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wyborcze

do &ugiej
Szby parlam.€'Illtu, które odbY;iy się w niedz,elę 15 wrześ
nia, rząó:z;ą<Ja w Szw.ecj<i od
ptTZJ09Zlło 35 lat Socjaldemak:raRobotnicza
P<UW.a
tyc:zna

W

wyborad!

Dziś

1940 roklu.
Na ogólna, ~ 233 mainQa
tów w drugiej izbie parlamen
tu Partia Socjaldemokratyez-

na o2ldobyila 128 mandatów (dotychczas miała :eh 113),
Partia cent;rvwa l'Jdobyła 41
mandatów (mia.la ootydi=s
35), Partia t.Jl!>eralna -'- 32
43),
(d~.ychczas
' ma:ndaty
Pa:niia Koruoo:-watywna - 29
mandaoflów (d.'."tychc:z;as 33) i
komuniści

-

3 .mandaty (dotychczas 8).
Z końcem ~alru 1970 Sz;w~
na
cj'a ma p.rze'jść
parlamentu jednoil2lbowega~ w
związdru z czym z:a dwa !a~

&yStemJ

ocllbędą

się DOW~

FJN

wybory.

miasta

i jutro

omówiieniu za dań rad ~owych w sw1eUe Tez na V Zjazd p&r iii,
sekretarz
I
W spotkaniu, kióremu przewodniczył
KŁ PZPR J. Spychalski, wzięli tak.że uda.i-al cu;ł>ODlko
z
KŁ, Prezydium RN m. ŁodZli Egzekuływy
Wlie
Kaźmierozakiem
E.
przewodniezacym Prezy dium oraz Pr~dium ŁK FJN - L. Nit-eekim.
poświęcone

Referat - stanowiący WPI'O
wadzenie do dvskusii wY'l?ł<>orzewodn.iczącv Prez.

sił

Mies!Z!kańcy

łod'Z!:ian.

przez

ma;asta
zreszta

sami

nre

wV'Sil~u
ulJ'iększeniiia i

szczedza

ieeo
dla
rozlmdowy,

oodejmo

1966-70
lafach
w.anych w
mln
przekroczy kwote 175

RN
E. K&zmierczak.

m. Łodm omaw1a1ae na wstepie urowspółpracv rad nablemy
rodowych z oreaniozaciami son
łec:zm:vmi. komitetami FJN i
Judnoścr.a oraz wvn.ilci :rea.i.
zacii t>I"Ol!'ram~1 wvborczeeo
w tym 3,5 tYIS. oostula.tów i wnioSków złożonych

warlość

P~uie się. że
czyinów soołe=-ivch
zaś

złotych,

zobowJazania

załoJ?.i
oodeirnawaa'le DrZez
pracy
zakliadów
Zjazdu,
V
dla uaiczenia
osiaimely iuż ter'a!Z sumę 500

łódrz.lkicb

u.

młn

Wii.ele

w

tnae"•'Ca

9WOÓ.m

1>rzewod:nio"Zący
wystą.plieniu
E. Każmierczaik ooświęcił o-

mówieniu dorobk'u m.iasta w
okresie miedzyziazdowym. w
którym to czasie na rozwój
J?OSIPOdarlc!i narodowei i poprawę w:anmków życia lludności orzemaC7JOll1o w Lodzi
15,7 mld złot~h. Poza irozłYu
dową j m<>derni7.aeją pnemy
słu sPQra cześć tych złotó
wek Pl"Z'0Zillae:ron,, na budowc
84 tvs. nowvch iozb. roxl>udowe sieci wodillei i kanalizacyJnej, !Yudowę nowych dróo
kultu
urzadzeń socjalnych i

-----------------------------1 ,
Barbara Góralczyk z .,Fem:ny~' i Halina Wajdner
i „Lodexu" b1:dą reprezent 1wać swe orqanizacie
na V Zjeździe

Problemy dalszego
rozwoju produkcji
centralnym tematem dyskusji
WczoraiSZa

t>rzedz.iaulow„

w
oartvin.a
której
ZPDz. „Femina". w
konforencia

llCz.estmriczvJ.i

orzedstawiciele
łódzikich i d?JieLnicowładz
WYcb z r sekretaru•m KD
Polesie St.an,isła
PZPR wem Nowa1kiem m"a2 d vrek-

W poniedział<'k w czasie sil
111ego sztormu Fa Bałtyku, zd.ą
żaj!ICY ze Swlnou.jścia do Da-

parowiec „Soł
dek" nadal w P.ter wola.nie . o
węg.Iem

nii z

pomoc - sygnały S.O.S. Spowod1ow.ane one :rostały wdarz nie ustailonych
ciem &ię
przyczyn - wody · do maszy111-0WnL
Licząca

załoga

zas•.ala zabezpieczoiel me zagraża
Żyictu

,.,Solóą;:a"

na.

_____________

niel>ez:piecz.eńSIJ''l"O.

,..,

tor e'kanamiicz,nv ZiedlnoczeDziewi.arskieJ?o
Przem.
nia
- L. Kowalski - ci-OStaTC:ZVła okaz.id d<> szerokiej. wnikliwej, J?oSt>Odarskiei dvskusii nad możbiwośoiami. i:>ersoektvwami i zadaniami zakładu.

Kulmi1I1acvin vm momentem
własnego
obrad bvl wybór
delet?a•ta n.. V Z.iazd oarW
i siedmi.u dele"1atów na kon..Feferencje dz.ielnicową.
mina" - zakład t>rodukuiący
zatruddla kobiet, zakłari
nia iacv t>rzede wszvstkim ko
bioetv - nic wiec dzńwneJ?e,
swoim
abdarzvł„
że załoga
na iwieks7vm zaufa11iem Barmłoda.
bare Góralczvk. Ta
zaledw·ie 25-lebnda oracowni
ca szwalni będ1cie na zjeź
dz1ie rep;rerzentowała „Feminę''.

Wvełoszonv n" konferencii
referat bvł orróba obrachun
kt• 4-letniiei działalności .. Fe.
minv" w okres'e od IV Zia!ZDo
du dn chwiH obe-n..nej.
Jll()Żno
~"weć
znacznvch
tu zaliczvć wzrost urodukcii

(C)

Dalszy

cnąg

ralnyrh.
Przvszłość miasta

i

moderniizacia

to dalsza

rekon:;1bruk-

ci~ 1-e<:hnicz.na na,,.zeeo m-zehandlu,
mwłu. dos'konalenie

usłu!?",
n:mw6i
h1t~nsvwnv
szeroki pr()j!!ram budownictwa mies:rJkanioweJ?-O. stałe.
Ul"Ora<W'll i an ie
svs temat vczn e
Pracy an"ratu wvkooawcz~
rad na=dowvch.
wvw;ia7,ało
Dyskusia ;.,,ika
sie no re:f-eraoie. dotv-czvła
soraw
szer<Jlkdei!n wachla-rz.,

zw:.a1z.a_.p-."f'h

'Z

~r~

r~rhivrh

F.JN. urob11)i aktvwis:tów
mów rozwoiu mia<oM., bola„
czek nurtufacvch tvsiace iego

miesz11:ańc6w

Wiele mó-

wiono o UCl!lrzebie wieksze!?"o
i leP"'Z~<>o kontaktu ""aratu
nid z ludilllOŚCią, właściwel?o

.ledno.-zesne
przeszczepienie

serca i

płuc

W nocy z n.if!dzieli na pow Houston (Tekoo.s) dr Denrori Cooley prze-

n~edziałek
szcr,epi~

poni.ed:Zialek po ~
sekretara; generalny o"lii'z,
U Thant, spoiika! się w Pary7;u z franou.9kim mi<Jli'Slbrem
spraw .zagran!c:z.nych. · Debre.
Po spotk<l11LU ctl.iermikarze
prosili U Thanta, by sk<J(Jlentowa1 poniedz.!alkową wyipodelegacji
rzecznika
wi-edź
DRW na paryskie r<:rl1f'flAYWY
prnedstawic:i~iami

z

Stanów

Zljedn.oczonych, ~ry otwiad
oz',Y'ł, 2le U Th3allt maże wywrzeć wpływ w kierunlml calzapr--zest an.i a b<>m'lrowi>tego

DRW i polO!Żenia
klrelSIU agresji amerykański.ej
w Wietnamie. U Thant odjego
powiedział na to, że „p•ei-wszym k!ro2'rlianiem kiem, jaki na.l<'!i:y pod.jął, jest
clclloowibe i bezwa:runikowe za
przestanie ł>oml>ardowań Wi.et
namu póbn<xm"'"<>". Bez doko
na.inia takiego krolro U Thant
nie widzi mw..liwości. przeniesienia problemu w:.etnamskie!
~ z pola biitwy do stW!ll k-On
ferencyjmego.

dwum '!<t~nej dziew

Szmecją

ze

16 bm.

2'Xl6tała

~isana

wieloletn.ia
Wa=wie
w
hamd'Lowa między
umowa

M. Spychalski

-~

CZYM INFORMUJEMY
O
NA BIEŻĄCO - ODBYWAW WIĘKSZYCH
SIĘ
JĄ
LODZKICH
ZAKLADACH
ORAZ W WOJEWODZTWIE
DELEG ATOW
WYBORY
NA V Z.JAZJ> PZPR.

łt

do normalaego

życia

PAP w Prared. red. &. Lewandowi W. Karu.ewSki dono-

Po pi.ątkJu ~ robocie llł>. tygodnia, bogatych w wydairze

rystyC'lJllym na punktaoh pt"Ze
j a.zdowych w-r.dlluż pobudnionotuCzecbOsł<1Wa.Cji.
wych granic
jemy paw&reeb.J>e z.jawiSko po
Stwierdza się tam m. in., że
wrotu do ży<J.A codziennego w
15 wrz.eśnia
do
sieilp!Ilia
od 21
sk-:i.pianie uwagi
Republice,
przez te punkt~ graniczne po
opinii pu.blicznP.j na normalwróciło do ojozyzny 19.025 dtry
nym bieg;u 'J;)raw bytowych.
Przejawem tej ten<iencji je'Slt waiteli c:zechosl<owaokicb., któchooby ty~ko 11.kJ,a,d inf~a rzy spęclizaili w.l~y w Ailstlrli
ł Jugasławid. W tym samym
qji w ponied.:;i.ał:kowych numerach prasy praskiej. Wij,e. okresie wy:)echa«> legamie za
obywateli
11.!>12
1e miejsca zaj:nują i,:n.fo:rma- granicę
(Dalszy ciąg na str. 2)
weekendu.
tje o przebiegu
Zmaj~emy też wiele donie- - - - - - - - - - - - - - si.eń z dz1edzi...,.y sportu. Dzien
niki sknlętm.ie Qdnotawiują od
lot posziczegó1nych ~ O'Le-

nia polri.~e,

obecnie

Wywiady zachodnie

Meksylru na Ol11D1piadę.
Niekt.ó!"e wiadomości mówią
ce o sprawach wewnetrznych
Republiki ró'il"lll€Ż maj.ą na
celu wprowadzenie tonu normai1n.00Ci li stworzenie atmosfe

Troska
osri.ą,gnięcie

o

najszyl:>sze
w pro

j<l.k

zał-c.zonych

,j)!l7.iedsię
rozw.-:-ju
gramie
biorstv.'a zadań byla Jednym
z głównych mirtow dys.!wsji
na odl>ytej w ;:xmiedziałek kon
przeuzjazdowej .zaferencji

PZPR
O!'~a'.:Uzacji
kladowej
Zakładach
wa't'szawsk>.cil
Uczestim. Swierezer.v<1Ki~o.
nic;cył w n :ej członek Biura
Politycznego KC PZPR, .P'I'Ze

w

Państwa.
Rady
wodniczący
Marian
Pł>l\'Ol«
marszałek
5pychal>SJkl., kl/).!"y należy do

I Cwiczenia
organizac;i

pa..-tyjnej

tej

ta-

bryk.i.

wo isk Bundeswehry
długotrwałych

Po

Obrony NRF
stanowisko o

swe
Potrzel>ie teJ?o

rodzaju demonstracj( Zmia
na oolega iedynie na tym.
że koncentracje wojsk i ćwi
t>rzeme&-ione
2J0Stały
czenia
znad ei-aniicy NRF z Czecho
150 · km w głąb
słowacją 0
NRF.
W niedzielę roz.ooczęły się
ma.newry II korpusu Blfndeswehry w których udział
żołnierzy zabierze 42 tys.
chodni<MJ.iemiecildch i tysiące
pojazdów bojowych.
W manewrach uczestndC'Zą

jednostki
rniewiellde
także
aomerykańsk;ie i francus!kie.
Założen.iem
da•ła

mieckp -

chów i
sz~h

iest

telewizja

-

jak po-

zachodnion•i e-

wvo.róbowanie ru-

wsuółdziałania wńek.
11Wiązków taktyOZll'lych.

".'---------------

ZOFIA CZUPRYRSKA -

to

jako przewijaczka. Wykonuje
bardzo wysoko swoje
ona
Jest
produkc:•jne.
normy
wzorem dla pozostałych pra-

cowników. Biene czynny użvciu spełeczno-poli
dział w
tycznym. Jest koleżeńska, $1.l~)

Dailsz.y ci q.g na str. 2

d:zde wzmożenie wojny 'PSY·
chologi02l!lej mzeciwko narodowi crechosłowackiemu oraz
.bn.struowa.n ie gT'll!P :iron.tirrewolucyjn ych.
ponadto,
się
Przewti.duje
wvkQlnystan.ie . .n„ :zasadach
silnej
czysto h·aJildlowych"
luksemburskiej,
radiostacji

która

spełn>iia

nia w
nej.

Głównymi

pozycjami polskie
do Szwecjti sa
innym.i artvkułv rol-

eksportu

soeci'alne zadoapsychologicz-

wojnie

rnięd"Zy
o
!?"łównie
no-spożywcze,
orzclwostopruiu
wysokńm

Manewry RATO

hutnicze,
wvrobv
rze.nia,
o-roduldy chemic:zne. węJ?ieJ
ora:z ŚZ>er<>ki asortyment towarów •konsumpevinych uochodzenfa ur-zemvsłO'We1rn, ~
W
także dobra inwestycjne.
imporcie ze Szwecji do Pol
ski wvsteouia orz,edp wsz:vst
urządzenia.
k~m maszyny i
rudy żelaza, celul<l'Za i papier.

W półtbO>Cnej częłel Oceanu
ro1l)Joczęly się
A tla-ntyckiego
wielkie maponiiedzwek
p()d
neWTy m .o rsk:ie NATO
wiekTyptonimem „srebrna
ża". Biorą w a!ch - ud'liał Jed
9
nostki morakie i loP>icz.e
USA,
atlantyckich państw
W. Brytanii, Kanady, NRF,
Da uii. Holandii, Norwegii, Por
oraz· tzw.
tui:alii i Belgi! „stale atla.ntyckie aiły mor.

Powódź

w

skie".

w Anglii

i na .ttiiwierze Fr·a ncuskiei

* Smiertelne

ofiary

południ<>w-o-wsehodnią

Na'()
częścią
Riwierą

Wysp

BrytyJ&kich

Francuską

padają

i
u-

de.o;zeze.
soboty sytuacja stała się
Wody rzek wystą
alarmująca.
z brzegów. Poprzerywapiły
ne zostały drogi, pO'ZTywa11e
sa mosty. Z terenów zagro.
ewakuuje
powodzią
żonych
lewne
Od

s:ę

ludność.

Olbrzymie obszary pól u>;nalazJy
prawnych w An~lii
pod wodą. Wynikłe stąd
się

* Milionowe s.traty
&traty

s~uje

się

na

około

25 milionów funtów si.te.rlingów.
ludziach.
Są dwie ofiary w
Pe>dol>nie na Francuskiej Ripowódź spowodowała
wierze
olbrzymie straty. Szacuje się
je na mil!<>ny fuptów.

Znisuz<>ne

są

piękne

bul-

wary kurortów. poprzewracane drzewa.. slupy telegraficzne, zdewestowane drogi. zaha

mowany ttansport.
pierwsze

ofiary

Notuje

się

śmi1>rtelne.

,Jesień-68" w Poznaniu

Ekspozycja cieszy okodrożn
(Korespondencja

- nerHlq
własna

taTgów
dzi-Eo'ń
niedzielę, sp>ę(Ldam na oglą
przemysłu
dan1u ekSlpozy"j.i
Pierwsozy

m1e.>Zane UCZJU<:!a: od zachV<)'1Ju - do wśc.bklo5c1. Pastelowoiść barw, orvgmalność a za_
razem proo:ota. kroJU i k5ztal

J0-1

zachodnich. Prócz wy-

nej Czechosłowacja". Zadanriem tej nowej rozgłośnii bę

letniej.

l€ikkicgo i wyst: ·c.haniu na jej
temat. ;i.pinii przed'staw:cieli
kręgu kl:entó·N. ha.n dlowców i

ORGANIZACJ E PARTYJNE WYBIER'\.,lĄ SAJLE.PSZYCH, BY GODNIE R.ELUDZI
PREZENTOWALI
PRACY NA V ZJEZDZJE.
PIERWSZA czWOROTO
PREZ~,'NTOW ANYCH
KA
PRZEZ NAS DELEGATOW:

czechosłowac.

korzystamila ich przez zachod
niioniemieckd.e l'O(l:f!łośnie ra.
diowe, w najbliższym cza.się
pOWStać ma własna, czechorozgłośnia emigrasłowacka
cy:ifia POcl nazwą „Głos Wol

towarowej miedzy Polską a
Szwecją w 1968 raku. to jest
w µierwszym roku obawiązy
wa>nia nowej urnowy wielo-

dySku.

utrzymało

miec

Równocwślllie oodpdsano pro
wymiany
spra!W!ie
tckół w

sjach na temat celowośca ma-

newrów Bundeswehry, „czarny lew". w obecnej sytuacji
Ministerstwo
Europie
w

ADN,

wywiad

kich, którzy zbiegli do Nde-

roz.woju
dalszego
dtwustron1I1ych stosunków han

g0

donosi agencja

CIA
wspól:nie z wywJadem zachod
ni0il1iemieokliim proacują obecn~ nad szersrz.ym włączmem
do wojny w e~ kontrre.

