""°"" „-. . „,

nnl

•7.

1n ~n

18. 20

Hi.

eni17

15

fT~A

nd

t•:IO

.Tn" l('lr!rl"

1~.
1•
""""'"G'F:TVK

1n

a,""'"' U<;A..,

lat

nr!
14

lat

„?:•nam•„•~t

lm•e swoJe" udz. l!nd„ 1'7 no
..Poro7.mawtaimv n knh•~tach"
TT!':A 011 lat 18 podz. 1• oo
c'i:
„Areszt.tli'
"KOLF..T'l'R.7. _
USA od lat 15,
ntrvla<'1 '!lu"
~~;:;;l\ 1'70i;'ARnt.\ _ .. Junl!R
Flotv P6łnncnPi" 1 1 radz b i„
•
- ll!Odz, "" U 1~. 14 ~O .. Charlev Vnrtck" USA. od lat 18 "007.. 17. tq .30

„

„(TT'7<\ _

. . TT1'•"A" -

r.>:6w" N'RD
17.4!, 1' . ~łl

b/o -

450

upraw wal'zyw
ha) powierzchni
grnntowych - głównie w gminach
Ozooków, Zgieiiz. Ksawerów. PaUprawiać
bianice i Aleksandrów.
się będ<?:ie również nowe a.sortymenty warzyw, jak skor2lonera, kabac2lki, brokuły. W proiektach jesit
Wz!'ost powierzchn i sadów o 256 ha
- głównie w gminach Zg ie!'7., Bróice, Stryków i Głowno. Plantacje
a
truskawek mają zaj ą ć 1100 ha,
~łówną ich bazą będ zie gmina Stry
(Kas.)
ków.
OKA - „Orzeł" poi. godz. 10,
12.30, 15. 17.30. 20
POLESIE - „Dekada strachu•'
fr . od lat 18 godz. 17, 19.15
POPULARNE - „Kabaret" USA
od lat 15 - godz. 16 30. 19
t MAJA - „Przygorly Robinsona
Kruzoe" (A) rad z. b/o godz. 16,
17.45, „Czyste ri:ce" rum. od lat
15 - godz. 19.30
teściowa"
HALKA - „Straszna
15.30,
godz.
(A) radz. b/o 17.30, 19.30
PIONIER. - „Dzielny szeryf Lucke Luke" fr . b/o - godz. 15.30
„Romanca o zakochanych" (Al
radz. od lat 15 godz. 17.15, 19.30
przywołuje
„Michaś
POKOJ świat do porządku" (A) RFN.
b /o godz. 15.30 „Lobuz" fr. od
lat 15 - godz. 17.30. 19.45
„Zeznania komisaREKORD rza pollcji przed Prokuratorem
Republiki" wł. od lat 15 ..Godzilla kontra
godz. 19.30.
~~ ~ora" jap. b /o - godz. 15.30.

3

ROMA
15 STOKI
nek"
15.30,

ł

Ii
;s

t

- „Rejs" (B) poi. od lat
godz. 10, 12, 14, 16, 18, 20 h
„Smierclonośny ładu
USA od lat 15 - godz.
17.30. 19.30

SWIT - „Och , Jaki pan szalood lat 15 - godz.
ny" ang.
15.30, 17.30, 19.30
sriJusz - „Cenny łup" fr . od
lat 15 - godz. 16.30, 19

I

Tuwima 19, Limanowskiego 1
P rzybyszewskiego 86, Ossowsk '. e:
go 4. Gagarina ft, Bratysławska ł
~ a . Obr. Stalingradu 15.
DVŻURV

whd1 An~-

godz.

18.

SZPll'.\LJ

POLOŻNICTWO

IPrzyr9d·
Szpital Im. Jordana
dzielnica Widz~ w
mcza 7/91
z dzielnicy Bałuty Poradnia K
No.
ul Snyeer~H:a oraz gminy:
wosolna. Andresool I Brójce.
(ul
S.-;pltaJ Im. Madurowicza
dzJelnlca
M Fornalsk iej 371 Górna
dzlelnlcy
z
Poleste.
Poradnia K - Prz:vb.vszewsk.tego
32 oraz Konstantynów.
(l"abia·
Szpital im. K<>pernika
oo·
62) dzielnica Górna.
Ciesz..
radn1e K - Odrzań ;ka.
k,owskie~o . Lokatorska i Rzg<>w·
!t<Ca ora2 l!mlna Rzgów 1 z dziel·
n ~oy B~łut:v . ooradnia K. ul, z
Pacanowslrlel.
nl~ka

1nstvtut Poł.-Gln. AM lu!. Sterll:iga t31 - Położructwo - dziel·
z dzieln ic"
nica Sródm1e~cte.
Górna poradnie K z ul. Fe11ń .
skiego I Za poJskte.l oraz 2 dziel ·
nicy ~11luty, Poradnia K - ul
Marvnarska.
Szpital Im. Curie-Skłodowsk\pJ
- M:asto I !!mina Zgierz. miasto
Zgierz. ul Parzeczewska. gmina
Ozorków. emlnA Par1eczew ora?
polo~ntctwo z mlasta todzl dzieł·
ul
n'.ea Bałuty. ooradn le K Llbelta. Bvd!!oska.
Sędzlnw•ka
WteJkooolRka. T'raktorowa i Rv.
dzor11a oraz m iasto t gmlna Aleksandrów
. Instytut Pol.-Gin. AM (ul. Curie Sklodowskie.1 15, - Gtneko.
- dzielnica Sródm teście łJ:
logia
Widzew 1 z dzielnlc:v Balut:v DO·
radnle K - Sędziow•ka . Libella.
W1elk-0onlska . Traktorowa. BYd· ł
:f
goska . Rydzowa.
~
Chlrurt?la Ol(6lna - Balutv Szpital Im. Sterlinga lul. Ster-1
linga 1/ 3). Górna - Szpital im.
Rrudzlnsl<!e"o IKorynlerów Gdyń
skich R.ll. Polesie - Szpital lm.
KooPrmka (Pabianicka 62). SróciSzpital im. Pasteura j
m!~ścle Szpital
~W11mry 19). Wlr'l•ew ł
im. Sonenberga !Pieniny 30).
Szpital 1.
ChJrnr!!la urazowa
~~· Radllńskiego (Drewnowska f: ł"/,
- "•nita! Im
Neuroch lrureta
Kopernika (Pabianicka 62)

tm 1:
Szoital
La r vneo!nela
IKopci ńsklego 221
Okulistyka - Szpital im. Jon.
schera CMlllonowa 14) .
B Rr 11cki el(o

dz'<'
Chlrure!A I larvnenJo<?!a
Ynstytut Pedlatrll AM
cięca (Sporna 36/50)

tPrrł)rn''

bi(),

nnl
1~

ł"tid?

n1utt"'"' 1 ,,, T')llC:'7-

W

ha
Za-

DYŻURY APTEK

.JARACZA - godz. 19.30 .. Tan!(o"
godz. 19 .JS .. Ciotka Ka1.15 rola"
godz.
MUZYCZNY
19.00
„Słomkowy lcapelusz"
4.rtLEKIN - godz . 17.30 .,Tymoteus1 Rymclmcl"
PINOKIO - !(Odz 1'7.30 .Pr1.ygody rozb6Jnlka Rumcajsa"

~·„„

e

09
284·60

Po((otowie Energetyczne
ZZ0-89
ośwletlenta ulic
253·11
Pogotnwle ciepłnwnlC?:e
Centrala lnformacvJna PKO 841-95

C:'l'~

Dokąd

es
195-55

zbożowych na ziarno o ok. 400
(na niekorzyść żyta i ow~.a).
kłada się też dalszy wzl.'00\ (o

TEATRY

bokami".
Powszechnie wiadomo, że łódzkie dworce „robi~
Odczuwają to wszyscy. Odczuwa i budownictwo uzaldnione od
dostaw materiałów z in113•ch województw. Tor 21 na Kaliskiej,

Kilka dni temu, załoga Lódzikiego Przedsiębiorstwa Budownictwa
PrzemySll.owego nr l prz.ystąpila do
bu.dowy centralnej przesypowni kru
szywa. Zlokalizowano ją w rejonie
ul. Zarnie;skiej, w pobliżu dworca
na LublinkU. Będzie to w wysokim
stopni u 2l!llec.hanizowana stacja: na
estakadę wjeżdżać będą pociągi ze
sipecjalnymi wagonami samowyła
dowawczymi. Odpadnie konieczność
ręcznej pracy. Rozładunek nastąpi
szybko. Wagony nie bę<U\ rozpinane i kursować będą całymi składa
mi - wahadłowo od kopalń żwiru
na Dolnym Śląsku do Lodzi.

Informacja telefoniczna
118. 868-11,
Strat Pożarna
Pogotowie Ratunknwe
lnfnrmac;a kole.Iowa 655·55.
tntnrmacJa PKS:
Dwonec Centralny
Dworz"" Północny
Pogotowie wortnc-tagowe
Pogotowie 11awwe
Pnll'otowie F:ner11etyczne
Rejnnu P6łno('
Pnirntnwif' EnPr11etyczne
Re.toni) Pnłndnle
Po11ntnwte F:nerl(etyczne dla
odblnrc6w pnPmvołowvcb

te·m·p·o

-

Chlrore la
Sznfta1 ' m

cl ń'k ' een

~zo•eke>wn-tw<0r7r>wa

Barl ' ck iego

1
!

(!<oo·

22)

Tok•vknlnel11 - T'1•tvtut Medy.
cyny Pracy (Teresy 8) .
NOCNA POMOC LEKARSKA
pomoc lekarska Stacli
Nocna
P_?gotowia Ratunkowel!n przy ul.
Sienkiewicza 137. tel. 666-66.
01!ńlnoł6dz1tt Telefonlcznv Punki
dot:vczaev oracy
lnrnrmacy!ny
placówel< ~lutbv zdrnw1a telefon
~15-19 czvnny !est w ..:odz. 7-ts
opr6c1 nlf'rl7h!I I świąt

