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Wiec przy tai ni w stoczni
Łódł,
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W środę podaino w Londy:r.:ie
do wiadomości, że w ub'.egły
toczyły się dwustronne
piątek
rozmowy m'.ędlzy Wielką Brytanią i Zwią2!kiem Radzieokim,
poświęcone sytuacji na Bllil&kim
.Wschodzie.

=.

DZIENNlK
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XXIV Ziazd KPZR

Radzieccy

SOBOTĘ
·

się

ukaże

Świqleczne
WYDANIE ,,DZIBNNIKA"
N A 10 STRON ACH
CZYTELNICY ZNAJDĄ

*

Korespondeneje I zagranicy
Reportaże naszych specjalnych wysłanników z róż
nych stron kraju
Nowości z dziedziny nauki i techniki
Konkursy z nagrodami na sumę 10 tys. zł
Dużą porcję
rozrywki

świ1Jłecznej

:A. wszystko to otrzymacie

t1Jlko za 1

]uż

zł

w sobolę

----
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Zjazd pozdrowili, gorąco witani przez delegatów i gości,
zagranicznych
przedstawiciele
partii komunistycznych, narodowo-demokratycznych l lewicowo-socjalistycznych: Ernan del
Canto - członek Komisji Politycznej KC Socjalistycznej Partii
Chile, Tomyo Nisizawa - czło
nek Stałego · Biura Prezydium
KC KP Japonii l Amildcar Cageneralny
sekretarz
bral
Partii Niepodle_
Afrykańskiej
g!ości Gwinei l Zielonego Przy-

Votum zaufania

w dyskusji nad referatem „Wytyczne XXIV Zjazdu KPZR w sprawie pięciolet
niego planu rozwoju gospodarki
narodowej ZSRR na lafa 19711975" wystąpili: N. Tarasow lekkiego
przemysłu
minister
ZSRR, A. Monachowa - dyrek-

dla rzqdu
Erima

doniesieniach
ofd.cjałnych
pa>klstańskdego utrzymuje
Wschodnim
we
się, że sytuacja
Paiklósta.nie „ w pełni powróci la

Moejscowa prasa
do normy".
pub:l.ikuje informacje.
jedna.Je
z kiWryeh wyr.ika, że sily r.zą
du ce.ntra.1nego kontrol·ują tylloo większ.e miasta - i to nie
wszygtkie. ReJony wiejskde zostały opan.ow.a1ne przez 2lWoJennitl<ów Ralhmana. W Dhace zdeludności
większość
cydowatna
JrnntyrJuuje kampanię biernego
oporu.
P.aloistanu Yahya
~rezydent
Kha.n oska•rżył w środę Indię
o p!'Zesuiw.a!llie wojska ku granicy z PBlkistanem Wschodnim.
pa,ryski dziennik „Le Monde"
airmi.a parkt'.stańska
że
pi„ze,
orowadząc wawkę z Ligą Awam .i we Wsehodnim PaJ<istanie
brutalruie. Akaje repredziała
syjne przeciwko zwolen•nikom
szejka Rahman,, rozi:><>OZęły się
w czw.airtek 25 ma·rca, kiedy to
Yahy.a Kh.an opuśtlit Dha1kę uda.jąc się do Ka.raczi. Nie zo-

Nowy !rząd turecki premiera
Hih.ata Erima uzyskał w środę
w p.a.rl.amenci.e turecklim vobum
za·ufan.ia. za wn·i~lem o votum 7J3U!ani.a glosowało 321 de1>utow.ainye11, a przeciwko - 46,
T.nzech wstrzymało się od gło-

su.

Program nowego nządu tureckdeg0 ZlllPowiad.a m. !in. refori ret-ormę systemu
rolną
mę
ośwLatty.

UW

F

jeszcze wyjaśndO'Il.e
stafo
cn.y restw.ierdz8 dz.ienn.iik presje rozpo<>Zęły się na podecenie prezyderJta, czy też jest
to właśnie inicjatywa miejsc.owego dowództw.a airmili. palkistańskiej.

Jeszcze 30 ma.rea ew.alkuowano
:ze W9cllodni'.ego Paikisztanu gruJugos.Ww'.an L Francuzó•w.
pę
Opow.iad.ają
pa•kisrtańscy

oni,

że

żołn<ierze

celOW\o podpalali
domy i strzelali do uciekają
cych lud'lli. P'1'zez 3 dni po rozpoczęciu akcj,; prizec.:Jwko Li<lze
Awam1 Dhatl<,a stała w płomie
niach. Jugosłoiw•ianie w d.rooze
roa lotnisko widzieli setki ciał,
niektóre już w s•tanie .rC>Zlk!adu.
at.w: erświadlk«~w.ie
że żołnier.:e patkistańscy dopuścili się waehu okrucieństw na terenie uniiwersytetu Gmachy uczelrui z051tały
oa:łlkowic~e zn~zone, a znaczna część studentów wym01rdowa.rJa. zginę!,o ta>kże wiei u wy-

N.a ooz!ld
też,
dzaj ą

biltnych uczonych.

Hydrofa ry

przestaną

straszyć

lokator ów

z,moTą

wieLu no•wo
IP.ra•Wldlziwą
bUldow.anych., wysOlkich domów
- są hałasy ipO'wstarjące w wyniku l?I'acy u·:-ządzeń hydro.foNatęiileni.,. d:i:więkóW,
rowych.
których źródłem są hydrofory,
80 decybeli.
często!>roć
sięga
Hat.asy przenoszone są po,J>rzez
~nstaJ,ajCję wodociągową na kon11>udynku, ~raw.iając,
struk'cję
mieszka.niu
wła,;nylm
we
że
czajemy się mnie,J więcej poruchlhwyim
.na
j·a k
dob>nie
skrzyżowaniu u.he.
obecnie s.poooby
stosow.a•ne
C>Chrnny da1ją 2m ~kome rezultaog<ra•niozają się
ty, poniewali
do u.siłowani.a izolowania instalacji, n.ie zaś dilkwi<lacji źródła
ll'Cl''""sbwa.n~a

dtwięków.

i oto rewe1acja[ W

.lkzędzie

Delegacja PZPR wLeningradzie
zapoznali się również 2!e znaDelega.cja PZPR z I sekretakomitymi zabytkami i nowym.i
rzem KC, Edwardem Gierkiem,
dzielnicami.
zjazdO'we spotkania ze spoleozeństwem ra<l·ziecI sekreta.rz LenM1grad21klego
k'.m, 1>rzybyla do Leningradu.
Komf,tetu Obwodowego KPZR,
W śrC>dę w gtoc:zni bałtyckiej
Gr'..gorij R omanow i przewodim. Sergo Ordżonikidze odbył
rady m1ełsk1ej, Ale:
rJozący
si<: z ud.ziałem kilku tysięcy
ksa.nder Sizow pomformowah
osób manifestacyjny wiec 1>rzyo aktualnych
g.ości
polskich
jaźr:J polsko-radzieckiej, w czaproblemach i perspektywach 4sie którego przemówienie wymillonowego m:.asta nad Newą.
głosił Edward G'.erek.
w godzinach popC>lud111iowych
- Bądźcie, towarzysze, 1>rzekoP<J4lskiej Zjedlnoczodelegacja
na·ni, że nasz.a partia zawsze
Partii Robobn'.czej spot.kał~
nej
będzie razem z KPZR, że naoficerami i ż.ołruerzam1
się
7
ród polski zawsze będz-ie razem
z przodującrch jedn0<jedr_ej
z na.rodem rosyjskim i innymi
r.ad.zieok1ej .
um;ri.
stek
brabnimi naroc!ami Kraju Rad
oświ.a.dczył I sekreta,r,z KC
.~~~~~~~~~~~~-PZPR.
Jego wystąpienie, przerywane
kontynuując

rą od lat łączą więzy bra terskiej przyjaźni z budowr.>iczymi
statków na polskim wybrzeżu.
W tym samym dniu delegacja naszej pa•l'tii :złożyła wieniec pod pomn.'.lkiem na cmenta.rzu piskariowskim, gdzie spobohaternkich
prochy
ozywają
obrońców grodu Lenina.
Podczas pobytu w Lelllingractozie Edwa1rd Gierek, Piotr Jaroszewccz, Józef Tejchmą, Zenon Nowak i Jan Ptasińskli,
którym towarzyszą wicepremier
ZSRR, !gn.art.ij Nowikow, odpoKC
pra•cown.icy
wiedzial.n.i.
KPZR i ambasadol!' rad·2ńeeki
w Polsce Sta:n:.Sław Pototowicz,

Pa.temitowyim PRL wydano osta-t:nio pa~en.t ru 82099 na specja.lne urząd.zenie tłumiąee fa<le
dilwięl<C1we w i•nstałaojae·h wodociągowych, wzbudza.ne pracą
urzą•d.zeń hy<lr<l'forowych. Twórcą wy1u.alazku je.st Leszek ZieBu<lYl!lków
]iński z Zarządu
l\1Ees.21kailnych Wa•rsz.aiwa - Stare Mia.sto.
Nlie będziemy opisywać jak
wygląd.a u. rządwlllie. Wysta•rczy,
że 1{!0'WJemy, iJż POriiw.aJa ono na
wy>t.huimlie'!1ie halasc'.Yw w granicach do 25 decylbeli. A to jest
dużo. Miejmy najuż baird·W
dziej<:. ż„ nie będziemy dł\l4lo
by W)l'nalazek
czeka.Li na to,
zastlosowa··
p·r alk tyc·zn.a
2lnaJazł
nie.

sowchozu

„ICommunarka"

w obwodzie moskiewskim i G.
Czlrjajew - pierwszy se&retarz
Komitetu ObwodoJakuckiego
wego KPZR.
z pozdrowieniami dla zjazdu
wystąpili gorąco powitani przez
delegatów I gości przedstawicie.
le zagranloznych partll komunistycznych - Mare Drumaux Komunistycznej
przewodniczący
Partii Belgii i Nicolas Chaoul sekretarz generalny KC KP Liban u.
popołudnioNa posiedzeniu
wym trwała w dalszym ciągu
dyskusja nad referatem „Wytycwe XXIV Zjaz<lu KPZR w
sprawie 5-letnlego planu rozwoju gospodarki narodowej ZSRR
na lata 1971-1975''. W dyskusji
M.
nad referatem wystąpili:
minister oświaty
Prokofiew ZSRR, N. Bajbakow - zastępca
Rady Minipr.zewodnlczącego
strów ZSRR I przewodniczący
do
Komitetu
Państwowego
spraw Planowania J B. Aszyprzewodniczący Rady
mow
Ministrów Kazachstanu.
przyjmowani
witali,
Zjazd
delegatów i
przez
oklaskami
gości, przedstawiciele zagranicznych partii komunistycznych !
ludowo-demokratycznych , Franz
Muhri - przewodniczący Komu.
Aziz
nistyCZlllej Partii Austrii,
Muhammed - pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Irackiej Partii Komunistyczmei, Jorge Celle - pierwszy sekretarz
Komitetu Centralnego KomuniMeir
stycz.nej Partii Boliwii,
selcretarz generalny
Wilner
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Izraela, Ezekias
Papajoanu - sek.retarz generalny Postępowej Partii Lu<lu Pracującego Cypru, Kostas Kolijanls - pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Grecji.
Zjazd wybrał komisję dla rozp0<prawek i uz,upeł
patrzenia
nień do projektu „Wytycznych
XXIV Zjazdu KPZR w sprawie
5-letniego planu rozwoju gospodarki narodowej ZSRR na lata
1971-1975".
7 kwietnia w partyj.nych organizacjach Moskwy z przemówieniami powitalnym! dla XXIV
Zjazdu KPZR wystąpili przedkomunistycznych,
stawiciele
t
ludowo - demokratycznych
lewicowych partii socjalistyczWickreA.
S.
nych:
(Dal&zy ciąg na str. 2)

Nacionaliza cia

kolejnego

b~nku

w Chile
prezydenit.a
rząd
Lewllcowy
Alle.nde 1roinsekrwenibniie proiwadl7li poaditylkę na.cjooaJWzaicj!. Dowodem tego może być osta1mi.e
posunięcie

upań.sitrwOtWien.ie

pryiwat.nego baa-Jku „Banco de
Vail.<liivi:a" operuJącego ka1Pital ionów
łami w wysokoścd. 35 m.i<
escucfos. Jest 1o już ósmy b.alllk
upaństwow1iiony

w. ChiiLe.

REWIZJA
konkordatu

Wiochy Walykan?
Premier Włoch Emillo dolom~
bo zapowiedział stanowc~o na
posiedzeniu parlamentu, !z rząd
podejmie z Watykanem rozmowy w sprawie rewizji konkordatu zawartego w roku 1929 za
pontyfikatu Piusa XI i rządów
dy!>tatora faszystowskiego Benito Mussoliniego.
oświadczy?,
Emilio Colombo
że celem rozmów, które mają
ro·
bieżącym
się rozpocząć w
ku, jest dostosowanie do pow~
kospozycji
konstytucji
jennej
cloła rzymskokatolickiego, ktory
- na mocy konkordatu - zapewnił sobie pozycję uprzywilejowaną.

konk0<rdatu
rewizji
tym pilniejsza, kiedy
ustauchwalił
parlament wioski
rozwody.
wę legalizującą
Potrzeba

stała

się

Sztokholm

lądka.

tor

Wstrząsające relacje świadków
ze Wschodn iego Pakistanu
w

Ordżonikidze

Następnie

===

ra>e:Lia

komuniści

Na przedpołudniowym posiedzeniu wystąpili: P. NleporoznyJ
minister energetyki I elektryfikacji ZSRR, W. Prochorow
Wszechzwiązkowej
- sekretarz
Centralnej Rady Związków Zawodowych, P. Borodin - dyrekFabryki Sator moskiewskiej
mochodów im. I. Llchaczowa
oraz K. GierasimoW"- zastępca
Rady Miniprzewodniczącego
strów RSFRR, przewodniczący
PlanoKomitetu
Państwowego
wania RSFRR.

im. Sergo

J~:eas~;:~ ~~;:~o .!~~~;:, P.~~t

W środę, 7 kwietnia w Moskwie, w Kremlowskim Pałacu
Zjazdów kontynu<>wał prace kolejny XXIV Zjazd KPZR.
Zjazd omawia referat - „Wytyczne XXIV Zjazdu KPZR w
sprawie pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej
ZSRR na Jata 1971-1975",

n11n1m1111nmn111nm111mm

W

Nr 83 (7055)

Rok XXVU

Przemówien ie
radiowe
S. Bandaranaik e
Pa·n1 Si.rimavo Ba.ndara.naike,
premier koołicyjnego rządu cejktórym oprócz
w
lońsk,iego,
chłopsko-burżuazyjnej Partii Wol
ności reprezen.towani są trock.1oświ.adczyla
ści I komuniści we wtorek w przemówieniu ra-:.
diiowym do narC>du, że ekstremiści sk.upieni w wywro1owym
ugruJXJwa.n:•u Jatnartha VimUJk·t hi
Pe.ramuna (Ludowy Front WyZ'Woleńczy) zamierza•li m. ~n. oZa,pewniła
,pan.ować Kol0imll>o.
panuje
lud· ność, że rząd
ona
nad sytuaeją i jedm.C>cześnie wezwała rdt>obni1k6w 0<raz UTZęd
ników, aby pomoigli siłom bezza1pobieiganiu
w
pteezeństwa
a.k tx>m sa.botaiilu.
dokonabeZ1Pieeze·ństtwa
Siły
wielu a•res?Jtowań. W KołY
tajne składy
odkryto
lombo
'broni. W w-0jsklu od!wC>la.no u.rlOIPY· Pa·rQaanerrt cejlońsk·i odr.oczył sesję do 21 lkwie1noa.

czwartek 8 kwietnia 1971 r.

