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Obroty

na "Jesieni-67"

Przedstawiciele KC PZPR i NK ZSL
omówili_ na wspólnym spotkaniu

wynoszą już

zł

problemy dalszego rozwoju

Jaik podaje bi.uro haru:lłowe
Targów Krajowycli. trnin.sakcje zawarte do dnia 21 wrześ
nia br. włąC7Jll.ie wynoszą ponad 23 mld zł. Najwięksre
•a
zanotowano
tram akcje
lekkiego
przemysłu
giełdach
- 10,5 mld Ził, spółdzielczoś
ci pracy (łącznie ze sp?ł
iln.walidzlrimi
dzielniazm
5 mld. zł i przemysłu spo3.6 mld ?l).
żywczego -

21 bm. odbvto się w ramach Centralnej Komisji Porozumiewawcze; Partii i Stronnictw Poli.tycmych ~t
kanie pcr.edstav;icieli KC PZPR i NK ZSL, w ktorym
uczestniczyli:
z ramienia KC PZPR - Władysław Gomułka., Józef
Cyrankiewicz, Zenon K.J..isLko, Ryszard Strzeleck1, Mieczysław Jagie,:;ki i J\'.>zet Tejchma;
z ramienia NK ZSL - CzeSilaw Wycech. Bolesław Podedworny, J6~f Ozga-Mi.chałski, Stefan Ig.nair, Stanisław Gućwa, budomir Stasiak i Zd7lisław Tomal.
Na srpotkani~ omawiano aktualne problemy dalszego
rozwoju rolmctwa.

ponad 23 mld

rolnictwa

88 punktów na porzqdku obrad
straty Zgromadzenia Ogólnego NZ

.
w·1ełnam1e

w

osne11

\Vojsk interwencyjnych Początek
W alki w strefie zdemilitaryzowanej

I. Loea-Sowmski
udekorował

debaty generalne·

wczoraj

Krzyżem

Kawa'8rskiru

Józefę

Głąbskq

Wystąpienia delegatÓ\\"" USA i Danii
Płównymi tematami - Wietnam i Bliski lschó

W dniu wcz;ora.jszym w
KL PZPR Ignacy Loga-S&wlński - członek Biura Pl)li
tycznego KC PZPR. z-c1'
przewodniczącego Rady Pa."1
stwa PRL udekorował Krzv
Orderu
Ka.wa.Ierskim
zem
Józe!ę
Polski
Odrodzenia

·tet Ogólny za.ap robowa1 w środę 88 punl\;tów, powtórzył ~ną. formułę rzą. K
po dług'l
wdowę
Glą.b9ką,
aa warunkiem tego
du USA,
b ad Zgr<> a
dk
orni
m .;_ . musi być odpow1edma „gwaktóre mają być włąCT..one do porzą u 0 !'
lctnim, zasl:utonym dz.iała
ran.ja" ze strony przećiwnika
dzenia Ogolnego NZ. M. m. do. porządku obrad włącv
C'LU ruchu robotruezego Ta·
Stany Ziedno·
lnnymi słowy
ne U>Staly: tzW proble.ll koreanski. sprawa Omanu. Il'>:
deuszu Głą.bskim.
cbciałyby na usad~ie
czone
Jityka Apa.rtheidi. RPA Głownyrru tematami dyS11rusj•
W uroozystiości dekoracji
szantlltu otrzymać
zbrojnego
jaik su~ przewiduje - Wietnam i Bliski Wschód
~a udział W'Ziięli sekretarze KL
z góry określone ustępstwa w
PZPR ·st. Jóźwiak, M. KuoA. Goldberg
Wietnamie.
l'O'LW'ijający.n
państwom
je
W środę do Nowego Jorku
Stanów
te rząd
św1adc:t:vl,
jes·t wciąż niedost&tecz.się
Uński i H. Rejnfak ora.z wiminJ.S~""
francuski
przybył
nadal
będzie
Z.iednoc•onycb
Prezydium
ceprzewooniczą.cy
Cou ·re
spraw zagranicznych
domagał się aktywnego udziana.
RN m. Lod7li J. Lorens i
ktory wezmie
de Murville.
Nas.tąpnie oa-zemawiał de- t.u ONZ w "uregulowaniu kon
E. Wróblewski.
w sesji Zgromadzen.a
udział
(Cl Dalszy ciąg na str. 2
Stanów Zjednoczony•..!;
legat
Ogólnego NZ. Tego sa.me60
amb. Artur G<>ldberg. Zgod- _....:.::::_.::::.:::::__::::.::~:_::::._:_:.:===========·
cL"lia przybył rówmeż George
rue z tym oo przepowiadali
Goldberg
A.
obserwatorzy,
sekreta.:-?.:
brytyjski
Brown,
skoncentrował się na kluez<.>zagraru.czstanu do srpraw
wych problemach: Wietnamu.
nych.
\
Bliskiego Wschodu ł rozbre>dniu 21 września w
W
jenia. Mówc;l i tym ra.zern
Brutalne traktowanie ludności
Zgroma.dzenh:. Ogólnym ONZ
dobierataktykę
zastosował
cywilneJ pocł.,,.112;.rnej o współ
debata genl>się
rozpoczęta
stało
party1.antam1
ł
pracę
nia takich sformułowań. lttoralna, która, sądząc z ilości
s ię rei;ulą postępowama A.me
re miałY'bY wykazać- nadzwvzapisany-eh do głosu mówców,
ryk:iuów w Wietnamie.
Stan6w
ugodowość
czajną
amerykański
d ,ięciu:
Na
f)O'trwa kilka tygodni.
Zjednocz.onych. ZaJrewrual oa.
„marin"" prowadzi na przePierwszy przemawial mlniże Stany Zjednoczone pragną
związanego Wietsłuchanie
zagranicMych
spraw
S'ter
Komunikat wojQkowy nadanamczyk;1 schwytanego w cza
uregulowama
politycznego
obserwab-ów
interwencji
Braz;ylii, J. Pinto. Podkreślił
sie operacji przeprowadzanej
ny przez radio Kair - pisl.e
konfliktu w ietnamskiego i ubo
ONZ. Komunikat doda.je, ta
udzielana
pomoc
że
on,
w rejonie Da Nang.
AFP
k.oresl)Ondent
kairski
lewał nad c1erpieman11. jak1d1
nieprzyjaciel poniósł ZllaC2lne
przez wysoko rozwimęte kraCAF - telefoto
infocmuje. re wymiana (lgnia
narodowi
przyspairza
wojna
Straty
straty w ludzkiach
egi.ps"k:imi a
silami
miedzy
wietnamskiemu.
wtasne wynoszą 2 zabitych i
w
miej~
miała
izraelS'kirni
.Judnooci
12 rannych spośród
Z dahzych Jego wYpowiedzi
'O cywilnej oraz 3 zabitych I T
trwała
rano,
czwartek
jednak wyraźnie, te
wynikało
Stany Zjednoczone wyobra:ła
minut i zakończyła się o ~
Jelclto rannych wśród ~
sobie przywrócenie pokoJu
Ją.
dziinie 17.15 GMT na skuwll:
rzy.
w Wietnamie na zasadzie zabez
w
pozycji
pieczenia swych
Wietnamie południowym.
podkreW każdym razie jesteśmy zdaClił Goldberg ~nasz~
cydowam kontynnować
podchodzenia do lądowania nie
pasażerski
Radzl~kl samolot
pomoc dla południowego Wietburzy I oczekiw..,nie poinformowano za
strefę
stę w
dostał
namu.
Jak infonnuje MHZ, rozdziernika br. Z tym tai dnie"C
z lotniska. te nad miałogę
tylko przytomność umysłu i U·
ua
Starająr się odpowiedzle~
akoe.."U
spraWie
w
mowy
Polak.a stanie się pełnopraw
stem panuje burza i polecono
zapobiegły
załogi
miejętnr.ść
Staaby
żądania,
oowszect:ne
(General
TT
GA
do
Pol.soki
nym CZlłonkiern GATT.
to samolot udać się do Czelabińska. JedBył
katastr<'f1e.
przerwały bom
Zjednoczone
ny
and
Tarif.fs
ot
Agreement
nad tym miastem
i
nakże
„ Tu-104" z 93 pasażerami na
DRW, Goldberg
bardowitnia
ą.
który wyleciał wie samolot dostał się w strefę bu
Trade> zosta.ly sfina.J.i.zowane.
pokładzie .
Głównym celem dz!aiaaoOirzy na wysokości 1.200 metrów .
czarem z Moskwy do SwierW końcu czerwca br. U7.g0dPodczas Nastąp•10 przerwanie lącznosci
na Uralu.
dłowska
liberalizacja
jest
ol GAT!'
niiono wanm.k:i akcesu Pols:ct
z ziemią, a kompas radiowy
haindlu międzynairodowego, .oo
na pełnych praiwach. Jak wi '1
przerwami.
1
działał
legająca rn. ln. na maiks.v domo, dotyc:heza.sawa przynaPo zakończeniu lotu dowódmaJ.nej redukcji taryf
lE!ŻrlośĆ Polski do GATT 11a
ea samolotu Leonow oświad
i usuwalni'!;: Innych przenych
każe
się,
Iż wydawało
czył,
wa.run.kach członka stowairzytastrofa jest nieunikniona, jed
hand.'u
rozwoju
w
szkód
S?Xmego dawała nam ogr~
jeden z lotników wynakże
światowego.
ukJ:adzi.e.
w
prawa
ezone
Ly czyi kurs na Omsk. G<ły S'i
molot wylądował na lotnisku
oborwią:z:ując
z
Zgodnie
a.kce9u
protokół
procedUrą,
w tym mieście. zbiorniki pall
ny na dnie Oceanu Atlantyckie
Polski, przyjęty przez Rade
wa był1 już puste.
de
generałowi
Wręczyłem
„
go w okolicy wysp Scilly. Na
Gaulle'<twi list prezydenta IraGATT w koń<."11 czerwca br„
Geoffrey
nurek
nań
trafil
ku Arlta, wyrażają.cy nznanie
przedlażony zosW do podpjUpton, pracujący dla brytyjFrancji
szefa
za stan<'wisko
su kraijom ezłonk<l'W'S!ltim ulda
skiego zrzeszenia okrętowego;
wobec kryzysu bliskowscbodnie
du. Wymagane było pnyjęc'e
zatrudnia ono obecnie na popowiedział iracki minigo~ skarbu
lecenie brytyjskiego
praez 2/3 krajów
protokółu
Mohammed
planowania
ster
państwa kilka ekip prowadzą
tj. 48 krac2lłonloowskich,
Jakub as Said! po wyjściu z
cych poszukiwania wraków plę
Pałacu f,Jizejskiego, gdzie przez
podpisał0
Dotych<!'ZaS
jów.
które zatonęły
ciu statków,
blisko pół godziny t'ozmawiał
Gubernator stanu Nowy Jork,
protokół już 5' krajów.
w Polsce ge-1 z gen. de Gaulle'em. Treścią
podczas burzy u południowo
uważany
18 września br. złożony Z.l Nelson Rockefeller,
neralny dyrektor biura podró- tej rozmowy był kryzys bliAnglii
wybrzezy
zachodnich
za najsilniejszego z pięciu
jest
uAkces
Labib
Kairze w
stał podpis Poł!;Jct.
ZRA
ży
jeszcze w 1707 roku. Dowódcą.
pro'
równiet
jak
skowscl>odni,
przeciw.ników
potencj•łlnych
Louca przeprowadził rozmowy
floty by< admirał Shovell.
biercze mocy prawnej po ~O
blem 'itosunków gospodarczycb
Johnson.a jako kandydat parjeszcze przed tygod- z przedstawicielami PBP „Or- I handlowych między obydwoUpton
dniach od złożenia podp1 su
tii republikańskiej na prezy1
rozszerzenia
temat
n2
bis"
ma krajami.
dnie morza
narafił na
niem
Polskę, to jest 18 paźprrez
denta.
t wywspółpracy
zacieśnienia
na wąslrl tunel w skale, promiędzy
turystycznej
miany
głąb.
w
pionowo
wadząc-,r
„Orefekcie
W
krajami.
obu
na sam dół i spoZszedł on
bis" zorganizuje jeszcze w IV lllllllłRlllEllllll1111•111:www••••••111wwwm llllHIDIRBllHIR••·-------UlllłlllUUIWlllUID
(Bl Dal&Ly ciąg na s~. 2
kwartale br. 9-dnlowe wyciecz
ki samolotami PLL „Lot" do

1

1

I

Znów wzroS!y tygod.1nio·.11.·"
s traty mterwentów ameryk".;
skich w W 1etnam1e. W ub1e:;:·
lym tygodniu, włączn ie z so-

podczas działa'.\
236 żolniE>rzy amerykańsik.ich. 1774 zostało ran~
batą ,

zgi nęło

bojowych
nych.

Najwyższe straty za.notowano wśród od<lziałów „marines" stacjcmuiących w
żu strefy 2XlemilitM°yZowan~j .
których pos'terunk:i 1 bazy są
ostatnio celem ciągłych ataków.
W tym samym okresie wojska rządowe poniOSlly straty·
21.'i ludzi zabitych, 591 rannych i 47 za.giinionych.
Straty wojSlk Innych krajów uczestmiczący-ch w wojnie wietnamskiej po stron :~
USA \vyniosły w t...b. tygo.'niu 46 zabitych i 126 ra.nnyc:-t.
Od 1 stycmia 1961 roku weof1cjah1)"ch danych, zgidług

Prowokacle 11·rqilD
nu•· Ustal~

pobli-+------------------·--------- ---

J.fy-awało się, że katastro~f~ .

·- ;est " aieaQikniona

Polska

I

(B)

Dalmy

ctąg

na str. 2

Wieża

i
złotych
początków
znalezio-

Mariacka

po raz pierwszy

w remoncie
Po raz pierwszy od ~V
wieku Wież.a Mruriacka podgeneraJ.n emu
zostanie
Według obliczeń
rem,nntowi.
zakończony on 2l()Stanie olroło
1974 roku.
daJ!la

nad

Niemcami•',

którf>go

treśC

stanowi udokumentowanie odra
tendenCJl nacjosię
dzającycb
nalistycznych w NRF.
Progr..m przypomina m, in„
ob«cny kancle.rz Kiesinger
że
pahi ,
członkiem
również
był
hitlerowsk;iej I że obecnie w
NRF popularne jest twierdzenależało
nie, że do NSDAP
także wielu przyzwoitych Niem
ców.
wyka.zał, że hasła
Program
.,nowej

partii

cjonali7mu"

niemieckiego

NPD,

która

na

dąży

ce:-

z przedstawicielami

'1------------.-

Iraku

Roekefeller

Wycieczki Orb~su"
do ZRA"

rywalem
Johnsona

Przebywający

I

ZRA.

Program wycieczek przewidu
je zwiedzanie Kairu, słynnych
piramid w Glzeh, zabytków w
Królów w
Sakkarah, Doliny
LuxorzP.. pt'zejażdżkl po Nilu
ocaz inne atrakcje.

Niezależna telewizja brytyj.
ska nadała w środę wieczorem
program pt. „C1e11
godzinny

*

Rozmowa de Gaulle'a
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GATT

*

Na dnie Atlantyku
znaleziano milio1owy skarb
Skarb w postaci
srebrny-:t. monet z
xvrn wieku został

członkiem

do „zaJęcl~ 'przez ~ie~~ <;~: ' Sześcioraczki
1m miejsca w
prawie identyc:ine
t..1e0,
w Wenezueli
sloganami partii nazistowskiej
leżnego
są

św1e

7.e

z jej wczesnego okresu.
zaniepokojenie .rozwoDuże
jem sytuacji w NRF wykazali
Hans Helmut
znani pisarze:
Kirst oraz Christian Geissler.
Wymowa faktów i dosłowne
wypowiedzi zebrane w NRF w
czasie realizacji tego prograpoz>·tywna
że
mu sprawiają,,
na zamykając~ ten
odpowiedź

program pytanie: „Czy Niemcy mogą. uwolnić się od swego cienia" - musi być wątpli
wa.

Maracaibo
W m i ejscowości
jedna z mieszkanek Wenezueli
powiła sześcioraczki, dwoje ży
je. Umieszczono je pod namiotem tlenowym. Matka sześcio
Nancy de Farrer i
raczków
dwoje dzieci czują się dobrze .
Troje rizieci urodziło się nie
zmarło
czwarte
a
żywych,
wkrótce po porodzie.
4 lata temu w tym samym
mieście przyszły na świat p1ę
ci9raczki. Cieszą się one dobrym zdrowiem.

Obrady 100

soecialłsłów

wpływ otyło

z udzialem blimco 100 vrybitnych specjaa1.stów z 15 krajów - m. ilil. z Anglii, Francji Szwecji, Stanów ZjedZwiązku
Włoch,
noczonych.
Radzieckiego i Polsk.i - roz.21 bm. w Warpoczęlo się
szawie międzynarodowe SY!l'·
pozjum naukowe poświ.ęoocne
!łroblemom

o~ości..

W cza.S1ie 3-dniowycb obrad
przedyskutowaine zostaną najnowsze ba.dania nad otyl<>ś
cią, jej Wlplywem na powstawanie szeregu 9Chorzień, zaburzeń w przemianie mate:'i'
araz związane z tym zagainienia żywierua..

r

z

15

krajów

ci n.a tan zdrowio

~.

jab> zjawisko
nie
medycznym
jest chorobą. Przyczynia sie
jednak do powstawCtinia ])'>ważnych schorzeń, m. im. C'J·
krzycy i miażdżycy. Stąd Wż
corarz większe zainteresowanie czołowych ośrodków naakowych i klinicznych w Ś'W!e
cie tym zjawiskiem. Swiadobecne
również
czy o tym
sympozjum, w którym obok
bio•:11
internistów,
Jeka=y
wybi1m1 naukowcy z
udział
dziedziny endokrynologii, bi<Jfizjologii i inny':ll
chemii,
dyscyplin medycznych.

w

pojęciu

•

Wuost

liczby osób otyłych
tym scht>-

wiążącycli się z
jest cechą
rzeń

i

naszych
stY=!lą

znam 1en:ią

czasów, charakt.eryspołeczeńst-A'i
dla

stoou.nk<>W•l
które osiągnęły
wysoki poziom warunków bytu I S'tabilizacj'i spolecznej.'
W wielu ośrodkach klin~
nych, a wśród nich również i
w Polsice trwaią badania nad
uzyskaruem skutecznych metod zapobiegania i leczeni.a
Obecne siympozjwn
otyłości.
stanie się okazją do wymiany doświadczeń również i w
tej dziedzinie.

.'

Debata generalna wONZ
"~: ::::::.~ ~.:,. ~=r~:~{:~~ ::::ff::

Przed MiesiQeem Roeionałizołora

.k. Ł d. . . 'd Sytuacja
Wietnamie
I Z OZI I WOJOWO ztwa
techm
owatorzy
KC PZPR
li ., h I VII Pl

N

w

::,er:;;!sjid~ileci~ko u:r:t~: ni~ma~~:'J~~rgkwe~~~nc~~zt~~~~ł

:~;i ~~~od~z!an~j~~':oc~::;~~~ ~~~p;!~:i~!~nt:.i:.i:kła::~! 1 ° ::,~ W reo
pełny

iż

nadzieję,

wyrażajl\C

klearnej

Wypowiedzi Goldberga na te
mat Wietnamu skomentowane
przez przedsta
póżniej
zostały
wicieli szeregu delegacji jako
szczyt flb!udy.
W sprawie Bliskiego Wschodu A. Goldberg powtórzył do
stanowisko rządu
tychcz~owe
USA.
Goldbf'rg powtóuył również
wysuwane od dawna przez wa
dopomożenia
szyngton oferty
Zjednoczone w
przez Stany
rozwoju gospodarczym krajów
Wschodu z chwilą
Bliskiego
gdy zostanie tam utrwalony p~
kój.
Część przemówienia A. Gold·
sprawom
poświęcona
berga
Bliskiego Wschodu była poza
tym zakamuflowaną polemiką

mógł

byc
dzeniu na

u\<ładu

tekst

będzin

przedłożony ZgromabieżącAj sesji.