I

TF:l.F.F'ON ZAUFANIA - 337·37
czynnv w rlnl pows1erln l"' od ł
w niedziele I śwleta cała
15-'7
dobę.

~~~· ~,,,,. •AAła V rff.;'4/tlllłM~ Q ....~„~,_,_.„i't„;1Ił111
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ZASADNICZE

I

Łó~~~?;!n~~~~:~~!a

~

na rok szkolny 1975 - 1976

~

poszukuje
samodzielnego
poko,lu.
KALKULATOR
„Texas- Płatne miesięcznie. 443-72,
SR·ll" nowy, piec co i godz. 7.30-14.
15266-g
lodówkę
uszkodzone,
sprzedam. Tel. 706-06, wie- MŁODE, bezdzietne
małczorem.
15061-g żeństwo poszukuje niekrę
pującego pokoju na. 2 lata.
PIANINO niemieckle sprze- Płatne z góry za poł ro~u.
dam. Traugutta ll-19.
Oferty „15042" Prasa, PIO·
15040-g trkowska 96

PRZYJMUJĄ ZAPISY UCZNIÓW

~

SZKOŁA BUDOWLANA NR 1

ZASADNICZA

~

Łódź, ul. Przędzalniana

-

kierunek 2-letni:

ślusa.rz

ła.t

-

15-17

-

15-17 lat

-

15-1? Ia.t

- n
-

lat

I? lat

BONY

kierunek 3-letni:
-

spawaoOZ

-

SZKOŁA

ZASADNICZA

BUDOWLANA NR 2

-

cieśla

monter konstrukcji żelbetowych
m1>nter wewneti-11n:vcb insta.la.cji budowlanych
(również dziewC"Zęta bez Interna.tu)

15-16 lat
- 16 lat
-

-

Warunki
-

świadectwo ukońcPLenla

przyjęcia:

4 fotografie
karta zdrowia od karza szkolnego
urodzenia z adnotacją o &ta.łym miejseu Y.ameldowa.oia rdla kandvdatów ubiegających sie o miejsce w internacie) - uczniowie (chłopcy) zamiejscowi mają zapewnione mie,lsce w interna.cie.
świadootwo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W CZASIE
NAUKI ZAWODU:
dla kierunków 2-letoicb 380-520 zł (w zależności od wieku)

~

~
~

~

Szkoły organiwją obozy letnie I zimowe oraiz atrakcyjne wy.
cieczki. Po ukońc-reniu szkoły absolwent>i mają ~arant<.>waną

pracę w swoim zawodzie, mJej&l'e w hotelu robotniczym i możliwości dalszej nauki w Terbnikum Budowlanym dla Pracujących ŁZB. ut Siemiradzkie~o 4/8.

ZAPISY

PRZUMUJĄ SEKRETARIATY SZKOi..

BAREK obrotowy, fotele
- skay sprzedam. 656-26
14873-g

~

~

~
~

~

ZAKŁADY MASZYN
WŁOKIENNICZYCH

WIDZEWSKIE

palmę KenTatrzańska
120 m. 56
Dąbrowskiego)

PI ?\NINO
432-63.

napę

wiśniową

narożną.

łJódź,

65 m. 40,

części, zespoły i odlewy do przędzarek

.• SKODĘ 1000 MB" (1969) sprzedam. Tel. 911-33 po 16
14988-g

i części

,.TRABANTA'' (1971) sprzedam . Ul Fellilsklego 15 m.
65 oo godz. 18
14977-g

do obrabiarek
łożyska, łańcuchy, elektrody

ROWER .. Rekord" - sprzedam. Tel. 969-81.
14909-g

części samochodowe

artykuły śrubowe i armaturę
artykuły elektrotechniczne i silniki
wyroby hutnicze.
Prosimy o delegowanie na giełdę przedstawicieli

ł:

3 284 -k

lt'~~~""'t!ll!IJ?1filł.z~~~ .~
KUPIĘ
domek
jednoro- GARAŻU poszukuj<:. Oferdzinny lub częś~ z wol- ty „14997" Prasa, Piotrko·
nym mieszkaniem . Oferty wska 96
z ceną .. 14979" Prasa Piotrkowska 96
DZIAŁKĘ
do 1000 m POŁOWĘ domu z wolnym
mieszkaniem, dużym ogroGrotniki. Sokolniki - ku·
pię
Oferty „14898" Prasa , PLAC 900 m, 20 drzewek dem sprzedam. ł.ódź. Bebardzo dobrze owocują ma 21 m. 8 I p,
Piotrkowska 96
cych 500 sadzonek truska·
149'13-g
wek, 12 krzaków porzeKUPIĘ działkę z domkiem
sprzedam
Oferty OGR0DEK działkowy na
letniskowym Oferty z ce- czek
„ 14856" Prasa. PiotrkDwska przedmieściu Łodzi odstąną .. 14980" Prasa, Piotrko·
96
wska 96
p ię .
Dogodny
doiazd.
Oferty
„14812"
Prasa.
Piotrkowska 96
DZIAŁKI przy lesie ozorko\VSl<l m (250 m od szosy
i tramwaju)
oddam w
wieczyste
użytkowanie .
Cena 6000 zł za 1000 m kw .
Telefon 943·71 (po ~odz.
16)
14659-g

„ WARTBURG·lOOO"
dam . Tel 318-62

eprze15002-g

.. WARSZAWF" sprzedam
Karoseria i silnik 1973 r .
Wiadomość: Zielona 5 m.
6.
14937-g
M-20" po remoncie kapitalnym, 23 tysiące. aktualna rejestracja,
zniżka podatkowa. nieobowiazkowe
auto-casco
sprzedam, ewentualnie na
cz ęści
Re t kińska , blok 32
m. 17 po osiemnaste.i (krail·
cówka tramwaju) . 14870-g

.,WARSZAWĘ

KUPIĘ
rodzinną

SPR'7.F,DAM
okazyjnie
,.K-750". „.runaka" . Umlr\·
skiego 4 m. 54.
14810-g

GARAŻU

SPRZEDAM
„Dacii" lekko
Wieckowskiego
Raducki.

jedno- lub dwuWillę z wygoda·
ml l o!(ródkiem
Oferty
"14750" Prasa, Piotrkowska
96
poszukuję

Marynarskiej,

Frnnciszkańsk i ej.
Wojska
Polslrle~o.
Strykowskiej,

Oferty „14727" Prasa. Piotrkowska 96

SPRZEDAM 2,80 ha ziemi, - okol'ce t,odzi Wiadomość: Łódź, Osso..vskiego ł m. 19.
14769-g

karoserie

uszkodzoną.

27 m . 2,
14770-g

ZDROWIE"
-- · uprzejmie zawiadamia,
otwarta
NOWA LECZNICA
=
przy
ul.
Nawrot 8, tel. 331-36.
...
-- lekarzecodziennie w zakresie:
-- kardiologii,
--- ** interny, pediatrii,
laryngologii,
-... * stomatologii
i protetyki.
--- * Gabinety
lekarskie czynne
- od godz. 8 do 20.

w zamian za
zaopiekuje si-ę
Oferty

,.!4844" Prasa, Piotrko\.VSka

96
UCZEŃ

do krawca - po~
Obr. Stalingradu
14729-g

UCZNIA

uczennicę

została

przyjmę do zakładu
fotograficznego. łJódź.
Przędzalniana 98.
14780-g

.

=

SPOŁDZIELCZE

--

POGOTOWIE LEKARSKIE
tel. 666-55.

UCZENNICA
potrzebna.
F"ryzjerski. Limanowskiego 134.
14695-g
UNIEWAŻNIAM
skradzio- UNIEWAŻNIAMY
zaguną pieczątkę „Jerzy
Gęba!
bioną pieczątkę o brzmielekarz
medycyny
ł.ódż
niu
„Państwowe
PrzedGdailska 37/12 nr 2862 m. szkole nr 42 w
Łodzi ul.
Łódź".
14880-g Gnieźnieńska 9 tel. 562-81".
15043-g
HELENA Pawlik, Familijna 21 zgubiła pieczątkę o
uszkodzoną
brzmieniu „Nr IV 3575 Pro- NAPRAWIA
wadzący
książkę
meldun- garderobę artystyczna cerownia, Więckowskiego 23,
kową ł.ódż-Górna".
15057-g
14866-g Frankowska.
Zakład

15 SIERPNIA zginęła mała
szara suczka miesza nlec z
wilkiem, miała
obróżkę.
Odprowadzić
za wynagrod zeniem. Tuwima 20 m 8a
i:odz_ 16-18.
14815-g
WALDEMAR
Oleszcuik
zgubił leg. studencką
nr
1728 wydana przez PWSSP
Łódź.
14658-1(

przyjmują

„

samotną.

trzebny.
68.

że

specjaliści

PRACUJĄCA

mieszkanie
osobą

11

„

WSPOLNIKA - lakiernika
samochodowego z uprawnieniami - przyjmę. OfertY „14849" Prasa, Piotrkowska 96

ska 32B

ł"ódż, Odrzań
Roman Walasiński

14827-g

••••••••••••••••••••••••
SAMODZIELNE
MIESZKANIE
na dłuższy ok.res
• w dzielnicy RETKINIA
lub SRODMIESCIE

wynajmie
ŁODZKI

POSIADAM „Flata-125p" i
wolny czas, oczekuję propozycji.
Oferty
„14888"
Prasa, Piotrkowska 96
POSIADAM gotówkę I samochód przystąpie do ren.
townej
spółki.
Oferty
,.H854" Prasa, Piotrkowska
96

KLUB SPORTOWY.
Oferty prosimy składać
w Biurze Ogł1>szeń,
ul. PiQtrkowska 96

pod nr 3282-k

m•••••••••••••••••••••••

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLU
CHEMIKALIAMI

KOMFORTOWE pokój,
wnęka,
kuchnia, 35 m zamienię
na równorzędne
dwupokojowe. Tel. 204-21
godz_ 8-15.
14862-g

„C H E M I A''

M·4, bloki, trzy małe pokoje zamienię na większe,
chetnie również w okolicy
Spornej.
Tel. 768-26 po
godz. 15.
14851-g

w Łodzi, ul. Żwirki 11/13,
nr kodu poczt. 90-528, ~elex 886232.

STUDENT medycyny
poszukuje pokoju. ł72-60.

TELEFONY:
Centrala
Dyrektor
I z-.ca dyrektora
Z-ca dyrektora d.s. techn.
Dział Handlowy
Pawilon „Chemia 0
Sklep Barwników

DWA pokoje, kuchnia komfortowe
(telefon)
sprzedam . Oferty
.,1479·1"
Prasa, Piotrkowska 96

KATOWICE 2 ookoje,
kuchnia,
łazienka (47 m,
kwaterunkowe)
wszystkie
wygody - zamienię na podobne
w
Łodzi. Oferty
„14761" Prasa, Piotrkowska
96

o

MŁODE bezdzietne malżeń·
stwo członkowie spół·
dzielni - poszukuje samo·
dzielnego
pokoju.
Tel.
417-30 .
14745·!(

MAŁŻEŃSTWO
z
klem - członkowie

F E R U J E

stawy· kwartalne, roczne i doraźne następujących

spół·

dzielni - poszukuje miesz·
kania. Płatne mieslecznie
Oferty
,.14744"
Prasa.
Piotrkowska 96

660-11
683-54
683-88
631-71
689-46
354-82
237·54

do sprzedaży oraz przyjmuje zamówienia na do-

dziec·
)

grup towarowych:
-

Chemlkalia. organiczne I Dieorga.niczne,

3 POKOJE
umeblowane,
komfortowe (osobne wej·
ścial Bałutv. do wvna1ecia .
Oferty „l47:l8" Prasa. Pio·
trkowska 96
1477'1-g

-

Ba.rwnhd,

-

Produkty wegl<>"POOhodn-e,

-

PRACUJĄCA.

-

Wyroby 1 tworzyw sztucznych,
Wyr<>by gumowe.

-

Farby, lakiery, ema.lie, rowieńczalulkii i roizouszczalniki.

członek spół

dzielni poszukuje
pokoju
sublokatorskiego z odclzlelnym
wejściem.
Oferty
.. 14710" Prasa, Piotrkowska
96

•. FIATA·12r.p"
sprzedam
Proletariacka 24, godz 15- STUDENT
obcokrajowiec
18.
14839-g poszukuje
samoclzielnego
mieszkania na rok.
Tel
SPRZEDAM „zastawę-750" 663-23 .
14680-~
oraz elementy karoserii l
Inne części do „P-70" Tel. GORZOW Wielkopolski 467-87. po 16.
14835-g M-3 spółdzielcze, wygody,
telefon - zamienię na po.. SYRENĘ 101" - stan do· dobne lub większe w t..obry
sprzedam Tel. dzi. Tel. Gorzów 62-13 po
488-97 po 16
14845-g 16.
14711-g
.. MOSKWICZA
403"
sprzedam . Ro jna 11 m . 37
(Teofilów).
14818-g

-- ...

TECHNIK-rencista
przyjmie pracę półetatową kieru:iek elektronika, chemia
lub inną. Oferty
„14879"
Prasa, Piotrkowska 96.

'

.,SKODĘ·lUOO·MB"
sprzedam . Tel. 965-05, od 17
15065-g

dl. t<>ozenia.

:.:

POSIADAM lokal sklepowy
w
śródmieściu.
przyjmę
wspólnika czapnika
lub
krawcową