Zamac h
na ambasadora
Na zdjęciu: E. Gierek (pierwszy z lewej), P. Jaroszewicz (pierwszy z prawej) i J. Tejchma (drugi z prawej>, zwled~ają Muzeum
Lenina w Pałacu Smolnym w Leningradzie.
CAF - PI - telefoto

Jugosławii

Dw6ch uzbrojonych mężczy:tn
Jugoambasady
w Szt<'kholmie I
ambasadora Via·
dimira Rolovica poważnie go
Więcel
Ambasadora w stanie
raniło.
pośpies1mie i>rze•
krytycznym
wiezi.ono do szpitala. Ramono
szk6ł wyższ„ch1
jednego z prażonę
również
Trzeci
ambasady.
cowników
ambasady usiłując
prac<>wn·ik
rat.ować &ię przez okno także
doonał obrażeń. Policja zatrzy.
uzbroj001ych męż
1>bu
mała
czyzn.
Uezelr.
1>969
z
wyagzym
ctwie
wyriJszych
szkól
Sa.modzieiLność
"'sztokholmski d121i„nni.k !)(>po•
nia poWi>nna mieć ,p rawo opradyskutowaną od
je:st &J>r.aiwą
łudnwwy „Aftonb\adet" donió sł,
własnych progiramów
cowarui.a
wielu lat w k;ręgach specjaliiż sprawcy zamachu na amba·
naucza>nla i kształtowania strukstów do sprarw oświa,ty. Wiasadora Jug05Jawii w Sztnkhol·
tury 0 rgamiza·cyj'nej. CaJokształt
uczelnie nie mo.gą
domo, że
należą do organizacji fa..
mie,
przepisów d<>tyczących planowa_
autonoan'i.cznymi państewbyć
szystowskieJ „Ustasza",
tr 2)
·
kami, rządząeym;; się wyłąezn.ie
__, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
własnymi ,praw.ami, bowiem ta- ~---C_D_a_Js_:z_y_c_1_ą~g-n_a_s
rzeczy przys;porzylby
ki stan
wie1u kclopotów sa:mym ucz.eJnioan, nie mówiąc już o ogóln<>krajoweJ rpolityce oświatowej.
z drugiej jedna•k strony, zbyt
uczelni od
uzależnienie
du,Że
nla kryzysu w Jordanu powsta•
Pod znakiem zapytania staje
decyzjii resortnl sz,k;olni.ctwa wyż.
się
toczących
łego w wyniku
konferencja p!"Zed.Stawicieli szeszego ma również 51poro m~nu
starć między partyzantami palefów państw arabskich, do któsów, sprowa.chzających się ogólrządowy
wojskami
i
styńskimi
postępowych
rej dąży grupa
nie do ogr.ainiczania twórczych
mi.
W środę
krajów tego rejonu.
szewkich kadr nai>niCj·atyiw
oficjalnie do wiadomoś
podano
za
odJpowiadająeych
ukowców,
N«>tę w tej sprawie przekazał
uclziaci, że Jordania odmówiła
wy.soko kwa·li1:kokształcenie
konferencji, której celem
łu w
ambasadorowi ZRA w Ammawa.nyeh faehOIW•CÓW dla ~
miało być znalezienie rozwiązanie minister spraw zagraniczgo kTaju.
nych Jordanii, A. Salah.
N.a i>ewn,o więc uczelnie powi.nny być w jakiliruś st0<pniu
Oficjalnym powodem nlewzl-:cla
sk•wowane
mniej
samodl>i.e•lne,
udziału w konferencji jest jakow swej praey od·górnymi zaby fakt zbyt późnego przekazarządzeniami. Pobwieir<!21il to nienia rządowi Jordanii zaproszedawno mhni\>'ter ośw'..aty i s2lkolnia do Kairu. Jednakże Źda
niebwa wy.:ilszego - pro!. Henniem obserwatorów, · Jordania
ryk Ja,btońsk\, mówiąc w wy.
odrzuca propozycję, nle chcąc
„W
wLadZlie u.dzielonym PAP
stanąć w oblkzu ostrych zarzuobecnych waącun.kach powi.nnitów, jakie niewątpliwie byłyby
śmy ,przejść od deb.alt genera.1wysunięte przeciw niej w czasie
zw:i.ększać
nych na temrut czy
spotkania.
i w iakilm za•kreisce usamodz.ieltrzy7 bm. uk.ończyły się
gotowa
nat0<miast
Jordania
nie•nie uczelni d.o kic>nkret.nego
dniowe obrady VI Walnego Zjaro:llpatrywa1nia ,propozycdi, ja.kie
zaakceptować kompromiso·
jest
z<lJu Dele1ga•tów SPAM. Dokona.no
W)"ohodzić od k·olegiów
muszą
by
Maroka,
propozycję
wą
wyt>oru nowych władz. P.rezerektorskich".
Algierze arabzorganizować w
sem zo&tał ,ponownie Kazimi.eirz
zw·rócili
K<>r~poind.enci PAP
wic~preaesami
Wilłfkorn.~rs'ki;
ską konferencję na szczycie dla
się wiięc w sprawie konkre:bnych
Stefan'ia Wo.ytowiC'L, Franci<szek
propozyeji do reMOTów i prakryzysu
omówienia obecnego
Sutkowski
&tefa>n
Wesołowski,
Oto
cow:nilków kilku ueźelni.
jordańskim, a
między rządem
i Leon Maąc'kiewiez, seku'eta.rze.m
ich wyipowiedzi:
ge.neraJ•nyim - Teodor Liese.
powstańcami palestyńskimi.
POLITECHNIKI
REKTOR
PROF.
WARSZAWSKIEJ
MIECZYSLAW LUBIŃSKI: Poli.tec.hni>ka 111.asz.a jest na.j więk
szą ucze1n·ią te>ehmic2mą w kraju. Ksmałci 0 k. 25 tys. studendziennych,
tów 111.a studiach
wieczorowych i zaocznyeh. W
uc,zelniach praeuje ok. 2 tys.
praeowmków nall!kowo-<łydakty
cznych, w tyim ok. 400 profe9orów i do>eent6w. Miarą warBlisko 7 tysięcy żołnierzy niedla jej autooc6w · hainiebną kię•
jest fakt, że
tości te~ , !kadry
Jlll"Lyjacielskich, w tym ponad
ską.
p<>nad polO'wa czl0<nk6w Wy<lz:.a4 tysiące amexykańskich, zostaWe wspomnianym okresie na
łu Nau!k Technicz,nych PAN w
walki
z
anych
w
wyelimino·
ło
froncie Khe Samh i wzdłuż s2loto pro1esorO'wie PW .i że są tu
okresie 60 dni, od 30 stycznia
sy nr 9 siły w~woleńcze znireprezen10WaUJe prawie wszystdo 31 marca , br. na froncie
szczyły 863 pojazdy wojskowe,
kie dzieidrtliny technilki. Uczelnia
Khe Sanh. w północnej części
w tym 235 crołgów i Winów otalka .powiinna. mieć da•l eko idą·
Wietnamu płd. - stwierdza kopa.11cerz001ych, zesllNeliły badź
cą sam-od~ i ełność w zakres.ie na~ił
wyzwoleńczych
munikat
uszkod'lJiły 234 samolOlty,
uczania, wychowani.a ! prowazbrojnych. Głosi on, że inwa7Z dZiiała. i mo:?Jd:uierze
czyły
naulkcmo~badaw
dzeni.a pr.ac
zja na Laos, w któxej wzięło
k<alił1ru, znoopiły bąiiź
dużego
sajżołmieny
udział 45 tysięcy
42 statki, zn.ilS!llczy!y
podpaliły
czyc<h. Resort rpowun.:en 1Pi'zekao aimerylkańslcich, a ł1 składów rnaopaiłlmeniowyeh,
W1Szyrstkilm u,prawgońslcich
zać przede
dla k:tóxej Khe S•a111.h stalllo•wić
ni·e.nfi a iprz1='Wi·dz:.a.ne pTze1. znospadiły miLio.ny litrów bcn~yny,
mia~o w.>paxcie, illaikońceyła się
wellizorwaną u.sitarw-: o i;:r;kolnitysiące tOill br<>lllii i ólllllunicji.
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samodzielnołc:I

wtargnęło do
słowiańskiej
strzelając do

dla

Opinie rektor ów

Jordania gra na

zwloką?

K. W'ilkomirski
ponownie

prezesem SP AM

Bilans strat agresorów

na froncie Khe Sanh
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XXIV Ziazd

Pożyteczne

KPZR
(Dodrońozen.le

ze str,

Polski I Japonii

1)

&Lnghe
przewodn!ezący Kom unistycznej
Partii
Cejlonu,
Ture Forsberg _ - sekreta!'Z generalny Partii Lewicy - Komuniści Szwecji, Dominique Urba- ·
ni - przewodniczący Komunistycznej
Partii Luksemburga:,
Uuno Noke!alnen - przewodni.
czący
Socjaldemokratyowego
żwiązku
Robotników I Drobnycli Rplnlków Finlandil, Rami ro
Garcia - członek Komisji Politycznej I Sekretariatu Komitetu Centralnego Komunistycmej
Partil Salwadoru, Daudi Mwakabago - członek Komitetu Cen
tralnego I Krajowego Komitetu
Wykonawczego
Afrykańsk i ego
Narodowego Związku Tanganiki,
Fuad Nassar - pierwszy sekre.
tan: Komitetu Centralnego Jordańskiej Partii Komun.! stycznej,
George Jackson - krajowy sekretarz
Partii
Socjalistycznej
.JecLnoścl
Nowej Zelandii, La.
wrence Aarons - ltraJowy sekretarz Komunistycznej Partii
Australii, Favlo Rivera - czlonek Komisji Politycznej I Se·
kretariatu Wykonawczego Komitetu Centralnego Socjalistycznej
Partii Nikaragui, Ma-rio Monlez
- pierwszy sekretarz Komitetu
Centra!nego
Komunistycznej
Partii Hondurasu, Umberto Barum - zastępca generalnego sekretan:a I członek Biura Polityczmego Komunistycznej Partii
Sa-n Marino, szef delegacji Paragwa.jSlkiej Partii Komunlstycznaj, Arnoldo Martinez Verdugo
- pierwszy sekretan: Komitetu
Centralnego Meksykańskiej Par.
tli Komunistycznej, Yakup Demir - pierwszy sekretarz Komitetu
centralnego
Komun!s-t ycznej Pal'tll Turcji,

kontakty chemików

Z Jaa>O!nil powróc·iła, w tych dniach delegacja !lł>ecjali
polskiego przemyału chemiczne~o, która miała głów
nie na celu zapoznanie !rię z tamtejszym przemysłem włó
kien sztucznych i petl'oche mic7'Ilym,
s~ów

111111

Oble te br&nże
nadeżą do
pre.ferow.ainych
gałęzi
naszej
chem !~, które będziemy intensy-,.,,nie roxwiJać
zarówno na
baz.ie w1a-sny<:h o,pracO'wań jak
i ai.ajQapszych dośw1a-dczeń zag.ranic·z>nych - pOW'ied-zla~ przewo<lnlczący
de-leg-ac:Ji, wicemł ni'&ter
przemysłu chem ic1.inego,
Maoi.ed
W·i·r<>ws.k.l. w tym
ce'11u będzi.emy kll!Pować najn<>wocześniejsze
licencje I doświadczeni.a,
wysoko wydajne
technologie \ nie:bbfl(lme unądzenia, gwaramtujące lJJZYSkanie
prod•Ulkitów na-}wyższej ja'kości ,
wyse>kich wskaźnika-eh tech.
0
inicznych, Jt<uipować je, oczyW'iśc.i.e, od tych, Jrtórzy ,,ao·feirują
na.ro najlepsze , najdogodn iejsze
w 111runkl ~óbpracy. Jednym z
taik'i.oh
P<>tencja.lnych kontrahen·tóW Jes>t ja.pońsiki przemysł
chemlezmy, kotóry ja·k mo~~Lśmy się
tym przekonać _
0
cechuje wysO'ka wydaj.ność, wySOlki poolom techniikł i a'lltomat,,..aeji ~roces6w wytwarzan ia,
'"
"
przemysł, k~óry produkuje nowoczł!IS'ne wyroby o świ.a.towyim
Slt.ainodar<lLie.
Nie pierwszy to był pobyt w
Ja.p°'nii
przedstawiciel! naszej
chemii I nje piMwsze jej ko•n·
taktv z Jaipońsklm przemysłem
chemi=nym, z którym
nas7:ą
wspótpraca cm~ bllll'dziel się
ro„szerza. Kilko tygodni tem11
PAP
informował
o zakuple
przez Polskę japońskiej Jicencj!