Polską i $2JW'eeją, określają
ca zasady i ramy wymiany
bandlowei między obu kra-1
jami w latach od 1968 do
1972 r.
Dalsza litberalizacj-ą handlu
uła.twianfo wszelkich form
kooperacji między ha111dle.,,
w obydwu
pr.z.emysłem
i
krajach stanowia ważne ele-

dlowych.

Deleuoci na V Zjazd PZPR

'lugoJctn!a robotnica Przę
im. een.
Bawełny
rlzalni
Waltera, w których pracuje

Jak

amerykańslci

wolucjonistów

go cenna - w sen ie finansowym (ok. 15 nld zi!) i pięk
na · - jak zw„-kle wywołuje

.6

wykorzysłuiq
kentrrewołucj11 ist6w

chosJawaokich ;>po.l"towcaw do

państwowych.
dos'.oj n ików
Ekspozycja pr?.<:mys.lu lekkie-

ZOFIA CZUPRYN'SKA,
MARIA
OLCZAK,
ZEFA
OCIN'SK.A t STANT~l',."'w
ł
JOZEFIAK .

rzymyć spo.lroj~ym dniom p:ra
cy w ~ ~u:ri«tjOIWijącym
Podano na przypaństwlie.
kład i,nfomiację o roohtu tu-

szą:

Zakładach
im. Swierczewskiego

w

pow:mn.a towa

ry talkiej. jak.a

Kar~

doo
s!ci

menity

llllllllllłlllllllłtfflhllllllllllllłlllttllHllllHIHllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllRRllllllllllllQlllllUllllftllllHllllllłHllllllllllllllllllllllllllllHllllllUlłllllllllllHHlllHllllllllHllłllllllllllUlllllłl:

OD KILKUSASTU DNil

wraca

na konferencji

9eroe

Lee.
Lynn
Debrrz€
i obydwa płuca.
Operacja trwała 9 godzin.
dziecko
pooiedz,alek
W

Czechosłowacja

Umowa handlowa

czynce

21marło.

na str. 2

w
mu

baJrdowań

aktywu

W62lOll"&j, w gm a.chu Prerr.. RN' m. Lodrd odbyło się ogóli _FJ_N,
nołódzkie spotka.nie akty wu :rad narodowych

od

DRW

pierwsz-ym warunkiem

DZIENNIK
tO DZK.I

Ogólnołódzkie spotkanie

bezw:cględną
2rlobyła
(SAP)
w>ięks:oość mainr.1atów i odnioswój sukce9
najWi.ększy
sła

Partia Lewicy -

1968 r.
Nr :>.21 (676&1

rolrnwań

rad narodowych

socjaldemokratów
szwedzkich

Zaprzestanie
bombardowań

wtr7leŚDlila

'

,

Zwycięstwo

Wtorek., 1'1
Rio1k XX>HI

U Thant:

tu wyrobów .xi:z1~żowych i
dz'ewi.ars!cch, oogactwo wzorów obuwia - od SUJpernowouruwers.alny-ch
do
czesinych
..ponadozasiowy;:.n ·•, różnorod
ność gatunlrow.a i kalorystycz
na pońezoch - wszystko to
spraw:a., ż.e o'i>Olk wysitawion)ll':'h modeli n _kt z 43 tys.
w _pienrszym
zwiedzających
dniu targów ,1:-e prz€'Szed1ł obo
jętnie. Wsłluch :wa lam s:ę celowo w to, C"> :udzie mówili,
l>y uchronić Si~ przed subiek

z Poznania)

WsiJJudhiwalam
ooenę.
tywną
z sa.1ysfa'kcJą.

-

S7Jkoda, 7.e pr"diucenei i han
kontraktacją.
zajęci
d!Jowcy
sta·TI.l~ udać „norma!
wmiezwied.«I.lących,
jak to
s:z.ać się w tl:'<.'ll czynili starożytni wladcy, i
wszystkich
tyv-..h
posłuchae
uwa.g. Szkoda. że organizato-

nie

są

w

nych",

rzy targów, w nadmiarze gorskądinąd
liwo..5ci i sl'u'Y.mej
chęci

ułatwJ<;)T..ill

oglądania

się
~> esza,.::ym
ekSJpOZycj1
go6ciom, zamy.cają najczęściej
podwoje da.ne~ pawifonu dla
w momencie,
zw:edzającycb

gdy zbliża filę doń kolejna
delegacja d-0stojników pańsitwo
wyah. Szkoda, bo te spon taniczne WYJ:>OW -~dzi są znakom 1tym przycz-.rnkiem do tak

modnej obecn.;e analizy rynku. I t.o - w odniesieniu do
różmych griup 110Warów.
Targi ogilądeją przedstawiciele W'SZy'S>t"tt.'ch grup S!>Weczeństwa, wi~ ich uwagi pa
(,B) Da.lszy cią;g na str. 2

·~~:~c ! !!~~~! Delegaci na VZjazd PZP

Czechosłowacja wraca
do nor ma lne go życia
srtr. 1)
Funkicj'>n arirusze ko.n-

zatrzyma li
gra.niem ej
rt:roli
300 obywatel i CSRS, którzy
nie mogli się wylegitymować
a
właściwymi dok;\J.me ntami
~
clicleli, tę granicę
CZl'Ć

Nowa prowokacja
soldateski izraelskiej

wywiad z jednym z ek~
P,!lrtów gospod:uo czych, .Janem
Vintera. który w rozmowa ch
Stwierdził
tych ucrestniezył.
cm, że ezecłiosłowaeka gospodarka narodawa nie może roz
. pods~awow~o
wiązać swego
śc:Jy

pr obłemu, a nua.nol\ te1e wYproduktó w przemysłu
m ia.ny
przetwórc zego na surowce w
niż za p-i>Śred
sposób
inny
nictwem współp10acy g~podar
czej z krajami socjalisty cznyZwiązkiem
~
mi, zwłaszcza
Radz;eck im.
1

Nom inac ja

J.

Kuc zmy

Prezes Rady Mdnistró w mia111ował mgr inż. Jana Kucz-

mę

zastępcą

~rzewodruiczące

JA

go Komisji Planowa nia p.rzy
Radzie Ministrów , dotychcz asowego wicem!n: istra przemystu cięZkJ.ego.

spotkani e na szic:zycte
Organiza cji Jedąości Afrykań
skiej zakończył-') obrady trwające od 13 0.'Il. Se'k!ret<m rem
wyibrano
OJA
generadn ym
pon<>Wlnie dotychcz asowego seTel!Li.
kretairza - Diallo
Uchwalo ne prZe'z konferen cję reroluoj_.e w sprawie wojny domowej w Nigerii i konf11kfu bldsiko.w. ;;chodnieg o wywśród
zadu->1ralenie
woła}y
Piąte

~ W Ol&zynac h, pow. Pi<>trkow utonę,ła w stawie pozobez opieki 2-letnia
stawiona
B.
Bogusława
obrażeń ciała
@) Cię'kich
rowerzys ta Stanisław
doznał
w Rawie
którego
,
Ciesiellski
majechał motóeykl ista W. Różański.

o~brzymiej

Na moście w Bu.rzenin ie
Z>bipod samochód
wipadł
gniew Kldmczak .
pow.
@) W Wdewióro wie,
Radomsk o dzieck.o spowodoSpaliły się dwie
wało poża.r.
obora i dach na 2
stod-0ły,
budynkac h. Straty - 100 tys.
@)

rezo1uoję

że

W)'1rażającą

po-

paTcie dla Zjeti.nocr onej Repu:hliki A'Mb~iej w oblic2JU
konfliklbu ;z agles)"wa lymi
łami :izJraeliSlki[';1;..

si-/

W Po.miarac h, pow. Pajęczno, podczas omłotów wybuchł pożar. Spłonęły dwa bu
omłotowy.
dy>nki i agregat
Szkody SUK:uje się na 130 tys.
@)

Dziś

•

1
(D) Dok.ońcmnie ze
wvkorzy stania cennej iniicfatywy soołecmei itp.
illlllY!ll>i
Do tych. miedzy
w
i;praw nawiiąizał także
swoim wvstanie ndu DO<lsumoI sewującym dyskusię kretarz KŁ PZPR - J. SpyPOdkrechalski, szczel!óln ie
śla iac Problem y Pracy :ideood.PO
i
i
wo-wvch owawcze
wiedniel! n kształt<J1Wani„ po_
staw obvwa•t elskich młodel!o
ooko!enia . W procesie działa.I
rad narodoności ~oołecamei

«•
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wet diG. sprzec!.a'Wl<!y

są

iilre stac-

czy..•

pollrzeb
stanem

poważny
Ilię,
O bserw•uJe
wzrost zakupów - "COda. To
pew.no
na
wiięc
jest
warów
Ale klient często
w i ę c e j.
jeszcze jest w sytuacji przymusGwej: kupuje - co jest,
nie co by chc:a.1~ Obecna ofer
ta jest więc niewąt,pliwie urealniona - w tym •ensie, że
wystawca został zmu.
każdy
szony di> pisemneg o zaileklaswych iłościGwych
rowania
motliwości w każdym wzor:ie,
ale niewątpliwie jest również
Wyran i e d o s t a t e c z I! a.
zem nied~ytu jest fakt, !ż
dyr.
twie_rdzi
nazywam y Barski, z uporem nowością
to, co nią być przestało, Na.
tylko dlatego, że
zywamy Np.
mało.
za
jest tego
z torienu - które
ubrania
prezentow ano już wiosną, wy
roby z elastoru, lycry, mody
lonu, czy ruiilany. .
(ani radosci~.I nie
Nowością
jest również fakt, iż w dalszym ciągu ok. 50 proc. umów
tari;owyc h nie jest dotrzymy
wanyeh. Od mG1J1.en~u kondo dostawy ulegają
trakta~ji
one bowiem przedzi.w nym me
Pewien dyrektor
m.
tamorforo
na przykład, trzykrotn ie mon.i.towal, nim dostał to co zamówił, zgodnie ~ tym co zaTrzykrotn ie wysyłano
mówił.

zaopailrze niia. =Y.J".!ku. „Te$(>, co
na targach to .ndgdy w sldeu'9łysz;ałam
pie nie . ma"
kHkak:ro tnie w paw.i:l<mi e dzie
„Nerwy człowiek
w.iarskim .
se tytlko plSUlje'' - pr:zy koleic
cji bielizny. ,Tam Jl!a.SZ kilka ladnym wZl:lrów.. . Tu masz
ki-łka L.. ~~1je się, że• to
na ekspo,r:t. Co tiu mówić o
kupieniu ?" - zżymał się ktoś
obuwnicz ym,
pawhloni e
w
i tak dail.ej, i t.ak dalej ...
Słowem, jak na raizie targi cieszą oko, <lrażnią nerwy.
Od lat czynione próby mealnieni:a oferty są widać 7lbyt
s!abo odczuwa ne pr.z.ez szarego kiliieruta. A m<J'i:e nie ma
on racj~? Może - prnesiad:z a?
W jakimś stopniiru. na ,pewno.
W jakli,mś sbQpmu uwagę zaostrza obraz tych wszyllltki ch
,;zmasow anych śliczmości" tar
gowych, które same W!łażą co
kirok w oczy.
Niem.niej cl!4JĆ pirzesad!:rone
i spotęgowane atrakcyj111ością
ekspozyoj~ uo.11'.icie niedosytu ,
jest J handlowc om.
nieobce
Centrali
:i)Oł..ę-~1.ej
Dyrel!Jtor
Telmty<1no - Odzieżowej, .kitóra zamierza zal\.u.pić towary za
blisko 14 mld 2Jt - mgr L.
i± ciągle
twierdzi,
Barsk;i.
jeszcze pr:zy:rost na rynlm towarów do bry eh jest niedoota'te =y. Najlepsz ym przy
kładem jest •o. że im atraikcyjniej.sz y Wzór - tym niższa
oferta. Wiele wrorów - SZJCze
góln.ie wyrobów dziewiars kich
opiewa
czy obuwnicz ych
na... 5 tys. szullk, oo wystarcza akurat dla jednego sltlepru. Jak to si~ rozdzieli na
sklepy - powi~iała w trakcie konferen cJi prasow~
W. S!lr.żeleaka - prezes zss
ro zaopatrze niow„Społem'',
cy wezmą dlLa. siebie, kierow

mu

w

MARIA

hłu

Talk dobre

uSwiadomość

zbyt

optymim_ l.em".

weJ1!ż
<11iewątpliwych,
:.Stosiągnięć,
poważniejszych

bowiem rótnego typu
Warto więc trzymać
się przyjętego przez MHW kry
terium oceny t-OWarów - real
n<>sm oferty · i szansy na zaspokojeni e potrzeb klientów.
Ro oto w końcu chodzi.
I. DRYLL
nieią

braki,
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zebra nie
nauk owcó w

w. Ka cz or ow sk i (Le gia )
ty Ka sk „D L"
zd ob y.

2) Jerzy Brendler
Poznań
Pokonał on fawory·ta mistrzost w
Avia, Świdnik, 3) Zbigniew Ku
Ryszarda Mankiewi cza.
Zawisza. Byd.gosze z.
charski Korzystam y ze sposobności i
serdeczni e podzię
.
pragniem y
„ZŁOTY KASK"
organizat orom tej i.mipre
Kaczorow ski
kować
1) Włodizimierz
Ry.:zard
)
,
sporm
war-szawa
działaczo
_ Legia,
2
zy: Gwardii,
Straży
Uni.a. Poz.nań.
tu motorowe go, MO
Ma·nkiewJ cz -

zebranie

l,a kortach w Parku Poniatowskiego rozegrany został. fi-

Na porządku dziennym wybór
delegatów na walny z.jazd, któ
.
.
niebawem w
ry odbędzie się

I

turnieju
nał'
r,<:·nizcwwa nego

człon

PolOddziału
Łódzkiego
ków
sk iego Towarzys twa Naukowe go Kultury Fi•zyoznej.

Varsz.aiwie .

TKKF.

Oto

wy111iki

I
D.

Pągowska

i

J. Zawiasa

L. Krawcewicz (ŁKS) jedzie do Meksyku

poszczegó lnych

KLASA 50 CCM
1) Ryszard ' H.arończuk - Pa2) Zbyszko
faro, Bydgoszc z.
Byd.gosze z,
Pafa!'o,
PauKa 3) Wojciech Czokajło - Pafa>ro,
Bydgoszc z.
KLASA 125 CCM
1) Włod z imierz Kaczorows lk.i
2) Kazi- Legia , War.szawa .
m ierz Kun ikowski - AP. Byćl3) ;Jerzy Koiarek
go.szcz,
Zawisza Bydgoszc z.

w.

Kaczorow ski

auto.strad y warszawWzdłuż
skiej zgromadziły się tłu.my cntuzjastów sportu motocykl owego.
ponad 60 tysięcy
P>rzybyło
w!d'Zów, by oglądać i oklaskinailepszy ch motocykl lstów
wać
o Złoty
walczących
Pols•k i,
Kask „Dzieainik a Łódzkiego".
Zawody były bardzo Interesujace i obfitowały w szereg n;e
snodziane k. Złoty Ka<'ik .,DŁ"
zawodnik warszaws kiej
zdobył
Legii Włodzimierz Kaczorow ski.

