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,,Młodzież

Ojczyźnie

i partii na jej VII Zjazd"

'

złoty

DZIENl\111:

POPULIRIY

W W•rszawie, na. wspólnym plenarnym posiedzeniu Zarzl,d~ Głów·
nycb SocJallstycmycb Z\Yiązków Młodzieży Polskiej, skonkretyzowane
zostały zadania. ruchu młodzietowego w politycmej, społecznej i gospodarc1eJ k:impanii przed· VII Zjazdem PZPR. Realizacja wielu zwią
zanych z łym młodzie-Lowycb łnicjaływ przebiegać będzie pod hasłem:
„l\llodzid - ojczyźnie I partii na ~ VII Z.ia.zd".
Takie zadania ponad 5 mln nzeszy d'Ziewcząt i chłopców FSZMP
służyć będą najlepiej pomnożeniu
kraju
siły i pomyślności naszego
- to główna myśl wystąpień wszyw
dyskusji.
stkich uczestników
którei punktem wy;ścia był prow
gram rozwoj'll Polski zawarty
wytycznych na VII Ziaz<d. „Pl..m
dekady w 9 dni" - to zadanie. ]a
mło
kie stawia przed sobą cala

ciach ostatniego 5·lecia zawiera się
r6wniet dorobek p<>lskiej młodzieży.
jakie czeCharakteryzując zadania
kaja ruch młodzieżowy w kampa•ekretarz
nii prz~d VII ZJa:ulen1

Kontrakty

wartości

1,5 mld rubli

przyszłości

rozmowa o

brygad w rvwalizacji o wzrost w.y
dajno.kl i ;akości produkcji. oI surowszczędności materiałów
ców. a zwłaszcza o większą .dYscypUnę i konsekwencje w realiWi17 bm. zakończył trzydniowa
zacU bieżących i ponadplanzywych
minister przemysłu
ZSRR
zytę w
zadań ekonomicznych.
Wrzasz.
maszynowego PRL, Tadeusz
W czasie obrad głos zabrał czło cz~•k W 1e1 wvniku nodpisano czte·
sekretarz ry nO-\'e polsko-radzieckie umowy
nek Biura P<>litycznego,
który gosJ)Odarcze
KC PZPR Edward Babiuch;
5-Jatkę
przyszła
na
zaakcent<>wał m. in. iż w osiągnięObejmuia olle wsoólorace obu kranafów w · dziedzin.ie obrabiarek,
maszyn
środków lacznoścl.
rzęd-zi.
Wy
oraz
lekk'.ego
dh orzemvslu
bów przemYslu motoryzacyjnego.
Ponadto zawarto siedem parozu·
mie1i o wie-!ostronnej soecJallzacJi ;
k<ooo<'racji w orzem:vśle e\ektron1cznym. miedzy oańsrvaml RWPG. ucze;otn'kami m!ędzvnarOdowej organ!·
l kt ~.
I t
zo--'·
-~~"' „ n ere .e ro ·
Wartośt' obrotów ujętych dwustronnymi umowami • wielostronnymi P?rozi.1mien'am1 orzewvl:sza kWote oo!.
tora mll!a.rda rubli.
Podoisane .,,, Moskw:e dokumenty
te ~tanowia da.lśzv. ważny krok w po
Agencja TASS po!nform.owaa.
socjal'st:vcznego podzialu
Rady E!lębianlu
zaproszende Prezydium
na
polsko-radz!ec-Najwyzsz-eJ ' rządu radzieckiego ore- pracy 1 umacnianiu
li!"~"od.grc7ei w zakrelnt~racii
kl~i
Giscard
Val ery
Francji
zydent
d'Esta. n'? z małżonka odwiedzi Zwią
zek Rad-z'.ecld w dniach H-18 paź
dz:e.."tlika m-

umow y go·spodarcze

kraju

Edward Gierek na zebraniu
n g

ki

o-

liczy
dzież pracująca. Szczegńlnie
młodzieżowych
się na i.nicjatywę

Bezpośrednia

KC stwierdził - te partia liczy n.a
aktywny i twórczy udział młodzie·
rozmowie
w ogólnonarodowej
uad perspektywami rozwoju P<>lski,
możllw<>ściami dalszeJ poprawy wa·
runków życia wszystkich ludzi ora·
cy.
Po przyjęciu uchwały obrady pod·
sutnował przewodniczący RG FSZMP
- Zdzisław Kurowski. 1<t6ry poin·
formował również o ro"!lpoc7.eriu w
kam•
organizacjach młodzieżowych
panii sprawozdawcz1>-w yborczych.

ty

c'

Sos111ow

14-18 października

sie orze1nysłu n1aszyno,ii.·ego. a zarazem cviększaJa udzlal naszego kraju
w zespolow.vch przedsięwzięciach podejmo\\·anYch orze2 oaństwa ·RWPG.

USA WZNAWIAJA
DOSTAWY BRONI

spoleczno-gOGpod arczego
ro:z:woju
naszego kraju w najbliższym 5leciu, obS<Zernych odpowiedzi udzielił Edward Gierek.
Zagranicznych
Spraw
Komisja
mię
Ta bezpośrednia rozmowa
Izby Reprezentantów Kongresu Ame
zatwierdziła W środ<:
rykańsktego
dzy członkami podstawowej orgazniesienie embarga na
częściowe
nizacji partyjnej kopalni „Sosno· dostawy broni dla Turcji.
nawiec", a I sekretarzem KC.
j 25 głosami przeciwko 9 komisja
cechowa.ria . wielkim zaangażowa
zatwierdziła orojekt ustawY ustalaojnaszej
rozwói
o
troską
i
niem
jącej na 185 mln dolarów wartość
WÓDZTWA.
cz:ymy, skoncentrowała sit: na pro
sprzętu wo.lskowego. któr:v rna być
dostarczony do Turcji.
blematyce ~podarczej. w tym roW przyszłym tygodniu sprawa ta
Góm.icy kopalni „Sosnowiec" - węgla na tzw. pracownik<>dniówkę. sn.ącei roli przemysłu wYdobywcze.
zostanie ro1patrzona na plena.rnym
zakładów
Nas.tępnie na zadane bezpośred !(O i hutnictwa w naszei ekonomijednego z najstarszych
Izby Reprezen!.antow.
posie•l1enlu
wydobywczych w Zaglęblu Oąbrow nio z sali pytania dotyczące nasze- ce, na zagadnieniach socja1no-bytoskim. odznaczonego w 1971 r. Or- !(o dorobku. od poprzednie~o zia- wych i społecznych. na sµrawach
(Dalszy ciąg na .str 2>
derem Sztandaru Pracy 1 klasy, z.du partii oraz planów dalszego
wykonują swoje zadania orodukwi
podkreśli!.
cyjne z nądwyżką t sekretarz kotając przybylych Valery Gl.scard
Pre.zydoent Ftt-ancJi.
mitetu zakładowego partio - Walśrode do Aten.
d'Estaing przybył
oni
demar Baranek. Szczycą się
of!cjaln~
trzydniową
rozpoczynając.
Wiz:vtP. w Grecji. Będzie on prowadz.10
rozmowy z przywódcami teg-0 kraju
:z.e
Sprawoz.danie dźwiękowe
n.a ter:nat stosunków dwustiron.nYch t
PZPR
KC
m ledzynarodoWYch.
spraw
spotkania I sekretarza
Edwarda Gierka w dniu 17
bm. z aktywem partyjnym koTelewizja
..Sosnowie<:"
palni
11
przekaże w s;:>e<!jalnei
Pols.ka
deśrodowa
była
RFN,
gospodarcz11
Punktem kulminacyjnym trwaJlł-,
relacji.
cej w RFN od wielu tyl(odnl ostrej bata budżetowa w Sundestagu. Za- 11
1
wystąpieniem
dłuższym
kontrowersJi między rządzącą koali- gaił Ją
Schmidt, który
obecnie jednym l: .najwyi;szycb w cjlf a opozycją o to, Jalrlcb leszcze kancleri Helmut krytyczny
l!i<tual
przedstawll bardzo
naszym przemyśle węglowym wskaż dokonać e!•ć !inanso~ych w bud:l.e§wla
cle l jakimi nOY.'Ymi dętaraml fl- ny obraz lj'tl.iacj! g.:isp-odar..:z
.
.
"k'
.wyd-obycia z.a nansowyml obc!11tyć społeczeństwo, ta kaoltalistycznego. Wsli:au~ n, te
nt l?ffi. wydaino~cl
•)'.lOWod.ował
„Heloba''
S agan
l11!lacji
światowej
się
„zbiegnięcie
finansowo8 miesięcy br. Wynosi on 2.266 kg aby uzdrowić sytuację
co najmniej 2.~ osob i rozlez załamaniem slę św\atowep:o syste- śmierć
na ..,-ysple
materialne
straty
głe
spowodo·
ora'l. s~ok
~""'~~~V~tJ~~~"'-,~~.....r...,,~...,"""._,~'"'""'""'""""'""""'~"'~..J"""'""""~"""''"'"'.-b mu walutov.·ego
zost..alo
8 tys. o&ób
wany \\'Zrostem cen paliwa" - do- Puert,0 Rico
•a11;rożomiejsc
z
ewakuowanych
na.. poważnych
do
prowadziły
Na.lciężeJ dow gospodarce światowej•'. nych przez :!:yw!oł.
stępstw
tknięta została miejscowość Utuado
Skutki orlczula również RFN.
licząca 35 ty~.
„tempo światowej w centrum wyspy
Wg Schmidta
które,1 cztery dziP.lnImieszkańców
~zybcie.1".
coraz
rośnie
inflacji
(Huzostały zalane przez wodt:
ce
Wszystko to doprowadziło do tego, raganowi towarzyszą
ulewne deszże od roku 1974 Z•chód przeżywa
sil; na 40 mln
ocenia
Straty
cze.)
„recesje na skalę światową. która dolarów.
usuwa w cień •.vszystko to. co miało miejsce podczas śwlatowego krykapitalistycznego w latach
zysu
trzydziestych".
Schmidta, eksperci
Według słów
zachodnl sądzill. że w roku 1975 ta
kryzysowa sytuacja zostanie !rtopnlowo przezwycieżona .•. Trzeba jednak
jasno powiedzieć, że nasze obliczenia okazały się pomyłką. Faktyczgospodarcza
nie bowiem recesja
świata ule~ła jeszcze pogłębieniu.
USA ncc11 - sa czę5<:1a tego. eo MlluePoruszając w swej deklaracji takW lirO<ie rano J)rZ~ilYł do
ta rz stan u USA Ht:-'lrY Kissinger oże niektóre problemy międzynarodo
S~imo..,
W 261 dniu roku słońce wze·
minister obrony
!zraelski
we. kanclerz Schmidt omówił m. in. Peres. PrżYwiózl ze soba bardzo dłu biecał Izrae10\vi w ?.an1!·a.n za zaszło o godz. 5.14. zajdzie zaś o
z Polską. u- ga listt• dezyderatów lzraelslcicll jes- \\'arcie porozumien.a z Egipte111.
spra\\·ę porozumienia
godz. 17.46.
zgodnione podczas spotkania I se- li cliodz;J o zakttp bron'. Rzad •zra«lski oragnalby nabyć m. 'n. rakie.. Per(Da.!s,zy c:ąg na ~tr 2)
tyou
ty da1elctego zasięgu
li"'
s-hin!I'" Prezydent Gerald Ford oo1 twierdzi!. że te pa.c:ski ra.Jtietowe tyIrena, Irma, Józef

WCZORAJ ODBYl...O SIĘ W KOPALNI „SOSNOWIEC" ZEBRANIE AKTYWU PARTYJNEGO TEGO ZAKLADU, ZORGANIZO\VA!IOE W RAMACH DYSKUSJI PRZED VII ZJAZDEM
.
PZPR.
NA ZEBRANIE PRZYBYL I SEKRETARZ KC PZPR EDWARD GIEREK, KTÓRY .JDST CZLONKIEM PODSTAWO·
WEJ ORGANIZACn PARTYJNF.J TEJ KOPALNI.
W ZEBRANIU UCZESTNICzyLJ GOSPODARZE WOJE-
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Wykop ki burakó w cukrowych
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BUNDES TAGU
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Kanclerz Sc:hmidt

Heloiza zniszczvla
P ilD Rico

Izrael

żąda

od USA

Z
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Zabóistwo szefa

17 bm. w N-ow~-ni Jt>rku otwnrt.a zost:ila wystawa <>br~v starych m:wlasn<>ść rad.zleckiego Ermitażu z LeningNdu. WY1Stawa ta
or.gaui.21owca:na będzie kOlleJno we W&7JYStlkich ~iększych m.iast.aoo S·ta.nów

•trzów -

Z.jednoczonych.

CAF -

Smterć 15 noworo dków

Epidemia satmonelozy we
15 nlemowl4t zmarło w ciągu zalE;dWle kilku dni :-- oto tragiczny
bilans ep1demll. ktora wybu~hla w
klinice poło'ż niczej w Avellino pod
Neapolem. Od olątku ubiegłego tvgodnla Włochy ze zgrozą ~luchają
wie~ci z poludnla kraju: tym raze;;i
chodzi Jednak nie o cholerę. lec2 o
pozornie niegroźną chorobę orzewodu pokarmowego. wywołaną orzez
bakterie o nazwie Salmonella. Salmoneloza, a przebiegu podobnym do ·
du:u brzusznego, fest chorobą za-!t•zną. które.l powstawa niu sprzyja.
Jl! złe warunki sanitarno-higienicz Mniej groźna dla osób dorone.
Jest szczegófnie niebezpieczsłych.
na dla noworodków I małych dzieci. u których wywołuje liczne po-wikłania.

UPI -

telefoto

wywiadu woj~kowego

Argentvnv
Jak

oświ.adczyt

argentyiisk!iie.j,

prot.otypu. żr6dla aemrykańskie. na
które po·.,·01u.ia się ~gencje zachodn;e. stw:erozają. iż Izrael uważa. Y.e
„mogą zmien!ć
rak;iety tego typu
na Bliskim Wschorównowagę .sil
dzie".
Wed'tu;g

rrecz.ni.k

lewaccy

policji

party.za.nc.1

Włoszech . ~:Sł~ ji~~1:~f:E
I

zmarło 16 osób
wlnc'a Avelllno
Pr7.ed kliniką ,.; Avelllno jak rów~
nież przed szpitalami w Neapolu
'
.
(Dalszy ciąg na str. 2)

zien1 i.a-z:em ~a i ~uoPrnow·-oczeqne
myśliw<·e .. F-16" znaiduJ::1 się na tel
l'ś'cie. Rak'et:v „Pershing" mają zasieg 700 km i sa Jeszcze 1v stad:um

1 pu

swym domem położonym w pobliArgentyżu rezydencji ~ezydenta
ny. SJ>rawcy. zb!Eglt.
Jest to juz siodmy . w ·tYm :r_oku
wysok.ie,go
i wypadek zamordowanL3
• ranga oficera argentyńskiego.

ytyczne KC PZPR na VII Zjazd p&rtil podkreślają potrzebę dalszej racjonalizacji zatr-udnienia I przyspieszenia wzrostu wydajnoChocLzi zwłaszcza· o kształtowanJ.e bardziej . efektywnej
śCj pracy
struktucy zatrudn;en:.a. prowadze.'lie właściwej gospoda:rki kadrami,
d·oskonalenie spoteczno-ekonomi cznych i organizacyjnych metod sprz~·ja
kWaJiof~
.JąCY'Ch najbardziej ws-zechstronnemu wyk~zystanLu tnJc.lart.y-,o;,
kRcj! i uzct.olnceń pracow·n!ków.
Okres b ieżącego plęc>ol-e·c'.:i r>c··:r· ::-~;·!eo·.':,1ł >rię n•Jwyźszym w h'StOTii

Epidemia wybuch)a w prywatnej
klinice położniczej w ,Avelllno, zatłoczonej I niedostateczwe wyposażonej oraz dysponu:!ącej „zbyt masiły roboczej . Na komec I oółrocza IS75 r., za.łym w stosunku d0: potrzeb perso- PRL przyro!jtem zasobów
trudniOllYCh było w gospodarce uspoleczn.tonej ok. ll,5 mln osób. Mamy
neh~m. Mimo :!:e p!e!rwł1;y wypadek
w t:ow. Wieku prod:uk.cyjnym a ponad
ludności
pN>C.
.55
pon<1d
śm.1ertelny wydarzy~ 'SI~ 2 9m„ ni~ obecnie
.
-s.-.ntt;irnyeh I '3 mieszkane6-,,, 'Polski dochodzi do teg,o wieku.
po111formowano ·władz
prowincji ani n!e pod.Jęto tactnyc0
W latach 1971-7'5 nastąpiła znaczna J'.>Oprawa w nasyceniu gosp-Oda.rki
Alarm
zapoble~awczych.
ś~odków
kadrami kwal!tikowanyinl. Udzial absolwentów szkól ponadoodsta.w.owyc h
"'-ybuchl gop1ero 12 bm„ k!ed:v Jed- w o<rólnym przyrośc'e zatrudnienia zv:iększvl s:ę w latach 1971-74 z 6<I do
nego dnia zmarło a noworodków. iO proc., a przewiduje się. ze w br. osląl!~lie ok. ao proc.
1:irzewleziono
Mimo 1e nfemowlęta
O>tatn·e '\ lata prr.ya:osly is1otne zmiany -.>: sytua~Ji na ryn.ku prac~··
d~ $!p\tall w Neapo lu. "3tunek w
wielu- pnypatlkach ok:,iz,ął się. spóź O llę do roku U!70 dyspcmowa!lśmy - poza ctużymó miastami - względna
niony . We ' wtorek !!czba śmiertel obfitością sny roboozej. o tyle w latach 1971-74. m:1110 dużego pN.yrostu
ny.eh. o!iar wzrosła do 15.
rnlt do pracy, w Wielu dzietlz!nacb nastąpiły. trudtiowJ ze zn'1]ezięniem
obecnej tl"~e::ll: „r„O')Wników. Na kon:ec I półrocza br. na jednego męźezyzne pogzukuO rozmilirach
gw:adczy:~fakt. że podczes epidem:i I .':·•''<"go praey przypadało śred.n'.o pon.ad 80 ofert, a na ~dna kobiete cholery w 1973 r. w CAłYm reg;oni" ·• "!nhe mi~·jsoa. Decydujące 7..nacrenie dla teg<o proces'll mo•ało przy!;lµie!l'(llS~, p<>l~ne
Kampanii, którego czę.•ci11 jest pro- 1 s•,mie w osta.tnich latacl1 dynamitki W2ltostu

źródet

.amerykańskich.

110-

poll.tyozne zaangaW\v!lStanów Zjedniocwny.ch
nie rządu
wobec Iz.r.a-el.a zwiększy "ie zn-acznie
w tym roku i wyrazi się 400-procentow:vm '\\"Zrostem wa.rtośct amerykań
skiej pomocy mjlitarnej. żad.ani<? 2.5
mld dolarów,j akie ""y~une:t; Izraelczycy na najb!:ższy rok finansowy równa
pomocy
całej
wartości
oo~w'e
się
otrz:vm.a·neJ przez Izrael Od Ameryka·nó1\• w cia1m 27 lai. Nowe 1'0boUSA wobec Izraela
wią7.ania rządu
zachodzda.ni<?m komentatorów
-

spodareze

;

DZIER

msm

PlllZYDENT SADAT
planuie wielka

podróż dyplomatyczną

Prezydent Egiptu, Anwar Sadat
- jak podały w środę źró<lla ofi28
Uda się
cjalne w Kairze października z tygodniowa wizytą
Żródła
Zjednoczonych.
do Stanów
te zaznaczają. że będzie to pierwsza wizyta szefa państwa egipskiego w USA. ,Tednooześnie przypomina się'. że prezydent Egiptu ma
wizyty w RFN.
złożyć oficjalne
DoW. Brytanii i we Włoszech.
uSl!alono donie
;ednak
tychczas
tych
kładnej daty i programów
wizyt.

optyk
w dlliu dzisicjs'lym dla Lodzi
przewiduje na.stę1>u,iącą pogodę:
zachmurze11ie małe. 'l'emperatura od 12 do 25 st. C. \Via.try sla
be i umiarkowane z kierunków
połud.nio'l\>-ych.

Ciśnienie

az

wyll08łlo

1

se

r cznice

Utworzenie Komuni1920 stycznej Pal'tii Urugwaju,

a

SO

ysl

dobra. dla na.szych
ojców, nie .!est dobra dla. naszych dzieci.
Moralność

z Vliększym niż pierwobn.ie zakładano 'h'Z.."'<>Stem zap01Jrzebowania n.a no·
wych p.racowmków. zwlaszcza dla nowo oddawanych zakładów.
Napływ l'lOWYch rąk do pracy będzie w najbliższym 5-leciu o blisko
jeden mtlion mniejszy nit o:v latach 1971-75. Spowoduje to konieczne~
zapewnienia opts·malnego wykorzystania kwalifikowanych kadr, a zwła 
1..atrudntenia absolwentów zgodn'.e
szcza ścisłego przestrzegani.a zasady
z kwalifi.kacJam1 i przyg'otowa.nlem zawodowym.
Zmniejszające sle przyrosty slly roboc2'e:J. rozpoczęc'.e procesu sukcesywnego skracam.a czasu pracy, zmiany w strukturze zaitrudnjenia zmierza"Jlszystk.o to oojące <W wzmoon1enia szeroko rozumLanej sfery ushlg wo<luje, że zasadndoza spr~vą, dla dalszego wzrostu produkcji jest pod\\"ydajności praudlll.al
że
n;esl.en1e wydajnośel pracy, Wytyc"ne wskazują,
cy we wwoście produkcji przemySłowej powinien przekroczyć 90 proc ..
a w budow·nictwie osiągnąć 100 proc. Za?ożenla te znajdują ooarcie ~-e
wzroście technloe:znego u·zbrojenla pracy 1 n·almkacll za:woel.o()V.-ych pracow•n:ków.
Raej onal:-zac:!a z81!ln.ldnienia pO'\'\'inna w oo.ta.z więkl!IZY:n stop mu uw1,l(\edstruktur organizacyjn:ać konieczność upra=ania ; mode.rniz.owan!a

nych. We -vszygtk.:ch (iz\ałach gospodarki - DOdkreślaja w~'tyezne
do dalszego zmruejsza'!l'.a zatrud.n:eni.a w administracji. orze.
de 'r$7'.·st1'im prz~· :.ntegra.cję nadmiernie ra,,b11dowan;•c11 .Jut> zbliżonych
P''·C •· 1 -rn iPdnostek sn<>leczno-gcspoda. rczych. Należy też prv·soie<;;:?aĆ nroCf'SV •• "~-~an .\ia po~tęnu naukowo-technl.czn el'(o. co sprr,yjać bedzie· <>~i-a
,., ,„„ .-., r'~"<!le j<-SZJC2'.<' zbvt W:Vs~l-.'"iegio 7,atrudnlenta W przemyśle ' Z'lV'~k(E. M.)
S?.e.n'<u· Ereby osób pI'aCUjącyoh W sfer~ usruc.

o godz. 111

754,7 mm.

śn,

ee nij

się

:--~Jet;· dażv<'

-

t.car

W biurz.e
j

głowie.

kompu-

zep&uł się
Zl\O\VU liczyć

mu&ialem

w

1

E~!~!'~ .~ k~~~~~~.~ RZAO l I BANSKIPrawica portugalska utrudnia
KOMITET NARODOWY u1worzen1·e now·ego- rzą.du
POWOtAt
S~i!ifr;?!ę ~~5
. . . · .
tam-1
Z Zaw1ęr.c1a Edward G1erelt udal się do Chor.z.owa. gqziEi w
tejszych zakładach azotowych im.
P. Findera zaznajomił sie z produkcją uruchomio.'lego w czerwcu
br. nowego wydziatu metanolu Od
już
tego czasu \Vydział osiągnął
80 proc. mohliwości \\-ytwórcŻej.
Nastąpiło to w termi.ńie o 7 mieJ)rrewiilywal
niż
sięcy szybszym,
harmonogram. umożliwiając wyl)ro
dttkowanie o.k. 12 tys. ton metanolu.

ropie oraz na w1.<i>prra!torskH?J . roli
pal"tii w życiu naszego kraju i' narodu.
w swych odpowiedzLach Edward
Gierek szczególnie wiele miejsca podotychczaso·
śwlęcił tym. r;aszy'.ll
wym osl.ągmęc1om i przyszlyr J'1a-

r~i ~;~~~

~~~.;~~llłbe;r.o i~~ n~~

harmonijnego
strategia szybkiego.
rozwoju całej ii;ospodarki. stwarzapodstawę do. stałe11;0 mrostu
J:ica
dobroJ_>ytu obywateh będzie kons~k.kontynuowana w następwentme
nym 5-leciu. .Jedną z nad.rzęd:iych
zasRd. którymi będziemy sii: k1erować, będzie nadal wzrost płac i dochodów realnych. ludzi pracy, przy
czym w więksi:ym niż dotąd stop-

·
H an d e 1. o ryn k u m ł od Zl· ez· owym

By szLAG IE Rll Go NIt sZl AG IE RH

uwzględn.i_ane będą podwyżki
.niu
pł<1c dla. naimruej zarabiających. Jeszcze większą opieką otoc~one zo~t.aną rodziny wychowujące dzieci,
kobiety pracujące: nastąpić ma dalszy wzrost emery~ur i rent. Ro~'"imete zostaną . rożne formy opieki
nad. wetera!'am1 pracy, k_ornbatanta1 lnwalldarru. Dzlalama w dziem~
dalszej poprawy warunków
dzm1e
spoteczeńżycia i pracy naszego
aktywniejsze. im
tym
będą
stwa
większa będzie skala ,P<;>stępu naszej
go:;podarki, im wydaJmejsz~ I nardziej zdyscyplinowana będzie praca
z nas. w swych
każdego
odpowieWiele uwagi
poświęcił
dzlach I sekretarz KC
problemom budownictwa m:eszkanio
wego stwlerdzaj11c m. In., że w przy

Wydawałoby sie że drugi dziei1
poselskiego rekonesansu. tvm ra_
zem po naszym mieśde. upłynie
narzekan
!)O{! znakiem oll;ólnvch
przemysłu.
handlu pod adre5em
Wszak ternat interesuiacv oosłów
Przemysłu
z Seimowei Komisii
Lekkie11;o - rynek młodzie7.l)WY wzbudził już niejedną namiętna dy_
skusje zainteresowanych. któ rzy przy
konfrontaciach nie szczedza zwv•rvm
kle i;zajemnvch oska7"żeń.
Wizvta
razem stało sie \naczei.

nych

SPOStrzeżenfami

sie z

na

pcsłami

drul(ie~o łódzkieJ(o

Epidemia. salmonelozy we
ll
(Dokończenie ze 8tr
gdzie leżą chore noworod·ki, czekają
w dalszym ciągu zrozpaczone rodzi·
ny. Równocześnie podj<:to już pierwsze kroki przeciwko winnym tragedii: prokuratura w Neapolu l.\'Yda-1
właściciela
nakaz aresz1owan\a
ła
kliniki w Avemno, Carmine Malzonlega, jak również trzech lekarzy z

dvrekcia

Włoszech

tego miasta. Przedstawiciele miejscowych władz prz.yznali. że wczesne podnieslenie alarmu I podjęcie
odpow\erlnlch środków uratowałoby
l•ielu noworodkom. Lokalna
życie
!ederacja WtPK wystąpiła z żąda
niem pełnego Y.'Yjaśnienia oko!lcznoktóre doprowadziły do wybuścl,
chu epidemii.

„
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~eNi~i"'~~~e"'~~,~~~t\~Y~~feia~~~ó~a~:ra:

Olimpia.kos Pireus jow 2 :2 a :21

Dynamo &i-

PUCUAR
ZDOBYWCÓW PUCHARÓW
Lahden Reipas -- West Ha.m Uni·
ted 2:2 (1:1)
Rapid Bukareszt - se Anderlecht
1:0 (1:0)

Haladas -

FC Valetta· (Malta,) 'i:O

(1:0)

Panathinaikos Ateny - Sachsen·
ring Zwickau O:o
Spartak Trnava - Boavista Porto
O:O

KLUBOWY PUCHAR EUROPY

łych -

0:1 (O:l).
Sturm Gra;z -

SJa.wiJi Soo!'ia

311

I

MS

:21··

A. Pawlak· brazowvm medalista Mś
W

2 DZIENNIK POPULARNY nr 205 (SW3)
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Kanclerz wskazał. źe Układ o podstawach normalizacji stosunków mię
dzy Polską a RFN z 7 grudnia 1970
roku stanowi „nowy fundament" dla
tych stosunków. Dzięki temu Ukta·

~~~at&~~jtnlę~dan~~rz~angl~~~~~

wyniki tego procesu są w wielu
dziedzinach, np. w turystyce i wykulturalnej_ zadowalające.
mianie
przeszłości bY,ło jednak
„Brzemię
ciężkie - stw!erdtił - aby
zbyt
we wszystkich dziedzinach od razu
proces ten przebiegał bez t.aklóceń".
Kanclerz zadeklarował. iż rząd RFN
pr!lgnle „brzemle to 1 wyplvwaiące
zen trudno~c\ orzezv;yc\ężvć" I temu właśnie celowi służyło porozumienie zawarte w Helsinkach.