na

zlo-kali'U)Waną

w Plocku produkcję polipr.0<pylenu surowca na twONywa syntetyczne rzędu 30 tys. ton rocznie.
U
lice!llcjOdawcy :bnajdują sJę obecnie polscy specjaliści projektują-cy tę wytwórnię; jej budowę ro21Poczynamy już w br. Dru
gi, realiizowa.ny obecnie dla „Blachowni" kontrakt dotyczy homogenizacji polietylen-u - czyli procesu
uszlachetniającego,
czyn.iącego
z tego tworzywa
aztucimeg 0 surowiec do produkcji wysokojakoście>wy<:h,
szla·
chetny-ch wyrobów.
Trzecią
wreszcie sfinalizowaną transakcją (budO<Wa obiektów w T<>maszowsk<Lch
Zakładach Włókien
sztucznych - też w końcowej
fa2ie) je&t techool<>gia wytwa.
rzania
uszlachetnionych włó•
l<ien celulooowych „Poli.nOlt.ik"
służących do
produkcji atrakcyjnych wyro-b ów
rynkowych
m. in. sztucznego jedwabiu.
Obecnie cho<lzi o współpracę
w rozwoju
produkcji włókien
,poli.am id~ych i podiestrowych
(tyipu st1lo n, elama i te>rlein).
Polscy spec}a.Hści wyciągnęli
z pO'bytu w Ja1pon.i6. ta·kże szereg innych praktycznych wniosków n ie zwi ąza·nyc<h z głów
nym ee·l em ich pobytu a do•t yczących
m, Ln. ochrony otoczenia cuowieka, zarg-ospod.arogruntów przeznaczow y wa·nia
nych ,pod przemy.st i<bp.
•

~~~~~"~~~~"~~~~~~""8

Opinie rektorów
(Dokończenie :te str, 1)
n.la, Hnansowania, spraiwozdaiwczOIŚCi i ikontro.Jli prac
naukowo~bad-aiwczych
pow·~nien udec
zmlanie w kierunku maksyma-1nego uipros<0ezenia i ue•lastyetz.nienl.a, Uzyskalńśmy jut prawo
samodziednego
o,praoeowywania
1programów nauczania dla wszystkich wyd•:oiałów i W1Szysbk.ich
Ja,t studnów.
·K IEROWNIK KATEDRY TECHNOLOGU OKRĘTÓW POLITECHNIKI
GDAillSKIEJ
PROF.
JERZY
DOERFFER:
Trudno je.dJnoznacznLe określić
optyma'lny zalkre:s samodzielnoŚ1:l wyillszych szkół.
Zarówno
zbytnia cerutrailiz.a.cja decyl-Ol w
ręku
mi:msters>t-wa,
j&k
1
.rmnierjszen:e je.go kompetencji
na rzecz. u-czelni pr·owa<lz! do
neg,atywnych Sk-ubków.
Talk-ie
sk\llbk;i
wyWO!alo w Mta-tnich
la,tach pozbal\V'ienie S:bkół wyż
szych praiwa wyiboru re'k torów
i
dziekanów.
Kie>ro·wr>ikom
mianowanym "'nacznie trudn1el
je.sł
ipracować w ze~o4e ta1k
s ilnyC'h indyWiooaLności, jakim
je~t śro<l'01Wi~ko nau·kowe. Zm1-ana strukltury uczeJni, slkąd·ilnąd
J'Obrzebna ! poży.tecma,
tam
gd:oie pnea>row•adzama była -pod
nac!Sk.iem z góry zbyt p~pie
sz;nie ! bez UW:!lgi!ędniania !1Wego ro<IUl}u d°'boin1 n.aturSJlnego,
równ i eż wywruala n iepotrzebne
ipertwrbacje. Z-a da1leko posuni\-

SPORT

*

*

SPORT

ty

eentraitlmn
wiodocz.ny jest
w pla!tloW8Jlliiu badań nauk'Owych. Scisly pLa.n zbyt moc.
n 0 a-n-gaitu~e potencj al badawczy uczedn!, nie pozostawiając
rezerwy na samodzie.lne podejmO'W·anie te•ma•tów.
PROREKTOR UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W
POZNANIU - PROF. BENON
MISKIEWICZ: Praktycznie rizecz
biorąc w dziedzinie dyda,ktykl!, czyili w sprawie progiramów I planów nauczani.a, wyboru
k.ieru'llJków I specj.al!zacji
!9\iudiów - samoiriządność
naszej uc-zelni nie i$tnie·je. Na
podsta-wle ro zpoznainia poti'Zeb
śr od·O<W'iiska motem y j ed yn.ie po.
stulować w resorcie uruoehe>mienie nowych kie•runków stuodi6w .
Zbierane przez nas pootula.ty i
oa>hnie w dziedzinie kierumków
ro:owCl'ju na'l.liki, pro~ramów. ich
treści kierujemy
do mrin·isterstwa... i na tym koń•czy si_ę
pra·k tyczmie
nas-za ,,same>rząd
ta.kźę

ność".

REKTOR

POLITECHNIKI
PROF,
JERZY
od tego,
te z Deip.airtamentu Studiiów
Tec.hnkznych m>Lnisterwwa otrzym.a1liśmy wytyczme dotyczą
ce systemu ks~taQcen ia, mówią
ce o proporc~ach pewnych grup
przed1mil<>tów, m:zellnia ma pra!k.
tycznie du-tą swobo<lę w ustaW'\.a'!ldu
pr<ll~raro6w nall>C%ania.
SLĄSKIEJ

SZUBA:

*

N i eza•leżnie

SPORT

*

Al.

o

Unii

giodz, lŚ w

z

ba.li LKS

rozegrane zoo;ta.n-ie

11\iędzynarodowe
&potka~ w
piłce ręczn~j mężczyml między

pie:rwszo!Jig-01Wym
bioJendersk.im
Swift Arnhem i Anilaną. Goci& 17 przedmecz juni.o•
rów Anilany i Energetyka.
Mecz te.n rozegrany zostain,ie

zeswłem

w irantacll

~ktołnic>t'Wa

przygotowań łódz

Uutbę

wojs·kową

za.w<>dn.icy
Anilany, re;preo:enta.ncd kraju Szymczak i Krygier.
(sj

przed

młodzieży

W okr-e9ie trwania teri; śwł1'
tecznych, niektóre <>biekty 11PMtowe łJodzl. udostępnIDne zo&ta•
ną młodzieży szkolnej.
Pałac

Mlod"llleży,

począwszy

od d7liś w dniach 8, 9, 10 i 13

bili. w godz. ł-13
pnsekaa;uje
„we władainie" młodzleły dwie
aale
gtmnastyczne I basen,
Uczennice ; UCllllli&wie koirzy.
stać z ntcb mo.,gą nłeod,płatnie

szkolnei

u ok8111atnliem legitym&cjl szkolnej i świ'adectwa leka:rskiego.
Łód.zki O~rodek SJM)rtu Ud·O&tępllAa z k<>lei w dniach 91 10,
t 11 bm, w gada. 11-13 taflę
lodową.
Bilety w kasach na
dwie godziny Pt'Zed r0<7JPoczę
ciem ślizgawki.
Nieozynny
nail!omiast będzie
w dniach 8-U bm.
basen
IH LO.

Szansa dla kandydatów na AWf i WSWf
go sa-1.e i baseny, gd•zle ,pod
Na PzeikaJtnY w ŁQ!dzi na br alk:
O'Pie·ką instruiktor&w będą moiwysdko k'W.ali.fi1lrowanych itpeg>li ża1Pmmać się z ćwicZ'e·nLami
cjalistów i trenerów z U•koń·
wyima;ga.nymli przy eg-z.aminach
czonymi wyższymli .tudi-aml wywstępnych.
chowani.a fi.zycroego. W zwiii-zzwranie lm.f-O'r•macy:J111e na ten
kiu z tym Łód'l.(!ti Komitet Kul
f>IJiY FizyczmeJ i Tuirystyikl po- teima•t odbędizie si<: w ŁKKFiT
Pl.
Kom>wny Paryskie-O 5
w
sta.nowił
oa>ie<k01Wać
się
jut
plą1ek 9 b<m. o godz. 1'6.
ewe•ntudnynn:I lka-ndydata1m! na
te.go tyipu uc'zeln:ie, którzy po . - - - - - - - - - - - - - - ich Uikończeniu -powTócililby do
iL0<d•zi.
.Tak wia<lomo, najwięcej ld<>pot-6w przy e,gzamdl!'lle wstęp.
nyrn
su>r awia
k ·a'Ildyd.a1tom
SiP'!"awdzialll ipralk'tyezny. wtetu
czolO'WY'Ch sportowców w wyniPiłkall'Ze ŁKS ~oczyli woz01ra.j
ku jego nlezdMri.a otr-i:ymal~
spa•!"rongowy l>O'Jedy-nek z z.eoceny nied·ostaotecz.ne. Dlate.go
społem
WLdzewa wygirywająe
~:1 (l:O). Bra-mk.i dla :1lWY'Ci~z
też Ł'll'JK-FiT
.po!lta>nowi~ udoców strze!dlll: Sadek 2 i G.arpiń
st11p>ni6 k.a111odyda.tom na wyłsze
skil, a dla W~dz-ew.a 'Ulatowslki.
u-creln1e wychoiwa>nia fizyc:me-

ŁKS-Widzew

Z DZIENNIK

ŁODZKI

nr

83 (7955)

okręgu łódzkiego
KońcC7WYm a1
k centem tegorocznych obchodów Dnia Meta.
!owca w ceg!oinie !ód<llkim byto
wczorajsze s.pot.ka:ni e prrodują
cych pra.cowmLków branży elektromaszynowej,
któ.re odbyto
się
w S:.edzibie Prez. RN m.
Łodzi,
W
ozasi.e uroczystości
60 przedstawiciedi załóg Zjednoczerua
P.rzemystu
Maszyn
Wlókienu..łczych, LZ Radd.owy>eh,
„Elty''. „wł.zam.etu'', „Witamy'',
„EleSiteru", ,,Z.aihry",
„Polmo"
i innych, oooona.czonych wstało
wysok.i.md
odoma.ozeniami państwowymi
or.az Honor<JIWYllli
Odzmall<a:mi m. Łodzi.

Nieco wcześrutej, na centr.ad.
nej aika<lem-:J. z OO<aizjo Dn.ia
Metalowe.a
odznaczeni ze>stall
w Wairszawle Krzyżem Kawalerskim Oroeru Odrod-zenia Polski M. Ciesielski oraz Srebrnym KrZYżem Zasługi M. Fra!tlk-0wski. Pod.cz.as wc20.ra.jszej uwi. oe'J)tl'zewodlniczący

Prez. RN m. Ło<121: K. Lipczyk
odznaczył w imieniu Ra<ly Pań
stJwa ora1z władz miejskich m.
Lodzi kilkud-zies!ęccu przedistawloieLi Zw. Zaw. Metalowców.
zasłu"li odSt, Sik, z.
Simlat, A. Zwollń*i, Srebrnym
Krzyżem
Zasługi
odwa.ozen>i
zootal!i: W. Bakoń!>IDi, W, Bande!aat, T. Bratek, St. Brartkiewdcz, St. Ba.torowicz, K. Domagała, N. F\idler, Fu. Golak,
T. Iwamowsk.i, A . .Jung, W. Klconowski, M. Kowadozyk, B, Kowalewsld, B. Kraóewsiki, Z, Kubiak, Wł. LeszczyńSlkli, s. Reż
ko, H. Rajewsikl, w. RUdmictki,
H. Rzetelskl, M. Saizcm, J, Socha>O!<i, F.r. Szcz.epa1niLk, J, Zaręookl,

zostali:

J.

żukoW!ioz;

Brą00wym

od-z-naczono:
H. Ar.drzejewską, E. FaibrylkoW'Sk<iego, cz. Fra-ruka, T. Ka"Lułę, z. Kolasę,
J. Korda~ę. M.
Krykwlńsikiego,
Wl.
Mikołajeoz:y!ka,
St, Mora'\Vli,aka, R.
NowSJka, J
Olc2';8Jk;a, A. Piotre>wski-;go, J, Podębsldego, J.
Pszenicę,
W, Ra.padkieg-o, T.
Ucińskiego,
J. WaichowSkdego;
Odznakę
HonoroW:\ m. Łodl'li
ot~ymaild: L. Blenieclki, Cz. GaW!Z'ońskl, z. Kloazyń&ki, J, KolaCki, M, .&oza•k , B. Kieraslń
ski, Z, Mizera, Cz, N<YWafi<OIWSki, J. Plas=z.ylk, A. Smie{:hUKrzyże-ni

1"8',

Wiadomo, nikt nie przyznaje się chęml.e do po<!tles.lcmej pe>rażld;
Ale monachijczycy czy t ają nie tylko prasę miejscową. Toteż o wpadunku ro zgłośni CIA dowiedzieli się z poczytnego
hamburskiego
„Der Spiegel". Tygod:nl•k ten w nawiąza·niu do relacji kpt. Czechowicza zajął się problemem dzia!alinoścl obu rozgłośni CIA (n.r 12)
z 15 marca br„ (nr 15) z 5 kwietnia br.
„Der Spiegel" podaje, iż rozgtośnJe CIA posiadają bogate archiwa blo~raflcwe, w których na przykład kartoteka węgierska liczy
ponad 60 tys. nazwisk. „Der Spiegel" stwierdza bez ogródek, lt jest
to na pewno najwatnlejsze a·rctilwum wschodnloeure>pejskle zachodniego świata. Korzysta z niego nie tylko CIA, ale i zainteresowani zachodni specjallścl i erga.ny państwowe.
i.Der Spiegel" wskazuje na pO'Wiązania rozgłośni CIA z rótnyml
zachodnioeuropejskim! „!instytutami", które przeprowadzają różne
ankiety wśród przyjez.dnych z krajów wschodnich, nie informując
I-eh oczywiście kto jest !eh zleceniodawcą. W ciągu ostatnich 10 lat
dla celów rozgłośni CIA a-nkiietowanych byto ponad 34 tys. osób
z kr.ajów wschodnich - stwierdza tygodnik hamburski.

Tu mówi radio CIA
(Korespondencja z Monachium)

Krzyżem

Zl<>tym

znaczer.li

Zasługi

B. Wo)ta&>k, A. Zwoliński.

K. Upczy\k w !.mi.en\Ju władz
miasta I we>Jewództwa życzył
odzn.acz=ym da•lszych osiągnf.ęć
w roZWlija111tu postępu techn.icznego oraz pO<J)raw!e wairuruków
pracy ri:ałóg. Ze s.trcmy odznaczonych za wyró:!mier.•te pod.&ę
k.O<Wał
dy.r. „ Wci.zametu"
A.
ZwoLlńskd.

M,

toku moich rozmów z mcmaehljozykami z reguły wypływała
sprawa pozbycia się re>zglośnl CIA z miasta nad Izarą. Wszyscy mol rounówcy byli na ogól zgodni, iż rozgłośnie CIA są
pozostalośctą okupacji l
okresu zimnej wojny. Ale mają w