z uprawnieniami. Oferty „14955" Prasa,
Piotrkowska 96

STUDENTKI
poszukują
KUPIĘ „Flata-125p", .,Skopokoju z wygodami
de-S-100" Oferty z poda· osobnym wejściem Oferty
niem ceny „ 15037" Prasa, „14797" Prasa, Piotrkowska
Piotrkowska 96
96.

auli

wyposażeniem,

Wiadomość:

14702-g

dziewiarską.

MONETY stare, nieobiegowe - banknoty - zakupi
kolekcjoner. Listy ki ero·
wać: Łódź 4, skrytka 57.
14716-g

i krosien
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GDANSK-Oliwa Przymorze M-2 bloki, zamienię
na równorzędne w t..odzl.

ka1.'a-

5 - sprzedam.
Oferty „14718" Prasa, Piotrkowska 96

okolice:

ZAMIENIĘ 2 pokoje,
kuchnia I pokój, kuchnia rozkładowe
wygody bez CO,
centrum, I p i ętro na 2 pokoje. kuchnia . rozkładowe
do II piętra, CO stare budownictwo. Oferty „ 1482~"
Prasa. Piotrkowska 96

14722-g

trzańska

U J E M V.

Przedsiębiorstwo
Transpo.rto•we Handlu Wewnę
trz.nego w Lodzi, uliea Piotrkowska 49 oglasz.a drugi przet.arg n ieogranwzony na sp rzedaż t'lamo-·hodu
marki Żuk A-03, numer podwozia - 1843, numer
silnika - 266117 , numer ewiden<'y;ny 112. cena wywolawc-za 21 250 ?J. Przetarg odbędzie się i:god!nie
z zarząd?.eniem mi.n istra komunikaC'ji M·P nr 26,
poz. t48 z 1972 roku. w sied-zibie przedf:iębior.stwa
przv ut. Piotrkow&kiej 256 w dniu 2-3 września 1975
roku o godz. 10. Chętni nabvria
pojazdu winni
wplac-il' wadium wynoszące IO proc. ceny . wvwolaWC?zej do kasy p rzed~ · ęb 1ol\<;twa.
najpóźniej
w
przeddzień przetari:iu, PTHW w Lodzi
zastrzega
prawo odstąpienia od przetar gu bez podania przyczyn. Pojazd i:iarażuje w fAdzi przv ul. Piot rkows kiej 256 W.szetk i-c-b informacji w tej sprawie Udziela dzi ał te<'bnirzny prz...d.s ieb io n> twa z siedzibą w l';odzi przy ul. Piotrkowskiej 256, w godzinach
od 10 do 14.
2210-k

.

Tel.
14765-g

WYPRZEDAŻ

PRZETARG

SAMOTNA, pracująca po·
szukuje mieszkania sublokatorskiego
najchętniej
śródmieście. Płatne
mie·
sięcznie.
Oferty
„14872"
Prasa, Piotrkowska 96

kupię.

MASZYNĘ
dwupłytową

do zawierania umów.

SAMOTNA w średnim wieku poszukuje pokoju sublokatorskiego
chętnie za
częściową pomoc w domu.
Oferty „14956" Prasa, Piotrkowska 96

14789-g

-

SPRZEDAM

• .
a do 9 rzesn1a
r. w godz. od 8 do 15.

upoważnionych

tię,

bi. 622 (przy

23.

pe

materiały skrawające

.

SPRZEDAM

ZAMRAŻALNIK,
chłodnie
lub agregat chłodniczy kupię.
Rogozińskiego
13 m.

ZAPRASZAJĄ
przedstawicieli przedsiębiorstw
pań,stwowych i spółd,zielni pracr

~ R

z dzieckiem poszukuje samodzielnego mieszkania. Tel 318·62

SADZONKI truskawek ortmlany: ,,majowa". „senga-senJ(ana'', .,talizman'" sprzedam. Mirosława Sliwińska. Łódź, Staffa 2 m.
31.
14796-g

PIANINO „Petrof" - ta·
nlo sprzedam. Tel. 771-06
po 16.
14732-g

TEL. 283-20

O F

MAŁŻEŃSTWO

BONY - kuplę . Tel •R3 -02
godz . 6-9.
14760- g

1~~~0ounnuol
MATERIAŁOW NADMIERNYCH
•
Giełda odbędzie się w zakładowej
Łódź, ul. Armii Czerwonej 89

----------~
POK.OJ
uczniowski w błokach.
Sierakowskiego 63
m. 65, godz. 18-20.
15006-g

NOWY overlock - sprzedam. Tel. 442-21 godz ll18.
14859-g

~A~~-~~~

NA GIEŁDĘ -

mieszkanie własno
Oferty
„14978"
Prasa, Piotrkowska 96.

KUPIĘ
ściowe.

aparat fotograflcz·
ny 6X9 z podwójnym wyciągiem miecha. 296-32 po
16.
14828-g

~f%0~:%Jg~%~i~::~~;,m

,..

PILNIE poszukuję pokoju
w
śródmieściu.
Oferty
„14894" Prasa, Piotrkowska
96

KUPIĘ

- 1200 zl.
- dla kierunków 3-letnicb 300 - 1200 zł.
Dla młodiz.ieży niezamożnej - zapomogi bezzwrotine. Wsor;yscy
ucz;nioWie otrzymują codziennie bezpłatne posiNti wzmacniają
ce. Ur:-zn1owie otrzymują t-oroC'Z11le. bezpłatnie:
garnitur, kurtke. konule, skar'petki. krawat, buty I oitamę,
o lą.czuej wartości 4.000 zł.

z

- szt. 1

PO'l'RZEBNA pomoc
do
półrocznego dziecka. Konstytucyjna 9 m . 3.

I

moly podsta.wowej,

~IIESIĘCZNE

-

MIESZKANIA lub pokoju
poszukuje inOferty „14897" Prasa, Piotrkowska 96

STARSZA pracująca pilnie
KUPIĘ domek
camplngo- poszukuje pokoju. Oferty
wy. Telefon 788-89 po 20 .,14941" Prasa, Piotrkowska
14943-g 96
_S_K_L_E_•P--ro_l_n_o--s-p_o_ż_y_w_c-zy-w ,. _M_A_L_Z_E_Ń_S_T_W_O--b-ez_d_z-ie-t
centrum odstąpię z po- ne _ członkowie społdziel
wodu
choroby.
Oferty ni mieszkaniowej poszuku,.14942" Prasa, Piotrkowska je samodzielnego
pokoju
96
.
na terenie Łodzi.
Oferty
„14918" Prasa, Piotrkowska
KOŻUCH
męski
nowy I 95
sprzedam. Telefon 956-93.
----------14875-g KUPIĘ - wynajmę kawa--------lerkę
lub
M-2.
Oferty
PILNIE sprzedam pianino. „15007" Prasa, Piotrkowska
Tel. 987-66, po 18.
14863-g 95

15 lat,
15 lat
15 lat

podal!le obrabiariki do metali:

dG 1500 mm·

w centrum

SPRZEDAM kawior. Telefon 850-90.
14969-g

kierunek 3-letni:
-

niżej

pociąg1>wa

1. Tokarka

żynier.

BOKY
kupię .
Telefon
721-33 po godz. 16.
14971-g

17 lat

15-16 lat

elektrGmonter
stGlarz
mechanii maszyn budowlainych

Laku pi
W TERMINIE NATYCHMIASTOWYM, Z SEKTORA
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

spółdzielcze

- I rok
PŁ Wy<lZ1al Mechaniczny - wieczorowy sprzedam. Podgórna 70 m . 3.
14990-g

kierunek 2-letni:

23!-93, 258-85

POKÓJ, kuchnia (Doły)
- zamienię na
2 pokoje z
kuchnią Górna. Tel. 416-66 w J(odz.
12-13.
14976-g

828-41.
15000-g

PODRĘCZNIKI

mura.ni

-

kupię.

DZIURKARKĘ
automat
oraz
rękaw i czarkę sprzedam. Fornalskiej 4la/29 po
godz. 16.
14999-g

16 la.t

Łódź, ul. Siemiradzkiego 4/8

-

Tł.L.

MAGIEL
eleftryczny
z UCZENNICE
przyjmę na
lokalem odstąpię. Swier- mieszkanie. Traugut• - ' 1q
.~
, •..,.,.,..._ IA
lS039-C
czewskiego 53. od godz. 14
15035-g
POSZUKUJĘ
pokoju. Tel
KUPil'i błam brązowy 986-66 po godz. 16.
tapkl
karakułowe.
Tel.
14984-g
295-44 po 16.
14975-g
M-3 zamienię na
domek
jednorodzinny. Warunki do
FUTRO
karakułowe kanadyjskie
sprzedam. uzgodnienia . Oferty „14981"
Tel. 797-79.
14929-g Prasa. Piotrkowska 96

66

bet1>niarz - 7ibrojarz
posad'Zk.a.rz
mala.rz budowla.ny (rówuieź dziewll2lęła.)
b~ interna.tu
dekarz - bla-0ha,rz
monter zewnetrznych sieci budowl111nych

Spółdrielnia Inwalidów
„ZORZA"
„
w lodzi, ul. Jerzego 10/12

Dziewiarska
MAŁżElQ"STWO

na rol< M-2
góry. Oferty
„14706" Prasa, Piotrkowska
96
POSZUKUJĘ
Płatne
z

TORU!il - M·3 zamienię
na podobne w f,odzl. Krystyna Czerwińska, Toruń .
Fałata 99 m. l.
14713-g
ŁODZ

- M-3. telefon na
Warszaw<: 901-10 po 15.

PRACOWNICY POSZUKIWANI
PRACOWNIKA przy pracat>h ladunkowyeh zatrudni
zara z L6dzkie Wvdawnictwo Prasowe RSW „Prasa - Książka - Rurh". Zgtosz~nia p r zvimuje dz iał
ka d r, ul. P iotrkow\Ska 96, IV pię tr<>, w godz. 9-14.

-

Farby suche,

-

Kleje naturalne I syatetyC'tlle,

-

Odczynniki chemiczne krajowe i z lmlJQrtu,

ZamóWienia należy kierować do działów ha.ndl<>wych przedsięb !or.stwa, nat.omiast odbiorcy indyWidua\n.1 tak ł poz.a.rynkowi
mogą zaopatrywać sie również w ilości detaliC2llle

w Pawilonie Handlowym „Chemia" w Łodzi,
ul. Traugutta 21 /23, tel. 354-82.
Szeroki asortyment barwników oferuje:

Wzorcowy Sklep Barwników w lodzi,
ul. Jaracza 16, tel. 237-54.
Jedno~eśnie zawiadamiamy
PT
Klientów, że w związku
z nowym podziałem admJnistracyjnym ltraju, przed&iębh>rstwo
zaopatruje wszystkich naszych dotyt'hC1U1SOwych odbiorrów rynkowych i pozarY'!lkowvcb z obszaru województw:
miejskiego
l~dzkiego, piotrk1>wskiego, sieradzkiego, skierniewickiego I ploek1ego. Dostawy burtowe dootarezamy również na zamówienia
odbiorców rynkO"Wycb I pozarynkoWYC'h wg żyC'Z:enia komple1\'.Sowo, w żądanych tenninaC'h
zorgamizowanvm
publlcmym
tran.sportem samorhodowvm. za oddzk.lną dopłatą do ol><>wią
zuia<'V<'h cen eennikowv<'h.
2Jlll8-k

w

p

rzeszllśmy, ja.ko społeczeństwo ~. demograficzny próg sta·
rości już 9 lat temu: "'' 1966 r. liczb& osób powyżej 65 roku

u nas 7 proc. Obecnie wzrosła ona do 9,2
proc„ a od prognoz nie ma odwołania. Jeśli obecnie prawie
eo 10 Polak Uczy sobie ponad 65 la,t, to w roku 2000 tę granicę wieku
przekroczy eo 5 obywatel. Żyjemy przeciętnie biorąc o 25 lat dłu:l:ej,
niż nasi przodkowie na przełomie obecnego l uprzedniego stulecia
(średnia wieku dla mężczyzny w:vnosi teraz 66,8 la.t, dla kobiety
73,8), co świadczy o O!\lągnięoiu przyzwoitego sta.ndardu życiowego,
poziomu zdrowia i stabiliza.cji.
życia przekroczyła

życie, nie wolno go jednak marnować, stąd
tym ważniejsze staje się pytanie - jak się starzejemy?
Mając więcej czasu

na

Popełnia się bląd, je-:śli sta.ri!Ść Widzi się wyląm:nie w ikategorlach nie·
«ooięstwa. bezsi:lności, nledOl>ła.tku. Stat'S2le, a nawet l!ięd:llitWoe lata nie mogą być oozekiwalliem na kres. 'l\rzeba tylko umieć się cie,.eyć ich blaSk.iem, aby wiek ten by! :rloty nie tylko z nazwy. Czyż rozejście z przeciążeniami współczesnego życia. ze stresami pracy za.wodoweJ, nadnl.la-

:rem zaJęć i wieczną gottltwą nię <\a.je WTeszcie m:.low.iekowi bezceolllnej
SZ!IJl6y na kultywowanie osobistych upodobal1 i zainteresowań? Ze-rwtl;nie