KLASA 115 CCM
SHL,
I) Tom.asz Armata
K.elce, 2) Mieczysław Radek -rz
Wlodzimie
3)
SHL, Kielce,
Legia, WarszaKaczorow ski wa.
KLASA 250 CCM

I

i> Jerzy Brendler - Avia,
Sw.dm.k. 2) Jan Wieteski - AP,
Katowice , S) Zbiigauew Ku~ha.rski _ Zawisza Bydgoszc z.
·
KLASA WYSCIGO WA
1) Ryszaro MankiewJ cz -

U111ia

.K ud rq
na
dopie.ro
fin i szować
Kibicom spe>r·toiwy m pr«y•pom czął
Kudra. Po 7 la- t :zech etapach przed metą. Ta.k
s ię :Jan
tach ponownie zwyciężył w Wy tyka t;i <>kazała się skuteczna .
Gratu1ude my serdeczni e sukści.gu Dookoła Polski.
Kuora iech-ał na pierwszyc h cesb.
etapach z wielką rczecwą. z.a-

niał

zawodnic zki

ŁKS

zajęły

niki

na

poziomie

sw1ato\vy m

mistrz ostwach
po
Jesteśmy
uzyskała również Szewińska oByl nieoczeki wa.nie w punktacj i o- raz
Polski.
Nikiciuk w oszczep!e _
lekkoatle tyc·z.nych
m istrzostw drugie miej- - 85 7'
(n)
to ootatni start naszy•'h zawod góLnej Zdobyły
jeden
o
one
sce.
tre-·
·
na
n„.ów pczeo wyjazdem
z.espotu warod
mniej
pu.nkt
do
potem
a
Francji,
do
ning
szaw."kiej Polonii, w ba.rwach
Meksyku.
SzeYtiilsk a.
O łódzkich zawo~nikach roz- k~rej startuje Irena
z trenerem !inż. TaIle me<lałl zdobyli łod'Zia
m.aw~.arny
nie w Zie.lo111ej Górze?
deuszem Gorozecho wskim.
worcu kolejowy m w
Na
A więc złoty Nowakow ej,
d'llieli LKS
punkt ·w
Pięć
PZLA sre
prezes
Zie!O'l'l.ej L.orze
brne Krawcew icz, Raba.szew od pirowadząeej w tabeli Gwar
Witolc! Gierutto złożył serdecz skiej i sztafe ty 4)(100 m ŁKS
dii. Nie są 'o sitraty nie do
gratulacj e Lucyn ie Krawce- w skladz:e: Smiechur a. Swider
n~
jego Zda- ska. Bałcerzyk i Kukwa oraz
wicz <ŁKS), która
odrobieni a zwaf.:.yw szy, że zepaszport
na
zasłużyła
niem.
męż
brązowy sztafety 4XJ()O m
sp-oly II ligi )J'r.wkroc zyly zaoHmpijsk i do Meksyku.
czyzn zdobyty przez AZS (Ku.1ledwie póhnet?.~ riundy jesienzaciętą
s.toczyła
Krawcew icz
KatarowSi ki, 01.iiiskl i
czycki.
do końca rozgrywe k
i
nej
z Jaworską. Do piątej Wa·gner1.
walkę
prow,;dziła
Jaworska
pozostało jeSIZ<":!.e dużo cza.SIU.
kolej Ki
owy
war1:<>ści
rdziej
Naj'ba•
Ostate
cm.
zal€dwie różnicą 28
.Joonak te pięć punktów mow?
cznie wygrała Jaworska - 55.06 wynik mistrnost
że si'.ę s~ać gra!'l.icą. która go- Uważam. że najcennie jszym
a wicemis•trzynią Polski zostazagrodw : LKS powrót
towa
Werne53.04.
~nile
icz
jest
L. Krawcew
rezultatem
ła
dJ eksitrakla s.y.
Jak ocenia pa•n bieg ko- ra i Badeńskiego w blegu na
potwor
Na pewno piłkarze LKS wie
400 ro, Zawodnic y ci w
biet na 400 m?
atmosfery ezdeszc·zu i fatalna nych warunkac h
Strugi
dlzą na ozyun 1-•~lega piłka noCz. No- nych uzyskaoll po 40,2 sek. Wyun.iemożliwi,.ty
tieżnia
żna, że nie ~ależy grać syw.akowej ust.ainowi- onie r~kordu
stemem tysiąca podań, że na
A s;okooa. Nowakow a
Polski.
sitojąco meczu :>ię nie wygrd.
Łodzi walcz~
straciła bowiem sza111sę wyjazdu
Dziś
że rozszenz eme gry daje szedo Meksyku. :Jednak wy.nik 54 ,8, będący wyrówna niem reroki oddech i większą mo:żli
zapaśnicv
kord u Po'lski. za.sługuje w trud
wo.ść stworzem i; sytuacji podprty
saH
w
18
godlz.
o
Dziś
go
jakich
w
h,
wa·runkac
nych
bramkow ej. Zel:>y jednak tak
młodzieżowa
5
uzyskano na uwa'(ę. Również u.I. Krzyźovvej Łodzi
spotka się
grać . trzeba mieć kondycję '
dobrze spisała się Rgh aszewska, reprezent acjaNRD z Halle.
Tej pierwsze j n iP
:>?.ybkość.
kt&~a po oo.rdzo odważnym bie z zespołem
5:3
Boruta
z
wyi;rałi
l'{iemcy
gu wyrównała rekord życ i owy
~;bywa łodzi anom (poza K<>rz<'
yml
rewa•nżow
spofka111iu
w
a
J
d·rugie
55,7 i zajęła pewne
niOwStkim i Ka::-?:llla rkiem), al€
5.5 - 2,5. Mecz organ !wje Łódz
m1ej11ee.
z szybk orŚ cią j .•st bardzo źle.
-;- Jak poza tym wy,padQi ło- ki_ Okręgowy Związek zapaśniNa ma.rgLnes.i.e meczu
. czy.
d.zia111ie?

Piłkarskie

w

NRD

I-.

ZMS

badminto na,

zor-

WK~Z,
Łódz

przez

i

„Dzienni k

ki"

Poża.r111ej.

konkuren cji:

SPORT

SPORT •
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17 w sali kol'llfe
· 1ziś o godz.
Sportowe go
Pałaeu
rencyjnej
pierwsze po waka
Odbędzie się
przerwie

(sł)

D. Pągowska i J. Zaw iasa
wyg rali durn iej bad min tona

kulturv fuzycznei

cy jnej

działaczkę
linę WaJdner
~. nołl?{'7!"' i oartvinl' . ciesząca
autoryte tem i
dużym
się
szaounkii em całei mł~i.
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Dziś

widzów!

PoW-

szechneg o uo<lnosze nia kwar,.,,łod~ cześć zało
lifikacji
z posłvnie
l!i „FemńJny"
orzvnależności do
wszechne i
ZMS i naiwvżmel!o w brandoszkalan ia
ży „wskażruka"
się), svstematv CIZlnei i elasty
=ei p0prawy organdzac .ii
Pracy. A orga.nizac .ia ta ci>eroi często nie tyle z winy zakładu ile z winv iego k<>operantów. Wiele uwag krytycz_
nycll padło wczoraj pod adre

Obok

(Sł.)

wyniki nie uspo-

zbicie wczarais za dyskusja to
czaca sie wo.kół zasadnic-z vch
zabez;pi.ecrz:eniia
problemó w 'PTOl!lI"amu moderrealtl2acj>i
n.izacii i doi111westowanii,,, za
kładu.

Łukasińskiej!o

z
łódzkich
naszych czołowych
eksporte rów w bra111ży weł
dyskusja
też
Stąd
ni<me.i.
przedziai zdowa i oodsumo wa
mej
z
acvch
w:v;nikai
nie
konferen cH
na
wnfoskói w
sie
wiązały
zaikładowei ściśle z problem ami datlsizego
rozwoiu nrodukci i ekS!Xl!rto we-J. a zwłaszcza · .ia'lrości i
tkanin.
nowoczesności
lepmycb wYOsial!ruięcie
stało sie
mierze
tei
ników w
zadaniem na
nodstawo wym
dla całei załol!i
orzyszłość,
. ,Lodexu ". .Tei orzedsta wiciele wvbrali w miniona soboiako delega~ke zakładu
te
na V Ziazd nart:ii dłuiroletnia
HarohofJ'l;ce tei fabryk; -

ko.iły .,Femdny ", n.ie osłabiły
wysiłków i 7•Rneażowalllia iei
tego nJezał01ct. Dowiodła

wyroyów , podprzemyosiągnięcia
,,;reślając
odziezoweg<>l
ie
(sze~góln
słu
w dz:edzini e koordyna cji bran
tempo roz
impGnująee
żowej,
woju dziewiars twa i km·zystne 7al'liany w przemySJ e obuw
niczym - stwierdził on rówże

ZPW im. W.

C'ZY'li „Lodex" -

złOltych.

zentowan ia

ostrzega przed

* * to* jeden

stawcom . W roku 1964 wyone 11 mln z.l:, w roku 1967 - już tylko 3 mln

ekspozycję
więc
Oceniając
jako ciekawą i potarg<>wą
presensie
w
T~adniejszą

nocześnie,

POP.

sem tomaszow skii.ch i to:ruń
jedwab.iu
s.lcich wy.twórc ów
wisk-OCZ.owego d torlen'll. Uwag
tym cenmrllejs zych, iż "PTZeidealną
im
ciwstawi ono
współpracę z wytwórc ami sty
(li.w)
lonu 7. Gorzowa .

nosiiły

wasurow-cow a przemysłu jak podil.reśł:ł na
runkuje prasocji
konferen
ej
niedzieln
E. Szyr,
wiceprem ier
wej
wszelkie zmiany „modelow e„.

trudności

~.rtywy

pro duk cji

aż 44-prooe ntowy
wziroot wydainości oracy. sta
ła t>OJlr!llWe ialkoś.ci orodukcj d,
rosną
Miarą
rytmiczności.
cej solidności zakładu może
być zmnjeisza iac-o sie ooważ
nde suma kar ułaeonvch do-

tająe jednocześnie, iż określo
produkcy jna i
na zdolność

nim

Członek

w

o 16 oroc. i

inwestyey jno - organizac yjnych.
ulepszać „moPo drugie naszego handlu. Pantię
deł"

wych i Frontu Jedności Nawychowa nia
rodu. oz.ynnlik
młodych obvwatel li PRL nabiera obecnie ol!rO'Innel?Q zna
czenia. Powinniśmy tak wychować. tak ksrz.tałtować mło
dvch. ludZii. abv nauc:z:vili sie
oni przedkładać interes sookooonad osobiste
łeczmv
właśnie
rzyści. I n;, ta:kich
ludziach - DO'Wiedział I sechoielibyśmy
kretarz . KŁ iak
opn.eć zarówno d:ziś
jutro nasz~o miasta.

ur.

"'
rOZ WO JU

przedsięwzięć

rządowym

OCP.ilSK A,

r.,

Pro ble my dal sze go

na

w -opakowa niu.

towar

Hl32 r.; ~a ~ lłTA!regów
(A) Doilrończeruie ze sbr. 1
mł'odzieiowycll.
organi-za cji
mienna, zdyscypl inowana. Cie
1950 r. pr~
Rozpoczęła w
szy się dużym zaufanie m i
Pabianic kicn 2WB im. Bow
uznaniem wśród załogi zakła
jowni.ków Rewoluc ji 1905 :r.
du. Do PZPR należy od 1964
jako µrządka. W 1962 r. oroku.
Zasln.lronego
ty:1rJ1l
trzymała
j_est· Pracown ika Zak<adu, a w roJÓZEFA OLCZAK
d'l'u:goletnią przadką ZJPB im.
ku ubiegłym Odznakę P.m:od<YW'nilka Pracy Socj.alisty czJ. Marchlew slcego. Ma za sozawod'Zie .
bą 40 1.at pracy
nej. Członek PZPR od 1954
Członek parti.1 oo r. 1954. Za
już drugą ikade-1cję jest cz!oni zawodową
pracę społeczną
k iern K!W PZJPR. CieS!Zy się
ogromny m autoryte tem wśród
odznaczo na Brąrowyrn Krzyzałogi 9Wego :;;akłarliu..
żem Zasl!Ugi, .Mroalem X-lecia
i Krzy7..em K<i.waler sikim OrSTA.N'IS LAW JOZEFIA K deru Od:::odzer ua Polski. Cietkacz z Porud.11io wo-Lódzfi tich
fn.y się OJ>inią wzorowe j roZakładów Prze'llys lu Jedwabbobnicy. pełni sze:reg funkcj'i
niczego, to wzorowy pracowczłonkiem
Była
partyjnyc h.
nik, o dufych kwalifika cjach
egzekluty wy POP i KZ. Jako
doowiadc zonej prządce powie- . zawodow ych. Obecnie ucz;ęsz
cza illa kiu'!'S mi.~rrowskL Czło
rzono jej opiekę nad młodiz.ie
nek Brygady Pracy Socjaliszkole przyzakładowej,
żą w
Uczvnny , ambitny,
sty>Crllilej.
z której to Jiunlrej.i wywiązu
swoją pracą i postawą zaskarje się nienagan me. Jest lubił sobie d!uźy szariunek i ubiaina przez młodzież z uwagi
znanie załogL Aktywni e prana właściwe :.>:idejście i :z.irocu;je w orga.;;i,,11Zacji partyljnej .
2JUmienie jej 51P'raw,

którym „stało" wyrażnie napisane, iż wszystko jest weTyle, że w
dług zamówie.n ia.
'rodku ole było~ Nie zgadzały
ani kolo,
a.!li rozmiary
się
ry .••
aby było?
r<>bić,
więc
Cóż
Przede w"zyst.kim i po pierw
sze rozwijać produkcję artyp·oszukiwa<11ych na ryn
kułów
czemu sprzyja szerec
j<u na szczea<1tat~o
podjęty•ch

jutr o mia sta

I

w.

złotych.

@) W ŁOdz! na Ul. Gdań
skiej 75 pod sa:mocbód „Syrezza
wychodzący
na" wpad:ł
tramwaju :Jerzy P. (Gdańska
68). Poszkodo wany doznał w
wypadku złamania nóg. Prze
bywa w s,,..itaau im. Barlickiego.
na ul.
17.'1 Dnia 5.VII. br.
Piot.rkow skjej 175 autobus MP~
wjechał na chodnik. Pasażer·a samochod u doznała cięż
kich · nbrażeń. Swladkow ie wy
pad•l<U proszeni są o zgłosze
n ie się do WKRD, ul. Wł. Bytomski<:' 60, pokój 12 lub t„l.
516-62.

tysięcy

z~o

wi~kszości

maooony ch :przywódc .ów.
KoQnfeire ncja przyniosi la tak-

złotych.

• SPORT •

obrady

zakończyła

Kro nika
=== wyp adkó w

60

zam.ie-

Noviny"

„zemed.e: Iske

Soldates ka izraelska sproniedzielę wiewokowała w
czorem nowy ::.ncydent z.broj111y na linii przerwan ia ognia
między Izraeiern a Jordanią.

„na tile'' eksporzyo ji

kanilimoitacją
swOistą
kll.ienta z ~ym

chazakterystyćzne
Ba.rdzo
je.st równi.,.;;, te dzienniki na
miejscach publikuczołowych
przebiegu
informu je o
ją
targów w
międzynarodowych
Brn:e, wskazując ha znaca:enie zawierany ch ta.ni kontrak
tów handlowy ch.
temateni w proOdrębnym
blematyc e gospodar cu.j inteopi
owacką
czechosł
resującej
i
nię public.znl\ są znaczenie
zawartyc h ostatni-O
szczegóły
gospodar
umów
Moskwie
w
czych między CSRS a ZSRR.

(Dokońozen!.e ze

CSRS.

dające

kobiet:
konkuren cji
Wyniki
2)
1) D. Pągowska (Chełmy),
RomaK.
3)
(Łóoź),
B. Płonek
nowicz (Dabr&w ka). 4) H. Wal
c- k (Łódź).
Zawiasa
J.
i)
i\1'.ężczyźni:
(;';,ódź), 2) :r. Romanow icz (Łódźl,
3) J. Kański (Piotrków ). 4j' h'.
G o cc zyca (Głowno).
Nagrody wręczył sęd'lia głów
ny turnieju mgr Tadeusz Zato·

p i ańskL

Zawody
lecznemu
r. 1..~ .

m'

dzięki

TKKF

aktywow i spo
przeprow adzo-

Dzi~kuje
bardzo~ sprawnie .
?'.!! wspolpra.cę w . nasze1 im-

Knapik,

Z. BaW.
(n)

prezie J?'P·' H.
zelakowi, Z. Michalak owi
I Juszczako
wi i St.

Pła.tkowi.

obr ach unk i
z Lechem chc,<-!-libyśmy podkreślić d'obrą pn•SJtawę Stachu·

ry wraz z całą defensywą.
Pr:zypomd'llamy. że sipotkani e
t.o wygra! LKG 1 :O (0 :0), a bramkę zdoby{ z rrutu ka:mego
Sadek.
Nie powiodło ' się Startowi
w Gliwicac h, gd.z!e dosyć pechowo przegrał 0:1 (0:1) z Pia
Sitem. Start pc-,t,eżywa dosyć
wyraźny kryzyg, Miejmy nadzieję, że ta s>yffi9aty czna dru
żyna przelami- e wre=ie niepowodze nia i zacznie :zrlobywać cenne pUpkty.
lidze 'D iędzywojewódz
W
ldej łód.zkii W•ókniar z nie traci kontal~bu z czołówiką, wygrywając w K:'aśniku ze Stapabianick i
Rów;;!eiż
lą 3:0.
Wló'kniar z pok~>nał UirS1US1 2:0,
Czarni zremiso,. -aJi 1:1 ze ZnJ.
c zem, a Orzeł pr.zegrał d-09yć
n'.e;;i?:>odziewame z Warszaw :ian
ką O:l_
(ms)

Międzyziazdowe

I

pięciolecie

.........

Wymowa inestycyjnych złotówek

IDeże

--------------~

;....,

I

CHCEMY ŻYC OORAZ LEPmJ. ROSN.\ NASZE WYMAGANli I ROSNĄ NASZE POTRZEBY. ZASPOKOJENlE ICH WARUNKUJE W PIERW~>?;YM RZĘDZIE
SILNA
I
NOWOCZESNA
GOSPOD \.RKA
KRAJU.
NASZ WYSJLEK LNWESTYCYJN-Y W ITM KIERUNKti ZNACZY DOROBEK OSTATNICH LA.T. CHLUBNI<:
SWIADECTWO CODZIENNYCH ZMAGAŃ ZMIBRZAJĄCYCH DO DALSZEGO POSTĘPU NA GOSPODARCZY·M FRONOIE.