Wyrazy

'

Rod?JinJa·„

a

szcugólnośc":

w

:glębokieg'll

wspólczncia

p&wi>d:IJ ęoau

STEFANA OLEJNtKA
dtttgole·t niego pra.oownika

wss o IP<>l~i~

składają:

RA.DA ZAKLA·
PZPR oraz PRA.
ftENCIRCl „SPO·
ODDZIAL POLE·
SlE w LODZI

DYREKCJA.
DOWA, POP
COW'.'llC'V i
LEl\l" \VSS

Inż.

Mgr Inż.. mgr
TADEUSZOWJ

i

IRENrE
A..1'1TON0Wl„

CZO:u wyta.zy. głębokiego wspól·
cruoia z p.owodu zgoąu

TEŚCIA

składają:

Dyrekcji
·

WSPOt,PRACOWNICY z ZEZA WODOSZKOL
SPOLU
LODZI,
w
3
NR
WYCH'

podzięl{'!>Wa.nie

~kia.da

z

OJCA

i za!odze „Jlolon~o-Chem", Rad'Z:le
LZWtSz „Anilana",
Zakładowej
Kolegom, Koleżankom. Sąsiadom

UL. ŻEROMSKIEGO 115

ŻONA

PODZlĘKOWANIE

Wszystlcl.m. k!tórzy nieśli 1>1>1hoo w czasie ehoro,by oraz wlllięli
udziat w po-grzebie nasz.e,i ;ie<Iyne.i. ttk.ocb.a.ne;J Córki i SiO\'itcy
S. t P.

Dr ALICJI RUTKOWSKIEJ
NEUROLOGA,
Lekarzom i po1lOS·tałemn pers....
nelowl Odcl!z. VI. S,.;pita.lao w l.agiewnil.ka.cb. Ktel"ownik<>Wi Pora.dn.i
Chorób Płuc )'.,ódź - S!."ód•tn.ie~cie Dyrektorowi oraz Praco·1vnLknm
zespołu Ps~·chiatJryo:i.nej Opieki Zdrowotnej w Lodzi, oyrektórowl
i Prac<>wnike>m Za.kła.du Ube<zpiec.:eł1 Spolecimych w Lodzi 'K'llle· ·
znajOmym
tankom. Kolegom. Przy_ta.ciołom, Riod.zinLe S~ia-dom,
'
serdec:rme p<>d1liękowanle ~k.ładają:
RODZICE i BRAT
LEKARZA -

a w

Z

ża.lem

głębokim

że

my,

k.u

szczegól:ni>Ści:

dnia

zmarł

O~nat<Yi:>owi,

i.awia{lam.ia.

16 wrześrua 1975

ro-

w wieku ·84 !a.t

ś.

t

Służby

Pra.co\'lllllik<>tn
Koleżankom
Przyja.ciołon>,

z

Zdt'owfa,

„Textilimpex" .
Uoz;estn1kom po•

grzeb u

s.

P.

t P.

DR EKONOMIJ'

STEFAN NAZDROWICZ
dnia 18
z
września 1975 ro!W o godz. 15
l<a pllcy Cmentana Sta.rego Pr-Ly
ul. Ogrodowe.t 43,
Pogrzeb·

oobę~ie

ŻO'°'A.

ANNY BOżENNY
DRYL

się

CO~KA.

SYl'iOWI_E

Nac~elnikowJ

KLUKA

WDZIĘCZNA

Wydzial'n flks"Por·

bu mgr inż. URSZUJ,J SITEK wy.

razy sel-deczneg.,,· wsp6retuma
powodu lnni·e rcl

a.

z

za. 0oka.z.anJe wie.le serca, za. WY·
raz~· wspótc:tucia. skła.da serdeez.
o.e p<>d"Zii1tkowa.n1e

i PO:ZOSTALA ROP:?:IN_A

·Bilety na mecz Widzew - Ruch

I

zgromad~~~~
~·N

'

FRANCISZKOWI
KOP.LINOWI

1

Podopieczni tiienera Bochenka nie zawiedli.

•

w
muzeum.
•k•-by ••--o~Liczne oożytne.i sztulti greckiej.
nde
d"1aty straży pożarnej usiłują
si<:
dopuśc!lć do rozpreesttzen.\en.ia
lei
ogni.a zagrażaJa.cego oti\np:ti i
zabytkom .
i

liC'ime zabY"tki

sie

któr."m

PODZIĘKO W ANIE

(3 :-O)

Besikfias Stambuł - F'io.rentina O:3
Dozsa Ujpest - FC Zurich 4:0 (2:0)
przewaga „n.lebieskiCh" nie '
Linfie!d FC Be!last - PSV Eind· (11):1)
Wprawpodlegała żadnej dys,k usji.
(1:2)
t::i
hoven
zatroszczyli
Finowie
razy
dzie kilka
PUCHAR UEFA
Floriana Valletta - Hajduk Split
się o to. by nle zmarzł w bramce
„bezrohotny" Czaja. Nie na tyle jed o:> (D:ll
Torpedo Moskwa - Napoli 4:1 (!:1)
Real Madryt - Dina.ma Buka.resi;t
Crvena
nak. aby ,mogli zmienić niekorzystCraiova Universitatea
Zvezda (B) 1:3 (1:1)
ny dla siebie obraz g_ry„ A nawet 14 :t (l :-O).
In.nswa.oker
Bor~ia 1\1-ba.ch gdyby dos7..ło do bardz1eJ mtensywFO A'lllt\'l."el'PeD - Aslloln Villa ł :1
nego bo'?'lbardowania bram!t1 Rncllu. IJ.nwk l :J (0:1).
(4:-0).
Ma.lmoe FF _ FC ~tagdeburg za
CzaJa ml! zawtódłby sw~1ch !!:oleFC Oa.rl-Zeiss - Olympique ~la.n;y.
---------~~~--'---·--~-gów. jak to zresztą uczynił w przy- (l •O)
Ila 3:0 (2:0).
padku podwójnego strzału napastni- i BK Kopenha.ga
Sztokholm - Spairt.ak Moskwa
Aik
S.t. Etienne O
(O :D)
~~;:' „Suo:ni" IV drugiej czę~ci me1 :1 (0 :O)
1:2
lpsw•ieh Town
FeyetwO!rd Bayllll'l:J M<>na.J eu11esse Es eh
(0 >l)
Oe\atni Pola)!:, który j eszcze wal- ' P:lkarre Ruchu wylrnnali plan o- Ci1Lum 0:5 (Q::.)
czyl \V zapaśn i czych mist rzostwach tw!erając wysokle konto przed wy- -~~~---~----------~-~---~----~~-~--~
Henryk .Jazctem za dwa tygodnie do kraju
świata w stylu wolnym do 82 kg, wstał „tys i ąca jezior" . na spotkanie reMazur w wadze
bardzn wanżowe. Pięciobramkowa ,,allczlta
wyeliminowany. Mazur po
i' wyrównanym pojedyn- powinna w pełni w'starczyć na uzy
zaciętym
ku przegrał 3:1 (w małycl1 punk- skanie awansu cto druv,iej runrly. IV
tach 4:4) z mistrzem Europy Bułga której należy s\e spodziewać o wierem I. Abilowem. Tak więc tym le trudniejszych orzeciwulków anirazem zapaśnic~r stylu wolnego wra- żeli sympatyczny zes~Jół mistrza F'.nPocieł lanrlli K1iopion Palloseura.
laku, l<!tóry 1edn&k swe wiielkie możodby·wają-cych
tn„e<:Lm cLn:u
cają bez medali.
należy tym, 7.e
jednak
się
Sl!ać
1: wości ma wykorzystać dopieiio n.a
się w Pałacu Sportu na t..uż
przebrnie przez
szczęś i'Wie
Ruch
n.i.kach w Mosk\vLe m :strzostw OEmpi.adzie w Montrealu. W wadze
koleine sita elim inacyjne I bvć mona pomoście
wystąplła
p!órkowe.i
"11 podnoszeEuropy
'
S\Vca-ta
że naw'ąże do \<"SPa11ialych lat pu- . n:u c1 e ża.-r6\:i,· do wal1\:i o medale w doskona.La stawka szr.angistó-.v: dwuwystępów za brzańskiego
c21.ar~1'llYCh
wadze p:órkowe.t stanęlo a ż I a za- krOtny mistrz I rek<>rdzista świata w
Szósty etap Wyścigu Dookoła Pol- Garn . k a .
\Y .c:; ró d n :.ch dwóch Po· dwuboju G Toclorow (Bulgar'.a). wiwodn ' l~ ó nski · rozegrano na duże.i pętli bieszRuch odn i ósł laków
Nie trlko jerlnak
rekordzista.
śv."iata
Grzegorz cemistrz
- - Antoni Pa.wla.k~
69 kolarzy walczyło na wysokie zwycięs two. Podobne rezulczadzkiej.
KolesniJ!w·w.
N.
µOdrzucie
w
trasie taty, a nawet jeszcze wyższe (np. Ciura.
158-kilomet rowej
gorzystej
JaManfu\
z
sztaingLst:a
czwarty
Uher.ce - Sanok.
Ararat Erevań - Anorthosis FamaG.
m '. strza świata zdoby!
Tytuł
Kaczmarek , S. Bonie.c k! i z. gust" 9:0)
Ą..
zanotowano w Innych I'octorow (Bulga,1·:a). który ·.vyni.kiem pońCZYk s. GobO. a także doSlkonaTym barly Węgier J. Benedek.
ko- spotkaniach. Dowód to niezbity, że
tej
w
zdołali
Bartonlcek
285 kg popmwi! o 5 k:g wfasny re· di;iei więc liczy S:ę brąz: wywalczoni~ na tr:aiech · uczestnicy pierwszej rundy europejuplasować.
lejności
kord .sw!ata. !?t'le·l:lrny medal .wywal- ny przez liod!Ł]anina.
mi ejscach na n1ecie szó- skich pucharów
czołowyc11
prezentuj11 różny czył
KolesnLlcmv (ZSRR) - 277,5
stego etapu.
poziom. Cbck tego nie zabrakło i kg. aN l>rąz<>w:v
reprezentant PodSlkj
rezultató\v i
wskakujących
wręc.l
trenujący
mworlo.ik lód·l'lkiego Orla
niespoclz!a~ek.
.J. Boehenka
<>limi,"\ijcz~·tta
okiem
pod
piłkaże
szkoda.
drogą
swoją
A
I
kó~ar!i<kl
.
ę
si
ro,-,pocz.ąl
Wcz.OTaj
informuje nas kierownictwo
Jak
w~rś c:.g • d-ook?~'.1 . Butga,~:.; z utlua1em j rzic z Fini~nclil nie w:•rc\snęli '~ię 1 - : _Ant.oni Pawlak l><>t>rMV'iają.c wv- RTS Widzew obok czynnych od śro
j ce.1 potu swojemu wczorajszemu mlnem ~75 kg. aż o 7.s kg retrord dy kas na stadionach przy ul. Armii
.
dru.żyns polsk.1eJ.
Pa wla.k r.dobyl <łtug; l>rlłZO· Czerwonej 80 i al. Uuii {W godz.
P1erw~y e~p .. o dlugośc; 169 km pr zeciwnikowi. Gdyby to im się u- Polski
w 10-18) przedsprzedaż biletów na sop row~d~1l z Sof;ą do Go!'?'n D;.'-~n.i!<. I cłalo, wiele by padło ciepłych słów W~' m!':lal za tnecie miejsce
kibiców
strony
ze
adresem
z w yc1ęzyl repr-ezentant ZSRR c x;ap-, p.od ich
podrzucie - t55 kg. co ,fest oo,vnież botni mecz o mistrzostwo l ligi pił
i jedenastki Widzew. a której w wal- wynikiem lepszym od r<'kord.tt Polski karskiej Widzew - Ruch (Chorzów)
Łyg.m przed Petermanem (NRD)
Now'l<'· ce o ligowe punkty ptzy.idzie się o 2,5 kg Szóste rniejsce zajął Grze- · prowadzi także oddział PBP „Orbis"
łodz:ia.rui.11em Mi>eczys1a·,vem
k im. Drużynowo wygrała Bu!gmia I już zmierzyć z Fiistrzem Pols'k:i w go-r-,r, Oiiura 265 k.I(.
przy placu Wolności I. eodziennie w
(W)
nadchtłdząeą sobot~.
przed ZSRR i Polską.
Wd!ele nadziei pokladan.o w Paw- godz. tr.-17.

T OUf d e P o l9gne

':'
~ ś~Ae.
po„•.•
Groźi:iy
'"""
o
~· ~·.rbuchł
po!udi~1owe.1 GrecJi w reJoru.e mieJgdzie znaJduJą
Olimpla,
scowośoi

Ws:r.;ystk&m, którzy od(laJ:i 05>tatni.ą posługę zmarlemu

Ararat F.rewań - Anorthosis Famagusta 9:0 (2:0)
1 :2
Atletico Madryt
FC Base! -

snych sympatykow p1łlcarze wrocław
skiego ŚLĄSKA, któr.zy doznali po- (1 :O)
Eintra.oht F-.ra;nlkfurt - FC Ol>lerameczu w
w wy.jazdowym
raźki
Goeteborgu z miejscowym zespołem Lne 5:J (5:0.)
Celłli<l Glasg.ow
RJeykjaV'iik
Va.lur
'
GAIS 1:2 (0:1).

Bramki zdobyli: Marx -- 2 (6 i ;9 min.). Buła (12 min.),
Bcniger (27 min.), Kopicera (67 min.).
RUCH: Czaja. Baran, Bajger, Malcher, Drzewiecki. Maszczyk,
Chojnacki (od 67 min. Kajrys ), Marx, Bula (od Go min. Wira),
Beniger, Kopicera.

_ZAPAŚNICZE

011•mp1••1

.

zwycięstwo zdobywcy piłkarskiego
Pucharu Polski i to odniesione, jak
donoszą depesze w doskonalym stylu, zapewnia praktycznie rzeszowia·
uom awans do II rundy, co naleey
najwięlcszycb sukcesów
zaliczyć do
beniaminka ekstraklasy.
z vycięstwem zakończyli
Również
piłkarze mieleckiej
pierwszy .mecz
STALI w Danii z tamtejsza drużyną
'
TJOLRAEK 1:0 (0:0).

•

wczorajszego wieczora na che>rzowsklm stadionie zespodwóch
ły nie różniły się tylko w
momentach. Zarówno :Ruch, Jak ich
goście z Finlandii w ubiegłym roku sięgnę!! po tytuły mistrzów krajowych oraz aktualnie w tabelach
tegorocznych rozgrY"W"ek
w ramach
zajmują drugie miejsca . W pozosta-

Poz·ar wstaroz·vine1.

„

Pozar· wdomu starcow

PPK.

------------~---•
· ·

Totka

Ruch - Kuop1·on Palloseura 5·0
Wyfitępujące

człcn1kowie

Ziemi tY?U .,Kosmos". Ma.la
one numeratje. od 76! do 768. Wszy.
S1lltle· wesZJ:y na orbi<tę. SputnJ!lti wy-

litów

e dI
h
s
I
·
·
1
I
m
c
z
r
e
c
n
a
I

ten temat

I

os•1em sputn1"ku-w

•··

Domu 'l'owaro_

RUCH S'I'AL, która grając na wyjeździe w
p~konała w Oslo tam~cjszy
KPE_
tempie n;istrza Fmlaod1_r KUO~ION zespol SKEIJ? 4:1 (1:0). · Bram~1 zdo
5:0. Nie zawiodła byli dla Stall: KOZERSKI ~ 2 oraz
P 1\LLOSE,URA
.rzeszowska CURYLO i KRAWCZYK.
futbolu
sympatyl<ów
chorzowski

I w · ,· · '

są zgodni. że trudności do-o
kilka barykad. ,Armia usi- cznej. kolacih """1.itycznych I izbony bonie
dowały
tyczące skladu rządu świadczą
rotd:z;lel!ć walczący>eh i przytuje
-•
t
,..~,
· · 'ć
~raca o.ie uwagę, ze takie: ros.zw:e-. _ym._ iż siły ko~rwatywne ."''araruch k ołowy.
wroC'l
Boolk pemiejszych iJilformacji z ma PPD p0zostaią w JMkrawe1 Ją się przeszkodzi~ ut"".Olr'ZelllU rzą
gdzie sp!"-~z.ności z warunkami ~ro.z.u- dtł z premierem Pinheiro de AzeTripoli na północy Liban.u,
sytuacja z wolna sie normalizuje. m1en1a o J)latforrnie wspolnych ved? na cz~le.
Niemn;ej prasa lizbońsk.(ł wyraża
WOOlu·g prasy bej.rucltiej. większość działań. zawartego w kwietniu br.
nowy
(w • nadzieję że uda się .utworzyć
partiam·1 poli"•cznym·
międz"
1JOISl'-''
·
ń k" h kt_or;zy
._, ·
1
• _,.;_
.
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·b ·
•.>'.'
..,
i.<U!
I a s. ie •
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ZV<Olerzy
ga JIIlet Je&~ w b1ezącym tygvu
z.atrzy.n1ain.1 przez uzbro.1one grupy
n1u.
tuvo1niona.
mll!mtlmańskie. zost.al.a
Występując We wtorek wieczorem
Jednocz,eśn.ie milicja muzułmańska
na wioou w Lizb1>nie sekretarz gewycofala sie .z Tripoli w zamian za
nera.lny Portuga.lskiej Partii Komuwycofanie się uzbrojonych grup
. t ycznej , A l va.ro C unhal, oskar. ł... ńs.k'i~h z l"erl ne.i• z d zie
-"
w środę w ZW\LJ\:z;ku Radzieockim ms
"'"rizesc;.ia.
żył prawicę portugalską o stwarza·
nic miasta.
·.vystrnelono przy oomocY l-ednej r-a- nie przeszlcód w utworzeniu rząktórego skład weszlib~r
k:ietY nośnej ostem sztucznych sate- du, w

nauloorWą
Przed s~;icm ReJ'0010Wym w Lod.7Ji rozpocz„ła się one.,.d:aJ· P'Osażone sa w aparatutt'ę
prrezl}kl>C:rona do kontynuowanJ:a ba„
"'
"''
r6'zpra.wa przeeiwko 23 osobom osk,a;rżonym o dokona.nie kra..
~~ dtieży co najmniej 9.300 kg różnych wędlin wysokogatunkowych da~ •przestrzeni kosmicznej.
i wyrobów wędful;iarskicb., 1.350 kg wędzonek oraz ponad 200·
~
Przedsiębiorstwem.
kg rótnego gatunku mięsa wieprzowego.
~~ które
poniosło szkodę w wysokośd 650 tys. zł (wartość podana.
-„~·
•
•
~I.:.
. 1ęu-1orPr:i;„...,._
w za.rzuc-ie a.ktu oska.rżenia), ~est Woj~wodzkie
"
st\>o Pnemysłu Mięsnego w Lodzi.
w środe 0 świcie wybuchł pożar
Rooowó<l te; sprawy tkwi w wy- Oddziału Obi;ofo lV.\'ięs-em) 1 7 .ouOddzia!· w domu starców w Bournemouth. na
.,, .
SS „opolem"
,
. .
., 1
rew1z.ii prob.emowej Wo- !etowych P
nL'l:.a.Cl
j-ewód?J.lciego Przedsiębiorstwa prze Gastronomii i ?rooukcjl. Kierow- P<>Łud.ni~ Anglii. Dwte osoby poni>Omyslu Mięsnego w Lodzi w Prze- nicy i bufetowe zajmowa1i .się ?iby sly śmierć. a 60. które dozna!y swku lub uleg<Iy z,atruo;u, oowiezionio
twórnJ „C'' - Nowe Sady (przyul. :.em kradzionych przetworów,
Pt:'7.€d sądem cz;ęść oska.rtoeyol:i
Elektronowej 3). Owa rewizja prodo s:w>tali.
blemowa prre.-.rovladz:ona przez. re- sklada1""cych wy3'aśnienia p_..,,,..,.,.a-.
,
•UJ~·„
...
,..
widentów Centrali Przemysłu Mie- la się do oopetnienia za.t·.u.1canycb
że i~ czynów .. 1~cz k~<otionowała ilo-'.;
<mego w. WarszaY'ie ujawniła,
do śc1 i :-vru:tosci prz;yp:sane im a:ktem
w ~kr~1e od Wl.OISny 1972 r.
(tar>
kwietnia 1974 r . grwpa pracowni- ookarzenta.
ków przetwórni .,C". a t-0: maga· 1)
ze .-;tr
(D()k<>ilC'Zf' r> ; 0
zymerow. brygadzistów. wagowych
kretarza KC PZPR, EdwaTda GierJl. ,
~I.
i pracowników fizycznych. ws;pól- U
RFN w Helsinka z kanclerzem
WY~.UKOW
nie z konwojentami i kierowcami nron1na
kach.
i
M.
p
Woj. Przrosiębiorstwa
• Wczoraj n.a trasie E-16 w LućHa11Łódzkiego Przedsię-bion;itwa
na Komuni·kał
d!u Wewn. w Lodzi dokonała kra- miexzu PI"ZY gosp.odzie wybiel(}
dzieży co najmniej 48 tys. kg róż~ jezdnię 5-letnl Dariusz W. (Lućm!erz
I I,OSOWANlE
nycb wędlin i B tys. wędzonek war 9ls~ i>;pad~~ ~t;dz'ajice!(o
, l9.
na ychs
o
".
tości 3.500.000 zł ora:>. lł}--20 tys. „
22, 31, 3 ~
4
ban<ierola: 023850
wylooowana
śmierć,
kg mięs.a wartości powyżej 400.000 lni>astx>wą
• W Pa:61anicach przy zb.iiegu uLic
~ z. innych przetwórni.
1ll LOSOWA.Nli:
Partyz.ancklloej t Traugutta klerowca
"· 11, 15, 2-0. 22
z uwagi na rozmiar sprawy (16'8 motiocykla FA 60?3 Kazimierz M. ooosób) i z przycz_,,.,, techniczn"ch, trącil na t>rze:lśoiu dla piieszych AnwyJooowana banderola: 224746
tonlei?o s. lat aa. Pieszego prze"wleJ
·'"
P.P. Totalizator Sportowy zawiaśledxlwo rozdzielono na kilka spraw. z;~>no do szoitala
damia , ze w zakładach Toto-Lotka
Pierwsza z nich. inaugurująca nie
• Priv zbiegu u1'.c WieI"Zbowej 1 z dnia 14 września 1975 r. stv.ieriako serie rozpraw ądowrch obej
muje jeden z zesi:>olów pne~tęp- Jar.aci;a kierowca „stara•· . rw 6128 dzono:
losowanie r:
Le.szek D. nie usza.nowar p1erwsze1\h ··kt d
9 rozw. z s traf. prem. _ wygra
zdeczyc .s a. a.iący_ się 1: wagk?v;e~o. . stwa przeJruzdu l spowodował
1erow- rzen:e z motocyklem ;H 6984. Moto- ne po IB0.791 z/
k~:>n,wo.ientow: ltier~~co_w.
219 rozw; ·z 5 traf: h~·kl. ,_... wyll!kow .s.klepow (Loozlnego Prz.ed- cyklista d<>znal w wvł>adku ob!"ażeń
.
grane po około 7.000 u .
(kl)
siębior&twa Ha.adlu Spożywc go - 1i onebywa w szpitalu.
10.561 rozw. z !i trafieniami - wYgrane po 2ll zł ·
161.893 rozw. z 3 trafien1ami - vry
grane po 14 zł
losowanie n:
'IV-yg·r a1 rozw . 2 6 trafieniami na !.OOO.OOO zl
88 rozw. z 5 traf. zwykł. ~ wygrane po około 17.000 zł
Slovan Bra.t~"ISl!a>wa - Derby ooon5.555 rozw. z 4 trafieniami - wygrane po 406 zł"
ty l :O (jj:O)
rozw z 3 trafieniami l 05 102
Bohemia.rui
GlB<'lg'ow · Ra.ngers
\.V}„grane po 22 zł.
Du!)Jin ł>l 1ea).
CSKA Sofia - Juvenmn. Tll>rY'D 2 :1

wczoraj' na kilkudziesięciu boiska.eh naszego kontynentu odbytegorocznych rozgrywek o
ły się pierwsze mecze w l'a mach
o prawo
walczących
europejsltie puchary. wśród 128 drużyn
startu w kolejnych spotkani ach pucharowych zualazły się cztery polskie zespoły.
Polski

1

Ruchem Sił
PPD>. a
tym także
Zbrojn;•cb. Utrzymują ii.ie również
różnice udań na temat sytuacji w
środkach masowego przekaizu i no
resortów pracy,
minacji s.zefów
traMpo1·tu i łączności 0Ca2 oświa<ty.
Obserwatorzy polityC71ll.1 w Liz-

I.~

Pierwsze niespodzianki europejskich pucharów
Mistrz

I

~

• Zwycięstwa · Ruchu oraz mieleckiej i rzeszowskiej .Stali
• Porażka wrocłalvskiego Śląska w Goeteborgu

rozgr_omił . i to w _spacer.'.'wym wręcz

Najwięk.sze s.p<>ry nadal wywotek miniluje &prawa podziału
Przedstawiciele partii
s.terJalnycb
(PPD)
ludowo-demolrratycznej
; -.~
·
·
kać
w
wzęreJ .m.ei~·c
p-ragn:ą uz~~ .
rządzie, ni~ .1 est pr~~.v1dz1ane. dla
Przed\9taw1cieh partu lwmumStty.

·~'~

„Uniwersalu" oodkreśla_
wego kłoootv
wszs:vtkim
jąc przede
wynikające z nien:"tmicznych dostaw producentów. Co bv iednnk
nie u!e;ra
nie powiedzieć, łedno
watpliwości. Tylko nowoczesny
dynamicznv. odformalL
handel zowany, zorientowany w fakt:vcz.

nfz

PODEJMOWANE PRZJ!;Z DESYGNOWANEGO NA PREMIERA
PORTUGALII, ADMIRALA JOSE PlNHEIRO DE AZEVEDO, PRóBY UTWORZENIA 6 RZĄDU TYMCZASOWEGO, NIE PRZYNIO'SLY
DOTYCHCZAS OCZEKIWANYCH REZULTATÓW, SKLAD GABINETU
NIE ZOSTAL JESZCZE UZGODNIONY Z POWODU MANEWROW
STOSOWANYCH PRZEZ PARTIĘ LUDOWO-DEMOKRATYCZNĄ.

U'

I

podziel.iła

młodzieżowy.

lecz

może

t-0rzy, w pnz.yipa~u g~yby wszystikie parh~ zgodziły. sit~ na ~liałałnośc tak1ego koml'tetiu. oz.na.c:z.ałol;>r to, że zoo.tal dokonany pow.azmy krok na drodre d<> przclamania kryzysu W Libanie
W środę w południe wznno.gta się
w dzie1n.icacll
ZDOWill strzelanina
po!udntowo-wschodnich Bejrntu. Ra
że
dio libańskie po.i!nformowalo.
„szczególnie niebezpiecznymi rejonami" c9 __ dzielnica ""t'udnioiwo.
.-~· . .
. ,
~
ws:chodnia Be3ru.u oraz częsc dzrel.
tej
nicy pólnocno-wschodniei w
ostatniej „uzbrojone elementy" zbu

23 OSO·by na ław1·e n.skarz·onyc.h

pomysłv.

przemysłu.

odbiorcy.

Nie
jest
Potrzebny
bez
równie nowoczesny partner.
rusz - przemysł.
którego arni
mieli
Dobrze wiec. że oosłowie
v1
SPOtkanla
okazje - J)Odczas
Zjednoczeniu Przemysłu Dziewiar_
.
•;.
t
d
k'
s 1ego - pf'Ze s aw1.; swoie uwae: I
(at)
i spostrzefonia.

sam •ocz:vwiście.