jednak ze stereotypem smutnej starości w spdlecznej skali nie nastąpi
poprzez te!Oll'ię, ono przychodzi z pra.ktyką - z oalym syste-mcm za.bezpieczenia społecznego, USług i propozycJ1 dla. ludzi starszych. uwalniają
cych ich przed me odOSObuionyml JestJciie tr6Sklllllli i niepokojami poos-.ta·
wowej natury, przed brakiem pom.ocy. Rzecz także w t~"lll, aby p'l'IZ:crwa.
nie pra,cy zo.wodowej me oaina.czalo 'vy{)Ofania sie z czyinnego ŻY'Cia., aby
P<>Wl'ltawała wted,y możll~v<ość wyboru takiego stylu bytoWa'Illi&, ja.ki milo·
Wie.knwi odpowiada na.jb~ieQ.
Na jalllim etapie drogi do takie~ celu zna!duje się ~ 111PDłec:r.el1·
stwo? Na. pewno Więcej tu jeSZlOZe przed niż :za nami. mimo wszystkdob
1J1Statnieb lat w zabea:pieez:1!niU pogodnej starości. Ostrzej !}iż
ikiedyk'OlWielk przedtem lllpTz:1<"tomnlJ.iśmy sobie bowiem istniejące jCIS!ZOZe
braki w świadczeniach dla. starszej czę.~o! popula~ po okresie nie.oooeniamia problemu. Obecnie katdy bez mala temat spoleOZllly jawi l!ilę w
lkonte~ście senior6w, prawdą jest bowiem, ze wszystkie słabości - ~uż.
w
sytu:tc.ł! mieszkan:IGWej, usług, główll'ie tycl1
by zdrowia. handlu,
miejscu zamieS21ka11la - są dla stanszej genera.oji wyjątkowo dotkliwe.
Rykoszetem odbija się tu i Ut>N:edinia jeidn01Stirom1ość pol~t:Vki socjalnej,
'21Wt'óoonej latami praiwie \vyląC?Jnle w kierunku dzieci i młodzi.et~'. Ponadto pospieszne btlll'zenle starych ukla.d6w, masowe migrac.je. zmiany
wzcrc6w ob:vnza.jowyoh podJI>omądk()f\\-'UJą bytovranie lucl!Zi lltarszych ob~·
mia.jom li trybowi zycia młOdoścl.
osiągnięć

5-latkł wydatnie
materia.Ina. emerytów I rencistów: wzrosły
stawki ; pra.wem do emerytury zostały objęte
nowe kategorie osób. Posunięcia te już zaprocentowały nie tylko
Powróćmy jednak do faktów. W ciągu bieżącej

Poprawiła. się sytuacja.
przeciętne I minimalne

Jak się starzejemy1
lepszym standardem życiowym, ale f lepszym sa.mopoerooiem milionów ludzi starszych, które jesroze kilka lat temu było bardzo złe,
gdyż aż 41 proc. starszych osób w Polsce oceniło swój st.a.n zdrowia
bardzo nisko. Można sądzić, że już obecnie sondaż taki wypadłby korzystniej, chociaż podjęte osta,tn!o środki przyniosą wyraźniejsze owo·
ce dopiero za lat kilka, irdy w w-yniku podjętej reformy t-merytury
wyniosą dla wszystkich 80 pt'oc. pła.cy, a w rezultacie przejmowania
ziemi przez państwo od starszych rolników zlikwiduje się liczni\
Jeszcze na wsi grupę ludzi nie mających :z.abezpieczenia rentowego.
Ta. kilkuletnia perspekt)-wa poprawy prowokuje Jednak ba.rdrlej
niecierpliwie słowo „dopiero", aniżeli słowo „już„ (ja.ko wyra-z teg?,
eo zrobiono) - jeśli się weźmie pod uwagę skalę potrzeb. Z prz'3'.bh·
żonycb szaeunków wynika, ie ok. 30 proc. ludzi w starszym wieku
nie jest samowystarczalna fizycznie, bądź psychicznie, a \V wieku
sędziwym aż 40 proc. Ok. 100 tys. osób na trwałe przykutych je.'lt do
nie ma inne.i rady,
łóżka. W 80 proc. opiekują się nimi t'OO'lliny ja.ko że miejsc w domach opieki spolecznej mamy wciąi za mało.
w
Pierwszoplanową sprawą jest więc -iwlększenie stanu posiadania.
tym względzie, niezależnie od dyskusy.inej kwestii - na ile dom rencisty jest w ogóle rozwiązaniem? Podnosi się, że oph•malnym wy.fdo
śeiem b:vłvbv samodzielne mieszkania. sne<'Jalnie J)t'zysfMowane
potrzeb iuiłzi starszych. Budownictwo t<'go typu dopiero jednak u nas
raczkuje.

DWA SPOJRZENIA
W Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Bi. stona" przyjęto do pracy w pierwszym półroczu
br., 503 osoby. W tym samym czasie odeszło z zakładu 427 osób. Stan zatrudnienia zwiększył się
w ciągu sześciu miesięcy o 76 ludzi, za mało, jak
na potrzeby przadsiębiorstwa, które w listopadzie
br. powinno uzyskać pełną zdolność produkcyjną.
Zastanawiające zjawisko! W ciągu 6 miesięcy
odchodzi z przedsiębiorstwa prawie tyle samo ludzi, ile w tym czasie podejmuje procę. Co im się
nie podoba w tym nowym zakładzie? Dlaczego
odchodzą?,
Przedeż „Bistona" chlubi .się nowoczes.nym wyposażeniem, w leci~
i w zimie temperatura pomieszezen
jest jednakowa, okol~ 22 st. C.
pałac,
Dom socjalny przypomina

\~ 1~ i
~

r

·

•

c~e p.ru.cy w ~emyśl~ lekkH:n i

teJil<>

I

''

z

przew~ącą w1ęk.szośc spę-

dz1l w ZPB im. W. Jurc:zalta (o·
b~ci'li~ ZPDz.. „!W~'!a"), J~t zda·

ma, ze mlodz1ez me docema warunków jakie stwarza nowoczesny
państwie socjalistyprzemysł w
czn~'m. Nie ma óna po prositu możli.wości porówną.nla tego. co byIo kiedY_ś z tym co jest d'ziś.
Inacr:eo1 on. Na chleb zaczymd
za~abiać' w ""1'-'·u 15 lat. Wie do"""
• • J·ak · ~
było i· J.„„. J eiszcze J·est,
s''o--'e,
4"'
~
~ 0 kładach.
•• rych
\„~ nt"ektory'~h
~~
~
przegdi>ie
Ot. cbociaiby „Iwona",
pr~~mał całe pOl\voi·enne 30·lecie.
~~w
W ciasnych pomies:nczeniach temperatura mimo przeróżnych sposobów przekraczała w lecie podczas
upałów 45 stopni c.
_ 'l'o wszystko. co starsze pokolenie z trudem zdobywało, młodzi
uważaj!\ za rzecz zgoła na,turałltł\.
I gdy łylko na.darzy się olt:i.zja, tra·
fi sie wyższy zarobek, odchodzą
bez skrupułów.
Praca w „Bis.tonie" obok z.alei
szczególnie w. oma wszakże czach młocfa:ieży - jeden powazny
mankament. Obowią.zuje tu, rzadko zresztą stosowany w przemyśle lekkim, system cmerobrygado•
oouk ··
• ·
.dcii fYm~"
wy. Technoiogia -pr
ga, aby maszyny znaJ owa Y &1..,
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•
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a stołówka może kon k ur?'wa Ć z
lokalami gastronom1cz:nyrm I ka..
~~.,,.~
t
tegorii. Dodajmy do ego """"'"Je
śniadaniowe na poszcz;ególnych. wy
dzialach, zakła<lowe ;ambulatorium,
no i taki mały dr:obiazg - natry-,
ski. z których rno·zna. korzys.tać do
woli po każ<lym Slkonc:zonym druu
pracy.
A zarobki? W zawodzie tekstu-,
zl
rowacza - od 2.700 do 3.800
mlesięcmie. Mtodz'.eż po ukończeniu s-z;koly, po przyuczeniu do za·.
wodu nie .zarobi więcej w innym
'!zakladzie przemysłu lekkiego.
ona właśnie najczęściej odchodzi.
Dlaczego zatem pierwsza praca
tnva tak krótko?
•
·
Mis.trz Henryk Ambroz1a~. I:tory
w ubiegłym roku obchod'Zll 4:>-le-

•=

0

0
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I
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U!l!ltawłemym

mchu.

8Y\!llł.em

ta-

ki =na.cza konieczność p.racy o
różnych porach dnia i r.ocy, a tak
to
że w soboty i niedziele. Jest
przyczyn
ważniejszych
jedna z
mł-O'dszą
obejmującej
fluktuacji,
część zalpgi.
w
Odejścia mlodych, którzy, tu
„Bistooie" zdobyli .zawód i nabrali praktytki, il'liepokoją ikierow·
niciwo zakładu i zaikladową organiepokoją starnizację partyjną,
sżych tO<Warzys'Zy pracy,
poOd ~za,su, gdy w zimnych
mieszczenia.eh r~poozyna,liśmy mon
łaż maszyn, udało nam się wiele
mówi I sekretarz KZ
za.łaiwić ZDZISt.AW BIENIA·
PZPR
przezwyciężyliśmy
SZCZYK.
trudnoścl. które za.wsze towarzyszą
uruchamianiu nowego zakładu. Mal!Z3'DY i ludzie pracują coraz le·
pieJ i wszystko wskazuje na to,
te w listopadzie za.kład osią.gnie
pełną moo produkcyjni\. Jedno co
n&S najbardziej boli i czemu nie
t~
możemy skutecznie zaradzić właśn.i1l fluktuacja.
Zdzisław Bieni.aszcz~"k należy do
przedstawicieli s.tarszego pokolenia.
Razem z Henrykiem Napiera.iem,
Andrzejem Krzyżanowskim, Henrykiem Amb~iakiem l Włodzimie·
P<>rzem Poczekajem pracował
przednio w ZPDz. „Iwona". Cai:a
ta piątka może być przyikladem
Z'Wiązania się na wiele lat z jednym :z.akładem pracy. Gdyby nie
to. że jako d{)świadcr.onym prac{)wnEkom i mistrzom w swoim zawodzie za,proponowano im Uó:liial w
uruchamianiu „Bistony" prawdoJJOdobnie pracowaliby nadal w swoim
pie'f'\vs:zym i jedynym w życiu z.akładzie, to ii?st w „Iwonie".
Być może tak~e P'l'ZY'\V'iąz.anie do
już
pracy trąci
J'ednego miei·sca
·
m'".' ~~ką. T·=~go n1·e "'"
... ~
..,.,, zbyt ""'-Wni.
Wiedzą przecież. że taka postawa
nie zys.1tuje aprobaty ogółu młodzieży. A jednak w tym względzie
0

b

,j,
1

8Mni5ła.wa. :Koiu<lbow.~
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"'

I~· •ł~,..t.j

TraJdes,

ska, JadwJp. Popielska i Keystyidr.
Kosmala.
T.rudno byl-Olby w tej chwili dai
jedlnoznacmą od,powledź na pyta•
ruie w jaikim stopniu postawy tych
ludzi, ich przywiązanie co jednego miejsca pracy wywarły wpły:w
na mlodsczą część załogi. Ale fakit,
że duża część młodzieży tu w1a·
&nie zaaklimatyzowała 1>ię, a niektórzy jak Maria Kowalczyk, Zofia Szewczyk, siostry Wła.dysła.wa i
Anna Oleksieivic:z ora.z HaMna Barańska (wszystkie z wydziału wk.situmWlllil, znalaz.ly się w gronie
najlepszych prnoowników - przemawiają za tym, że :przylldad sta;rszych p 1·zydat .się na coś.
Gwoli s.praiwiedliwości tirzeba pod
Itreślić, że .nie tylko młodzież od:..
choozi z za.kła.du. W Lodzi łatwo
pracę. Powoduje 1o, że przez
0
każdy nowy układ w pierwszych
miesiącach jego i,s.!.nienia ;przelewa
się fala amatorów łatwego zarobku. Ciągną oni z ciekawości, zobacr.yć, jak w nim jest, ile można zarobić Hd. Podpi.s>ują umO<Wy, pn;ypóźnie.j,