Szozególnj"Ill

etapem

jest

JP'ięciollecie
międzyzjazdowe,
które zapisało '.l'.a swoim kem
cie wszecllstrmmy rozwój si~

wytwórozych

w kr.aiju. I nie

notowainą
w dotychczasowej
historii sumę .n.akładów inwe-

stycyjiilyoh.„

Miliardowy "siew"

prullIJi>e
~a
elekitaown.ie w

i
i
elmploa.-

brunatnego
Tul"'O!SllOW!ie

Koniime, pod,it;l!iśmy
tac,ię miedzi
w okręgu :teeniickim, rmbUd<>wę
za.głębia
Rt~a

siuikil)Weg'O.

elekiłrow

nfa wodna w

So!Wnie i ])!"ace
ipr2JY
spiętrizaniu
wody
oo
Wiśle Pod Wto.-la.w.!ciem, tam
też zaczęly
pracę
piel'WlSIZe
tmlbo7'eSlpOly wodn.ej

eleiklbrow

ci. Na imwest"]leje w tej dzi.edz'inie pos7l!o :11 latach 19641968 prawie 90 miJi'l\rdów zł<>
tycb.
Mogli8:nv dziękii temu
podwoić

Zła

Nasz dochód narodowy
Szybkje temp"it> ńakladów i'll
westycyjnych
wtrzym!llje się
· nadaJ - w tym r<>kiu będą
one o 47 proc wyż9ze a'll' żeli
w rolru 1963. Docllód na.rod-0wy do po.dtzialu zwięksey się
o blisko 34 PNl'C., ):>ęd'Źie wi"'°k
-szy od łą,:::znego dOC'hod!ll pierw
szych trzech lat sześciola~ki.
dwu1!qotrne
przewyższy
Poziom z rokiu ~955.
Nie bez wp-!ywu na w'ebki
wy.:;1ilek imwes ycyjmy ostatniah lat była sy\Juacja na ryn
kJu za trudmien·:a: wchodzenie
coraz to nowvch
roczmtków
ml-odzi eży w w'ek prodn.vkcyjny. Narastała potrzeba twor zenia nowyoh miejsc ,pracy,
dodajmy - ooraz to kosztow
niejis.zych - o w-yi;sizym stopniu wyp-osażen:a technicznego.
Pow.ita·to ich w ciągu
m :ędzy zjazdCW<'J!,O

pięciole<;ia

>pra•wie 1.4 m,,;.ion_a - o bltsko 400 ty9ięcy w1ęoej, nliż w
latach 1959--1963.
To
ta'k7.e
wymowny ef~kt za:inwestowa
nych złot&wek.

Wielki plac budowy
·
Na
mapie
naszego ,_
_..,,aJU
międzyzjazxiowe pięciolecie wy
znaczyło nowe punkty gOSpO
darc:zej ekspat?Sji, podyktowa
ne rosnący>mi potrzebamri. w1mwoowymi i €'11er,getyczmy11nl
W tym właśnie czasie 1nwest-Owaliśmy w ROW, uriuohamia.jąc nowe k<l!paiinie węgla
kamiennego, 0-.:dowailiśrny ko

zelek;bryłilko...

sława

flO]skioh dróg to
jiUŻ hlsto:roa. DllugOOć dróg o
twardej l!la!Wier.zclmi w.zrosla
zie 111o tys. km. w ric::OOu 1963
do 125 tys. Ian w iroiknl bieżącym,
~
czym już ponad
polowa
posiada nawier:"liC!h!n!i.e Uilepsu.one.

ni.
Pod go9P'Odatroze plonry mtinionych pięciu l>aJt zairrlwe~
wailiśmy prawie 'l''l'O tnJDanl-ów
7Jłotyclt.
Ta sucha powr:ntle
li=ba na.bier.a jednak innych
barw, jeśli powiemy, że j.~
niemal dwa i pół rarm wi~k
sza od wS'ZyStk:icb nakładów
w planie suetiici.oletnim,
ja•k
też niew iele mniejsza od sumy i:nwestycyj:nych Zlłot&wek
wy>dabkowanycb w ciągu całego p.oprzedmego powoj erunego piętnastolecia.
'Do chyba
- najlepsza legl-,ymaoja wzirostu
· potencja!Ju g-o3'1Xldarczego kra
ju z zasobów naazej Jciesy inwestycyjnej.

dlrugQ\Ść

wanycil SZJlakow kolejowych,
kltó:re lń<CZą 1z1$ 3 tys. km.
p=e!lrazać do
użytklll
liC'ZJile
nowe i prrebudowane dw<>iroe
kolejowe.

J-eS!d

mow111my

o

d!'ogach,
s!'Jlaków

w Hucie im. Lenina pczy- nie mażemy pom.iJnąć
byq kolejny H"iellct ·p iec. j~ , morslk:ilah, na Jotóre wypływa
dim z najwiękl!.-zych w Euro- COII'az więcej :tednostek polskiej floty. W m1ędzyzjaooo
pie, i dająca miili<llll ton stali
wym pięoialecilu nośność lllorOC7lllde Slta[&w-.ni.a konwet'lto- ty momkiej pod polską Da.n:rowa. Nowe wydZialy produk- derą wz..roola z 1,2 mln TDW
cyjm.e wzbogach'y Hutę „War- d<> 1.,7 mln TDW w końcu tego r-Oik1L Plrzemy>Sil stocxni<>srzaiwa'', ,,K<>śet'tlS!Zkio'' i ,,Bawy staw1a na<> w czołówce
tory",

duźe

S-rod!ki

M<Y.Ży>llś-

hutnioU-"'o metali ni('-r
Spitj'nęło
pierwsze
aluminium z huty w Konln.i.e, pierwszy <'yn.k z huty w

w

to iyt1!k,o pró-

ba baTdm

pobieżnego

Opracowal<a:
WIESLAWĄ

LASKOWSKA

Współczesna plastyka

żelazmych.

SI~m,

czywiście,

re
jesitru
inwestycyjnyeh
przedsięwzięć
międ'Ly
IV a
V Zjazxiem paroli. Przed :nami kontynuacja zada.ń rozpoczętyioh
i podejm<>wanie nowy.ob. Na pe"-no niełatwych
i wymagaijącyoh wiclkiego wy
sił:kiu z.e strony całego ~le
ozeństwa.
Na plam pierwszy
WJISIUW a się zwłaSZiCZJa szitiuka
umwjętmego gospodall'zenia.. w
działalności inwes~yjnej spro
wadza się ona - ja!k wyin1ka z Tez zjazdowych - do
ter.minowe.go "31 ągania pirojek
towamych zrlofill.<>ści produkcyj
nych, spJ:aw.nej rea.lizaicjd rozpoczętych
obi€.któw, szybk>iego o_painowywania metod pilOaukcji, ocJipowiedirń<> ~esne
go przygotow.a nia kadry robotniczej dila nowo urucllam.J.a
nych zalcl:ad!ów. Bo w inwe-1
stytjach
liczy
się
pr;r,ede
wszystkim czais. On wyznacza
terrni111 pirocen•lxl'W.an ia W!l:orż~
nyoh środków i skiraoa dySta111S do zasob:a.i€:jsz;ego jutra

pań•stw mo.rsk~oh.

my w

Miastecmru

O

Gło

g1m'lie ruszyła budowa nowe;
huty mie<lzi. Wielkie, k<>Szitow
ne inwestycje. obraziująoe naj
lepiej rozimac.."1 i wysdek n.amego kraju na tron.cie gospod.a~.

,.Fał:Jryłrn"

chleba

os;a_gną

złO'i~eh

one
I-o

117

jest
tyle, ile wyniQSly WS!l.ystkie
nrukłady na. l"i!lmetw-o w ciagu szesna&tu 'a.t Pl> wojnie
Udział rolnictwa w ogólnycb
naikJ;adaoh
1nwe..<rtycyjnych
kształLuje się w okresie miedzy zja2ldami na poziomie 15
r:xroc. Same wy•.abki na me.J.ioracje przek,rate.La]ą w tym czasie 20 mld zl<' vch. Dały on„
w efekcie 1,5 :ni.n ba z;mel.ioroowanych
gr;mtow
ornych,
lak i p.aStwislc. wyr-egul<>wanie około 8 tvs. km rzR<.k i
ka·nałów, ponad 4-00 km <>bwa
lowań.
Wieś otrzymała 115
tys. trakt.o-rów. a wiec o 20
od no•"ad·~·""<lh
t ~. W'l·ęc,,,;
·~
przez
niia-,w :::oku ... 19~·63. .,_._,._,
mHia.rdów

-

własna

(Korespondencja

z Indii)

Di, kiiórzy w:ied:meli, 7.e wybieram się do lllldii, pytali z prresadnym niepokojem: - .,A te jadowite wę-le,
skO!l"pdmty, ~kii - nie boisz się?" Pmyzna.m. że
jechałam z niepiJlrojem,
w pnekooamiiu, że ,,tego" tam
pełno. I pmez pewien crJlaS ka.żele wejŚCJe do łamienki
az;y aiemnegio podroju było Ieildcim s~. A teraa:
mu:srz.ię się przyznać, że w
ciągu dwuletniego pobytu,
węża ,,na wGlności" ~aiłam iylko raz, a jad!: było (l{JOWiem.

boje z synem jesitEśmy
wiellbic'elami
sz:Uuki
aTch:iit.elkt.on<icrll!bej ptaka-ikaoza., Ja'.óry ~wiś
cie tik.a sw<>ie gn.iama niezwy'kłe misternie z cieniutkich Wlóikien pailimowydi i
zaJWTiesm
je otworami na
dół
na drzew.ach, odltam:kaoh Skailinydl CTJY :milnad!
oodowfil.
To'.ei
zobaczywszy
prrz;y
drodze draewko
d<>słowlnie Qi:>Wieszone tymi
gnia7Jdam:i - a sp.ry·tny pt.a
szek umies2r.2'la je w miejscaah racz.ej , niedostępnych
pobi~y
ochoczo N
jego kienmk:u. I wtedy t'\lfŻ.. tuż ;przed nami :z.obaczyliśmy leżą..-ego na nas:rej
ścierżx:e truste~. szairozielonego węża, lilcząoego sobie
ze
2 metry
z
odcladem.
fta'Wdopoóolmie byl on naj
ni~sllkodliwszy na świecie wskaeywał
n.a to kolor i
l<:miwa opatsl<JŚĆ ale wolałam
tego nie 9PI"awdJzać
QSIObiście
W
miejOOU. ooJe_głym o 300 !<m od najbiriż
m:ego sizpita1Ja. Bo z wężami
to jesrt tak: CUTocznie na całym świiecie ginie około 30
do 40 tys'ęcy ~:idzi. u!kąsw
nyoh przez jiadowLte gady.
Pon1rl:siza
taryela
obraruje
śmiertelne~ na p>OS~l
nych konfy'!l<?'Tltach:

wielką
ez.ioią
najwaiź:niejsre

O

i za:jil'.!llOWał
miejsce tuj

po lk!rowtie, of!an;a dla W<!/ŻY,
eikłoada'Iba ill1a początkiu po.ry

deszcmwej naileżala do gilów
nytjl hi1nw~nch obrzędów
oomowycb.. KruilJt ten. k!łlózy
przetirwaił jurl; tyh w f<lir~j;

mie
się

wywod1zi

prawdopodobrne z pier-

wan;tw

w-Otnyd:i

śmierci'>n'OŚ!lv

na

CZlCJZlOny

lruł'bucy:

wąż
jest
~
.śWliecie

przez !JUdy prymitywne jako
syrnbal za;równo śmi~rci. jak

i

płodności.

Naijsly;nniejsze

jaoowiite węże ind'YJsikiię

to:

!robra. klrólew;;ka, której cNltl
gość dochoo~ do 6 metrów
i mały, ale groźny ktr.ailt,
z którym tak dz;ielrni-e walczył
Riiklki-Ti~kii-Tavi,
oraz
da'boj a

indyjska

żmi·ja

Rousehla.
legęn.m.ma.

Na.jbaird?Jiej

Jest,
li
ja

W

ocrzy~le,

• kob:ria., czymdyjslci - Na-

okuła.mik
(o.cyt. Na,~) tripurua111s.
ba~o odległej pr.z:ewl<>-

S-01
duchy
węż{i.we (n,a.ga)
ma.ją.ee
plll'>f.a.ć
póllud'Zlką,
ale og:on węża., byty przedmłote'm
wieilklieg.o
lrul_tu.
W ·i<"TZ;)llO, że miesu:kaly Ollle
w 1poodUentnY'Il mieście Boo-

gaiwa43 i str?,egly tam wielkieh sika.rbów. które rmd'llie
la.ły
m:asa.IDii
pomięd!Ły
śmiertelnych, aiby okam.ć im
Az;ja
- 25 OOO do 35 OOO
swą, łaskę. Wiele stairod:ytAmerylka
nyeh dynastii wierzyło, że
Pl<l.
3 OOO óo 4 000
wywiod©i
s:woj ród :re 2JWią-,
Afryika
400 do 1 OOO
21ku l'Ud.zkiiego herosa d naAmeryka
do
gini. Do d'Zlic<;ia.j istnieje w
500
300
Płn.
Na czede wszystkich kra- - lndiaoh w Assa.nie, lud zwa
ny Na~a.
j&w znajdują się Indie, z
Plrred
ukąs!1Jeniem
wi:ża.
15 OOO :z.gonów roomie z powod•U ukąsrerr. a przez jado- ' chroni swoim czcicieli bogini Ma.nasa, ale najwyż
wi1te węże. T~nem nainieszym ich władcą jest sam
bez;pieozniejSLyrn jest Benbóg Si·w a.
"a~
Zachodru, 2'(izie Rtniert-P.-l'llO!ŚĆ z te){o pow-Odlu wyKiooy piS?Ję te siłowa, ~
no.~i ok. 3 5fl(! osób rooxn.ie.
oknem moim pr=wa się
Wobec rego że ui~nie
postać
w
Oialym dhOlti i
przez weża Jadowitego byj~klrawooz.erwon.ym
buroawa śm :ertelnc tylko w 10
n.ie. Ma on btSIZJCZa!kę z tydo 35 proc„ daje to kilkukwy,
na
której wy>grywa

vgromne śro<.iici. in>westycyjne Możyl;śmy rówiilież w rol
nictw<>. W m·ędzyzjazdowyrn
ptęcioleciJu

zaklinacze

i

dzi-esięciotysi~7l~ rzeszę t>O
kasanycb
w
ciągu
roku.

jed1 nost.a:jną,
melod<yj'kę,

Dziś wlaśnie
o tra,~ioznym

..,
I
W gma.chu „Za.eb~ty" w WaJ!'S'1Jawic otwarto I I F es-„wa
SztUik Pięknych - Warsizawa 1968. Bien..e w nim udział
ponad 250 twó:reów. reprezentująoyclt ośr'ldki arty!i'tyczne z ca.lej Palskii. w ra.mach ekspoq;ycji fe5tiwalu zgromadzJon.o o.koło 550 prac, wybranych przerr jury i obejmują.oych ma.la.rstwo, g:rafikę, rzeźbę i ~ka.mnę. Wysiaw-i>cme pira,ce sta.nmvią boga.ty przegląd aktuaJnych )>OSZU·
.kiwań i osiągnięć polsk.i~ plastyki współczesnej.

„Unerwienie" k_ra in
I

Ro2ibudowa przemysllu i poteclmiczmy w rol.n.ictwie
pociągnęły za sobą powa~
rorz:wój tra.nsp.ll!rtu i
ł~~

OAF -

Lamigda

P'!"a&a doniosła
wypadku. jaki
zda1!'>zyl
sie
we wsi Nadaun: dwoje dzieci, pozo51tawionyoh w domu, zostalQ
śmiertelnie
ug:ryilionych

N

na

ramieniu
bam.bu;,owy drąg. z dwoma
zwisającymi
torbami.
To
zakilinacz wężów. Za .1
pię
da ~"~~„
„,orr-z,edstaw1eme
:
odlkiryje >-'""""--'
~e ->~~"'
~.ego
k<>szyika i ujrzymy leżącą
w n-im. ZW'iniętą w kłębek
kobrę.
Zaklinacz
kucnie
nad koozyki.:~ i
kiwając
się
ruchem
wahadlowym
na bokii będz;ie ściszał lub
pogl:aśn,iiaJ: mcl<Jdyjikę i ZJ!Ilie
nial jej te:n'f>O. Po chwiłi
kobra un~esi~ górną część
•
ka.ptwr na

.m;;

węża.

t)'I'l:OOZ

pmejmującą

a

ajw~
wypadków
2Xi'<lirza się w lecie i
w . porze d~w.ej.
W _ Indiach
9taJr?zytnych,
gdzie wąiz 01~~ się bardzo

„„,,„„„,„__._.„
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ktarym zUJll'Z)"'ffiY
WY'!' łuSlki
Pani A. jest urzędni=ką. ' Państwa A. S!P'Obkaiło wieisiębiorstwa
buctu)ącego
_b"""'.
pracy. Co nieco
_m:obil"
· i. St o ł arz J"'-'Y'.mie
.._..,
wywieszarua
1 u[ożmly
··aśnJiejszej
ki szczęście. Po ki1kiu la<ta.oh czekania, c~l\l!lania _ Wll'ęKierownik
budowy
obiecuje
1 ".1-urarz zał<1małt rę~ nad wy obwies12JCZeń 0 t.erminie płlace- 1
,
~ ~.
• będzie p<>e
_
.
.
przysłame fachowca jutro ran". konczemem mego
mieszkama, ni cz
ru?
wror
iU1
'V 1
.