.. Centra.lu" przekona_
w
ta że można rzeczvwiście w ·s P ó L
z producentami.
p r ac ować
im . "
k l k i
da wzory
.
kpodsuwaJac
ne 0 e n
upuJąc „na pniu
cle młodzieżowe. Warunkiem P<>djest. iak. się
stawowym sukcesu
okazało. odformalizowanie uciażlL
orowej często dro~i: oomvsł h d l
t
d
· · t · d ·- ·
ucen - • an e ·"
T rud no oczvw1„c1e w1er z1c. ze
wsz.vstko jest idealne. ale .. oierw_
sze lodv" zostały iuż dawno Pr?:e_
łamane. Rezultatv znamy I cho~
.
.
.
.
me_.?wsze ieszcze„ uda1e si~ nam
W pełru u. a.
wnsc z .. Centralu
tysfakc,ionow.an:vmi <Te „rozmiaro_
wzorów
wzrosty"! Ta monotonia
uwag należv
i Jrolorówl) to \>7iele
·
• •
adresem:
innym
kierować ood

mieszkań

młodell!o.

ootrzebach

wymagające1w
stworzyć rynek

łódz.kim

0

zbudować

Ił

.

li

~~1.fc~nt~~~~CJUbę~zi:ię~s~f'.y~hc~~ fo~

rozwój naszego przemysłu materiabudowlanych, co m. in . polów
400 tys.
ZWOii
nit w tejo pięciolatce.
więcej
Edward Gierek mówił równiez o
aprawach związanych z zaopatr:ieniem rynku wewnętrznego, a także
wyjaśnił szereg zagadnień związa...l:'urzrye-.
nmyycshłu zi r1toezr"en'Ojoewmej tycjhnfbrar~tnrzu·
•
""'
a
które cha,rakterystyczne są dla wiei$laska.
koprzemysłoweyo re""onu
..,
„.
re ację z udzielcmych
Obszerną
przez I sekretarza KC PZPR odpowiedzi na pytania uczestników zepartyjnego kopalnl
brania aktywu
opublikujemy w
„sosnowiec"
najbllższych dniach.
z gorącym aplauzem zebranych
spotkały się słowa r. sekretana KC
0 pCYtrz~ble wzm?żenia wysiłlrn, aby
.Jak naJefektywruej pracować w ostatnlch miesiącach bieżącego roku
wię.kszym dorobkiem
I z jeszcze
powiotać VII Zjazd partii.
Konkretńą odpowiedzią załogi kopalni „sosnowiec" na to wezwanie
Edwardowi Gierko1vi
był złożony
meldunek: Na ostatnlm posiedzeniu
w ramach czynu
KSR górnicy z,iazdowego - postanowili podwyższyć swoje dotychczasowe zobowlązanie o 10 tys. ton węgla, co ozna~~~ ;~kuw 0 s~m!t~s 'io~b!,1:c/J. 0
•
~
przewidywały plany.
Tego oo.mego dnia w godzinach

.

:Rzą~ L~ban&k1 P?Wz14} w ś~ę
decy1z.1ę o pmvotan1u tzw. kom1<tetu
narodowego ~ Przew:odniotwem
premiera Raszida Karami.
Jak oświadczyl miin.ister sprawiedliwości Abdel 05.5eirane, komitet
narodowy będzie się składał z reparni
„wszyistkich
prezentantów
politycznych i przeanalizuje rno:i:liwość doprowadzenia do zgody na~
rodowej". Jak twierdzą obser<\va-
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Każdy

z nas na własny sposób ocenia dorobek ostatnich lat i każdy przykłada do niego inną miarę. Dla młodego małżeństwa miarą osiąg
nięć będzie np. możliwość łatwiejszego zagospodarowania mieszkania, dla pracowników przemysłu lekkiego nowoczesne maszyny, lepsze warunki pracy, dla spracowanej, steranej iyciem kobiety - wcześniejsze przejście na emeryturę.
Jedno jest

niewątpliwe,

bezsporne - bilans
przewyisza
wszystko co robiliśmy w całej historii Polski Ludowej. Możemy o tym przekonywać się sami na każ
dym kroku, ocenia to z uznaniem cały świat, mówiący i piszący o Polsce. jako o kraju dynamicznego, harmonijnego rozwoju, imponującego
rozmachem podejmowanych przedsięwzięć.
dokonań kończącego się pięciolecia

U.DUJEMY DRUGĄ t.OI>Z. Wymaga to nie tylko dużych

Włączając się

w nurt zapoczątkowanej na
XVIII Plenum KC PZPR dyskusji przed VII Zjazdem
partii nasza gazeta pragnie udostępnić swoje ła
my wszystkim Czytelnikom. Zapraszamy do dyskusji pod hasłem

nakładów, olbr:eymich ilości małemłów budo.wla.nych i
pr~ ludzkiej, ale także i placów
budów.· A prawdę
mowiąc nie bardzo jest gdzie tę drug1i Lódź
wznosić.

Chochi przede wszystkim o tereny uzbrojone. Nic też dziwnego,
że . wyk~tuje się kaźd:\ działkę, każde wo.Ine miejsce,
by
WC:ISD:\Ć Jakliś nowy blok. Ta skrzętność, ta o.szczędność powinna mleć- .Jednak. jakieś granice. Inaczej bowiem do.idziemy do
'WZ!IOSZ~rua. wspołczesnycb studtzień między blokami. O ile studnie ·~.odworzowe z Piotrkowskie.i, Kilińskiego itp, t-o spuścizna
hlsto.rii, rzecz skaza.na na zagładę o tyle te nowe studnie JeśM do nich dojdzie - na.zwać mot.na będzie wyłą.cznie pięłnem
naszych czasów. Tutaj już usprawiedliwień nie bęlhie.
Ko~etny przykład. Dziwonią -do nas Czytelnicy protestując
P~eciw!to wz:n~iu w icli sąsiedztwie wieżowców (bo zasło
n1 się 1m. np. widok na pola, bo bętl'Zie większy ruch itp.).
Spi:awdzaJ.:\C stan istniejący dochodziliśmy bard-zo c:zes.to do
~1oslru, ~ kaiiiy deklamuje o swoim przywiązaniu do mias.ta.
ka.żdy ~hc1al!by mieszkać w pięknej rozbudowanej Lodzi pod
warunkiem jednak, że rozbudowywać się ona bedzie wszędzie z
wyjątkiem· sąśiedztwa jego bloku.
Czyt.elnicy, którzy z Karolewa do nas zadzwonili w podobnej
sprawie mieli jednak rację. Chodzi o ulicę Kowieńską na zaple~ M. Fornalskie.i Na bardzo ciasnym placyku wciśniętym
pomiędzy trzy blok! wmosl się następny.
Istniejące
bloki
~ bloki niskle - pięciokondygnacyjne. Wznoozony aktualnie to
Jedenastokondygnacyjny e;mach o wysokości 36 m. Staje (w tej
chwili budowlani montuja pierwszą kondygnacje) w odle~loścl
tylko 20 metrów od każdego z trzech stojących stazych bloków„.
Kiedy budowlani rozpoczęli 'wykf1P pod blok. mieszkańcy bloku 44 A przy Fornalskiei (to jeden z zai.n teresowanych bloków)
inteligentnie i błyskawicznie zorientowali sie. że nowy !!!nach
zastóni im słońce. Nie tylko się zorientowaIL ale potrafili 1
zad7.ialać ...
W rezultacie - ba.rdzo szybko - doszło do zmiany zaloźeń
urbanistycznych. Jak nam powied'Liano na placu budowy - zrobiono drugi wykop - obracajac fundamenty bloku o 90 stoi:mi.
Blok nowy. inacze.i oolo7.ony, nie or.zestając byc! uciążliwvm dla
mieszkańców (bo blisko} nie zabierze im jednak światł:i. Zai::łoni natomiast śwfa.t mieszlkańoom dwóch następnych bloków.
A przypominamy, że blok ma 12-kond.vITTJac:ii ! stoi w odlel!'łości
zaledwie 20 mod wszystkich trzech bloków... Istnieja p.olskie normy mówiące o od:l~łościach między dmnami. Zale7.a one od
'Wysokości domów. kierunku padania promieni slone=ych it:o
Wydaje nam się, ze w tym wypadku oolskie normy 7'0l9tal.y
zlekceważóne. Ocz.:vwiście wiemy. te oapier cierpliwY i na Papierze można wszvstko udowodnić. Na olanie sprawa wv~la'!'.la,
powiedmrv. wzirlednie. Ale na olaC'U! Trudno narn w tym wypadku zapra'!zać na olac budowy tych. którzv oodpisa1i się nod
tvmi zmianami ttrbanlstycz.nymJ · iako. że w dostęnn:vm na placu
budowy e~zAmplarzu dokumentacji zmiany są naniesione. ale
podpisu nie do..<'1'Jt.Jkaliśmv się. Zimim jednak odezwą się .. no?:yee", rad?.:imy wintere~wanym pneiść sie na plac budowy bl<>ku 19 przy ut Kowień~kiej.
zecz jednak nie tylko w bliskości bloku, nie tylko w
za.braniu promieni słonecznych Jest jeszcze jedna sprawa bardro istotna, tym razem dla przyszłych mieszkań
ców nowo wznoozonego bloku. W pierwszej wersji mial
o.n stanąć wzdłuż osi. północ-południe. Mówiąc normalnym ję
zy'ki.e.m oznacza to, że okna mi~kań wyehodzilyby na wschód
i zachód. Czyli, że wszystko w porządku. Byłoby ta'k. jak się
powinno budować i jak sie buduje w nowych osiedlach. Dopuszcza się możliwość w:moszenia bloków o oknach skierowanych na i><>ludnie, -czy pó1noc w . wypadku plomb, i tam gdzie
nie można inaczej. M.ieszkania są bowiem - mimo powiekszenia metrażu - ;e.szcze raczej małe. Co oznacza na przyklad
cias.na kuchenka, nagrzana słońcem od jedenastej do si.edemna.s.tej wie każda gospodyni... Oo znaciy nagrzany jedyny pokoik w mieszkaniu n'P. M-2 w .upalne letnie miesiące zrooumie
tylko too, k;to to prz.efywa„. A po zmianach usytuowania T\Owego bloku (jest wznoszony wzdłuż osi wschód-zachód ma
więc okna wyląC2Jnie n.a pólnoc i południe) połowa pokoi bę
dzie miala ~iatlo słoneczne cały dzień druga połowa - nigdy,
Aż 11 lmchen będzie wystawionych na nieu.o,tające działanie promieni słonecznych„.
Zło jest tutaj jedno i zasadnicze: konieczność wykoi-zyst:vwania w Lod,zi f,oo budownictwo mieszkaniowe każdego centymetra
kwadratowego uzbrojonego terenu. Tam gdzie są niedobory dochodzi najłatwiei do · nieprawidłowości wszelkie~o typu. Najprościej 'oc:zywiści~ byłoby nie wykorzystywać owego placu,
zresztą malefrkiego, na budowę nowego bloku. Skoro jednak doszło do tego, przydałaby .sie jednak nieco wi~ksza rozwaga w
„poprawianiu" .sytuacji. W tym wypadktl poprawiając w s'1)()5Ób
względny lOlka:.Vrom jednel?o bloku, uogorszono sprawę lokatorom dwóch bloków, nie mówiąe o lokatorach nowego wznoszo..
nego.

Istnieje naszym maniero jedno Jedyne wyjście z tego impaSl\.I:
trudno oczvwiście przy tym postępie robót apelować o zan,techa n ie oud-0wy w ogóle. Mo~emy oos'tulować zatrzymanie się w
-tei budowie na niatej kondv!!nacji„. Tutai oczywiście odezwą
eię budowlani. Wiadomo. zwieźli na plac już wszystk;e prefabrykaty. mają zor~anizowane 7.Aolecze i co naiważniejs.ze przy
obecnym napięciu licz.ą na oddanie b1a1m 12-kondy~nacvinego
a nle piecio.„ a więc na wieksza ilość izb. Oni sa rm:licvml
tylko r. ilości iw a nie z faktu. że blok-u nie buduje si.e tylko
na jeden rok.
Przypominamy, że w tym domu l sąsiednich mies-zkać będą
ludzie dziesiątk.i lat. Za dziesięć lat nikt nie będzie nikogo ovtal patrząe w studnie POWS.tala miedzy domami o dzi;:.ieisze
trudności z placami budó rv. Będzie tylko Po prostu myślal o
dzisiejszych budowniczych to samo, co my o przrowojennvch.
Mam tu na myśli nie tylko budowlanych. którzy dom montują,
ale takie architekta. który dom ustawiał na µlanie. te~o
który to P<>P't'awiał. tei;o który ?:atwierdzal, mam na myśli i inwestora. Mam takż.,, i na myśli Stowarzyszenie
Architektów
Polskich - Oddział Lódzki, który ostatnio jakoś niepokojąco
przydchl:„
Rozipisalam ~ię tak .szeroko o tym Jednym przykładzie nie
ty1ko dlatego, że sprawa jest istotna dla tamtejszych mieszkań
ców. ale dlatego, że jest istotna dla calej Lodzi. Głowy bym
ni-e dala za fakt. że podobna. S'Prawa przy istniejącym pośpiechu.
potrzebach mieszkanio-wyeh. braku placów budów, nie wyskoczy
gdzie indzie.i ...
A na

zakońe7.enie prz.ypomina.m. Ile
ciasną zabudowę 06iedli

zakładający

'f:rzeblł um ieć

z

nonn.a.tyw urbani&t:rcziny
J)rzeetal
ol»wJazywać.

tń!/o korzystać.

ALINA PONIATOWKA

SUKCESY OSTATNICH LAT
Piszcie do nas, Drodzy Czytelnicy, co uważacie
za swój i kraju największy sukces? Jak pomnożyć i wzbogacić nasz ogólnonarodowy dorobek,
na który s.kłada się przecież dorobek poszczególnych miast, wsi i osiedli?
Zapraszamy do dyskusji. Czekamy
listy. Najciekawsze wypowiedzi
kować

na Wasze

będziemy

publi-

na naszych lamach, odpowiednio je ho·

norując.

obecne:! pięciolatce w roi..
wói i rozbudowę
naszej
gospodarki narodowej zainwestowano więcej niż w
calym poprzednim
dziesięcioleciu.
Z tego nakłady inwestycvine w

V

W

przemysłach

produkujących

śro<L

ki konsumpcii wyniosłv 220 mld
zł, o 75 mld zł wiecei niż pier·
wotnie planowano.
Rezultatem je.s.t wzrost dostaw
towarów na rvnek o oonad 79 proc.
Poprav.ri.ło sie zaopatrzenie w do_
bra trwałego użytku. Rozszerzył
sie asortyment towarów. p0prawiła
ich iakość
i przystosowanie
do gustów konsumentów.
Ten oostęp można było zauwa_
!yć na tegorocznvch międzynaro
dowych targ.ach konsumocvinych
w Poznaniu,
będących
iedvna
w swoim rodzaju witryną wvsta_
wowa naszego kraiu na tak duża
skale. W Poznaniu można przv
tym dokonvwać ocen w bezoośredn iei konfrontacji
z osial!nie_
ciami innych krajów. Właśnie na
tle ofert naszych bliższvch i daL
szych sąsiadów, a także zupełnie
dalekich nam państw.
możemy
wyrobić sobie zdanie
o tym co
osiągnęliśmy w
czasie minionych
pięciu lat.
W dziedzinie produkcji
dóbr
konsumpcyjnych dokonał sie poważny p0stęp. Widać
to np. z
barwnej, gustownej i różnorodnej
ekspozycji
przemysłu
lekkieE!o.

rednia paca w Po ce
y
w b'eżącym
roku około 3500 złotych i b d ie
onad 12 O zł
yższa niż pięć I t temu.
topie życiowej decy„
duje j dna
ie ty e sam
r 1bość portf la, ile rodzaj, ilość I ja
arów, j k"
ożemy nabyć,
po opłaceniu kosztó u r yman· Zal. ży o zao
w rtykuł
azywane konsumppatrzenia ryn
cyjnyml.
czonych (niekurczliwe, wodoodporne, niemnące itp.).W
dostawach
stale rośnie udział towarów no_
wych,
Kolejnym ootentatem
w dzie_
dzinie dostaw
rynkowych
iest
orzemysł maszynowy.
Znakomita
większość w dostawach te~o resortu stanowi ,;przęt zmechanizo_
wany dla gospodarstw domowych.
;i
wiec lodówki. pralki. od.kurza-

mówią o tym oferty
przemysłu cze, miksery, maszyny do szycia
maszynowego i innych branż.
itp. Aktualnie na rynku oolskim
Ale sarn widok np. soorej badż znajdują się niemal wszystkie
co bądż rodziny POiskiego „Fiata". rodzaje zmechanizowanego sprzętu
czy najnowszych modeli zmecha_ l?OSoodarstwa domowego spotyka_
nizowanego sprzętu gospodarstwa ne na rynkach europeiskich. Jed_
domowe,!!o nie wystarcza. Trzeba nakże potrzeby w te.i dziedzinie
w tym miejscu sięE!nąć do suchych sa wvższe. stad też sooro
towaliczb, które naileoiei odda.ia isto- rów tego rodzaju (m. in. lodówki)
tę rzeczy. Zacznijmy
od przemy_ musimv importować.
siu lekkieE!o. aa który w tej 5-latce przeznaczono ok. 70 mld zł.

Dostawy z fabryk
te.i brnnży
tym rCJku
POnad 20
rynkowych
dostaw.
Produkcja niektórvch
wvrobów
jak np. dvwanów
i chodnikóv1
zwiększy
się
w br, o
noaąd
83 Proc. w oorównaniu z 1!170 r ..
a wyrobów dziewiarskich
- o
prawie 75 proc.
Przvbvwa m;?
tylko towarów. ale zwiększa sie
ich asortyment i peprawia iakość.
Przemysł dziewia-:ski coraz
częś_
ciej stosuje np.
nowe
rodzaje
przędz. w orz emyśJe
włókienni
czym systematycznie zwiększa się
ud~iał tJc&ni-n ~lachetnie wJlkon_
stanowią w
proc. całości

1. Kam.plnows l
Podobnie nie zasookaja ia leszcze
w pełni szvbko ror.nacych ootrz~':>
dostawy mebli.
których w tvm
roku znaidzie sic w nasz1•ch ~kle _
pach za sume Ponad ~.3.~ mld zł.
Poprawe powin nv przvnieść la ta
1976-1980. k:ied v msza
fa brvki.
których budowe rnczelo pod koniec tej 5_latki.
·
Specjalny rozdział
na polskim
rynku stanowią samochody oso_
bow11. Do 1970 roku prodiumwano

i<:h niewiele (65
tys. rocznie) l
odjęty w bieżacei
t>1ęclo
nie przewidywano korekt tej gałe
ciolatce wysiłek inwesty _
<!li produkcji Zmiana oolityki go.
cyjny na rzecz
rozwoju
spodarczei po 1970 r. uwzglednia
produkcji
rynkowej
życzenia społeczeństwa
w
tei choć przyniósł
bardzo
wyraźny
dziedzinie. Zwiększono
znacznie wzrost dostaw - nie dał ieszcze
produkcie samochodów
w war· pełnego rezultatu, W szeregu dzie·
o;zawskiei fabr:vce na Żeraniu. W dzin rynek jest
nadal
rynkiem
Bielsku Białej
i Tychach trwa producenta a nie - iak oowinno
rozbudowa fabryk
samochodów być - konsumenta. Wiele obiekmałolitrażowvch.
tów iest w budowie. Zostana oddane do seryjnej produkcji w la_
tach następnych i dopiero wówczas
soodziewać się można istot.nei poprawy. Budowane obecnie fabry_
ki nie będa zreszta jedyna
bazą
produkcyjna dla potrzeb
handlu
wewnetrznego.
Na
unowocześ
nienie i rozwiniecie Produkcii ar_
tykułów o wvsokich walorach użytkowych orzeznac-zone zostaną w
naste1:mym 5_leciu koleine środki.
Dają
temu
wyraz Wytyczne
Docelowa zdolność produkcyj_
Komitetu
Centralnego
na
VII
na Przedsiebiorstwa
w Bielska
Zjazd
PZPR.
które
na
jednym z
Białej wyniesie
200 tys.
sztuk
celów
„Fiatów 126p" rocznie.
W tym Pierwszych miejsc wśród
roku fabrykę opuści już 35 tys. Społecznych i l(OSPOdarczych przytych samochodów. a także 36 tys. szłel(o pieciolecia stawiają ooora_
„Syren".
ŁacZ11ie
z produkcja we zaopatrzenia rynku.
f'SO na Żeraniu produkcja samochodów osobowych w Polsce wy_
Dla osiągnięcia tego celu
poniesie w tym roku uonad 200 tys. trzebne będą nie tylko nowe in_
sztuk, z czego na rynek przezna- westycje. choć bez nich nie można
cza się ok. 102 tvs. Zaopatrzenie sie obejść. Równie ważna sprawa
uzupełnią
dostawy
samochodów iest lepsze niż dotvchczas wykotmportowanvch.
rz:vstanie naszego maiatku w po_
staci nowoczesnych maszyn i uPrzewidywany
dalszy.
szy'oki rządzeń. o które
wzbo!?a.ciliśmv
l'ozwói motorvzac.ii sprowadza sie się dro.l(a kosztownvch zakun6w.
do teE!o. że w 1980 roku na ieden Praktvka wvkazała. 7.e na tvch
samochód orzvoadnie w Polsce '!O właśnie
nowych
urzadzeniach
osób. a w roku t9f!O - 7 osób. W można produkować ró •niei
toskali światowej
nie sa to dane war zły. nie :maiduiacv nabY\\'CY
imponuiace. ale trzeba
oamietal; i zalegaiacv ootem magazvnv fa_
o późnvm starcie Polski
w lei brvk i oólki sk leuowe.
dziedzinie orodukcii rynkowe.i. Ó
Tak więc do no~vvch 1t1b zmodużvm - mimo wszsvtko Postę;,ie dernizowanvch fabrvk dodać mu_
- może świadczvć fakt. że oięć simy
jeszcze
solidna
robotę
lat lemu
na icden
samochód v.-szystkicb pracow-ni ków.
przypada.Io w Pollice 80 mieszkań.
eów.,

P

„

Z UKOSA

Brak

PAIQl.STWO P. Z UL. KLONOWEJ, we wmeśnilu ub. r. stali się PQl\loiadaozami takiego iral'Y'tasu, jak telefon. Konzystałi ~
niego u:mial'llrowanie, lecz mimo
to rach'llll1ki rOSll:y z mie&iąca na
miesiąc w za.<otraszającym tempie. Mwy ten zwy.czaj nawet
wtedy, gdy państwo P. bawiłi
na ur!Qpie, a ioh pociecha na
zimowisku.
W lutym br. pani P. 11.81P.isala
w.ięc podanie do Urzędu Tclefonów Miej&e<>wyoh, prooząc o
wyi~ycie przyczyn tego ni€'2'lbyt
mi.tego dla niej zjawiska. Odipo
wied'Zi, jak pnzystalo na ugruntowane, w niektórych urzędach
obyczaje. nie ot.Pzymala. Po mie
siącm złożyła więc kolejne po..
danie. Tyim razem poslruitlkowalo i jud: po 6 tygodniach dowie
dziaiła się, że U11ząd

P

NTU 303·04
o~Gowiada
11110"1.• ''

tej

co-

poświęcają

zajmujący

Nauczyciele,

się

I

I

zapałkach.

po

Wychodząc

się kwitki z
ze sklepu wyrzuca
oo soożyty~h
kasy, opakowania
ciast~ch, patyczki oo lodach. opa_
kowania po cukil!!II'kach. Wszystko
na ulicach można zobaozyć, mimo
A jak
że jest tyle ooiemników.
Przechodząc
wyglądają trawniki?
z jednej strony ulicy na drugą
Idzie się na skróty przez trawni,k .
Depcze S'ie je bez zastanowienia . .
że są wydeptane, to nic takiego.

pon~!

prizesizło

&Dól-

n.as,

OSOBLIWY BLOK
płaci. Jeśli to ·wszystko pisze. to
w lctórym
dlatego, że o miasto
dbać
powinniśmy
mie!lzkamy
ul.
przy
MifE!!ll2!kam w bioku
wszyscy. gdyż tak porządek jak
Mazurskiej 44/46. Jest to ooobłiwy
kulturze.
i brud świadczy o naszej
budynek nie tylko dlatel(o, że ma
o nas miesz.kańcach tego miasta.
leez dlatego, :te
(W) dziesięć klatek,
tylko 4 klat.ki sa otynkowane. a
ALEKSANDE R KURPmSKJ 6 nie. Na pozostałych ciąl?le ktoś
zakłada ruS?ltoWania. a kiedy d'>
akcji właczaja sie I lokato.rz:Y. W.sJaniają ofiln.a w swych mieszkaRATUJl\IY STARY PARK
niach. rusztowania wraz z ekipa
na ła. tynkarzy gdzieś zulkaja na dłue:i
W ubiee:łym tygodniu
'1ie C7..llS.
ukazał
mach .• Dziennik.a"
wolnych
o wskazYWanie
apel
Ponieważ zabawa trwa .iui p6ł.
zazielenić i
miejsc k.t óre można
zbraydla
dosz-ezętin:ie
tora roku.
zadrzewić. Piękna to akcja i włąwszystkim. Do kogo jednak ma...
my odwoły-w-ać sie nie wiemy, bo
a
~półdr.ielcza.
cześć b!oku ie!<!
cześć kwaterunkow<1.

"""'!""'""''"

I

(h)

D. K.i

~
I
'

l,O.VY :\,\ TENISOWKI

Jl - :J:"»
-

czając się do niej ze swej strony
do chciałabym wskaza.'.: teren iuż za_
tyle że
Jestem zieleniony i zad;rzewiony,
innych miast w Polsce.
zachwycony ich wyglądem. ładem w stainie kompletnego zaniedbania.
ulic
i porządkiem. pięknie ukwiecony_ Znajduje się on w reionie
kwiatów Telefonicznej i Pieniny: itdzi~ 1est
~i ulicami. Ni·kt tvch
me wyryWa. n•ie deJ)Cze PO ·traw. pieknv kilkuhekfa,row y oark pe..
nikach. nie zaśmieca ulic. Nic też łen wiekowych drzew, z dwoma
dziwnego, że właśnie Łódż zdo. nie zanieczyszczon ymi orzez ~cle.
.• miasta.br-uda . ki stawami. Myśle. że można by tu
była sobie nazwę
sa''. iak nazyWaja ją ei. którzv stworzyć piękny ośrodek wypoczyukowy. a tymczasem stare nie
chociaż raz ją odWiedzili.
pielegnowane drzewa wala sie i
Osiedliłem się w tym mieście w usychają. a stawy pełne sa nla.
1946 r. ale nie mogę przyzwyczaić mu. gałęzi i gnijących liści.
dewastacji,
się do tych brudów.
a mo~e
nie jest niby
Przyjedźcie, zobaczcie
niszczenia te.ito ro
ich własnością. Lekceważenia oby. uda się uratować i' zagosuodaro.
o ziele!\ ! wać tr>n uroczy zakątek Łod;i:i.
wateli. którzy d~ja
Oni - Jednak
czystość miasta.
(h)
są od tego
wrzeszczą wand.ale Stała czyte1niczka
żeby s1>rzątali. Jidyż za to im s!e

Często

słusznie?

wyjeżdżam

służbowo

Wydział

Gos poda rki

Koin unal nej wyjaśnia...
zapytania- sprawie czynszów za lokale mieszpowierach- kalne (Dz. U, nr 35, poz. 224) opła
Urząd
cają jednak czynsz najmu według
nię
Miasta Lodzi - Wydział Gospodarki 11tawek określonych w tabeli nr 2
Komunalnej i Spraw LokaloWYch za nadwyżkę powierzchni mieszwykładrnię kalnej, o ile nadwyżka ta obejmuprzesłał nam aktualną
tego zagadinienia. Brzmi ona na- je co najmniej powierzchnię naj„Najemcy opłacający mniejszego pokoju w zajm&wanym
stępująco:
czynsz według stawek określonych przez nich mieszka.nlu. W takim
w tabeli nr 1 stanowiące.i załącz przypadku czynsz wg tabeli nr 2
nik do rmporządzenla Rady Mini- oblicza się od całej powierzchni
1965 r. w ponadnormat;ir wnej, a nie od postrów z dnia ·20 lipca
W

zwią~~u

z

liCZlllymj

opłat za
ponadnormatywną

mi w sprawie

końca miesiąca kalendairzow~o,
w którym rozpoczął odbywa;nie
tej służby. W następnych miesiąc;iich wynagrodzelli e zależy. od
lic-oby osób pozosta1ących na jego częściowy.ro lub ca.lkowitym

utrzymaniu.
W sytuacji rodzi,n nei w jakiei
znajduje się pan, 7.altlad jest
60
7,0.bowiązany wypta,cać mu
(h>
proc. wynagrodzenia .
4 DZIENNIK POP1JLARNY nr %05

zł.

Gir&.