*

*

*

Z wyraźnie odmiennymi te·
konfliktu
sprawie
w
zami
na
wietnamskiego i kryzysu
wystąpił
Wschodzie
Bliskim
premier i minister spraw za•
granicznych Danii J. O. Krag.
Stwierd1.ił mianowicie, że jedy
ną rzeczową inicjatywą w St>ra
w
negocjacji
podjęcia
wie
Wietnamie byłoby wstrzymanie
bombarrtowaó terytorium DRW ,
a nastepnie ograniczenie dziaw
lądowych
wojsk
łalności
Wietnawie południowym.
kryNawią:rując do sprawy
wschodzie
zysu na Bliskim
oświad
Danii
przedstawiciel
jego rząd uwaza, z2
że
czył,
nikt niP. ma prawa uzyskiwać
jakichkolwiek zdobyczy teryto
rialnycl> w wyniku akcji zbroj
nych. ONZ i Rada Bezpieczeń
Danii.
rządu
stwa, zdaniem
wysil·
ustawać w
winny nie
cał
przywróceniem
nad
kach
kowitego spokoju na Bliskim
Krag ustosunkował
Wschod~ie.
równie:!: do sprawy mię
się
dzynarodowego układu o nie·
rozprzestrzenianiu -broni jądro
wej stwierdzając, :l:e zawarcie
takiego układu byłoby olbrzydo
wkładem
mim i cennym
umocnifmia światowego pokoju
I odpręrnnia atmosfery na forum międzynarodowym. Wśród
problemów poruszoInnych
nych przez przedstawiciela Dajest
podkreślenia
nii godnym
fakt, t<! stwierdził on, i:ł rząd
na stimowisku, że
duński stoi
jedynie Chińska Republika Lu
dowa upoważniona jest do teby reprezentować naród
go,
na forum ONZ.
chiński

Miiionowy skarb
Dokończenie

ze str. 1
lj;.u swemu zdumieniu,
na kobiercu ze złota
i srebra. Nurek zachował w ta
jeml"icy swe odkrycie dopóki
pierwsze 1.500 monet, · stanowią
tylko
przypuszczalnie
cych
całego skarbu,
część
drQbną
nie zostało wydobyte i oddane
w ręce ekspertów. Według ich
oceny, skarb leżący na dnie
morza może mieć wartość od
I do 3 mln funtów szterlingów. P!'ace nad wydobyciem
potrwa]P, preypuszczalnie dw;i
lub trz-v latn.
rozpoczęty się
PoszuJnwania
po znalezieniu w początkach
roku przez nurków
bieżącego
wojskowych armaty z brązu ,
a potem Innych rodzajów brn
ni. Nabrano wówczas przekonania, ż„ w miejscu tym musiała zatonąć flota Shovella.
obowiązującymi
z
Zgodr>i <J
ustawami. jeżeli nikt nie zgło
pretensji do
si uzas„dnionej
ciągu
znalezionych monet w
roku, l:<"..staną one sprzedane,
a uzy~kana suma przypędnie
skarbowi państwa.

W dnlo 21 wrze•nia obradoOgólny Zgromawał Komitet
dzenia, który kontynuował de
naci rozdziałem temató'"'
batę
poszczególne
i prac między
komisje sesji.

Trs· ęczn1t

Obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego NZ zostaną wzno
wione dziś.

{B)

strzegł
że stoi

statnł

i

• * •

• *

*

rejs
Dnia 19 września 1967 roku
w
śmiercią tragiczną
wieku lat 65, najukochańszy
i najlepszy Mąż, Ojciec i

„Oueen Mary"

zginął

Weteran żeglugi pasażerskiej,
liniowiec „Queen Mary" zakończyił w czwartek tyslęczny rejs atlantycki I zacumował po raz ostatni w dokach tcwarzystwa cunard na
rzece Hudson.
Statek przybędzie tego dnia
do portu nowojorskiego, gdzie
zawiną! w
po raz pierwszy
1936 roku.
Następnego dnia wyruszy w
swój 1001 i ostątni rejs atlantyckl.
81-tysl<J;<""ZDY liniowiec zakoń
czy swcją karierę rejsem na
Wyspy Kanaryjskie, skąd skie
ruje si;: do Long Beacb w Ka
przeliforni!. Tam zostanie
ksztalcony w muzeum marynl·
styczne.

Dziadziuś

brytyjs~.i

S

• t P,

Stana•s(aw
soliński
drogich nam
się dnia 22

Wyprowadzenie
zwłok

odbędzie

września br., o godz. 16,30 z

cmentarza
starego
kaplicy
pr"'y ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamiają. zrozpaczone
ŻONA,

CÓRKA, WNUCZ·
KA I RODZINA.

ze sil". l
Wietnamie 6.64' żołnie
a 83.443 zo
rannych, z Lego ~ tys.
stało
wskazuje
co
705 w tym roku,
na znaczne wzmożenie walk.
•
siębiorstw do zgłaszainia pro
W czwartek przybyło na ame
doty·
jektów wynalazczych
ryl<ańskim okręcie transportoczącvch poprawv organizacji
syjam•
wym 2.200 żołnierzy
na apel odpoprodukcji
którzy będą uczestniskicb,
wiedziab. 124 zakłady n.raczyli w wojnie wietnamskiej
„
i>O stronie USA.
ey s Łodzi i województwa łó1łz
Bombowce „B-52" dokonałY
kiego. W ramach ogło szonych
w cz"'ntek dwukrotnych na•
TiR
kluby
przez zakła{jowe
lotów na strefę zdemililaryzo-konkursów wpłynęło 2.701 po
waną ' Jej okolice. AP zwramysłów, w tym i. 232 projekty
już 10 na
ca uwagę, i~ jest to ameeykań.
.
·
lot na ten rejon
racJona1izators\t1e oraz 1. 46 9
superfortec od połowy
skicb
wnio~ków pracowniczych. W
sierpnia.
tym masowvm ruchu racjona
stomarines
Ameryl>ańscy
lizators kim zaangażowało się
czyli w Srodę całodzienny bój
2.356 osób . z czego 399 osób
strez partyzantami w rejonie
zgło>iło &woje projekty wyW wal
zdemilitaryzowanej.
fy zgixu:ło
s marines, a 23 zo·
ce
na 1a-zcze PO raz oierwszy.
stało r~nnycb. w ciągu ostatTematyka prac przedłoż<>nlch trzech dnl straty amerynych komisjom kankursowym
kaóskie w tym okręgu wynio9_za_b_i_ty_c_h__1_1_ss__r_an_n;_y_ch_.
__
•1y
____
_8)
__
__na
c:l_ąg

<B•

uęło

W. Brytania
Q
EWG
roz·

W przyszłym miesiącu
pocw.ą się Y!! Brukseli rokowania w sprawie przystąpienia

W. Bryta.nii do wspólnego ryn
ku.
Główną pq;eszkodę w reali
zacji swych planów przyłą
czenia się do .. !llóstki". rząd
brytyjski widzi nadal w stanowisku Francji. która wyraża wątpliwości co do zapewnień W. Brytanii. iż zajmuJE
ona czysto ,,europejską pozy
środę
w
Wygłoszone
cję".
w Londynie na śniadaniu w
Izbie
brytyjsko-francuskiej
Haruilowe; przemówienie lorda Chalfolllta miało na celu
wątpliwości.
rozwianie tych
Powtórzył ąn. iż jeśli kraje
:wspólnego ryruku 1;€go zażąda
Brytania gotowa j€St
ją. W.
funta
zrezygpować z pozycji
szt.erlinga, jako rezerwowej
waluty świata kapitalistycznego. Odrzucił kategorycznie
zarzuty. iż Anglia ubiegając
W.Spólnego
się o wejście do
rynku. chce odegrać role ko
nia trojańskiego_ prz:v pomocy którego Stany Zjednoczone
zwięJi:szyć swe
będą mogły
wpłY.WY ekgnomic~ne. fina-n90
we i Q.Olityęzne na k001tynen
cie europeiskim.

NATO przedyskutttje
Spraw l0 l obr0011
0
.Wf

PrzeCł

enum

ZOCJ UC WU

W czora1 w łódzkim Domu
odbyła się na.rada
Techn:ika
inicjatywy
zorgan i.zowa.na z
WK TiR i Woj. 'Oddz. NO'I!.

Ili t
ow e1•
8Me
.

dziennym
po.l'Ządkll:
Na
na.jbl.i7_.;zego posiedzema gz-u....
py plaaioWaJ!l.ia nuklearnego
NATO, które odbędzie si~ w
dniadl 28 i 39 bm. w A.Ma~
r.ze. :llłlli~uje s1ę Jl'!'.O.,..,...
teczności system.ów obrollY
zakomUB•!Ultyrakietowej
w Bon11
kował w czwartek
rzecznik Mjmjsterstwa Obrony
w konferencji t'!j
NRF.

...

s•u-

udziat wezmą przedstawiciele
H.r 1
NRF, . Włoch,
Kanady,
• landili, Tu.rej.i, Wielkiej Br.vtanii i USA. NRF reprezento8ta."11I
będzie i;ekretarz
wać
.
Mtni.sterstwie
bońsltim
W
Obrony, Karl Carstens.

rzy

Temaitem obr.ad byqy za-dania jakie 1>rzed ruchem racjo
wytyczyły uHd!izatorsk.im
KC
Plenum
YII
chwały
z nich do
PZPR i wv:nilkaJ."'CY
""
J:robek łódzkiego i wojewódz
kiego środowiska wynalazczego w pracy nad usprawnian em organizacji produkqji
w przedsiębior 9 twach. W nar adzi·e. obok -lic-zni·e ,....,.zyby"""
zakładowych
aktywu
łego
ldubów T1R uczestniczyli:
B.
KW PZPR • ekretar:z
prz~tawiciele
Malinow>.ki.
KŁ PZPR. CRZZ i ZG NOT.
sekretarz ZG zw. Włókni'arzy
T. Zięba i przewodnicząca
A MroczZarządu Okręg. pnewodniczący
kow.ska.
Krzywaó.'li!ti oraz
WKZZ Woj. Oddz.
przewodn iczący
Po
J. Jabłkiewicz.
NOT krótkim zą,gajeniu przewodni
dr S. Dą
czącego WK TIR browskiego referat omawiaosiągnięci-a· łódzkicll i
jący
TiR
klubów
wojewód:zJklicb
wygłosił sekretarz WKZZ E. Kotecki.

z.

Dokończenie

w

amerykańskich,

* •

*__.

___
r---co_ai1s-zy

3-letnia urnowa
polsko-norw eska

Jące na celu zwiększenie wza
została zawarta
!1 wneśni<
jemneJ wymiany.
Oslo nowa trzyletnia umoPolską.---------------między
wa handlowa
od l..I.
i Norwegia na okres
1968 r. do 31.Xll. 1970 r.
Umowa stwarza dogodne ra
my dla rozwoju polskiego eks
portu I polskó-vorweskich st"
sunków handlowych. Jednocze
śnie oble strony deklarują zainteresowanie rozwojem koope
racji przemysłowej i technicznej.
Tego samego dnia podpisano
Palermo z miej-.
Melch1ore
protokół z posiedzenia komisji
;;cowosc1 Salemi pod Trapani
mieszanej określający kierunki
sądu
do
na Sycylii, podał
handlowej
rozwoju wymiany
czyli
Rzymską ,
Rotę
Sw1ętą
i Norwegią.
Polską
między
organ, do którego uprawnień
Na etrsport Pollłkl do Norw łonie kościoła katolickiego
przede
się
składają
wegii
zwlązunieważnianie
nalety
wsi'Ystldm dobra Inwestycyjne,
w tym statki, obrabiark., ar- ków małżeńskich. W 1944 r. za
dkl!"~t
bry.ty~
Pier.wszy
tykoty konsumpcyjne pochod7e skoczony przez policję I rodzi
podwodny, wyposazony W \Vynę 18-letniej Rosy Conforto, n
wyroby
pnemysłow.ego,
Hl rakietami .,Pl»- nia
rzu~nie z
noc, Palermo
której spędzal
wałcow'lne ze stali, węgiel, su
!axis". wejdzie do służby w
został nesztowany I osadzony
rowce, warzywa, owoce Itp.
prell!kstera
w więzieniu pod
W Imporcie z Norwegii na
rnacynaroe wojeninE(j W dniu
„dokonania gwałt u. a później
liście figurują m. in. celuloza
2 1>aździemi:ka br.
zmuszony do naprawienia wyI różne rodzaje papieru, mącz·
O'lm'ęt nosi na:z;wę ;,Resoln- ka rybna, chemikalia, kGncen· nądzonP! krzywdy" przez za•
małżeńskiego.
warcie związku
traty, ruda żelaza i metali ko
tion" ! jest piel'W.SZfl jedml6ttorowych , żelazostopy i wypo Slub odbył się w l>aplicy wię
czterech okrętów
floty
ką
nim uwol•
po
Zaraz
•lennej.
okrętowe.
sażenle
Bud"·
k:lasy.
tej
podwodnY'Ch
niony „szczęśliwy" małżonek
W związku ;,; podpisaniem uwład21
właściwych
od
zażądał
prowadzoprotokółu
kos:z:tllYwała mowy i
wa ,.Resiolution"
uniewatnienla małżeństwa jane •ą rozmowy handlowe ma52 mln. funtów S'l'Jterlingów.
ko zawartegó pod groźbą.
w 20 Jat później .., grudniu
1966 r., Swięt" Rota orzekła,
f1L
iż Istotnie związek ten nie jest
IJlj
lra ft f,f/. •
IS1l
waźl)y. Po otrzymaniu dekre
~
z. Góraj, tu Pa1.e1rmo złożył skaTgę do
„Lublin"
. Dwa śmiertelne wypadki wy- chodu
Sądu &.onstytucyjnego państwa
wczoraj w woj. podczas wymijania Innego podarzyły s~
włoskie!;Jo. domagając się, by
jazdu nnjechał na rowerzystę,
łódzkim.
uznał Jego prawo żądania od
15-letnlego Andrzeja Salomona,
strac
tytułu
e W Bolesławcu, pow. Wie- który oo przewiezieniu do szpl Watykanu - ł zmaterialnych
moraln:1cb
Marian tała zmarł.
r11szów motocykHsta
odszkodowania za przeciąganie
Swiszyi'ski, jadąc motocyklem
sa
tym
a
sprawy,
IM
20
przez
Kutu"
W Gołębiewie pow.
potrącH na jezdni '5-letni11 Ma
mym unicmo:illiwienie mu za•
sieć elektryczna
napraW!ający
riannę Musiałek tak nteszczęwarcia ponownego związku oJ. Gaj"eckl, spadł ze słupa,
śliw!-., że kobieta zmarła.
raz założf'nia normalnej rodzipoważnych obrażeń.
do:mając
ny.
e W t.owiczu kierowca samo Przebywa w szpitalu. (c)

W okresie od Iiśtopada ut>.
roku kiedy to dwa zakłady
łódzkie tj. ZPB im. Waltera
i .,Elester" wezwały racjonalizatorów re ~ystklcb przed

w

Proces sądowy
przeciw

Pierwszy brytyiski
okręt

Watykanowi

podwodny

zrakietami „Polaris"

r

0

n.

.„

p

O

d „•.- 0-

e

11-
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m SPORT

Jubileusz SKS

Kalakarze

Od

okręgu łódzkiego

reprezentacja

czasu

ganizowane z

trwają

oka:z;ji jubileu·

szu 40-lecia S'KS

„Społem".

Klub ten posiada w}rją<tk,,_
wo bogate tradycje 51Portowe.
OM
one istm.i.enia
Sięgają
TUR. Potem spadkobiercą sła
wy zostaje ,,'Z.a:yw". Na tym
nie kończą się reorganizacje
jakie miały miejsce w pierwszym okresie sportu po woj
nie. „Zryw" prz.eks:z:tałca ei~

Łódz

kiego Okręgowego Związku Kajakowego rozegrała w Białymstoku
regaty kajakowe. Regaty zakoń
naszych
zwycięstwem
się
czyły
kajakarek i kajakarzy w stosunku 196:164 pkt.
W skład naszej rei>rezentacji
wchodzili zawodniczki I zawodni
cy: Cz. Basłyk, K. Błaszczyk, B.
Gajdala, J. Kmita, R. Malinowska, s. Szmidt. W. Nowak, T.
Kolano. H. Go.t.czyk, J. Goździk,
J. Karkocha, Cz. Kostanek, J.
Zięba. St. Witulski, A. Gorzeka,
M. Boroń, J. Bryłka, A. Ciszewski, K. Figiel, E. Duś. Zwycięski
zespół otrzymał puchar i piękną

dłu;ższego

w Lodzi imprezy sportowe or

wgqrall
w Białymstoku
Młodzieżowa

z

e

Ci ar Q (Start)l

drugi w Budapeszcie

W Budapeszc•- odby"' się mię""
dzynarodowe zawody lekkoatletycz.ne z udziałem reprezentantów:
Polski, Węgier, NRD, Jugosławii

„

i

żubra.

Bułgarii.

w

biegu na 1500 m zawodnik
z. Ciara uzyłódzkiego Startu
Kontakty z Białymstokiem we- skując czas - 3.50,9 zajął drugie
szłY już na stałe do kalendarza miejsce. Natomiast Halina Górsportowego. w dniach 30. rx. 1 niak w biegu na 80 mppł - u11,8 - znalazła
zyskując czas .
.
1. X. odbędzie się w Sieradzu się na 4 miejscu.
na rzece Warcie trójmecz Sieradz Warto jednocześnie przypom-Wieruszów-Tomaszów Maz w nieć, że przed wyjazdem do Buda
pesztu Ciara staTtował w War•
·
konkurencjach juniorów l senio-j szawie w biegu na 3000 m uzys(al
8,14,8
kując czas r6w.
rzeźbę

SPORT • SPORJ •
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I

Kolarze walczq o puchar
Totałizatora Sportowego
Jedną z ostatnich w tym sezonie Imprez kolarskich na torze
w Łodzi będzie trzecia seria wyo puchar Totalizatora
ścigów
Sportowego. Wyścigi. odbędą się
na torze w Helenowie 30 bm.
Początek o god;i:. 10 i po prze"rwie obiadowej o godz. 15.
Pr<>gram przewiduje wyścig na

1 km, na 200 m, na 4 km tml·
demy, wyścig australijskti, wyś
cig drużynowy na 4 km i długo
dystansowy na 20 km z pięciu
finiszami.
Impreza ta organizowana jestl
w ramach jubileuszu ~ „Spo'n),
!em"

z DZIENNnC1.o.Dm1. nr :m (6462>

•

„~i.~"•

w

,,Społenl''

a ten w

„Ogrnwo.
Dziś mamy SKS „Spolem"
o wyjątkowo bogatyd!. tradv
cjach sportowych. Prz.ez lokal
klubowy mies=ący się w He
lenowie przewinęło się mnń
stwo dZi<l\łaczy i wOOJ.e p<lik:oleń

za.wodników.
„Społem"

która zorgani7.0W3ma mstame 30 bm.
W dniu tym r(JtZegl'anych zt>·
starue wliel e artirakcyj111ycli im
prez sportowych. Dobr7'e sie
stało, że LKKFiT poeta.nowił
wyznaczyć start biegu Szlakiem Bairy'kad właśnie w Helenowie.
Klub - w dowód trzmania
- otrzyma sztandar of.i&"owany p~ Zai.-Ląd Gtówlll.y ZZ
Prooawników Halndlu i Sp6lbędzie

uroczys-tość,

koczysl;a 'Z
sali gimnastycznej.
i pomieszczeń biurowych. Obok gmachu ld'lllpo •
mielC2IOIŚci.
wego majdują się karity tenisowe, place do gier sport.o
wych i str.oo1nica, a ozxiob4 - - - - - - - - - - - - - całego o~ jest tor kolar
wy grała
6lk.i z ładnym pawilOl!lem. Ponadto SKS „Sl>olem" jest w
posiadam.i.u boisk!a sportowego
na Zdrowinl. Tu trenują pilW zailegfym mecm 6 kole}kairze i lekkoaitleci.
mt spotkań I Hgi pilkairskliej I
SKS „Społem" jest kaubem
wielosE§ocyjnym. Obiekitywn•.e opokska Odra pokonała 87.omtrzeba prey:zm.ać, że w okre9!e b.i.erad 3:2 (2:1). Bramlll! :zx»..
4<I lat naj'Wiięcej chwały klu- by!li: dla Odry - KlO'le 2 1
bowi przyspomyili kola:r7Je i Brej.za,
dla S!Jombierek
łucznicy, chociiaż nie u:nimejszamy wm-tOOci ~ięs1Jw ko Bednarek i ~ .Ji1.. Wddzów
szykamy, dobrych wymk1'1w 7 tye.
osiąga.nyd!. ~ lekkoatletów
=Y też pr:ziez pozoobale sekcje sporrow.e.
okręgowa
SKS ;,Społem" cieszy się ~
liczwśród
syimpa.tią
gólną
nycli rzesz s.pol'Wwców. Dziapotirafili
kllubu
tego
łacze
kldmat
przyjemny
sflworzyć
start lb Ir.O
LKS Ib
1POlegający m. i:n. na wsp'>ł
Pogoń 1:0 (1 :())
Widzew
pracy starszego pokolenia z
Mazovia 3:0 (2:0)
Stal
N-ie dziw.nago, że
młodzieżą.
Orzeł 1:1 (O:O)
PTC
„Społem" jest klubem o 00Czarni 0:1 (o:a)
Bzura
ChKS 2:3 (1:3)
Skra
gatych tradytjach :rodrlJi;n.nospa.rtowyoh.
TMJELA
Jes=re cre1ra nalSI sporo im
prez związainych z j'Ulblileu-1 1. Warta
14:11
12:4
8
sym.paitycznego
tego
szam
26:6
11 :3
2. Orzeł
V
SKS

obszernej
świetlicy

Odra

z Szombierkami
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Tour de Pologne
•
•

Po

-

osmau elapach
••ajlepsi

etap międzynarodowego
Dookoła
Kolarskiego
Wyścigu
jazctę
Indywidualną
Polski na czas na 43-kilometrowej tra
sle dookoł" Cieszyna - wygrał
niespodziewanie 22-letni repre·
zentant CSRS Miri Mainus w
czasie J :05,00, osiągając prze39,7 km/godz.
szybkość
ciętną
konkurencji
tej
Faworytem
który
Andrzej Bławdzin,
był
najlepszy w posię
okazał
przednim etapie jazdy lndyWi·
rozegranym w ubiedualnej,
Tym razem
poniedziałek.
gły
wyścigu musiał za
przodo~"Jnik
miejscem
się trzecim
dowali~
l SO-sekundową bonifikatą. Do
okola Cieszyna szybciej od nie
go jechat również kolega kluza.
bowy lidera - Tadeusz
czas
który uzyskał
drożny,
1:05,02.
VII:I

jako
wystartował
z 57 zawodników t w
prześcignął
dystansu
poprzednika Kullgina.
swego
Kiedy cel - powiększenie prze

-

~- Q~ .~

i.- :Widzellf,

(i

~

~

nad

wiceliderem

Bławdzln

stał O<>iągnięty,
szował ciezbyt

KLASYF.IKACJA DRUZYNOWA
PO 8 ETAPACH
85:38,59
85:41,43
85:47.09
85 :57,32
85:59,54

1. LZS Zieloni
2. CRZZ I

3. ZSRR

4. Start I
5. LZS Sląsk
Punktacja na
szego kolarza:

najaktywniej-

1. Bławdzln
2. St. Gazda
3. Ku:tgln (ZSRR)

81 pkt.
62 pkt.
46 pkt.