I~\

DZIENNIK PANI A.
D'Zień pierwszy. Mamy
nowe
miesZlkarue. Chwała spółdzieku,
chwała bud-ownic:zym.
D-aień drugi. z przeprowa<lo';ki
nici. Tynk str-z ela. Zd.rapią go,
poł oż-ą n.owy. <:>oma>luj ą. „
Po .- "wóch tygodniach. Prze
meld<JIW'ani, spaikowan:i,
=opa-

trzeni w

szmaty ,

nabieramy

płyny,

pasty

do pierwszego
spnątamia nowego
mieszkain.ia.
które nie wiedzieć czemu wyglą<la ~nacznie gorzej niż pierw
sz~ <linia. Poprawki nie najle
piej mu zrobiły. Na wycyklinowanej już dawno podłodize wair
stwa świeżego tynku, wapn.a„
farby. Okna zasma-rowa111e. Po
win1n.y tu podobilJO przyjsć jakieś spn:ątaczlci, a le „.kto
je
tam wie, crz.y prizyJdą i kiedy,
a jak kOIIlluś się śpieszy,
to
sam sobie sprząba" informu
je wszystkowied-zący pam od
kl uczy. Może ooś pot·r zeba, to
Ja zrobię - dodaje. Potrzeba,
ale cennik wszystkoWi!!dząc~o
pana niez>byt nam od-powi.ad-a.
Dzień c2lwa.rty - soł>ota. Prze
prowa<lz.eni, <l1Umia,my nad głu
potą zamontowania 90-centymetI'O'We.1 szafy w 120-centymeitrowej wnęce. Podobno 57,er~ się
nie

czegll() jedna1k tlumac:Z>Ono n.aJł'l
to z s!_łą kilklud:ziesięciu decybeli, dfa·czego ten U•rzędniik z
Zakładu
Remontowego
Spół
d--zielni. ciągle krzy<:rz.ał - a co
pan sobie wyobra-ża. ~ my ma
my za to płacić???

Piątek. Dwie godziny sp<>żnie
nia 00- pracy. Fa<>howca nie by
Io. gazu nie ma. Jest kartka.
„w sobotę . przybęd'Zie m<>nte':"
od instalacji sa:iitarnych._ Prosi
my o pozosba1me w
mieszkaniach".
Sobota. Nie poszłam do pra
cy Nikt nie przyszedł. w ka-ż
dy~ mie.szkla<iiu czeka-no.
Nied.,,iela. Gazu Il!ie ma. Dostrzega-m pokiereszowa'lle, wypa
czone d<zwi. Podłoga po wywiórkowćUllu ukazała się w całej krasie. pokaleczo.u.ych cykli
n.owaniem klepel<.
miejscami
czairnych - w ogóle nie cyiclinowanyeh.

Wllore-k.
Ki!Jkan.aście
telefonów, podanie, - OS01bista ~o
w.a i.. to jednak nie my mamy

fony. Ma ktoś
stracjia umywa

czon<> im .klltucze do noweg<> m1eszJka.rua. Pa·m_ A. pr<>mienieje, załatwia m :teresantów szy>blko, ur<rze,Janie, radOOnle.
Talk bylło mdesi,ąc temu. Dziś ipo raz ~ierwszy od d'W'U
tygodini moona ją 0 każdej porze zastac w pracy. z.ire· ·
· z1.·
oh
·
1 f cl
L.Y'~!lJOWal:a J!WZ z rue 1czony
rozrnow te,e omczmy 1,
k!t.ore, o _z.grozo, był?' ~ l".odzllnacil P'.acy ro~~ prywatnymi. 2lb1adil: Je.I USl'Illleoh, qptyirrnzim, uprz..e.imooc. Jest
wyozeripana.

Poniedziałek.

Telefony,

tele-

przyjść. Admini.ręoe nie za,pomi

sił

!l'lieści.

Poniedziałek. Gaz nie podłącz•ony, przyjdą dopiero w &rodę. Inn.a szafa mieści się, tylko
trzebia za.płacić za zdemontowa
nie tej , która Jest i zamootowanie tej, która ma być. Dla-

Klucze

~tn~f~:'.. się

gaz

....

a
Y'I1S •
A jeżeli ta.k - 1'o (!!Ly spółd'Zliclnia wy-obnltta sobie,
że
będ7lie miała
w
prv.ysrz.łośc;i
jatmś

najbliłsrej

współgospodanwśai?

Po ir.llecie: <•= ek<momic:z-,

nie jest talk usi.awiać bodźce
materialne, by ten sam praoownilk z tego samego pirz.edsiiębiorstwa ra.z partaczyt robotę o~zym<ujac z.a to pieni·ądOJe by J?Ofetn
naprawiać
sw<>je parlacł:'l!a
otrzymując
to równ-ież pieniądze?
A jeżeli nl:e to może
wairio by ?JWeryfikiQWać stawJlli (el'imi'llując argumeot
g'l"-O&'re pia.cą a
g.onią) odtnr

=

ca.jąc

cają.o

następnie,

=

a nie

d~

fU51Zi01'k ę.

s

ten sposób odpow!etmyć prze
wody... W p~y by.@m. Mąż
:nlie.
Czwartek, piątek, ~bota. Mu
simy prtlcować. ProSlimy o usuwanie usterek od poniedziałku.
Ponie<Uiałek. Nie
byłam
w

•1UIWIWlllllHJIHlllllMUłUHU1aat1111łllll-• P•--lllUllllWlllUłMllPlllllHUIMl•'RIP

ła

z 1rz:w. odfoioru lokatomlciego, w <>igóle byfa jalk:aś kamiSlja odlbierająca bl'Oik?
Po drugie:
czy obowią.zlci
admilflist.racji w najt!l'Ud'll·iej.
SIZY1l1 dla l<"katora oklresie
Qg.rarnozają