ZTA
POC
°"'·

nikt.
ale ty::h 1
ludzie kultur.alni.
Są i ni•
jest znaczna mniejszość. Nie zabierają w tej sprawie itłosu. l!dYż
V: razie zwróc_el!ia uwagi spotykają
s1e z obelga.nu 1 ordynarnym1 wy_
zwiskami. Wandale sieja ..łacinę"
bez względu na ich wiek.

90 tys.

Ale o na~odach d1a tych WYchowawców, którzy całą tą akcją
choc!M Spółdzielnia odkierują łl06i się do nich :z. ogromnym szacunkiem i 1.l2lnlmlem - rzeczyW1ście nie pomyślaino. Na sizczęścle,
jest to sprawa do załatwienia. Wła
dze spól:dzielczoścl mleczarskiej zastanowią się nad tym, w ia:ki sposób usatysfakcjonować i choć w
pracę
części wyna~odlzić brud i.
nauczycieli. populacyzujących wśród
oodzlenną
mlod:zieży szkollnej
ootrzebę picia mlek.a.

Mlecza!rSkiej w Lodzi ·zaże na akcH „S7lkłainka
Pe'Wllli:a
mleka dla ucznia" bairdzo im zależy. Dowodem tego jest czołowa lokaita. jaiką zajmują w kira}u. Trzy
lata temu Spółdzielnia dositattzyla
do łódzkich szkól 509 tysięcy lit·
rów mleka. A w minionym roku
s0kolnym - 1.560 tysięcy litrów,
Dla tych szkół, ~zie mlek.a wypiia się najwięcej, ufundowano na~Y rzeozowe za 30 tys. zlotYch.
llll>· Co mku też przeznacza się 5 tys.

Lubie się prze.lść po mieście i
co spotykam? W park.ach poprze.
wracane ławki, perozwalane po_
jamniki na śmieci. pełno pa.pie_
rosów. a na.wet i b\ltelki oo winie, tuż obok p0jemn:ik6w. A ulijak
mieście
ce w tak dużym
Łódź? Wychodzi się z tramwaju i
wyrzuca się biletv na ulice. Idąc
dalej niedoo.ałk·i papierosów. pu_
nich. puste
ste opakowania po
pudełka

2'.arządlu Okręgowej

Prezes

dzie1ni

DBAJMY O LODZ

j

zł

kich teatrów. Za organizacje S1Pek·
~ s:zlrolillych.

czas mlek.a nie dowieziono. Nadzopersonel kuchenny, aby na
przerwie, mleko było UC!lllliom
podane.
Tym.czasem - jak twierdzą nauczycie~e. którzy na ten wlaŚll\'ie
temat z nami ro=awiali - Okll'ę
gowa Spółdziel1nia Mleezarska ich pracy nie dos·tr:zega. Nigdy jesZCIZe żaden z nich nie otrzymał,
nagrody, bechoćby symboliC'2ll'lej
dącej drobl!lą rekompensatą za ich

rują
dużej

trud.

na ~ody w tematycznym koo·
k;u.mie plastyczmym.
Ponadto Spółdzielnia wyposdyla
niektóre kuchnie szkolne w garnki,
kubki. łyżki wazowe. W ub. roku
na tego rodzaju zalwpy wydala

ucmiowspółdzielni
ooganłzaoją
bądź szkolną lrasą OMJCZęd·
co róikill jakieś
nośd, otreymują
~dy, nierzadko nawet pienięż
ne. Podobn.i e rekompensują nauceycielski trud - dy;rek.cje łód:z·
sik ich,

gową Spółdzielinią Mle=ską stały kontakt. Jlnterweniuią. ieśli na

URLOP PO ARESZCIE
B. S. Ja.ko k:ierowea, mi.a.Iem
w ubiegłym roku wypadek samochodowy. Od '1 maja do 15
czerwca leżałem w szpitalu, ochorobowy.
zasiłek
trzymują-O
Potem do 26 października, tj.
do dnia rozprawy s~oweJ
areSzciie śled·
przebywałem w
czym. Wyrok zapadł skazujący,
z zawieszeniem wykonania kary.
6 Mstopada podjąłem pracę w
tym samym przedsiębiorstwie.
Kadry twierdzą, że utraciłem
· ciągłość J muszę rok przepraooCzy
wać, żeby uzyskac! urlop.
RED.: Zgodnie z. ustawą z
29. IV. 1969 r. o praoowruc:zych
unlopach wypoczynkow ych (Dz.
U . nr 12, poz. 85) o wymt:wze
urlopu decyduje okres zatrudnienia : - albo w tym samym
przerwy, 1ub z
zakładzie bez
niż
przerwami nie dłuższymi,
3 miesiące, - albo w róm~h
zakladaoh pracy, lecz. pod warunkiem, że między romviąza
niem stosunku pracy z j€1d!nym
zakładem, a zawarciem unwwy
o praicę z drugim, nie U!Płynął
ok.re.9 dłuższy, niż. 3 miesiące.
Gdy przerwa- w zatrudnieniu
byla d:llutsza, n1ż 3 miesiące, okresów przed tą praerwą, nie
dolicz.a się jill!Ż do okresów zatrudnienia, od !Mórego zależy
wy:miair urlopu.
Od' tej zasady są jednak wyjątki. Otóż jedną .z przyczyn,
p11zekiroczeusprawiedliwiającą
nie przerwy w pracy i masadniającą tym samym doliczenie
popr:zednie.i;to okresu pracy, jest
areszt tymczasowy, ale tyłik.o w
przypadku jeśli postępowa.nie
lram.e zostalo u.morz.one lub za
padł wyrok wiiew]nniający (§ 1
UStt. 3 ro~r:ządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r.
Dz. U. nr 14, poz. 100).
W pa.na sytuacji ares?it tymczasowy t>rwal ponad trzy miesią<.-e i zaiPadł ~yrok skazują
cy, dlatego ok.re.su pracy ]'.)rzed
areszooiwaniem , nie można doli
czyć do czasu pracy, po odbyciu
(.g)
aresztu tymczasowego .
WYNAGROD ZENIE
H
NA ĆWICZENIAC
T. K.: Zostałem powoła.ny na
ówicrAmia wojskowe w III deka-Ozie czerwca. ląomde na 20
dni. Chciałem się dowiedzieć,
ile procent wynagrodzeni a przy
sluguje mi .za ten okres, jeśli
mam na utrzymaniu d2Jieeko.
Dla ścisłości za.zna.cza.m, że żo
na również pracuje, lecz zara,
bia. trochę mniej, niż ja,
RED.: Praoownik powołany
na ćwiczenia wojskowe zgodnie
z rozporządzeniem Rady Minilistopada 1968 r.
strów z 22
zachowuje prawo do pelnego
wynag·rodzeni a od zakładu pracy, nie drożej jednak. niż do

racy

dziennie prawie 2 godziny.
Bo nie oolega tylko J wyod
łąC2l!l.ie na zbieraniu
UiCZllliów pieniędzy i prowadzeniu
listy, czy wszyscy z nich mleko tep;o dnia wYPili. Utrzymują z Oklri:-

po dokład

nym sprawdze:n1u likladu obliczającego raz.mowy, linii połą
czeniowej ora:z doikumerutów ra
chunk,owych, stwierdził, że wszy
&łlko jest w porzą~ i te wobec tego brak podstarw do zmiany wysokości rachunków lub do
'1'dzielenia bonifikaty.
Od tej chwili państwo P. zaczęli skl"IJIPUla.tnie licz.yć rozmowy, a gdy kolejny czerwcowy
rachunek osiągnąl a5tronOiirliczną .sumę 351 złotych, napisali
do !!las prosząc o radę, ale taką
która pozwolilaby im nie ogła
szając bainkruciwa .zachować telefon.
roopatzywanie
ramin
Tym
&kiaivgi zajęło Urzędowi a·ż 7 tygod
.ni, .za to rezultat okazał się lep
szy od poprzedniego. Przynajmniej dla państwa P. Urząd
stwierdził bowiem waiCfil.ilwe dzia
łanie układu obliczającego rozmawy telefoniC1JI1e i obniżył
państwu P. opłaty za maj, czerwiec, lipiec i sieT1Pień do Zło
tych 100 - czyli do wyrokości
oplaity za ~nament.
Nasza Czytetniczka, a zarazem
abonentka przyjęlalby to roz;wią
zanie rz. wdzlęcznością, gdyiby nie
robak niepewności.
drążył ;ą
Skąd t~ w siaipniu Ui"Zędowi
udało 5ię ustalić, że uklad uszko
dził się akurat w maju? Czyż
by dlatego, aby nie podważać
opinii wydanej przez kwietnio(h)
wych ek&pertów.

Za po mn ian o
o popoloryzatorach?

Do naszej redakcji zwraclla się z prośbą o za.interesowanie się łeb sprawą, gruktóra w
na.uezycieli,
pa
1woicb szkołach kieruje
spolecmte
oczywiście
&keją, ..szklanka. mleka".

podstaw1

Od dłuższego ci.asu szukam dla
syna oierwszokla~istY tenisówek roz_
miar 11-12. Usłyszawszy. ile podol:Jono są zawsze w skleoie „Sto.
milu" przy ul. Zachodniej poje_
stojące
tam. Zastałem
chałem
i tłum
bezczynnie ekiuledientki
klientów bezradnie l!rzebiacvch w
kojcach zapełnionych białymi tenisówkami z jednej nol!i. Na py_
tanie ozy sklep dvsponu ie ooszu.
kiwanvm przeze mnie numerem.
ekspedientka wzrus1yla ramioni:,mi mówiac - prosze sobie ooszu_
kać.

byłem !>I'Zekonany. ie
Zawsze
kailda innowacja niesie za sobą ja_
Tymczasem
usprawnienie.
kieś
co i
dotąd nie moJ?ę p0łapać sie
kłębowiskiem
z
komu dają kojce
pojedyńczycb pantofli. w których
aż do dna musza grzebać stłoc~e
ni. klienci aby v.>yłowić ooś dla
(h)
siebie.
Zdzisław

Z.

najmniejszego powierzchn.ł łego
koju. Np. lokal składa się z 2 pokoi i 1nnych pomieszczeń. Z tego
jeden pokój posiada 20 m kw.,
drugj 17 m kw., w lokalu tym mieszka jedna osoba. Nadwyżka po•
wierzchni mieszkalnej Wynosić bę
dzie 27 m kw.
Do obliczenia powierzchni ponadnormatywn e,! przyjmu.1e się powierzchnię mieszkalną, a nie użyt
kowi\ mieszkania to maca:y powierzchnię samych ł'lb młeukal
nych, bez kuchni, korytarza, ła
zienki ublkacj! t sza.f.
Dla ustalenia nadwyżki powierzchni, za. którą czynsz powinien być
opłacany według stawek ta.bell nr
granicę
górną
się
2 przyjmuie
norm zaludnienia tj. 10 m kw. na
(hl
osobo".

CZWWIEK W NOWOCZESN YM OSIEDLU l\11ESZKANIOWYM - \STANOWI PRZEDMIOT ZAINTERESO WAGO
NIA SOCJOLOGOW I PUBLICYSTÓ W. OGLĄDA
SIĘ, I PRZESWIETL A ZE WS7:YSTKICH STRON, WAŻY JEGO ZAINTERESO WANIA I PRZYZWYCZA .JENIA.
NOTUJE ZAAWANSOW ANJE PROCESU ADAPTACYJSTOPJEŃ INTEGRACJI . PODSUWA
NEGO, OKRESL
POŻĄDANE WZORCE, \VSKAZUJE NlF.DOSTRZEŻONE
MOZLIWOSC l. OTACZ.\. SZEREGtEM URZĄDZE~ SOCJA~YCH, ZIELENIĄ I K\\o'lATAMI.
~ej .zainteresowan ia pne-jawiają natomiast wszyscy cuo
W!ekiem zamieszkałym w starej, pamiętającej ubiegły
. wiek czynszówce - choć do.my z tzw. starych zasobów
. Sltanowią wcią:ż. J~ poważny pr~nt nasze.l mtbstancj1 mieszkaniowe j. W Lodzi ·- plus mi,nus 50 proc. A. że ten
brak dos~teonego 211.interesowania wykazu.ia w ró'll-"!lym stopnLu I a~mmlsttac}e. stare domy stają się nieoostrzeżenie coraz
gorszyrru, twor21ąc złe dzle1nlce po;z,baw:one n:e ty1ko wygód i
szerszego oddech\! ale i perspektyw. Je~1i zaś w <lodatlru w starym domu iakieś urządzenie we.amie awarii. lub zaC'ZYl1a się
myśleć o jego ro.zbióree. los zamieszkalych w niim 1okatorów
stare się nie do pmaoorOS'ZC'Zenla.
IlUSitrują to najlepiej wy;powledzi .samych loka.torów. Pisze pani B. P. z uL Stet"llnga 23: - W paMziemik:u ub. rolru. gdy
zgłosiliśmy sla.be ciśnienie ga?:U, wysłannicy ga-rowni stwierdzili
uszkodzenie pr'Z.ewodów i wyłąezyli dOJ'.l'ływ gazu, uza:leżniając
ponowne podłącze.nie od naprawy. względnie wym. lany przeOd P11:ńdziel"n l ka do dzili gotujemy wlę<:- na turystywodów.
cznej lmchence gazowet Pieczemy w prodiiru, a kąpiemy się
u znajomych przeplatając te czynnośt'.i stałym i interwencjami w
admi;nistracji, gd'ZJie raa: sły.s;zymy - że naprawa tu±, tui. a innym razem, te ga7Ju n ie będziemy mieli już nigdy. bo dom
;przemacwno w najbliższej 5-laitce do rozbiórki.
W domu _przy uJ. Piotrkowslllej 199 od praesiło roku problemem nr 1 Jest woda zalewająca wszy:stkie piwn ice. U 80-letnie-

M

Wstarvm domu

go rencisty pana .T•. G. z uL Te<>fil~~"Słciej 54 dach jes.t bez
pa,py, bo tę w k:w1etn1:u br. zerwał.a wiosenna wichura
W efekci~ pierw~zego kataik:Uzmu mieszkańcy domu' przy ul.
~1oti;kow:s1k1eł 199 mezego pp.7.a węgłem nie mogą trzymać w swoich
p1wmcat"h urn pan T G. choć po pierwszym potopie otrzymał
ods.zkodowani e z PZU n ie je&t w stanie odmalować mie&Zlkmia.
bo przez dziurawy, jak sito dach, woda przez całe lato lala sie
·
ciurkiem do jego pokoju.
Sko:octo;nanie przewodów, zerwanie papy przez wichurę, czy
pr~enukai:1e .wod::r przez ściany budynku nie są kataklizmami.
kto;e. J>?Jaw11y s1ę .d~pi~o w _naszych czasach. 'Bywały i dawni,eJ l mk!t przed mm1 me kapdmlował, a wręcz. przeciwnie możliwie najsp\eszniej usuwał slmtki awarii, aby nie zwiększać
szkód i nie narażać sie na poważniejsze remonty i koszty.
Dziś jednak w dobie wąskiej sp~jailizacji nawet n.aJdrabniej10ze re~racJe j remonty stają się rzeczą mocno skmn1plikowan'ą.
I trwa1ą niejednokrotn ie ju(Ż; nie miesiące, lecz lata. A trwały
by na . pe~no o Wiele dlużej, gdyby udręczeni lokatorzy bezustanme me naprzykrzali się adrmiini.stracil. a ta wykonawcmn.
wtadw<m dzie l~icowym i komu się tylko da. Dlaczego'r Wymowną -Odpow1edź dają na te pytania wyjaśnienia, przesłane
nam na S•kargi wymienione\ wyżej trójki czytelników.
Pisze - Ló<lzkie Przed.s iębiorstwo Ushlg Motory-7..acyj•no-Transpo.rt?v"ych .,Purrnot" - admini.strator domu przy ul. Teofilow:i-kwJ 54. „~ daty zawarcia um<>W)r na roboty dekaT&kie to
z wy'kor.awcą JBSt od 30 sierpnia 1974 r. prowadl.iliśmy
Przedsiębior-&twem UslU>g Remoiitowo-B udowl.anych. ul. Hutora
'.14 c1ąg!ą korespondencję. gdyż mimo naliczania kar umownych
1 skarg składanych do jed!llostki nadrzędnej nie kwapi się ono
do podjęcia pracy. W efekcie dachy budynków produkcyjnych
„Pumotu" oraz dom w którym mieszka pan T . G. ulegają dalszej dewastacji (.po interwencji redakcji dach na budvnku przy
ul. Teofilowskiei !>4 z.ostat wreszc;e naprawiony).
Od usunlęeia wodv z pose".il przy uł. Piotrkowi'-kiej 199 nie
od.żegnała slę też dyrekcja PGM ..Jak wynika bow\ern z jej ze.'>rforocznei;o p isma pq przeglądzie tedmicznym i Mwierdze.niu.
że pnyczyna wfe·wania p!..:nlc są wod~ gruntowe zlec-'.la v.•ykoptojeK.towo-ko '>ztoTysowej na odwodnienie
nanil" dokumentacji
piwnic. Ponieważ ptze?. cały ble'iący rok \oka~orzy nie dawali
znaku życia sądzi!i§my, że i dokiumentae;a jest l!'Otowa i piwnice ·odwodnione. Tymczasem przed dwoma tygodniami zn6''17
podnieśli alarm. Tym razem w PGM nie usłyszeliśmy już nic
o dokumentacji i wodach 1;;n.mtowych. Podano nam bowiem z150la odmienną wersję. a wfainowide. że przyczyna tla leży gdz!e
indziej, w prywatnej PQS~sii Pod numerem 197. w ktćrei pękły
przewody wodno-kanaliz acyjne. Toteż dopóki Prywa.tne Zrzeszenie Wlaścicleli NiemchomO<Rci nie naprawi przewodów. PGM nie
podejmie żadnych prac, gidyż mijałoby się to :z ce1em.
Na.jwięks7-e zam ieszanie sprawił jednak problem poruszony
przez panią B. P. z ul. Sterlinga 23. Jes-icze bowiem w czerwcu
br. Wydział Gos.podarlti Komunalnej i Prze.strtennej Urzędu
Dzielnicowego Lódź-Sródmieście zwracal: się z ofrcia.lnym pismem do dyrekcji PGM o spowodowanie opracowania w jak naj- •
szybszym terminie dokumenfacj.i na wymianę instalacji itazowej oraz przystąpienie do jej wykona-nia, dodając - „z uwagi ;na
trudną sytuację w jakiej znaleźli się lokatorzy. sprawa wymiany instalac.li gawwej jest konieczną i nie cierp-iącą zwłok!".
Po czym, g<ly lokatorzy nabrali już na<lzki. że skofl.cza się ich
kłopoty Urząd Dzielnicowy powiadomił ich w bm.. że wobe<'
skorodowane.i
zam'.erronei rol'lbiór'ki w/w budynku wymianą
instalacji nie będzie wykdnaina. I że PGM Ló<lz-Sródmieście ·
otrzyma! polecenie wyposaienia ws;zystkkh mie.<rz:ka1~ w kuchnie
węalowe.

Obraz remt>nt-Owtij r.&e<>zywistośei, który wyło.nil się ?; z.aprezentc>WMlYCh wyfo,j relacji loka.torów i oric.ialnycb wypo·w:iedzi
pl'Zcdsiębiorstw i insh•tuejl bttdz.i zrozumiały niepokój. Jakże
bowiem może być inaczej. skoro tyle w nim. nieprzemyślanych
de-0yzji pocho·pnych usta.leń. eien.i i beMadności.
A. KULPIRSKA
' ·
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Clili materi.aloweg o za,pl.ooz.a ?,
aktywi·7Juje i wychoswa
do

najnowocześniej-

równającym

jem,
myśli i teclmHti,
szych pod względem
pracowitości i dorobku, praiworzadiności

i porządku.

Nie znaczy to jednaik, że wsrzyscy w
tym jedinakowy mają swój udział. że
nie ma już wśród nas ludzi t.nkich taik
owi wesołkowie lub wandale z żyletką
:-- wałkoni i chuli_ganów, łatk ów
zer z tramwaj.u biernych i z lcl.apkam1
na oczach, pilnujacych swojego, ale obojętnych na dziejące &ie obok nich zło,
zamykająicych się w wąskim kręgu oso·bistych · spraw laik śliima:k w skorupie,
nawet wówczas gdy ich ilngereru:ja, kry·

pasa:

echałam ubiegłej .niedzieli „czterna&tlką". WagOl!l byl stary, ale czysty, górne szyby o1:mswzone jako
słońce tego dnia
że Wl1Ześniowe
dobme przygt!'zewało, p.asa.żerowie zgodni i sobie życzliwi - no, jednym sl:Qwem. sielimka.
Zaniepokoilo mnie dopiero zachowanie
dwóch wYros.tltów i
trojga
dziewczyny. ich zbyt głośny chichot i
znaczące spojrzenia jakimi sygnalizowali
sobie coś, ro działo się pon.ad uaszymi
głowami. Spojrzałam i ja w tę strol!lę
i zobaczyłam przyczynę uciechy wesołków. Nad miejscami przeznaczionym i dla
podTóżujących z
iJniwalidów o~az osób
małymi dziećmi na rękach widniały pokancerowane żyletką napisy, z których
jakiś tubylczy ąotentot PQWY'Cimal dla
dralki poszczególne słowa.
„Miejsce dla osób... na rękach". „Miejczego się tak ciesce dla... lidy". szycie. a może to wasze dzieło? - zw.róclłam się do chichoczących osiłków. Kiedy wysiedli. mój sąsiad z przeciwka machnął tyLko ręką, radząc mi, abym dala
spokó1 „bo i tak nie ma na tych chu" iiganów i obiboków siły".
Na szczęście nie wsizyscy talk myślą
)/
l i czy;nią. Gdyby było inaczej, nie by>, libyśmy tym, czym jesteśmy. Szybko i
J~ coraz pomyślniej rozwijającym się ~a-

J

młodych:

z

~.

postawą

talką

wuje innych? Biemość w . stosunku do
tego co jest nasze i w51Potir1i:, co wa·
społeczne dziś t jut·r~
runkuje nasze
uważam za szczególn,i e ujemne zjawisko
jako, że w konsekwencji pomaga pa;noszyć się bezkarnie tym wszystkim pozo~talośc!om starej mentalności w rodzaju
fut~ego PDt;7l1;1cia kole.że.ńs.twa i loja'.W) ności. które meiedn<'Zo ;uz na'\'.·et
kroczenia stały się oożywką.
Na pew;no lnie tylik:o ów CzY:feJn:iJ>: a są na to liczne również i w redakcyjnej pocz;cie dowody - j'!llS~ tego ?ldania. Swiadomość. że ty i :ia. że my wszy-

M'18JSCe dla l'd
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tyka czy pomoc jest jak najbairdzlej potrzebna.
- Kogo możemy dziś nazywać praw~
diziwym obywatelem? - pisał nie tak
daw.no jeden :z naszych Czytelntków. Czy takiego, który tylko Illie wadzi ni·
komu czy też tego, kltóry oprócz &wej
dobrej i sumiennej pracy ma OCZY otwar
te na wszystko, wldzi i pomaga nawa·
wiać błędy. nie waha się zwrócić iru'.lym
uwagi i pouczyć kh ~Y trzeiba. ma od·
wagę Sik;rytykować i przeciwstawić się
wandalizmu i nieróbstwa,
zjawiskom
lllilll1notrawstwa i lniegOSJ)(lodamości, lamrunia dyscY'Pliny pracy, balagainiarsitw a
i nieporządkom rozumiejąc, iż wlaśnle

51Cyl i lk.a.żdy iz ooolbna decytdulie o tym
:i.alki j~ i będzie nasz byt, iaik będzie
nam się żyło i pawodziło, nie jest obca
olbrzymiej więks'.lJOŚCi naszego społeczeństwa. Czasem jednak nie na tyle itł~boka, by pomagał.a unaoomić sobie zasięg
wyniltających stąd zadań i obowiązków.
Jaik bowiem oceniać się winien pracownlliko ll:ltóry wy11ronuje wprawdzlle n<Xrmę
:illośeliową ·w czaslie swaj dniówki roboczej, ale nie dość p;rzyklada wa.iti do lakości produkowanyc h 1>rze:z siebie wyrobów? Alibo kierownik robóli, który 'W
pogoni za plainem. a co z tym się wiąże
i za wlaSIIlą premią, nie majduje czasu
dla .należytego przygotowania i org~-

.
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Obaj ~ważają się zapewne za d<>:brych
praco~ików. a ty~czasi::m &!tutki JJCh,
umyka.1ącyich kontroli zamedl;lan są oczywlste i dotkliwe. W przypadku pierwszego ll!'liaMviają przedostawan ie się na
rynek towairowych bubli, w przypadku
drugiego - są przyczyiną zalclóceń .~ko?Peracyjneg<? . cykl1!, produkcyj.nego i cza>{lW,Y1:h .. posl!zgów .
Nie są to na pewino mn.iedbania bagateliae w sytuacji, kiedy pot1"Zeba nam coraz to lepszych towarów, coraz więcej
terminowo i bezusterkowo budoW'.aillycb
bloków .mieS7lkallnych, kiedy każda mLnuta s1>0lecznego czasu liczy się na wagę
złota, a ~żda najdrobniejsri a ilość niera.cjonali11ie materia!ów
wy;korzystanyc h
towarowych dostaw.
ograinkza
Tylko z prawdziwie obywatelskiej świa
domo.~ci. bierze się poczucie akitvwności
i zaangażowania spolecmego we wszvsta poprawie naszego żvko ro służyć
ci.a, gospodaixmoś-Oi i taelu. Nie możemy
zasłaruać oczu ani ll.."'Llt gdy ktoś niszczy.
kradnie. Nie wolno
czy
marnotrawi
rozgrzeszając
nam . mac?.ać na to ręką
.~fę, ze me ma n.a zło rady lub. że od
n:mrawiainia są ci ... którym za to płacą".
Miano obywatela i patrio.ty zobowiązu.le. Nie pozwólmy aby r&zwydrzone i
asT?olemne elementy za.kłócały nasz spokóJ i porządek, by niszczyły f.o co wynarodowym
wspólnym,
pr~cowuJen:.ir
trudem. Niech 7,aczna się bać nie tylko mandatu MO lub karza,cego na.dzoru
zi; strony powołaneiro do tego ?;wiel'zchnika, ale i nasze.i obywatelskie.i kontroll. przek&nani iź żadne chul;„aństwo
ba.ł· a.i;a:nia.rshvo. r-ą;y na.ruszf'nie ładu pub:
łicmego nie u.idzie im na sueho.
KRYSTYNA WYRZYKOW SKA·
I

Zposiedzenia Prezydium RN m. lodzi PoR~NNE
~retarm
~
,

--------

do rrunktu.alności
ma zastrzeżeń
ostatnich dostaw nieczywa i reali.
zacji zamówień. Wczoraj rano Otrzymał to. co zostało zamówione:
chleb, bułki anirielskie I maślane.
kaizerki. ciastka francuskie. gra
.. rZ11t" miał. •jak
bam.ki. Drugi
zwykle, nadejść ok. godz . 11.

Od kierowcy z LPTRW - Kastai
?:imierza Zawiasy (10-let.ni
Gier aka
Antoniego
pracy)

dowodach osobistych

Ustawa o ewidencji ludooś<'i i dowodach osobis~ycb weszła
w życie r<>k temu . .Jesuze przed jej wyda.n.iem Wydzłat Spraw
Wewnętrznych Urzędu Afiasta Lodzi wpr1twadz.il :mnia n.v organizacyjue w organ-ub ewidencji ludności: powołano 18 rejonów meldunkowych na ter en.ie Lodzi. Przyjęt o, że ka:i'.dy z nich
obejmować będzie od 30 do 50 tys. micszkaiieów. Powoła.nie rejonów zlikwidowało, k u po:iytkowl mieszkańców, jedno pośrednie ogni wo - ksiątki · meldunkowe. Obsługa obywateli ~ostała
uspra.wniona, a na doda.tek w rejonie meld u nkowYm mozna :za
.iednym wej5ciein dożyć dokumenty potrzebn e do uzysk~a
dowodu osobistego.

E:

n.owego petenta, oo w konfrontacji
z iego życiowymi interesami stać
się może niebaga telną udąfiliwo
wnioski
płyną
ścią. Jakie więc

j

J

Pogoda

wciąż

le t nia .. .

Kl<>poty z ptmktualn00cia dostaw
oieczvwa wvstepuia niestetv iesz_
cze w dalszvm ciaf!U w sklenie
WSS nr 358 orzv ul. Traktorowei
natleszło
49. Wprawdzie W<'zorai
na czas bo o .e;odz. 5.30. ale - lak
każ..
niemal
sle dowiedzieliśmv
de.e;o t v.e;odnia przvnaimniei dwu_
imóżnlenia \V
krl'trt ie wvsteoura
dostawach. faria WMJeśniak. orn_
Harnama. w
im.
cownica ZPB
w koleice oo
ub. !«>h<>'e stała
pieczYWo do ~odz. 7.40. a w Ponied7'.fa łek: bułki pr:i::vwiezlono 'PO
S(odz. 7.