Bławd?.łn

połowie

Rellord Europy

radzieckich
pływ ac.zek

W aria na czele tabeli
--

zofinime
na
I
ostro
ze ambitny
cle oka:r.ało się,
Mainus csiągną! lepszy czas o 28 sek. i został niespodziewanie triumfatorem etapu.

wagi

ostatni

III liga
--

m

4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10:6
10:7

Start lb
ChKS
Czarni
ŁKS Ib
Piotrcovia

8
7
V
6

Ił~

6:7

1:;:

6

Pogoń

10:4

8
8

7:5
7:9
<7:9

6

5:1'

7:9

8
7
8

6:11
4:10
4:12

ł

~

Bzura
Stal
Mazc-vla
Polonia
PTC

"5. · ~

9:5
9:5

meczu peywa.oki.eg'>
Wdelka Brytaln!la, ro~
grywanego w Tbilisi, reprezen..
tairufilm ~ą,.;k!u Radzieckiego
ustain.ow:By rekord Em-opy w
W)"~ ~fetowym 4 X 100 m
Pl:>dcza.s

ZS~ -

~~;~! st.
1

=iemiym,

4.35,7.

~;~ na,leżący

do
10 : 1~ I n<>sil 4.37,o.
ui..-:iiJ

uzyskując czas

~hcrasowy

rekord,
Holendexek, wy-

·. · Tab or sanitarn y

cooJnle
n·n

kronie -

Konrad Nałęcki
reżyser ,,Czterech
pancernych i psa''
„.;esteśmy

-

doptero

w

ma:rcu 45. Szma,t czasu przed
nami.
- Ja,ki szm.ait? Wojna prze
cież kończy - się w
pocZ4tkach maja_, Więc za,lecJ,wie
trzy miesia-ce.
- Wy sta.1'ozy.
Zlllpominll
pani o Berl inie.
Ma Tację! Zdobycie Berlin.a, u.ka.za:ne w przeżycioch
naszych przyjaciół z „CzteTech pa,ncern11ch i psa" to
st.<m:zy na calą epo<peję.
- M oże zdążymu z Tobotq
na wrze s i eń 69 - k01ntynuuje reżys er Nałęcki, i widząc
moją z111Wiedzioną mmę, doda je: Na&tępna seria bę
dz ie się sklada-ła z wiel-u od
cinków.
- To ool>Tze, bo '714 „Perm
cernych" młodzi telewidzowie :zeka.ją z podobną n.ieci eTpHwofoią, ;a,k na Kilderów, świętych cz11 Klossów.

-

Z

niecie-rplitWością,

ale

niepodobną.

Ca,lkiem inna.
Moł ml.odzi 'lfJm:rowie wiedzą, że opow·iadam mi pra.w
dę. Że za ekTanowymi low.mi „Rudego" stoją rzeczywiste lata walki z najeźdźcą.
Starałem się. by .,Pwncerni"
przemówili do odbi-O<rcy jako
dokument
obyczajowy
wojny. Chcia.lem mu przeka
zać ż.ołni erską dolę w
jej
waTstwte za-równo d„airnatycz
nej i trag ic:m ej, ;a.k i w
wa1'Stwie
cod.ziemie;.
Mój
film daleko odbiega więc od
kryminał-u i sensac j i, i chyba m l.odzi wid.row i e odbiera
ją „ P a.nceTn11ch" jm,aozej niż
kla.syczny ta.k zwany „thril

!er".

-- Jed pan o tym P'f'Zektr
'llml.y?

- Tak, bo mł to 111'1"ęcZ
mówią: ww.rowie polscy i
T~'ećcy na, s.potkammch. i
w tysiącach li.stów. „Niech
już 711ik.t więcej nie gmie"
- proszą. A w ta.kim. „Swię

tym" na p-rzy kl-Od, chodzi o
<to, by t-rup pad.a gęsw, by
sku.teczm.e sceny Tew·olwerorwe gem.il u jed.ną drogą. Czy
dlfJJte(lO, że odbiOToo jest sadystą i lubi oglądać mor
der3twa? Nie. Tylko maj e
sobie siprMVę, że w wypail.ku Ba.rima czy Sw i ętego ma
do czynie'llia z fikcją, a w
wypa.dk.u „Pan.ce,-nych" z TO
dzajem dok.t~menrtu, z obrazem TZeczywistości. A f"zeczy
wiisiość wojen'114 jak ww
demo - bo
tylko bicie
w-roga,
ale
i
poinoozen.~
~Tait. Nie piwwo!iłem o tvm
wiidzo<wi zapomnieć w ciągu
całego f ilmu. To temait nac zelny drogiej noweU. Zaswnu11wfoliśmy Aę ws:póhide
z <111.1>torwmi se~za i z

me

·Wil i śmy

go nie oszczędzać.
Rad.ość Jamka z zabicia WTO
ga złam.alem surowym obra

.zem

śmierci: Niemca
d.ziec.kiego żołni.er.zn,

ja.ciela Janka.

Totóry

i

.,.~

p-rzyzgimąl

<Z f"ą.k tegoż Niemca.
T'ttka
wkz. śrvie jest wojna ł tę lapid.!llr'ną pra.wdę stairalem się
prz ek azać lud.ziom,
któ„zy
z a ut-O ps:ii - 'Ila 92ozęście -

jej nie z.n.alei..
- A le że by ta:ka
WO'jnę
wiaTygodnie po1cawć, tmeba
stwwzy ć
od.powied.niq scenerię. C zy
to> 200.ainie t>rudrri e?

Trudn e i niebe.21p!ecZ'1le.

by

Niebe1Zpieczne?
Ta·k, bo trzeba !2WWać,
'71>a tej ~wojni e" Mkt 11.a'"
p-ra,w dę n ie zqiną l.
- Zg~ql? A l e przecież w
ko ńcu to tyl k o zabawa w
w oj.nę.

oo oor-

- Jeśli z.mba.wa,
d zo Tyzykowna. I tego 'l"!fZt/
k a nie mo:!>na wni'k.nąć. Na
szcz ęście Tozumial
oo mój
ko71Jsultant w •ojsk owy i ch.cia!
to 111zyk-O
dzi P'l ić ze mną.
PTzecież

,,dQWod z ifiśm.y"

wb „ew w srzeDk im
W<O<jskowym regulwminom.
- Jak to?

-

Bo

wed~e
'regu.la~i.111u
czoł g i powinny

woj skowego

aku. Wtaśn.ie to okJreśle
e pasuje do więks~Cl karetek pogotowia ratunkowego obsługujących t~
ren województwa
lód.zikiego.
Jest tych wozów najmruej
w k.rajt. 122 - „Nysy" i „ War
szawy". Większość z nich wy
maga wyC'Ofarua z ek:sploat:acji i przekaza;nia
do
lecz.nictlwa otwartego. Wóz, ktt'>ry uległ a.wani · w dirodrz.e oo

OSTATNIS'H
DROGOWY

WIA

cze

długo

uzt..pe!!l1ia1o

tu.n,lo;-

cje lecznictwa otwartego w
teren.ie, nie ograniczając S'ie
do pomocy doraźnej. Tabor
pogotowia niszczy sie szyt>ciej, wozy jeżdżą po drogar.!l
polnych, a często po bezdr;r
ża.ch i zmuszainie ich do p<>konywania trudm<l'Śel terenr~h przy ich ogólnie złym
stanie technicznym jest WTęc1:
leklkomyślnością.

• • •Y'Skusji, jaka toczy się
~ skali krajowej na temat reorganizacji pogotowia (pisaliśmy <> tym w
artykule pt. .,Rachunek be-i
gospodarza") podnoszą się glv
sy wskazujące na p1erwSLą
słabość
pogotoWia
ta.bc>r.
W „Służbie ZdrOW'ia" z 20
sierpnia lek. St. Ja.nicki pisze

w

artj"k~e

dziecko musi
,, Ważne

pt.. ,.Kłopotliwe
kosztować".

zagadnienie

to tabor

samoch ,>dowy, którego
będ z ie
potrzeba znacznie więcej. Powinniśmy
przede
wszystkim
doczek:ić dnia,
w którym Minist ers two Zdrowia wyda zarządzenie
ażeby sanitarka eks
ploatowana była przez pogotowie ratunkowe tylko do pierw
szego
remontu
kapitalnego.
Przepisy takie dotyczą np. wo
zów milicyjnycb i strai"y po-

sprawdzal

uży1eczność...
n<>charakterze cię-i:ko

szy? Nie w
rannego, aJe taik sobie... dla
próby. Nosze są tak twarde.
że chory, przewożony W WJ'l:runkBJCh polowych (wyboiste
~
dostaje doda1kowydl

dziala~

w

dkreślonych,

dość

zna.cznycll odlegloocia<:h od
siebie. Tymcwsem dla uję
cia fil:mmoeg-0 odległość tę
trzeba byl 0 niera.z zm:niejszyć do 5 m. 7..danało się,
że .zatrzymywałem ;e na kil
ka centymetrów TJ'TZed kameTą. A
cwlg.
proszę 'l1lli
wieT.ZlJĆ,
nawet w okresie
pokojru. jest groźnym . i
obliczail..nym stwo-rzeniem.

me

- Byl pa.n więc brarwtLTO
wym dow6dc'ł.
- Bylem,
a.le
prmieważ
sann kiedy§
uczestniczyłem
w prawdmvej wojnie, zdawale.m sobie w p ełni spra
wę z odpowiedzialności. Gdy
teraiz sięgam. patm.ięcią do
tej swo je j o§mioodcinkowe5
wojny filmow e j to docho
dzę do W'!'}i osku, ż e na jw ięk
sze moje napięc ia i niepokój
powod owała
wlami e
odpowiedz;alność za bezpieczeństwo lttidzkie. p„oszę niP
zapcnninać,
że
mi-al em
do
czynieiMa z tlume<m stat.ystów. którzy u.dzia ł w tej
.,wo jni e" traktcn vaH jako za
bawę, sport. Ni e d ziaia.l tu
w i ęc
imii:ty-nk-t samozaoeh owawcz y, k t óry a.ut0'17W t y cznie towanyszyl żolnierwwi
w czasie man ew-rów cz y au
tentycznyc h d? ialań . wo;e:i nych.. A dla dobra f i lmu ta

WYP~

MIEJSCE

RATUNKOWEGO

W

STACJĘ

BRZEZINACH

NIESUt.-

·

POGO TO-

WOJEWODZ~

KA STACJA l?R W ZGIERZU WYSYLA NA MIEJS::'E
WYPADKU

POWAŻNEGO

PĘDZĄ

GL~ ...

MIE.JSCE WYSYLA

OPOZNIENl~'.M

Z

PO ZEPSUTY

SIĘ

NALEZY

SZPITALA.

PSUJE SIEJ li'C
NASTĘPNĄ.

NA-

DRODZE:.
KTORA

DOCIERA DO MIEJSC:::A WYPADK!l.
SIĘ

WOZ WYSYLA

1

WOZY

WYPADKU

DO

NATYCHMIAST

JEDNA Z KARETEK

NA JEJ

KARETKI.

DWIE

NA dYGNALE. OFIARY

PRZEWIEZC

AUTO

wyipadku? To samo zresztą
jest z pracownikami p<>gotowia. Przek.racza godzimy
płaci mu się, a.le za nadgod'Ziny gu:oozi kierownikowi p<>gotowia... d:yscyplimarka. I C'<)
robić jeżeli np.
jest wezwanie o przewiezienie chQ!'e!?O
do S7JPitala lub sanatoriu.n•T

God2:i.n

będzie

niemało.

Należy
więc
tu ekonomie
podiparządkować
wymaganiom
ży ia
I
funkcji
poe;otowia
Uelastycznić
przepisy
a ;e
mle;nicząCE' si~ w ramach zło
żonej
pracy pomocy doraź
nej. Od wyżej omówionych

problemów

proponujemy zacząć
reo~a.nizacj~
„kosztownego dziecka".

ZOFIA

DO HOL0-

TARNOWSKA

W ANIA WRAKU.

UTazów.
zują

nie

Nosze

żadnycll

amorty-

wstrząsów
pogłębiają

przeciwnie
1e.
Amortyzacja
ltaretek
„Nys''
jest także zła. a dodatkowo
jest złe ogrzewanie.
Chory .
tra nsport.owainy
kilkad:z:ies i ąt
i więcej ki·l omellrów kostnieje
nawet pod kocruni.
sprawa - wyp<:>karetek.
Wojewódo:two !ódrnkie. to teren. na którym znajduje si~ wiele zakładów chemiC7ltlych I
metalowych.
19tniP.~
ootencjal ne
niebezpieczeństwo za.truć. Nii!dawno zresztą .miel;śmy tald
wypadek w Woli Krzysztoporskiej. Pacjenci z objawami za.truć powmru być transport.owam.i wozama wyposażo
nymi w sprzęt do reanimacji.
Przynajmniej
jedna karet.ka
w stacji
powiatowej winna
być zaopatrzona w sprzęt rea' n i macyjny . A jeżeli to n ·e
jest mmliwe
to chocia:ż
Woj e wódzka Stacja i staciE'
takie jak w Piotrkowie. T<>maszowie czy Skierniewicach.
Jak dotąd mamy tylko prospe
k ty a'J)a ratury do rea.nimae.l '.
kontrolowanego oddechu i ~
Następna

sażen.ie

tytoniu
zwiększa
intensywność

gospodarki
Udział
areału
zajmowanego
pod uprawP tytoniu w ogólnych 2asiewacb jest nieznaca

oy„

"'aha

się

bowiem w

gi:a

osiągnięcie

sto•

nicach 0,2 procent. Pomimo
tak niskiego areału, uprawa
tytoniu pozwala wielu drob
nym
gospodarstwom, mają•
cym nadmiar rąk do pracy,
na zwiększenie mtensywnoścl
~ospociarki

•unkowo
i

I

ha

okresię

i

WYSOkich docllod&w
gruntów ornych. \V
zbioru domy i zabu

gospodarcze ptanta ...
obwieszone liśćmi · ty·

dowafłia

torów

toni owymi
wyglądają
,jak
domkl z bajki.
Na zdjęciu: dom plantator
ki tytoniu Marii Szkiłądz >.e
wsi S uchowola (woj. biało·
stockie).

gwowania krążenia oraz odreanimacji w Wojewódzkim Szpi·ta.IU w 'Zgierzu.. Al~
jak
transportować
na
t.<>11
oddzlal nieprzytomnego pacjen
ta ze szpitala pow;atowego?
Kt.o podejmie odpowiedzialność za jego życie w czasie
prymitywnego transportU? Zaden lekarz.
Przecież
nawet
oddzial toksykologii !nstyt.uru Medycyny Pracy nie ma
ambulan9U reanimacyjnego.
Nad tymi sprawami powi"lna debatować Rada Naukcwa
Mirnisterstwa
z.drowla·
jak ujednolici~ metody ~i:
powania i jak stworzyć d'a
posu:zególnych
wojew<xi-Lr.w
(w oparciu o Ich produkcyiną
specyficzność)
ambulansy
reanimacyjne.
dział

l':Jeszcze jedl!la spra·wa dv
l !ll'egulowama. Wynika ona
- o paradoksie - z ,.uregulowania" systemu wynagro
dzenia kierowców. Kierow<:a
nie może przekroczyć l1mitu
kilometrów.
Jeżeli
przekroczy - nie otrzymuje prem:i
I oo robi ć? Nie jechać do

nmmmn1111111n11RnH11a1m1m11m1111w11n11tdn1111111111m1111111111111n1111111111111111u111111111111um11111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111u111

Tuż

I

żarnej.

My, pracownicy służby zdrowia( ... ) chcemy
mieć
przekonanie, że do c złowieka potrzebująceg"
naszej szybkiej pomocy, jedziemy wozami spraw
nymi, które do chorego nas
zawsze dowiozą. Dziś bowie!Il
w pogotowiu używa się sanitarek' n'.>wet po dwóch remontach kapialnych".
Nic ująć. nic dodać. Miin;stersstwu podejmuje decyzje
reor.gan i~ji
,.kosztownego
dziecka" pomijając jego nćrj
istotniej9'Ze potrzeby. A tych
jest Więcej.
Czy kt<JŚ z milnister'&'tw'ł

MIAL

PRZEZ

ZAALARMOWANA

KOW.

wypadku, miał na ~ li=nilku 110 tys. kilometrów. Powinien być już po generalnym remOlllcie. ale nie powi- .
nien srożyć nagłej pomocy.

Nie O!!l jeden.
Przypominam w tym miej·
scu głos leka:rza ze Zduńsllcej
Woli - dr Hilde bran<ia., któ-,
ry
na plenum KW PZPR
poświęconym
służbie
zdir<>wia mówił o Sltaltue ta.boru sa
nitarnego w województwae i
przytoczyi przykłady z wlasnegQ podwórka. Z C2lteroch
karetek
pogotowia.,
ja.ki.mi
dysponuje stacja w Zduńskiej
Woll., jedna przej echala :l-10
tys. km, druga. 240, a trZPc:ia
200 tys. km. Trudno mówić o pełnej &prawnoś
ci.
szybkości
i
bezpieczeń
stwie - uzasa.chni.a.! dT Hildebrand. Pogotowie będzie jesz-

DNIACH

NA TRASIE BRZEZINY -

Ta.k jak w iyeiu ezło wieka, tak i na budOWie istnie

i naJtrudmeJSzeJ lódzkieJ
łroclepłowni IIl-

próba wodna
Jest to -

określając

rzecz
spra-,dzenie
szczelności kotła ozyli napeł
nienie go pod wysokim ciśnie
niem wodą by przekonać się
czy wszystko ..gra". By tę
rzecz przeprowadzić plan
przewiduje to w końcu grud
nia budynek. w którym
znajdują się kotły musi byó
przed zimą zamknięty. Mało
- mu~ być ogrzany. I dlatego, by woda nie zamarzała
I po t.o. by pracującym tam
ludzicnp nie sypał się !:nieg za
kołnie~e
fu{ajek. W kotle
językiem

la ika -

kk

011itentyezne

sytuacje
Czuwanie nad bezpieczeńitwem lu
drl nie byl 0 ;ed.nak w le.oń
celem mo;e; 'P"'<JICY· Celem bylo
wvgranie 10o;n11
714 ma.lym ekT41Ttie.
- I W<>tnę tę pan wygra,!. Dowodem uzmainie ł na
groc:ki. minU.tra kultu-ry. Czv
się 1XJJn je; srpod.ziewal?
- Ntile. Przecież kTvtvJca
filmowa w najle:posozym razie milczala. Ale pTzepraSZOll'l'I., czy pain.i oglqd.ala na,sz
film?
mu.sialem

8tw-0rzyć.