si.ę

rzeczywiście

1

1

b;

~~~k~~;e„Ji~:ż~· b;:~

wa lepi~, morż,e byić j€dinak
ta'kże _ ~. Dlatego. też
zadane tu ;pyitanfa mają cha•ft·' - ' r..._,..,.. ogQi,'lliejsz.y..
IWONA

S~

•.-..uanHWIUllllllHUllllllHIUlllUIHllUllWlllllllllllll•••••--··•-11•••···---·--HlllllQllll""

wtairzala w tGkot muzy~1 ruchy zakHnao21a. Bowiem l'llchy a nie mueytka jak
sńę powswohnrl.e wier.zy .

t in.trygiują

porty-tek z
.
loka!.or~w noWeiJO bloku, w
~e ich _statu~ ?klres}o_neJJ
wspołod-poWJed'lJlalności,

Opisa.ne tu perypebie doty=ą w gromcie ~eczy .zjawiska
pamiętnika)
swz.egółowego.
W pamiętn.i
kiu pani A. mowa o blo'kJU
naijąc }edlnlaik o
wywieszeniu
ąd2lą,C .ze stanu mieSl2lk.a- nT 2 na ul. że.romskiego ooa.
ka'l'teC?A<i o obowiązku płacenia
n:ia pani A., nie jest Od!J>Owiedziaijine jest za to Jroon
CZYllhSZU.
to koniec J·eJ· dlzieruni- k;r tn
ed ' ·
t
Wtorek. C:zek.amy na zmiainę
e e pr.z s·ęmors wo - ge
z mężem. On 9późnia się
do
ka. Jiurl: teraz jedn.a!k można nerafuny WY'k,cma"WCa: Lódzikie
pracy dwie godziny, ja wychozadać kIHkJU 1ir.st.yt1JUcjom kil- PI'Ziedsi~i<llrstw,.., Bui<fowniotwa
dzę
dwie god'Ziny wcoosniej.
ka zasadniczych pytań.
Mi-ej!Slkiego N..- l i ko.nilcretna
Nikogo nie było.
spół'd7Jielnia miesmkaniowa „Lo
Sroda. za dum szczęści<l na
Po p:i-eirwsrz.e:
=Y w tym kabor"', skądr:vid najwięk=,
ra2. K~misja stwierdza. ze miekoniklrełmym bl-'lllru., w kitórym najpoiprtrlar·niejSl""..a
i ciesząca
szk.ani<! jest rzeczywiście w fanie wiadomo ;i; J'akioh „,..,.,,Jetalnym stanie. Urządzenia garzodów spółd:ziel.n:;.a z;rezyg;;:;~ się QPiinią naj.~oHdnlejszej w

pod~n~wa ~ją;1~~ys~~~~~~tć b~r~

Pięć romnów telew sp.rawie
gazu,
sprary,'lie przecieków
Gaz.owniiia tłumaczy,
że to obowiązki administracji,
administ.naoja, że gazowni. W
efekcie oka!ztlje się, g,e przed-

Czwartek.
fon.icznyeh
pięć - w
w łazience.

„

rnręczono

<Kartki z pewnego
za tę machinację z szafą płacićl ~goś wprowad.zoin-Q
w
błąd, ktoś miał pod ręką szafy
węższe i stąd było ty!_e krzy
klll. A nuż uda się za.kn:yc.zeć
kogoś z tych 40 lokatorów i zapłacą za spóMziel'llian!I fuszerkę,„
Sroda. Pan z garro,wni nie re
guluje urządo:eń. Drobnia ~.
wy.regu•Jował
piecyk.
Rano
wszystko
działa,
wieczorem

pesząc się nieco kiedy <ly~ret
nie przY..pomnia!a<m., iż to ich
dzieło, a w najlepszym wypadku ich kolegów. Wszyscy
są
zgod~, że na pr>;ykllad na Teo
f1lowie buduje się dużo lepiej.
że dużo zniszczyło powtórne
tynkowanie i. mel·owanie. - D~
tego ma pam wszystkie kla:m:k1
czarne, dlatego . zniszczona podłoga, ~o juz m-; z~j~Złe wapno zza-r,o - wyiasmaJ!\- Stolairz
jest sk~onny p~ąd~c kogoś o
meuczc1we ~ch1-i;iac_ie z farblj
- sam.?. p<1m widzi - d·rzw•
tyLko raz pom.ailow.ane.
Wtor<;k· Od 7 do 9,30 czekam
na ,<>Q1ec8:n,ą wiz~ malarzy.
Go1mę z piętra n:a piętro dzwoniąc do
wszystkich miesz-kllłń,
aby ich zm<1leźć. Z pracy mnie
chyba wyrrucą„.

króleW'Siką

I ot.o kires
legendy.
1

Je!SIZiOZe

N<iJę.

.

.• „ . ~
l""-"''eJ

MA.IUA MAJ

,
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W tele graficznym
skrócie
ME11RO W GHARKOWIE
Cha.rkoWue

W

na

:roz.poocu;ęto ł>ud<JWę

Uka"lalilllie

metra. J eM

to szó.'!tte meki 'O w

Zwią.zku

Rad7lieckim. Pi.c,rw911Y odcinek
cha.Tlloowskiego metra będzie
miał 18 lcilometrów. Pecią,g;i
podxJemne p&ko.na.ją tę odlegllość w ciągu 26 mi111Ut. Budownicrowie
na.})()łtkaJ1
na
trudne wa.rmtlk.'\ g-eoilogi=ne.
Przewiduje

za.mrożenie

gruntu i

się
drą,żende
ciśnieniem.

tuneli pod

dmżym

NOWE SIEDLISKO
KORMORANOW

=

N
M
eh odJ"-"t
·
a
a.mur-a
·~_, . o JeAcze jedno si.ed~i&ko k-Olrm<na-

~iz:_~~~;e ~zf~i~

juź i ściśle .::hroniome iptalki
czy:n.Lą dJwż,e sp'll!Slbo9zenie nie
tyJiko !Ila ląidz ·"' (ich odchody
ni=ą

dosz~..E;tm.ie

dr2JeW1a),

rÓWll1ież w wo.dz.de - wybOIWiem oo ~ g.a
tunłk:i cyb.
(all)

me

łaiwtiają

-DZIEN1NEK--·
-

LOi>zK.I

lllir

zn

1>'766) 3

Upiększamy nasze miasto

Suhce s

• Czego

soCzyżowska,
pra•n łódzkie.go

Teatru W1elikle
go, wróci !a
przed kilku dnia
mi z G-raz (Au
z
skąd
stria).
Mtędzyna.rodowe

Kookuirsu
go
$piewa.ków Ora
toryjnych, przy
p:erwwi-ozła
nagrodę.

szą

w

Spiev.rała

silnej

ltllędzyna

rodowej

konku

rencji i juz sam

kolejnych
układ
Ś\.viad
miejsc
ezy o j.ej sukce
sie. Nagro<lę <l·ru
bo
otnymał
gą
Japoilwiem
(lauShogo Mijahara

czyk,

w

miojsc.a

reat

tegorocz~

szubertowkonkursie
nym
sklm w Wie<lmu) zaś nagrodę
Austriak Martion Kliet
trze·cią
Jury przewodll1iczył p.
man.
MarckM z Austrii.
jak prze
- Pani Tereso biegał - kc>nkurs?
W pier<WGZ;)o'm etapie, w
którym wzięło ud-ział 40 osób,
obowiązkowo

śpiewali~'Illy

Ba

cha - z orkiestrą, ale bez
próby i ~ waku dyrygenta.
Maria Heimsufeste
„Zum
chu.ng" pozwoliło mi przejść
d•o etap·u d.r:ugiego. W nim z
kolei, obejm4ącym przek.rój
i rooratoriów k!lasyeZITTych
śpiewałam

mantyc.z.ńych,

arię

,.stworzenia śrwia
ta" Haydna i partię Matki z
,,Niemieckieg.o Re_quiiem''
Brahmsa.
etapie
w
O ile wiem,
trzecim, do którego prze<;i,lo
zaledwie 6 osób, za.prezentowała pani partię Ii:<>ldy w wy
vin
„Le
trudnym
jątk<>wo
herbe" Franka Martina ••.
Gabriela

ze

to

i

T.a1k

-

mnie
Bardzo

dodatkową

stanowi

dla

satysfakcję.

natą
cieszę
pozwala mi ona my
śleć o so·bie jako o śpie.wacz
ce wszechstronnej, nie tylko
operowej.
Dodaj.my, że ni.e je.sit to jedyny srnkces p. May-Czyżow
skiej. Ma już ona na swym
koneie Brązowy Meclal M1ę
dzy•narodcwego K0<11kursu Sp:e
waczego w Tuł'UJZie - 1962 r.,
w Międzynarodo
I nagll'odę
śpiewaków
Konkursie
wym
Operowyeh w Budapeszcie 1965 r. i Na.g,rodę Specjalną
Kompo
Zwiąizku
Bułgarskiego
zytorów na Międzyna-rodowym
Konkursie SpiewaC!Zym w Sofii - 1987 r.
br. pade-z.as festiwa
Wiosną
lu w Bay>reuth {NRF) przeWolfgang Wagją
słuchiwał
ner, Wltltrk wieil.kiego Ryszarda Wagnera i zaproponował
jtj pa·r~ię Ewy w „Spiewakaeh no.ry1mberskich" swego
dziadka. Jeśli pani Teresa zdą
ży

się

-

grodą

tę

opraeować,

rolę

wystą

w przyszłym roku .
pi z nią
Ponadto, po konkursie w Graz
zapro.pon-owano jej wiele ko-n
certów w Austrii z orat<>rium
któw
Haendla „Mesjasz",
rym ma śpiewać partię sopra
nową.

Teat>rze WieUcim
partiach
można jej słuchać w
Mieaeli w „Carmen" l Gildy
Rigoletto"-; ostatnio wyw
11
w
w roli Fiordiligl
stąpiła
Mozarta.
faill tutte"
„Cosi
zasp.1ewa
premierę
Niedzielną
bogatym brzmiepięknie,
ła
niowo głosem, z właściwą jej
W

łódzkim

nienaganną

techniką.

J,

Praoe

pr.zy

udział w krajowym konkursie
społecz1e na 25-lecie PRL „
dokonaliśmy w I półroczu

bierze

„Czyny
May.

Teresa

Łódź

*

łódzkiej
śpiewaczki

p0rz.ądkowaniu

miasta w czynie EIJ'.)'Olecznym w tym roku
charakter.
sizczegc>1ny
mają
W związku z \:'odejmowanymi
zobowiązaniami dla ucrerema
V Zja7Jdu pa:'tn i 25 rocznicy powstania [,;udowego Wojska Polskiego O'l'az przy.g o.towariiami do 25 rocr.<:nicy PRL
p.raeprowadzon•> korekty poprzednich zal<>ż<!ń planu czynów spolecznycll na r<llk b!eżący. Zatwierd7.<>ny upra:edn.io
plan czy:nów 31polecznych na
rok bieżący w kwocie 43.835,8
tys. zł zwiększ0ony został do
s1umy 54.046,7 -.ys. zł.
do ud2'iału
przystąpiła
Łódź
konkursie
ogólnopolskim
w
„Czy.ny sp<>łeczne na 25-lec:e
przez
organizowanym
PRL",
Ad„Gospodarka
redakcję
pod
Terenowe"
n1inistracje
Ogólnopolskiego
auspicjami
Komitetu FJN. Do konkursu
miasto Łódż japrzystąpiły:
ko wydzielone miasto szczebla
wojewódzkiego oraz dzielnice:
Górna, Polesie i WiBałuty,
jako jednostki odpo
dzew powiatom,
w:adające
gos.".>"'darcze, które
Efekty
wyniknl reaosi~ę.liiśmy w
lizacji czynów ~oleoznych · w
l pótrocziu br. wynoszą 24.458
tys. zł, oo sta;:.owi 45,3 proc.
Porównując
planu roczne~.
globalną wart,c..sć czynów sipol P·ół
łecznyoh uzysk.a.ną w
rOCZlll z analąg:cznym okre;iem
ub. rol<;u daJ<! s:ę zauważyć
poważny wzr0>>' o sumę 6.525
tys. rz.l. tj. 131.4 proc.
przedstaGorzcj natomiast
wia· się realizacja czpiów spo
Za
inwestycjach.
w
łec:mych
prowad11i się robót m.
mało
In. przy rozbud<>wie: Ogrodu
Be>tanicznego, Parku Rozryw
kowego, stadionów sportowych
Tę era,
KS
Budowlani,
l\:S
Klulm Sportowe
Chojeńskiego
basenu szkolr..niowego
i
go
,KS Start. Tu są powatne re
zerwy, które r.ależy wylrnrzy

i

no 10 wiat t:ramwajowyoh,
odldano do wżytlm 30 boislk do
gier sp<>ir.towy(","l.
wspomnieć,
jes21Cze
Wai-to
zakłady
bałuckie
m. in.
źe
29 wiat wykonują
pracy
przystanków tramwajow>·ch ~
d-0
Najlepiej
auto.rnsowych,
tej pory wywiązują się ·z tych
prac: Wytwórnia Urządzeń Ko

upię.kszan1u

munalnych

Reżiikłady
Przen1y„
montowo-1\tontażowe
IV Oddi,ial
i
siu Lekkiego
PK'l. Wykonano już 16 k<>nstrukcji, które w najbłiż.szym
czasie będą montowane w pół
Wróblewskiego,

częśr;

nocnej

Jak

] 'UZ

n1iasta.

;.nformowaJiiśmy

postanoZMS
młodzież
wiła przeznac?:.Y'Ć ka:żxlą pierwszą niedzielę r.Lies1ąca, aż do

na p1race
partii,
dlla miasta. Pierwsze cztery nie<iz1ele: kwietnia,
maja i !ipea :fały miastu 30
tys. roboczogodz1in pracy spo-

V

ZjaW.u

społeczne

łecznej.

Czyny

studentów

społeczne

organizowane

na

Porządkowania

Upiększania

(j.kr)

im.

Osiedlu

1

Miasta. Ch<Jdz! o to, aby prace społeczne pP....ebiegały siprawniie i prz.ynio:;.iy miastl\l jak
naijwię!ksze etekJty,
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Chusty dla pierwszoklasistów

Opole
pnez
Zainicjowana
akcja specjalnych chu.s.t dla
pierwszoklasistćw została p.T'Ze
niesrona do LaO.zi przez „Dzien

nik"s
W ubieglym roku sz>lco.!<riym
chusty ze znwk1em drog-0wym

Coraz więcej łodzian
wodocfiągów

„:i-·

ŁDłl

konceT1t z okazji 2.0-lecia ZMP,
ocenawedl!ug oryg.i..~ainego
riu-E,za, w wyk"nainiu zes1polów
pieiśnl i tańca. wokalno-muzyLDK
i teat:ra.lnego.
cznego
przygotow1uje si~ również do
akcji związan<>j z wyiborami
<1o rad naTod.<1wych i Sejmu.
Jak oo rokJU prowadzona bę
dzie '!J'l'aca 'llzKoieniowa, ;nporadniotWQ,
sbruktażowa,
konlm:rsy i in."le zajęcia metodyczne. W b!eżącym rok;u
placówki kulturalno-oświatowe
1.,cidzi i wojeWcdz~wa zyskają
1370 przesz:kolonycli w LDK
(wa:n.)
i.nsitriuktorów.

łów.

(a.)

„Uwaga dziecko!" oh-.zymaly
wsz11stkie pier1.vsza.k.i ze Sród
chu.st
Wykonawcą
mieścia.
były Lódzkie Zalc!ad11 Przemuslu Tere-nowego W!ókienniczo-Od.zieżowe ihn. W. Pstro
wskiego (Huto-u 42). Zakłady
te otrzymały puchar ufundowany przez n11szą g<1zetę. Ufu.ndo.wa.l je PZU Oddzi.a! dla
m. Lodzi.

W tym T'Oku do lda'S pierw
dzieci.
9 tys.
szych poszło
Istnieje więc potrzeba wydrukowania tak.iej ilości chust,
a ponieważ cfy.ust11 giną i niszczą się, wob.,.ze byłoby gdyby również i~t„iala jakaś re-,

ze1·wa.

czynie zjazdowym załoga LZPT j
Włók. i Odzie?. im. Pstrowskiego z mat<?Tiaiu za.ku'Pio.
nego prze.z ZPB im. Marchlewskiego. A więc zaspo·ko
ziostan.ie tyLko po·lowa
jo-na
potrzeb. Z pr:!yJemnością nalamach naszej
na
piszemy
innych zivkładach
·O
gazety
tale
podejmą
lctóre
pracy,
ba1·dzo pożyte~zny spolecznie
czyn.
5 tys. chust •cykcma w

Na zdjęciu: Te dzieci zwra
ca'3'1: na sie-bie uwa.gę za,równo kierowców Jak i pieszych.
L. Olejniczak
Foto (eo)
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I eeotral oe
manew ry

techniczno-obronne ZHP
W dnlaoh 16-19 wrześn i a br.
w rejonie Sm-oczka kolo Miel
ca odbywają się I centralne
manewry

Urodziny wZOO
na;;zego
miewkańeów
Ilość
ZOO powiększyła się w tych
dniaeh o t·rzy zw:erzęta. Antylopa nilgau urodziła bliźnię
ta, które w sumie ważyły 12

· ~
~
..., pi:
~

kg,

.

!"".--·<1-,...u •--•-..,-„P<>lski pia.kat mllz~alny
•
(archeolog:a
19~0-1968 r."
wysta'\\•a, w Mu
et nografia) zeum Archeole>gt<':>:nym i Et{FI. Wolnośc:
nogra.ficznym
„.
_P_a_ź<l_'_z_i_e_r_n_Jk_·a_,_będ_;__z_.i_e_si..:.pec_..:.ja_i;_n...:y_ _l...:4>..:.·
4 DZJEN.NlllK ŁOD2JKI nr 221 (6766)

osób); a 1970 r. liczba
ich W'Zll'Ośnie do 660 tys.
W 1969 r. plaawje się wydatkowa.nie pon'ld 166 mln. zł.
ua budowę ()b1ekltów komu(o 3;i proc. więcej
na.Inyeh
aniżeli w l"Okn h<leż.. Z tego
70 pro-'). przypada na
około
urządzenia. ka.na.Uza.cyjne (kolekior Olecl1-0wki, magistrale
wodne, WQdooąg Sulejów
Lódż itd.). Pon3ó 27 proc. tej
sumy dotyczy inwestycji zwią
zanych z komunikacją. Są to
budowa za.je'ZA11:.i autobusowej
na Lima.nowskiego, .k.ilku pod
sta.ojj txa.keyjn:i;ch oraz budomoderniiza.oja torów
i
wa
Na oiświetle
~ramwa,jowych.
nie wlic w H'i!l r. wyxla się
3.600 tys. zl:, na bu<low:ę no22.300 tys. zl.
wych U·lic pr.zebudowę
s1~
Przewiduje
10,5 km ul>ie ' zalożenie 670
punktów świet.Jnych.
terenozadań
Wykona.nie
wego planu i:r0<>poda.rczego za
I półrocze 196>3 r. omawiano
pod kątem za•-:••nialycli niedoIstnieje za.grożenie
ciągni<:"C\.
jeśli cbod7li o terminy za<koń
m:enia. niek:tó..-y"h robót torow-Odno-ka.naliza.c yjnycb
wych,
i }>()dsf.acJJ tra•kcyjnyeh. Przyczyny tkwią ".>Tzed~ wszyst;kiim w brak\l i<adr i materia-

tys.

Komisji
„warsztacie"
Na
Gospodarki Komunalnej i Ko
munikacji znaloz,ły si~ WCUJra•j: projekt te:'E!nowego planu
gospodairczego m. Lodzi na
rok 1969 i podstawowe założe
nia na· 1970 <. ora1z omówienie sprawowa.nia z wykonania terenoweg:> p!anu gospodarczego i buor.żetiu m. Lodzi
półrocze bież.
pierwsze
na
rolm.
Wykonanie 'Ofanowainyeh
dań na. 1969 :r. parz.woli 648
korzystać w
ł-Odizian<>m
tys.
1!>69 r. z sie"<i woo-ociągiowej
(obOOlllie korzysta. z niej 636

W'

rzędnymi.

Na marginedi.e spraw, które nasunęło przy real~zacji
'.lTlopach, życie
o
ustawy
chcemy z.a:sygnaJ.foo:ować jesiz
mianowicie.
cze jedną. A
pr.zez.
podejmawame
Czy
kobiety mniej
urlopowane
lLUb baroziej r}orywczych zajest moż'iwe. Niektóre
jęć
z nich, aby choć w części
zrekomipenso·wać

utra.tę

za-

robków, chci.alyby W7Jiąć do
domu jakąś praoę c-halupilliozą, inne pragną podjąć pra„
cę na 1/2 etatu w godzinach
popo11udniowycti w u.sługach
lru.b handlllu, a więc w sektorach, które nie od dziś bOz trudnościami
rytkają się
kadrowy.mi, i które chętnie
nawet „seZO'lloweprzyjmą
go" praoow:mka.
Jalk więc widać 7l!laik:ów
zapyt.ąnfa i ~wiązanych z ni
mi kl-0pe1tów s.1e brak. Lódz
kie związki ;caw<ióowe biorą
jednak pod uwagę każdy 'lJ!:
gnal:, co poz:waJ.a mieć nadzieję, że już wkrótce urlopo
wane praoo.,...inice znajdą odpowiedż na pytania, na które dziś niep0<lobna udzielić
(h)
odpowiedzi.
wiążącej

Wczoraj w saJacll Muz enm Historii Ruchu Rewolucyjnego w Z.odzi w g-Od'Lina~h popołudnlowy<lh odbyta. się urocrz;ysta imwgura cja nowego ir-0-ku ~oJenliowe
s«> ZMS.
niejsze karty r:uchu rewolut.ej organizacji,
CzłOlllkowie
cyjnego Lodzi,
liczy w Lodzi ponad
ktćra
42 tys. dz;iewc·,~1t i chłopców
Obeony na uroczyst:olŚCi sebiorą udzial w różnego rodza
kretarz KL ry.z.?R - M. KuNajhat'dz;iej
szkoleniach.
ju
75 kandydacwręczył
l1ńS1ki
populiarne są zajęcia w wiekich i członk<>wskich le,gi1tyma
czorowych szko1ach aktywu,
zMSpm.ooują<:ym
P:lJPR
cji
ws?JeChnicy sp.ciłeczmo - poliRów1'11"'2: odl'oyil:a się
o~om.
ponad
tycznej oraz studenckich ośroo
wręczimia
urocz;ysbooć
kach dyskusyjnych.
100 legitymacji ZMS-aws;kich.
Wczorajszą uroczysibość otwo
inaugJUracyjny nt,
Wykład
il'Z)'lt pl'IZeWodrucz.ący ZL ZMS
;,Ruch mlOOz.i~~·Wy W Lodzi
J. Matyja5'ZX'Zyik. W wyw waloe o wyzwolenie spopmemowienilll do
głoszonym
łeczne i nar~>we" wygłosiil
on, że
poait;reślił
młodzieży
knrntosz Muze·.im Historii Ruprzypad~u.
nie jest dziere:n
chu Rewolucyjnego mgr T.
mrurach Muzeum Hiże w
~aipil:ińsiki.
Rewolucyjnego
st<l'rii Ruahu
(j. kir.)
oobywa się uroczysta i.nawgu
racja nowego roku s i z k o l e n l o , - - - - - - - - - - - - - - - wego ZMS. Właśnie w t)"'.!'h
muTach zna.jdu.ją się eksponaty przedsta·N•.:i.jące najpięk-

Ili

Natomiast ni.demy się poP°''·a.7..nymi osiąg:ii.ę
ciami w reali7.d.:"ji c:cynow s::>o
c-nara.Merze poo
łeoznyoh
rz;ądk-0wo-remo:1towym, któreI półrocru wyw
go warto.ść
niosła 23.530 ty\>. zt co stanowi 50,5 proc. ;.ianu rocznego.
Do ważniejszyrh wykonanych
prac można załiczyć m. i.n.
urządzenie i rt..i1owację z:eleni na ok'Oło 450 tys. m kw.,
wyszlakowanie 60 ty9. m kw.
ulic, ułożenie t6 tys. m kw.
Pcca tym zasachodnńlków.
dizono 26 ty9. sztUJk drzew.
18 tys. szbuk krzewów, 200
tys. S2Jtuk k'""la<tów, ustarwio-

";7_ .

zaipo-

włól=rzy me brak
ina k"v.ire nie morż;na
b<:llp"'"'-iedzii w opublikowanej w nr 24 Monitora Polskiego uchwale. Należą do nich kwest.ie związa
ne z przynail"i".t:nością do kas
zapomogowo - pożyczk-OWych,
wyja'Zldami nia wczasy itp.,
które związek konsulruje w
tej ch•wili z wladzama. nad-

Ale [ u

pytań,
znaleźć

INAU GURA CJA .
roku szkolenie eeo ZMS

szczycić

Rok 1968/69 w

włók.lennicze

zakłady

•tać.

korzys ta z

Od dawina oczekiwana achwala o roc:inych urlopach
się
stala
macierzyńskich
dokonafaktem
wreszcie
nym. Zacz.ęiy też korzystać
z niej pierwsze kobiety. Ale
choć żywot udrwały jest sto
k:Xitkl zaczynają
sunkowo
j;uż napływa<: do redakcji i
zwiąllków zawod.owy<lh .pierw
sze s.ygnaly, świadc:ząoe że
wpr<>wad.zeni" jej w życie
napotyka · na nie:ziroz;umialy
oipór ze stwny nie.których
pracodawców.
Jedne zakl;,<ly udają np.
że nic nie wiedzą o wejś
śoiu w życie takiej uchwawyraż:i:ją zdziwienie,
i
ły
• gdy ipraoowru.-:-a występuje z
wmioskiem o ,ll'Jop, inne po
prostu załatwiają podanie o
roczny u:I'lop odmownie nie
fatygiując się nawet, by u-.
SWOJe stanowisko.
zasadnić
zrorumiale
Wywołuje ro
rozgoryczenie wśród kobiet
lód2lkich, któr" zdając sobie
sprawę, że przerwanie pracy stanowi dużą !lu:kę w burodzi11;-,ym podejmudżecie
ją decy<:.ję o Ul"lopie po głę
z reguły
bokim namyś~e,
wtedy, gdy d?:.,eck.o jest cho
rowite i wyrr.a.ga specjalnie
troskliwej 01;>t<"k1.
nie wszystkie
Oczywiście
pracujące matki na.potykają
na truónoooi. Zrwiązek Wlókniaxzy nie Ul.DOtowal n.p. -do
tej pory am jednej skargi,
oo śwńad>c:zyl:>by. że łódzkie
iz:naly si~ dok\aónie z postanowieniami •.ichwaly nr 158.

K.ATARASIIllSKI

Plan dzia.fama. cze!ka jesz<:<:.e
na ostateczne zatwierdzenie,
lecz rpraoę w zespołach i ]clubach Łódzkiego Domu KuQ"'ury roz;poozęto punktualin~e 1 wriz.eśnia.
Wsre.Lkil.e teg.)roczne imprezy grupują się w dwOCh kierunkaoh. PieT".~iszy p0oląozony
jesit z omawi.c>niem Tez z:ja7.!diowych, a w perspektywie uchwały zjarou. Będą to głó
wnie preie'k:cje. WY'51tawy, spot
kania z dziaiła..:.1.ami partyjnycv.yn.ów zja?Jd'oludźmi
mi,
wych .i delegat.ami, sesje, odczyty, przeg.Ląóy filmowe.
K 1ierunek d.."1.tgi wiąże się
tematyczmie z ważnymi rocznicami, m. in. 50-lecia pOWSlta
nia KiPP, 25-l"!i::ia PRL, i 20lecia PZPR.
Ogółem planuje si~ zo~a.nirwwanie 140 Jl.~nlp!!ez p-OJP!Ularno-ośw!atowych, 120 wystaw
i 80 WYSltępów ?.espołów arlystycznych. Najb!i:ższą z p.oważ
niejszych impr.pz. mających się
rnerwsz.ych dniach
odbyć w

im.

ZPJ

„Instal",

Lumumby przez Radę Okrę
ZSP, w któ.n>ch wzjęlo
2.700 studentów, os:ąg.
Nie
1.2.900 zł.
wartość
nęły
inicjatywy k011'Di
brakło także
l>l<>kowych
i
tetów domowych
swoich
porządk<>waniu
przy
Dowództwo
Również
osiedli,
Terytorialnej
Obrony
Pułku
m. Łodzi złożyło meldunek o
tej jedno
włączeniu żołnierzy
w czynach spo
~tki do pracy
łecznyeh. Pos.tanowili oni pra
w :.1ości pmta.d 100 o.
sgwać
<Jb przez wszystkie· nie<iziele
br.
pażdziernika
końca
do
Zobowiązanie to podjęto przez
OTK dla uc?JCzenia
żołnierzy
25-lecia powstania LWP i V
Zjazdu PZPR.
N a temat da iszej real.iziacji
crz.y.nów społ€C.criyoh będą obradowały 18 bm. na sipecjalposiedzenilll
roboczyn•
nym
Lódzki ;i Dzielnicowe Zes&J>OłY
gową
udział

Pierwsze

urlopy
klo poty

I

„Niemowlę-ta"

niemal

od

raZlu po 1.11rcxlzeniu pOLSz!y pod
matlki na spacer. Na
pawia.n
też
pr-zv;szedł
p!aSZ·C"Z<>Wy. Jest zupełnie CT.ar
·1y , d•ługości 20 cm, a wagi
40 d'kg. Młode zwierząt•ka mo
na wyb'. eoglądać
już
żna
gach.
opieką
świat

(Kas)

techniczno-obronn e

Główną
przez
oq:{.anizow.a.ne
i l'llS'P".ktorat
ZHP
Kwaterę
Powszechne1 Sam-oobrOLTiy Rady Mł<Xlzieżowej WP.
req>re.ze<tlltuje na maŁódź
new.rach 31 uczestników d'1'1lczerżyn specjalnościowych:
wone berety, służba zdrowia,
MSR, łąC"Zności i przeciwpoża
rawa. Dużą pomoc w prnygo
. . owani·u drużyn do m..anewrów
okazały ŁódZlka Komenda Stra
ży Pożarnej i Wojewódzki Za
Komenrzqd LOK w Ło<ILZL
dantem zespołu łódzkie.g-0 jest
kierowdh Wanda Piech nik wvdzialu młodzieży star
szej K <>mendy Chorągwi Łódz
~. kr.)
kie:J ZHP.

Odpowiedzi redakcji

PraCZYTELNIK:
STAŁY
cowniik• w okresie wypo·wiedzenia ma prawo do wolnych
dni tylko wtedy kiedy zamie

IWOINO.s -c•

na polkach księgarskich

rza

szukać

nowego

zatrudlllie

nia.

St.

Czocnara -

P orad n-ik me

todyczny f- podręczni.ka jęz,
ros. dla kl. VIII, PZWS 1968
r., str. 70, zł 4.
Szymak - Chrestomatia
J.
po russkoj sowietskoj literaturie. PZ\VS 1968 r„ str. 300,
24.
zł

że praJeśli z.aś wiadomo,
pracołW'lk nie będzie dalej
to zakład nie jest zo
cować,
do udzielenia mti
bowiązany
zv..'olnień.

JA.NINA KOWALEWOB.
SKA Z UL. SANOCKIEJ: Pro
·i my o podanie prawdz'.wego
chcemy baw.iem po.
ad.resu,
moc Pa·ni i inte.rweniować.

Sprawy malei TeDJidy
9 SPECJALISTA OD „SIO DEMKI" i „PĘTELKI"
A W A.NTURNIK
ARESZTU •
DO
ł) RECYDYWISCI
Kor<laczuk (Z.g;erska
Paweł
Piotr-kowskiej
przechodniów.
jede·n z nielicznych w
9) ":a wyczyny te zaptaci · 2.500
ptaków"
"nieb~eskich
Łot.'.~i
-rrzywny.
zł
(W)
naiwnych na Baogrywał
w tzw. „sióRyinku
łucicim
Kolei „pętelkę".
demkę"
gium

skazało
,,zarobkńow"

k.-a.

łatwych

amato ra
na 4.500

grzywny. Po?.a tym sko.nfi
skowa·no mu 267 zł 9-0 gr, 6 ko
stek do gry, ceratę, 2 tarcze,
3 kubki i inne akcesoria uprzy oszustwac-h.
żywa'T!e
zł

*

Zd·z isław

+

*

Maćcza•k

{Więc-kow

skiego 39) i Jerzy Nied:i:wiecodpowiadali
ki (Długosia 24)
wzro lco:le~:um k.-a. w try.
Obaj ci
ble . przyspieszonym.
pod doibrą
będąc
panowie pu,_pokój
zakłócili
datą
bliczny i używali słów wulgarnych. Poniewaiż przyt~afi
ło im siP. to nie pierwszy raz
- P.osiedzą. każdy z nteh po
3 m1es1ą-cc w areszcie.

*

+

*

*

+
się

*

KazLmierz Ko za·necki (Łagiew
nick.a 22) zaczepiał kon.sumen
w „Nowomiejsk:ej". Ko
Ieg1um k.-.a. skazało p. Kazi
za „towarzy.ską tęsk
z.a
mier
2.000 zł grzy.wny.
no·tę" ·n a
tó~

Jerzemu SobN ie udała
Połu
cnlw·w· (Aleksa111drów
vJ Łod?:i.
dniowa 14) wizy\~
uł.
na
gazem"
ZaozeI>iał „pod

więk.OLZY
oę:!~
- Jale
szej gotówce, postawię ci
lcni<1., a na „a,zie 'ITUJ.gę ci
bez soku!
postawić wodę

1~·

os

Pożarna

Pogot. Ratunkowe
Pogot. MO 07 ł00-00
JnfOO'Jllacja PKS
Informacja PKP
Pomoc droi:. PZM

~y

09
500-00

265-96
581-11 1

(USA) g-0<!2. 10. 12.30.
15, 17.30, 20
WOLNOSC .,Hrabina
Cosel" Od lat 14 (po!.)
TEATR WIELKI g.
gada. J-0, 13, 16, 19
19 „Dam.a pikowa"
WLOKNIARZ
,,,PoTEATR
POWSZECHNY
większenie"
(a:n.g.) Od
g, 19.15 .,Ka.wior i ka
lat 18 gooz. 10, 12.30.
. szanka"
15, 17,30, 20.
'J:EATR NOWY - godz.
ZACHĘTA „Życie zło
19;15 „Lato"
dzieja" od lat 16 (fr.)
TEATR NOWY - (Mara
godz.
10.
12.30.
15.
Sala} g, 20 „Gra mi17.30. 20
łości
i pm:y11adku";
LETNIE
TEATR. JARACZA (>W STYLOWY
„Jak się pozbyć .Ue- PIONIER sałi Teat"nu RozmaitoLeśny pa
Klinika WAM, ul. F<>r
l10nki" · od lat 16 (cze
ści)
g. l9
„Dobrze
troi" od lat' 7 (rad z.) nalskiej 37 - przyj~uje
ski) godz. 19
(kino
skr<>jony trak"
"
16
Kto jest bez rodzące I chore gmeczynne ty>lko . w dni
TEATR 7.15 - g. 19.JS
~iny';
lat 16 (cze kclogicznie z dzielnicy
pogo<lne}
,,Bliźniak"
chosł<>Waokl) g. 18, 20 Polesi~ oraz z d.zielniTATRY
LETNIE
OPERETKA godz. 19
POKOJ Czlowiek z ey Goma z Rej. Porad
„Siedmin w blasku zlo
uHrabina Ma:ricaU
fotografii' " od lat 12 ni „K"
ul. Leczn'ita" . (wł.) g-Odz. 19 (ki
TEATR LAsLEK ,,PINO
(jugo.sl.)
godZ. 16, 18, cza 6.
no czylll.Ile
tyU<o w
KIO" godz. 117.30 „o
20
n
Klinika
Poł-.Gin.
dul pogodne)
czym mówią po.:ry roREK<>RD - „Cien:e za AM, ul. Ster1:.nga 13 ku"
ADRIA - Pcxi:egnanie z
potnnianycb
pnzod- P"zyjmuje
rooząee
I
TEATR
tytułem:
„Rodzaj m!ków" od lat 14 (radz.) cbore ginekologicznie z
niec:cy;mry
łoki" od lat 111 (ang.)
gooz. 10, 1~. 14, 16, 18 dzielnicy
Srodmieście
~
godz.
10,
12.30
15.
:ro
z Rej.
Po.radni „K"
17.30, %0
HOMA „Dzieci Don ul. Kopcińskiego 32
l
MUZEUM
HISTORII CZAJ.KA Kichota"
od
lat 11 Nowotki 6-0 oraz z dziel
„Ohl Sure
WŁOKIENNICTW A (ul.
(ra.dz.)
godz.
10,
12,
r.icy
Górna
z
Rej.
Pohand" (jug.) od lat 11
PiotrkO<WSka 232) &<>dz.
14, 16,
„Wieczny ka- radni „K". ul. Odrzań
god.z. lr7, „Lecą żura
l(}-17.
Jendarz"
wfo" (rad.z.} Od Lat 16
od
lat 16 ska.
MUZEVM RUCHU BE·
god<Z. 19
(bubg.) godz. 18, 20
Szpital im. B. JordaWOLUCYJNEGO (Gdań ENERGETYIK - nieczyn SOJUSZ
„Wiki.ngo- na, Ul. Przyrodnicza 7/9
ska 13) czynne od g.
wie" od lat 14 (ang.)
przy}muje
rodzą.ce
ne
11-1~.
godŹ. 17, 19.15
l chore gi.nekologlCZ111'>
GDYNiIA
„Jak się
MUZEUM
SZTUKI
STOKI
_
„Koniec
agen
z
dzielniey
Sródmieście
masz Vero" od lat 16
(WięckOWSkiego
36l
,
z Rej.
Poradn·i „K",
(węg.)
godz. 1-0, 12.30,
ta V ·4-C '
od 1.at 14 ul.
Piotrkowska 107 I
czynme od 11-19.
15, 17.30, 20
(czechosł.)
god<2. 16, 269 oraz
z
dZielnky
lllUZEUM
filSTORn
HALKA.
EWOLUCJONIZMU
„Byłam glu
18, 20
Gó-rna. z Rej.
Poradni
pią
dziewczyną"
o<l STYLOWY - STUDYJNE I K"
ul, Przybyszew(Park
Sie<nki<>VliioCZ'a}
„Ci
wspaniali
mężs.'kiego
32.
lat 14 (IW~.) godz. 16,
<><'Y_Illle od lV.-17.
18, 20
MUZEUM ARCHEOLO·
~zyźni w SwYCh lat~Informacje o dyżurach
GICZNE i ETNOGRA- 1 MAJA
Jącycb
maszynach" od szpitali innych specjal„Bitwa o
15
FICZNE (Pl.
Womolait 11 (ang.) godz.
• ności tl!<l. G3.
Alg!.er" od lat 16 (wł.}
17.30, 20
ści 15} czynne Od g.
gooz. 15.30, 17.45, 20
Nocna pomoc lekar„Ten najle.p12-18.
ŁDK ,,RO'l.'Wód z mi SWIT szy" cd lat 16 (USA) ska, ul, Sienkiewicza 137
łości"
(węg.)
od lat
tel. 444-44 zglo.3Zenia
godz. 15.30. 17.45, 20
KIN•A
16
godz. l5.l5, 17.30,
TATRY
Bajki: „Po- na wizyty domowe w
19.46
ranek misia"
.,Kidoa godz, 19-5. Na miejscru
BALtYK .,Angelika
perzy", „Nie chcę być przyj.mowani są chorzy
i król" od lat 16 (fr.) Mł,ODA GWARDJA
,,FantQDlas wraca" od
mamutem", „Pepl ja- w gooz. 16-7.
godz.
io,
12.30,
15.
lat 14 (franc.}
g<>d.z.
ko mechanik„ .,Leniu
17.30, 20
Nocna pomoc pielęg.
10, 1.2.30, 15, 17.30. 20
szek uczy s!ę" godz. n;arska. Al. Kościuszki
POLONIA
„Hrabina
16, 17.
Kino filmów 48 tel. 324-09
Cosel" od la.t 14 (pol.} MUZA - „Druga p:raw
;;gloda" od la.t 16 (franc.)
pClskich:
godz. 111, L3. 16. 19
„Historia S"Lenia
telefoniczne na
żółtej
god'1:. 15.30, 17.45, 20
.ciżen1ki„
od z.abi<lgi do domu w goWISŁA
„Twarze ea
sprzedaż"
od lat 18 OKA ,,zmie.rzch cza
lat 7 gad.z. 18, „~ub- dzin.ach 19-5.
533-09 ·1

I

;o.
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SPOŁDZIELNIA

Pracy
Lekarzy
Speejalistów
„Zdr""""!e„ wykonuje w
punkcle
usługowym
przy al. Kościusz.kl 61
wszel'i<le zabieg! gineko
logicz:ne oraz prze;:>rowaóza badania hlstopatologiezne I cytnloglcz
ne. Tel. 382-90.
6463-k

O·GLOSZENIA DROBNE
Jadwiga ANFOBO-,
wener_yc2'rle, 6kór
16 31>-19, Próchnika
'
~8336-g

°"''ICZ,

ne
8. '

DR
MED. ZIOMKOW·
!;KI specjalista. weneryozne, skórne, szesna
sta
dz:ewlętnasta,
Piot.ri(owska 5lł,

POKOJE,
kuehnia,
bioki zam\ei1ię na 2 po
koje, kuc&'1ię i kawalerkę,
bloki.
Dzwonić
5(lll-23
51!962 g

4

MAŁZEŃSTWO--(czło·n-

kow'e s.p&dz. mieszka
·
')
MzttkttJ"e po

r;~j:e, s~blokatorskiog;

::oa 2 Ja-ta. Płatne z gó
BETONIARKĘ-,--SZO·PEl. ry
za
rok.
Oferty
• • • • • - • • • • • • - • • • • • • • • przyłącze siły prze- ,58667" Prasa, Piotr.kow
nośne z li<:znl.kiem
ska 96
427
sprze<:la-m.· - Tel. --03 l'OKOJ z kuchnią
w
WŁOSY kupuje frya:jer domku jed.norodz:nnym
3,5X
~.5 - sprzedam. Oferty POKOJ-beZ wygó<i od

TEATR WIELKI ! DK~:s::~eg':.s!~odnl
w Łodzi