A

W ach

12 wagonów zpapierem toaletowym
przybyło do lodzi

$(

') ~

~(
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Nasz wczorajszy a.rtvk uJ, do_
tyczą.cy · zaopatrzenia Łodzi w
zaowocow a ł
papier toaletowy,
dziś .
i ju ż
ba.rdzo szybko
przychodzi odnotować nam po_
prawe sytuooji. W ciaKu ost aL
niej dob:v do f,odzl pnybyło
12 wagonów z papierem łoale _
w
towym, wyprodukowanym
Bardzie Sląskim. Odbiore!ł t ego
PHPiS - zapewnił
ładunku nas, że dołoży wszelkich s ta'J!IOP&tnve
dohrze
rań. aby
sobie sklepy 11a1>ier _
podlei:-łe
nicze.

nastąpi to na_
Oczywiście. n ie
tychmiast, bo brak tego artykułu
na rynku sprawił. że zapOf;rzebo.
w.anie jest większe niż przy re_
gularnych dostawach. JUŻ od dziś
trzy sklep:v papi~rnicze prowadzić
to_
będą ciagła sprzeda:!: Dllnieru
aletowego. Sa to skleov przy ui.
Piotrkowskiej 20. 90 i 154.
że oorózz
Chcemv zaznaczvć.
PHPiS d}·str:vł>ucja papieru toale_

BELIE'mVSTYK.A

Zurek E. - Gorgonowa
L97S r.. str. 2lll, z! 20
Ed!.gey .J. -

WaJ.i:zlka

Cz;-"t. 1975 r.. str. 255,

zł

11

Z2

Roth R. - Na2wij to snem„ PTW
1975 r.. str. 504. 1.i s;;.
Putrament J . - WybóT OPo·\Vi.adań.
Cr.Yt. 1975 r., str. 75. z! 7
Pauoowa,n.g G. -

POTWanle

Doni

Ag.a.t y. PIW 1-975 r .. str. 216, ?A 2D

Nowaclea E. - Maksymin
Czyt. 1975 r .. str ZB3. z! ~

Trak.

równi eż
sie
za.imuia
towego
Bó:lJNE
„Ruch" i .Dom K~iai:ki". Liczy_
my. że kontakt z PKS mote po_
Larem: K - Tak ?:»lalM Zło. PIW
w zaopatrzeniu llr.'S r.. str. 370, zł 4o5
prawić sytuacje
Z1ns H. - w św!Ecie angiosaslwim.
l>C>dleg!ych im o1acówek
(ptom) WLu'b. .1.975 r .• str, 364., 7'.l 50

Politechnika otr zym a ła nOWll stolówkę przy ul. Wróblewskiego. Siowa p odzięki należą s i ę za t o LódzBudownickiemu Przedsiębiors twu
twa Mi eszkaniowego Nr 1. t400 otób
( wśród n ich - 200 pra cowników PŁ)
mo że jed n ocześni e korzys tać z no·
wego obiektu. Jest t o d obrze wypobud ynek, w
nowoczesny
s a ż ony ,
którym na wypadek zepsucia si ę co·
uln·
urządzeń
używanych
dziennie
stalowano elektryczną kuchnię okr,.
to wą.
W związku z uruchomieniem n"wej stołówki znacznej poprawie uległ o socjalne zaplecze uczelni. Nare·
wi:szcte skończą się dokuczliwe
drówk1 do starych, niewygodnych ja-

w

.

e „Obiektywem po portach Czar n• .o Lądu" - odczyt na ten tem e rz cyklu „Kont~·nenty") - dziś
o . ~oc: z . 18.30 w SDK „Lutnia" (ul.
P r kowska 243).
• ZDK ł.ZPB im. Obrońców Po·
ko.111 (ul. Przędzalniana 68, tel. 673-15)
p rzv.i muje zapisy słuchaczy w wi eku
11 ~16 lat na lektorat języka angielsk .Pl!O ,I stopnia i dorosłych n a lektorat Jt:ZYka niem ieckiego I stopn '"
• . . Randez-vous Z mikrofonem" (Z
hc<ny,ml nagrod ami) - konkun pod
tym ,yt ułem , dla wszyst k i ch mając:vch zdolności woka lne. organizuje
MDK .,Energetyk" (al. P~llt echnlkl
1'1). Zgłoszenia codzi ennie w sekreUł"lacle „Energetyka" w 1<><n. Hl-

e

e

ł

* Kawalerski w1eczor

'był sam w mle-szkaruu . R ychło
go tówki i
stwierdził, że brak mu
bi żuterii łącznej wartości ok. 21 ws.
zł.

nial.

KD MO Górna szybko zidentyfikowała oble panie l ich wspólnika
Józefa N.. nigdzie nle pracującego .
plenii:dz;y l biżuterii
Zrabowanych
(.kt)
już Jednak nie odzyskano.

Koń uratował życie

18-le.tnie.i dziewczynie
Klubu
18-letniej dziewczyoie. która w celach saznaczne il ości
mobójczych, zażyła
środków farmaceutycznych.
Jeden z jet dźc6w tego k lubu wybrał si ę na konny spacer po lesie
łagiewnickim. w czasie p r zeJa:tdiki
się
zatrzymał
wierzchowiec nacie
i s tanął dęba. Zachowanie k onia
który zazwrllclło uwagę jeźdźca,
czął się r o zgl ą d a~ c h cąc zob aczyć co
stało się powodem niepokoj u zwiedostrzegł w p obli·
rzęcia I wtedy
sklch k rzakach nieprzl·tomm~ dziewczynę ...
Jeździec natychmia&& pogalop ował
telefonu i wezwał
do na;lblibzego
Pogotowie Ratu nkowe. Pomoc przyszła w samą porę. Po przewiezieniu
dziewczyny zatrutej silnie lekami do
Justytutu Medycyn y Praey, lldołano
Cb&e)
ją odratować.
Koń ze staduiay Łll d zk i ego
.Jeździecki ego uratowa ł tycie

wczorajszy ra.id wvkanorannvmi
dostawami
mleka i pieczYWa .iest .iuź znacz_
nie lepie.i. to jednak nale:iv dolo_
żyć starań bv nsu na.ó wvstenujace
Jeszcze tu i ówdzie nledociae:nieoia. Niedopuszczalne iest naszym
zdaniem. mae:azvncwanie butele k
z mlekiem w oełnvm słońcu Przed
także
,.Delikatesami". Należałoby
jeszcze raz przeirzet- harmono!!ra~
i oostarać
m:v dostaw nieczvwa
sio abv ooranne bułki nie orzv_
oóźuiei niż
chodziły do <>k1eoów
kilka minut oo godz. 6. Dla wielu
oracv
do
klient ów SPiesza cych
późniejsze dostawv uńi emoż!iw ia ia
p_ieczvwo. Z
zaopatrzenie Sie w
występujących j eszcze tu i ówdzie
ooóźnleń
\cyraźnych i czestych
odoowiednie
wyciągnać
trzeba
wnioski. • winnv<'h · ukarać.
W. KASPRZAK

2f5-7Z

TEATRY
godz . 19 .00

WIF.LKI -

cygańsk i "

..Baron

godz. 16.00
P OWSZECHNY
„Czerwony kapturek"
NOWY - 1todz. 19.15 .Operetka"
o;(Or!z. 20.00 .,StaMAŁA S!\LA roświecka komedia"
.JARACZA - godz. 19.30 •. Kochany panie Ionesco"
7.15 - godz. 19.t& .. Porwa·nle Sablnek"
Ml'ZYCZN'Y - iiodz. 19.00 .. Słom 
kowy kapelusz"
ARLEKIN - godz. 17.30 .. CudoWn:J lampa Aladyna"
Pll'lrOKtO - 1todz. 17.30 „Przygody rozbójnika Rumcajsa"
MUZEA
(Ul. Wli:clrowtalego 36)

SZTUKI
godz. 11-19
REWOI.URUCOU
HISTORII
CV.fNF.GO Cui. Gdańska 13) godz. 9-19.
CENTRALNE MUZEUM WŁO
KlENNTCTWA (Piotrkowska 282)
nieczynne
1'TNOI
ARCffEO l, OGICZNE
GR AFlf"7NE (plac Wolno~cl 14}
godz. 111-17
EWOLUC.JONtZMU (park Sienkiewicza) - nieczynne

zoo
czynne od 9--18 (kasa do 1n
I N

K

A

.,Sędzia z Teksasu"

USA od lat Ili godz. 10, 12.30.

odległy ch
po
dalm rozrzuconych
Nowy obiekt
miasta.
punktach
łącznej
kwiaty
Goździki I Inne
usytuowaino w pob!liżu większośe\ inwar t ości ok. 5 tys . zł zrabował sprastytutów.
wca włamania do szklarni LódzkieObecnie o k oło 2500 studentów Po- go Przedsięb i orstwa Ogrodniczego w
litechniki będzie korzys tał o ze sto- Rudzie Pabianickiej. FunkCJonariuł ówek, eo zaspok oi istniejące potrzeszp z V Komisariat u MO ustalili, źe
by.
nigdzie nie
dokonał
przestępśtwa
i notowany }u:!: w kroniW tym samym budynku zaprojek- pracujący
Rumieszkaniec
kryminalnych
kach
towan o kawiarnie:. Niestety, istnieje
zamierzał
kwiaty
dy. Zrabowane
pł"Ojek
rozbi eżność zdań pomiędzy
:l!amlar
n
te
jednak
Nim
11przedać.
tantem a Sanepidem co do tego, czy zdążył zreallżować,
uji:t y
został
u rządzenie kav.'iarni odpowiada oboprzez MO.
wi ą zującym przepisom. Kiedy poglą
usunii:te
uzgodnione 1
dy zostaną
Puechodnie zaalarmowali pogotojesżcze
usterki, studenci otrzymają
trawniku
na
wie Ratunkowe, że
Jeden. potrzebny im obiekt.
przy zblegu ul. Sienkiewicza I ul.
nieprzytomnych
Orlet leży p! ęciu
lePrzybyły na m iejsce
mężczy z n .
karz pogotowia stwi erdził . że wszyscy oni są pijani. w t ej sy t uacji p owiadomiono ;wo I całą niątkę przewi eziono do Izby wyt rzeźwień . Okaim ieniny na
to
zało sli:, ż e były
15, a pierwsze spotkanie z akompa - trawniku - z braku Innego, odpoPonlewa t.
mie jsca.
wi edniejszego
n' · •orcm 23 września o g-Odz. 15.
zniszczyli i zaśmiecili trawni k, czeZgłoszenia na rozpoczynajljce się
1 w pddziernlku kursy ji:zyka espe- ka !eh JeszczP. rozprawa przed koleranto dla początku jących i zaawan- gium.
sowanych, przyjmuje Biuro zarządu
Polskiego Związku Esperantystów w
Fatalnie z akończył się kawale rski
Łódzkim Domu Kultury (pokój sio
wieczór pewnego mteszkaiica Górne1.
V p!ętro, tel. ZSS-12) w ponledzlałkl; Odwiózł żoni: do kliniki położnicze .i ,
ś r--v l piatki w godz. 18-20.
a sam - zaml.:st spokojnie czekać
Opieki na wiad omość. ż e został ojcem - poi\dminlstracja zes połu
z sta nov.ił skoTZyst a ć z ca łkowitej swoŁódi•Sródmieścle
Zurowotnej
dniem lo lim. została przeniesiona z body. Po kilku
wódkach w gronie
Próchnika 11 do znajomych wstąp!! jeszcze do rebudynku przy ul.
!(machu Ur-zędu Dzielnicowego Łódt staur.acji, gdzie poznał dwie panie.
$ródmieścle przy al. Koncluszki t.
Zap1·oslł je do domu . Po drodze zaadmlnlstracyjno- brali znajomego owych pań i jut
Wszelkie spr&Vl'Y
ekonomiczne nal~y qiłana~ pod nr w czwórki: pili do rana. Gdy gośdn
t~.: 36ł!-lł i 11124.
wruzde oprz)'łomrq g09podan

kilku zdaniach

G09•32

Pogotowie EnergeCyczne
!20-8'
oświetlenia ulic
~53 -11
Po11:otowle ci epłownicze
347-9S
O
PK
Centrala iufOTmacyfna

15. 17.30. llO

Z kroniki MO

Chociaż
zał, że z

WA:tN E TEL EFONY

BAŁTl.'K -

Kuchnia okrętowa wstalówce studenckiej *Włamanie !ID ~zkl~rni * Finał libacii

.

·

03
lnformacja telefoniczna
418. S&&·tl, 19;;. 55
S traż Pożarna
kowe
Ratun
Pogotowie
19
In rorruacJa kolejowa 855-55. W·liO
111ror macJa PKS:
265·96
Dworzec Centralny
141-20
Owonec Północny
Pogotowie wodociąi:owe
83,;·4'
'95-lli
Pogotowie gazowe
Poitotowie Ener11tety~n e
334-31
Rejonu Północ
POJ!:otowle Energetyczne
334-21
Rejonu P ołud nie
Pogotowie Euer,11etyc:i:ne dl:.
odblorc6w onemvsło wycb

d lml:i. tGW

milionarnL

dobrze

całkiem

zaopatrzenie w po·
:Sajlepsze
(pracującep,o w tym przedaiebior stwie od 18 lat) dowiedzieliś1m· ranne pieczywo stwierdzillśmv w
Ze codziennie roz:poc:zY'nają pawilonach W ojewódzkiego P rzed _
si ę,
3. Zableraja siebiorstwa Prz ~mvsł u Pielrnrskie_
swa prace o itodz..
m. In. przy ul. Łanowej
pieczywo z piekarń przy ul. ul. Je- co rzego, Tokarzewskiego, Gdańskiej. ; u l. Lima.nowskieKo.
Jaracza i Armii Czerwonej i w
~fleko rozwożone jest w n ocy I
pierwszym sklepie na swojej tra.
wcześnie rauo jest już we ~:vst_
sle S4 jut o godz. 5.
kich sklepach. Duże zastrzeżenie
sklel)U budził iednak wczoraj widok wv_
kieirownik
J.ak mów.i
WSS. nie ma już także wiekszych l(rzewaiac:vch sie na c;łońcu peł_
mle- nych butelek przed „Delika.tesa_
kłopotów z otrzymvwaniem
ka. Rozwoźone w nocy - dostar_ mi" - m. in. pr:z:v ul. Limanow_
ul. Kwiatowej
czane jest w każdej zamówionej skiego 144. orzv
róg Łanowej oraz przv ul. Rojnej.
ilości.
Sklepy te otwierane sa dopiero o
wczor aJ. w ~odzlnach godz. 8; wątpimv czy ml eko za_
Byliśmy
5.30-7.30, w kilkunastu sklepa-0h kupione o tej porze nadawało sie
spoiywClłych. Trzeł>a przyznać. że
wczoraj do prze1totow.ania.
pie_
na oi;(ół dostawy rannego
O .e;odz. 7.30 nie było iul!: mleka
czyw.a (po ostatnich kryt.ve1.n:V':)h
W w sklepie WSS orz:v ul. Rabien_
punktualne.
są
artY'lrulach)
przei
odwiedzonych
większości
skiej róg Kwiatowei. Sprzedaw_
tuz J>O o_ czvni odsyłała klientbw do sklepu
nas placówek klienci
zarówno
kupić
modi
twarciu
bułki jak i mleko. Tak było m. In. t>rzv ul. Złotno 41.
w sklepach przv ul. Narutowicza
22. O
137. Nowotki 86. Roinef
godz. 6.25 konwojent A. K ominiak
skl eutt
do
przywiózł pieczywo
przy ul. Wschodniej. Wprawdzie
j uż kilka osób <'Zekało w kolei::e.
ale - jak nam powiedziala jedna
z k lientek Ha.lina Szymczyk - na
za_
o~ół nie ma tu kłoi:>O't6w z
kupem rannego oleczvwa.

Mechanizacja cz:ynnow rachubę. Dowvdy trzeba wypełniać ręcznie - i
Poto elegancll:o, kaligraficznie.
trnebni są w tym celu t-iw. pra...,...
ó .
.
b"
.
w
ul. Liman<mrskiei?o
Prz :v
oowmcy 1urow1, .a m w1ąc urz.,....~312, 417 i 314
sklepach WSS nr
wydzra
dla
etaty
dodatkowe
wo
worawdzie
pieczywo , nadchodzi
łów spraw wewnętrznych. Z taz harmono.e;ramem. ale
Zl?odn.ie
kim WJliook.ietn występuje Wydział
nie najwcześniej. bo o 6.30-6,40.
Spraw We°\\'"'nętrznych.
tnech
W iednym tvlko z tych
sklepów. przv ul Limanowskiego
oółkacil
na
75. zobaczvliśmv
trwałości :
chleb o przedłużonei
słodowy, na mlod7iie i razowv w.
sk1eov
rozost.ałe
ooakowaniu nie oomvślałv o stworzeniu "C1b;"l
ścisłości
Gwoli
takiej rezerwy
że w
trzeba iednak powiedzieć.
tvm reionie band"l1 ui;połecmiionv
plekarn1e.
uzunełniala orvwatne
czvnne od e-odz. 6.
praktyczne?

ści nie wchodzi

Wy<Rużanie terminu otrzymania
dodatkowym
sie d<YWodu n ie jest, oo prawda, dOtleudC>l{odnieniem stało
od gliwością proceduralną, ale stawia
~wolnierue interesantów
akiu dostar=ania aktó'W sta- 'interesanta w pozycji długotermi.nu cywilnego potrzebnych do uz;y.
skania dokument ów to't.Sa!J!OŚCi wYdanych przez urząd stanu cywilnego d z ielnicy. w której oooba ubiega ię o dokument.
Jak u.;;tawa przyjęła się w ży
c iu? Czy rzeczywiście obywatele są
us.atySfakc:ionowani prostotą i sz.ybkością załatwiania s praw? Z Wormacji przedstawLO!llej wczoraj Komi.sji Prze.strzegania Prawa i Porządku Publiczne.go R<Kiy Narodomi.asta
wej wynika, że w &kali
w;plywa <l:z.i.ennie za pośrednictwem
re;onów meldunkowych około :WO
wniosków na dowody osobiste. Jeden pracownik przygotowujący dokumenty Wa;amości, tudzież wyl{onujący inne czynności z tym zwią7.a.n e, może wypisać dziennie około
15 d-0wodów. Sk-0ro zatrudniamy 13
µracown.ikó·w we wszystkich dziel,nicach i dokonamy rachunku mnoz e n ia: prarownik razy ilość dowodów - otrzymamy Uoczy11 1!15. Po:ros.tałe wniooki zalicza.my do zaleTerminy wydawania dawogłości
dów w~lużają się i wynoszą juiż
w urzędach d z lclnioowvch 2-4 ty!{odnie . W gm:i,na<'h jest lepiej ...więc lody ma.Jl\ powodzenie
wnio."ków
1.vdzień , ale tam ilość
Fot.:
jest niew~ pótm !ernie mniej.s.za.

a.k wiadomo.

•

•

.
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Przed sklep
Sroda godz. 5.40.
lH
WSS przy ul. Narutowicza
z pieczywem
:z:a:\etdża samochód
Kierownik sklepu I. Solarek, któjuż ,,na postel"'llMu"
jest
t'Y
personelem nie
wraz ze swoim

Dotychcza&owa dz!ała!.noś ć i zdo ocenilo przedłOŻCJ[le informacje Za
byte przez Zakładowe Zes.poly R.ad rządu Miejskiego PKPS na temat
o „Działalności w wkresi e pomocy
świadczą
nych doświadczenia
ich roli, iako operatywnego ogniwa udzielanej mies:>.l>".ańoom Lodzi" oRady Narodowej. Ze.sJ:x>ły zapew- raz zaleciło dalsze działania w zaróżnorodnych
stosowani.a
szerszej kresie
możliwość
niają radnym
zakładach for.n opieki nad podopieCZil1.ymi ko
dużych
działalności w
większą mitel-u ze szczególnym uwi:ględnie
przemysłowych , stwar7..ają
więź rad narodowych z załogami niem osób chorych i starszych wie
pracowniczymi. Prezydium pozytyw kiem. oraz da.lsz.ej aktyi.viucH wyprzez sifków sPQlecznych na t'Z-OCZ pomonie oceni.łó podeimowane
ży
DRN-Baluty przed..<>ięwzięcia w t:-·m cy osobom, których sytuacja
zakresie i zaleciło kvnf,ynuację do- ciowa tego wymai;a .
Prezydium roz.pa~rzyl:o równie.z
tychczaS-Owych prac o r az &populapracy
dotyczących
ryzowanie dośw iadczeń i osiągnięć szereg spraw
DRN na te renie całego w o j e wódz-. RN m. Loozi ! jej organów w okre
sie od 1 .st yczn'.a 1974 r. do 30 czertwa.
prezydium pozytywnie ~a br.
Ponadt o

Zaległości W•••

Pi~czvwo

1

Juz lepiej ale Jeszcze nte

przewodniCUl<.-eKL PZPR,
obraJ{operskie~o
przewodnictwem
Narodowej_ m . I LOOzi - ~olesła.wa
Raay
goPod
dowalo wczoraj posiedzenie Prezydium Rady Narodowe.i m. Lod zi. Roopat.rzono inform ację prezydium DR."l\l Lódź-Bahrty na
temat dz.ialalności Zakładowych Zoowlów Radnych.

,,.
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IWAN OWO - .,Sędzia z Teksasu" USA, od ·1at 15 godz. 9.30.
12, 14.30. 17, 19.30
.. Czerwone i białe' ·
LUTNI A godz. 10. U .15,
p ol. od lat 15
14.30, 17, 19.30
PO:':-ONIA - .,Flip i Flap w Lega CudzO'Zlemskiej" RFN, b/o

9

f ~· 10, 11 .30. 13, H .30, 18, 17.45.

PRZEDW10SNIE - ,.Dzień szakala" 11ng. od lat l i godz 10
.
.
13. 18, 19
WISŁA - .. Dz 1eje llltzechu•• poi
od lat 18. godz. 9.30 I'-· 1•„ .••o.
17. 19 .30
WLO&!'\IJARZ

-

•• uga.r!a..-id

ex-

press„ USA, od lat t5 coda.
·
10. 12.15, a .ao. 11. 19.30
.,svnoW1e s zery fa ••
WOLN OSC USA od lat 15, godz 10 18
20. „żeglarz znad Dunaju•: cAi
węg. b/o goitt. 12, 14, 18
USA
,.Mściciel"
ZACHĘTA lat li godz. 10• 12.15• t•„. 30.
od
17. 19.30
.. Wielki
STl'LOWY-'.LIEI'NtE
Gatsby" USA od lat 15 !todz
19 (ki no czynne tylko ·w dni.
pogodne)
„Dzień szaTATR!•LETNIE k~la ani(. od lat 15 godz. 19.15
(kino czynne tylko w dni poe:odne)
,,Nie oglądaj się teraz"
ŁD K an1(: od lat 18 gods. 15, 17 .30,
„ Wieczne pretensje" pot. od lat
18 godz. 20
S~YL O WV - ., Moja wojna, moo~
poi. b/o „"odz . 15 . ~.
Ja mllośc'!'•
20
17 .41i,

STUDIO - „Narkomani" USA
od lat 11 godz. 15.30, 1'7.43. 20 '
GDYNIA - .. Joe Kldd" USA. od
lat t~ Sfodz 9. 11. 13. 15. 17
Frt,M!'.;M:
Z
POZ'E:GNANtE
(Bl
T.tO!łn1c:V"
.. PO•krom leniP
·
TJSA blo godz. 19
..Płonąca ta j ~a " (A)
TATRY ;adz. b/o .e;od z. 12. 14, 16. ..No
1 co doktorku" USA b/o ~o<lz.
10. 18, 19.45
DKM - .. Mr Ma1e•tvk'• USA od
lat 15 godz. 16. ta, 211

15.30,
przyw<>luJe
(Al Rł' N
do
świ.at
.,Cha-rley
b/O. g<>d.Z. LO. 12.15,
Varr1ck" USA. od lat 18, i:0<1 z.
14.30, 17, 19.30
STOKl - .. Deps" jug. od lat 15
godz. ló.3tl, lf.30, 19:30
SWIT - ,.Dom wampirów" ang
od lat 15 godz. 15 .~o. 1'7 .30. „zeznania komisarza pollcjl przed
Republiki" wł.
prokuratorem
od lat 15 godz i9 .30
SOJUSZ - nieczynne
,.Michaś
porządku"

DYŻURY

APTEK

147,
R74ow1Ju
50,
Tuwima
37,
Ga garina 8. Limanowskiego
Wolności 2, Obr.
Zielona 28, pl.
St allngradu 15.

DYZURY SZPITALI
POŁ OŻNICTWO

Szpital im. u. wou nic;i liałuty
bzp1tał im. u • .lordaua -

n1ca

dzleldZ1el-

Wld.oev.

l;zpttal uu. Maliu.row1cza
d7.1elruca Polcs1e ora« " duel.n•·
cy Gorna, Poradn.ia 1<. - Przyoys"cwsk1ego :ia
sz:pital un. l!..011<:ru1ka - t1z1clmca Gorna z Poracim K - ul
Ourzanska. Qesl<ltowsk1ego, LoltatorSka, &gow&ka
lnlltytu' l"Oł.- GUl. AM - Połozwctwo (Sterlrnga ta). G1ne1to.
iog1a (Cune-SJUoclowsJueJ 13)
z
oraz
Srocim1escie
a zielnlca
clzlelrucy Gorna, Poraama K ul. b'ellńs1Uego I ZapolskleJ
Szpital im. Cur1e-Sk1ooow8k1ej
w Zgierzu, w. Parzęc zewska 35 gml.na
K<>n.stantynów. ml.a.sto i
Aleksanurow oraz gminy Nowosolna, Andrespol, Brójce.
w
S:i:pital im Marchlewskiego
Z:gl erzu, ul. Dubois 17 - miasto
gmina Zgierz, m iasto i gmina
::>zorków, gmina Parzęczew .
S:iipital im. Bie.11l1aekiego w Pabianicach ltl. S~ltal:na 2 - miasto i gmina Pabianice o.raz gminy Ksawerów i Rzg6w.
Szpital Miejski w Głownie ul. Wojska Polskiego 32 gmina
I miasto Gł owno 1 gmina i miasto Stryków.
c111rurg1a ogólna - Saluty Szpital im. B1egans.kiego (Knia·
ziewlcza 1/5, Górna - Szpital im .
Jonschcra (Milionowa 14), Poles ie - Szpital !m . Pirogowa (WólSródmieśele
195),
czańska
szpital im. Barlickiego (Kopciń
skiego 22)., Widzew - Szpital im.
Sonenberga (Plenlny 30).
Szpital
Chiirurgj.a uraoowa Im. Kopernika fPablanlcka 62),
tm .
Neurochirurgia - Szpital
Barllek1ego (Kopcińskiego 22)
Im.
Szpital
Laryngologia Pirogowa (W61czańsll:a !95)
Okullstyka - Szpital Im. Jon$Chera (Millonowa 14)
Chirurgia 1 l.arvngologia dzieszpttal im Korczaka
cięca
(Armil Czerwonej 15)
soozękowo-twar7,0w a
Chirurgia
- Szp~taJ 1m. Ba.r!Lcltlego <Km>ch\sk:te!lo 22)
Toksykok>gra - tns-t ytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POJl.IOC LEKARSKA

Nocn& pomoc lekarska StacJI
Pogot owia Ratunkowego przy ul.
Sienkiewicza 131. tel. 686-fli.
Ogólnot6dz.ltl Telefoniczny Punk•
pracy
dotyczący
Informacyjny
pla cówek słutby zdrowia, tel efon
515-19 czynny jest w godz . 7-15
oprócz n!edz1el I ~wląt.
TELEFON ZAUFANIA - 337-37
czynny w dni powszednte od
15-7, w nledzlele 1 święta cala
dobię.