roboty, a
~ępują do
sV\Vierdziws.zy, że je.dnaik wszędzie
trzeba pracować - odchodzą.
Dziś do ~PY tei :zaliczyć ~ba w „Bistonie" sporą część o&ób, ZW{)lnionych w ub. ;ro'll:u z zakładów karnych w wynd:lm a.mnetiw
·
pans.two s oLudziom tym
stii.
0 b''1~aci·1· Niewielu
°""~·ę •··e1•~
·
· •
lll:><
. o ~~
r zyl
Częśc' odesrzla
•tal O z nie3·
k
•
'
S o.rzy„,
t··g-„-Ja~h
kilku
·
·
d
kl
vuu ~ ,
z za a u JUZ po
powiększając zakl:adowe wsl,catniki
··
fl kt
u uacJ.i.
W niespełna rok po uruchomieniu „B.Wtony" jej załoga liczy prze
siZlo 1700 osób. Do pelnego zatrudnienia brakuje jeszcze około stu
ludzi. Zapewne jeszcze prz:ez jakiś
czas wysoka fala osób mig1l"lljących
z zakładu - zjawi-:.ko typOIWe dla
nowych fabryk - utrzyma się na
Coraz
dotychczasowym poziomie.
więcei danych wskazuje jednak na
to, że wśróQ obecnej załogi, po1wzwarty i coraz liczniejsey
staje
trzon pracowników. którzy zdążyli
już związać &ię ze swoim ~iejscem
pracy i chcą w mm zostac.
IBENEU'SZ KAl\t:PINOWSKf

l'J

chcą być oryginalni, chcą być dfa
i:nnych przykładem. Nie sami ttesitą. Wraz z nimi przybyła z „Iwony" grupa doświadczonych pracownic tego zakładu. Wzięły one na
siebie obowiązek p.rzyuczel'_lia rolodzie/Ży do zawodu. W grorue instru
ktocek znalazły się m. in Henry·

~.,~~~~W/.";.'A~~~'j.Y,~'A~';.'l-Y..~';.'f..'f..Y..YW>fa'W-Y.~'A'A'*y:.;,-;.y..y.,y,'J,Y.,'F;.Y,Y,Y..~
. .

~'A'AY.'A~'f:'!.,'#;.~'A~Y..'#';fy..Y.,..,..~,.._.,..,..,.,.,..,.,..,.,,.,.,..,..„,.,,.....,..

ją nag,r ody, efektu poprz.edmei rzetelnej p.r2.Cy. Były także podobne
wypad!<i na in1ny,c h wydziałach,
gdzie lic~ba dni nieobecnych przelrraczala ten limit sześciu dni. Skoro jednak przed i 'PO chorobie ta
dosama p.raCO'IN'nica dobierała
dabkowe kr-01Sna, nag.rody przy:7ll1awano.
Przv omawianiu absencji chorobowej war>t.O zwrócić u.wagę na jes.zc.ze jeden aspekt Z\Volnienia Jekar&k:iego - miejsce jego wydania.
Otóż w czerwcu br. 42,9 proc. wszy
w
stkich z;<volnień wystawiono
placó\v.iillch przemyslowej sl:użby
zdrowia, 42,7 proc. w placówkach
lecznictwa otwartego, a 14,4 proc.
w placówkach lecz;nictvta zamkn1i~
tego. w tym samym czasie w Lozdrowia
<lzi, przemysłowa służba
a
wystawiła 36,7 proc. .zmolnień,
To
lecznictwo otwarte 51,7 proc.
ocl'wrócenle p!"O.P<J'!"Cji iest za.stan.ajako że organizacyjnie
wiają.ce,
przemy&!owa służba mrowia w 11a<-zym mieście zbudowana jest ba•dzo dobI7-e. w po-równamu z innymi regionami kraju.

ABSENCJA-WYMIAR PROBLEMU

Chot'oba. Jest niestety n:ieodłącmym elementem ludzkiego ty. stos.unikowo znacuną fiuktua,cję. ,w
cia. Warto się jednak ze.stanowić uważniej nad stosunkłeI? grupie najmłodszych prarowil'likow
zach~dzącym między chorób!\ pra.cownlka, a sfe~ produJtc~1. tego starego zakładu, obraz kłopoKażdy nie przepra.cowa.ny dzień w ogólnym ra~hu11ku ekonomi- tów Jest widOC2llly.
LZPB im. Obrońców Pokocznym jest przecież niewa,tpliwą stratą, I tym. bard2liej wYmaga
ju długo szul;ano sposobu
za.stanowienia, gdy uświadomimy sobie stopnlOwY i systematy.
w sferze M.eroko pojętych W'iług dla seniorów szybka popra,wa wyda.fe
absencji, zwłaszcza.
przeciw
się możliwa luź dz.:iś. fedn.3.k jak dotąd jest mało widOC"lllla. Opróc7. typo·
czny wzrost tychże strat.
nie usprawiedliwionej. W
tej
wo pielęęn.ta.rskled pomocv potrrebne tu sa liczne ułal!Wi„n.ia: przy poZOZ kilkud71ie·
nr:r;y
za:kupacb Itp. Dzialająpa
1"7.3.dkach retn<>ntach.
czerwcu br„ l.ódź znalazła ale w Lodzi już 0,69. 'ru właśnie rezultacie po konsultacjach z pra·
cownikami, zastosowano system ma
sfeciotysiet'!2llta T.awodowa ~lużba socjalna, J>lus kilka tvslecy opiekunów
się na pierwszym miejscu daje o sobie znać specyti.ka n~
PKPS ; slóstT PCK Jest dalece niewv.<;taTMm.jąca. W d<>(la.t1m wv:rlada ~
pod względem abseneji cho ~o miasta. Kolejne przykłady, to terialnego zainteresowania. Okazję
to, ze do r.a.wod6w i fun'kcli wvmag~lacvrb ~erea I tyr:zittwlości 7.1fłasza się
robowej w kraju. Także pod np. za-palenia stawów i gościec! stworzył podział kwartalnej nagroooraog mniej "hl;tnych. Napawa to ulepo1tojF1m !?'dvt neownej serdeł'7il\o·
krajowy wynosi dy z funduszu eksportowego. Uwzględem zróżnicowania. zawodowe gdzie wskamik
ścl w obvttraJach nlrd:v nie bed'lll:e w stanie 'lla$tąpić opielka pa.ń~tJIV<a i Jeo 24. a lokalny 0,38. Bardzo cha„ stalono wówczas, że kto miał 6
szezególnie
przemysł lekki, a
go
ll'O inst,'tuo}I - na.wet na}lel"':z:a.
kwartale,
ba-wełniany, uplasował się w czo- r~kterys.ty~:2ma będzie pozycja cho· dni nieobecności w tym
Ie.rajo. na.grody nie otrzymuje. Nie liczyłówce. Na tym tle wyłowić może roby serea z wskaźni,klem
Typowa dla naszego kraju Jes.t -pt!Inota m~s2!katl i gosPOdars!lW dO·
ły się w tym naturalnie urlopy i
my pewne dość znamienne różni wym 0,28 i łódzklm - 0,52.
moWYch osób starszych z dorMIYtni dzle.ćmJ (u nas 6' proc„ w An~IIJ
wypadki losowe.
ce w strukturze zachorowań, cha42 proc .. w Oanli 20 oroc.. w USA tli proc.). POclnosl sie plusy teiro iM'll·
kraj~e
Wyi.sze niż średnie
Chodrz.i!o w tym wypadku o uhotle wskaźniki notuje się w naszym m1e
nu rlleC'ZY: te przeei'l'l"<łzlalał on izotacll senioro\v. Czv jedn1lik 7lb'Vt C'Z'l·
rakterystyczn~j dla Lodzi na
norowanle ludzi mających szczegól
15110 fi' Wynj,kaf-('p T 0nyll1UISl1 Sv!UarjP Ne kJadll się Cienf1'm ft.a tVC"h
kraju.
di:.iedzLnie choroby ny wkład w realizację zadań przez
ście tak.że w
m<;rt61nota.cl'J? T laka jmt w na7ZJY<lh l"Ó~na.oh kultura OOnDszenla się do
Wielokrotnie zwraca.no uwagę, a- wrz<>dowe.i żołądka i d1WUnaslnicy, zakład. Jeśli już bowiem mieliby
Rzecz jeSJt stosuri.ikowo prosta ćb:fa.dlt6w I bab<''
na chorób nerwów i zwojów obwodo- rozmie_njć ten fundusz na drobne u lekarZa rejonowego znac:onie lat
nalizujlole absencję chorobową
fa.kl, że na pierwszym miejscu wych, zaipalenia ookrzeli, ~Y i dać k'll.ż.demu po 400 zł, to lepiej wiej uzyskać trzy <lni zwolnienia,
Tu .iedna.k doohodzimy do spraw i krę;u obyczaju, których nie daa stworzyć możliwość nagrody sięga- niż u SJWego lekarza zakładowego.
wśród przyczyn zwolnień lekarskich płuc i dychawicy ooltrzeloweJ,
11ie rmi odgórnie narzucić, ani zadekretować.
znajdują się wypadki, urazy i za- przede wszystkim w występowanitu jącej nawet do 2 tys. zl Równo- Wystarczy na dobrą sprawę zwykły
etoryką zapewne jest pytanie, czy jako społeczeństwo sta·
trucia pozazawodowe. Ich ws..'taźnik nadciśnienia tętniczego.
jesit
~lllie przy ocenie brano pod u· katar. I ta właśnie ła.twość
rze.femy się tak. jak powinniśmy. Zresztą co do samego poTa:k więc rozważając problem wagę nieobecności z powodu nie- na pewno przyczyną znacznej liczkraju
w czerwcu br. wynosił w
jęcia sf.arzenła się, też niepełna Jasność. Dlatego w naszy<'h
'IJWró
Lodzi,
w
chorobowei
absenc}i
dl't}"
Na
0,94.
Lodzi
w
a
proc.,
0,97
pmez
.
wy.s.ta.wianyeh
zwolnień
by
wytwabhp,
:ras.ad
prze.strzegania
publikacjach będ7>iemy wracać do tych pytań. zapraszając do
gim miejscu wśród pr:iyczyn zona1- cić tr~ba u.wagę na kilka elemen- rzając
element zainteresowa'llia lecznictwo otwarte.
dys}\usji zna.wców problema.tyki - lekarzy, socjologów, działa.uy.
dujemy ositre zakażenia układu od tów charakterystycznych - s.peey· pracownika jego bezpieczną pracą.
łosunkowo prosta metoda w
,
<lec:howego - w kraju 0,52 proc., ficzne warunki pracy w przemyśle
B. PAPIERNIK
LZPB im. Obrońców Poko·
Oc zywiście nie można było wpro
włókienniczym, ogromną w &tosun wadzić te.i za.sa<ly, jako żela7l!lego
ju, wykazuje, że można pro
ku do innych przemysłów Liczbę rygoru. Każdy indywidualny przy
blem absencji po\\'i.ązać 'Z in
zatrudnionych tu k\}bieit, a ta.kie padek rozprutrywany był przez zes. nyml ważnymi sprawami, jak cbostosunkow0 wysoki przeciętny wiek pól pracownicr.y i on <lecydowal. e!ażby bhp l w sposób skuteczny
załogi w wielu dużyeh za.kładach Jeśli bowiem zdarzyło się jednej z do pewnego realnego stopnia słero
przemysłowych.
pracównk przędzalni zgrzebno-pa- wać zjawiska.mi, któt'e są, nieodłącz
Skoro zaś mowa <> absencji, tt>ze &kowej chorować w kwietniu
12 ną cząstką życia produkcyjnej spozwła
uwagę
pod
wziąć
także
ba
dni, ale przez poprzednich 12 lat łeczności. Rzecz w tym, jaki wy·
szcza w łódzkim przemyśle
nie miała ona .a.ni jednego dnia miar pott'afimy im nadać w prakty
absencję spowodo~ianą zwolnienia- zwolnienia, trudno było POZbawić ce.
L. R.
mi macierzyński.mi oraz na opiekę
nad chorym, w tym przede wszyuJ.:.rotnie, kto
nad
iTO'llicznie
~ stkim na opiekę nad dzieckiem.
slys:zeć wiele dobrego o nowodo miary
i to błysk<'lwicznie
wi.~domość. że
czytając
wyS§§~ Lódż prz.odiUje tu zupełnie
czesnych, operatywnych paczy.
rzeczywiście nowowielkich,
w niektórych fabrykach
że
~~ raźnie. Faktem jest bowiem,
też
naniach tej firmy, która
czeAnie prowadzonych przedsiępracownicy,