USA - stwierdzali - wpływowych protektorów. Przewodniczącym
rady nadzorczej „Free Europe Incorporated'', jak nazywa się pry.
watna pseudo-nadbudówka administracyjna Radia „Free Europe",
jest gen. Lucius Clay. Honorowym przewodniczącym komiitetu Radia
„Liberty" jest eks-prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman. Spraw a przyszłości obu rozgłośni CIA mus! być - zdaniem
moich monachijskich ro:omówców - rozstrzygnięta między Bonn
a Waszyngtonem. Nie leży ona w kompetencjach 'Monachium.

W

Od 1955 r. rząd "f ederalny zawiera z obu rozgtośnlaml amerykań
skimi umowy licencyjne. Upowa:imlają one Bonn do J.ch kontrolowania. Jeden z punktów licencji przewiduje, Iż taśmy ze wszys.tk iml audycjami przechowywane są przez 30 dni I na życzenie kompetentnych czynników NRF mogą być im przedstawione w każdej
chwili do dyspozycji. W myśl umowy cofnięcie licencji jest moż
liwe jeśli program „roanlem rządu federalnego jest zasadniczo
sprzeczny z jego polityką".
Poważmi komentatorzy poldtyczn1

w MOl!laehlum nie maJ11° wątpi\.
CIA nie Jest zgodna z Unią pou.ty.
ki ne>rmallzac,11 z kra,jami socjalistycznymi, prowadzoną przez kan.
clerza Brandta. Istnieje więc podstawa prawna do e<>fnlęcta !dcencji.
Z drugiej jednak strony wskazuje się w M001achium, i podał to
również ostatnio „Der Spiegel", że prezydent Nixon dał do zrozu.
mienia Bo111n, Iż obecność roa:głośni CIA w Monachium jest niemal
jednym z warunków utrzymania przez Stany Zjedin<>azcme wojsk
w NRF. Równocześnde wobec rozglosu, jakiego nabrała na całym
świecie rela.oja asa polSklego wywiadu, prezyden.t Nixon szwka go.
rą.czkowo Ja.k twJerd2ll 1,Der Splegel" - Jnnych m-ódel !Lnanso.
W8Jllia tych slmmpromltowanych lnsłytucjl,
woścl,

iż dzialaJ.ność

rozglośn1

elaoje ~t. CzechO'Wieza znalazły róWlll~et SWO.je echa w kra.I
lach sąs:iadując;i-ch z Bawarią. Szwajcarska „Weltwocne", uka·
z.ująca silę w Zurlcnu,
pt"Z.y,n\osła na ten temat kolumnowy
artykuł, w którym od razu w tytule wska7JUje na rolę, jaką
odgrywa w obu rozgłośni.ach CIA. Wiedeńska „Volksst.\mme" zał
omówiła tnformacje ao;a naszego wywiadu w dwóch
obs.zernYch
al'ty1.uła.ch.
Jeden z nich nosił tytuł „Tu mówi radio CIA".
"
.Jak widać nie udala się zmO'Wa muczenia. Nic więc d.z!Wl!lego 1
iż wśiród pracowników obu mcmachl.jskleh
rozgłośni
CIA coraz
częściej szepcze się o perspelrtywaeh wyprowadzki znad Izary. wy.
mienia slę prz.y tym P-0.t'tugAillę i L\llc:semburg.„
·

KR.

3:1

piłkarzami ŁKS

W rozgrywkach o mistrzostwo

U ligi nastąpiła dwutygodnie>wa

przerwa. Korzystając z tego dokonajmy krótkiej a.nalizy dotychcza$owej posta,wy ka·ndydata do
ekstraklasy - zespołu
ŁKS oraz zasta.nówmy się Dad
najbiliszytn.i sp<>tkaniami., czekającymi

Sportowe ferie

Wy·żs-~ego

dla metalowców

JAN MOSZCZENSIU

* SPORT * .SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
Anilana Trudne mecze Pięć remisów wekstra~lasie

kich Miczypiornistów do wystę
p&w w Pu-chane Polski.
w apotka.niu
tym wystąpią
<>dbywąijący

Główmed

i wytyczne za>twierd?Jone przez
minisbers·two. Rady wy>dzlałO'We
polńtec·Jm ilk prwka zu.fą swoje opi·nJe od.nośnie pla>11ów .na>Ucza_nia
ll'llinistemwu, aae ciz~to
wnioski talk!'e,
pochod•zące z
róż.nych s7JkM byly T:ollb'.e7.ne i
dila>tego zespoły nTogra.mO<We nie
m01g>ły ich w pel!ni uwzględnić.
zat'W~er<lZO'llY
przez minis-tersbWlo plam i pr~ram studiów
m'll-si by6 ściille i bez ~lany
reali-?JOWa•nv we wszystkó.ch poli~ec·hni1<ac'h, w l<t6ry·ch ilstnleją jednotm ien.ne wydz!atv.
O
samodzieDn<lŚCi w tym za'knsie
! n ieza!C'bnoiic-i od reswtu brudno wii ęc mówić.

P

wyróżnienia

roczystości

rasa monachijska i radio bawarskie stosup.kowo niewiele
miejsca poświęcHy relacjom asa polskiego wywiadu. Nie były
one na rękę ani mocodawcom obu rozgłośni CIA (Radio
„Free Europe" 1 Radio .,Liberty"), ani ojcom miasta Olimpiady 1972 r. Mol monachijscy rozmówcy nie u!Grywal! swojego przeświadczenia, Iż tutejsze środki masowego
przekazu nie p!'Zypadklem nie nadały sprawie rozgłosu. By! on niepożądany dla obu za.
Interesowanych stron. Aje za to zarówno w angielskim ogrodzie
jak i w nowoczesnym osiedlu mieszkaniowym „Arabella",
gdzie
ulokowały się oble tnstytucje CIA, zwane rozgłośniami radiowymi,
zarządzono swojego rodzaju stan pogotowia. Przedsięwzięto specjalne środ.kl ostroż.nośC'I.
Rzecznik prasowy Radia „Free Europe"i
E. Langendorf, poczyni! starania, aby „aferę Czechowicza" zbaga.
tellzować przynajmruej nad Izarą.

SPORT

Dziś Swift (Holandia)
w piłce ręcznei
Dziś

Rzecz
jasna, że przedmiO'!y
wstqpne lat pie!"Wszych będą
podobne, jeżeli nie W1S1pólne dla
wielu uczelni technioeznych. Natomiast w odat1szych
stud!.ach
gt<>s ma prze<le wszystkim śro
dowisko i w tyro
przypad•ku
nie jes,teśmy specjalnie ogra•n.iczeni przez resort. Sa.modz.ie.!n.ie nie możemy de-cydować wła
ściwie tylko w przyipadJw fundus.zu płae, ,pOIWMmiejszych· i.nwegtycji czy nominacjli pro~e
sorów.
REKTOR POLITECHNIKI t.0DZKIEJ - PROF. MIECZYSŁAW SERWINSKI: MotH'WOBć
pode-jmO'Wania
samodzie1nych
decyzJl p-rzez uczelnie w sprawach pia n6w i prog,r.1rrnów naucza'Itia Jest dotychezais znikoma. Decyduiją o nich o>pracowa-nla kierunkO'Wych zespołów
proigr.a.mO'wyoo,
powo,ływa•nych
p·rzez sek>Cj<: tecllndC'Zll1ą
Rady

Zaszczytne

tę

drużY111ę.

W t·r zech roz.egra111y-ch w ru.n.
d2ie wi.oBernne,J s;potk.aintae'h plik.arze
ŁKS na
6 mo&.lliwych
,pu•nkltów zdobyli 5 (wygrane z
Cracovią
z MZKS 2:0 i
remi.s z Ura,nią 1:1'). Biorąc pod
uwa~ę pie~ws-zodhgiowe aspiraeje
piłkarzy tych dwóch os•ta>tnich
drwżyn, wynilk.i uzys-ka•ne prze·z
1ód2lkich pil'kany U'7lilać można
za doore. Nieco na.tomiast mar·
twłą luki, jatk.ie
dały
się zauważyć w drużyn.ie ŁKS. Przede
wszystk.im nie bezpie-OZna i czę
sto błędna gra w obronie, gdzde
p<»:a Lubańskim i Szadkowskim
poz<>stati pilka.rze nie spełnia.ja
swoich zaidań.
Daje się także
odozu~ wyraźnie
bra·k Ostalczyka w poonocy, a i Suski powinien solidnie pe>praoować nad
szybk<>ścią.
Gra
plerw50ej
piłki", szybkie zdobywa.nie terenu długimi podaniami - oto
czego brakuje jes:beze ua.szemu

2lt,

„.,,

zes.połowi.

Teraz
czelka111 lod0la111 dwa
t~ud•ne podedynki 17 bm, o
godz. 18 w Lodzi Ze Startem I
ty<lzień późni ej wyj.am do Opola na mecz z !'id.erem
ta.beli
Odirą.
Pojedynk'i derbowe są
na<l zwycuct trudne i nel'WO'We,
Sta.rt przełamał j·u&: k·rytt.ys, a
druó:y>nie tej po<trrzebne są P'UnMy do ubrzyrnan"ia się w lidze.
Mecz otruci.ny d'1a obu zespołów
i jednoc~eśnie baTdzo ciekawy.
Natomiast,
jalk twierdzą fachowcy, CllpO'l:sk,a Od ra zn l<iyła
njeco loty. stąd możlilwość wy.
walc-zenia w ty;m mecz.u co naJmnie,J pu.niktu jest duża, LKS

mus; jed·nlllk wyelim'i!nować zasy;gna1lzowame wyżej błędy.
Gwoli inf<>rmaoej-i pooajemy,
te ŁKS czeka jeszcze trud,ny
poje-dy.nek wyja.mlowy z Hut mkiem w Nowej Hucie (mecz ten
rozegrany zostanie 10 czerwca
br.), 23 maia również nielekki
meciz w Lublinie z Motorem.
Długa i trudna jest jeszcze diroga piłkarzy LKS do ekstraltlasy.
(msJ
·

1----------------

Sportowcy USA

zaproszeni do ChRL
Repre-z.emtacja stainów "Zjednoczo•ny•ch w tenisie stołO'Wym za.
prool'lona. została na tourhee po
ChRIL. SpO!rtowcy amerykańscy
mają od'Wlied·:!lić Chi.iny w poŁo
wie bm. P.rze-wicLuJe się wyjazd
10 zalWIOd>nńlków oraz 8 osób towar-zy;;zących.,
w
tyim gru,py
dizienll'loilka1rzy. K.ieirownktw 0 dru.
ży,ny USA zaakceptowało wts.!ę,p
ne :r.apr00zenile.
Warto dodać, że do Ch1R L zaproszOtile zosta~y 1POnadto - p.l
mi&brzootwach
piin.!Ppo.n,gowych
śwLa~a zespoły: Ang1iii, K8Jllady,
Ni,ge,cii, KOIU1mlbfui,
Będą
to
pier·wsz.e wLzyty
siportowców
za,gor.a:nicZ111ych w
Ohlmach Lud,owyc•h od cza~ów
„1rewo.l'UIC!.i·i kultt>ralned". Spo.rt<J'W!Cy
USA nie utlrzymywalli
korutak't6w z CMnaarui I.rud.owymi od 22 I.at,

*

* *

Wczorajsza kolejka sp<>tka.d o mistrzostwo ekstraklasy nie apO'W@dowala żadnych zmian w czołówce tej kla.sy rozgrywkowej, Legla 1
Ruch i Gómik zremlsowaly swoje mecze z tym że w przypadku
legionistów i zabrzan można · stra.tę punktu potrS:ktowa6 ja.ko plan
minimum, natomiast remis Ruchu na wła.snym boisku z Wisłą na
pewno nie zad<>w<>lil kibiców chorzowskiego zespołu. Mielecka Stal
nadal kontynuuje zwycięski marsz, nie ponosząc w rundzie wiosennej ani jednej porażki. Natomiast warszawska Gwardia ma co.raz
mniej szans na utl"zymanie się w ekstrakla.sie.
ROW - LEGIA 0:0
Rzeszow9ka
Stad, mimo !t
'rozegrała zma•c7lnie lepwe spot.
:Rzadko o~ląda się pojedytn'kl
ka•nie
n~ż
w
p01przeanieh
mezallrońozo.ne wyin.itkiem bez.bramJto•wytm o taMm łaclm1ku emo- · czach obec.nej rU'n:ciy, uległa go.
sp<>dairrom zasbU!żen.ie.
e}Olna~nym. Ryib'niczanłe z pasją
aiaciera~i
na 'bramkę oibroń•cy
GWARDIA ZAGŁĘBIE
eytułu
I w pie'!"W.szej połowie
O:l (0:0)
byli ibliscy ooobycia _prowa<lzeBr.im~ zdOJbyi w łO minucie
.nia. Pod k01niec meczu aunb"i'to'brońca ~ietr a.szew5'ki.
ni ryib<ni.cza.nie sbra-ciLi siły i
Goście grając
zdecydO'Wanle,
wówczas Le,go!.a ~-panowała sy4
ostro, ale ~odn~e z przef!li~ami
tuację,
POGO:R - GORNIK 1:1 (1:0)
BTamki zdOlbyLi: dla PogOltli .Ja1ndud.a .w 5 mi.n. z rz.utu karnego, a dila G6Mlika - Banaś
w 85 min.
Mec.z d.olSta~czył widowni wielru
emocji.
Jest to zasluigą
przede wszY>St'klm pil!'ka.rzy Pogoni, ~tórzy z górni'kaimi potrafili nawLązać rówlno•rzę<lną grę
nadTal>iając b'ra1
ki w wy&zkoleniu teclmi•ez>n;yun wiellką am'b.icją i wo<lą wa•)ki.
RUCH - WISŁA 1~1 (1:0)
Prow.a:dzemie d!la WiSily Zdo.był
w 54 mim. K<>blar<:<zylk, wy,r 6wnał w 68 nti1
n. Mair<kls.
Ruch, o.słalbiony bratkiem kon.
tujzO'W'81!lego Cza.i,
Piechni.c:bka
i Drzew'iec•k.iego, nart;om-last wystąpu,jący z
re1konw.alesceuitem
Wytrolblkiem miał spwo kło.po
tów, alby u2ySkać p111nlklt w pojedyinlku z b'lmdzo dolbirze PTZYgootO'Wa1ną