~~~66~

REPERTUAR
16. IX. -

15.

X. 1968 r.
Data

OAM A PIKOWA

godz.

IX.

19,00

18. IX.
27. IX.

19,00

17.

P. CZAJKOWSKI

PAN TWARDOWSKI
L.

RÓŻYCKI

8, X.

19,00
19,00

19. IX.

ST, MONIUSZKO

6, X.

19,00
19,00

KNIAZ IGOR

20. IX.
29. IX.

19,00

GOSI FAN TUTTE
W. A.

MOZART

ZEMSTA NIETOPERZA
J. STRAUSS

l o

s GA

G. PUCCINI

JEZIORO ŁABĘDZfE
P, CZAJKOWSKI

G A R ME N
G. BIZET

RIGOlfllU
G. VERDI

Piotrkow

ski

ZUBARDź _
chnię,
bloki
na 2 pokoje,

wyszywany

sprze49 m.
• 3_2
586'74. g
ł.()Dż motorcwą
„Alga-T" ni.e używaną s.p. rze
dam, Zaką>tna 35 m. 23
d<ilm.

Kilińskiego

I

-

19,00

19,00

IO. X.
15. X.
21. IX,
~6.* IX.
13. X.
22. IX.

19,00
19,00

28. IX.

19,oo.

16-19
566.~2 g
.,WARTBURGA" (1962r.)
i „ Warszarwę" M-20 sprze
dam. Aleksandorowska 147
KOSZ
do--,-,Junaka"

19,00

spI"Ze-dam.

9. X.
24. IX.

3. X.
11. X.
25. IX.

19,00
19,00
19,00
19,00

19,00
19,00
19,00

2. X.
12. X.

19,00
19,00
19,00

1. X.

19;00

5. X.

•) przedstawienie zamknięte.
Przedsprzedaż biletów codziennie z
wyjątkiem niedziel i świąt na 15 dni
naprzód odbywa się:

w kasach Teatru Wielkiego
nych w godz.. od 12 do 19,
tel. 377-77,

5~l _ g

pokój, ku

zamienię

kuch.nię,
bloki (Żlllbardź lub Wł.
Bytomskiej).
Oferty
, 58677 „ Prasa, Piotrkow
96

P.IANINO czarne „Ber- ska
lin" metal-owa rama ANGIELSKI 373-59
sprzed.am.
Te 1 ,
433-54,
dzwońić 15-20
POMOC-dochodząca do
„SKODĘ- 1000 MB" ku- je<lnej oooby
na pół
Tel. 591-10 (7-15) dnia, 3 razy w tygo<,liniu
•-."ie..
potrzebna,
Wierzb.eka,
lub oferty „~54" Pra Nawrot 7 m. 6
.a
Piotrkowska 96
~TRABANTA--Combi" POMOC do dzi-ecka po
wylosowanego w PKO tczetm.a. Dąbrows.kiego
sprzedam.
Oferty 30-c m. 1, po godz. 15
„58953" Pra=, Piotrkow POMOC
domowa
doska 96
chodząca potrzeł>na .. 5
„FIATA „58663"
600"
fl"'Zedam.
Ofer-ty
Prasa, Wierz.bowa - 38- m. 34
GOSPOSIA z referencja
96
Pi<>tPkowska
mi,
przychodząca P~
„WARSZAWĘ°"
garaż trv.ebna do lekarza. Na
sprzedam.
Tuwima 35 rutowic:za N5-b, telefon
m. 15
58694 g 338-81, zgła&zenia 18-20

4. X.

czyn-

w kasie „Orbisu" (hall Grand Hotelu) czynnej w godz. 10-17.
Zamówienia na bilety zbiorowe
przyjmuje Biuro Obsługi Widzów
w godz. od 10 do 17, tel. 331-86,
399-60.
6556/k

.,.,,„.„„.„1'••1'•• •••••••

J.