DZIENNIK POPt:JLABNY ar J05 (8J03)
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TEATR
DLA WSZYSTKICH
· Poważną formą upowszecbnier:ia
kultury teatralnei był przez dłuż..
szy czas Ogólnopolski konkurs
„Bliżej Teatru". który w minio_
nyrn roku przekształcił sie w ak.
cję Teatru 75.
Program ie1 jest
szeroki. u_
wzgledniaiący rozmaite
formuły
zbliżenia widza do teatru a teatru
do widza. W grę wchodzi tutaj
uczestnictwo w spektaklach
te_
atralnvch. dyskusja nad OJ?lądany_
mi przedstawieniami. sootkania i:
aktorami, reżvsArami i autorami.
organizowanie amatorskich zest>Ołów teatralnvch i znalezienie dla
nich odpowiedniego
repertuaru.
Uwzględnia się również oopulary _
zowanie czasopism i wydawnictw
książkowych o tematvce
teatralnej.
Do konkursu z.!(łosiło się w ub.
roku 171 placówek
kulturalnych
różnego typu, wykazujących często
dużo inicjat:vwy
w realizowaniu
zaleconego programu. Powiedzmy
jednak nie bez przykrości. że akcja przebiegała na ogól nie
tak
pł:vnnie iak w latach
ubiegłych.
że w związku z nowym
podzia_
łem adrninistracyinvrn niektóre z
placówek straciłv
łaczność
ze
sztabem konkursu
i przerwatv
swoja działalnoM!.
Niemniei Łódż i dawne woiewództwo łódzkie po::blubić · się
mo.!(ą poważnymi
sukcesami w
tej dziedzime.
świadcza o tym
cztery centralne nagrody zespołowe a jedna indywidualna.
o_
trzymali je Powiatowy Dom Kul_
tury w Bełchatowie (nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki Departament Domów lCultury,
Bibliotek i Sztuki Regionalnej), Klub
Ruchu
w
Bychlewie
(nagroda
RSW „Prasa-Ksiaźka_Ruch"). Ko_
ło Miłośników Teatru przy Tech_
nikum Pracujących
Robotników
(nagroda Ministerstwa
Kultury i
Sztuki Dep. Domów Kulturv. BL
bliotek
i Sztuki
Regionalnej),
Teatr Lalek ,Pinokio"
(nagroda
Ministerstwa Kultury i Sztuki Departament
Teatru
Muzyki
i
Estrady i list gratulacyjny
teKO
ministra), oraz Bronisław Ciałek
(nagroda RSW
.,Prasa!Ksiażka_
Ruch").
Natomiast do nagród woJewódz_
kich wytypowano 10 l>lacówek, 8
innych otrzymało wyróźnlenia, a
indywidualną

n~rodę

być
oo grudzie. Wierze. :!:e mote to
radycji stało sie zadość. Po wa_ . dobra sprawY n.ailepiej bedzie -ztodzić
czasem denerwujące
orzykre.
ale ...
kacvjnje odsapce
sie z nadzieja. iż sa to niedom~ania
od tematów
czy zawsze
szkolnych
przejściowe I z pewnościa do usunięcia.
wrzesień
dostarczył
iak z;wykle nowa porcie oświa_
Druita trudnością. która skłania ponie_
MILCZENIE W TYCH SPRAW.ACH
towycb spraw i kłoootów. z których o_
których nauczvclell do
westchnień na
.JEST ZŁOTEM
temat „kł6d rzucanvch pod nogi" iest
pisyWania żurnaliści beda motii żyć co
pewna skłonność rodaków do oouczania
najmniei do Bożego Narodzenia.
i
tym
co
świetnie
służy
utrwalanl'l
Zestaw oroblem6w dotyczących szko_
szkołv iak swoje obowlazki spełniać POtak cennego nauczycielskiego autorvte_
winna i iaka ma być źebv bvła taka.
łv wvchowania. nauki ooszerzaia także
tu?
przedzjazdowe wytyczne. toteż siła rze_
która da sie lubić.
Składa sie nań przecież nie tylko to
czy nie oozootawałoby nic tnnego,
jak
co sadzi o nauczycielskiei pracy wizy_
Sęk w tym. że nte
tylko uczniowie
tvlko chwvta~ za oióro i...
tator. ooirytowany
niPdocenianiem ta_
maja w tej mierze rozbieżne
zdania.
Właśnie... Zawsze znajdzie
sie ktoś
lentu Wojtusia rodzic.
cz.v
też autor
Oto np. pewna cześć czytelników dajaca
taki. kto zapyta co z tego pisania dla
krytvcznei?o
artvkułu
o
zjawiskach.
w:vraz swoim opiniom m. in. w listach
szkoły, uczniów. nauc7vcieli
i samvcb
kt6re„.
są
tajemnica
Pcliszynela.
ów
i telefonach do redakcli oosadza nasza
żurnalistów wyniknie? Któż z nas nie
autorvtet to kontakt z uczniem. wza_
oświate o zaoiekłv konformizm
zasłama iednak dzieci (a ~eśli
nie ma ta
jemna więź. zrozumie'l.ie.
zaufanie niany dla nieoozna.ki
t>edaJ?ogkznymi
wkrótce bedzie miał) i kogo nie obrzeczy, kt6rych je ś I i s a
na pewno
eksperymentami. lnni
dla
odmiany
chodza sorawy wvchowania
młodego
pokolenia? Wiadomo w końcu, te niemal
każda matka Polka i
CO DRUGJ OJCIEC - POLAK
traktuja te sorawv z najwiekszym za_
palem i zaani?ażowaniem które orze_
•I
iawia sie chociażbv w Pełnym świetei:!o
oburzenia pvtaniu: Jali was w tej uko_
le wychowują?!" Pvtanie to ma bvć do_
wodern zaufania społeczeństwa do niespo_
oo.mstuja ile wlezie
na „<PeTma'!len.tne rrle zburzą niechby ł uói?Ólniaiac:vm
żytycb ponoć sił i zapału naszego stanu
twierdzeniem o - daim'\" na to - „nie
reformy z kt6rych żadnej
właściwie
nauczvcielskiel!"o oraz nadziei na prze_
najlepszym przyJ?otowaniu
cześci na_
nie doprowadza sie do konca". a n.a do_
iede przez szkole wiekszości obowiaz..
i;:zych nauczycieli
do oelnienia
tego
bftek dziennikarz pragnący wvoośrodko_
ków i odoowiedzialnośc:
zwia.zanei :?
wspaniałego i tak trudYJego
zawodu".
wać owe racie krvtycznvm
artykułem
wyprowadzeniem naszych . oooiech na
Pocieszali mnie czesto w moich roz_
na temat rzeczvwistvch
niedomoi?ów i
ludzi i wzorowvch obywateli.
terkach na temat
sposobu
oisania o
braik6w si>kolnictwa leży często na ko_
Trudności na iakie naootyka
szkoła
blaskach
i cieniach na<>zeito szkolnictw:i
wadle skarit pOd młotem zarzutów o
w wykonvwaniu tego soołecznego zle_
- doświadczeni i wyrozumiali nauczy_
.. oodnrwaniu i tak już szari?anel(o ze
C'enia maia dwoiakie żróc!ło.
Jedne z
ciele:
„Żadna publikacja orasowa. nie
w~zystkicb
stron autorvtetu nauczycie_
nich leża w autentvcznvch niedomaga_
zbuduje ani nie zachwieje autorytetu.
la".
niacb naszegó
systemll
oświatoweeo.
którego nie ma. Stokroć
gorszym od
który nie pretenduje zre>zta do miima
Przyznam się. że nie dziwie się bardzo
tego co zobaczy,
usłvszy
nal>isze
wzorca w skali globu.
irytacji wychowaców caszvch pociech.
Europy, albo
dziennikarz fest to co widzi
czasem
chociażby dla najbliższych sąsiadów. O
uczeń,
co
dostrzega na oo dzień w konkt6rzv nie dość. że często nie mcita liniedoma.(!aniacb tvch. rawrtacb zwią.za_
czyć na wsoółorace
taktach ze swoimi t>rofesorami. co WYwvcbowawcza
ze
nycb z tvm stanem rzeczy, olanach re_
strony rodziców to 1eszcze słysza nie_
nosi z obserwacji ich zachowań I 1>0form itd. napisano
już tyle,
:!:e dh
raz ze wszech stron. że idzie im to jak
staw - słowem teKo eo I jak dzieje sie

T

Wystawe „Architektura
wnetrz - projektv
I realizacje" zorganizowano w Salonie Wvsta_
wowym BWA orzv ul. Wólczańskiej 31. miesz_
czacyrn sie w dawnej, oofabrykanckie.i willi.
którei wnętrze nawiązuje interesuiaco do modnej kiedvś secesii.
Czy wnętrza wszystkich itrnachów. wznoszo_
nych teraz w Łodzi. sa wypracowane
równie
troskliwie i estetycznie? Wiadomo.
że„. n.ie. T
na tym właśnie polega celowość tej w)'IStawy,
że zwraca uwai?e na tak ważki problem. iakim
jest architektura wnetrza.

zdobyło

Sama eksoozycla stanowi ookaz ciekawszvch
Proiektów z zakresu
architektury
wnetrz i
soosc-bu ich zrealizowania w ciaP."u ostatnich łat.
Uwage nie tylko laików zwracaja fotoJ?ramv
wnetrz zrealizowane przez Wła1l'vsława Bojkowa
- a wśród nieb wnętrze
Dornu
Zasłużoneeo
Wł6kn!arza w
Łodzi artvstyczne.
bardzo
współczesne i funkclonalne. Warto orzvoomnieć.
:!:e Boikow jest również realizatcrem
wnetrza
domu wvooczynkoweJ?o. Zw. Zaw. Włókniarzy
„Prz11śniczka" w Arturówku.
Stanisław Ciichra_Cukrowski, autor eksoozycji
w Muzeum Czynu Partyzanckiego w Polichnie.
w Muzeum Bitwv nad Bzura. tu zwraca z kolei
uwage szkicami projektów wnetrz i eksoozvcjl
w Muzeum Walki i Martyroloirii na Radogos::_
czu. Są to rysunki
skomponowane z wielkim
temµeramentern, a przy tym komunikatywnie
obrazuiące sam temat.
·

Koncertv
wFilharmonii

Kolejny koncert w sali Filharmoi sobota 20
i 18)

będzie

koncertem oratoryjnym. W programie dwie pozyc,le z muzyki XVIII
wieku G. B. Pergolesiego - Stabat
Mater i A. Vivaldiego - Gloria.
Obok orkiestry i chóru Filharmonii
Łódzkiej
wystąpią: artystka
Teatru
Wielkiego w Łodzi Delfina Ambroziak oraz artystka Teatru Wielkiego
w Warszawie - Pola Lipińska. Dyryguje Zdzisław Szostak.
Natomiast 23 września o godz. 19.39
w Filharmonii Łódzkiej usłyszymy
koncert kameralny Łódzkiego Kwartetu Smyczkowego. W programie: J.
Haydna Klwa."l'tet smy<lljkowy t-moll
op. 20 nr 5, L.v. Beethowena - Kwartet smyczkowy F•dur op. 11, nr 1,
oraz J. Brahmsa
Kwartet smyczkowy c-moll op. 51 nr 1.
M.

l ,,ROK

Ostatnią ważniejsza praca Stanisława Cuchro_
_Cukrowskiego była eksoozycla wvstawy w ra_
mach Panoramy
30-lecia PRL - .,Tendencje
w sztuce łódzkiej"

Z kolei Janina Dudzikowska zaprezentowała
swoie projekty w formie
pięknych
odbitek
graficznych - m. in. projekt rekonstrukcii ka..
mienicy orzy aJ. Kościuszki 1. a także rezyden_
cii . wybitnego architekta Łod(li z eooki „Ziemi
<>b1eca.nej'' Hilarego Majewskiego (PTZY ul.
Włókienniczej

ZEROWY"

w

est ieh na studenckim

obozie w
około pię6dziesiątki. Na
lipca Pomyślnie zdanymi
egzaminami wstępnymi wywaL
czyli prawo do
oosiadania
indeksów
akademickich, które otrzyma.ją za dwa
tygodnie. Niby już stuclenoi. lecz jesz_
cze nie „pełną l(ęba". Po prostu „rok
zerowy"„.
- Już
teraz
przed
rozooczeciem
pierwszego w ich życiu roku akademie_
kiego - powiada komenclant soczewk-:>we.!(o obozu, sekretarz ZŁ SZSP Hanna
Kołodziej stwarzamv im szanse bycia
członkiem społeczności studenckiej. Daj~
my im też możliwość uczestnictwa w
dwutygodniowym, niezłym chyba wypo_
czynku. Lec.z nie czynimy tego bezinte_
resownie. Chcemy wśród
nich znaleźć
przyszłych działaczy naszej
organizacji.
Znaleźć ludzi. którzy
od października

J

będa

Socze>vce
początku

współorganizatorami

życia

Akademik

11).

SOCZEWCE
byłych
studencką. a

to pierwszy kontakt

maturzystów
orzecież nie
ludzie sooza Łodzi. Tylko
nieliczni z nich dali się poz,nać wcześ_
niej, iak chociażbv Władek. zapalony mi.
lośnik turystyki., mający
już od
kilku
lat, jeszcze jako uczeń, ścisłe kontakty
z turystycznymi agendami SZSP.
Rozmawiałem z wieloma z nich. Jurek.
Ewa. Władek. Lucyna. Paweł. Mirek.
Jeszcze pral(na być w cieniu. boją 5ie
firmować swe sądy nazwiskiem. orosili
o ich niewymienianie. Wkrótce rozpoczna studia na elektronke. bioloiiii. architekturze. informatyce. Wszvscy chwala
właśnie taka forme weiścia
do ruchu
studE'nckiego. jaka im zaprooonnwał ZŁ
SZSP. Wszyscy też wiedzą. że organ-izacja

organizacją
rzadko są to

"I".
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drugim domem
Mimo upływu lat stan domów•kademickich wyż.szych s.zikół artystycznych niewiele sie zmienił; nfo
też nie wskazuie na poprawe wa_
runków
w
latach
nasteonych.
PWSF'fv1T, PWSM i PWSSP mają
do dY$POzvcji w starvm budownic_
twie dwa domv (na 120 normowa_
nych mieiscl. oamieta.iace z pewnoś_
cią czasy międzYwoienne
Jeden
z nich znaiduie sie
na ul. Cie_
sielskiej i przeznaczony
iest dla
studentek szkół: muzycznej i te_
atralnej. Dru!!i
- na Karolew_
skiej - zajmuia studentki szkoły
pJastvcznei.
- A gdzie mieszka.ia studenł'i
pytam z_ce dvr. d/s administra...
cyjnych - p, W. Elkana.
- Brakuje nam 1AO miejsc dla
mcżcz~·zn.
Zwróciliśmy
się do
Politechniki z oro"ba o pnvdzi.~
lenie nam
brakuiacvcb
ookoi.
. Przvcbvlono si.e do m•szei prośby.
- Jak nan ocenia obecny stan
domów studenckich na Karolew~
skiej i Cit-sielskie.i?
- Wszyscv wiemy. że są to stare, pozbawione wvgód
rudery,
Co dwa lata przeprowadzane są
remontv budvnków. Odświeża sie
także meble.
Nie
inwestuiemv
oieniedzy w nowe. elei?anckie wy_
oosażenie ponieważ nasze akade_
ItJ.iki. zl':odnie z oismern Wvdzia_
łu
Urbanistyki
i Architekturv.
przeznaczone sa do rozbiórki do

Fotogramy Wiesława Głażewskiego orzyporru_
m. in„ że iest on realizatorem wnętrza
Teatru im. Jaracza. a Andrz~i Pukaczewski pasjonującv sie również fotografika ekspomL
je ci~kawe fotogramv swoiei orvl(inalnei „Zie_
mi". wnetrza Szkołv Muzyczne! w Łodzi ltd.
nają

Efektownie prezentuje sie z wiE'lkim smakiem
artystycznym skornoonowana . Ekspozytura tu_
rystyczna PBP „Orbis" w Łowiczu'' - Krysty_
ny Wilczkowskiej, znakomicie harmonizuiaca ze
stara architektura samej sali. Natomiast od_
· miennościa oronozvcii zaskakuie iei .;Centrum
G_3 przy ul. Głównej w Łodzi''.

„
Obok \1\•ystawy „Architektura wnętrz" otwa-rto
onegdaj w ~·Jonie Wystawowym BWA ul. Wólczańska ~1. 'vystawę uaflkl ut:otkowei Jerzego
Czerwińskiee;o ora7. rekwlzvtów
dvdaktvcznyeh
Wiesława 'Karolaka.
Jerzy Czerwiński uprawia l(rafike użytkowa i
orasową oraz satyrę rvsunkowa.
Pasjonuje iio
również ilustracja dla dzieci Znalazło to swoie
odbicie na wvstawie. na które! dominuje zestaw
15 plakatów, ilustrujących podstawowe pojęcie
„iednostka a zbiorowość" - wvróżnionv na te_
gorocznvrn ookazie „Plastvka · na zamow1enie
soołeczne". Natomiast Wiesław Karolak
zapre.
zentował m. in. zabawki dla dzieci. które sta_
nowią rozrywkę. lecz równocześr,iE' oełnia funk_
cie dydaktyczna. Ich nowoczesna forma i walo_
ry artystyczne maja rozwija~ wrażliwość dziec_
ka. Interesująca jest też dokument.acia zabawy
tzw. „akcji plastycznej" zrealizowanej przy 00mocy kolorowych pudełek. Jej ookaz odbył sie
w maju br. w miasteczku Gross_Gerau (RFN)
w ramach festiwalu pt. ..Sztuka iako zabawa".
M. JAGOSZEWSKI

1980

Na zdjęciu:
Stanisław
Cuchra_Cukrowski
„Ekspozycja w Muzeum Sztu~j w Łodzi „Na_
b vtki 30_lecia".
Foto: Z. Sowiński

Jest w takich stwierdzeniach,
jakaś
deprecjacja tei?o wszvstkieito z
czym
zetknęli się w życiu do tej nory. Wierza.
że studencki indeks. który otrzvmaią za
kilkanaście
dni iest przepustka
do
„świata prawdziwego działania" że jest
zakończeniem
„d.z.ieciinI1ej zabawv. wy_
nikłei z zasady orowa4zenia ich za rac:<.
kę". Lecz te przyszłe
zamierzenia
sa
czę~o
jedynie mglistymi. mało PTecv_
zyjnymi 's loganami.
którymi mnie obficie raczą. kiedy staram sie skonkret.v-·
zować te ich oczekiwania
w stosunku
do SZSP.
- „Dzięki pracy w organizacji stu_
denckiej pragnę odnaleźć sarną siebie mówi Ewa, przyszły bioJog. - Tneba
robić nie tylko dla siebie. ale i dla ko_
goś dodaje Paweł".
Dopiero. P."dy przycisnać ich bardziei
to okazuje się. że pod
ułaszczvkiem
,.odnajdywania samego siebie" krvie sit>
na przykład zamiłowanie do wędrówek

trzeba było temu facetowi z orasy o;!._
oowiedziet':.
Moi.na natomiast stwierdzić na pewno,
że obóz studencki. na którym przeby _
wają, pozwoli zarówno
kształtować te
dojrzałość. jak i wzbogaci te dotvchczas
nieco irracjonalną
pasję w konkretne
doświadczenia. I
staje sie t.o 1..arówuo
dzięki bogatemu
proi?ramowi
obozu.
pełnego imprez i spotkań z działaczami
politycznymi i studencklmi. iak i rów_
nież dzięki atmosferze. która zostali o_
toczeni przedstawiciele „roku zerowego".
- Obóz któreito jestem komendantka
- mówi Hanna Kołodziej - p0deimuiP
ooprzez sootkania
i dvskusje
szerei
istotnych oroblemów dla naszee-o środo.
wiska. Przecież niedłul?o odbedzie sie w
SZSP kampania sprawozdawczo_wybor.
cza: A co najistotniejsze. zostały niedaw_
no opublikowane „Wytvczne KC na VTI
Zjazd PZPR". Analiza tPl?o tak ważkie.
go dla całego społeczeństwa dokumentu

z

społecz_

no_politycznego wśród sw:vch rówieśni_
ków z pierwszych lat studiów.
Ta pięćdziesięcioosobowa J?.rupka na
pewno nie jest w pełni tego słowa re_
prezenta.cia wielotysiecznej
rzeszv tP..
goro=ych nowo przyjętych na łódzkie
wyższe uczelnie. Sa to wybrańcy. Więk_
szości z nieb pobyt tutaj został za.oro_
ponąwany w wyni'~u rekomendacii
ko_
misji rekrutacyinej. Podstawa
wyboru
były oceny z e.!(zaminów
wsteonych i
adnotacja
w
papiera.ch
kandydata.
świadczaca o jego dzialandu społecznym
w szkole średniej. Kryteria to na pewno
nie najlepsze. nie zawszr: średnia pon:vl
cztery i sucha opinia w ankiecie,
MOŻE
ZAOWOCOWA~
DZIAl:.ACZE'.\1
Ale jest to konieczność.
bo skadże
oczekiwać pełnego towzmmia, skoro je~t

I

"'"'"U

Zapraszamy do salonu BWA

6 osób.
Uroczyste podsumowanie
„Teatr 75" odbędzie się 21 wrzes_
nia w f.DK
(ut.
Traugutta 18.
sala 209).

nii Łódzkiej (piatek 19
września
godz. 19.30

e

s p

w ukole••• " Nie ia ieden iestem orz~·
tym 'Zdania, że negowanie istn;enia pewnych ujemnvch
zjawisk.
ukrvwanie
mankamentów. świete "burzenie z !JOwodu „wvwlekania na !amv wewnetrz_
nych soraw szkołv" wiecei orzvnieść może
szkody niż oożytku. Sto,:;owanie dzisi.~j
starego oorzekadła: choćbv cie smażvli
w smole„." iest orzv tvm równie ia_
łosne iak
niedostrze~·anie I niedocenia_
nie tego wszv~tldel!'o
co sie
w owe.i
szkole
obecnie
dzieje
a
co wv mai?a od ws~vst'kich obserwatorów o_
biektYWizmu i 11rozumifmia bv ooovcha_
ni ze wszv~tl!:lch stron do
nau_
cz:vciele nie zaczęli l!Onlć w piętkę.
Warto bowiem dostrzec i wziać ood
uwal(e takie ziawiska iak ooważna fe_
minizacie zawodu
nauczvcielskieiio
i
oodiecie studiów WVŻS7vch przez znacz_
nv orocent nauczvcieli
- co może. a
czasem I musi. wvwolvwać oewne oer_
turbacie w oriianizacii
oracv szkoły,
Dodajmy do tei?o coraz szersza realiza_
cie takieP."o w„żneP."o . <>ocłecznel!"o zemó_
wienia iakim iest rozszPr1enie funkcji
ooiekuńczo. wycbowaczvcli szkoły.
wie!_
kość obowiazków soołecznvch oełnionych
orzez nauczvcieli itd. Wszystko to skła
da sie na svtuac:ie. w które.i - mówią.n
najnrośeiej nauczycielom
nie jest
lekko. J którą widzac - lepie.i można
zrozumieć (co nie znaczv skrvwać) ich
nieuniknione czasem błedv i ootkniecia.
A wracaiac
do sorawy
autorvtetu
szkoły i nauczyciela rnvśle.
że· sp0ry
udział w iei?o budowan;u (lub nadwe_
reżaniu) maja
partnerzv i sojusznicy
szkoły ze szczególnvm
wskazaniem
na Szanownvcb Rodziców. O czym war_
to oamietać przed oostawieniem Woj_
tusiowi pytania: .•No i eo też dzisiaj
kochanie - t.a idiotka wam zadała?''

na nieb liczv. że rnaia bvć iuż w naib\L~.
szyrn czasie „szefa.mi" studenckich grup
działania na swoich latach
Z żarliwoś
cią neofity mówią o roli jaka SZSP ma
odgrywać w ich życiu orzez najbliższe
lata. Z żarliwością, która jest często o_
bjawem
niebywałego.
bezkrytycznego
„zachłyśnięcia się" doMsłvm
życiem. a
nie wynikła z przemyśleń refleksją.
- Byłem kiedyś w ZMS. ale wie pan
jak się tam pracuje. Zreszta co można
robić w szkole„. Wszvstko na oolecenie
nauczyciela. Żadnej sa.mtoeizielności. Tu_
tai dopiero zobaczvłem. że moż.na sam'iirnu planować i realizowa~ swoie zamie!.
rzenia. Spotykamy tu ludzi. którzy wit>_
dza co robić i aak to robić.

po l(órach. lub "tet chęć uczestnictwa w
projekcjach dyskusyjnego klubu filrno_
wego. Ale wszyscy sa z11odni - SZSP jest
dla nieb wielka szansą . Jest ori?anizacja.
która pozwoli zaspokoić im wszelkie oa.
sje życiowe w czasie studiów. w:vkra._
czające ooza tok
nauc1.ania
i oroce5
zdobvwania wiedzv. I sa
BEZKOMPROMISOWI W SĄDACH
gdy głoszą. że ich . zdaniem „nie orzed_
stawia wartości nawet „oiatkowy" absolwent uczelni. który aktywnie ood_
czas studiów nie uczestniczvł w życiu
organizacji studenckiej''
Trudno PO.wiedzieć ile w takich
sformułowaniach
szczerej pasji i ile dojr..ałości st)Ołeczncl.
a ile po prostu
„wyczucia''.
łe tak.

•

iest PC>dstawowvm tematem wiekszośc!
programowych IT turnusu Letniej
Akt:vwu
ZŁ SZSP.
Tak wiec
młodzi nasi koledzy trafili w sam śro_
dek dyskusii soołeczno_oolitvcznei w na..
szej oo-ganizacji. A co
równie ważne,
staramy się traktować
ich tak samo.
jak np. studentów
III. czy IV roku.
Pragniemy usunąć
wszelkie
barierv.
które ewentualnie
utrudniałyby
im
adaptacje w nowym środowisku.
Dla
nich natomiast jest to swel(o
rodzaju
drugi egzamin wstępny. tym razem u_
biega.ja sie o pełnoorawna obecność w
społeczności studenckiej.
zajęć

Szkoły

JBR.i:Y

BĄBOL

r.