Wi!Slą.

STAL M, -

Mistrzy 0 ni ą
św ~ata
stoło•wym została L iin

w ten isie
Hui-ehi•ng

(ChRL) , a mistrze.m
Szwed Be•n,gt.55001.

13-~etni

STAL RZ. l:a (l:OJ
Zwyicięs·ką bramkę na k!-11<.anaście se kund
przed przerwą,
pięk·nym S'tr.załem z os~reiio lfą
ta uzyisk.a•l Ma·leńki.

Od~ie.śhi

z.a-słu;żone

l'!Wyeięstwo,

GKS - p0LONIA 0:0
W O'bycltwu zespołach na wyllOlkośc.i zaida'llJLa stamęly prW!e
W\Szystlk'im furomacje defensywne, sła,bieoj
natO'm1Last spisali
się na1paisbnicy.
SZOMBIERKI S:3

ZAGŁJIBIB

(2:3)

Bramki d'1a gospodaTzy zdolby•liL: w 4 mim. Ogaru, w 7 mLn.
.Jan Wiliim i w 70 milll. Musiałek,

.a dl.a

Za1giłęti.ta

w J8 mf...n.

Baizan z rzu~u karneg~. w 31
mun. .JaTos~k i w 40 mln, Pielok,
TABIDLA
1, Legia
29-10
2u:8
2. Ruch
38-20
21:1l
3. Gó:r>nik
21:11
22-15
4. Stal Mie.lei:
18:16
20-22
5. ROW
11:16
1n-i5
6.
7,

8.

P. ogoń

Zagłębie
Zaogłę bi-e
Wisła

w.

S,

9.
10. Stal Rlleszów

11.GKS
12, Szombierlł.I
13. Polonh
14. Gwartdia

18:16
17:17
16:18
16:18
14:20
H:20
13:19
13:21
U:23

16-23
H-17
22-23
-~-24

15-16
14-t6
1$-21
8-H
14-22

Dokąd

po eliksir
M

młodości •••

Czy wszyscy lekarze przyJ· · ~-----·
dziś
w poradniach
AMY OBECNIE w ŁODZI 120 TYS. osoe PO
pacjentów w podeszłym wieszESCDZI'ESIĄTCE, A LICZBA TYCH LUDZI
ku biorą pod uwagę specyco ROK BĘDZIE ROSNĄC. DZIĘKI LEPSZYl\I
fikę ich syiuacji zdrowotnej?
WARUNKOM ŻYCIA ORAZ RQZWOJOWJ ME.
Czy oprócz wypisania sporej
DYCYNY I FARMACJI WYDŁUŻA SIĘ ROWNIEŻ
porcj·i recept udzielają nieŻYCIE
MIESZKA1'1COW NASZEGO MIASTA.
zbędnych wskazówek jak naLUDZIE PO SIEDEMDZIESIĄTCE, A NAWET OSIEM.
leży postępować, aby jak najDZIESIĄTCE NIE NALEŻĄ JUŻ DZLS DO RZADKOSCI,
dłużej
zachować sprawność?
A WKROTCE BĘDZIE CORAZ WIĘCEJ TAKICH KTORZY
Czy mówią o potrzebie gimDOŻYWAC
BĘDĄ DZIEWIĘCDZIESIĄTKl A
NAWET
r.astyki,
ruchu na świezym
SETKL
powietrzu i koniecznej diety?
Na te pytania można zaryzymujący

kować

odpowiedż,

że

są

już

w Lodzi tacy lekarze, którzy
udzielają choremu starzejące·
mu się lub znajdującemu się
w podeszłym wieku takicb.
wskazówek.
· Ideałem byłoby, aby już teraz każdy stary człowiek mógł
w swoim rejon.ie dostać się
do lekarza nastawionego na
leczenie pac)entów w podeszłym wieku. Ba! Dobrze było
by, aby wszyscy ludzie .PO
sześćdziesiątce
stanowili grupę

dyspenseryjną,

otoczoną

szczególnie troskliwą opieką.
Na pewno do tego trzeba dą
żyć. W naszym modelu służ
by zdrowia właśnie lecznictwo rejonowe w pierwszym
rzędzie musi przejąć na sie·
bie profilaktykę geriatryczni\.
Dlatego
w poradniach rejonowych powinno się już organizo.wać pogadanki dla ludzi starych na temat „ walki''
ze starością i zniedołężnie
niem. Przy poradniach tycb.

2-milionowa
lodówlia „Polar"
Meta>lowe
„Pola.r"
Zaikr.z<>Wi·e kolo WroC'ławi.a
opuśc iła
3 blln.
2-milianowa
wyprodlikowana t.u dotychczas
looówka.
Niecodzienne wydarzenie s>tało się oka>Vją do uroczyistego w ieou zało,gi. Na~
lep szym ,pracOW1n>iiko0<m „Pol!airu"
w.r ęczono ikl'zyite zasługi I odznaczeni.a :regionallne. Ju.bille.
UszO'Wą 2-m Uionoową lodÓW'kę nowoczesną ,
spręża•rkową chfo·
dz l a<rkę
tyilm „Poolar US" zadoga zak.!M6w przekazała w
11a<rze
o~nym
na wiecu
Za.kłady

w

prze&taiw ic i~lom

Państwowego

Domu Dziecka nr i we WJ:O•
clawi·u..

ln. poprzez rozr.ywkę, · odgry·
wa w kuracji geriatrycznej
nie mniejszą rolę niż lekarstwa, leczenie ruchem 1 pra•
cą .

rzeba jednak pamiętać
o tym, że człowiek
stary,
niezależnie od
swego stanu, potrzebuje pewnej pomocy. Chodz,i tu m. in.
o dokonywanie zakupów, załatwianie różnych spraw na
mieście itp. Wciąż jeszcze pomoc
taka
jest minimalna.
Czy nie należałoby więc po•
straciła z chwilą przekroczeteż należałoby w pustych czę
myśleć o zorganizowaniu tenia progu zakładu. Występu
sto salach, organizować gimgo typu usług przy spółdziel·
je więc paradoksalna sytunastykę
dla ludzi, których
niach lekarskich względnie
acja: z jednej strony odczukończyny tracą powoli sprawnp. Spółdzielni „Czystość"?
wa się . dotkliwy głód łóżek
nosc.
Dobrze zorganizowana
Dotychczas pomoc w tak.iej
w zakładach dla nieuleczaJ.
tego rodzaju rehabilitacja z
formie świadczy jedynie opienle chorych, z drugiej strony
jednej strony pomoże dłużej
ka społecz,na dla swych poddzięki zwiększającej się ilości
utrzymać
zdrowie poważnej
opiecznych
poprzez siostry
oddziałów geriatrycznych
w
grupie osób starszych, z drutych zakładach całej Polski PCK. Ale przecież coraz wię
giej skutecznie przeciwdzia·
cej przybywać nam będz-ie
(oddziałów jest 19). wiele f'lłać będzie zajmowaniu łóżek
ludzi starych, którzy dysposób kwalifikuje się do pozarówno w szpitalach jak l
nując
względnie
wysokimi
wrotu. Naszym zdaniem nadomach dla przewlekle chorentami
chętnie zapłacą za
leży jak najszybciej stworzyć:
rych.
pomoc
według odpowiednio
możliwości
takich powrotów.
Niezbędnym jednak warun•
kiem dla zorganizowania sy• Sprawa wprowadzenia rota- ustalonego cennika.
Model opieki geriatryczneJ
stematycznej opieki nad zdro• cji do zakładów dla przewlekle chorych należy do spraw w naszym kraju rodzi się.
wiem człowieka starego jest
bardzo pilnych. I to zarówno W marcu tego roku po raz
utworzenie ośrodka g-eriatryczpierwszy to zagadnienie byw Imię humanitaryzmu, jak
nego. Łódź jest w tym szczęś
ło tematem
kolegium Minii założeń czysto ekonomicz·
liwym położeniu, że ma dziasterstwa Zdrowia i Opieki
nych.
łający od 10 lat oddział geSpołecznej. Do końca roku O•
riatryczny przy I Państwo
Jeśliby istniał ośrodek gepracowany zostanie dokładny
wym Domu Specjalnym. Wyriatryczny na pewno można
daje się jednak, że należało by wprowadzić w życie za· program działania, Zawierać
by wraz z ośrodkiem stwo- sadę, że osoba idąca na ku· on będzie na pewno zalecania
przyspieszenia rozwoju
rzyć
oddział geriatryczny o
rację geriatryczną dopiero po
charakterze szpitalnym i przy- 3---4 miesiącach, a najpóźniej lecznictwa geriatrycznego oraz placówek rehabilitacyjno•
chodnię geriatrycz,ną spełnia ·
po pół roku (jak to się dzieopiekuńczych,
a także usług
jącą rolę konsultacyjną oraz
je np. w Danii) otrzymuje orł
prowadzącą
badania socjolo- specjalistów orzeczenie, czy domowych dla ludzi gtarycb
Wszystko przemawia za tym.
giczne.
może
liczyć
na powrót do
ze ł.ódź powinna przejąć rodomu, czy ma pozostać na
becnie nie ma moi.lilę wiodącą
we właściwym
wości
wypisywania z stale w domu specjalnym,
kształtowaniu
modelu komIstnieje także potrzeba urzllzakładu
specjalnego
pleksowej opieki geriatryczpacjentów, którzy po kuracji dzania w nowo budowanych
nej.
geriatrycznej czują się bar· domach rencistów placówek reSą
to na pewno sprawY
dzo dobrze, czy dobrze. Do habilitacyjno-leczniczych, wal·
niełatwe,
ale konieczne do
czących
skutecznie
z
niedotej pory każda osoba prze•
załatwienia.
Pozwalamy sokraczajĄca mury
domu · S)Jf!• łęstwem starczym. Wielka robie na to stwierd;zenie m. In.
cjalnego skazana jest tu na..• la do spełnienia w tej akcji
dlatego, że i nasz Wydma?
przypada również wszystkim
dożywocie. Nie ma dla niej
jak nam wiadoKlubom Seniora i tzw. „Zło Zdrowia powrotu do rodziny nawet,
mo - temat lecznictwa l ojeśliby
osiągnęła
zadowala- tej Jesieni". Bo psychoterapieki geriatrycznej wprowający
poziom sprawności fi. pia, czyli stosowanie metod
dza do planu na rok bieżący,
zycznej. Nie moze wrócić tf!i zmierzających do uspokojenia
. do swego mieszkania, bo je i zrównoważenia psychiki m.
WACl.AWA KASPRZAK
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Piosenkarze
z 29 lcraiów
przy Jadą

do Sopotu
Us~loono
:lwż
term~n
tegorocz,nego XI M iędzynamodowego
Festiwailu P.iosenk~ w Sopocie,
go
26
sier;pnia
Roopoczn ie

,,Dzień Międ·zynair-odowy''.
Zakończy 29 sierpnia br. „Kon·
cert La.u.rea•tów". Odibędą się
również k<l>llcerty:
„Dnia Po.1&k•i ego" I „Płyt-O<WOego".
Mia.rą zaintere.sowanLa !IOIPOC·
ką
vmprezą jest fakt,
że już
oobeon·ie swój u<l2liał w festi-

watu zai_oowJedzie•l i piosenJ.taue
z 29 kirajów.

Wa~}'k>ańald II W}"dade Się
balr~ odległy. Od tego czas:ę .nowe pr·ooblemy,
mY staliśmy się bairdziej wira-

w dizled<Zdnde st()!łunJków lkatollcyunu z ir.111ym,i wy:mamiami, S'!.;C>Zególnie
ohrześcijańskf.m.i,
na r:oecz rtbiilleni:a i
a
wsp6Łdizdałanda
zwbaszoz,a w spra<wach
żli'Wi n.a te, k·tóre sobó,r posta- og61noświaitowyieh., jalk np. tkwesibi.a po'
Wlil, ale nie mógł ich w pełlni koju. Ale wciąż jes2lCze są to poozątki,
r-02lWJą•zać" taooie m. in. słowa wypo- a przecie:!: ~bioirowy gŁoos kościołów, powiedz.i.ał kJair<l. Suen.er.JS, wybi•tnY refortępiający WY'ZYSk i n!E&pr.awied!JiJwość SIPO·
'
mator
kościoila, na oliwaireiu świJaitowego
łeozną, agresję i podboje, mtl.ałby zna.czek.ongiresu teologów we wJ:z.eśniu ub. r, nde me ty1ko w sensie elkumenioi:nym.
Odcfąja one nastroje sporej ozęśQ! c2'łOll1·
Kościół r.1adat zn.aijdiuje się przed jakóW światowej hl:erairchld i!!lośoie!Jnej, 1eo- \,nym W}'JJ>ow.\edzellJiąn s1ę w sprawaclt
1og6w, duchowlefultiwa .t ŚW>iecikich d'Z.iia- nies.praiwiedliiwości w lklrajacti T.-.zeol.ego
liaiczy kait>o.li1o!dch, l<tó.ra:y upr zytamnlaj ą
sobie d'Zliś !ll1edosta.tek l ndewystairczadność soborowyich retorm.
obóir

S

jUŻ

.

su

zakończył

Sobór

się

-

pr1zypomnJ!,jmy

- ~edwie por.iad p:ęć lat temu. Był dła
•kośoioła wyida•r.zieniem hAstoryoznym, Jednad<, j&ell WÓWCZ!!IS, P~zed pięcill.I czy
sześciu laty jeg 0
uchwały m~ły wyic1,a,.

wać 51ię d1a Jcoś<>łoła ina mliaire epok.i, to
dziś bliższe o:estaiwiende ich z irizeczywistością w kaitodllcy:mnie i w iw>l.ecie d.o-

wodr1.ii,

1lml!ianY

wyłcmily

że były

zaczątkdem.

gl!m ozasle

nastąpi da[sza popNllWa fyoh
stosunków. DO!k.umenty watykańslklego sekretariatu d1a niewierz ących, WY\POWlie·