°"

- Nie mam pam tego za
Ta.ki ;est los „eżyseTa
serii
te(ewiayjnej,
kt6Tq
2a1b8Ze st4.win rię PQM nawiasem mu.ki filmowej. Po
złe.

cieszam

się,

że

,,Pa.·ncern.i"''

mieli chi,t>a więce; widzów
niż wszystkie pow„tale fumy polskie razem wzięte.

-

żvczę

d.zenia przy
nie. Tylk.o,
zgmąl!

Am

„ówinego

poio-0n48tępne) wo;żeby . nikt nie
"~lllll>dę, anł

na nib11.
-

Zgoda,

w.L'{JT<J.Wdę.
To '[)TZedeż

Be,-! ma.

eo

do śmietti
na · niby?
bęcLzie d,-oga do
Ale

Rozmawia la
EW A

BERBERYUSZ

sos...

przed

jl\ mom~ły decydu~~ce, swego rodzaju ~a.mienie milo·
we,
których
prreJśale waninkuje
kształt · przymł~
ci. 1:-"kim. k.ami.e~em .li! iłowym jest na rui.jwiększej

;a,kim storpnłu

11Jk.t0Tat1ni. w

można młodemu chropcu. po
k<i.:m ć g-ro.zę wojny. Post=

-

na... glinianych kolach

Uprawa

bud0;wie a

mianowicie

Etek-

Z'lladduje się ponad 8 km rur,
ka2'.da ze stali stc. 'O'Wel każ
da spawana. i!cażdy .,spaw"
musi być pry:eświetlony. Trze
ba więc stwoovć warunki
ludziom do
wykonania tej
pracy I warno.ki umożliwia
jące sprawdzenie jej wartości

i

skuteczności .
Nied<>końezenJe
budynku
zimą i nieogrza.nłe go,

pn.ed

równoznae~ne

jest z onóźnie
niem budowy o 3 miesil\Ce.
W konsekwencji - mieszkań
cy nowych bloków w półnoe
n&-Zaebodniej ezęśei młasta otrzymają kl~1cze, ale do zimnych mieszkań.
Kier0wnicowo budowy stoi
więc przed poważnym za.daniem: dO'!>rowadzić do próby
wodnej w J!ru.dniu. Próba wad
na uwarunkowana jest jedn11.k zakończeniem (chociażby
częściowo
P't'owi:i;orycznym
przykryciem1 budynku główne
go. gdzie znajdują się kotły
i turbiny. Budowa zna}duje
si.i: już n.,. eł.alpie. w którym
o !><7WQdzeniu sprawy nie de
cydują
robotnicy niewykwa·
lifikowani. EC-III pilnie potrzebuje fachowców. Generalny wykonawca - .. Chemobudo
wa" potrzebuje ....s>d zat"az"
około 60 ludzi (cieśli
murarzy. szkiaTzv. dekany. blacharzy). „Energomontaż"
około 30 •. Termoizolacja" 10, •• Piece Przemysłowe" 16. ..Instal" - 4-0. Łącznie około 150! Nie ch-Odzi łiutaj o
ludzi. którzy dekarzami CtZY
cieślami zostali
przypadkowo
F..C-ITI potrzebuje na tym
etapie fachowców z prawdzi
we.~o zdarzeni_a . na których
można absolutnie poo~ać. któ
I'VCh nie trzeba bez )'.lł'zerwy
kon-trolować. Czas pędzi nieubłaganie i nie p<>ra na kadtvwe ek."'J>e<f'ymenty. doszkala.nie i zawodowe podciąganie.
Cieśla
cieśli
nierówny.
EC-III potrzebuje i może so
bie po7.!WQ! j{: iuż tylko na za
tl."l.Jdnienie ludzi o złotych rę
kach . Próbv „wyłudzenia" kil
1ku chociażby cieśli z Patnowa
spełzły na nkzym.
Okazuje

się

bowie m, że nie jedna
F..C-III je3t w sytuacii którą
już niebawem inożrui. · będzie
określić terminem.

piętnaście

przed

minut

dwunastą

Główny kierownik
inż. Andrzej Nowacki

budowy
pamię

cie (opra.cowywal go Energ-oprojekt Warszawa) przejawiające się w
brakach roz-,
pracowan ia roektórych szczegółów. Wbrew zdrowemu raz.sądkowi i obowiązµjącym orze
pisom dopiero dwa tygocl!n,ie
temu trafiła na budowę doku
mentacia ścianv zewnętrznej
maszynowni. To oczywiście
jeden z wielu drobnych przykładów.
Brak dokumentacji
powoduje poważne opómienia
w zamawianiu, a wiec i dostawie materiałów.
tego
wniosek. że wymagać wię-ksze
J!o wysiłku należy nie tylko
od budowlaou.vch, ale takża
i od projektantów.
O tym wszystkim piszemy piebnaście mii!lut przed
dwunastą.
To
jeszcze nie
alarm. Budowa znajduje się
na etapie. ki~y można o tym
p!-sać
spokojnie. Jednak za
dwa - trzy tygiodnje, jeśli f f
tuacia nie ulel\'llfo korzystnej
zmianie EC-Ily nwze nadać sygn.a,ł SOS ••.

ta wprawdz.ie i takie mom~
ty w swej boga tej
k arierze
na budowach. kiedy 1 li~a
da w pustym polu stały r.aJ!i konstrukcje a roczn e terminy •jednak 'Zostały dotrzymane ..• Tylko jakim ko~ztem.
jakimi wyrzeczeniami i jakim
wkładem
bohaitersllwa załogi
w!aściWie niepatrzeblli:go, spro
wokowaneiro pi;:_zede wszystkin. orj!anizacyjnymi niedopatrzeniami._
Rzecz wiec najpilniejsza to kad!'y. I to wykwalifikowane. I t u F...C-III należy po
m6c. Oczekujemv te~o od naszych władz . najbardziej chy
ba za!!llteresowanych w tym
ALINA PONIATOWSKA
bv na
tysiące łodzi~ nie naramarzniecie.
,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

z

zić

EC-ITI to jednak nłe tylko
budynek J!łównv - · serce elek
trowni. ale także I budynek
chemic'lDf'j :r.mięke'l:ałni wody
(do kotła nie wolno podawać wody
J>I'(>9to
z
miejskich wodociągów
winę
trze
kotła
przypominało
by bowiem wkrótce wn•trze
:starego czajnika!>. I tutaj trze
ba budvnek zakończyć przed
z ;mą. W tei chwili brak no.
ok ien stalowY"Ch.
Nie
ma
okien - nie ma co z a budowy
wać nie ma co szklić. Robo
ta stoi. To są trudności, (JIWs zem. poważne; chociaż nle w
takiej
skali
jak
kadrowe.
Trzeci budy.nek - ·na tym eta
pie budo wv również decydu
jący to rOzdzielnia, gdzie
znajdą ,się szafy elektryczne.
st9rowmcze i<tl>. I tutaj daje
się od~l.IM'aĆ dotkliwy brak
murarzy. Na k łoOOtach kadrowych i brallr.aoch ma·teriało
wych nie końc'z v sie jednak
lista niedomaga~. Mimo

czterech szaf
dokumentacji ...
•..istni~ ~
dzie l!lki

jeszcze tu l ówsamym pr<>jek-

~

W. Brytania pozostanie
przy ruchu

lewOłtronnym

S<k>robowy zespól ekspet-tów brytyjskich
obserwował
:z.rniainę
t'UChu lewootronnego
na prawostrOlllllly n.a teren'e
Szwecji.
Op:imia
ekspertówł
poparta przez prasę, jest zgod
na
Wielka Bryta.nda nie
powinna podejmować
tak'1ej
reformy.

Koszt talkllej operncji w
Wielkiej Bryta:ni.i wynioothy.
aż 350 mln. llulntów. W Sziwecji wyda;no na ten cel J2
miliOl!ly. Wykoirzenienie psy„
ch4~ch
na wyków związa
nych z ruchem IewO<!tronnyrn
trwałoby,
7ldan.iem psychol..,_
gów, a:ż do rok.u 2000. Zclanaem ekspertów, w wyniku
reformy
w=oslaby
liczba
śmia'lte1nycil wypadków, kt~
ra oboon.ie wyn<l\!li aż 7 tys.
rOC7Jnie; przypt.1192iCZa się, że
wzrosłaby ona do 10 tys.

~=========--=--=-=-~~~~~~
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Zm'ka bilanso wa zmoro

Z sesii DRN-Wi dzew

WCZ{l!J"8;j w §wł(}tlicy 7..a.kladó w im. st. Duoois odbyła sii:
sesja. DRN-Widzew z udziałem a.ktywu DK FJN. Wśród 7,aKoprOS'ŁOTI.yeh gośei obecni byli. sek.reta.rz Ogólnopolsktieg<>
mitetu FJN i poseł na. Sejm - M. Mairzec, wieepnew. Prez.
1>rzew. LK FJN i poseł na Sejm
J. Lorens,
RN m. Lod'lli - L. Nitecki. oraz posłowie• TatarkóW111a-Ma.jk ()(Wska, H. Go
lińska. j T. ża.kowieeki. W oł•raidaeh uczestniczyli również kie
rowniicy wydziałów Prez. RN m. Lodti, władze partyjne dziel
nicy z sckr. A. Promińskim oraa: prz.edsta.wiciele za.kładów
. pracy i iustytuojł.
Sprawozxl.anie z dzialalności
Rady, Prezydium i jego azakresie reaJ.izacii
gend w
programu wyborczego i postula t&w wybO!rców omówira
G. Stefańska.
(prneW. DRN Następnie przewodniczący Dt<
FJN - T. Dyszy d01k0<nal oceny czynów .spoleczmych wy
kona.nyc.h w I pólrcczu b•.
Sbwierd1z.il on, że podjęte czy
;ny zrealiwwa.ne zostały w J>"!l
ni. Ważniejsze z nich to zalesienie 56 tys. m. kw. ni'!ułożenie chodmków
użyVków,
o ląc2Jrlej długości ponad 3
km oraz i.=ą<lzenie placów

PrM'l!cb
sic:
wyróżniły
żołnie
ZHP,
hufiec
w.idzeW\S'ki
rze jedm.o sbki WP z Wiśnio
wej Góry, oddział straży poi komiitet blokowY
cż.ariny•ch
;nr 26. MÓW'Ca ;podh,-reśtl.il, że
obsEFwuje się oorarz lepszą
,gainizację prac spoleczmych w
miejscach zamieszkainia.
w dyskuS'ji zaihral gł.os :n
d111. J. LQ.rens. Wskaz.al on ze
bramym potrzebę wysunięcia
sprawy
jalko najważniejsze]
ma Widzewie problemu u.rzc.-i
dzeń kOIIDuma1nycll. Jest to b·:>I
wiem dzielnka do niedawn~

za.ba.w dla dzieci. W
społecznych

Łodzianie pozna;ą
turyumożliwienia
W celu
stom zwiedzenia kopalni i poznania współczesnych sposobów
wydobywania węgla, kopalnia
„Zabrze" uruchomiła tzw. ścia

grzywny

zł

1080

kradzież książki

za

Antoni Skibiński (Rąbiań 44
pow. Łódź) ukradł książkę war
90 zł. Kolegium Karnntości
DRNprzy
~A<lministracyjne'
-Sródmieście skazało

eórniczy trud

PTT-K. Na ścianie tej gór
-nicy demonstrują zwiedzającym
sposób urabiania, ładowania i
odstawy urobku w naturalnych
warunkach geologicznych. Or·
ganizatorzy ściany chcą przy
środ
wszystkich
zachowaniu
pokazar
bezpieczeństwa
ków
pracę
współczesną
turystom
górnika. Zainteresowanych tymi wycieczkami obsługuje łódz
Kopalnie:
Sports-Tourist.
ki
zwiedza się w odzieży ochronnej, pochłaniaczach CO oraz 7
lampami górniczymi.
nę

"'

„miłośnika

lektury" na grzywnę w
kości 1.000 zt

wyso
<w>

..

ca jest tu.taj :nłoe męcz.ąea;
Na liI piętrze przy U!l. Piotr masrz.yiny będą aoail<irrowae rynieoo baa:dziej mecha;n;iiczna.
ik:OW15>ltiC'j 1.13 mieści i;ję Za- IOOk.
Sama „Asoota" wygJąda nie
W stacjd praci.rj.e 20 osób.
lkil'.a.d M.a&yin Księgujących,
taika większa maw.imtie Kwailiifiik:acje, ailoo bez;pośred
iphcujący :na usługi hamdlu.
szyl!la do pisairnia z dh:lgi.m
Reprezentuje on w postęp:e nio po techniJkum eko;nomiczwalikiem, ale ile tam d2Jw{~
nym i kursie operatorskim,
technicZlllym sto.pień tziw. śregienek, ldai'Wliezy, przeróżnycił
mi111imalnym stażem
arlbo z
dniej mechanizacj.i (14 maszyr.
prr..ekladni... Nic też dziwnew tradycyjnej księgowoścJ..
<księgujących ,.Ascota" z NRD).
go, ze pracę tę podejmu;ą
- Kiedy zobaczyfam na kur
a więc nie legendarne liczybez obciążeń
osoby młode,
sl.e skomiplikowany schemat
nierozerwalnie kojarzące
d~a
1radycY'.i<llej księgowości I t.o
mówi ;:>. Dorot.a
ma..."<zyny się w umyśle laiików z p;ra..::ą
chylba naturalna kolej rzeczy.
Piotr()wska, ~edma z bairdziej
ksi.ęgowości, Il'ie surrnatocy. ale
Mechanizacja nie może om'ceniO'Ilych piracownic stacji jeszcze nie u'l"Ządz.enda elek111ąć i księg-O<W<>ści. Kto ma ją
i miałam
przerażona
byłam
troma.gnetyczne, nie mówiąc
mło
jaik nie
w,pT'O'Wadzać
ochotę zrezygnowae. Niepokój
elekltronawych.
mó:4gach
o
dzież •
jedna1k mi!nąl z chwiią !tied7
Średrua mecha111izacja na razle
(Ap)
er.a.siadłam przed „A~otą". Pra
zupełnie wystaircza i oddaje
r-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
handlowi niemałe usług~
20 opera torów zajmuje się
ewidentją księgową ctla pir;-

111ajbca!rdz.iej pod tym WJZgl~
dem za!Il.i.ed'balna. Dqpiero na
chrugim mieJŚOto: postaiwil <>n
problem budewmictJwa mietS'T.ka111iowego, ktÓ!ry dotąd za.imowaI piel"W'Sze miejsce po5ród żywotnych spraw dzielni
cy. O 2l!1aczeniu rozwoju czy111ów społecznych mówił m. i n.
w s.wym wystąpieniu M. Marzec. wskazując Zatrazem na
.potrzeby' dzielnicy Widzew.
W dalszej części obrad ze.brani pfZY'jięli uchwałę w spra
w.ie oceny dzi-alaliności Rady
.i. jej organów w realizacji
IJJIC~amu wybo!rczego.
(Lw)

ci\:.: przedsiębiorstw, spoirządza
listy pl.ac ii prowad~ s.;:ira-

sita'.tystyczną do
kienmku ' źródla za
kup-ów. Około 60 proc. pracy
rz.akladu - to ewidencja księ
gowa. Jed111a osoba prowadzą
ca rejes.tr tradycyj!Il:ie jest w
st.arnJ.e nanieść dziennie do 40;)
')'.l!OZycjj. Maszyina w tym samym czasie nairwsi pozycji
800. Konta dzięki maszyno-n:
analizowane są na bieżąco, .a
nie kiwa'ftaJ.nie jaik to bywa
w przedsiębiorstwach księg'>
Od.pada
„zacofa;nych".
wo
dzięk·i temu =ara bhla<n.sów,
cenerwujące wyS'ZUkiwaITTie błę
du spowodowanego niewyraź
;nie ręcznie naniesioną cyferką. nocne uzgadnian~e dzienniika z kontami - nieodłącr111 ie związane z pracą w ks'.ę

~!\.

wozda.w=ść

tyiczącą

il(/~

------
~,..-.„-.,.*(Więc
W Klubie Ludowym
il

kowskiego 13) - 22 bm. o godz.
20 - wieczór autorski Horacego Safrina. W programie humor i satyra.
Kocha·now·
liil „Od Reja skiego do Sztaudyngera i Za·
wieczór fraszki pol
łuckiego" skiej w Międzyzaltladowym Domu Kultury Włókniarzy (Piotr
kowska 262) - godz. 19. RecyAlina Kulikówna i Zdzitują
Akompaniule Cze
sław Siko.ra.
sław Majewski.
_. W lokalu SARP (Piotrkowska 67 - prawa oficyna) o godz.
19. mgr inż. architekt :r. Horosiewicz wygłosi odczyt o Wło
szech. urozmaicony przezroczami i płytami.

iii

Zdjęcia

gowości.

Zjednoczenie
Handlowych

małoobrazkowe

Przemysłowymi.

Na Balu·t ach

głos

Urbaniści

SPECJALISCI.•

WĘGIE.RSCY

„.od spraw chłodnictwa bawili
wczoraj w Chłodni Składowej
na żabieńcu. Gości szczególnie
trudne problemy
interesQ!Wały
składowania owoców i warzyw.
z powodzeniem u .nas rozwią"
zane. Zadawali mnóstwo pytań
organizacji pracy
dotyczących

w

łó<lzkiej

bowiem
bieńca

chłodni.

Zamierzają

doświadczenia

przeniesć

z

ża

wę

na

gierski grunt.
WYKOPY POD FUNDAMENTY„.
_.pierwsze'go w tym rejonie 11kondygnacyjnego wieżowca miewczoraj
rozpoczęli
szkalnego
pracownicy ŁPBM nr 1 przy ul.
10 Lutego róg Sienkiewicza. W
bież. roku budynek zostanie za
stanie surow'Ym.
w
kończony
W 1969 r. - zamieszkają w nim
„Ognispółdzielni
członkowie
w<>". Budowę prowadzi technikp. Janina Ładyn
• kobieta ska-Wróbel.
DZIESIĘCIOKROTNIE

JAS-

NIEJ„.

1 Maja dzięki
zak-ończ~niu przez brygady Za
kładu Energetycznego prac przy
zamianie oświetlenia z żarowe~
go na rtęciowe. Aktualnie podobne prace prz~biegają na ul.
Krokusowej i Dubctis. Rtęciowe
oświetlenie otnymały także uli
ce: Prądzyńskiego, Poznańska
Strzelczyka.
na

,„było

ułicy

NIEPOCHLEBNE OPINIE
O ŁZG-RESTAURACJE.„
wczoraj pracownicy
instytucji znajdujacych
Placu Wolności. Rzecz
dotyczy urządzenia do smażenia
ustawionego
kiełbasek i mięsa
przy Placu Wolności a czynnego zaledwie dwie-~rzy godziny
w porze obiadowej. Najbardziej
jest to w porze
denerwujące

.„wyrnżali

biur

i

się wokół

śniadaniowej „.
RĘCZNIKA

FROTTE •••

„..nie znaleźliśmy w and jednym
sklepie, gdzie ten artykuł bywa na głównej ulicy handlowej
w
(jaką jest ul. Piotrkowska),
stolicy polskiego włókna. Dodajmy, że w tejże stclicy włók
na nie można od miesięcy kuCal
'\)ić inletu

Kowal

zawinił

Pażdz·ernik już

tradycyjnie

Miesiącem Oszczędności
Weszło jm w tradycję, że
iJJaździernilk uwa'1:amy za Mie
siąc 09zC7...ędnoiśd. W tym ró·

ku .i.n auguracja mie9iąca prz·>
widziaina jest na 5. X. w Ko
szali:l'lie. W Lodrzi przygoto·
wuje się speojalmą imipreze
rw za.kładach ,.Elta", a na te1renie wojewód.z.twa w Tomaswwsikich Za.kJadach Włókien
Sztu=nych. 14. X. odbędzie
w
ooziczędmych
sejmLk
się
Wspólnie z
Skierniewicach.
Olrga<nl·
ZL i ZW ZMS PKO
zU!je dla lklubu mJodzi~.,oweg"
semi'llairium :POOwięcome p.roipa,gand?ie książec:ik.i. mies?Jka
;ni.owej.
W ~niikla. pr:z;ew:i~ia
111ych j€Slt też wiele Jronkursów 7JWiąizarnych z osz,częd!z.a111iem. OdbędrzJLe si.ę wielki. tira
dycyj111y ikonikurs paździemi
Jrowy PKO, w k1tórym do wy
grania w · skali całego kraju
są nagirody wamtości 2.700 tys.
zl„ w tym 5 samochodów o·
sobowych.
Wczoraj odbyła się kon.fe-

;renoja prasowa, na której dy
II'ek>tor odd'zial'U wojew. PKO
mgir. Zdzisław Paikula poprzedsltawicieli
informowal
prasy o dynamic71Tlym roz,wooswzędnościo·
wkładów
ju
wych w naszyim okręgu bank<JWym. Na dzień 31. B. br.
sta-ri wilcladów wyniósł 3,920
tym w l'Jo<l;.i
ml111. zl., w
2.464 ml•n zł. W celu lep zego obslucżenia łodzian pla;nuje
się uruchomienie l'bOWych pia
cówek J?IKO. W projekcie jest
budowa t.rzec:h odldxiałów. Naj
oddział
powstanie
szybciej
przy II'Ogu ul. ZachOOniej
z
Następne
Lim<lifllO'WlSkiego.
kolei zbudowane zootainą przy
Dąbro
!PL Niepoidil.eg!lOOci i na
(K.as-)
wie.