- Planowano
w
naJbliźszeJ
5_latce budowę nowego akademi_
ka na 500 osób t>rzy ul. Strykowskiej,..
- Niestety. otrzymaliśmy pismo
z Zarządu Szkół
Artystycznych
Ministerstwa Kultury
i Sztuki
informujące nas. ź~ w latach 1975
-SO nie planuje się budow:v DS-u.
Trudno przewidzieć w iaki soosób
wstanie rozwiązana ta kłooołliwa
sytuacja.
Równie dramatycznie puedsta_
wia się sytuacja na
Akademii
Medycznej, W dw6ch DS_ach AM
jest około 970 miejsc normowa_
nych. RdY tymczasem rokrocznie
liczba zakwaterowanych orzekra_
cza 1050 osób. Brakuie ponad 800
miejsc. W I 0$._ie
AM. który
jest iednyrn z najstarszych bud_yn_
ków na osiedlu studenckim. zało_
żono już centralne
oitrzewan.ie;
nie ma natomia~t w dalszym efa_
gu ciepłej wody. Brakuje· też od!>Owiedniej ilości fachowvcb bry_
gad remontowvch. DlateRo
też
szereg
prac
konserwat(ll!'Skich,
stolarskich przeorawadza kierow_
nictwo z rada mieszkańców wo?
własnym
zakresie - z różnym
skutkiem. A gdzie ;adaia studenr.i
AM? Wydzielona
w
budynku
mieszkalnym przy ul.
Nowotki
stołówka sprawia
już od dawna
wiele kłoootów. W planach (do_
piero p0 1980 r.) przewidujących
budowę Centrum Medycznego ma
oowstać
stołówka.
przychodn;e
medyczne. Niestety w cią.!(u naj_
bliższych lat nie
ma możliwości
Poprawy sytuacji AM.
Najlepiej przygotowane i wvposażone
do nadchodzaceito roku
akademickiego sa DS_y Politech_
niki (ponad 3 tvc;. miejsc) i UnL
wersytetu (ponad 2.550 miejsc -choci;i.ż i ta liczba wvdaie sie w
tym rok.u niewystarczająca).
Warunki
w
iakich
student
mieszka i żywi i;ie w nie bagateL
ny soosób Wt)ływaja na efektyw~
ność
nauki,
na
samoooczucie.
Wobec braku lokali
trudno na
razie pisać o innych oornieszcze_
niach jak: ookoie cichej
naukt.
sale sportowo-rekreacyjne. świet
lice. ciemnie fotograficzne. zakła_
dy fryzjerskie, Placówki oocztowe.
kioski „Ruchu" czv „tanie bufe_
ty''.
BLhMTA FALKOWSKA
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Już rozpoczął się

sezon jesienny

Możesi się ubrać

modnie I elegancko w sklepach
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~oJ.ttechn!!ka Lód21k~

1od%.. l~ m~ iir!ź. JA.i.~SZA ZA.BiROCKlEGO pt.1
„N we met<xly syn.tezij' -peptyd-ów".
Prc>n\otoc: doc. dr ha.bil. Mi<r'oslaw Lepta.wv
('P<lli techaUlk.a Lódvk;a)
Re-cew.enci: prof. dr ha.bil. GotfTyd K'ltJ)n>sr..e·„·&ki
(UnlWer'S)"tet Gdaof1ski·)
P."<>!. 6r ha•bil. A.0017..ej ~i~·k:
(Po'1~technhka Lód:aka)
z pra.c.im l d-0ktornkimj i optniamt ~entow m<>7.na Uil)<>7.aNł<! s:~ w cz.yte1.ni B iiblie<tekl Głównej Polltecll·n~ki r.hdzki.e:i. Ws>.ęp na ro,,µrar.vy woloey.
333.6-k

Dziek.a.n i R~ Wyd7.Lału Ek<)JlomLcllllG-8ocjolog-f.C7.nego Uniwersytetu r.ód1:klei:o po<lają do wladomo6cl, że
w !>Qn!ed:tl&lek. dLri!a :!.9 v."Treśnia br. o goo~. s v.· sałl
301 Wy6Llalu Elronomiczoo-S<>Cj<Xogiozineg-o w bud:yn~u rn._~uw Qrg11oniz.ae;i' ; Za.r.z.ądzania UL Jll'l.Y ul.
Rew.olu.oJ1 190.3 roku 41/48 OObędzie się publiana eyllkusia n.ad r():Z.PNl•Wą ~ą 1ngr MARKA ŁUKA57..A lo'!fl,KOWSKTEGO pt.: .,Cz,YIIJlnikl ks1.tal:tują<',e organv.ację sta.no·t'.riska pro.cy w ol."'1Ąmyśle wlókienn\czym (na pr.:i:;."k:ladr.i.e pi-i.eruysi.u d1.iev.•i.ar„k!ego1 ·•.
PrO!l'l(>t;<l!l': - cl.o.c. ctr Jerzy Nowaiko-wski
z P-O<l•techiniki Lódr7:k!ej
Rooenzenici: - óoc. dr h.a:bjJ, Zt~gn.'.eW Marty?>Lak
2 AJkad·emii Elronocn\ez.nej w Krfukow:e
- doc. clir habil. Zofia r.t!Jrotajcz:;··k
:r. UniiW~'-' Lóózikiego.
l'lOOlP'l'~Wa do.k:t.orsllca W!'R.'1': 7. rece."lzj&m.i 2'M•Jd Jje i:.ię
d10 wglą<hl w BlbE~.e Uniwersyteok!.i>j. Lódź,
ul.
'l'a·:"l.ttowtci:a 103. W~ęp n.a roz;p~a·.vE: wolny.
35SS-k
D'7.i~n i R.ada Wydz.i.atu Chemii Spozywc.zeJ Pollte·
eh.nikl Łód:z:.:iej poo.a•ją do
w\nd<>mości.
:i.e
dnia
29 V..""meśn~ !975 rok:u ~' AUdYt<Y:"tum S.-40
PaiWle·~ru
Chem.iu S?O'f.~"\V"Cr,.ej, Lciodrt, U'1. W61C7.ańsk:i 175 - od·

będą

się

pra.c doktms.kich:

publiczai-e ()l:>r<>!l3'

m~r 1n:i;. JANINY ',JARNl!E\VICZ na temaJt:
„otmz;i.im.yw.ari~ m<:!<todq
"'gtęJ:mą amylolit;-cz.n~go ?-"<'·
~r-r.;iborlv.ego do so,~l<;M:am.ia i.a<:;e•ów ski-Jbio-

god.z. 141
pa.rat.u

'""~·ch '' ·

Prc;mOlt«':

d<ic. et!'

Z<;l.zlsłar,Ą·

\Wodart"'z;·k

{P ~l~te"hnl.k.a Lóduka)

Recenz.e.nct: p:-o!.

Bol~aw

i~

g"<l'z.. 11.:IO mgr jnt.. .Il:·. y

NIFLE:PKOWICZ-C'Hi\'Rki\V·U'łU
octoweg.o w pr-Ot:{'Ł>~e

CZiUK na terna.t: ,~Rola
!uzlo<twórczym".
Procmotoir: pro!. BoJ.~taiw Bac.J-,m.a(l
(ll>o.liteclmi.M. r,óc:llZ>k.aO
R~~oi: pro!. R<>main MaJc~
(A.k.a.od.emi.a Rol„nicw. wa,,.nawaj.
doc. d<r Zdzls.law wrocia.i•azy•lt
(,Pollitechnlka t.ód·'.!lk~>.
godr.. 15 ll'Jgr ,'niż. ANNY STASIA~ na •em11'.: „wy.
st~ain~e „S-M-etyl.ometio.nliny w o>l'<l<i'\llkta.ch Nś:1n

(Akaideomi.a Meci.Y'C7.n<a - Lódź)
prof. dr hlllb. Ediw a<Nl Ga-las
~PoUitechnidca Lód'zlk;a) •

:p; pna..-..auni <hkt..orsik'.nli mo.t..n.a „.apozn.ać sie w c,.,.
Btbllc1.e..'Q Głównej · PoUtechnkkl Lód>rk 1..?j. 354S·k
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POWODU
wyjazd11
pilnie dom z
i
dz!alką
możliwość
hodowli
lub
warsztatu.
Zg'.erz,
tel.
16-28-81.
1$506-g

na

równorzędne

lub
Warszawie
„n83"
Biuro
80-953 Gdańsk.

w

3471/k

l!MEBLOWASY pokój w
blokach do wynajęcia. Retl<inia,
Przełajowa IO m.
44 bl. 25 po 17.
127M-g

OWCZARKI niemieckie l
:iobermany szczeni<;ta
mport NRD, RFN - sprze:lam. Dąbrowskiego
JB2,
tel.· 430-74.
I 1!765-g

KAWALERKĘ
11 m kw.
- bloki Rumia k/Gdyni,
zamieni<; na mieszkanie w
Lodzi. Oferty ,,13502" Prasa, Plotrkowaka 96.

sprzedam. Tel.

~~·· --------1~713-g
BONV na samoehótl
ku>!ę. Tel. 838·11, po 17.

MAŁŻEl'il'STWO bezdzietne
poszukuje
samodzielnego
pokoju z kuchnią lub pokoju na rok. Oferty „lł509'•
Prasa, Plotrkow!łka 96.

16590-g

MIESZKASlE M-3 lub M·4
ku.plę. „Fiata 12fip" - odbiór
w
JV
kwartale,
spriedam.
Warunki
do
omó,...ienla. Oferty „15380"
Prasa, Piotrkowska 96

„WO ŁGĘ

- M-21" p lnie.
tanio
sprzedam,
Łódź
G ·•yńska 5 od
Pojezier~
sk:iej, Zaklad Usl-ugowy.
16176-1(

---------

ZAMIENI!?;

3-pokojowe,
Sródm!eiicle
na M-3 lub
M-4 bloki. T el. 638-36.
15378-g

SPRZED AM nowego „Flata-125)'.l" . orerty
„16174"
Pra~a. Piotrkowska 96.
•. Syrenę 1~"

POTRZEBNY umeblowany
pokój klika razy w tygo·
dniu. O ferty ,,l-M\21" Prasa Piotrkowska 96

Odbiór „Polmozbyt". O f~
ty ,.15827"
PTasa, Plotr·
kowska !Ili
~µr~edam

1

1Sll06·.it

w

dobrvm
stanie spnertam. Tel.
Sl!:lernlev.ice 35-17.
'50/p
(19il9)

sprzedam. Tel. 905-12. itodz.
17~19.
16:131-g

ZESPÓL Przychodni

Spc-

cjaUstycznych m. Lodzi Przychodnia
Skórno-Wenerologiczna, ul. Zaka,tna
'14, I p„ rejestracja, przyj·
muje całą dobE:
(opróc:r.
niedziel), ud7.lela porad w
zakresie Chorób wenerycznych i leczy bezpłatnie.

)<

;<

)~
~~
5'
~~

)~

~~

~~

,~

..,

!<
-'t
~'

CZERWONIEC
lekarz
l(inekolog . Tuwima 20, tel.
355-3-0, ce>dzienn!e 14-18.
15011-r
Dr Jadwiga ANFOROWIC7.
skórne, weneryczne. l!>-19
Próchnlka 8.
15013-g
CYPERLING specjalista
16-13. PKWN
H804-l!

ginekolog 4.

cyjnych,
maszynowych
oraz kalkulacji i kosztorysowanla inwestycji przyjmuje,
szczegółowych p!semnyoh Informacji udzlf'la „ Wiedza", 31-139 Kraków. Spasowskiego 3.

ZAPISY DOROSLYCH i MLODZIEZ'f
oru 74łOoSZenia zakładów Pl'l\CY

Ili

na kursy angielskiego, niemieckiegó, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego
hiszpańskiego

j •111

I
a

rn

m.

rodziny.

do

Gdańska

16176-g

4.

DOCHODZĄCĄ p omoc do
półrocznego dziecka pilnlt"
przyjmę. Łódź.
Lecznicza

15 m. 29, po 17. Ku7.nlak .
160~-I!

domowa na stałt"
zaraz potrzebna.
Zielona
25A m. 7. Tel. 391 -07 . Szydłowska.
15613-g
POMOC

POTRZEBNA opiekunka do

UNOWOCZESNIANIE obuwia. Przerabianie obcasów
nosków. spodów . Zwi:żanie
cholew. Wszywanie ekspresów. 643-86 I14icklev..icza 21
Wróble\Wki.
15~-lt

•

prz.ygotowu.l~ce

GOSPOSIA dochodz11ca

WPISY na zaoczne (korespondencyjne) kursy kreśle1'1 budowlanych,
iMt:ila.

JĘZV~O~ o~c:c: TWP

oraz

15808-J:

2,5-rocznego
757-77.

~

1 111

skiej.

Dr ZIO:'llKOWSKl, skórnP
- weneryczne. 16-19. Piotrkowska 59.
ll>l50-g

==·===·===·-·===·===·==
.

powyżej
lat 18
do warsztatu sa!llOchoOdwego.
ł..ódź.
ul.
Al. Unii róg
Drewnow-

UC'.lNIA

1.>rzyjmę

76

i WOLCZA~SKA 23 (5'1.ikoła).

111

Ili

PIOTR.Kows1~~. S::t: 301.ot

i: I===:: I ii!iii5iiiZI ~I===: I

•

pań-

do eg-uminu

s~wo;;ei~,~1;~{~1~w~;e są

~
Ili

•

~~

Ili

1-1

Ili

3445...k

„

KURS UTRWALANIA WIEDZY

z.11uaay Pnemysh1 Baw~łnlanego im. .Jlłllaua Ma.r«hlewlill:tego „Polte. " w Lodzi, ul. Ogrooowa nr n
ogtam.ają priz.etarg nloogrrun.!cro·ny na rozblót"kę b.udynk'u Pl'Z_~Jli ?<LPa<ikowej murowaaiego 0 jednej
kollldygllal0J1, cięścJOwo p<>dplwn.J.ez.oneg 0 0 powlenchn!. l>ru.tto 1'!.8UJ m kw. I kubat.urze 65.6~ m sześc.
POl·w..o.nego na t.ereni-e 7..adcla.clu I spt'l'ledaż tylko ma.
tęriaWw bttd.owlanY'Oh (cegła, deski)
pochod?4Ci"c.h
1.

l)

'<
)(

~'

NOWOCZESNY krój damski. dziecii;cy
opanujesz
SZ;'bko wynalazkiem Mechllnskich, Nawrot 32.
13652-.1(

małej

16.00

„~

egzaminy. poprawki, konwersacje mgr
Mmkner, Ld. 325-30.
13716-g

ł.odzl

Oferty
Oglosze?i

18, 23

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SIEMIECK.I,
M-5 lo-

CZERWONY
KAPTUREK

MATEl\fATYKA 830-35. Mgr\ POTRZEBNY fryzjer m1:1PłuskoW"Ski Klonowa 13/6.
sit!, fryzjerka. Hipoteczna
15192-g 15.
16246-it

)<.

zamienię

a

i"~~

3014-k

GDAŃSK Zaspa katorskie, nowe

sprzedam
wygodami

lokal na kwiaciarnię.
Oferty
„1m111a·•
Prasa, Piotrolcowslre ee.

R7emiosł

tel. 86-03.

Ofe rty „16296" Prasa, Pio·
trkowslta 9&.

11.15

5~

Różny~.h w Ra"'ll' Maz„ ul. Ludowa lOa. tel. 62ł. Ct'('h R·t.„>niosl
Ró7.nych w Si„rad~. ul. Ko4oiu<nk1 lol. Cech lt7.emiu.sl Rożll<"<:h
w Skierniewic:w·h. ul. Rawska 37. Ośrode-k S7okOll'nia Zawndo.
wego w To-ma.s-zowie Mu., ul. Wa.rszawska Il. tel. 25-58. ST.kola Podstawowa w Wil'luniu. ni. Kwiatowa 1. tel. 22- 75. Ośrodt'k
S-z.kolenia Za.wodowego w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 15a,

PIOTRKOW TRYB. - za·
mienię mieszkanie 3-po.koJowe z v..-ygodami
(75 m
kw.) na podobne w Lodzi.
Piotrków, tel. 37-05

18, lO

•

. <~'

~

tel.

nie spółdzielcze z gaTażem

Z

kupi• w

i

ZDZ w Lodzi, uL
4, tel. 289-05, Cech
f{ói:oych
Belchatowie. pl. Na.rul-l>wicza. tel. 194. Coob Rzemiosł Różnycb w Bt'zezin;\Cb. ul. r.-~u~ ulta 2, tel. .49. Glowuo. ul, l!f•erska
J ia.. Ile!. 288. Dom Kul"'ry K&leJa.rz.a w KoluS?;ka.eb, ut. \l il'kie wi<:za :i. Cech R?.emiosl Różnych w Lowloz;u. ul. Podnootna :w.
tel. Gn. Tecllnl.kum Mecba.niczne w Lowi~. ul. Pod!'7.eczna 32,
Cech R-remiosl Różnych w Lasku. ut. Kościuszki 22. tel. 331.
Ośrodek Szkolenia Zawodo-wego w l'a.bia.niea.eb. ul. Odrodzenia
11,
11-02. Zakl&d Doskonalenia Zawodowego w Piotrkowie
Tryb., ut. Guba.rska IO. tel. W-74. Ośrode-k ST.kolenia Za.wodowego w Radomsku. ul. Chodury 4. tel. ł2-09. Cech Rzemiosł

S.P0ŁDZIELCZE 2 t>Okoje
i pokój, kuchnia, zamienię
na trzypokojowe mieszka-

Ili

(przygot. do eg-za.minu wstępnego aa UL).
Zapii;y i ~niormaeje: PTE Lódź, ul.
Wólczańska 51, tel. 607-70, 669-14.
3156-k

~~

~~~==~

, , USTRZYKI Dqlne
BieSZ•
czady sprzedam
działki:
1 ha OO arów. 20 arów, 12
arów. Wiadomość: Aniela
2a·rska. Ustrzyki Dolne. ul.
Radziecka 4.
16129-g

·=

5'

•

~7

19.lli

EKONOMICZNEGO

~

0)~"~

><.

%5

Polskiego Towarzystwa Ekoaomieznego
w LODZI, uL WOLCZANSKA 51
organ i z u j e

)~

pala.cz kotłowy.

<
~~

DZIEWCZYNA
N A SPRZED AZ
PO KOJ
N A GODZINY

DYREKCJA SZKOLENIA

f

~~

Lą!Wwa

Ili

na studia ekonomiczne

••
•••
••

}

li.ur.1 ra.cjona.lneco żywie11ia.,

~~.

PTANINA strol. naprawia,
ocenia wypó;i;ycza - t.ransport. Instytucje
pnelewem. Grochowska,
Piramov>'i.Cz.a 10, tel. m-21.
16625·«

centrum -

~
(

kreślenia łechttiC'!llle bud~wla11• twYksZta.loenie średnic>.

~$
~)~

kalkulatory W
cen'.e 4,)1>() zł. Oferty „16100'·
Pra a, Piotrko·.,,·ska 911.

lub

••

-

w

19.15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
KANDYDACI
••

"u~

Zgłoszenia przyjmują:

2>0, tl, %4,
26

•

·===·===·===·===·===·===·~

-

-'C

SPRZEDAM

WYNAJMĘ

ma.ni-cure I pedlC11J'e,
wrrob kwiatów !!!&tucznych.

111.15

.a

<.

J~

OWCZARKA niemleoklej!o
2-letniego, szkolony, iłoty
medalista sprr.edam J.

00.C. ck Plotr M-0ezozyr.iski

-

111

19~ %1

-

~

~<.

GUZIKI do tuter. Pietruazewska. Pl. R eymonta 5/6.
15781-J(

„MOSKWICZA·4H"

Ili

""''·-ta.łc-t. "~r-'ru'e).
""

~~

18198-.it

„SYRENl';-lOl"

hatcia.rstwo, (wymaga.ne pel:ne -J"'°'"'
kosmetyka

~>
~

FORTEPIAN Becker. meb·
le
„:.;:ozienice"
!
!nne
spuedam. Tel. 3&11-M. godz.

Odbiór - Polmozbyt. Pall'anice. Armli
KrajoWPj
JO m. 18. go<lz. 17-19.

--

)c..

19

-

•

naprawa aipa.ratów rad iowych I telewizyjnycłl,
krój I !l'gyoie - krawie-ctwo damskie,

-

~

po .codz. 17.00

(Pol\.1:echll1ika Lódl?.kal
'Recenz.encl: prot. dT Bronlslarw F c11ipow:Cl'

teł·nn

I

KUPIĘ łO tys.
1n<lzonek
truskawki „Faworytka'• z
plant·acji jedno- lub dwuletniej. Tel. 669-73 od irodz.

„FtAT·l2Sp„

'111

t dźwtplc.

-

-

~

Ba hman

CP·~·".,,,,h!l''ka Lód ?:k.a-)
d"X'. cl!:' W1~l.>-..t.a.'\'<,;. Hla.szków
(Al<.ade:n:a E!c-01b0m'.oma - Wrociaw).

nych •
Promoto.r:

nową
maszvdzlewlanltą Ver\tas-360

SPR7.EDAM

wósków 'rkumuła.torowycb i spa.walniceyeh,

(

~

SPRZED AM

KAWIOR -

Ili

- spa.wa.nie aaa.owe I elektryCUJe.

>.

g•">dz. H.36 - mgir :n.ż. ADA!\lA REDLJJif'lKIEGO ~ . :
, .Syont,eza pepL>•dów alea. al!~-<lv.-ua•łk!.1u-au~-n 1• 00k i·a..ów''.
doc. dr habil. M:·l'CSl.aiw Leplawy
PromoUJr:
(<P<>lił.ee'hntka Lódzlka.l
Re<ce.'Uen.cl: pro!f. ar łl&b/ll. G<>ittryd KU!Pnszews M
(Un;wet'sytet Gdański)
pro·t. dr ha.bil. Bole<llaw BC>chwic

•

DLA KASDYDATOW BEZ PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

~

MORALNOSC

PANI DULSKIEJ

•

1975 R.

WISNIOWl' SAD

'.'.:,1

)

Dyrektor t Ra.da Na.uko.wa ~fi~dzywydzia.ł<>wego tn.5~·
tutu Ma.tema.tyJ!Ji Poil.techn:.!ki Łódzkdej ~tadam!ają,
że dlnla 29 Wlm:eśnia 1975 roku o godz. 1.2 w Sal:: sem1na.r,,"jned linstyT!>U;tU
Maitema.tY'ki (a!l.. Politeohnlkl 11,
po-k. nr 526) odibędzie s.!.ę publt=.a obrona praCY do·
ktO!\'łlciej mgr BARBARY JO~CZYK pt.: 1 0 i.bi:etności. :foec!inO<StadllleJ i quasi-je<1\nosta.}nej ctągÓw fli.r1kicy"jnych".
~Ol'..oc:
doc. ór habil. Tll'd-eU'S.Z SwLąitko\\·~;u
-- Pooliv.!C"hntka Lódzka
Recenizend: dOIC. d!r habil. Miros?arw Fil'pcza.k
- Un!wers;v'tet Merki
doc da' habil. LeO!n l'.1ilml.a.jcz;'lk
- Untwersytet Lód.7.k:.
Z pra.cą ro~ l o<pin~ 'f'ltCCJl't!ellltów mo:llna za.
po~ się w c:eylte'.ni B'.bllid..ekl Glóv."'llel Po~iti!Cl"rni.ld
z..c;c1m1tlej.
3535-k

28/,6.

obslu~

;

OBBORY Plll\t DOKTOBSllCB

Dąbrowskiego

-

)

j! ;>l)·s

Dllieka.n l Ra.da Wy<l»;la.m Chemiom.ego
Politeel'LnUtl
l.6dJ:lti„J
pod.~ą do wladom<>ścl, że w ponlOOz.la~~k.
dnia 29 września 1975 ro,ku w Audytorium W-34 IPaWilon Wlóklen.nict.wa P-O<llitechnl.kl Lód"Z:k:i<'!'j, s"ttt"Z.Ydlo
A, m p., ud. żeromsdc!ego 116) odbędą &Ję put>li=ni'
obrO."l.'Y '!>!'~ dokt<l':-skioh.

towa.rozna.wstwa kwia.c'8.rsklego.

N~ MIESIĄC

WRZESIE~

•

ZAWODOWEGO

Sł6ł-lt

14-18.

-

REPERTUAR

111

w zakre'!ie:
artykulów pru.myslowych ,

liowar~a

~ Teatr Powszechny ~
~
Ł ód ź,
~
~ Obr. Stalingradu 21 ~
•,

KURSY PRZYSPOSOBIENIA

~~~~~~~~

361~

I

wykwall"

- cosooda.rld oleJowo-sma.rowniczeJ,
- obsługi aparalu do wstrzeliwa.nfa kołków,
- obsłufl autokJ&wów.
- tomoryaowa.nla w budo.woictwie,
- nal.)rawy zmeeha.nl-iowanero spn1etu l'OSPod. domoweto,
kroj11 i modelowania dla mistl"l'.Ó\V i krojl."l.ycb.

nowych części zamiennych do samochodów cię·
iarowych wszystkich typów: Nysa, żuk, Star, Lu·
blin i Gaz na terenie Zakładu Transportowego
nr 2 PTHW w Warszawie, ul. Staniewicka 12
(przy ul. Odrowąża).
lnforlnocji telefonicznych udzielają:
ZTHW - tel. 21-59-46,
Zakład nr 2 - tel. 11-18-66.

nt;
tel.

tytuł

DOSKONALĄCE

-

- obstu.i dfwlgów

BĘDZIE

WYPRZEDAŻ

na

fieladlll>C'Z.efo.

pala.os kotłowy, JDecha.nik maszyn !IZWa.lnill'l:ych, wulka.D.lut<N'.
elektromonter. mura17., betonial"l.. 11broJa.l"l., malaA budowlany,
cie.§la, stola.m. nklam., ilekarz. krawiec me.o;:kJ i ditmski, corseeiarlte,. dziewiarz. tkacrz.. przędza.r.r.. fa rbial"'1,. t>ł'Ml'Z. f.r:9'1Jer. fotograf, kucharz. kelner, plekal"l.. cukiernik. M:eźnik..
'Kandydaci winni pasiadać praktyke uwodową od 3 do T lal

Zjednoczenie Transportu Handlu Wewnętrznego
I N F O R M U J E,
ŻE W DNIACH 23
26 WRZE$NIA 1975 ROKU

W GODZINACH 8

do epa.mlnu

tikoW&llefl'O robotnika I mlsłna w ta.Wodach: lilusan., tokarz..
frezer, szllfier.i, kowal. rałwaniur, lakiernik, blM:bal'7.. me.>baai.k samoobodoWJ. mooter instalaoji wod.-kan., g~wycb I e.o„

~ ~

~

1

KWALIFIKACYJNE

t===•:;::::=:•===•===•===•===·~

chłopca.·

Tel
16104-g

FARBUJEMY: bluzki, mo•
dylon, brl-nylon, helanco.
bistor.
eolastor,
kos:r.ul•
non-iron, suknie
ślubne.
crempllna. koronka, misie
nylonowe, wełniane. sztuczne karakuły. Prywatny
Zakład
Nowomiejska 10.

rozbiórki na następujących wa·run.kach:
ro~biMk.~ ś~'.a.n murowych 1ewnętniz,ny~h l dr~.al"
wy& bt>7. ŚCtal!l:V oo w. Drt'W'TlOW'S>kleJ do Sl<!OU 'J,C·
C"C\\"f'g'.O,

rczb!t'rll<.i llachu.. podpór I stll!pów żeu,vny .,h .
element · żeltwne : 9ta·lowe zostruną przeWiezJ.om!
tira n"Spo.rtem Mkladow·ym na własny plac zl<ll!ll-Owy.
H wykonawca ro;i;bióricl musJ pos!lldać lJlll!NMWU:enia
do \".Y'ko.:iyw.ainta ta~JA?go t'IOIC!zaj.u robót cru :ia.oev..~1ć . kierC>Wnict1w-0 roobiór.ki posi.adadące uprawnienia t nad'zór,
5) należy wplaeić wadlum w WY'&<J!k<loŚCl. a.OOO 7.i
w
lc~ie ZPB „Pal!tex" w term.Lnie do datia 2 paz<lzi«nw 1<.l75 roku,
8l temli".1 ro<Z.blórk! od d1nl!a I llisto,paida tG?5
ro•l!lu
do ciJm.a 31 mairca 1976 .rolcu.
~lepe k;osz;toa')•gy oo r=biórkę m<>1lna. otrzymać
,..
nzla•le głównego mech.antka Uhlcladów, po.kój nr
U!
Cbud!Ynek n.r V) w gooz. 7.30 - 13.30. tnt.o.rmacjl w
\IPraJ\\'>e rozbiórki tutziela również dz.I.a.? głównego me<'ha.mka. teleron 7f4-ll, wew. 204 ! 205. Olen-ty z naI_>l;>e~ „R?ZJ>ió:rika" w Mliailrowa.nycti kooerta.ch n.alez:> sklaid.ac w dti.aJe ad..>nmistracy'jnym li>udynek blu•:a gł6"'in.eg<>,. 1 plętro. po•kój nr 28) bu~ prz.es.lal" po.
<.z;tą w tet'Tll,n1e do dnla 2 paździe?'nika 19?3
rOlku
Komisyjne otJw.aireie o!ert nastąpt w dniu ł pa:fdrl.ier:
P1ka _Hm r~ o go<ią, , 9 w gaibLnecie dyrek~a d.s.
techm=ycn. Wadlium wipłaioone przez
oferentów
lctór~'Ch o.fercy nie zostaly pN:y'jęte ros.ta.nie zwrÓ=~
bezJ?OOrednlo pó dokonaniu wyboru oferty. a oferente>W>, którego <lffetita zostala pr7JY.lęta ZOS'taaJde -zwiró6>n~ po Złl'k<>ńezeniu robót I 111pr:zą.tnięcliu terenu zgodnie z unnową. Do wzięcia U>dzLalu w prz.etall"gu zapr&·
'.'~anny przediSlębi<>T'Slbwa państwowe, spółd'zietoze Oll"az
iednoo.tkl g°'Sl])Od,all'lki nieuispo.?eczrn.i<l"1ej. za~ za.
'<t!"Z.ega•.!"I ~}" praiwo 9'W<>bo<linego ,vyboru o!ere111ta
lub tbmewaizn.enia przeta.rgu bez podania przyez>'1!'1.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:2::_:30Mc
?)

~)

Państwowa \VY'ŻS'Za Szk<>ła rumowa., Telewiey,Jna J Teatralna w Łodzi. ul. Targowa 61/83 ogl.asz.a pierwszy
p~zet3l!'g nie<>gra.rri.cooin·y n.a sprz.edaiż samoahodu osob:1~<'!'g-0 „\Va.!'SZ8'wa 203", nr <illnLka 010555. n.r rej. tw
_4o;,a za cenę wywQla<v.'Czą 42.000 zł. Oo pn:etaJr'gu mo-

~~ przy9tąplć oooby fl.zycz.ne i jedn<>stki gospodrur-k:i
1l'euspoleczn1o:ieJ oo WP!Rceniu de< kas:v szk-0l y wad:um w ki"'?""e 4.20{1 zł naj·pó~niej do dnia poprzedzaJ!\Ce"o ~emu:i przetargu. Samochód wysta.wi<l'ny
na
~Pnt>daz moona °'glądać ood·zieonn.ie w go.azin.aieh 9 -

B . na. tru:eriie szkoły, P.rzet.a.rg C>dbędz;ie si~ <Inia

g

pazclz1ernika br. o godz. rn w 100"..a•lu d!Zialu adm ..
go-s;po.dairozeg.o s1Jkoly przy ul. 'l\argcrn>ej 61/63 w lA·
d7.l. S1lk<>ła zastrz.ega sobie praiwo u~na.nha, że pmetang me d'OISzedł do skutku w razie z.a..jśe!a oltoltczno-

ści. wym!enf-01!1Y'Oh

w

!ll12'episa.ch

zai!'Zqd:teni.a

z

14

kw:ebn!.a 1972 roJru (MP n4' :?.6, pO!Z. l!ł5 z 19'72 ro·k.u).