japońskich
tódz1'i mikroklimat jest szczególnie
~
od niedlugtego czasu
dopiero.
w
biorstw„ które na „ynku i
do wykonyzanim przystąpią
niekorzystny dla dZ.ieci. Schorzenia
Prawie o połowę więcej ryb niż wstaną specjalne ośrodki hodowlane
~~
zwróciŁ~ na siebie uwagę„.
(także
Awiadomości społeczne;
u:ania swoich obowiązków, odgórnych dróg oddechowych są w obecnie złowić zamierzają w 1980 r. narybku. Do 1980 r. wybudowanych
warunkach
W tych samych
ludzi a.kurat
w świadomości
śpiewują hymn na cześć swonaszym mlek-ie u dzieci najwi.Elk- załogi państwowych gospodarstw ry- zostanie 6 ośrodków hodowli pstrą·
~ szą ilościowo -przyczyną sehOil'zen.
tych samych
co inni w sieci
bezpośrednio z uslug tej firmy
jej firmy. Skłonni jesteśmy ubacklch w Olsztynie. Plan przewi- gów co pozwoli na odłowienie za 5
duje, że w ostatnlm roku przyszłej lat ok. 200 ton tych smacznych ryb,
~
A
finansowych„.
przepisów
utrwalają
nie korzystających)
uia.żać ten zwyczaj za jeszcze
dostarczit na nasze stoły i na tj. 3-krotnle więcej niż obecnie. w
5-latkl
powiąuń
do
jednak
Wracając
to nieprawda, że „nie
więc
jako symbole działalności
się
jeden z bogatego arsenalu słuz jezior Warmii I Mazur ok. hodowli pstrągów służą rybakom po
~ „choroby" <& produkcją, posta.nowi- eksport
można", że .,przyczyny obiekrzutkiej, związanej z aferoważąeego ciemiężeniu zalogi.„
3.800 ton ryb slocjkowodnych, m. in. mocą naukowcy Akademii Rolnlezo~ liśmy pnyjrzeć się uważniej ab- węgorzy, sandaczy, szczupaltów. li- Technlcznej w Olsztynie.
że „brak ludzi".„
tywne„.",
niem towarów lub uslug rzesencji w największym zakładzie n6w. Znacznie zwiększą sit: połol
Można! Oto są przyklady.
T.-ik to wygląda z daleka. Z
7-krotnle zamierza zwiększyć się
pierwszorzędnej Y.iczywiścle
produkcyjnym naszego miasta, a wy ryb łososiowatych.
do 1980 r. połowy karpia. Do ho·
wc4!e bym się nie zdziwił, gdy.
bliska, jak zwykle, wygląda to
kości.„
przemyśle
w
aajwiekszym
zarazem
tych ryb wykorzystane zostadowll
olsztyrlrybaków
Specjalnoś<:ią
przyrodacy
całkiem
dnia
nawet
pewnego
mÓże
by
nieco, czy
Kto słyszał jeszcze jakieś dwn
Lódzkie Zakłady sklch będą Jednak pstrągi I karpie. ną stawy wybudowane głównie na
włókienniczym.
zainteresowani
Sami
jeżdża1ący do Moskwy, Berliinaczej.
lata temu o takiej firmie •. HorO· Dla zwit:kszenla Ich połowów po- nieużytkach pomelioracyjnych.
frzemysłu Bawełnianego im.
czy
Bud-'lpesztu, Paryża
na,
bowiem - ci, którzy owe hi1rnny
tex"?! Mnie się to zawsze kobobrońców Pokoju zatrudniają
Londynu byli zaprasznni pnez
w japoizsk icli fabrykach śpie
jarzyfo z wysyłaniem za gTawiem pona.d 10 tys. osób.
„Horpolskiego
do
powiadają, że ich zdatambylców
wają,
i pietrustki.
nicę ... szpinaku
Pod względem Ilości zwolnień,
niem jest to zupełnie zwyczajte~u" na loif,y, ciastka.„
Aż tu n.agle, ni stąd ni zowąd
ten wielki zakład lokuje sie gdrz;ieś
W hymnn.eh
głęboko
n.e i oczywiste.
jestem
bowiem
Ja
w środkowej części t.abeli. J edn.ak
tenże „Hortex". nawet bezczeltych bowiem zawarte jest ży.
że nasi czolowi
przekonany,
wysokie,
są
choć wska~niki nie
i
nie nie zmieniając nazwy
do
paczenie (czasem skierowqne
muszą
nie
wc.~le
pillcane
bezwzględne mają już nieco
liczby
i n~dru
szyldów, i neonów,
TRZYDZIESCJ KILOMETRÓW NA TYDZIE!Q'
ich
by ich faln·ykę,
radować na zdjęciach w prasif!
bóstw),
28
hmą wymowę. Otóż w dniu
ków (eo się u nas jakże często
powodzenie,
spotka la
firmę
światowej z firmą „Adidas" na
w
sierpnia br. nieobecnych b:i-io
!\ra.nouska firma DELATTRE-LEVTVIER zbudowała 48-os;j~
utotsamia nieslusznie z ,;nowoszczęście. by osiągnęła ona sukplecach i piersiach. Ja uważam,
-pracy 1672 ooobY. Nawralnie jest
Pl'ZYe::ePę o ładowności 510 ton, prz.eznae.zoną do przeworu elefeia") zaczyna wlazić w nasze
to ok!res urlopowy i praieownicy
że tam może być polska firma
ces. A jak nasza firma będzie
mentow konstrukcji elektrowni atomowych. Przyczepa ma 192
codzienne życie.„ .Tedliście amstawypoczynku
na
przebywający
koła. jej napęd stanowią dwa ciągniki o łącznej mocy 1000 KM,
.,Olim.pi~"! Ja uważam, te tam
się pomytlnie rozwijala, jeteti
brnzlę?! Nie?! Na Swiętokrzy.
905 osób, ale
nowią więkswść a szybkość handlowa takiego pociąiru drogowego wynosi 30
zyska 11ukces i na nas część teta firma być p o w i n n a!
skiej przy Man?alkowskiej w
na.„ tydzień.
km
osoby.
564
wyni~a
chorych
liczba
go sukcesu spłynie. Przy czym
Mamy wiele dobrych pomyWar~znwie nie omińcie .,HorteDo tego dodać trzeba jeszcze 29 ze
hymn v.iki zawiera oczywiście
s!ów, sporo dobrych wyrobów,
.i:u"! Albo w Vizienkach, w kaSTUDIA NAD 'SPALANIEM STREFOWYM
zwolnieniami z tytułu opieki nad
także wezi.vanie do wzmożone
trochę niezłych firm. Potrzeba
wiaTenee„ . Albo po prostu poW RFN, USA i Ja1><>nili koncerny samochodowe prarują obechorym i 110 kobiet na urlopach
JJO wys iłku na rzecz firmy. Bójeszcze wysiłku, rzutkości, ini·
i w
rzekajcie. Jeszcze troszkę
orrie intensyW.n.ie nad silnikiem o tz;w. spalaniu stretowyin. Cy·
macierzyński.eh.
stw·~. bóstwami. ale cudów nie
cjatywy, odwagi, by nasze ne„Egzotyczne;". której
dnwnej
lindry takiego silnika zasilane są mieszanką o zmiennym slkł~
f)l'Zeei~
całkowicie
więc
to
Był
czyli, jak powiada stama „ '\.ViZaMetu", ,,Prexeru",
ony
nazwę ciąa!e dawni.ej potwierdalie: najwięcej benzyny zn,ajduje się w pobliżu świecy zapło
ny dzień w żydu zakładu. Wysta'f·
re polskie przysłowie, bez prncy
pojawiły
„Olimpii", „Poltexu"
dzał jednak l'/10madzący się w
nowej, a dalej przeważa u.boga mieszanka z nadmiat'em poże zacz;i1.ą sdę je&ienjednak,
czy
nie ma koln.czy. Ale to Ja,poń
europejskich.
się w stolicach
niej tzw. „element". taką sn.wietrza. Spalanie tego typu w pełni wykorzy;situje ener~ię zane chłody i już wskainikl abs.etnczycy ~ą spolecteństwem ludzi
Jak „ORWO", jak „Aerofłot",
m1:1 nmbrozję zjecie, kupicie wy
wairtą w paliwie. co p.rizynosi zmn.ieis.zenie zużycia be-::tzyny i da·
cjl pójdą w górl). W 6QJCZyt,owych
'n4jbardziej pracowitych i najmożna
że
Myślę,
„Skodl.l.".
jak
poie .sipal.iny PQ'Zlbaiwione składników toksycznych.
śmienlte ciaata, estetycznie
okresach epidemicznego wy&tępo..
bardziej zapra.cowanyeh.„
i to do§ć latwo, doprowadzić do
dane, za?'lkowane jak trzeba.„
LEPSZE RESORY
wania grypy, lic:zba nieobecnych z
U łUIS nikomu oczywiiełe nie
r na nnsze podwórko zajrzy stanu, gdy czlowiek będzie módo
tytułu choroby roś.nie nawet
Konsl!:ruktorzy radzieccy opracowali nową metodę obliezenia
glowy śpiewanie
wil z dumą: „Pracuję w tej fir
Europa!„.
przyjdzie do
900 osób dzie.n.nie. W przypadku
I projektowania kształtu resorów dla różnych typów samocho„Polmiel •.. ", a inni popatrzą n41\ z
hymnu na cześć MHD,
prod\Jk;c:.li wyso·
wiełomillooowe.i
dów. Zawieszenie samochodu WV'konane według tych obliczeń
zazdrością. I może jednak obej.
texu", czy innej WiFnMv. Ale
Więc „HO'f'tex". A „Agroma"?!
kość strat byłaby .k olosalna.. Jeśli
ma lepszą charakterystykę, co wplyv.;a dodatnio. za.równo na
dzie się bez hymnów?!
i bez tego niektóre firmy, ni
W zwiqz u z trudnym bardzo
do tego wszystkiego dodamy jebezpieczeństwo i ltomfort jauly, jak i na szybkość zużywania
J. POTĘGA '
T'oZnych wielorac
ni zowąd wuraata;q posezonem
lfqd
szcze 250 ciężarnych pracownic i
,
n.awier~ drogowych.
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Polska rewia na lodzie

1"

• D. Michałowska przedstawi
_1
„Kwiaty polskie"
ia ogus de passlone"
1er
P
• Nowi aktorzy Teatru Nowego

PROGRAM I
10 08 A, 1e wokalne.
10.00 Wlad.
frag10.30 „Dziennik! 1899-1905" ment 5 prozy Z. Nałkowskiej. lO ..;o

Jak informowaliśmy, w lipcu rozpoczął się remont widowni Teatru Nowego i już w najbliższą sobotę, 6 bm. o godz.
19.15 przedstawieniem sztuki Witolda Gombrowicza „Operetka"
teatr wznowi działalność.
Niedzielne przedstawie11ie „Operetki" będzie pięćdziesi~tym
powtórzeniem tego i11teresującego spektaklu. który w iede:naście tygod.11! od premiery obejrzało iuż ponad trzydzieści
tysięcy widzów. Przypomniimy. że „Operetka" Uzyskal:a aż 6
11agród na majowym Festiwalu Polskich Sztuk Wspqlczesnych
we Wrocławiu.
W sobotę 13 bm. „Kwiatami polskimi„ Juliana Tuwima
w rewelacyjnej interpretacii znanei już z wvstepów w Łodzi
Danuty Michałowskiej rozpocznie działalność Mal:a Sala Teatru
Nowego. Występy wakomitei aktorki potr\vają do 17 bm. Natomiast 18 września wraca na scenę Małei Sali „Staro§wiecka
komedia" Aleksego Arbuzowa z Danutą Mniewską i Zbig11iewern Józefowiczem.
Nowego będzie prred;;tawienie
Najbliższą premierą Teatru
;,Dialogus de Passione albo Żałosna Targedyja o Męce JezuNa taką a'f:r~C.i(: czek.ałiśmy od
staropolskich złożył i przy- dawna! Choci.az pierwsza
tekstów
sa''. które z anonimowych
polska
gotowuje Kazimieirz Dejmek. Ptemiera w 11iedzielę, 28 wt·z.e- rewia na lodzie wystartowała dośnia.
piero przed miesiącem, ju1. ma na