Krv-p-tonim „Au1ora•

Szlak 69

p1łtu

~Harcerska akcja dla uczczenia 50 rocznicy Rewducji Pa·
kryptonosząca
ździernikowej
nim „A'llrora„ wzbudziła olbrzy
mie zainteresowanie wśród mło
dzieiy. Ostatnio od'było się spotkanie sz,tatru akcji Hufca Sród
przedstawicielami
z
mieście
TPPR, na którym ustalono szczP.
gólowy pr01Sram „A urory". Oprócz spotkań harcerzy z żyją·
Rewolucji
uczestnikami
cymi

Armii Radzieckie;
opr6cz okolicznosciowych gAZetek i plakatów ,w drużynach Hufca Sróelmieście przygot\,wywaoe są ma
do oprt cowania szlaku
teriały
69 pulku Armii Radzieckie j, któ
Przeszła
ra wyzwoliła 'fJódź.
cma od Dublinka nad Bugiem.
Kraśnik, Opole Lubelskie, Rad om, Łódź aż do Słubic nad
(1. kr>
Odrą.
PaździetnfkoweJ.
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J?lrzed9iębiorstw

A.rty'killa:ni
wprowadzi!')
osta.bnio „Ascoty" i do MHDObuwie. Op;rócz ksi.ęgowan.a

(dzielnica Polesie, ul. Gdańsl<a
22 bm. - ul. Towarowa
29)
od nr 2 do nr 113, ul. Ciepła
od nr 1 do 9a.

ootrzymał
Sports-Tourist
statnio dodatkową pulę dewizową na Węgry. W związku 3'
,ym organizuje w sezon:::! jewyjazdy (irusienno-zim~wym
powe do tego kraju. Grupy co
uajml"lej •5-osohowe mogą ko
prace
trwają
Bałutach
Na
z zakwaterowania, wy
rzystać
oraz specjalnych wy związane ze szczegółowym rozżywienia
urbanistycznym
cieczek autokarowych. Atrakcją pracowaT1Jiem
kto~·~
W rejonach,
jest vr1cieczka nocna po Bu- dzielnicy.
d::peszcie ze zwiedzaniem ka- zostały przez Wydz;ał BudoO!>•
wirui.
i>~óba
baretów 1
wnictwa, Urbanisty;k.i i Architektury szczegółowo pod wzglt>.;
dem wrbaniS'tycznym opracm'laSYGNAŁY
ne. dokonano rozeznania pozaih-re;ie remontów.
!lrzeO w
wod-k.an. oraz wy!Podłączeń
Iron.an-ia brakujących pomies.zw poniedziałek w naszym do- czeń g05podarczvch. Dzięki temu i sąsiednich rozpoczęto pra mu w -..atach 1968-70 na Bału.
ce związane r.e zmianą napię- t.ach będzie można prz.eprowaUkończono je je- tl'7..ać kompleksowe remonty bucia pradu.
szcze tego samego dnia. U sąsiadów światło zabłysło od ra- dynków.
I tak np. w roZoprarowanych
zu, ale my toniemy w ciem(W .
rei<;mach
n ościach już 3 dzie'ń. bo dom urbani;;t.yczuie
Westerpl•at>te,
Qbr.
jest prywatny i właściciel sia Pe>l~ kieg;e>_
Marynarska)
i
omskiei·
Bvt.
Wł.
jakieś zaległości w opłatach.
Tak więc jeszcze raz sprawdza się stare przysłowie o ko- wykonywane będą roboty abudynku przy
walu i powieszonym w zastęp-, daot.a~yjne w
. ul.- KQmunaa:-dów 2 oraz wystwie Cyganie.
d ·
d
·
.
Lokatorzy posesji b
przy ul. Nawrot 32 UdUl]e się bu ynek g<>spo ar-

-

z drogi, baranie! Nie widzisz samochodu?

===============~

księWJWJch"

Wstacji „wechanicznych

. -ocen a działalności Rady
•Real izacja czynó w społecznych

'::7.y przy ul. Marysińsltiej 25,
który tlmOŻI' wi likwidację is·tgo.sp<>pomieszczeń
niejti,cych
da rczycli. a tym samym u<lo...
teren pod budowę
się
s-tępni
(i. kr.)
nowego bloku.

Nie

zdałeś

probatą,

wyraził zgodę

Na tym kończy się ta dydaktyczna histo-ry;ka, z której jamo wylania się mor:7.!,
że złe oceny zMnykają wrota
nie tylk-0 na wyższq 1 uczelnię,
a~e i na urlop. Ale chyba tyl
ko w tym jednym łódzkim
.zakładzie pracy. Co wcale nie
oznacza, że nie należy miefo
(h)
dob-Tych ocen.

na stu

w

Do tej pory nasze-mu bohoterowi wszystko szło jak z
płatka. Ale na egzaminie p:>·
gaTzej. Po prostu nasz
szło
boha,te„ nie zdał. Zepsuło to
mu dobry hum<J'I' na wiele ty
godni. Wreszcie, aby go po<l
postane>wil wyjereperować,
chać na urlop i korzystać z
ure>ków września. Kiedy jed·
nak zwierzył się z tych plfl.nów personalnemu i swemu
u,,sl1JsUJ.ł, że
kierownikcnvi owszem kilka dni jeszeze o: ·
rzyma, ale niewiele, bo n.1
wypoczynkourlopu
poczet
wego z-0.liczono mu owe 10
dni.
- Gdybyś pan zdal gumentował personalny -

rrrto

oiie

możemy.

odporwiednim cza.sie
udzielił mu 10 dni okolicznościowego u'Tl,opu na egzaminy, realizując tym samym uchwalę Prezydium Rzqdu n•
511.
i

je daTawali, tmk

byśmy

Pewien młody czil.o.wiek p„a
kil:ka lat w powamej
instytucji posta<Jtowił nie poate
na . maturze,
pr:zestać
daiej. Otrzepał
się
kształcić
więc :z k.urzu S>We . podręcz
niki, dokupił kilka nowych,
i zabrał s~ do pracy. Za,k!ad
pcrtrzyl na jega wysiłki z acujący

dia

•
.
- cierp

Przegląd

na jlepszgc h
filmów WFO
sali
prze- ·
gląd filmów WFO nagroozonych
na festiwalach międzynarodo
wych i ogólnopolskich.
Dziś

kina

o godz. 13 i 15 w

ŁDK

od.będzie

się

Dla sympatyk ów
jazzu
„Storville"
:raz:z-Cłub
Łódzki
bogaty r ciekawy
plan pracy na najbliższe miesiące i rok 1968. Wszyscy człon
kowie i liczni sympatycy klubu
będą mogli podyskutować o tym
programie dzisiaj, o godzinie
19 na zebraniu w lok'alu klubu
„Karolek" przy ul. Łąkowej 21.
opracował już

I

l CO?!ldzie1KitDY1

11m1m1111n111111111ł111M1q11111111111111111u111rann11nmmmum11n11111n11HH111111111111111111H1111111U111nlllmllllllfmw11HH11111111111m11111t
"ziehHcy Bałuty li rejo

.,K"
nowycb poradnJ
WAZNE TELEFON~
l'l'ZY ul. Libelta. Mar:v...,
Pogot. Ratunkowe
narsltiel l z.. PacanowP1.got. MO 07 400·00 500-00
!>kiel.
Kom. MO m. Łodzi 292-~2
Szpital Im. M. Madu•
- -·
os
1
Pożarna
Straż
rowicza, ul. Fornatsklel
33i-28
Eneri;et.
~ogot.
Informacja telefon. 03
;.oo (Ul. Konstantyn::>vl Tokio" (panorama) orl :!'/ - przyjmu3e rodzące
26>-96 ska 6-Ul) czynne w go lat 11 (jap.) godz. rn, 1 cbore ginekologicznie
informacja PKS
dzleln1cy Polesie oraz
i
581-11
Informacja PKP
(kasa 12.30, 15, 17.30, 20
9-18
dzinach
(Pabianicka 173) z dzielnicy Bałuty li f9
Pogot. Oświetl. Ulic 220-są czynna do godz. 18.30). MUZA
poradni „K'"
lat 18 Jr,nowych
od
„Darling"
533·09
Pogot. PZMot.
(ang.) godz. 15, 17 .30, 20 przy ul. Bydgoskiej l't,
KIN A
nr 34) ruroszowsklej ł z dziel
(Tuwima
OKA
TEATRY
(USA) n!cy Widzew z Rejono„Rio Conchos"
„Jak zdobyBAł.TYK 17.45, wej Poradni „K" przy
15.30,
g.
14
lat
oó
(pa
Zachód"
Dziki
to
Dą(Pl.
fEATR WIELKI
ul. Wysokiej 12.
16 20
lat
od
godz. 19 norama)
browsk1ego)
FOLESJE (Fornalskiej 37) Szpital fm. a. .Jorda(USA) g. 14, l'Z, 20
„carmęn"
ul. Przyrodnicza 7-IJ
na,
(USA)
zbiega"
„Twarz
"Sami
'fEATP I POWSZECHNY E'OLONIA
_ przyjmuje rodzące 1
od lat 14 g. 17, 19
Stalingradu 21) swoi" od lat H (poi.)
(Obr.
glnekologlcznie z
<'hore
g. 15.30 „Tajemnica sta godz. Ul. 12.. 14. 16, 18. POPULARNE (Ogrodowa
18) „200 mil od d-0mu" ćzlelnicy Sródmieście z
20
rej wierzby"
poradni „K"
TEATR ~ARACZA (W sa- WISI.A - ,,Fifi Pi6rko' ' (USA) od lat T g._ 15. ·ejonowycb Piotrkowskiej
ul.
lubi świeże przy
„Tygrys
od lat 14 (franc.) god".
it ś .
.
mieso" (franc.) cxl lat 107 t Plotrkowsklej 26\ł
li Teatr? Rozma o ci, 10, 12.3-0, 15, 17.30, 20
craz z dzielnicy Efałuty
„Osiodłać 16 g. 17, 19
ul. Moniuszki. ł-a) -:-- WOLNOSC poradni
rejonowych
wiatr" (panorama) od PRZEDWIOSNIE (~erem ~
g: ,1,9 „~6j biedny Ma
łat 14 (USA) g. 10, 12, skiego ?4-76) „N1e-:łom „K"' przy ul. Sędzlowr1k
k. j S
S
i
,
ski
od
(USA)
Wikmg"
ny
14, 16, 18, ZO
(WięcTEATR NOWY
16
nycers ie _ •
„Wikto lat 11 g. 15. 17.30, 20
kowsklego 15) g. 19.15 WLOKNIARZ POł.-Gtn.
Klimka
U
„Błacbarz burmistrzeru" gowie" (panorama) od PIONIER (Franciszkańska
Na tropach szple AM. ul. Sterlinga 13 MAI.A SALA (Zachodnia lat 14 (USA) godz. 10, 31)
ga" ·~panorama) od lat orzyjmuje rodzące I cbo
12.30, 15. 17.30, 20
93) g. 20 „Skiz"
lS (r~dz.) g. 16, 18, 20 rt; glnekologicznie Z dziel
„Mroźny
ZACHĘTA (Kazimierza
(panorama) POKO.J
TEATR ?.15 (Traugutta 1) poranek"
61 "licy Sródmleście r; rej!!
poradni. "K
„Msciclel w masce" od nowych
g. 19.15 „Dobrze skro- od lat 14 (radz.) godr..
.
godz.
(ang.)
lat 14
10, 12, 14, 16, 18, 20
jony frak"
15 45 . orzy ut. Kopcińskiego ~2
1 Nowotki 60 oraz z dziel
Ul, 20.15
„Ko
(Północna TATRY LETNIE OPERETKA
(Rzgowska t) ntcy Widzew z ;.ejononawet REKORD
nie bij
47-51) god>:· 19 „Dome!!. biety
przy
„Kochajmy syrenki" od ..-ych poradni „K
(pan., czekwiatem"
trzech dziewcząt"
felclarnianej i Zl:lorEATR ARLEKIN (Wól· ski) godz. 19.30' (kino lat 14 (poi.) godz. IO, ~
•
e
czańska 5) godz. 17.30 czynne tylko w dni 12, 14, 16, 18, 20
RO!\'IA (Rzgowska nr . 8\) ci;itrurgia Południe pogodne)
„Kłopoty czarodzieja"
Pirogowa,
i~.
Szpital
lodzie"
„Po kruchym
LETNIE
STYLOWY
(panorama) od lat 16 ul. Wólczanska 195.
TEATR- PINOKIO (Ko- „Zycie zamku" (franc.)
30
1
Północ
Chirurgia
godz. 19 (kino czynne (radz.) go~. 10, 12, 14,
pernlka 16) S:?d.zj.,!'. ·
Szpital im. Sterlinga, ul,
16, !8, 20
tylko w dni pogodne)
"Rubel samosteJe
1-3.
Sterlinga
6)
(Pła~owcowa
SOJUSZ
)
k
ADRIA (Plot k.
ZEA
Toma" Laryngologia: Szp Im
MU
wuJa
„Chata
.
. r ows. a 150
.
(panoramą} od lat 14 Pirogowa. ul. Wóiczań~
Kmo fllmow radz1eckic~
Jr
(NRF) godz 16 19
północna
„Opowieść
l\'fUZEUM HISTORII Wł.O
. ·
' a 195
'
•
od lat 16 godz. 10, 12,
(Piotr
KIENNlCTWA
Oku!Jstyka: Szpital im.
STUDYJNE
STYLOWY
20
111
16
kowska 282). Wystawa 14
ul. MU!ono(Kilińskiego nr 123) - Jonscbera,
'
'
'
(program wa 14.
nieczynne
(Ale.k~an~row"Włókiennictwo wczo- CZAJKA
I laryngoJoChirurgia
kina
do
„Gobeliny Gał- ska 162) „Ks1ązę 1 ze- przeniesiony
raj",
,Pa dziecięca1
„Gdynia")
Szp. Im.
brak" (ang.) od lat li
g.
kowsklch" czynna
«onopntckle,j
uL Sporgodz. 17, 19
10-17.
•
36-50
na
„Wester
(Zbocze)
STOKI
Poli(Al
· ·JUZE\JM KATEDRY E- ENERGETYK
(panorama) od
płatte"
·
'
„
szczękowatechniki 17) „300 Spar lat 14 (pol ) g IS. 18 20 Chirurgia
UŁ
WOLUCJONIZMU
twarzowa: Szp. Im. Bar'
·
·
tan" (USA) od lat 11
, (Park Sienkiewicza)
Kopcińskieul.
i!cklego,
7-9)
STUDIO (Lumumby
godz. 17, 19.15
czynne godz. 10-17
od lat 18 ge 22.
„Wzgórze"
GDYNIA (Tuwima nr 2)
Toksykologia: I Centr.
Szczęście" od lat 18 (ang.) g. 17.15, 19.30
l\IUZEUM SZTUKI (Więc
36
Rynek 5) ">7-pital Kliniczny WAM,
(Bałucki
godz. lO, 12, SWIT
(franc.)
kowsklego >· Wystawa
Tulipan" od ul. Żeromskiego 113.
„Fanlan
grupy ,,N" czynna od
14, 16, 18, 20
I
godz. 12-18.
tekarpomoc
Nocn"
(tranc.) godz .
at 14
HALKA (Krawiecka 3-5)
IJ7,
Sienkiewicza
ska.,
10. 12.30, 15, 17.30, 20
„Zamiuńmy się męZ!t·
REUUZEUM RUCHU
przyjmuje
04-44
tel.
WOLUCYJNEGO (Gdai'I- mi" od lat 16 (USA)
telefoniczne
zgłoszenia
APTEK
DYZURY
.
,
,
.
godz.
od
Czynne
ska 13).
15 45 18 20 15
Ni na wizyty domowe lePiotrkowska 193 ,
MAJ·A (Kilińsl<iego 118)
godz. 10-17 •
- !rarzy w godz. 19-6. W
.
„Gentleman z Cocody"
ambulatorium internistyLuk·
R.
15,
~Jarmana
WYSTAWY
I4 ~emburg 3 Rzgowska 51
( panorama) od I a t
cznym przyjmowani są
.
'
Gdan'ska
20
18,
16,
g,
(Piotr- (franc.)
ŁTF
SALON
21 • Narutowi-' na
z n~
miejscu char·~·
~
~,
kowska 102). Wystawa ł.ĄCZNOSC (:Józefów 43) c7a 42.
zachorowaniami
gtymt
UJ'.kowskiej pt. „Chudy i inni" od lat
Ewy
gow
mternistycznymi
SZPITALI
DYZURY
Ie
godz.
(pol.)
1
„Polityki",
„GłoWy
6
dzlnach 16-7.
od
pomoc plelęgNocna
godz. 11-19. I.DU: (Traugutta nr 18) I Klinika Poł.-Gtn. Im.
czynna
otarska. 1u. Ko~clns?kt
ul.
,
„Dzieci Don Kichota" Curie•Sklodowskłej
SALON SZTUKI WSPC>r.
(radz.) od lat 11 godz. i:urle-Skłodowsltlej Ul - olłl, tel. 324-09 _ orzyj(Piotrkow·
CZESNEJ
::::rzyjmuje rodzące I cho muje z((! •szenia teiefł'.'·
Hi.~o. 17.30. 19.aO
Wystawa
86-88).
ska
zabiegi do
na
z nlczne
glnekologtcznle
Sliwl;'I - ~IŁODA GWARDIA (Zie re
Ewy
grafiki
Górna oraz z domu w godz. 19-4.
dzielnicy
w
skiej czynna od 12-20. !ona 2) „Olimpiada

----- -

„

I

.

OGŁOSZENIA

QlłR'lł'Z

i!n

I wynaJęcla POKO.T z kul!łmłą

oraz plac nadający się
SAMOCHODY
na postawienie
garaży
MOTOCYKLE
µosiadam. Tel. 377-06 od
SZAFĘ 4-drZVl(iową, biur
godz. 17
42959 g
NIERUCHOMOśCI 'ko gabinetowe - orze~h
SAMOTNY poszukuje po
~ b
.
.
ckazyjnie sprzedam. Ki SAMOCHOD „DKW" bla koju sublokatorskiego z
a orneJ ziemi, W tym llńskiego
49,
warsztat szankę sprzedam. Łódź, l'iekrępującym wejściem.

DROBNE

r:oleJo.!,1;,~i, Ł~~~:'w1sJ;.~~ :~:~;~y dziewi~::i: o~~~i:N;~ P~.~od~~9~~ ~f~[ZoV:~t::o~s

;~~:~sze~~r~:;t ff;,~~~:
kowska

71-10

10

i

8X85

oraz szpular-

~ok)

43121 g ~6~:sz~w8fcfz~le Nsprz~~a~ 571-84

~~~CEt~y~~u:1i:.!ow~;

Julianowie sprzedam. Te
lefon 514-68 od godz. 17
h.UPIĘ domek w Łod'zi
lub okolicy Łódź 14, ul.
Ireny 2, Janiak
DZIAŁKI letniskowe
sprzedam.
Blisko
las,

k~~~~~~~k ot!~~;1"':~}~~r,

sprzedam.

mienię

n•

na
mieszkania
posklepowe.
Oferty
„42785" Prasa, Piotrkow
~ka 96
POKOJ,
kuchnię, śródmieście, wysoki parter,
wspólna
ubikacja,
la-

POKO'Z z truc!intą ~oltd>-' Pśię'STWA:
'l'kaceyków: POMOC domowa do ma
lica Kolei Obwodowej) przepraszamy za niewła łe3 rodziny na stałe po
Tel. 571-84
pokój
w
śródmieściu. 6 września. Józef i Cze- POMOC do dziecka pil•
Tel. 206-35
42660 g sława Tomaszewscy, Pod nie potlozebna. Krzemie~
42832 g niecka .26, m.
MŁODY pracujący po- gorze 8
13
4299Ji
o;zukuje pokoju subloka- NOWO otwarty warsztat DOCHODZ"CA
omo"
torskiego na rok. Ofer- •amochodowy
dokonuje
.
·~
P
;

zamienię na jeden mały ściwe zachowanie się dnia trzebna.

~i~~tj~ kuc~~!~nibter~~ ~w·~~a652~~

Prasa,
Telefon MIESZKANIE kwaterun- „42778"
42997 g kowe
M-3
(wieżowiec) ska 96

Prasa,

Piotrkow

~cfzI~w~itc~~~kó"rcs1&~~ ~~lo~~~!a od P~~~~~b~;~
9

Prasa, PiotrPOKOJE
z kuchnią cowa 15-b
lub pokój z kuchnią - •zawską

2

(dojazd War- Aleksandrowska l()-5
Wycieczko- l'OMOC domowa na ~

ow~2~~_!: ';:~~!~~T~et".°O 2iii~~bi" :;~m~a C~~!w~n"Jąb~~~~~ ~~K~~· 2k~~~ni:iuż~am~~= :'~=~~~ci~ed:,~~\~y Ni:i ~~~LARNIĘ wyd:~:~„~ ~~n~~~~~ r~e~na.
„JUNAK'A" z garażem, Oferty

m. 17a
~~~,,1;~Et

prosperujacy
samochodoy,-y
sprzedam. Oferty „42958"
Prasa, Piotrkowska 96
PIANINO sprzedam. Har
nama 9, kl. F ro. 39
PIEC centralnego ogrze,.._,ania 2,7 m, typ Camino ~ dobrb~ ~t~nie P sprze am.
g ą a :
a-

s1an dobry sprzedam. Ma
·
rysinska 48-a m. 28
„SKODĘ"
4-drzwiową
sprzedam.
Łódź, Sierp;uowa 69, Stefański
„MIKRUSA"
sprzedam.