d:ci Pawła VI dO'W'O>dlZą, że lrośoiół iz,mler·za do wspólxizi.ałan1a i wspóhpracy ze
światem
socjaHstycznym. Ale fa.kitem
jest, że czaka go przysz.łośclowe uznain:e
socjalizmu w ska.Li śwl.a>towej, jailw sY·
&'temu zwyciężająceg-0, .rozwią11lującego ;n,a.
brzmiałe
pr.oblemy ludzkości. Bez tego
uzn.ada 11<;oociół może zna[eźć się w bolesnej dla siebie iz.olaicJli społeoz.no..,polir
tycznej.

Wizja przyszłeRO soboru?

ZaipC>CZątk-&Wały

w
tyoh
sję

świecie
plęciiu

bOIWiem s.zet'>Olkli dyslwlt.a1toMcklm, który w ~ule

1ait głębiej :zaczął uśwloada~ śwlaita. Sij enic}'kłllk1t pa.ple6iklle, S4i <folwsoobie swoje oddallen!e Od COIZW'!lla- menty Pawiła VI, jest dzialiałru>ść POS2le2!9i 1ZJlod:onej noozywistoścl WSP?!· g6lnycłl hier~chów 4. cizęś?i duchowienozesn.e.g • śW1La<ta, a tym samym - ae- sbwa 1>llZt!lciwko wy,zy$JrooWi neOlkodonnal·
wystaircfalność •oborawyich reform,
nemu 4. rui~e:!moścd od liimperbadi:zmu. Ale
Jednocześnie w wielu k!ra,jam ikościól T-"1·
Dośwda~e I l II Synodu B•lsk1JiPÓ'W
wskaizuje, choćby na preylkladzie s.prafWY dal al•b.o ze S!>dk<>jeim md'lozy, .albo w.ręcr;
małżeństw
mies,za,r.1Y'('lh, że - iprizy.nad- sprzy~a pam11jącym reiJimOiIJl,
Nias, obywaitedi socjaJ!iisty>OZneg() kJra,ju,
mniej Ja1k dotąd - to oilał·o lrolegJ.aJJne
nie mogło talklch iro21W!ią.zań oeiągnąć. Te- nałeżącyoh do świa1t.a socj.aillstycznego,
g-0.roczny syll'llOd zadmie •ii: syW:a• cją du- lallteresuje n81jba<mziej postawa !kościoła
chawleństwa,
również
spraiwą oelibart>u.
wobec naso:ego systemu. W•iele ~J,ę zimt.eGzy roostr·~nlie je w ~osób osta<teozrwr n!.M w 'l<L:ma~ wzademnyich 8toounków,
Wąl\pliwe.
a naiwet w tormaotr.•ych ~ladaeh ,pań·
W ~resle posoborowym ~ ~ 111lW\OWY!Ch, I PMIW'dqpodobn1e w 111ied~-

mi.ać

jącej

r;rię

Ka•Niynał Suenerui l ~u iteoaog&w-ireforma•torow wystąpiło z wiizją orzy.szłego
Soboru Powszeclhnego. Tw.ierdzą O<llli, że
p0tr.ze1>.a nowej teoioog•ii, że teoLogda Sobooru Wait~ńskdg.o II jut j~t ~zesta
rzała, nie tta.je podstaiw do wa'2inych i zło
tor„;vicll iromwiązań. Wysuwa1ą ko111C<:1pc,ję
twor.zenia nowe~ teo!ogui - Soboru Watykańskiego III. ZdQllJJiem tych budzi kJośc;.oła, wydarzenia w jego ł<>Ilie postępu
j11 w it>alldm wlaśnile k~eruruku . Więc pr,zy.
szlY !!()bór? Jest to chY'ba nieunlik!Thiome,
zwa<tyw.s.zy na olęża~ i doniosłość lll<>ją
CY'ob pr~ lkloścdołem problemów.
WŁODZIM~RZ WANAT
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Tryby w.„ trybach
Brak części zamiennych utrudnia I hamuje produkcję.
Prawda znana powszechnie; gorzej, jeśli przychodzi nam ją
odczuwać na własnej skórze. Producenci bielizny męskiej
i koszulek gimnastycznych - ZPDz „Karo" z Siedlec przymali na ostatnich targach, że mimo najszczerszych eh~·
cl p<>krywają zapotrzebowanie na swą produ_kcj~ Z3;1edwie
w połowie. Rezerwy - słowo piękne - gdzie ich Jednak
szukać
jeśli . współczynnik zmlane>wości tego zakładu wy.
nosi 2 '92 pooczas gdy według normy powinien wynosić 2,8_7.
w ni~zym to jednak nie zmienia faktu niewyk<>rzystama
kilkunastu maszyn, które zapewne i:tie . podwoiłyby produ.k·
cji, ale co nieco zwiększyły. A ~o tez sui ilczy,
0

Własnym

przemysłem
Maszyny są uin.ieruchomione z bairdzo proza>ic>zneJ
przyczyny. Brak im odpowiednich igieł dziewfarskich,
których ruie &prowadza się z zagrairuicy i l!Jtórych nie
produkuje siię w kraj.u. Na pocieszenie możemy donieść
z·akładom „Karo", że w identycznej sytuacji znajdowały
się zakłady „Delta" w Lodzi, „Sigma·tex" w Piotirkowie
i pewno pairę innych. Lada dz.ień może ten los spotkać
ZPDz „Lido" i znów pewno pa0rę innych. Jako że posiadamy krajową fabrykę igtleł d~iewiarskich (o czym
WG>pomima.Jiśmy już w poprzednim artyku~e), zda.rza się,
że w oparciu o jej obietnice uruchomienfa nowej produkcji rezygmujemy z pochłaniającego dewizy importu.
Ws.zystko to dzieje się z kilkooastomiesięcznym wyprzedzeniem (o czym również ju!Ż była mowa) okresu, w
którym igły będą potrzebne. FID ni.a więc kilka.naście
miesięcy na wprowadzenie swych obie11nic w czyn. Tymczasem w wypadku igieł do maszyn Wlielosy~emowych
praoujących w „Delcie'' d
„Sigmatexie", nie starczyło
i... dwu lat, by z zobowiązań się wywiązać.
Liczne
wspólne posiedzenia I analizy do niczego nie doprowadziły.
ZjednoczenJe Przemysłu Galanteryjnego i Art.
Technicznych wnioskujące kiedyś tam o skreślenie z za.móWlień importowych tego asortymentu igieł,
uznało
ostateozrui·e swój błąd. Wystąpiono wobec tego na rok
1971 o dvdatkowy import wartości 1 mln zlatych, Ale
maszyny stały, a bielizny ciągle mało.

3 lata pracują w ZPDz „Lid-0" dwJe beolgi·js>klie mallZYlllY produkujące
dodatk.i, Trudno żądać, by zakład
lansował ubioo-y bez plis, kołnoierzyk6w i ma1I1kiet6w.
A chyba tak skończy &ię ta cała zabaiwa pdlegająca na
systematycznym odsyłaniu zaldadowych :zaopatrzeniowców z ba,zy impo.rtującej igły do zakładu wytwanają.
cego je. Póki co, wymiata się spod maseylll staire igły
i jeśli jako tako cale, to sl!li~ nadal. Produkcja kuleje, ja.kość Stpada, a FID w żaden sposób nie m<>Że uporać &ię tz. technologią wyrobów o symbolach 22411 I 225/1 .
Obiecywał. ~tu n.ie zamóWiiono.„
Poziom l mo7Jliliwoścd kraJowej pl'Qdtulrejl igieł ł e:ię
wymagałyby osobnej, rzetelnej aualhy.
Przytocz&n.e tu przY'kłady nie najlepiej jednak świadczą
o solidności i poczuciu odpow•iedzialności łódzikiego FID.
To prawda„ że produkcja igieł i części dz,iewiatrskich
jest bardzo trud.na I slroJlllPlikowana.. To prawda, że ni•
gdy we własnym zak.resde n~e zaspokoimy potrzeb tak
róilnOJl"odrue wyiposażonego l tak nOMJCZeSnego przemy.
sbu dJziewiaNk.ieg-0. Nie zwah!Ja t.o jednak krajowych
producentów z obO'Wdą.ziku rozszer.zenia produikcji, postę
pującego eJJmd!nowalllia loosztiownego imp0<rtu, a przede
wszystikim z obowiąa;kiu
uczciwego stawiainia sprawy.
Nie dopracowane technologie n.ie mogą być podstawą dla
fa.ta.lmych w slm~kach decyzji. I jeśli nawet d'Ziewiar.
s>two skorzystało skwaiPJiwae z płonnych obietnic; chcąc
zaoszc.zęd.ziić nieoo dewli~ to fachowcy z przemysłu produkru.jącego części powlinni gwałtownie oponować. I choP.
w efekcie problem obja.wia s.ię mnj.ejszą lub większą,
lepszą luib gorszą produkcją koSZiulek gimnastycvnycb
i .ininieto Ol!Wienda, to jecl;nocześnie mniej lub więcej, le.
piej lub gor·z ej, pracu3ą maszYllly kupowane za miliioiny
złotych. Często za miliOllly złotych dew~zowych, a najczęściej za miliony dolarów J f.u111tów.

ki zamieam.ych

Istnieje Jeszcze Jedno :fródlo, równie niedoskonale wyko·
rzystywane, produkcji ezęści zamiennych.
ZAKLADOWE
·WARSZTATY. Trudno krytykować ich przygotowanie fachowe, jeśli wiadomo, że tu właśnie likwiduje się większośll
kłopotów wynikających z nieprawidłowości systemu impor·
tu i fabrycznej prooukc.11 części zam.lennych. - Mogę dyskutować o tych problemach powiedział dyrektor tech·
niczny jednego z za.kładów - ale tak naprawdę, myślę wyłąC'llllle o tym, co zrobić, by dziś pracowały wszystkie ma·
szyny. Kiedy maszyna staje, a w magazynie nie mam odpowle<l?-iej części, by Ją uruch<>mlć, nie sięgam po arkusz
zamówienia,
tylko rozmawiam z głównym mechanikiem.
Protokół awarli moze skrómć okres oczekiwania na odoo·
wiedn! detal z kilku I.at do kilku tygodni. I tak za długo.
Jeśli jednak choćby teoretycznie rzecz jest możliwa do wykonania we własnym zakresie - nie zastanawiamy się.
Przypmninamy. W roku 1970, dostawy części zamiennych
dla całego dziewiarstwa zreali-zowano w 17 proo. poprzez
produkcję własną. Gdzie! więc pre>hlem?
ZPDz „Femłna" otrzymały przydzlal 100 ktlogramów blachy stalowej. Zaoferowa·n o JeJ cały arkusz - 180 kilogra·
mów. Przeciąć? Nie można. Otrzymać większy limit przy.
działu? Nie potrzeba. Dalej 2ałatwio.no sprawę „po polsku".
Ugodowo, choć obyło się bez prezentów l bez cięcia bla·
chy„. Stracić mogą jedynie ci, którzy być może daremnie
zabiegają o przyda.iał 80 kilogramów blachy stalowej.
I tak to <>brazowo (niechże „Femina" wybaczy zdradza•
nie „kuchennych" tajemnic), przedstawlllśmy problem, któ·
r:v rnębl warszt11.ty zakładO>We nie od dzl.4. I znów na imii:
mu - zaopatrzenie. Przydziały szlachetnych l d<>brych surowców są rzadkim ewenementem. Skład.nica zł0omu pełni
l'Olę głównego dostawcy. I często, choć teoretycznie mMna
by, praktycznie nie można · dorobić psującej się części. Cze•ctej oml.jaJąc normy, przepisy i fabryczne wymogi maszy.
ny, wyklepuje s.lę co się da, z czege> się da - byle odwlec
o tydzień, <> miesiąc, grotbę postoju.
Wll>l'Sztaty nie powinny dublować fabryk przemysłu ma•
llZYID.OWego, a wtc:c nie o takle j&k dla tych fabryk za.opa.
l znów kamień d<> ogródka
t.rzenle chodzi. Niemniej
zjednoczenia - przydalaby się wspólna baza zaopa.trzentowa, w której można by kupić wstępnie <>brobl<>ne typowe
elementy, w któr&j bez wlęks' ZYt:h wędrówek od central do
skle(!óW Upo<Ważnłonych do sprzedaży p<>zarynkowej, mo:ina
by kupowac! śrubki, gwoździe, poostaw0owe narzędzia.
c~
na ksz.tałt maga.zynu „1001 urobłazgów", tyle, że na użytek
1001 zakładów,
IWONA SLEpZl!Q'SKA
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wzaerozen1u„.
Projekt u s tawy o zwalczaniu pasoży luic zego tr y bu ży.
jak się okazuje,
cia dotarł,
nie 1y1ko do srodowisk lutlz1
pracy, lecz także do •.• samych
A Jeżeli nie sam
pasożytów.
projekt, Io echa dyskusji nad
nim. W codziennym porządko
dzielnicy Sródm1eści t
waniu
- co czyni sy stematycznie KD
pewien
MO - ujawnia się
obiboków I
niepokój w ś ród
Jak
znanych kombinatorów.
wiadomo tryb przyspieszonego
działania polega na przekazyosobników łamiącycb
waniu
us laloncgo porządku
zas ady
prawnego I admlnistracy Jnego
nMycbmiast po ujęciu - na
lrnlegimu
przed
rozprawę
karno-administracyjne. 15 marca w wyniku wieczorowo-nocnego patrolowania dzielnicy 23