W nowyim sezonie na scenie Teatru Nowego zobaczymy: swoim koncie liczne sukce5y. Podobala się publiczności w e;dal1skie.i
Barbarę Krafftówoę, Irene Szewczyk. Hannę Zembrzuską, Bohali :,OlivJa". w. październ iku ,~b~.i:
gdana Baera., Seweryna Butryma, Jana Kobuszewskiego i Ja- rzą Ją m1esz:kancy śląska pozme.1
nusza Peszka, którzy 1 wrze!.nia rozpoczęli pracę w tyin tea- widzowie Szwecji. Finlandii, RFN
i Hi zpanii. dokąd zo.Mal;i zaprotrze.
szona na gościnne występy.
Na wszystkie wrześniowe przedstawienia Teatru Nowego biW skład zespołu wchodzą ludzie
lety są już do nabycia w kasie przy ul. Więckowskiego 15, tel.
219-58, czynnej w godzinach od 10 do 19.15. Zamówienia na młodzi. najstarszy z nich liczy zabilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów TN, w go- ledwie 24 Jata. Tańczą tu m. in.
mis.tr.z.owie Polski w jeździe figudzinach od 8 do 16, tel. 219-58.

.

Ile jest pustych mieszkań~

kać

dłużej,

kilkuosobowe zespoły, które zaięły się wyszukiwaniem pustych mieszkaó w starym budownict\\"ie. W ciągu miesią<'.a zespoły znalazły kilkadziesiat niezasiedlonvch izb. Ci. którzy ie ~a
leźli. zgodnie z wcześnieiszym porozumieniem z Urzedem Dzielnicv.
mają prawo zamieszkania w nich
mieszkania
do czasu uzy kania
półdzielczego. Oczy-wi~cie oo dokonaniu remontu własnym sumptem.
Akcję zaczęto jesienią ub. roku
niektórzv członkowie
i jesienią
ZMS wprowadzili sie do wyszukanych prz.P.z siebie mieszkań. Inni
ze względu na konieczność dokommia gruntownvch remontńw dokonali orzeprowadzek wiosna te!(o
roku. W sumie. do chwili obecnei
non11d 20 miesz!~ań w·talo zaeosood'1rm\·anych P•-ez młode mał~
żen twa.

wołano

Ile jest pusty<:h mieszkań obec!llie? Na pełną odpowiedź trzeba
będzie poczekać chvba do następ
spisu. ale · i dziś można
nego
najwięcej pustych
że
stwierdzić,
niezasiedlonajdłużej
mieszkań,
nych jest w starvm budo\vnichvie.
Powod~m są zazwvcz.aj orzedłu7.a
jące s:ę remonty lub brak ludzi
do ich wvk<mania.
W większo5cl sa to mieszkania
i<"dnoizbowe. pozba\vione przeważ
nie urządzet'l sanitarnvch, wodv itp.
Biorąc pod uwae:e dobre wynltvm ki poleskie.i akc.fi Zaned Lódzkl
(W
A przecież wielu ludzi
człon Z'.\fS zamierza rozszerzył'\ poszukitakźe młode małżeństwa kowie spó!dziel.111 mies.zkaniowvch) wanie mieszkań zastencz:v<'h na inwziełobv bel! wahania takie mie.;;zne dzielnice miasta. traktn.iac to
ka11ie. &;dyby stworz.ono im tego .iako forme mlodzieżowP.e;o patrorodzaju szansę.
natu nad budownirłwem mies?:kana Polesiu stworzono niow:vm. Wyda.ie !'ie. że akc,fa ta
Właśnie
ze wszech miar godna jest upowmłoch'lTl taką szansę. Z lniciatvwv
Dzielnicowego ZMS po- szechnienia.
Zarządu

z nagrań big-bandu F. Bolanda i
Kenny Clarka. 11.00 Refleksy 11.0;
Nie tylko dla kierowcow U 12 Jazz
Chwila muzyki.
po polsku. 11.30
11.35 Bydgoszcz na muzyczne) antenie 12.05 Z kraju i ze świata 12 25
rnteme.
Bydgo. zez na ·muzycznej
13 OO Slą12.1:; Rolmczy kwadrans
skie tańce ludo\\e. 13.15 Moto-sprawy 13.!lll Katalog wydawmczy 13.35
Ignacy Jan Paderewski - Fantazja
polska op 19 14.00 Sport to <rlrowle.
14.35 Przeboje
: 14.05 Polsk ie tance.
15.00 Wlad. 15.05 Listy z
młodych.
Polski 15.10 Muzyka baletowa 15.20
Fonoserwis. 16.00 W1ad. 16.06 U przyPropozycle do Listy
16.11
j11clół.
Przebojów. te.Jo Aktualności kultuCiekawostki Polskich
16.~5
ralne
!\"agrati. 17.00 Radlokurlrr. 17.20 S:>le
""' Tadeusz Ross. 17 .JO , W kręgu
klasyc7.ne.1" 18.00 <IIuŁyka I
gitar~·
aktu~lnośc1. 18.25 Nie tylko dla kle1•owców. IR 30 Przeboje .;;przed l"t
rn.oo Dzlenn:k 19 15 G"'"iazdv polestrad. 20.00 Wiad. 20.05 Re~klch
Rybczyl'tskl011;0 pt
portaż literacki J
„t \'Ojna s;ę skończyła tak szcze20.20 Koncert bez biletu.
~li wie"
21.00 Wiar!. 21.05 Kronika sportowa.
rowej na lodzie Grażylla Osma1'1ska 21 18 Dżwl<;kowy plakat reklamowy.
Szmuchart. a obok 21.33 Muzycrn:v ka)ejdosltop „ 22 oo Z
i Mieczysław
kraju 1 ze świata. 22 20 Spiewa Wal.
.
.
.
.
ni~h b!h zawodmcy z ~ubow lyz- demar Kocoń 22.:io „Ludzie wielkiej przygody" - Osiem lat narl Niw1arsk1ch z całego kra.1u. Wystę lem
- aud. 22.45 .Melodie srebrne\vę
łyż\\ial'ka
znana
także
tu
puje
1?.0 ekranu - gra ork. G. ~"ranksa.
Wiadomości.
23.00
crier ka Zauzca Almessy. Na piet"\\'"
szy prom-am, który tak gorąco przy
PROGRA!lt II
jęl:a publiczność. złożyła się .. Suita
8.30 My 75 - audycja studia Mło
warszaw!3-ka'' oraz „C<>::ktail przeb0 dych 8.45 <11uzyka
spod strzechy.
iów świata''. Można bylo oglądać 9.00 Dla klas V (język polski) „Jest
u nas kolumna w War~za\\·ie' - 9.~0
również tańce charaktery$tyczne Mozart: D!vertimento. 9.4-0 „ Weseli
tango, romantycznego walca. charle- orzedszkolacy·• - aud. st.-muz. 10 oo
10.~0
pro!!i - „Tyran" .
stona, występy kukiełek Bolka i Domowe
Koncert skrzypcowy.
Karłowicz
tryptyk svmfonityżwiars.kiego 11.00 Hindemith Lolka oraz popisy
zespołu akrobaty.cznego z Czecho- cznv 11.20 Feliks Mendelssolin-Bartholdy: Uwertura ko11certowa. 11.~o
Wiad 11.35 Post<;p w gospot'larstwle
słowacji.
domowym. 11.45 Melodie z Kuiaw.
CAF
12.0!i (Ł) Komunikaty. l2.!0 (Ł) Rept. „Inspiratorzy" _ 12 25 (l',)
portaż
Ton i test. 12.2!! (Ł \ Polskie zespoDnia 2 września 1975 r. ?;marla
,Muzyczny
1~ oo
rozrywkowe
ły
nagle w wieku H lat
klucz" - aud. 13 20 'F. MenrlelssohnBarthoMy - Uwertura. 13 30 Wiad.
13.35 Rozmowa o kulturze 13 55 M\14.00
folklorystycwy
n!przeglad
Więcej. lepiej, tanie.J. 14.15 Tu radio ~10,kwa. 14.35 Muzyka' op~rowa.
15.00 Zawsze o 15.00. 15.40 Amatorskie ze"poly przed mikrofonem 16.00
uczennica. l klasv
„Ek onomia na co dzień". 16.15 Estra
Tecllnik.um Ek1>nom1cznego.
muzyków. 16.45 IŁ)
da młodych
Aktualno'>ci dnia 17 OO (Ł) Komennam
Wyprowad.zenie drogich
tarz 17.05 tq z na!?:rań ork manwn.esnla
6
zwłok nastąpi dnia
rl'ollno•vPi PR. 17.25 (Ł\ .. Próba pod
(sobota) 1975 roku o god?- 16
sumowania" - rep 17 40 !Ł) „Ciekawe nagrania - ciekawe "-"Y<iarzez kaplicy cmentarz.a. na Oolach,
nia" - mal! muz. 18.20 Terminarz
o czym t>owiadamia pogrątona w
l8 ..1fl Lumuzyc~ny. 18 .30 Echa dnia
głębokim żalu
dzie. wśrórl. których zyJemy 1R oo J.
Ch. Friedrich 'Bach - Sekstet C-dur.
RODZINA
19.~0
j<;zyka ang
19.15 5~ lekcja
Konc<"rt symfoniczny 20.!!7 Dyskus.ia
koncęrtu).
literacka (W przerwie
Dnia 2 września. 1975 r. "Ztnarla,
'lfazz.
d. kont>~rtu 21.22
20.47 C
prz:eżywsz:y 73 lata.
sporto21.:JO D1iennlk. 21.4~ Wcad
we-. !t .52 .Jazz :!~.oo !\fa,eaz~,n ~tu
d1mckl. n Oil <;"iat nowej muzyki.
6. t P.

Na marginesie tej sprawY zasta- '1
nawia jedno: to. źe mieszkania dłu
go czekają na remont iest w łódz
kich warunkach zrozumiałe. Dla-1
czego iednak trzeba ich szukać,
administracje domów
iak gdyby
nie wiedziały. czym dysponują?
Odpowiedzi na to pytanie zaAnny l\llstrzak sięti-neliśmy u
ZMS, uczęstniczki mło
członkini
dzież.m~·ej akcji na Polesiu.
- Administrac.ie domów nie dypn::vnafmnie.i nie d~'
sponują, a
sponowały w czasie naszej a.kc.ii,
nrz.e.irzys(ym rejestrem mieszkań.
któr:vmi administrują - stwierih:a
nasza rozmówczyni. - Chcąc dowiedzieć sie. cz:v takie lub inne
mieszkanie .iest zasiedlone, albo
praCl)Woik
tnif'Szka.
kło w nim
Rdminisfracji mu~iaJ orzeir'1f'Ć wiele tecTek z rót.n:vmi dokumenta!111. które zresiita dawały nię zawsze orawdziw:v obraz.
I:>c>dajmv od siebie. że nie tak
dawno przystąpiono do reor~ani
za ci i A DVI'. Operację te przeprowadzooo ood ha~łf'm ...Teden ttospodarz w osiedlu". Miejmy nadzieię.
<ie w
że reforma ta ntzyczvnl
oiernrszym rzędzie do zlikwidowaurzedw
nia bilłaganu panu1are~o
niczych akt.1Jch i nozwoli z<'lrient'lwać sie zosnodar:rowi na cz•·m ~iP
· I. K.
dZi i czym dv::;prmuie.

JADWIGA
KRAWCZYK

i

Wiadomoścl.

23.:10

ŁUCJA

DURA)SKA

~domu RZEPKOWSKA.
Odpr<>Wa.dzimie: zwłok na mi.ej.
wiecznego spoczynku z l;:aSC<"
plicy cmentarza św. Józela przy
dnia
nastąpi
Oęrodowej
ul.
5 wneśnia 1975 roku o e;odz. 15.30,
o czym powiada.mia pogrążona w

PROGR.4M
11 20

życie

P•••••••••••••••i
Dnia S Wl'Zf'śnla Ul75 roku zma.
rta, przeżywszy 86 lat

ża.IobJe

S.

DrZJWi do domu przy Felmam Street 274 mieściły sie między
kioskliem z papierosami a trzeciorzędną kafeiką. Na dt-zwiach
mosiężna tabliczka ·z napisem:
umoÓO'\vana była popl.amioina
„Pokoje dla dam pracujących zawodowo. Bez obsługi. Zwierzęta i 1viz:vty męskie zabronione" Na mosież.nel t,abiiczce nalepiona byt.a kartka polrrvt.a wieloma brudnymi odr.i~kami palców. Na niej było napisane: .• Wszystkie lokale zaiete''.
Przed kawiarnią stały cztery stotv na chodniku. Czuwał nad
nim! starszawv kelner. Na iee:o dlumei. chudei twarzv malował się wvraz be~ranicznetto smutku. a oołY iee:o surdut.a w
jasnym świetle słońca lśnilv ze staro<\ci Prz..r!!ladal mi sie. iak
parkuję buicka Przed wei<lciem do domu i z mina oelna nadziei ścierał brudna s=atka stół, ale n:ie dałem sie uwieść tym
gestem.
Wszedłem po trzech stopniach do frontowych drzwi domu pod