„42947"
Prasa,
Piotrkowska 96
MŁODY, samotny poszu
kuje niekrępującego po·
koju
sublokatorskiego
~.: ~g„ m~"i,~~~;" 0i!i';;'tt;'_
kowska 96
PO KOJ z kuchnią, c.o.
i pokój, c.o„ zamienię
na 2 pokoje z kucg~~~:
c.o. Tel. 203-06,
17-20
42938 g
POKOJ,
kuchnię stare
budownictwo
zamienię na duży pokój. Ofer
ty ,,42929" Prasa, Piotrkowska 96

29

kój, kuchnię. Wólczańska 43, m. 36
42773 g
TEOFILOW mieszkauie typ M- 4 , spółdzielcze
zamienię na podobne w
~kolicy Radiostacji. Tel.
2i2-20 godz. 15-20
42764

łuty.
Wiadomość:
ul.
Chrobrego 7
(warsztat
k ')
42 649
1
1
s o ars i
g
DWA samodzielne włas
nościowe pokoje z kuchnią z wygodami odstąpię na 3-4 lata. Płat
~; z gór~lo~~e~!k~426:t
rasa,
UCZENNICE przyjmę
r.a mieszkanie.
Oferty
„42631" Prasa, Piotrkow
ska 96

wlę. P 1 ?tr Janczak. Kon
stantynow,
1 MaJa 53 •
tel 34
42786 g
.
GRUZ ceglany (W śród
mieścht) oddamy nieodpłatnie. Zgierska 245 -a,
42700 g
tel. 51 5-06
0

Ma-!

POMOC domowa na :ł
godziny dziennie pot~~6'"'
........,
na. żródłowa 41-31, P"
godz._}7
429'2!.~
STARSZĄ panią na stale do 2 dzieci przyjmę<
Piotrkowska 82-58