„kwiaty asfaltu" - jak nazyfunkcjonariusze MO owają
sobników „zdejmowanych 0 l
przekazano
ulic dzielnicy po prz.etrzyman.iu w areszcie
do kolegium, 21 ujęto w Jedną z soból. Zresztą cod4e nnie
- Srednlo 10 osób trafia w ten
sposób tam, a z nieb trz)
czwarte otnymuje w trybie
bez·
kary
przyspieszonym
względnego aresztu. W ub. miena200
około
siącu
chuliganów zywajmy ich
KD MO Sródmieście uwolniła
od „dobrowolnego obowiązku"
zagrażania pC>rządkowi I bezpiecze6stwu obywa tell.
Ma to kapitalne znaczenie,
bo takie oczyszczanie ulic z
elementów przestępczych zapobiega włamaniom i rozbojom. I dlatego z całą energią
kontynuuje się tę fo rmę dziabez mC>bllizowania sl!l
łania
Jak
do specjalnych akcji mnieJ
praktyka wykazała
skutecznych.
W ostatnich dniach daje się
„zwiększe
zauważyć niejako
nie obrotów" w pewnego rodzaju działalności przestępczej,.
odnieść

Można

wrażenie,

WAŻNE

TEATRY
WIELKI - godz. 19 „Al-da"
nieczynny
POWSZECHNY
NOWY - godz. rn.:.s „Amery-

ka"

SALA -

&od-z. 20 „Ce-

na"

JARACZA - ,godz. IS „Tajem.
llliCZy O<g.ród"
TEATR 1.15 - g>odz. 18.15 „Łez·

tern"
OPERETKA - godz. 19.15 „Wiedeńsika kre'W"
nieczynny
ARLEKIN PINOKIO - l(odz. 10 „Lis detektyw"
MUZEA
SZTUKI (ul. Więc'lmwskie,go 38)
,godz. !(}-'.5
ARCHEOT.OGICZNE I ETNO•
GRAFICZNE (Pl. Wodności 14)
godz. 1:-17
HISTORIT RUCHU REWOLU·
CYJNEGO (ul. Gdańsk.a 13)
,godz. ~0-18
WŁOKIENNICTW A
BISTORU
(Plotrk<">ws1<.a m) godz. 1()-17
EWOLUCJONIZMU UŁ (Park
S ien'k,ewiK:za) godz. 10-17

< czynrne

ŁÓDZKIE

ICZY<llill<l

ZOO

od l!OOlZ, 9--<1'7
d<> 16)
KI N A

8AŁTV1C

Yel'111t
„Ucieczki
Konita'' od lał 11 <1•P·' rodz.
10. 12.30. 15. 17.30. 74
LUTNIA - .. "Pierści eń k<!ietnej
A'nn y " (1pol .) e>d La1 111 god·z,
ao, 12.30, 15, '.7.30, 20
.Pułapka" od lat
POLONIA
gnd :t. IO. l!.!O, 15.
16 't><>l.l
17.30, 20
ł

„:Mazowsze"
wystąpi
znów
Łodzi.
w
15-19
dniach
maja będziemy
go oglądać w
Hali Sportowej.
Bilety w „Grow
madzie"
„Orbisie".

pr owadzonej p czez spółoraz Zr'Zeszen ie Chałup n i ków jes t 2000 k o b iet.
p r acy
Chętnych <10 podjęcia
jest więoe.1 n oż m rnż:i wości zatrudnien i a . Wprawd zie obecnie
prace te czek<J nsiewielka
na
stosur, kow0 liczba 200 kob:et,
ale trzeba ! Lc z y ć się z tym, że
każda z tych spra w j est pilna.
strony na.leżałoby
drugiej
Z
przypuszcz<ić, że zapotr·z ebowanie na proce naiktadczą będz' e

I

czej

W

się zwięks zać. Stąd kon ieczność
rozwijania chałupni.otwa.

zagadna wczorajomawia1110 watne
er.ie n.ieZ1WYkle
niTo
szym posledzeniu Rady Kol>ie t
Pod przewe>dn'.ctwem M. Wąs o 
naI,adzie w zię:i
wiczowej. W
pc·zedstawiciele Wycfr..iaudział
łu zat rudnienia, Wydz'.ału Przemysłu ora" spółdzielczości . Obecny był przedstawiciel KŁ
PZPR J. MatyjaszczyJt.
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Dzień Pracownika Służby Zdrowia
+ Z udziałem ministra zdrowia uroczystości w AM

+ Przekazanie nowego gmachu
farmacii

+Święto 34 tys. pracowników
służby
W

zdrowia

łódzkiej

Akademii

Medycznej

odbyła

Pracownika
Dnia
z okazji
uroczystość
wia, połączona z przekazaniem władzom
Na
cmachu Wydziału Farmacentycznego.

się

Służby

uczelni

wczoraj
Zdronowego

uroczystość

tę

przybyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z ministrem praf. dr J. Kostrzewskim I wiceministrem doc. dr M. Slimiejskich I partyjnych
wi6skim, przedstawiciele władz
z wlceprzewodn.lczącą Prez. RN m. Lodzi - s. Wąsowlczo
wą i ZO Zw. Zaw. Prac. Służby Zdrowia z przewodniczą
cym prezydium - dr H. Swatem.

Wydział Farmaceutyczny Aka.
demi! Medycznej w l'..odl.I, jako
pierwszy tego rodzaju wydział
po
pracę
w kraju rozpoczął
wyzwole.nlu. Obeonie kompleks
wydziału
11machów
nowych
oflcjalnie
został
przekazany
Zabierając
uczelnl.
władz<>m
głos, minister Kostrzewski podkreśli! odpowiedzialną i trudną
rolę farmaceutów we współcze.
90ej służbie :lldTowla. Pootęp wle
dzy i orga<n~za<?tlł spoleczeńst wa
sprawia, źe sens ha~a wypisałódzkiej
nego na sztandarze
uczelni - „Salus aegr-0ti supredzisiaj
powinien
lex",
ma
„Salus homini suprel>rzmi eć nauezyma lex". Od czasu gdy
clele obecnej generacji studentów samJ kończyli studia, zm ieniła się nJe tylko wiedza l warunki pracy. Zmieniły się je'

eo~
WISŁA

CDZIE
,,Pierścień

ksi ężnej

An•ny" od la1 1a (1Po1.) godz.
10, 12.:s, 14.31!, t7, le.ao
- nieczy1111De
„Złoto MackenWOLNOSC ny" od lat 14 (USA) CodZ. 10
12.30. 15. 17.30, 20
„100 karal>Lnów"
ZACHĘTA Od lat 18 (USA) god~ 10. 12.30.
15. 1'1.30. 211
Tylko d1a ktn
STYLOWY
„Sceny myśliw
studyjn~h:
s,kie z Dolnej Bawarii" (NRF)
od lat 18 god?.. 16. 18. 20
„Skradzione pocaSTUDIO lat 16 (fr.) itodz.
łunki" od
17.15. 19.30
ADRIA - „Dzie~zyna o ziela~ 16
oczach" od
lonych
(.an;g.) godz. 10, ]J2.GO, Hi, 117 .30.
20
„InwazJa po~woTATRY
rów" od lat l•l (ja,p.) gl)"dz. 10,
Bajlka: .. Sroc2:1ka zło
l<2. 14.
dziejka" gooz. 15, 16. ,.Danc\,n.g w kwaterze Hitlera" od
la·t 18 (poi.) godz. 18. 20.15
CZAJKA - „Dwaj pa,noW'!e be1
parasola" (rum.) od lat 16,
ito<lz. 17, 19
DKM - ,.Jeśli Miś wtorP.k, te>
jestdmy w Belgii" (an.g.) od
lat 14 "'""'· 18. 18 20
„Słoń MaruENERGETYK
da" (a'ng.) od Lat 111 .godz. 17.
(!·r.)
„życie, m l1ość, śmierć"
od lat 111 godz. 19
KOLEJARZ - „Old Surehand"
c.Ju.g.) od Lat 11 godz. 17, 1'9
.,Boom" cang.) od Lat
ŁDK 18 ~diz. 1'4.30. 17. 19.łS
„Pan Dodek" od
GDYNIA lat 11 (Pol.) godcz:. 10 0 ll. 14,
16. 18. 20
DALKA - „ostatnie wa·kacJ~"
od lat tł (radz.) rodt. 111. 11
,.Heroi'!'la" od lat 18 (NRD)
godz. 20
,,Operacja Betitrad"
t MAJA
od lat 1ł (jug.) codz. 16, 18,
20
WŁOKNIARZ

DZIBNNIK ŁÓDZKI nr 83 (7055)

zaplainowano
ch.alupruikóW
o 300 osób. Do tej pory u.da~o
s :ę zagw;iir antować pracę 80 kobie-tom Istnieją dalsze możEwości 2l3t·rudr_ien\<J C>k. 100-150
osób w Spótdzie:n1 „Poligrafiiprzy klejeniu torebek.
czna"
o odpowiednie
tyLko
Chod1'i
rozdzielnię.
na
p om '. e swzen'. e
Zr zeszenie Cha,łupntków s~koll
obecmie 22 kobiety, które będą
sztuczne
wykonywać
mogły
kW: a ty.
Istnleje potrzeba zm ian niektórych prz.episów niek.orzystnych dJa chalu.pnlczek, dotyczących m, in. zagwa<raintowan :a :m urlopu, pomocy w ruipraw'.e maszyn, w o t rzymywan iu oozieży ochronnej itp.
Po ożywi-0ne 1 dyskUSi<i Rada
Kobiet posta·nowiła, opracować

zadania. D~ś lekarz przy nie.
farmawspółudziale
zbędnym
ceuty I całej rzeszy powstałych
pracowników spo!epznej słuźby
zdrowia, nie może dbać li tYl·
kD o zdrowie chorego, ale o
zdrowie człowieka jako takiego.
Rola farmaceuty n\e ogranicza
ale do
się Już do lecznictwa,
jedziałalności profllaktyc~nej,
10 miejsce jest w służbie sanitarno-epidemiologicmej, jak I
w pozostałych dziedzinach sluż
by zdrowia.
Uroczystośc! w Aka4emll Medycznej w Łodzi stala się niemomentem
centralnym
jako
Pracownika
Dula
obchodów
Slutby Zdrowia w Lodzi I woW wielu placówjewództwie.
kach służby zdrowia odbyły s.lę
u.roczytakże wczC>raj IokaLne
stoścl. I tak dla przyltja<iu w

Szpitalu im. Biegańskiego od.
EOdczas
by.ta się uroczystość,
której kilkudziesięciu pracowników szpitala otrzymało przyznane przez FJN odznaki za
a kilka osób
społeczną.
pracę
honorowe odznaki PCK. Otwarilus-trującą
wystawę
to także
pr<icowników
zainteresowania
szpitala w wielu d.z:!edzinach plastyld, fotografiki 1 in.
(er)

~ KIED~f
ŁĄCZNOSC" -

nieczynne
„WinneMŁODA GWARDIA tou w DolLnJ.e Smleircl" od
lat l'1 (jug.-NRF) godz. 10, IS,
14. 16, 18, 20
„Mój pies Wulkan"
MUZA od la·t T (radz.) godz. 16, „o.
powieść d-O poduszki" od Lai
16 (USA) godz. 17.45, :I.O
OKA - „Szale·nlec z IV laboratorium" (!r.) od I.at 14 g.
IO. 12 14, 16, 18. ~
POLESIE - „Abel, twój l>rat"
(.oo!.) od la't 117 g. 17, „Gang
(duński) od lat 16
Olsena"
godz. 19
POPULARNE - „Romeo 1 Julia" (ang.) od la·ł 18 iod.z.
16, 18.45
„Gwiazda
PRZEDWIOSNIB Południa" (ang.) od lat lJ1 g,
15. 17.30. 20
„BLtwa nad Nen!t•
POKOJ wą" od lat 14 (ju ,gosł.) godiz,
15.45, 19
PIONIER - nieczynne
REKORD - Zestaw ikrót'lco.me.na!llki i
Osńą.gnięcia
tra~owy:
,.Konwertory'',
te.chin ~lk i
;,Dalej,
„Bioelektryczność",
szyfbc:ej. celn iej" godz. 1.015.30 non st-op, „Mózg" od Lat
l4 (fr.-wł.) godz. lli.30, 17.450
20

„w k -r61estiwle DuROMA cha Gór" od lat lQ (ju.g.) g .
IO, 1•!.30, 13.15, „Pojedy•nek w
('USA) g,
słońcu" od lat l6
1.5, 117.:MI, 20
SOJUSZ - „S.m i erć India•nln,a''
lat 1[ (rum.) godz. 117,
od
„Ko,cha<l" od lat 18 (s21we.cLzlki) ,goo~. 1'9
STOKI - „Miecz dJa króla" od
J.a,t 7 (USA) ,godz. 16, „S,pa-rta1kus" od 'l at :6 (USA) g. 18
AWIT - ,.Shalako" od lat 1"ł
god<z. 10. 12.IS. 14.30,
cang.)
17, 19.30

tym

zwiększenie

d zielc zość

roku

il-0śc;

Lodzi

9

m. Lodzi
zaopatrzenie
Przedświąteczne
Lodzi jest w ocenie władz miasta macznle lepsze niż w ub.
świątecznych
Typowo
roku.
wędlin mamy otrzymać w sum ie 820 ton, o 13 proc. więcej.
(bez kości, z
Będą to szynki
baleron,
i gotowane),
kością
i biała k i ełbasa supolędwica
rowa, której 210 tan powinno
Ponadto przygotowystarczyć.
wano 80 ton szynki konserwowej. Drobiu jest pod dostatkiem
przygotowano
- na kwiecień
276 ton. Ryb - 481 ton wobec
418 w ub. roku. Również n ie
powinno zabraknąć kawy, której jest o 43 proc. więcej. Niestety, opóźniają się dostawy po.
marańcz, ale z;naczna ich część
powinna nadejść przed święta
mi. Dodatkowo 1'..ódf otrzymała 50 tOll! śledzi, 40 ton filetów

Jtonkursu
Og6lnopobkie10
na Grafikę Artystyczną, którego plon obejrzymy w Galerii w
Parku Im. Slenklewlcca. I JeśU
Jut jesteśmy w tych reaionach
warto
sztuki, zasygnaJ.izować
sesJt Kluba Fo~ratll PraaoweJ, p0111czoo11 z koo.kursem na
najciekawsze fC>togramy dotyczą~e naszeco miasta.
Jak zwykle w bogatel o~ra
w
wle l - można sa,dzlć
twórczej atmosferze, przebleca"
będzie VI Ogólnopolski FeaUwal
Poezji (2ł-Z6 maja). Uczestnicy
fHttwalu, podczaa które«o wrę.