numerem 274. otworzvłem je l wszedłem w ciemnv. zaniedba1w korvtarz. pełen odorów i cjszv Po lewe! stronie wisiał ~ze
i przeizladatem
re,!? skn:vnek ooeztowvch. Podszedłem bliże;
nazwiska. um1eszMone w małych ramecztcach. W':rńd trzec-h tuzinów nazw\sk liC'7.ba Ew. Lullu. Dawn i Belle bvłl'l 7,askakujaoo duża I zastanawiałem się. czy mos!eżna tabliczka na drz.i.viach
zdradz.ała oalą prawdę. W czwartej rame~e n.a orawo orzeczvtałem: Miss Gracia Lehmann. ookńi 23 .. druttie oietro. Pnede
ltokosowvm chodnikiem. 7..asaoołl?m
mną wznosiły sie schody
sie wchodzac wolno oo t.rzvdzlestu stopniaC'h. zanim dotar1em
na r>ierwsze niet.ro. do dłuttte110 korvtar7..a. ktńrv bieiz ł w ciemPrzed
no~ć. iaka panowała no obu stivmach licznvC'h drzwi.
Ponieważ
dnwiami stałv butelki z mlekiem i leżalv !!azetv.
było iuz dzie::rieć oo dwunastej. oomv~lalem sobie że damv oracuiace zawodowo. zaniedbuia wvrał.nie swńi zawńd. jeżeli w
ogóle praMlia zawodowo, oo według wszelkich oz.nak nie byto zbyt prawdopodobne.

DP
I

- Jeżeli pan coś poslyszał, to był to jedynie głos pańskie
go sumienia.
Wciąż jeszcze stał, kiedy zacząłem dalej wchodzić na schody.
Przestępował z noe;i na noitę. aż obai zeszliśmy sobie z oczu.
do butelek
Aż
Drugie pięt-ro byto odbiciem oięr\vs'Zego.
z mlekiem i <:!a?.et włacznie. Szedłem kor~rz.em. oodchodzac
po cichu do drzwi. by sorawdzić numery. Pokói numer 23 lf!Zatrzvmałe!l' sie
ż.a? w środku korytarz.a oo prawei strome.
przed drzwiami ! zastanawiałem się. co mam iei oowied2lieć.
Jeżeli to. co zdradz:it mi Maxie. było orawdą. a r>rawdot:"ld<'bnie tak był?. dziewczyna mogłaby odciążyć PerP.lcgo. W•7'·rzucenia
stko zależało od teiro. r::z.y zdołam ia nakł0!1Jić do
~
Barrata na Dożarcie czy też nie.
Kiedv oodniosłem reke. źebv zapukać, usłyszałem 7,a soha
cichP pokaszliwanie Ukradkiem spojrzałem przez ramię. W
atmosferze tego domu leżało coś. co skłoniłoby do obejrzenia
sie nawet arcvbiskupa
Drzwi za mną byłv lekko uchylone. O futrynę stał oparty
wysoki. zasoanv rudzielec i woat.rvwał się we mnie badawczo
z u~miecht'!m. którv był i 7,a.prasuiiacY i zachecaiarv. Dzif'wczvna miała na sobie jedwabnv zielonv szlaf!'(')('..zek. ktńrv 'OOdkrt><lał ks:>t.ałtne zarvw bioder. Nogi były nagie. na stooarh
cuchem. Smukłe o:.>ke. ktńre
miała panłof<>lki z !abed:r.im
n!edv w źvoiu nie za;i;nałv uczciwei pracy. przesuwałv sie nn
rudmlotvch wto..•ach. a iasne, wvraźnie zarysowane brwi dawały znak równie stary. jak· zrozumiały.
- Hallo. wvsnki chtoncze - zaovt.ata - szuka pan kogo~?
Niech
iuż nawet znalazłem.
- Hm - orlnowied7.'iałem pan i !>ie nie ndr~va od .;niadania.
Uśmiech roo:posteTł się na całą twarz.

film
7.:IS „Natura cuda czyni" fab. prod . CSRS. 9.00 Geografia dla
Program
10.00
klas V. 9.ao Przerwa.
dla kl. I „Z syren.ką w herbie". 10.20
Przerwa. 11.05 W:vchowanie obywatelskie kl. VII . 11.35 Przerwa. 12.45
Wskazówki metodycz11e dla uczniów
TTR. 13.25 Wskazó"·ki metodyczne
dla nauczycieli. 13.55 Przerwa. 19 30
Dz:ennlk. 16.40 Obiektyw - program
wo.Jewództw: koszalińskiei;o, słupec
kiego, szc'>.ecińskiego. 17.00 Kino Tf'lesfora. 17.3.5 Dla młodych widzów:
Zrób to sam. 18.00 Telewizyjny Informator \Vya<1wnlczy. 18.U l\tała
Encyklopedia Zwierząt pt. „Jaszczurki" - dok. film ser. prod. fr.
18.50 Eureka. 19 .20 Dobranoc. 19.30
symblch
Dziennik. 20.20 „Doin
nów" - film fab. prod. TVP. 21.25
Panorama. 22.05 żywoty instrumentów. 23.10 Dziennik. 23.25 ITP. 23.35
Wiadomo~ci sportowe.
PROGRAM Il
17.05 Program' dnia. 17.10 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej . 17.35 Magazyn lotniczy. 18.05 Człowiek i morze - od. VI. 18.~ Wspomnienia z
H!szpanli - pianistka E. Osińska.
19.00 Studio Pt. 19 20 Dobranoc. 19.30

Dziennik. 20.20 Ludzie nauki - prof.
Zdzlslaw Bubnicki. 20.50 „Nieznośne
film animowany. Zl.00
dźwięki" U godzin'. :ll.10 Teatr Sensacji E.
Crlspln „Elegia na śmierć nieszczę
śliwej damy" reż. Ryszard ae:r.

KOMUNIKAT MO
ll-1ęż.cz;·zna, który w dn.u 10 sierpnia l>r. w póź:1~"Ch godz.io1ach w:eczornyeh w pobliżu restauracji ,.Ti\'oli" w Lod?.i był !i.wladkiem pobicia meźt'zyzny. prosz.ony Jest o zglosze1~:e sie w KO MO Lódż-Sródmle
'kie. ul. P!otrkowska 212. · pokój 19,
w i:odz. 8-16 - celem złożenia ze-

ża!obne

odbędzie

dnia ~ wrze~uia 1975 r. o ir°'"'
dziniP H.30 w ka.plicy cmentarza
11astą

na Radogoszczu, po r.zym
Pi pzygrzeb

RODZJNA
Dnia 2 wruśnia 1.975 r. zmarła
po dłu.l;'icb i ciężkich ci<•rpieniacl>
nas;r;a ukochana żona, Matka. Ba ·
Prababcia. pneiywBzY
i
bcia
lat 80

8. t l'.

WŁADYSŁAWA
odbędzie

głębokim

uwiadamia.

-żalem

dnia 3 wr~eśnia tqr;; ro„
'<u rn~arla w wieku 83 lat naju-

ko·ehansza :\latka, Babcia i PraS. t p
babcia

WANDA

DĄBROWSKA

z flomu JASISZEWSKA,
d!ugolefnj prat>ownik Banku H~11dlo1,·ego w War~nwie i Bank11
RołnP~o

\1

Lod~.

od?.narwna

Z!1>tym KrzyU!m Zasługi.
dttla
Sif;
Qdbedde
Poi;rz:eb
6 wrze~nia l>r. o ~od-z. U z kltplirv Starego Cmentana prcy ul.
Ogrodowej, o ceym zawiadamiają
pograi:~ni w gtębok.im •mutku
!"V"ll, SY.,..OWE. SfOSTR'lE~"l·
'l'\"IUCZKI,
C'.\, BR -\ l'A:-:EK.
PRA 'l'\-SUCZEK
I POZOSTALA RODZI:-.;.\
Panu doc. dr hab. med. ZBI·
G. lEWOWJ ORLOWSKJE.,lU, kie-

NAJ DECKA
Pogneb

7

nn·. le

dula

się

września br. o god.L. 17 -z ka·
na Zarzewie,
cineu.tarz:ą
Plicy
o czym zawladamia,i.ą wszystkich
bliski~!> I i:na,iom:vch
M.\Z. 8V'll z ZON.'\, W'<UCZ·
Kl I rRAWNUCZKJ

S

rownikowi Klirliki 'Nefrf>logicmej
L'\lW Akademii 1\ledycz:nej nyraey wspótcz:11cla z powodu .,.gonu

MATKI
składa.ją:

Z ~łęboklm smutkiem i faletn
zawia.damlam,, źe w dniu 3 wne.
śnla 1975 rok11 zmarł nasz najdroższy

i

Mąż

najukoehań.szy

i Ojciec

S.

t

PRACOWNtCY KLJNUU

Pa11u dr med. HE"lf.RYKOWI
GTER:\JAZIAKOID wyrazy 'erdP.p1>wodu
.z
c~.neęo współczucia

P.

~gonu

ALEKSY HOEFLICH
dlug-oletni pracowoik
ZPB l•m, Ol>r, Pokoju.

OJCA
skladaj.ą:

odi września 1975 robędą
ku o godl„ 1G z kaplicy cmeuta.
rza n.a OOłacl1.
ŻONA, CÓRKA 1 RODZINA
~wlęta
się duia

llisza

oraz pogrzeb

Koletance BOŻENIE
z powoon śmierci

WASIAK

KOLEDZY i 'Z'ESJ>Ol. PIELĘ
WEODDZIAŁU
GNTARSKJ
W 'Ę'l'RZNEGO SZPITALA
llfSW i JV KLINIKI CHOROB
\VEWNĘ'l'RZNYCH

wyrazy

sz:c.z:erego

IMW WAM

współczuc.!A

TEśCIA
(c) James Hadley Cha.se

1950.

skład.a.ją:

WSPOLPRACOW!'.t"ICY oz: l.ODZKlEGO

-

79-

TELEWIZJA
PROGRAM I

znań.

t P.

ORŁOWSKA

OLGA

Gdy zac.ząlem wspi•nać sie na drugie pietro, u góry schodów zjawił sie chudy meżczyzna o twardych rysach twarzy.
Miał na sobie flanelowe ubranie szaree;o koloru. biały filcowy
Drgnął. kiedy mnie zobaczvł.
kapelusz i słoneczme okularv.
zawahał się pr-zez chwilę. iak gdyby się zastanawiał. czy m>i
ze
sie cofnąć. r:rz.y nie. a potem zszedł na dól po schodach
sztucznie niefrasobliwa miną.
P rzechodząc obok. mnie. gladz;IJ ręką nie golony. podbródek
Bylem przekonany. że jego oczy przyglądały mi sie badawczo zza słonecznych okularów.
- W każdym razie zwierzęta i wizyty męsmie nie ~:> chyba
zabronione - powiedziałem scis.zonym głosem, od""Tacajac się
w strone schodów wiodacycb na pa•rter.
Spojrzał na mrrie przez ramię, ·stanął i wy-dal z siebie a!(resywne .,Ha?" ·

VI

0

RODZI'.'iA

Potrząsnąłem głową.

-

magazyn.

się

RYSZARD NORSKT

„

m

ropzinne -

~aboi.etistwo

Tłum.:

Szaniawskiego. 14.00 Mistrzo\Vie batuty. 14.20 Gitarowe sola J. Hen14.40 Gawęda. 14.50 Zmotodrlxa
ryzowane piosenki. 15.00 Ekspresei:n
15.10 Jak w starym kiświat.
przez
przypominamy l<wartet
nie. 15.30
Charlesa Lloyda. 15.50 J. Abercromble - gitarzysta poszukiwany. 16.15
w stylu country. 16.45 Nasz rok
17.00 Eksp\esem przE:z św!at.
75.
17.15
17.05 „Jezior o rusałek" odc.
Kiermasz p!yt. 17.4-0 W książkach i
w .tyciu. 18.00 Muzykobranie. 18 30
Pollt,·ka dla wszystkich. 18.45 Tylko
po h iszpańsku 19.00 Co wieczór podźwiękowym
wydaniu
w
wieść
„Grek Zorba". 19.30 Ekspresem prZP'l
śwtat. 19.35 MUzyczna poczta UKF.
20 OO Więcej nl:I! slec;lem cudów J. Lanowskiego. 20 ,10 Mai:awęda
gazyn muiyczny 20.50 Magazyn ai1torów 21.50 Opera tygodnia C. Monteverdi „Orfeusz". 22.00 Fakty dnia.
2?.08 Gwiazda siedmiu wieczorów
Ewa Demarczvk 22.15 Trzy kwadran
se .la•zu - d~•skoi::rane. 23.00 Poezja
Polski walczącej. 23.05 Koncert.

I
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Kilka lat temu rachmistrze spisowi zarejestrowali w Lodzi POnad 6 tys. oustvch mieszkań w
nowym i stanrm b11downichvie. Do
nowych mieszkań wkrótce \\-prowadzili się lokatorzy, i?dyż opóź
nienia w zasiedlaniu wynikły bądź
z konieczności usuniecia usterek.
bądź z innvch przyczyn. Z zagomieszkań w staspodarowaniem
rych budynkach trzeba oylo pocze-

n11 instrumenty.
11.50 Bosa nova
12 .05 Z kraju I ze świata. 12.25 Za
13.00 Powtórka z rozkierownicą.
rywki. 13.45 Czytamy p_amiętnik.l J .
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