~~;y. w;; l.ąd ;:~~mal jak
PO KOJ, kuchnię, parter,
~:r~!,~~A pr~!!:ij~~ie ~i CEROWACZKA do arcy
Prasa, Piotrkowska 96
8AMOCHOD „Moris-Ox~zęściowe wygody zamie
ników z gwarancją wy- stycznego cerowania gax;
PLAC z rozpoczętą bu ~,!f~~~· 26";,~rs;~w~~~z
ford" w bardzo dobrym
nię na pokój, kuchnię
Konuje zakład, Naruto- ~~~7by potrzebna.42~elg.
dewą sprzedam
Łódż.
Hanie sprzedam. Oferty
lub 2 pokoje, kuchn<-:.
wicza 79-c,
tel.
255-72
zw·
( ·d
Sł • MAGIEL elektry c zknaylemz 42870 „ P
p· t kow
3
r'róchnlka 19-24
42759
Drążkiewicz
42661 g POMOC do dziecka zakiej}ow:od a 1~16
ą<;- własnościowym 10
"k
96
rasa,
io r
POKOJE
z
raz potrzebna Obr .Sta..
'
z.
sprzedam. Łódź, Urzęd- s a
.kuchnią,
ZAKŁAD krawiecki
w . g d
·
•
DOMEK 3-izbowy sprze- nicza 5
42892 g „VANGUARD"
osobowy
śródmieście zarruemę na SUBLOKATORKĘ przy.i- ""odzi wydzierżawi 6 lub 1m ra u 76 m. 22
,
2 a
d am.
k j
k
~
"'
Rysia 10 (dojazd PORTEPIAN tanio sprze crok 1962) sprzedam. Te •.
r zy po po o u z
u- mę. Wapienna 26
cdstąplę. Oferty „42646" GOSPOSIĘ
1ub
..P<>fOOC
118")
4~985 g dam. Łódź, Mielczarskie 418_:-24
42833 g
chnią lub pokój z kuch
Prasa, Piotrkowska 96
domową Pf'ZyjIDę;f Gdań
nią i pokój
RENCISTKA pilnie po
llOMY jednorodzinne, pła go 33 m. 12
k
7
1
492
42851 g „VOLKSWAGEN 1200' , po
Oferty
„ 42757 „oddzielnie.
Pra~a.
k .
ok .
sublo:
s a 6 m. 6
20 g
c~ oraz każdą nieruchv -BOKSERY
rodowodowe
wypadku
sprzedam.
P'
t
k
k
96
sw
UJe.
P
OJU
·
ZGUBY
mość
można•
POMOC domowa do 3.
sprzedać
. .
'fel. 219-23 (rano)
IO r ows a
katorsk1ego
w.
~odzi
lub
IL1h
k
..
I f
. 4-miesięczne po złotych
GARAZ
kl
na trasie Łodz K o - 1 · - - - - - - - - - - - - 1 letniego dziecka docho•
upie. . . n ormacie medalistach
1
sprzedam. KAROSERIĘ
do „Skos ad.any, . ba!uszki.
Oferty
„42622", ZYGMUNTOWI
Grams, dząca lub na stałe pobEzpłat~e Kllmskiego 180 Ojciec Selim, champion dy" 1200-1201 lub każdąa
szan.y 5 X 3 lul:l większ~ Prasa, Piotrkowska 96
a Marca 5 skradziono le trzebna. Zgłószenia iJO
42984 g Polski
M. Rzezn!k
i Węgier.
Ta- inną nowego typu ki;-•
kupię.
.oferty
„ 42755
·t
j
krwiodawstwa
godz. 17, Latomierska 111
1-LAC
tanio sprzedam. deusz Kamiński,
Płock, pię. Tel. 272-61 42793 g
Prasa, P,iotl'kowska 96
4
POKOJE,
kuchnia, gl ymac_ _i::
.m. 82, tel. 5W-29
Piotrkowska 20,
zakład Kolegialna 31, tel. 41-20
.
„
"Wy·gody,
I
P·
zam~emę
INSPEKTORAT
Miejski
szklarski
42960 g
.
„OPLA • Kapitana
48 MŁODA pracująca z 11- na 3 pokoje pojedyncze. PZU w Łodzi unleważPOMOC don>o.wa potrzeb
DOMEK
AKORDEON, 80 basow drzwiowego
w dobrym•
• letnim chłopcem poszu- (W tvm może być jed- nia legitymację ajencyj na zaraz. warun.ki pra
jednorodzin.ny sprzedam Stoki. Skal stanie sprzedam.
Łódź,
k
j.
kuje pokoju sublokator no siużbowe)
Posiadam .aą nr 40033 wystawioną cy luksusowe.• ł:.ód'ź. -Dąb
1,1°\-:rocz~sny Wed okol!cy na 47, m. 3
42849 g Narutowicza
43,
godz.•
pos z u
u l\
5kiego z oddzielnym wej uprawnienia ·na
c. o. t!a nazwisko Marii Siej- browa B-1'0mewskiego 109
~::/;;n,~ ~: .~P~~as::r'Pio~~ SETER irlandzki - su 8-17
42742 g
na rok dła
ściem. Tel. 464-91 od 19 Więckowskiego 7-24
ka
6965 k 'blok 422 m. 31,
godz.
!<.owska 96
ka, półtorar?cz.na z me „S~RENĘ-104", rok prod.•
maneństwa
• ODNAJMĘ
pomieszcze- CZĘSTOCHOWA
17-20
42913 g
.„OSPODARSTW'~
rolne
tryką
oraz
pianino
sprze
!;piec
1967
3.000
km
•
• nie na garażowanie w k..
G
k
h
I
zamie~~:
TADEUSZOWI
Sekulskl.e
'!IJŁODA
1.
•
eka
d
l
"'
dam.
Tel. 573-11 _od 16 5przedam.
Tel.
544-13, •
• północnej czości Łodzi. naOJ, oduocbnneę lub
-. mu, Ogrodowa 26, skra ·
4 ha, budynki nadające
ryz;te
YP 0
(absolwenei UMK)
p
jeden clziono amatorskie pra- mowana poszukuje
42 1>118 g
prasię na hodowlę zarodo- KROSNO _ręczne zakard 411 - 89
"
. •
Łódzkie Zakłady • Tel. 506-52
ł2754 g pokój
w
Łodzi.
Tel. wo jazdy oraz dowód re cy. Oferty „42891" Prawą, stolarnię, warsztat ~~ k-)aczepowd kapy Ł6:f,a ,.WARSZAWĘ sprzeda>n •
Kinotecblficzne
G 2
POKOJE,
kuchnię, 572-85, po 18
42616 g jestracyjny
samochodu sa, Piotrkowska 96
samochodowy w
Łodzi m i
spr~e a~.
Sk z, lub zamienię na samo-•
•
przedpokój,
łazienkę,
Syrena"
42928 g
>przedam. Bazarowa 11. Ksawerow.<: a
'
o- chód małolitrażowy. Fa• Łódź, Nowotki 41. •
l k I
III
UCZNIA do pokoju sub "
- GOSPOSIA
potrzebna.
Chojnacki
g
<'Zylas
.
•.~~ 'zynowa 12 (autobus 67)
42930
Zgłoszenia przyj-• ~i~cto~e~ ~~· m k~·., r~!= l<>katorskiego
przyjmę. UCZCIWEGO
znalazcę
Pełne utrzymanie, wyso
PLAC w Kolumnie ta- GABINET gdanskl, kon „FIATA 1100" sprzedam.
rnuje dział kadr
mienię na 2 razy po po 3uańska 68, m. 12
psa toksteriera szorstko kie wynagrodzenie. Hunio sprzedam. Tel. 554-52 sola stylowa, bjurko o- Łódź. Wróblewskiego 15 :
tel 3119-51
' : koju z kuchnią w cen- 3 POKOJE
z kuchnią włosego bi~o-brąio1"~go tora 111 m. 1
(wieczorem)
42917 g rzechowe sprze am. Po . W ARSZAWĘ''-poreli urn w
blokach ewent. bloki (45 m kw.) zami~ wynagro zę.
e ce on ''CZEN~„cA
. j
t
przeczna 2a m. 6 godz. ··
.1
t
.
dam
. d
k.0 j
.
406-65, po 16
....
·~
p~e 1a
1
42795
0
l&-l3
g
w
ka 51 (Kolej Obwodowa) PIANINO
„J.
Gross- no)
4261.i!_g llłŁODY samotny poszu· <1
••. ~; ~;~twPire~sa. Opfe rttrykow Prasa, Piotrkowska 96
czarna w białe łatki z
DOMEK z placem przy pietsch-Hoflieferant Brcs „SYRENĘ 102" stan !deal kuje pokoju sublokator10
ćługimi uszami zaginę- CP~EKUNKA do małego
ul. Szczecińskiej 74 sprze lau" sprzedam.
Rajska ny
sprzedam.
Tuszyn, skiego. Oferty
„ 4292e" ska 96
NAUKA
la. Odprowadzić za wy dziecka
na przychodne
dam
Prasa, Piotrkowska 96
pokoje
42900 g 13 m. 8 (przy Pojezier- Rzgowska 5, godz. 17
nagrodzeni<em:
Słowiań- potrzebna. Orla 23 m. 34
2 ODDZIELNE
DO-MEK
jednorodzinny skiej) godz. 17-20
SAMOCHOD nowy, mało POKO~U
.
45 m kw. z używalna- l\1ATEMATYKA,
fizyka ska 15 m. 10, tel. 409-88 tel. 306-00, godz. 17-19
z
ogrodem,
Teles~blokat<,>rskie~ scią kuchni, wygod, bez przygotowanie do matu- 9 WRZESNIA br. o godz. POMOC domowa na sta
2 pokojz, PUDELKI szczenięta o- litrażowy kupię.
kuchnia wygody
wol raz foksteriera rodowa- fon 409-47
43103 g go
~aj kilkaOfmt:się<') c.o., w środmiesciu, za ry, na wyższe uczelnie. ?3.45, jadąc taksówką z le potrzebna. Wschodnia
ne spr~edam
Pi;;irków dowego sprzedam. Spor
pcszu„ u ę. p
er 10t - mienię na
mieszkanie Długoletnia
praktyka. Tyuury na Gdańską 24, M m. 5
42791 ·g.
~ryb 22 Lip.ca 13 Aza na 85-12
42760 g
" 4:1918
rasa,
r- 2-pokojowe.
O!erty
Tel. 272-85
43124 g zostawiono radio „Syl96
~ ··
'42885 LOKALE
_l<.~
„42751"
Prasa,
Piotrkow
wia".
Uczciwy
znalazca
POMOC
do
dziecka
porowicz
g SYPIALNIĘ jasną i sto
z POKOJE k h ·
ska 96
MATURZYSTOW przygo proszony
jest o zwrot trzebna. Traktorowa 57,
ŁODż - plac 600 m kw. Iowy orzechowy sprze- '
~ziowe wygod~~ s~';.'e c~~
towuję
na
wydział
praza
wynagrodzeniem:
J6t>l.
36
m.
26,
godz.
16.30(dzielnica willowa) z roz dam. Łódź, 19 Stycznia 8 STUDENT anglistyki po '.iownictwo lub
pokój, POKOJU sublokatorskie- wa. Oferty „43025" Pra- zet Kacprzak Gdańska 24 13
42770 g
poczętą budową bliźnia- m. 18
42752 g szukuje
samodzielnego k h .
bl k'
·en· gc poszukuje wykładow sa, Piotrkowska 96
m 7
427ZI "
ka
sprzedam.
Oferiy PIANINO
Wiesner' -, pokoju sublokatorskiego ·uc n~ę,
o
ik
jam~
':; ~- wyższej uczelni. Ofer KOREPETYCJI;--matem a
I
.
ucznia
o .FOTOGRAFA
3
2
0
„42882" Prasa, Piotrkow <·przedam "Piotrkowska z używalnością
wygód. na
ub
PS e,
!'c
„ 42723 „ p
p· t
MARIA
Leduchowska zatrudnię. Przędzalniana
•ka 96
l4ó m
lS godz l&-17
Tel. 404-68
43131 g mę, bloki
( 'ródmiesc1e k
k
9
rasa,
io r- tyka, fizyka, udziela ma $mardzew Łagiewniki No 98
•
· "
42765 g
·
_ -· ----Teofilów Żubard~
ows a
6
gister. Tel. 533-20
DOMEK
jednorodtinny PALMF, Feniks (2 m) - S POKOJE, bloki, II pię - Batuty). Oferty „42007'" POKOJ~
we 1 zgubiła pieczątkę RENCISTKĘ chętną d'l
z ogródkiem
sprzedam. ~przedam. Turoszowska 6 1r_o,
0
w pobliżu
Ronda Prasa, Piotrkowska 96
śródmieści~ zE~~'i!"i:_e nwa KOREPETYCJI z matetreści „lekarz denty- prowadzenia
gospodar:vneszkania na zamianę. m. 51, bl. 41
4271'7 g Titowa, zamienię na po
42769 g stwa domowego (3 osod
k j.
"'
matyki i fizyki udziela Eta"
Oferty
„42874"
Prasa,
t 'lobne lub większe (Osie ł'OKOJ z kuchnią w blo ~ „ ~a 0 e. Pio~:~~~ ~tudent. Tel. 256-79
by)
zatrudnię.
30
Naruto•
26
Piotrkowska 96
WZ~ACNIACZ
wa cile
Wt. Bytomskiej - kach przy ul. Marynar- "k
sa,
· - - - -- PRACA
·~·icza 79
m. 38
godz.
z wibratorem sprzedam. Łagiewnicka
Wierzbo skiej zamienię na 2 po- ~. 96
MATEMATYKA,
fizyka,
16-19
42740 g
OGR()D
oraz
budynki Cena 3.000.
Tel. 322 -0 3 wa). „ Tel. 408-53 _ _ _ koje z kuchnią w blo- POKOJ, kuchnię
oraz <'hemia
korepetycj<>, MATURZYS'.l;'A posiada.
~.:'t~~ją~m~'iiod~a w._:r~ PMNINO „Callsla" ko- 2 POKOJE, kuchnię, wy kach. Tel. ~3-94, godz. P?koj w blokach 7.amie lekcje, konsultacje przed jacy samochód
przyjmie i:cz~S do nauki W za
903
0
2
1
z kuchn::
:
w
4mo g oo
42728
tel 538-88 do godz 9
dzmy 15
pokoju z kuchnią. blokaeh
i
3 poko'e z H:rty
u
Prasa,
ska 96 - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - .
·
,
,
•
P1otrkowska 96
ROZNE
Gda ń ska 68 m. 2
7 ha ziemi, w tym 2 ha
Kuchnią w blokach przy
.
POMOC domowa docho • POMOC domowa potrzeb
łąki, zabudowania w do 2
ŁOZKA
sprzedam. KATOWICE centrum
ul. Marynarskiej zamie- l POKO~E, kuchnię, blo
d7ąca, umiejąca gotować na.
Więckowskiego
70
brym stanie
sprzedam. Kopcińsk~go 35 m. 5
2 pokoje, kuchnię, wy- ~><::j ""' 2k r~~~·ąpow 2 :i~- ~i, hzam1~nlę na pokój, ~:!!~D Kar;ń~~~b~~i, ~~!~~eybna,,431:" ple~~~~~.· m. 3
42709. _g
na
dogodnych
warun- uoTOROWKĘ sprzedam. "Ody, telefon, kwaterun
e
z
u
!
uc
mę
.
ub
2
od-dzielne
..,
ki
~
K 1 ·
"'
kach
Tel
35v-94 godz m1eszkama
w
starym - rzybyszews ego 204, te Piotrkowska 96
43106 g EMERYTKA jako opie:ach.
az mierz Mo5z- Bydgoska 35-29, po 17 "'
I-owe, zamienię na po- 9-15.
.
'42904 g.. I; d
lefon 411-47
przyjmuje ,
- - - . - -. kunka do starszej osoczyński, wies Siemienni
kój, kuchnię wygody w
·u ?w.nictwie.
Widzew, jeszcze
zamówienia na ~RYZJERKA
damska
by potrzebna. Tel. 372-09
ce, p-ta Młogoszyn, pow. SZAFĘ tanio sprzedam. Łodzi,
chętnie
bloki. 2 MIESZKANIA oddziel :raz;::uerza 14•
m. 28, wykonanie
do 25 paź- ;>rzyjmie prac~, na stale. godz. 11-19
4270& g
427
Kutno
42780 g Łódź-Cyganka, ul. Rowe- ł óclź, Główna 33 m. 46, ne, częściowe wygody w
·
3° g dziernika br.
g
~f~[:iow;k4:14:S
Prasa,
41318
DOMEK
jednorodzinny rowa 10, Sakrajda
pop. oficyna godz. 15- różnych dzielnicach za. 2
POKOJE,
kuchruę, POSIADAM 60.000 zł
-;-_ _ _ -,.-~-- GOSPOSIA
najchętniej
w stanie surowym lub
in
43113 g mienię na pokój, kuch- bloki, zamienię
na od przystąpię do spółki lub OMOC do dziecka J?O: rencistka, dochodząca lub
w budowie kupię. Dziel MASZ'.fNĘ „Idea!" pońkawalerkę
i ;nne propozycje. Oferty .rzebna. Karolew, W1os na stale potrzebna. No2 POKOJE, kuchnię, wy nię. nowe budownictwo. dzielne nica - Radogoszcz, .Ju- czoszniczą
na
kaprony r!ody, 1 piętro, stonecz- Oferty „42888"
Prasa, pokój, kuchnię,
bloki. „ 43110 „ Prasa, Piotrkow- larska 11, bl. 41 m. 15, wotKi 84a m. 21, telefon
lianów lub Batuty. Ofer gładkie nadającą się do ne, centrum _ zamienię Piotrkowska D6
Oferty „42737"
Prasa, >ka 96
godz._ 17-20_ _ _ _4~~~g ;;W-90, po godz. 16
·
ty „42768" Prasa, Piotr- produkcji sprzedam. Te
POMOC ( 10 d
k lt
le owska 96
lefon 379-65
42642 g r.a 3-4 pokoje w nowyi:n 3 POKOJE, kuchnię, bal Piotrkowska 96
WSPOLNIKA do produk
m .a
u ura 1 POMOC domowa do dWoj
l~udowmctwie do II pię kon,
hall, rozkładowe, GARAZU
(śródmieście cji konfekcji poszukuję. na) do 2 °'.lob potrzeh- ga pracujących i 3-letVOMEK 5-izpowy, 3 izby
t. ~- Tel. 209-01 od go- słoneczne, I p., wygody, lub Widzew)
poszukuię. 'L"prawnienia
posiadam. na. Warunki dobre. Re niej dziewczynki potrzeb
wolne sprzedam.
Oglą- 2 PIE<;:E stałopalne, wan dzmy __,15
431 ~~ g c.o„
śródmieście, zamie Tel. 572-72
42704 i:; O!ertv
„43014"
Prasa, ferencj.e. Tel. 210 -54
na. Warunki dobre. Zgło
dać w
niedzielę
godz uę zehwną z piecem \Vę
LOKALU
oko!Q
30
m
nię
na
2
razy
po
2 poUCZNIOW
przyjmę PJOtrkowsjrn 96
11-18 Zyndrama 32 (Zdr~ glowym, pianino, kredens
POMOC do rocznego dzle szenia po 16, Nowa 52,
kw.
wie)
na
42632 g
cichy
warsztat,
g
koje,
kuchenny,
kuchnię,
łóż'l<o
równodzieci''
na
mieszkanie.
Warneń- ,!!llllllllllllllllllllUlll!lllllllllll lf!! c;:_a potrzebna. Ja~~~I,;a ~ m. 7, 382-85
42767
7
ne sprzedam. Tel. 571-92 może
być
na peryfe- rzędne.
Oferty· „428e6" czyka 41
426 57 g
---~----ZAJMĘ
się
dziećmi
w
116
WILLĘ
jednorodzinną (wieczorem)
r•ach
poszukuję.
Oferty Prasa, Piotrkowska
42619 g
.
:
UCZES do zakładu ka- wieku
przedszkolnym
(wygody) blisko tramwa
„43147" Prasa, Piotrkow PANIENKĘ n'l mieszka- MAŁZEl'i<STWO bezdziet- ;:
letniczego potrzebny.
(rytmika
.francuski).
ju kupię. Ofert~ „42677" MASZYNĘ
dziewiarską ska 96
nie przyjmę. Stoki, Wy ne poszukuje na rok po;:
(w terminie
L~ó~d~ź~,o-=~N_a-,r_u_t_o_w_ic_z_a__4_7__ !_el:_38_1-40
_
42628 g
Prasa, Piotrkowska 96 5/80 mm sprzedam. Łódz
.
koju
sublokatorskiego.
~
1
GARAŻU na
samochód ~ynna 27 (przy kosciele) Oferty „ 42716 „
Prasa, :
do 1. XI. br.)
Broniewskiego 50
POMOC domowa natych POMOC dom<iwa na wy
1rzece
ha ziemi przy lesie i
"Wołga''
poszukuję
w
2
POKOJE,
kuchnię,
Eiotrko\vska
96
::
Oferty
- :rn1ast potrzebna. ~Braty jazd
do Warszawy po<lzielnicy
Bałuty.
Tel. bloki, zamienię na 2 od
.
. :;:
sławska. ? m_. 31 (srodko trzebna. Piotrkowska 136
518-79
43142 g dzielne
mieszkania
GORZO_W
Wielkopolski :;:
wy _ wiezow1~)___
·
43~93 I piętro
42627 g
~~!668~ Prasa, Piotrkow •
?. POKOJE, kuchnię, wy jedno może być w sta- 2 pokoJe, kuchnię, nowe
I{
UOCHODZĄCA pomoc do
s
gody, bez e.o. śródmie- rym budownictwie. Ofer budownictwo,
zamieni<: ;
mowa
DOMEK jednorodzinny z
do
3 dorosłych REN~I TKA lnteli~entna
ście, zamienię
na po- ty „42881" Prasa, Pior- na
. podobne. w Łod,c1. ::
Spółdzielnia
ogrodem sprzedam. Mie
csób do lekarza potrzeb zaopiek~je się kilkulet
dobrte w blolcach może kowska 96
Gor2'.ow
Wielkopolsk1, :;:
P
na. Łódź, Kościuszki 46 mm dzieckiem. Telefon
f-Zkanie na zamianę. Te
~yć
spółdzielcze.
Oferty
Armu
Czerwo~eJ 64-3, :;:
racy
m.
4 godz. 18-20
lefon 577-09 po godz. 17
298-72
42625 g
"
MIESZKANIE
M-3
w
blo
.Jerzy
Pawłowski
„NOWA:I'OR"
- · --„43022"
Prasa,
Pictr. .
w· k - - ·
;:
UCZEJ'il do krawca
po- SOLIDNA, kulturalna pa
UDZIAŁ w ogrodnictwie
kowska 96
;7.ae~h
K':s'::i':::~~tóC::
e, i:h. PABIANICE 2 poko- §;
ŁODŻ,
trzebny. Zamenhofa 8
l'.'i po~rzebna do opie~i
odstąpię.
Oferty „42606"
STUDENTKI poszuku- 41
vl. Sienkiewicza 9, §_ !'OMOC domowa
stała nad połtorarocznym dzie
42869 g Je, kuchnię (przy dwor2
Prasa, Piotrkowska 96
okoju
sublokator- ITATOWICE ,.--<'U
PKP)
zamienię
na
po;:
tel.
304-74.
lub
dochodząea
potrzeb
ckiem.
Oferty
„42604"
P
~
piękny kój, kuchnię w
Łodzi. :;:
~ na.
Wi k
skie
_ Prasa, Piotrkowska 96
skiego z wygodami
w pokój zan:ienii:: na po- Oferty
KUPNO
„42699"
Prasa, lllllllllllllllllłlllłlllllllllllllllllllll m.
ęe ow 430
g~ 'g' ~oM~ do d,.....cka zafródmieściu. Sienkiewicza kój
8
w
.:..odzi.
Oferty Piotrkowska 96
uo
,..
"'~·~
27, m. 18, tel. 308-23
„42866" Prasa, Piotrkow
OSOBA, która była świad RODZINA
3-osobowa, raz potrzebna. Piotrkow
WAGĘ dziesiętną od :ro~
~==-=c===c--c-~c--- 1ska 96
3 POKOJE, kuchnię, blo kiem wypadku .samocho dorośli, zatrudni
tylko ~ka 84 m. 5 do godz. 10
kg
kupię.
Chojnacki,
!'OWOCZESNE,
kamforl<i kwaterunkowe zamie dowego dnia 13 wrze:l- dochodzącą, doświadcza- lub po 17
\ lowe 3-pokojowe
42598 g
Bazarowa 11
42931 g
miesz- POKOJU sublokatorskie- Olę na 2 razy ~ poko nla br. o godz. 17.30 przy ną gospodynię. Warunki POMOC d
.
INWALIDZKI wózek mo
.
I,
kanie, wysoki
parter, go niekrępującego
po- JU z kuchnią bloki Tel Zbiegu Więckowskiego i dobre. Reterencje konie eka n
~ rocznetgo ~zte
torowy 1-osobowy „Pic
~:1?~a'fie~ciezamie~fęokoj~= g;,~~~.r ~;~~?,tka P~;s~: 571-6.1, po godz. ie . ;:chs~~~~hocf~.azprsopsizsoanlaa ~5znem.. 2 S(wpaierrtcezre, wfsrkoinetg)" !'lg.oidemz ce1~7i~2z0~ e 1lo ~4z2.~782~;g,'.
colo" kupię. Tel. 328-24
townorzędne 2-pokojowe Piotrkowska 96
2 POKOJE, kuchnię, 46 jest
o skontaktowanie „
•-oz - e1ektryczny do kr<>
·
/
óo n
piętra, możliwie l\'lAŁZESSTWO poszuku- :n kw., wygody bez c.o„ ~ię z Feliksem Jawor- OPIEKUNKA do 1,5-rocz KOBIETY
do~dziecka za
ju lekkiej konfekcji ku/
garaż. Bloki wykluczo je na rok pokoju sublo- l.lalkon, telefon przy
7kim Łódź, Wodna 21 ---4 0 mogo dziecka na 8 go. raz poszukuję. Zgłoszepię. Markiewicz, Zachone. Oferty „43003" Pra- katarskiego w Łodzi lub Parku
Poniatowskiego
dzin
dziennie
potrzebna.
nla
od
godz.
17, ul. Kon
~'.i~Ł~D Wyrobów 4~~!fa
sa, Piotrkowska 96
ckolicy. Oferty
„42850" -- zamienię na podobne WANNĘ długości 175 cm Widzew, Teodora 1, m. stytucyjna 11 m. 29 (na
GARAŻU poszukuję.
Prasa, Piotrkowska 96
!ub mniejsze z c.o. Mo- zamienię na 140 cm. Tel. 16, od godz. 16
43002 g rożnik Małachowskiego)
NA WSZYSTKIE
~~~~. L:Kuió~~~~~ow~~L
Oferty
„42986" Prasa, DO wspólnego
pokoju
spółdzielcz:268fe~ ~66.::_3_2
42994 g
95
k
·
t
h
TELEWIZOlłY
Piotrkowska
96
bez wygód przyjmę mlo
"WIADKOW
j' i
w
tE I · 235 - · za upi na yc
dego pana (płatne z gó 3-IZBOWE
mieszkanie la sc a
miast komplet termome
ZAKUPIONE
l:'OKOJU ewent. pomie- ry za pół roku). Pabia- posk!epowe (
o
33 m kw.) clniu 2 września br.
PRZETARG
trów · laboratoryjnych
" sklepach ZURT
szczenia przy kulturalnej nicka 37, rn. 43, godz. (Limanowskiego przy Sle godz. l5-l 5 ·25 w tramwzorcowych (szkło jenaj
I INNYCH osobie poszukuje renci- 15-18
5
42889 g rako
k' g )
m· · waju linii „ " przy ul.
5SkUleB)SKRYPC."'- W412e811k11·egj
OBOWIĄZUJE
sta. Oferty „42983" Pra-1-3-P_O_K_O_J_E_,_k_u_c~h-n~i~-,-d..,..u na ~fe~"ic~nie. za0I::'t.1; ~;~~~~kiego ko r~~otki Spółdzielnia Pra- ,,SPOJNIA"
ł
>a, Piotrkowska 96
0
-.
„42684" Prasa, Piotrkow
s n a owa-T
og asza przetarg
Encyklopedii PowszechŻ
-~---------..,.--•ze,
komfortowe,
cen- ska 96
rie się Zachodnia 22 m.
nej odkupię. Tel. 451-!nl
nieograniczony
na
wykonanie
do
końca 1967 r.
STUDENTKA
(człońek trum
zamienię na 2
14, kl. III, god~14-:-17
'Półdzielni
mieszkanio- mniejsze mieszkania.
2 POKOJE
w blokach TELEWIZYJNE pogoto- po 150.000 szt. sprężynek
t
dźwigienek
kadmoSPRZEDAŻ
.f:_
wej) poszukuje
niekrę- Oferty
„42836"
Prasa, zamienię na 3 z c.o. Tel. wie _ naprawy eksprcpująccgo
pokoju sublo- Piotrkowska 96
299-34
Szczegółowych
42679 g s owe zwykle, wykonuje wanych do główek syfonowych.
PIANINO „Quandt" sprze
do wysokości RAT
katorsl<iego. Tel. 448 - 25 GARAZ
do
wynajęcia MŁODE
malżeństwo z technik telewizyjny Ire- intormacji
udzieli dział produkcji Sp-ni Pracy
rlam. Tel. 308-32, po goALGA
zł 250
3 POKOJE, -kuchnię,· wy Julianów. Oferty „42822" dzieckiem poszukuje po neusz Dynowski,
Piotrdzinie 17
43137 g
I.AZURYT " Z'IO
gody zamieni-: na 2 p,> Prasa, Piotrkowska 96
koju sublokatorskiego na \!owska 28 m. 45, tele·· „Spójnia", tel. 319-67. Oferty łącznie z kalkula~ją
PIEC co. „Es-ka"
TOSCA
k_oje~ 265-23
42~ GARAŻ składany sprze 2 lata. Oferty
„42674" fon 557-45
42924 g ~ależy składać w zalakowanych kopertach w se270
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Małachowskiego BDa
jugo

1-ŁASZCZ - skórzany

~tg~~h~!~j. n;adr:i~~~~=
zystorowe

,,Stern"

dam. Tel. 539-25
2 NOWE puchowe
dry
sprzedam.
308-00. godz.. ~

sprze

l

„

ATOL
AMETYST
TOPAZ 21
TOPAZ 23
OPAi. 23

390
łOO
420
440
440

~~fcToJ'eok~ygzod~~c~~j; ;1a;~NT~~~ 43~~:~yj~oę l~a ~~a~~Z P~~~~:;kakt:~ię. ~ą:~w~a~Yadwy}:';~~rs~~
[;r„~ttnią„429~" ble;!~:~~;
Plotrkowska

96

-=-=c-:-""-~----~...,--•

GARAZ