Milczarska i j. Pilas

r.arz:

Po

z kolei loso-

·Piąty

waliśmy

;r ÓZefie Mdfozwr:skiej (Biuczka
7 m. 10) i Jerzemu PJlasowi

wczoca.j w lokalu re
dak.cji nagrody w naszym letnim konkursie pn. „S2Jllkamy
has<la tygodnia". Czytelnicy nasi nadestali 1063 odpowiedzi.
Wszystkie

(Podg<inna

57~.

Nagrody są do odebrania
w PDT „Uniwersal" (pl. Niepodlegtośoi
4) pokój nr 11.

uczestnlczyły

one

w looowaniu ,

Prosimy wsrzyst.kiich um;est.n.1ków konkursu by pobrali je
najpóźniej do końca. bm.
Na tym końc-z;ymy nasz; k<m

oonów tQwa-

rowych wartaśc'i 600 Ził i 400
Plrz;yipadly one w udziale:

u.
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2 UBEZPIECZENIA rad
za.kład.Qwych,
wyd, VI,

2 ODSZKODOWANIA

str. 212).
W TRAKCIE URLOPU
CZYTELNIK: Zakład WY'POwiedział
mi
umowę.
IC_ll(ly
prosiłem
o wolny
dzieli na
poszukiwanie n<>wej pracy u.
słyszałem,
że
mogę
jej szukać, ale w
famaeh należnego
mi jeszcze ńrlopu · wypoczynkowego. Jestem pracownókiem

ZAINTERESOWANY:
Pra•
cujemy z żo-ną każde w inny=
zakładzj„,
ale _ <>boje uczestni.
czymy w ubezpieczeniu rOdzin
nym. Ja ty.pu ,,C", żona „D"
Któremu z nas PZU jest ze>bowiązany
płacić
odszkodowanie i w jakiej wysokości po
śmierci dz:ecka noworOdka?
Red.: Odsllkodowanie nal.,ży
się i panu ! żonie. Pan otrzv
ma 3-0 proc. sumy· ubez.p1eczenia. żona 2000 zł.
JAIKIEJ

:fizy~znym.

c<>no mi z nieg<> 7 d.ni, k.tóre
-wykorzystalem na poszukiwanie pracy. Na jakiej podstawie?

PODSTAWIE

STAŁY
CZYTELNIK: w o'kresie
wypowiedzenia (dokonanego przeze mnie) wykorzy.
stałem
łącznie 7 dni n.a poszukiwanie pracy. Ale w ostatnim miesiącu wypowiedzen!a za zg"1!ą dyrekcji wycofalern swój wniosek o rozwią
za.nie umowY.
Kiedy jednak
po pewnym czasie poprosiłem
o DTlop za rok bieżący potrą

Red.: Nie wiemy, gdyż taka podst.a.wa ni.e istnieje. Istnieje natomiast
przepis, że
na poczet urlo;pu wypoczynkowego nie wol"1o
zaliczać
dni nieobecności w pracy nawet gdy są one nie IJS!Prawiedliwl<me.
(Poradnik
d!la

Jazd potrzebny. Oferty
,.58809" Prasa, Piotrkow
ska 96
PUSTA.Kl prod·ttkuje na
zamówienia Zakład B<>

PRACOWNICY POSZUKIWANI
KIEROWNIKA działu handlowego z wykształce
niem wyższym lub śreqnim oraz kilkuletnią prak
tyką poszukuje przedsiębiorstwo państwowe. Wa
runki płacy do omówienia. Oferty należy skła
dać pod nr „6538/k" w ęiurze Ogłoszeń., Prasa,
Piotrkowska 96.
KlEROWCOW posiadająoych prawo jazdy I, II i
kat. - zatrudni
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Łod:r.i, Tramwajowa 6 • Kierow
cy posiadający prawo jazdy II kat. wydane po
l. r. 1964 r. otrzymają uprawnienia do prowadzen~ =~bu~w komu~ka~i ml~~~j po u~~
dzinnym przeszkoleniu. Po odbyciu wymaganego
stazu pracy zostaną skierowani na koszt przedsiębiorstwa na kurs w celu uzyskania prawa jazdy I kat. Kierowcy posiadający prawo jazdy III
kat. wydane przed 1. I. 1964 r. po zaangażowa.niu
zostaną skierowani na koszt przedsiębiorstwa na
kurs uprawniający do uzyskania prawa jazdy II
kat. I prowadzenia autobusów.
Warunkiem zatrudnienia tej kategorii kierowców jest
nie 24 lat ŻY.cia i 3-letnia praktyka w zawodzie
kierowcy samochodowego (w tym co najmniej 1
rok praktyki w prowadzeniu 1 obsłudze pojazdów
6636-k
ciężarowych).
"'
oW i techników mechaników na staIN..,YNIER
nowiskach projektantów I asystentów projektantów.
w
studblów
oraz
pracowni w rnzyn1eryJno- ee mcznyc
w
wydziale kompletacji,
zatrudni
Zjednoczenie
III

ukończe-

lnżynieró.wkó me~b.ani!<ów.

tdzlhal~

TECHNIKA mechanika do dzJału głównego mechanika, technika mechanika do działu produkcji, technika budowlanego
oraz
pracownika z
wyższym wyltsztalceniem p<awniczym lub ekonomicznym, względnie ze średnim wykształceniem
- na stanowisku kierownika sekcji organizacji i
zatrudnienia
zatrudnią natychmiast Łódzkie Za·
kłady Budowy Ma.szyn PT Lódź, Kilińskiego 81.
Reflektujemy na pracowników z praktyką. Informacji udziela sekcja organ.tzacji i zatrudnienia,
tel, 243-73,
6629-k
MONTERÓW instalacji
centralnego ogrzewania,
wodnokanalizacyjnych, kopaczy i robotników ma
gazynowych - przyjmie natychmiast
Przedsięb~rstwo fust~~~ Przemyd~O ~ru~~ w Ło
dzi, ul. Brukowa nr 20.
6617-k
MGR INŻ. mechanika na samodzielnym stanowi·
sku zatrudni Branżowy Ośrodek Postępu Tech·
ś
nic.mego Usług OdZieżowych w Łodzi, Wrze ·nień·
ska 110, tel. 576"13. Warunki pracy i płacy do omówienia.
6554-k

ł
·:

Szadkowski,

6

toniarski

(boczna Rzgów,
:IB6ro g 4i!7--03

ł

A.

l\'Iarairu:l.a,

R'l.ldz.ka

KIEROWCO!

Posiadając

prawo jazdy I kat.

lub II k.at. wydane przed 1. I. 1964 r. bez
względu na obecny charakter pracy; możesz być dodatkowo zatrudniony w dowolnych godzinach w u1·e3'sk1·m
Przeds1·ęb1'or'"
·
uik
j
j k
·1 j

~~:::wc~o::toh~~~::mz ~:agr~:~~1 ::

z I kat. prawa jazdy -

z u kat. prawa jazdy - 14 zł na godz.
Kierowca zasilający
otrzymuje ponadto
bilet wolnej jazdy na środki komunikacji
miejskiej.
Zgłoszenia przyjmuje I lnformacji udziela dział zatrudnienia, plac I
kadr Łódź, Tramwajowa 11 w godz, 8-U
k
(oprócz sob 6 t}.
6638-

•

• • • • • • • . . . _ .. . . . . .

Łod-z.i,

ul. Jaracza nr 52.

Warunki do

6614-k

••-----<!>•.---+•••••~

ł

ł

KURSY JĘZYKOW OBCYCH
T ow.
d
p owszecb neJ•
1e zy

w·

ł

ł

ł

ł

jł
ł

ł

ł

ł

ł

Zapisy na początkowe, t:aawansowane
i konwersacyjne kursy języka angielf
skiego, niemieckiego, rancusklego, ro•
syjskiego, włoskiego I hiszpańskiego
dla dorosłych I młodzieży oraz zlecenia na organizl\Cję kursów prz)· zakładach pracy i szkołach przyjmowane
l p· t k
k
68 TWP
d
są: u·
10 r ows a
w go z.
11-13 I 17-19, tel. 301-04, ul. Piotrkowska 115 (szkoła) w godz. 16,30-19.

.

••

ł

ł
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UWAGA, KLIENCI

ł Y

•

ł

ł ł

ł ł
ł

ł

ł ł

ł ł

ł ł

ł A
Y
ł

ł

A ł

ł
ł
ł

ł

ł
ł
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BANKU PKO!

Te IeWIZ
• Or

)) p

:

„ ...

ł

•

:

16 zł na godz.,

omówienia w dziale kadr.

mena" w

i

Ili>+++-...+.....-..++++++.•
••
·.-

tów
Przemysłowych.
Zgłoszenia
kandydatów
przyjmuje 1 informacji
udziela - Pracownia
Projektowa Fabryk Celulozowo-Papierniczych w
6625 -k
Łodzi, ul. Więckowskiego 43145 •
KRA WCOW _ odzież ciężka _ Z?trudni na tych.
miast, Dom Mody Przemysłu Odzieżowego „Tell-

H IL I p S «

f

ł
•

ł

ł

ł

ł

prod. holenderskiej,
12 kanałów,
ł
ekran 23 cale, wmontowana przystaw- ł
ka pozwalająca na odbiór programu
d
•
ł
rug1ego, automatyczna stabilizacja
ł
obrazu z ap ew n I najlepszą jakość
odbioru transmisji Igrzysk Olimpijł

ł

skicb w Meksyku. Telewizory .,Philips"
są do nabycia w ekspozyturach Banku ł
300 szt. kurcząt 12 .ty- ANGIELSKI
364 _020
godniowych rasy „Leg. po_.poJ-udntu
58651 g ł PKO w Całym kraju.
Ekspozytury w ł
hor.n". sprzedam. ewen- MISTRZ. stroiciel, ko- ł Łodzi. ul. Sienkiewicza 21, ul. Jaracza 6 •
h1a.nie przyJmę . wspol rektor fortepianów. pia
";ka cerem. POW'l<:ksze- nin, fisharmonE Wichliń ~. . . . . . . . . . .e><e><>.-~++4

f

. .__A____J___JE,
____N,
___T____o____
DolnośląiSka

3 Maja}

Red.: W okresie
wypowiedzenia prawo
do
wol"1ego
czasu na poszuki·W anie nowego zajęcia ma k.a;żdy pracOIWntk il. umysłOIWy i fizycmy.
Ilość We>l·nyoe·h dni należnych
z '.:>j okazji prac. fLzycznym
z reguły ustalają układy z.bio
ro.w e. Dni wolne
należą się
pracownikowi
bez
względu
na to czy wyikorzystał on już
swój
url-QJ>
wy<Poczynkowy,
czy też nie. żądanie .zaikładu,
aby szukał pan pracy w czasie urlopu jest więc bezpodstawne.
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I g.odz.

U~ywai1ismy hasito ty„
god:nda
pięo1okrotnie.
Tyleż
razy losowaliśmy nagrody w
postaci
bonó?i
towarowych
wwbości 600 ~t i 400 zł - lą
ez;:nie za. 5000 hl. Dzięk:l.IJjemy
Czytelm.ilkom za tak liczny u·
dzial w koruh.1t!Isie (ponad 7
tys. odpowi«\<.i). Dzięk.ujemy
rówtllJi.eż dy;rekcji
PDT •• Uniw-ersal'' za ufundowanie na(wilt.)
gród.

!mim.

Nagrod, wylosowali:

~~~~;;,. 2:rernifs~TI. l~~ ;;f~:;'Y~~':ie~a~~~;'.;' D~~t~~~ ~~';!.~?e~ny~~e3'~~~ ł

godiz._ 18

0

STRASZNY OWOR
A. BORODIN ·

Prasa,

~~a ';'ln.ajęcia. ";;~~z~

KOZUCHmęsk:iidam-

...,
to

wszystkie zakupy w jednym gmachu!

APTEK

Gagarin.a 6,
TuW<ima
19, Riotrk<l<W\Ska 25, Llma"1owskiego 1, Przy;by
rawnik6w" (pol.)
od szewskiego 86, Karolew
l<llt 1'l godz. 15, „Ha- ska 41!, Gdańska :n.
tari" (USA) oo lait 11
godz. 17, 20
DYŻURY SZPITAL!
POLESIE
„Galia"
(franc.} od lat 111 g.
Szpital
im. H. Wolt,
17, 19
POPULARNE
„Dzie ul. Łagiewnicka 34/36 przyj'muje
rodzące
i
sięciu małych Indian"
(a.ng.) od lat 16 godoz. chore ginekologi-c.znle z
dzielnky
Bałuty
!
Wi15, 17, 19
oraz z dzielnicy
PRZEDWIOSNIE „Ta dzew
Poradni
bliczka
mwrzenia" Górna z Rej.
u.I. Ciesz.kowskie(pol.) od la-t 14 god,z. ,K"
g-0
5
I
Felińskieg-o.
16, 18, 2-0

rE~Y

DR

______

tygodnia brzmi: „Uniwersaln

20

Informacja telefon. 03
Straż

Hosło

od J8t l8 g.

ni.a

hodov.r11.

14, tel. umowę
n.a
58320 g „Brojlerów",

Pos1ada#m

ski,

Łódź,

Sienkie-wi-

wychow cza 39-16
tel
367-48
Polna 27 wykonuje •wszelkie na-

~--------. !E:t~j ~a~~;~r::~~
zaginęła

mała,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

KURSY
KROJU, SZYCIA I MODELOWANIA
od września br. roczne i półroczne
or g a n i z u j e
Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.
Informacji udzielają i zapisy przyjmują ośrodki w Łodzi:
ul. Łąkowa 4,
Piotrkowska 24, Lokatorska 12 i Sienkiewicza 56.
6587/k

podpa.Ia
suczka. Od
z.a wyn.agrodze.niem Buczka 3-a Ty
moWlSki
59028 g
TEL-EWIZORY.
radia
tran.zystorow„,
adapte- ~~~~~~~~~~~~~~~~"'"~~~~·
~y, magnetofony na-pra
wia z gwarancją Zak!;ad 11'1'
Usługowy Ryszard Ku- U
I\
J.'.!w~n~ło
l<0jowski, Główna 33. Na
-.V U
9M
-Ml&
lL~
prawy domowe, własny
J.YJl
tr.a.nsport. Przeróbki na
1.
W
dniu
18.
9.
1968
r.
w godz. od 7 do 15.
duże
ekrany
58417 g Ulice: Zachodnia od Więckowskiego
do PróchniOBIA„DY-domowe (dziel ka, Nowotki od Przemyskiej do Krokusowej i
Szarotki.
2, W dnia.eh: od 18 do 26. 9. 1968 r. w godz. j.w.
Ulice: Osobliwa, Kosynierów Gdyńskich od Sta<hmskl, dziecl~cy opa. rościńskiej do Pryncypalnej, Szkolna, Wczesna,
.
W OSIEDLACH
nuje,;z POd g>\var.ancją. Bułgarska, Kwietniowa, Luźna, Wołodyjowskiego
:
Wynalazek
Mechliń- i Trybunalska.
3. W dniu: 19. 9. 1968 r. w godz. j.w.
skiej, Nawrot 32
57050
TEOFILÓW, ŻUBARDŻ, KOZINY, WIDZEW PODGORZE
PRAGNIESZ szczęśliwe Ulica: Nowotki od nr 127 do 141 i od nr 104 do 130.
4. W dnia.eh od 19 do 24. 9. 1968 r. w godz. j.w.
go ma~żeń.9twa? Napl•z:
i WIDZEW ZĄ.CBOD,
DĄBROWA, ZAGRODNIKI
Czerwcowa, Ustronna od Postępowej do
.• VFNUS" Koszalin, Ko Ulice:
Spokojnej, Siostrzana, Zagadkowa, Postępowa i
J.ejowa 7
Swicroń.
ł
ZDROWIE, ZŁOTNO, STARE ROKICIE B>ys.-awicznie
orzesle- Przygodna.
5. W dniach: oo 19 do 30. 9. 19C8 r. w i:odz. j.w.
ł
p r z Y j m '1 e na warunkach umowy prowizyjnej
my krajowe adresy. _
Ulice: Statutowa, Fln.:msowa. Przewodnia , Mato,
PRYWATNE Biuro Ma- wa, Graniczna, Dzwono\va,
Bierna, Wojewódzka,
.ł
ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SUROWCOW
trvmonialne
„SYREN- Aleksandra, .Tagielły i Dodatnia.
'
KA". Warszawa, Elek6.
W
dniach:
od
23
do
25.
9.
1968 r. w godz. j.w.
#
WTÓRNYCH w ŁODZI, llł. BRUKOWA 23, tel. 591-90.
torałna 11, poleca swo- Ulice: Nowotki od Tarnki do wiaduktu
PKP, Poi
je
usługi. Informacje ronińska, Lumumby od Nowotki do Styrskiej,
Po1'k1'-~--~..8"~~~~~,_!"i~~.:tlł~-·~--~~J~>ft:fPt~~_:ia~~ lQ a m.ac~amt.
ranna i Dniestrzaf1ska.
na,

ez.arna

prowadzić

SKUPU

do

MAKULAT URY

•

I

posi3dających własne

Płace

SZ

lub

E.„oqo

AT

dzierżawione
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