2295-k

U kogo

zgaśnie świaUo?

111139-1(
-..~~~~~--~-

PRALNI A chemiczna Daniela Sudomir, ł..ódź, Llman<iwskiego
2ł
poleca
swoje usługi w zakresie:
chemlc:r.nego prania garderoby, futra, pelisy. błamy.

kożuchy, kurtki
skórzane,
ortaliony. prochowce. sutanny. suknie ślubne cra z
krawaty.
10&2i1-g

w AUTOBUSIE „B" zg·ubionq małą paczk<: z dru-

kami delonymi wielkości
biletu
tramwajowego.
Uczciwy znalaJ:ca proszony
o zwrot

za

wynagrodze-

ntem. Zenon Walkowiak.
Lniana I m . 71.
18420-&

4o zs wn:e$nl.a br. w god;:., 00 s.JO
do 17.
•
uli.ce: ~ee.połowa, Dźwiękowa. Sty\!o.wa,
Pomors.Jt.a.
3 Maia Od Rzemleś1ndc7Jeij do Barwnaj, Alojzie.
g-o J Ba•r'Will.8..
!. W dniu 23 września br. w godlt. j.w.
uLice: Slkfodowsklerj n.r 47, ł7a, 47b, A. Sibruiga n.!' in.
l. W d'l'liach od u

92a., 92b i pa.wiloo h.a1t1d!Lotwy.

dniu 2ł września br. w godz. J.iw.
uu.ce: Choobo~a. G!eb<l'wa., KudllM'ISlka, IQc>s.o<wa., Hoe·
k:tarowa I Nasienna.
ł. W d·nia.ch od 24 do 25 w.riześnia bl". w godz. j.w.
ut! ce : Doroty. Pabla.n i.ok.a n.r 2, 4, 6 i 10.
5. , W d.nia.cb od !ł do 26 września br. w godz.. j.w.
ul:.ce: .Ta.ram.a m 54. 56. 58, 47, ANnli Lud-0<wej n; Hl.
6. W dniaclt o.d 29 września do 1' paźd.7licrmka br.
w go<l'?i. j.w.
uli<.-e: Chocl.aal-O<W~k~. ZSmlejS<kla i J)mY'ległe, Wie~:
Laslrowkle.
35~-lc
J. W

DZIENNIK POPULARNY m

%05 (8Z03l '

CZW ARTEK. 11 WRZESNIA
PROGRAM I
Wlad. 10.1111 „szalel!lstwa
Almayera•• - odc. ow. 10.łO Laureaci teatlwall .,Jazs
nad Od•rą••.
u .oa Nie tylko dla kierowców. 11.1:1
Mozaika melodii. 11.30 Chwila muzyld. 11.3$ Koszalin na muzycznej
antenie. 12.05 Z kraju I ze świata,
l2.25 Koszalin na muzycznej antenie.
12.45 Rolniczy kwadram. 13.00 Sple·
wa Państw, - Zespół Pleśni I Tańca
„Mazowsze". l3.15 Dom l my. 13.30
Katalog
wydawniczy. 13.35 R. Jabloruok:i gr>a koncert Wiolonczelowy
14.00 Sport to zdrowie. lł.05 Czło
wiek I środowisko - itawęda . 14.10
Spotkanie z folklorem. 14.35 Rytmy
młodych. 15.00 W\ad. 13.05 Listy
z
Polski. 15.10 Koncert muzyki staropolskiej. 15.30 Estrada
przyjaźni.
16.00 Wlad. 16.05 U przyjaciół. 16.11
Piosenki z Chile. te.30 Aktualności
kulturalne. 18.35 Młody lazz polski.
17.00 Radlokurl!!r.
l'l'.20 Rytmostop
- aud . 17.40 Radio Roma orezentuje. 18.00 Muzyka I aktualności. t8.2l5
Nie tylko dla kierowców . 18.30 Przeboje non stop. 19.00 Dziennik, tS.ts
Gwiazdy estrad. 20.00 Wlad.
20.05
n lat muzyki naszeito stulecia 21.00
Wiad 21.05 Kronika sportowa 21.15
Koncert tyczeń . 22.00 z kraju I ze
świata . 22 .20
Na trąbce gra Harry
James. 22 .30 .,Czy znasz swoje prawo " 22.45
Splewa M. Delpeche.
10.oe

Szacunek · dla dzieło sztuki

Studium ·naukowe
Lewi• Nielsen, biolog amer:?z uniwersytetu w Salt
Lake, City, przer trzyd;iie.ści l;;it
studiował życie mo$kitów. Jf'~o
zdaniem . żYcif:
tych kaśliwyrh
owadńw fest iedną orgia seksu
i· jedzenia. Naukowi~c twierd?.i.
ze męskie 0$obn!ki tego eat1mku rajmują sie głównie repro·
dukcja I. ubo!Pwa: „Szl(ocfa , ·>.e
.jest to tylko sprawa instynktu,
gdyż móim . zdaniem. niP !'pra- ·
wia im to preyje.mności".
kański

Niebezpieczne lenistwo
WychÓdzące

w Graz;,, (Austria)
•„Volksblatt" .d<>nosl w informacji . na temat
dego
stanu
tamtejllzych, ulic i uos~ .. Na skrzy.
t.ow.aniu .szosy 104 i 105 w. wyniku
lenistw.a .. wyw.Mcił . się słup".
J)isąio

Wolno. bez krawatl'.l
~·
·,;

l'ó raz pierwszy 'v historii JI01ic;ji bfityjsk-M!j YJładze zezwoliły
tunkcjonatiusz'o m
wycbod2ić
r.a
służl:le be2 ·krawatów · i w rozpię·
tych · pOd szyją -koszulach. Zam~
dzenie · to dotyczy 1edynie upalnvch
dni. W,raz 1( nadejściem
jesieni i
~hłodów krawaty ' mają
powrócić
na swoje. miejsee. ·

.Canale Grande
·be-z góndoli
' t>ocza,wszy
11d paździermka br.
1ondolierzy nie będą mogli
z~·
woZić turystów po słynnym wene·
dtim Canale Grande, a już obecnie ograniczono tam ruch gondoli.
Spowodowała to duża
ilość wypadków, wywoływanych przer kursujące tam corat częściej
motorówki, które wyp;?rł:Y romantyczny
środek lokomocji
poza
centrum
miasta.

•1

posiedzenia parlamentu krajowego
Dolnej Saksonii
w
Hanowerze,
reporter „Nordwest-Zeitung" doszedł do następującego
wniosku:
•• Nawet w czasie posiedzeń. któr(!
u względu na temat dyskusji powinny służyć odpoczynkowi i odprężeniu, nie możn;i deputowanych
przywołać do porządku".

Oceniona na 50 tys. funtów szterlingów rzeźba znar.ego rzetbiarza
angielskiego Henrv Moore'a
ma
trudności z clotarcu•m
do swego
j 'iZWajcarskieg-o nabvwcy. Brązowa
~tatua wskutek kraksy wypadła z
ciężarówki i ~rzez parę godzin hamowała ruch. dopńki inna cięża
i:ówkii ni-e :zawiozła je.i do ~arażu ,
TaJemnice Kissingera
gdzie nikt ··~lę po nia nie zgłaszol
przez pięć dni. Puvpade.k sprawi!,
O tym jak
trudno
zachować
że odkryto tam
dzieło
tztuki. tajemnicę przekonał się amerykań
które wróciło do oracO\Vni artv- ski sekretarz stanu. Henry Ki~
sty w Wielkiej Brytanii.
gdue singer.
przeglądajacilustrowany
pr·zejdzie kutację
po doznanych tygodnik włoski •. Demenico
del
obrażeniach.
CorriP.re", który zamieścił
fotoreportaż, przedstawiający
go w
trakcie studiowania supertajnych
120. godz:in w wannie
dokumentów.
Zdjęć tych dokonał włoski
fotoreporter. Franco Rossi, za pomocą, dostępne.go w handlu teleobiektywu 600 mim, podczas szczytu KBWE w Helsinkach Pokazują
one Kissingera na sali obrad konferencji., studiującego tajne dokumenty dotyczące Wietnamu. Kambodży
i konfliktu bliskowschod·
niego. Dwa z tych dokumentów są
zaopatrzone w nadpis •. eyes onlJ;'
zn. że nie wolno ic-h nawet przepisywać lub powielać. Teksty na
zdjęciu w tygodniku choć 2 trudem
dadzą się . jednak odcz:vtcić nawet
Amerykanie wolą Londyn gołym okiem - łatwiej natomiast
za pomocą lupy.
Przeprowadzona v;śród
Amerykanów ankieta wykazuje. że gdyby
Jeden lekarz
mieli oni iy<' poz9 granicami Sta·
nów Zjednoc?on.vch.
77 procent
na
44
tys. Murzynów
wybrałoby Londyn.
Wśród
pown·
dów takiego wyboru zapylani po·
W raporcie
opublikowanym w
dawali teatry londyńskie. muzea,
Organiza .~ji
labytki historyczne i stosunkowo biuletynie światowej
duże bezpieczeństwo
!'la
ulicar.h. Zdrowia (WHO) napiętnowano k:iludności
Paryż uzyskał w ankiecie
drugie tastrQfalne dla zdrnwia
atr~·kanskiej konsE>kwencje
apartmiejsce.
heidu. stosowanego
w Republire
Połudnlowo·Afrykarii:kiej. Oto nieNiepoprawny parlament
którP dane tei:o dolrnme.nu:
Na marginesie

Smtertelnośc'

sprawozdania z

dziecieca: w 1970 r.

wyniosła ona w .Tohanesburgu dla
białych obywatP!i te11:0 kraju 20.25
promille. zaś dla Murzvów 95.48

promille.

PP.OGRAM ll
Beatrice Welles, córka słynnego
Olsona, wschodząca gwiazda Hollywood.
Budanzew na kongresie botaników
w Leningradzie, znalezione przez
niego w pokładach węgla na Spitsbergenie I innych wyspach arktycznych oraz na półwyspie Czukockim odciski drzew
wykazu;ą
podobieństwo z obecną norą strefy umiarkowanej. Jednakże liście
6wczesnych drzew mierzyły ponad
pół metra.
Radziecki paleobotanik w czasie
15-letnicb wypraw polarnych zebrał tysiące egzemplarzy skamielin
flory. jedną z: najbogatszych koleltcji tego rodzaju.

Przeprosiny
Czołowy

gra-::z
baseballowej
„Solons" Sscramento Rob
.
·
ś
·1
·
d
l j ~Eli is zamie. Cl w Je nym z me
cowych dzienników
40-dolarowe
drużyny

ogłoszenie

następu.iącej

..Do kibiców mojej

Drzewa Arktyki

p.tatnie promienie letniego

1ł0Ąca

na wydmach •••

Lasy złożone z ogromnych drzew,
podobny.eh do dzisiejszych dębf)w.
buków f topoli, pcikrywały przed
40-90 milionami
lat - w naj·
cieplejszym okresie historii globu
ziemskiego - wyspy
i w_vbrzeża
Arktyki. Jak zakcmunikował latem
tego roku uczony radziecki Le.w

I

Wiadomości.

23.00

drużyny.

Szpitale: W strefach .• białych" w dzo was< przepraszam za
1972 r. było około dziesięciu łóżek w tym se.zonie. Bardzo
szpitalnych na 1000 białych. a tYI·
ko 5.57 dla Murzynów I Azjatów.
W osławionvch
„Bantustanach"
(rezerwatach dla Murzynów) tylk..i
3.48 łóżek na 100 mieszkańców.
Lekarze f pielegiitar1ti: W Afryce Połudnjl)Wej przypada
jeden
lekarz na 400 osób białej
rasy i
jeden na„. 44.400 Murzynów: jedna pielęgniarka na 256 białych I
jedna na 1581 Murio:ynów.

(Ł)

łe. m,

treści:

Bar-

słabą <!rę

się stara-

ale 1'akoś ml nie wychodziło.
W przyszłych rozgrywkach poprawie się Rob Ellis".
.
'k
• ·11
•
Gd
d z1enm
arze zwroci
~ię
dt> trenera klubu Harry'ego Bigheta o skomentowanie tego wydarzenia, odrzekł·
„Sam jestem
mile zaskoczony zachowaniem się
jednego ż moich pupilów. Dotychczas gracze, gdy mieli słabszy sezon, winili za
to kierownictwo
klubu, trenera,
albo
kolegów.
Rzadko zdarza się, aby zawodnik
otwarcie przyznał
się do spadku
formy". TrE>net zapowiedział
iż
zwr6ci szczególną uwagę
na Rl)b
Ellisa, aby w nadchodzącym sezonie nie zawiódł on swych sympatyków.

8.30 Wlad. 8.35
8.53 Muzyka spod

Sprawy codzienne.
strzechy. 9.00 Max
RegeJ" - Kwartet smyczkowy. 9.40
Tu radio - Moskwa. 10.00 Kronika
kulturalna.
10.lS Utwory K Serocldego.
10.40 Nie ma
marginesu.
n.oo „Bunt mieszczan" - aud . 11.30
Wiad 11.33 Choroby weneryczne nadal i;rotne. tl.4S Melodie rzeszowskle. 11.M Poradnia rodzinna. 12.0S
(Łl Komunikaty. 12.10 (t.) W us!E:·
gu zal!oładu doświadczalnego - rep.
12.25 (Ł) Kapela ludowa.
12.3S {Ł)
zespól klarnecistów. 12.so tŁl Robotnlcze Inicjatywy. 13.00 .• Jak być rodzlna '· 13.20 S. Francols gra utwory fortep!anou:e M Ravela .
13.30
W!ad. t3.35 .• Patrycja. czyli o milośct t cztuce w środku nocy" fragm. 13.55 Minlprzeglad folklorvstyczny - Meksyk. 14.00 Wlę()ej. iepiej, taniej. 14.15 Czas I ludzie. 14.33
„Lato w PomarańcMrnl w t.azlenkach" - rep 15.()() Zawsze o 15.00.
t5.40 co się wam w tej audycji naj·
bardziej podoba. 18 .00 z mlkrofonem przez trzy zmiany. tB.IS z na·
l'(raii solistów zaproszonych do Studla PR. 18.45 (Ł) Aktualności dnia
t'l'.00 (Ł) Chór Państw. Szkoły Muzyczne j II stopnia 17.13 (Łl Przed
koncertem w
Filharmonii - Inf.
17 .25 (Ł) .. Okol!ce kultury" _ fe!
17. 35 (Ł) Taneczne orklestrv NRD
I'! .ss <Łl
Runda z piosenki\
18.20
Terminarz
muzyczny. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Polacy na świecie 19.00
„Przed
Warszawskę
Jeslenla 75" .
19.lS 67 lekcja
ięzyka ang
19.30
Gra
klawesynistka I. Sieradzka

Nie mam czasu. Spieszy mi się.
Chodzi mi o tego człowieka. Souki. Właśnie wszystkiego
Facet pierwsza klasa. Od dziesięciu lat pracuje u Marshlanda - darła się Martha. - Kiedy dostanę forsę?
- Dostanie pani - krzykną.Jem odwracając się l wepchnąłem
Paulę do win.dy.
- Z takim głosem kobieta ta może wygrać k<>nlom1 poganiacza mułów - rzekła uszczY1>1iwie Paula, kied~ zjeżdżaliśmy

·,

tylko

dół.

mierzając buickiem Orchid Boulevard. Beach Road ! Ha:tho~e

Avenue. Zaskoczyło mnie samego, że jest tyle do opvw_iadania

Choialabym widzieć t~o. kto mnie skłoni do mówietiia
74 darmo• . Gdyby mi . nie chodziło o pieniądz.e, nie usłyszałby
i;ąn ode mnie a.ni &łowa.
.r- Nleeb pani lepiej Je~e ze mną. Je'ielł zostawię tu panią
~ to może ktoś pan~ zrobić iakąś krzywdę. Oni zlik\V!dowali - Gracie Lehmann, bo wiedziała za duio.
v ...,. Ja się nie bolę. Um~ uważać na lrieb.ie. Niech ' pan jedzie· I przywiezie plen~ądze.
· ·· - Uwaialem, te będę tracić niepotrzebnie C!',111, j~i będę pró. bOwać coś z nief 'wydobyć.
·
·
·
. - Za pól l(Odziny i~ z powrotem. .
' .
..,... Czek.am rui pana.
, , Wy.szedłem z· nędznego pokoju
cementowi\· łcleth dotarłem do buicka.
-

IV.
.Paula .. patrzyła n.a rnl'l.ie ~koczona zza- swojego· zarzuconego
..•. papierkam.t stoliką., kiedy wpadłem, lak but'Za · do biura.
.... . \>ot.rzeba mi natychmiast oięćset qolarów - . rzekłem ła
pi~ .o ddech. - ·Rzeczywiście· poouwam sie naprzód. Z.'lbieraj ze
·· SOblł bloczek do steno~atowania, jedziesz ze mną. Opowiem· ci
.o wmvstkim P<> drodze. .
· Nie wywołało to zdziwienia. Paula zachowywała zawsrr.e 51'0kój. Wiitała. po4eszła do nasze~o sejfu biurowei;io, odliczyła
·dwadzieścia pleć· baknotów
dwudziestodolarO'W'Vc-h, otworzyła
szutladę. wvjęła swól blok do stenolf!'afowania. włożyła 1to do
torebki. na itłowe wsadziła mały czepeczek. który nazywała kapeluszem I była «ol;owa do wyjścia. To wszystko zajęło jej
dwanaście sektmd: ·'
Wychodząc Powiedziała do Trixy. że ma na nią czekać. aż
wróci.- TrixY skrzywiła się. ale żadne z nas nie zwrócilo na
to uwa2!.
S,z ybko ~Lunąłem za sobą Paulę pn.ez korytarz..
- ' Hej.
.
Za.' moimł plecami za.grzm!al głOl!I sierżanta. b b„l~ Martha

Bendi:r.

rodzinne - magazyn.
bez słów. 12.0S Z kraju
kierownicą.

12.25 Za

Powtórka z rozrywki. 13 4S Czytamy
pamiętniki St
Morawskiego
„Awanturnik w wielkim
stylu".
U.OO Power - Blggs a la francalse.
t4.2S .• Popołudnie w Parv*u" itra J.
Lewis
14.35 Wycieczki historyczne
- gawi:da .
14.4S Humoreski Dona
Elllsa. 15.00 Ekspresem nrze• ~wiat.
tUO Przeboje 40-latk6w
tS.30 sezam pod Trójką . IS.40 Rozszyfrowujemy piosenki te.os J. Ptaszyn- Wróblew!lld - •• TryPtyk 2 w\ew16rką".
t6.1S Przebój
za przebolem
16.45
Nasi rok 71! l'l'.00 Ekspresem orzez
świat 17.05 .,Sledztwo prowar!~I radca Heumann" - odc. l'l' .ts Kiermasz
płyt
17.40 Fotoplastykon - Stany
Zjednoczone Ameryki 18.00 Muzykobranie. 18.30 Polityka dla wszystkltch 18.45 Muzyka na zamku
w
Szczecinie.
19.15 Książka tygodnia.
19 30 Ekspresem
przez świat. 19.35
Muzyczna poczta UKF. 20 .00 Borges
- nieco Inaczej . 20 .25 Podobno są
podobni - Temptattons I Creative
S'Zource 21 oo Reminiscencje muzyC'Zne 21.SO Opera
tygodnia - G.
Rossini .• Kamień probierczy". 22.00
Fakty dnia. 22.08 Gwiazda .tedmlu
wieczorów - A. Makowlcu. , 22.U
Trzy
minuty 11 przyszło~cl. 22.11
„Grek Zorba" - odc. pow. N. Karantsakisa. 22.45 „Jullet w krainie
czarów" - śpiewa Y. Simone. 23.0G
Swoje ulubione
wiersze recytuje
Irena Laskowska. 23.05 Laborat~rium
magazyn.
TELEWIZJA

PROGRAM 1
fl.30 TV Technllrum Rolnicze
(:I
Gdańska). 'l'.00 TV Technikum Rolni-

cze (Szczecin). a.oo TV Kun lntormatyld (W). 9.00 „Ocalenie" - ftlm
od
I (k l
W) t 05 J
le
p~Iskfrkl.. ~~I· _ 0
Ko~hano~ld
(W) . 13.4ll TV Technikum Rolnicze (li
Gdańska). 14.30 TV Technikum Rolnicze (Szczecin). 1'5.05 Matematyka w
szkole (z Krakowa). 18.30 Dziennik
TV (kolor). 16.40
Obiektyw - progt"am województw: bielskiego,
czt:stochowsklego, katowickiego, apolsklego (W). t7.00 Ekran z Bratkiem
(W) . 18.05 Reklama (W., kolor). 18.10
kł
Wy ad z•hlstoril (W). 18.3S .• Besld~
dzle, Beskidzie„.•• film dok.
(W„
kolor). 19.00 Ziemia otywtona - rep.
filmowy (W .• kolor) .. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.20 Przypominamy,
radzimy (W., kolor) 20.25 .,Asfaltowa dżun11la" - film fab. prod . USA
(W)
22 .10 Peiiaz (W., kolor).
22 , 55
Drlennik. 23.10 Reklama
(W). U.15
Wlad. sportowe (Wl.
PROGRAM 0
f b

J:n

I

S. t

ORDYNATOR, KOLEZANIU
KOLEDZY
z
ODDZIAl..U
CHORÓB
WEWNĘTRZ~YCH
A SZPITALA im. dr R. WOLF
llnl!u 11 wrze4n.la 1975

ro-ku

mnarl po krótkleb lecz ciężkich
elerplemach w wieku n lat n.a.sz
kocha.ny Mąt i Ojciec

S.
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WACŁAW

P.

MARIA PISULSKA
s d()mu

DĄBROWSKA.

Wypre>wadzenie
drogich
nam
zwt-Ook nastąpi dnia t9 września
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o godz.
mszy gw. z

po uroezystej
łw. Piotra
l Pawi.a na cmentarz rzym.-kat.
Doły, o czym zawl:adamb
15.30

kościoła

RODZI"1A

P.
Wyrazy •erdeomego współczucia
mgr tnt. JANOWI GONCIARKO.
Wł .z powodu łmierci

TETLAK

pracowmk PKP
Budynków
l..ódt - Fabrycma.

długoletni

MATKI

Oddział

Pogrzeb
września

odbędzie się
dnia IS
br. o godz. 17 z kaplicy

KOLE2ANKJ 1 KOLEDZY

cmentana na Zarzewie, o czym
powiadamia pogrążona w talu .

od momentu, kiedy widziałem się z Paulą po raz ostatni.

Kiedy wreszcie skręciłem w Foothill Boulevard. zacząłem móo Mrs Ferris.
- To już ooś jest - rzekłem. - Dedrick. Jako szmugler n~r
kotyków. Co na to powiedzą? Za pięćset dolarów chcę m1eł
podpisa.ne oświadczenie.
- Skąd jednak wiesz, że ona mów.I pra~dę?
.
.
- Jak tylko będę miał oświadczenie, pó1dę z. mm na pollcię.
Ona dostanie oczywiście swoją forsę. ale karoe słowo które
wyjdzie z jej ust, mstanie zbadane.
Zatrzymalern się przed · stacją benzynową. Chłopak 6'ię nie
pokazał. Wysiadłem z wozu. za mną wyszła Paula.
- Bungalow leży za warsztatem.
Poszliśmy ścieżką wijającą sie za warsztatem. Przystanąłem,
żeby zajrzeć tam, ale chłopaka wewnątrz nie byto. Poczuł~m
nagły ucisk w piersiach i pobiegłem w stronę bung~lowu. K.1edy stanąłem przed drzwiami I za.pukałem, Paula mme dogonila.
Nikt nie odpowiadał, nic się nie działo.
- Wielkie nieba, a przecież ią ostrzeg~lem - k..-zyknąlem
w roenerwowaniu i chciałem wvwalić drzwi.
.
Nie dorosły one do takiego traktowania I wylec!aly od razu.
Staliśmy obok siebie w małym ciemnym korytarzyku.
·- Pani Ferris! - zawołałem - Mrs. Ferrl.s!
Milczenie.
.
· k. 1 ·
zybk
- Masz babo placek. Te łotry działaią
p;e 1e nie s
o.
Zostań tu lepie;. Paula. a ia się trochę ro!~irz~.
t d
- Czy nie myślisz. że ona się rozmyśhla i po prootu s ą

świata.

13.00

skladają:

sto

pięćdzie&iąt dolarów WY'rzucili~my za okno zauważyłem ponuro. Myślalem, że czegoś się dowiem o tym
szoferze. Teraz już się niczego nie zmieni. Ale ieżeli mi szczę
ście dopisze, przypadek będzie można uważać za rozwiązany.
Zrelacjonowalem jej wszystko dokładnie. w drodze, prze-

- · Te

ze

OJCA

się dowiedziałam.

na

11.llO :tycie

11.50 Pleśni

I

17.lS „Drogowcy morza" - program
public. 1'1'.55 „Moje miasto" _ Raclbór:r. - program public. (kolor).
IS.IS
„Rok w przyrodzie".
18.35
„YAO" - odc. m pt. „Sw1t:te głazy" - film ser. prod. franc. (kolorl.
Młefco
wodę P•J
19.00 Ma~azyn Kulturalny - Prof!.
Profilu _ (z Łodzi). 19.20 Dobranoc.
!lO prtegołowaniu.
t9.30 Dziennik . 20 20 Informator turystyczny. 20.40 z twórczości kompozy„•ll'Jl•••••••1::11••••••torów rosvisklch I radzieckich. 21 .15
111
Bitwy. kampanie, dowódc:v. 21.45 2ł
Kol. lek. MAltU KKASNODĘBgodzlnv.
SKIEJ wyrazy nczerego wspór..
czuc:fa z powodu łmfercl
Dnla J6 wrze~nla 1!175 roku
zmarla trag!czmle w wieku ta• '17

W

-

19.118 G. Verdi:
„Alda" - opera.
21.30 Dziennik. 21.4S Wlad. sportowe. 21.50 D. c. opery „Alda„ . 23.00
Co piszą o
muzyce - aud. 23.20
Pleśni. 23.30 Wlad.
PROGRAM m

z ZAKLADU KOTLOW INSJ'Y.
TUTU
TECHNIKI CIEPL."IEJ

RODZINA

w LODZJ

wić

dniu 15 września 19i5 roku
w wie.ku a la-t kochana
Zona, Ma.tka t Babcia
W

zmarła

!.

Wykluczone. Była za -chciwa na pien·'.ądze. Chfopak musiał
im znać.
Zostawiłem ją w korytarm i prz.eszedlem pokój po pokoju.
Nie znalazłem jej.
-

(e) Jamee

.

lładley

Chase

Obejrzałem. filę ?r~z ramię.

1950.

S.

Pogrzeb

odbędzie

się

Il

dnia

11

wrz~n1a br. o godz. 14 "' kapllcy
cmentarza św.
Franciszka
na
Chojnach. o ezym 1Z&wiada.rnla po.
grążona w smutku

-98-

Pogrzeb odbędzie Się dnia 20
1975 roku o godz. Ił z
kaplicy Cmentarza Sta.rego przy
Ul. Ogrod-0\vej

września

BRACIA i RODZINA

W dniu 15 września 1975 roku
3lllarla po d.lugleJ I ciężkiej cho.
ro ble

Dnla 15 września 1975 roku,
przeżywgozy lat 69 odeszła nd nas
na zawsze, nasza aajukochansza
Za.na, l\Iatka I Babcia

P.

S.

JANINA BIELECKA
Pogrzeb

włada.misją

w

MĄZ

P.

RATAJCZYK

się

pogrążeni

+

FRANCISZKA

dnia 18
września 1975 roku o
godz. 16
is kaplicy cmentarza reym.-kat.
prey Ul. Ogrodowej, o ~ za.
<>dbędzle

rtębo

khn smutku

-9'7-

domu LEWICKA.

RODZINA

+

+ P.

EUGENIA RESZKO

s domu JANKE.

$.

dać

+ P.

EWA POKORSKA

nawiała?
Potrząsnąłem gtową.

W dniu 17 wrreśn.ia 1975 ro.ku
po oięż!Qicb cierpiemach zmarła
nasza droga SOO.Stra l Szwagierka

Pogrzeb

odbędzie

w

g!ęb()k!m

dnia

18

~mutku

l\IĄZ,

i RODZINA

się

września br. 0 gcxlz. 16 z kaplicy
cmentarza rzym.-kat. na Ma.ni,
o ceym zawiadamiają
poJtr.ążenJ
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