do wynajęcia
kol CNarutowicza KopcińTel. -'skiego).
Oferty „42951"
~"'c'!!~~~!!!ll!•~~~!'łl Prasa, Piotrkowska 96
KORZYSTAJ

kretariacie sp-n! do l-0. X. 1967 r. Otwarcie ofert
Łagiewni- z pełnym wyposażeniem. nastąp! w siedzibie sp-ni dnia 14. X. 1967
r., o
42669 g Oferty
„42879"
Prasa
godz. 10.
W przetargu mogą brać udział przed-~-_P_O_K_O~J_E_,_k_u_c_h_n_i_ę_.-ce-"'ę 1 -c-Z_Ę
_S_T_O_C_H~O-W-A---'-p--"
o- PP~StckoDwska 96
sc10we wygody, I piętro, kój, kuchnię (40 m kw.)
JA AM samochód o- slębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
<'ko!ica
Narutowicza
wygody zamienię na p:> iObowy, gotówkę. Ocze
Pracy
zamienię na pokój, kuch dobne lub wieksze mic- l<uję propozycji: handel, Spó!dzlelnia
„Spójnia" zastrzega sobie
r.ię,
wygody.
Oferty szkanie w Łodzi lub o- rzemiosło, usługi. Ofer- prawo dowolnego wyboru oferenta,
jak również
,.42801" Prasa. Piotrkow kolicy. Wiadomość Ant- ty „42873" Prasa, Plotrska !!&
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
--Łódź. Badomsk.a -22 '1wwska 96

- nluck!m Rynku, zamie mieszkanie.
nlę na 1 . lub 2 pokoje m. 1

Sanocka 23, Szczepański,
42816 g eka 182

Le~ze

ty.pn ~fatków

od

po~s

Wyso iej klasy
statl!i

ZR granicznych

ie d obnicowce

~ "ilV ~eh

(lnłormocia własna)
stocmiach, m. illl. i dla ptZe
woo:u drobnicy, w przeciągu
karix:lego węz.Ja. Po raz pierw
każda oo umożli'W'i przeo s tatnich 10 lat Uilegiły zasz.y też do SJ'.llI'arwdzenia obliwożenie towa'l'ów, główinie <>
e adniczej ewolucji, stawia.jaczeń urżyto elelktironiczmej ma
woców, w 1:el'niperaltu'e na·
cej polskli przemysł okiręto-.vy
szyny cyfrowej.
wet - 20 stopni C. Nastąp;
w
świ atowej
cwl:ówce proteż
pebne zauit<>.matyzawan 1e
ducentów stat!ków.
Statek ten zOS>tał tak roiurządaeń chtoclm.iczych, łączn i a
K.olejną mvego rodzaju rewiązany
konstrukcyjnie,
·;.e
z automat)'C2l!lą regulacją tern
welację przygotowuje oboome
daje WY'S'Q'ką gwaira;ncję be.7.p e ratur, wilgotności, wymiany
Stocz nia Gdań:slka 1m. Len\pieczeńs• twa, nie?.atapia·lności w
,powietrza. irtlp.
na. Ju.ż wk.rótice poło.żona t. 1
wypadku awaril. ZastooowaNowy drobnicowiec przyst;J
zosta.nie st ęip1ka pod pierwszy
no też na nim najnowocze3SIO'W<ll!lO taikiże do bralllSJ?OTlU
nowy drohnicowiec, ozmaczoniejs.ze, prototypowe Uirządz·.~
ładun!ków cię.2ikich (nidy). W
ny symibolem B--442.
w la- nia do wymia!Ily powietrza "' celu
.zaś
zwiększenia
nieza·
tach
1968-1970
st<>CZ11iowcy
ład<J'W'ttiach przy zapewnieniu
wodności
dzliiaiłainia. podiwoj~
dostairczą Polskim Liniom ojego ciągłej cyrk:u lacji i osu
ceamic2mym siedem takich 9'.J
szam.ia oraz zdalnego pom1aperin.owoczesinyoh staitków, 0
ru i regulacji tempe-atury i
nośn'(>Śei 12,5 tys. ton każdy.
wilgotności. Po rarz pierwszy
N a czym polega ta re w ewprowadzono pelną dwuprze
1 ac j a ? Ot&ż już obecnie wy
wodową klimatyzację pomiekcmy>waina seria drobnicowe-~ N
szczeń (sz.czegi'.lnie ważne w
o symbolu B-44 ZiOOtala nie
tropi.ku) i ro nie m<ruiej istotne
tylko opracowana zgodnie 7
osi~nięto zmniejszanie
o
najnowszymi
tendencjam i _ 10 decybeli hafasów w pomieśvvia.tawyimi, ale w w ielu w.v
szx:zeni~ch mies.zkail.nych i na
padlkach nawet je wyprze<lz.i
sta,."l.ow1'."kach roboczych, w P'>
(Doikońozende ze str-. 2)
la, eys1k:ru'jąc pełne umaJl'lie
rÓ'W'nam:i z podQbneg~ tyip!.1
Rady Wzajemnej Pomocy Go.;statfk:a:rn~ zagra1mcznym1.
dotyczyła poprawy rytmir:znoś
podarczej · jalko wzorcowy s•a
Tymcza6em naJjn<JW\Szy palci produkcii. o=ędności
tek oµtymailllly (:ZIW'iązek Rasu pracy i wy>.Uku fizyc:meski drobnioowiec B-442 oook
dzieelk.i zamówił u ' nas 16 da'
tych
go, poprawy warunków pracy
WS!Zystlkich
wspomniaszych >l!brobni09WCÓ'W tego t.ynych ulepszeń. będzie statkiem
usprawnien'a obiegu surowpu). Kadł'uib dlr-Obnic<YWca B-4~
je=e nowocześniejszym o<l
ców i
półfabrykatów
oraz
zbudowano tym raizem już o
swego ipop.rzedlllika! Mniejm€'
dokumentacji technol<;?_giczmokonstirulkcji c-ałkowiCle spawa
wymi ary naidibudóW".ti nadaprodukcyj:nej. "'Oprawy jakoś
nej (bez jednego nlitu). w~drz:ą mu zgra.bniejszą sylweLci i nowoczesno~i wyrobów.
dług or y gin a 1 n ei 1P0lskiej
kę. Jedna z lado'\.\-"l'li wy;posajak również racjonalnej orgakoncepcji.,
pozwalającej
d!'>żona zostanie w cztery komo
nizacji stanowisk
roboczych.
kladnie obliczyć wytrzymało~:'.'
ry chrodzone po 300 m sześc.
Przewidywane efekty ekono-

ca mstainie ili:lśc5 ~tów
i mechani2dnów ob&hl.gującycll
silllrik główny: w przypa.dkt:·
zakłóceń w pracy jakiegoś z
mechanizmów automatyci:nie włączy s~ i zastąpi gc
za.pasowy.
MOOlla się spodziewać, że
prodU!kpja tej udanej seri~ n'c
skończy 5'ię na 7 startJkach dla
polskiej
filoty
oceani=nci
lecz., .że wpłyną z zagrainicy
z.a,rrtówienia
ekspolI"towe
na
dostaiwę naszych l!lowych drob
nicowców.
(gręb.)

Przed Miesiącem
Racionalizalora
=

RADIO I IEO.E .OIJA
PROGRAM

I

PROGRAM II

8.00 Dziennik. 8.15 Na różnych
instrumentach. 8.49 „Dr Zabinski przed
mikrofonem".
9.00

„Stara

Warszawa"

-

montai

poetycki. 9.30 Wiązanka melodii.
„Zabawy rytmiczne". 10.00
Kalejdoskop kult. 10.30
Grają
„Czarod ziejsk ie Akordeony Adria
no". u.oo „Szybkość , której nie
można
przekroczyć"
słuch.
11 .30 Duety operowe. 11.49 „Rodzice a d z,lecko".
12.0li Wiad .
12.10 Mu zyka lud. 12.25 Rolniczy
kwactrans.
12 .40 Więcej, lepiej ,
taniej. 13.00 „Dzieci słuchają mu
zyki". 13.20 Suita na instrum.
strunowe. 13.40 · Swoj~kie melodie.
14,00
Publ. '
międzynarodowa.
14.15 ff,\
Muzyka polska. 15 .00
Wiad. 15.05 „Na tropach historii". 15.3{1 Kimcert chóru Rozgł.
Wrocławskiej. 16.05 Studio Rytm.
16.30 „Radiostopem po kraju
i
9.40

świecie".

16.50

„Na

cztery

wia-

try". 17 .30 Muzyka rozrywkowa.
17.30 Poradnik Językowy.
17.55
Wiad. 18.00 „Rytmy
1'lłodych".
18.43 Kwadrans z dedykacją. 19.10
Ze wsi i o wsi. 19.25 „Pięć minut o wychowaniu". 19.30 Koncert życzeń. 20.00 Wiad. 20.31 Re
wia pio.;enek. 21.01 Magazyn literacki. 22.01 ~ra zespół rozryw
kowy.
22.10
Opowiastka
J.
Brze~hwy.
22.30 Rep. z Festiwa
lu Muz. Kantatowej i Oratoryjnej. 23.00 II Wyd.
dziennika.
23 .10 Wiaa. sportowe. 23.12 Chwi
la muzyki. 23.15 Koncert wieczor
ny. 24.00 Wiadomości.

Wiad. 8.35 „To jest mój
dom" - aud. 8.55 Koncert Repre
zentacyjnej Ork. Dętej Sląskie
go
Okręgu
Wojskowego.
9.15
Z muzyki czeskiej. 9.40 z ży
cia zw. Radz. 10.00 Wiad. 10.05
Muzyka ludowa. 10.20 Koncert
ork. PR. 10.50 „Spotkanie
na
Capri" - fragm. 11.10 „Nasz re
porter donosi" . 11.25 Ork. > małe
zesp. rozrywkowe. 12.06 z kraju
1 ze świata. 12.25 Chwila muzyki. 12 .30 „Nasz klub".
13.JO
(L) Komunikaty. 13.05 (L) „Filmowa p3!eta" - aud. 13.35 (L)
E. Waldtt.ufel - walc. 13.45 (L)
„Lódl!:kie Silva Rerum" - mag.
hi~tQr.
g.oo Muzyj<a rozrywkowa. 14.10 Z dziejów muzyki chó
ralnej. 14.30 „List ze Sląska " .
14.45 „Błękitna sztafeta".
15.00
Utwory kompozyt. 15 .30 „Sprzę
gło czasu" opow. 15.55 Chwila muzyki. 16.00 Wiad. 16.05 Aud.
A. Srogi. 16.17 Nowe nagrania
ork. PR. 16.35 „Licencje w warszawskich fabrykach". 16 . ~5
z
nagrań
:sesp. Wł. Bieżana. 17.01
(L) Aktualności
łódzkie.
17.15
(Ł)
„Na turys tycznych
szlakach". 1? .20 (L) „Melodia, rytm
t piosenka". 17 .50 (Ł) Aud. aktual
na. 18.05 (L) Muzyka operowa.
18 .45 Aud. „Klubu Entuzjastów
Nowoeze&ności".
19.00
Wiad.
19.05 Muzyka I akt. 19.30 Koncert winobraniowy. 20.00 Między
narodowy
Festiwal
Muzyk;
Współcz.
.,Warszawska Jesień''.
20.35 Z kraju i ze świata. 20.55
D. c. koncertu. 21.55 Koncert roz
l'ywkowy. 22.30 Rep.
dżwięko8.30

wy z międzynarodowej sześcio
dniówki motocyklowej oraz wia
domości sportowe. 22.53 Ork. taneczna. 23.35 Serenady i koły
Sdnki. 23.50 Wiadomości.
TELEWIZJA
9,55 Zajęcia techniczne dla klas

VII „Domowa instalacja elek·
t r yczna" (Kat.) 10 ,25 ,,Noce nad
Newą" film fab. prod. radz.
(Pozn.). 15,45 Politechnika TV:
Matematyka „Całka potrójna"
cz. III (Wrocł.) 16, 25 Politechnika TV: Matematyka „Zastoso-

całek
w fizyce" cz. J.
(Wrocł.) 16,55 Dziennik TV (W).
17,00 „Miś z okienka" (W). 17,15
Dla młodych wklzów: „Pisars-

wanie

ka przygoda Alfreda Szklarskie
go" (Kat.). 17.30 „ Tułacz"
film z serii: „Przygody Robin
Hooda" (W). 17,55 „Sekretarz
domowy" - program z cyklu:
„Klub opowieści z myszką" (W).
18,20 „Jazz Gustawa Broma"
(gra czechosłowacki zespół jazzowy (W). 18,50 „Poligmi" - TV
przegląd
wojskowy (W). 19,20
Dobranoc (W).
19,30 Dziennik
TV (W). 20,05 Wiadomości dnia
(Ł). 20,20 Teatr Telewizji: „Podróż" adaptacja TV listów
z podróży .Jana Potockiego.
(W). 21,05 „10 minut recenzji"
(W).
21.2f1 Reportaż filmowy z
VI etapu sześciodniówki motocyklowej (Zak.). 21,35 Dziennik TV (W). 21,55 Polite~hnika
TV: Matematyka „Całka potrójna" cz. III (powtórze'llie) (Wr.).
22.25 Politechnika TV: Matematyka „Zastosowanie całki w fizyce" cz. I. (powtórzenie) (Wr.).

miezne ja.kie osiągnie me z
z.astos<YWania łych usprawnień w produkcji sięgają 52.5
mln. zł. Mimo niedługiego sto
sunkowo czasu od ogłoszenia
apelu p0waiżnie zaawausoW3.ill.yob w realizacji jest już
64,2 p!'OC. zatwierdzonych pro
jekltów · radonalizat<lrskich.
W dySlkU5ji przedstaWiciele
zakładowego aktywu wskazy
wali na dalsze pro):!ramy dzia
lania w te; ~edzin:e oraz
poruszyli szereg i;;totnych dla
rozwoju ruchu racjonalizacji
problemów. Dy>kysię podsumował sekretarz Ę_W '3·
Malinowski podkreślając wiel
kie znaczenie ekonomiozne i
społeczne wyłon;ionych tą dro
gą i!Ilicjaityw. Scharaktei::yzował te.ż pokrótce potrzeby go
spodarcze Łodzi i w<?jewódz
twa i wynikające stąd zada
nia dla racjQ11alizator6w na·
szego terenu.

Końcowa

faza dyskusji

nad projektem

nowego prawa o wykroczeniach
fazie dyskusji
zainteresowanych ko
fachowych: prawników, organów MO i
rad narodowych znajduje się
projekt nowej ustawy o wykroczeniach. Warto wspomnieć,
że
dotychczas
obowiązuje u
nas jes7cze prawo o wykrocze
niach datujące się z 1932 r.
Autorzy
projektu definiują
wykroczenie jako czyn karalny, spnłecznie
niebezpieczny.
W
porównaniu
z
przestęp
stwem - chodzi oczywiśc_ie o
mniejszej wagi i nie tak groź
ne w
skutkach
naruszenie
prawa.
Praktycznie prawo o wykroczeniach jest Zbiorem przepisów interesujących
na
co
dzień
każdego
obywatela.
Traktuje ono bowiem m. in.
o odpowiedzialności
(a egzekwują ją
kolegia karno-administracyjne) za naruszenie naj
różniej,zych
przepisów porząd
kowych, bez których nie mogłoby
być
mowy o zagwarantowaniu porządku publicznego.
Projekt objął
przepisy doty-

VN

końcowej

w

łach

czące

najczęściej

występują

rych _,.ykroczeń. Gdyby ocenić
to na podstawie dotycht'zasowej praktyki kolegiów karnoadministr acyjnych,
okazałoby
się .
że
w projekcie
opisano
szczegółowo 90 proc.
wszystkich rozpoznawanych
dotychczas przez te kolegia spra.w .
zęść

eśli

chodzi o . rodzaj l wy
kar - projekt dzie
je na zasadnicze I dodatkowe. Te pierwsze, to
areszt do 3 miesięcy, grzywna do 5 tys. zt i nagana. Dodatkowe, to zakaz
prowadzenia określonej działalności, za
kaz prowadzenia pojazdów me
chanicznych, przepadek rzeczy,
podanie faktu ukarania do pu
blicznej wiadomości.
Autorzy
kładą nacislĆ również na róż
ne wychowawcze formy oddzia
ływania. M. in. przewidują, że
w wypadkach, kiedy okoliczności wykroczenia
pozwalają
zrezygnować z wymierzenia ka
ry - można od sprawcy zażą
dać
przeproszenia poknywdzo
nego, złożenia zo bowiązania o
tym. że więcej nie popełni ta
kiego czynu itp.
Można
też

T

sokość

li

p<zekazać sprawę Jłlerownikowi

pracy,
w
którym
sprawca jest zatrudniony, są
dowi społecznemu lub organizacji si;ołecznej.
Projekt występuje
przeciw·
ko niepotrzebnemu kierowaniu
spraw do kolegiów, jeśli moż
na je załatwić Ra drodze edmi
nistracyjnej; odmawia wszczę
cia postępowania, jeżeli uprzed
nio
nie
uruchomiono tzw.
działania
przymusowego przez
zakładu

administrację.

szczegółowa

projektu
rozdziałów,
d_gtyczących wykroczeń
m . in. przeciwko
porządkowi
l spokojowi
pu·
Dziś
zachmur-zenie okresami
blicznemu, organom I instytulłmiarkowane,
możliwe
słabe
cjom
r:aństwowym
i społecz
opady
deszczu.
Temperatura
nym, bezpieczeństwu
osób
i
maksymalna około 18 stopni 'C.
mienia, porządkowi w komu Wiatry
umiarkowane I dość
nikacji. obyczajności.
Nowy
południo
w porównaniu z dotych<'zaso-1 silne z kierunków
wych. Jutro zachmurzenie U•
wą
ustawą
rozdział
mówi o
miarkowane.
Temperatura
bez
wykroc?eniach przeciwko intewiększych
zmian.
resom konsumentów.
Przewiduje on m. in. kary za oszuSłońce zajdzie dziś o
godzikiwanie klienta na wadze lub
nie 17 .42, a jutro wzejdzie G
gatunku towaru (jeśli
strata
godzinie 5,28.
nabywcy nie przekracza 50 zł.
gdyż
w takim wypadku Jest
Powo?a-na przez zebranych
(Przy okazji przypominamy,
to
już
przestępstwo
karane
ikomisja zajmie się opracowa przez sąd), za ukrywanie toze Imieniny obchodzą dziś-To
niem programu dalszego dzia
waru, za działalność
,,konimasz i Mauryey .)
tZ)
łanfa w tej
dziedzinie. Do
ków" biletowych Itp.
spraw tvch racjQlla.lizatorzy
Jako granicę wieku, w któŁodzi i wojewó~twa jeszcze
rym odpowiada się w trybie IHllJHIHlllllllllHIHIRllllllHllllllRI.._
karno-administracyjnym przyjpowr6ca "!!! cza9ie uroczystego spotka:n 'a w dniu 1 paź
muje sie w projekcie 17 lat.
Natomiast odpowied7.ialność nie
dziernika br. - inaug'l.lt'Uciace-, letnich
Dnia 211 września 1961 roku
ma być unormowan:i
zmarła
w Katowicach, nasza
go obchody tegOTOC"lJl'lego Mie w oddzielnej ustawie przygoto
najukochańsza Siostra i
Ciosiąca Raojonalizaotora.
wywanl!!j w ramach ogólnej ko
cia
(wyrs.)
dyiikacjJ prawa karnego.

C

składa

się

z U

I„•••••••••••••••
S.tP.

2ołła
Wilczyńska

mgr

Dnia

~

września

196'1

roku

po kr6tkich i ciężkich
cierpi„ni.ach, przetywszy lat
56, ukochany Mąż

zmarł

Kot. IRENIE KOPEC
zy

serdecznego

wsp6Jczucia z

.

powodu zgonu

S.tP.

Marian
Smieehowski
Pogrzeb

botę

odbędzie

słę

23 września br., o

w so-

godz.
16 z kaplicy cmentarza na
Zarzewie, o czym powiada„
miają
pogrążone w smutku i
głębokim

żalu

ŻON A

I

RODZIN A

wyra-

OJCA
skład-a ją

DYREKCJA I PRACOW·

NICY INSTYTUTU
PRZEMYSŁU

SKORZANEGO.

pseud. „STRYJNA"
b. naczelnik Kwatery Gł6w
nej ZHP, b. instruktor szkolny w Łedzi, Krakewie i Katowicach, b. dyrektor szk6ł
zawodowych w
Katowicach,
odznaczona KrzyŻem Niepodległości,
Z-krotnie
Złotym
Krzy!.iem Zasługi i innymi.
Pogrieb odbędzie się w Ło
dzi w sobotę, dnia 23 wrześ
nia br„ o godz. 16 z kaplicy
cmentarza
św.
Franciszka
przy ul. Rzgowskięj o czym
zawiadamia krewny , przyjaciół i
znajomych pogrązo
na w głębokim smutku
RODZINA

łllłnnnnmmmm11mnnmm1mmmnnnn1m11mm1nmm1mmu11111mn11HlłlłlHllHlllHlnnunmnrn1lftftHmmnnnnllłllllłlllllllllllutlRIHlllDHlll1t1111111111111llllllllłllllllllllllllllllllltnmmunm1111111H1nnunrmM1111H11111D

AGATHA CHRISTIE

- Pal!lU
Neele.

Parcivalowi

Fortescue

-

Oczywiście zapominając

potwierdzil adwokat ł dodo cna o dyskrecji: A
w obecnej sytuacji filmy taka kwota barazo
1'DIU Się przyda.
-

<łał

• * •
Wy, policjanci, dopytujecie o najdziwmejsze sprawy - JX>Wiedział lekarz zaprzyj.tźlliony z inspekto-r<!m Neele'em.
- Aleź nie, drogi rianie. Jest pan w błę-;
cizie - odparł żywo pan Billmgsley.
- Jak to? Sto tysiĘcy funtów dostała tylko w dożywocie?
- Nie, inspektorze. Dostała tę sumę na
własność, ale z klauzulą warunkującą zapis.
Miała wejść w posiaElanie spadku, jeżeli
o
miesiąc przeżyje męża! Podobne zastrzeżenia
praktykuje się dziś często, głównie z powodu
uiebezpieczeństw
komunikacji
powietrznej. Kiedy mat.7 eństwo ginie w katastrofie samolotowej, niezmiernie trudno ustalić kolejność :zigonów i oczywiście wynikają
niezwykle komplikacje.
N eele spojrzał
na prawnika ze zdumieniem.
- Więc Mela Fortescue nie weszła w posiadanie stu tysięcy! Komu. dostan4 się teraz pieniądze?
- Firmie, a ściSlej - generalnemu spadkobiercy.

$miało,

Bob. Gad;,.j!

- Cóż, rozmawiamy w cztery oczy, więc
na szczdcie nie będziesz mógł cytować mojego zclania.
Zdaje mi się, że rozumujesz
trafnie. Według mnie wygląda to na schizofrenię o cechach paranoicznych.
Rodzina
podejrzewała
coś. próbowała wyprawić faceta do specjalisty. On nie chciał, co jest
tytJQwe w takich ra:r.ach. Występowały też.
jak mówisz, inne klasyCZll'le objawy: zaklócenie równowagi umysłowej, mania wielkości, gwałtowne napady rozdrażnienia, skłon
ność do przechwałek, wiara we własny geniusz finansowy. Taki gość musi położyć w
ciągu roku każde,
nawet najlepiej prcsperujące
przedsiębiorstwo.
jeżeli
nie przyhamować go w
porę. Ale to truana sprawa,
zwłaszcza gdy chory podejrzewa,
do czego
zmierza otoczenie. Tak, śmierć faceta stanowi z pewnością p?;nyślny traf dia twoich
przyjaciół.

- Oni nie są moimi przyjaciółmi, Bcb obruszył się Neele i
jeszcze raz powtórzył
?.asłyszane zdanie: To obrzydliwi ludzie.

Wszyscy!

i!iVlkoła

ROZDZJAL XIX

dodał

nieźle wygląda,

zastanowić.

W salonie „Domku pod

Cisami" zgroma•
rodzlna. Paroival Forte.scue,
wsparty o kominek przemawiał do zebranych.
- Rzecz zrozumiała - mówił - że dochodzenie jest konieczne, lecz w obecnej fazie
przedstawia się niel!adowalająco. Policjanci
pr:iychÓdzą i odchodzą. ale nikogo z nas nie
informują o niczym. To wydaje się, że są
na tropie, t.o ich krzątanina przycicha. Trudno w takich warunl:ach robić jakieś pla:ny.
ukladać sobie przyszłość.
- Głupiego robota, caHdem bezmyślna
POt>arła meża Jennifer.
Całą rodzinę kfępuje zakaz wytialania
się na dłużej z domu ciągnął Parcival jestem jednalt zdania, że między sobą należy omówić nasze zamierzenia. Zacznijmy od
Elaine. O l'le mi wiatilomo,
myślisz wyjść
za... Jakże się on nazywa?...
Aha, Gerald
Wriizht. Jak sądzisz. kiedy?
- Możliwie najwoześn<iej.
Parcival zmarszczył czoło.
- M<l!Żl1ilwie najW1:ZeŚl!liej . To znaczy za jakieś pół roku?
Nie. Dlaczego mielibyśmy czekać tek dłu
go?
- No... Chociażby ze względów pt'ZYZWoitodziła

się

cała

ści„.

Broonie! obrus:zyla się młoda osoba.
Nie chcemy zwlekać dłużej nlż mie~iąc.
- Cóż, to twoja &prawa - podjął Parcival.
- A później? „. Macie jakieś plany?
- Myślimy o założeniu szkoły.
Starszy brat pokręol głową.
- W elzisiejszych C2'asach to interes barrlzo ryzykowny. Trui!lno o służbę i personel
nauczycielislci. Słowo aaję, · Elaine, na oko
-

-

ałe warto

dobrze ~

Zdążyliśmy się !uż zastanowić. Gerald
jest zdania. że cała przyszłość naszego kraj·u zależy od właściWle pojętego nauczania.

Pojutrze wybieram się Eło pana Billin,gsMamy do omówienia rozmaite sprawy
finansowe - podjął Paroival. - On proponuje, abyś spadek po ojcu złożyła do depozytu powierniczego na rzecz własną i swoich
rizieci. W obecnej sytuacji gospodarczej to
rozwiązanie nad wyraz sensowne.
'
- Nie dla mnie - C'dparła E!aine. - Pieniąclze będą nam potrzebne na pusze.zenie
w ruch szkoły. Słyszeliśmy o całkiem odpowiedniej posiadłości na sprze-daż. W Korn·
walii. Piękne tereny i dom niezły. OczywiKcie nie obejdzie się bez przeróbek i dobuclowania skrzydeł.
- Jak to?.„ Myślisz wycofać z firmy cały
kapitał? Słowo daję,
lillaim.e, to baJl'dzo nie-

l~ya.

.rozważne

posunięcie.

zdaniem, rozważniej będzie wycofać kapitał niż poz0'Stawić w firmie - odparła panna Fortescue. Jak Anglia długa .
l szeroka rozmllite
przedsiębiorstwa
robią
-

Moim

plajtę. No l
mówiłeś, że

przed śmiercią ojca sam wciąż
sprawy kiepsko wyglądają.
- Różne rzeczy się mówi - podjął Parctval. - Powtarzam jednak. że to czyste szalPństwo wycofać z firmy kapitał. aby kupić,
puścić w ruch i prowadzić szkołę. A jak się
nie uda, Elaine? Zostaniesz bez pensa.

- Uda

się. Musi -

czyna.
(48)

odparła z uporem dziew-

(Dalszy

ciąg

nia.stą.pi)
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