cz1>ne zostana, nagrody poetyckie, spotka.ją się z czyteluikaml w wielu klubach, 4wietllcach
l zakładach pracy.
Festyn Teatralny
Wio3enny
przygotowywany w Hall Sportowej przez środowisko aktorImprez
skie, rozpocznie cykl
którego
teatralnych, w skład
wejd" m. in. premiery nowych
sztuk. z kolei zespoły amatorskie wystąpią z galowym koncertem na Estradzie Rol>otniCzeJ
w MzDK „Pałacyk".

DYZUR'I APTEK

przygomuzyczne.
środowbko
towało
Trzeba zwrócić uwagę na koncerty kameralny I s)'Dlfoniczny
na które złotą się utwory łódz~
WYkGnykompozytorów
kich
W&ne przez łódzkich lnstrumen.
tallstów I śpiewaków. Finałem
Wiosny będzie koncert orkiePR
stry 1'..ódzkieJ Rozgłośni
pod dyrekcją H. Debicba w
Teatrze Wielkim.
W ramach imprez towarzyszą
cych odbędą się m. in. VI Lódzka Giełda Piosenek I Piosenkarzy, koncert laureatów v FeMuzyki
Młodzieżowej
stiwalu
koncert z cyklu
Rytmicznej,
„Jazz w Filharmonii'', wystawy „Lódzka secesja" I doroczna, fotograficzna, organizowana
przez ŁTF.
·warto więc zarezerwować sn·
na ostatnią
ble trochę czasu
Mgże ona dndekadę maja.
starczyc! nam wielu artystycz(kaU
nych wzrusze6..

DYŻURY

Slk.i.eli
II

ul.

SZPITALI

~.

KHnika Pol.·Gin. AM
dzie1nica
Sterlinga 1/3

Sródmieście.

ul.
H. Wolt dzielnka
34
ocaiz z dziel·nicy Po-lesie, porad111 ie rejonowe Al. I
Maja 512, Kasprzaika '111, :>rebr zyń.sk.a 75.
Szp>tal lm. H. Jordana - ul.
d7.iellllica
Przyrodnicza 7/9
Wid,zew.
Chd.rur.glia południe - Szp\tal
(Ke>pcińs:kieBa,rll>dkiego
i•m.
Szpltal im.

Ła.giewmCika

Ba~u~y

~o 2!!)

Sz1>!hl
Chi!'urgia północ
(Ke>pcińS'kieBa·rlliickiego
~m.
go :12)
S~ital
ChlrUTg!a u!'azowa (Drewino'WRa<l'liń!lkiego
im.
ska 7'3)
Im.
S'ą>\ta I
LaTyn gol<>ł(b
P irog<YW.a (Wó"iczańska 195)
tm.
Szpital
Olralistyka
Jonschera (Milio111owa 14)
Chtrurg1~ I laryngologie dzle·
Pedlatrll
In9tytut
clęca
(Sporna 36/50)
Chirtttgla 9zczE;kowo-twan<YWa
- Srpiba<l im. Ba.rlkkiego (Ko.p
clńSlkJ!ego

~)

TOlklsyikologi a - l!JJ!ltytut Medycy.ny Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA
1'focna pomoc lekarska stacji
Pogotowi a Ratunkc>Wi!eo orzv
ul. Sienkiewioza 237, tel. 666-66

D

Atrakcyjny prOl'J'am

I Klinika Poł.·Glin. AM
ul. Curie-Skłodowskie.i 15
d"llie1nica Górna ora'z z d;r,!elnlcy :E'o<lesie z porad'l"li rejonowych Gdańska 29 i Fornail-

zbędnych

pomi esZC1Zeń

dla
nych
n2'kl.ad-czej.

r012Jwoju

k~niecz
ł)rodlł°kcji

(Ku.;

Zposiedzenia Prezydium RH

prace
Zakoilczyl jut swoje
Komitet Orga.nizacyJny ID Łódz
kiej Wiosny Artystycznej, Wyciągnięto wnioski z doświadczell
lat ubiegłych i tym razem zdeIo·
cydowano skupić uwagę
dzlan, a J gości z innych regionów .k:raJu, na kJllrn czoJowych Imprezach. Skrócono też
BĘ
cz.as trwania Ul Wiosny.
DZIE ONA PRZEBIEGALA. W
DNIACH 2%-31 MAJA.
To ~więto kulturalne zainaucurow&ne zostanie bardzo ciekawą sesją naukową, z udzl.a·
Iem wielu krytyków :& zagranicy, zorganizowaną z okazji 40lecia !stulenia w Lodzi między
narodowej kolekcji sztuki noSztuki
Muzeum
woczesnej.
sesji
przedstaw! w ramach
wystawy
znaczące
dwie
dokumenty"
„Grupa a. r.
„Sztuka XX wieku w
oraz
muzeum".
łódzkiego
zbiorach
z wielkich imprez dotyInną
finał
będzie
plastylci
czących

Kl.llń.sklego le<!, Pl. Pokoju 3,
Piotrkowska 67,
Felińslciego 1,
Obr. Stalingradu 15, Lima·nowsklego 1, CieszkOW9klego s.

wr_,!C>Ski mające na celu cz:.agwa„
rantowa.nie koniecznych upraJW•
nleń dla chałupniC'l.ek. P-OSfluluje s : ę aby wyoofa'l"le z preemaszyny mogła -Oita'zymysłu
mać spółdzielczość na potrzeby
chadupnictwa. Dl.a rozładowania.
surowcowych, zwła
tmdn.OŚOi
twor>Zyw S211Juozs:ocza bMJku
nYch Rada Kobiet widizi możlii
przekal2:ywar.ia z zakła
wość
dów produkcyjnych nl..epo<trzebnych odpadów surow{)OW}'ch i
Na przykład duże
ol>B>kowań.
suorwców wtórilości talk;.ch
pN:ek,azywać
mogłaby
nych
także
Poparto
.,Gumówka".
do Wydziału Spraiw
wru~C>Se.k
Lokalowych o pNymainie nie-

!'-------------------------------

1----------------------------Pod znakiem Wiosny Artystycznej

TELEFONY

Informacja telefoniczna
o.1
Strat Pożarna 08, 666-łl, 595·5$
499·99, 251-71
09
Pogotowie Ratunkowe
Pocotowie MO 01, too-oa, iOt-00

MAŁA

Tańca

dziećmi. w zględnsi e opiek ującym
się chorym . cz.łonkam i r od.zilny.
OgrC>mna w i ększość chału.pników
to kobiety. Na 2220 osób ~trudn lonych w produkcji ookład-

Pieśni

w

Chałupnictwo jes t jedną z form
p.ra cy, która um oiJ.1w;a zar o bk o w a n :e kobi etom oba.rcze>nym

Po kilku latach
od swej ostawizyty,
tniej
Państwowy ZeLudowy
spół

że

np. wzrasta aktywność „koników" przed kinami i handlaPKO.
sklepu
sprzed
rzy
„Cinkciarze" WykorzystUJI\ mak
symalnle ostatnie dni koniunktury. Obiboki i n-ieroby zi:arniane m. in. z pijalni pl·
do„.
wa, zdradzają ochotę
podjęcia pracy. z taką ofertą
z nich w
jeden
wystąpił
Komendzie !110 - 36-letni odotychczas
cierpiący
sobnik,
na pracofobię.
pozyty-wny objaw.
Jest to
Zaczyna się ujawniać niepokój l lęk w~ród pasożytów
spOłecznych. „Kwiaty asfaltu"
t.atwn
cznją slę zagrożone.
przewldziec!, że będą usiłowa
ły Jeszcze ata!cować, ale bę
dzie to atak obronnej natury,
w rosnąrym poczuciu slly nastroo
ze wszech
rastającej
ofensywy,
z. TAR

Zącle

Lodzi

Chalupni~two szansa dla kobiet

„Kwiaty
asfalt11''

„

Komunikat

MO

którym między 1
br. propo.nowa,no
towarowych
talonów
wartości 100 I 50 zł lub zapłatę
talonami przy zakupie towarów
w POT „Uniwersa!" lub w jego
okolicy, proszone są o zglosze.
nie się do KD MO Wi dzew (Wy.
soka 45), pokój 24 w godzinach
8-15. .
Osoby,

I 8 marca
kupno

I

80

świetlic

W Ło'd:i.~ tsbnieje
świeNic blOlkowych,

wadzą

w

olkoilo SO
kt6re, prom iejs,c·u zamies2lkania

dzi abilność
ożywioną
ną. Zna}dują się one

kultu~ail
przeważ

n ie w ' sute ren.ach. 7. któcych
Na
wypr<>wadz.01110 lokatorów.

t 10 ton w~bó'IV
czekoladowych.
Prez. RN m. Lodzi zobowią
zało Wydział Handlu do przygotowania analizy zaopatrzenia
z uwzględnieniem porównania
stoprzydziałów dla Lo<l.zl w
sunku do in.nych miast. Sprawy
te będą omówione podczas kon.
ferencjl, która ma odbyć się w
naszym mieście, z udziałem miwewnętrzinegG
handlu
nistra
oraz przemysłu spożywczego i
'
skupu.
Prezydium zapoznało się rówcen.
nież z aktualną polityką
Kom isja Cen dokona do czerw.
ca l>r. weryfikacji wszystkich
cen artykułów przemysłowych
pro<iukcjl przemysłu drobnego.
rozpatrzono 2800
Do tej pory
spraw. Różf!ice w cenie w cią
bieżącego ro-ku na
gu całego
tych artykułach dadzą obnl~ę
sięgającą 76 mln zł. Dotyczy to
artykułów
wszystkim
przede
dziewiarskich I pończos~nlczycn.
Do weryfikacji pozostało jeszcze
W toku
okolo 2 tys. pozycjt
jest takte weryflkacja cen na
.
artykuły rolno-spożywcze.
z ma,k,re-11

•

L

Prezydium Wpro•
Lodz.i, na wz.ór
Wrocławia. dwa rodzaje usług:
masaż lecznlezy calkowUy lub
częściowy w cenie 30 I 10 zł.
UslUgl te świadczy Zakład Ką
ul.
pielowy „Zdrowie" przy
Z_9r<YWia
Wodnej 25. Wyd2.ial
opla'
część
uiszczał
będzie
zgod-nJe z przystugującyrni ulza
gami dla ubezpieczonych
p.r-iez leka•.
masaże przepisane
(ku)
rzy rejonowych.
zarządzeniem

wadzono

w

+

W związku ze lledztwem
Badania
Komisja
Ok r ęgowa
Zbr<Xtnl Hitlerowskich w Lodzi
poszukuje osób, które przebywały w h itlerowskim ol>ozie w
Niewiadowie, pp w. Brzeziny 1
mogą na ten temat udzielić informacji. Osoby te proszona SI\
o zgle>szenie się (osobiste, teledo
pisemne)
lub
foniczne
(ul. NarutoOKBZH W Lodzi
wicza 54, pC>kój 14). Tel. 270-~6,
w godz. i-14.
pnedstawienlu
w
Dziś
„Aidy" w Teatrze Wielkim w
pal'bii tytułowej wystąpi solistka warszirwskiego TW - Bote·
na Kinasz-Mikolajczak.
Kolejne losowanie premH
pieniężnych dla właściciell premiowych książeczek PKO dl.a
Lodzi i województwa, odbędzie
o godz. 9 w sali
się 16 bm.
PKO OW (Al. Kościuszki lS).

+

+

+

z retyserem
Spotkanie
FedaWacławem
„Semafora"
kiem oraz projekcja !!!mów, o
godz. 18 w Kluoie LK (Piotrkowska 135).
opieki
punkt
Poobiedni
nad dzlec!ml przy Zł'.. LK (Piotrpowo.
z
kowska 135) nieczynny
du ferii s:<ko!nych.
„Alkoholizm Jako tródlo
konfliktów między ludźmi"
prelekcja mgr Danuty Duraj, o
godz. 17 w LDK (Traugutta 18).
Repetytorium Języka rosyj.
1klego dla kandydatów na wyż.
sze uczelnie - zapisy przyjmuje Zł'.. TPP-R (Narutowicza 28),
tel. 258-74 w godz. 13-18.
„Od projektu do realizacji na przykla.dzie „Damy Pikowej" Piotra Czajkowskiego" wystawa z okazji Międzyna.ro
dowego Dnia Teatru, czynna do
22 kwietnia l>r., w LOK (Traugutta 18).
osoba, która utraciła zegarek na rękę w okolicy ul.
Przybyszewskiego I Przędralnia
nej w lutym l>r. proszona jest o
przybycie do KD MO Widzew
(Wysoka 45) pokój 45, w godzi•
nach 8-15.

+

+

+

+

+

· blokowych
terenie dzielJnicy "Łódź-Górna "
114 te.go ty,pu ,p!.acówika·c h ReKuMu·ry Pr•z. DRIN 20<rpow.
uniw~rsytety
g.aniz-ow.ał
i irt u d ia wych01Wania
s~echne
es'l etyczn~o. (j. kr.)

!~a~
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•·======·==
Il•i OGŁOSZENIA
NOWE RODZAJE OPRAW
DROBNE
Ili
DO OSWIETLENIA MIESZKAt\J
Ili SPOŁDZlELNIA

·----------·

•

I J..OKALI ROZRYWKOWYCH I

-

Leka.ny
Specjal:l.stów "Zdirowie"
AJ.. Kości.uszki 6'I leczy
i operuje żylaki! kończyn
oolnych,
wykonuje za-

i.~ KINKIETY i LAMPY STOŁOWE l1iB;~::~~€

\\\

1
-1=~:CHODNlA
Bhtsze

do

Ili

Informacje

tel.

Skórno-

~ miniaturowych świetlówek BW i 13W ~ ~l~J.~~~j

•\\

U
\
•

I({
•111

„1-1

sWIETL0 WEK

ż

U YTKOWANIE

Il•i

JEST TANSZE:
r

~WIETLOWKA 8 W - ŻAROWKA 40 W

~~~~nuJ~~~:;i~~~o~:

1•1 ~1fa!E:~:1.~~~~f
1. 1 ~~~;,() ~16 '1., ::S ~
styczne

ŚWIETLOWKA 13 W- żAROWKA 60 W
OPRAWY ŚWIETLOWKOWE Z KLOSZAMI

•

DZIALKĘ zalesi<oną

JJJ

•

~

Ili

825 m

111

~m
z_og~~= {v~~~~
- sprzedam. Mieszkan!e

Ili

wolne. Tel. 29'1-00
DOM 10-i:abo<Wy w

Ili

DOMEK drewniany do
ro2lbiórki sprzedam. Nowe Zlo~no, Czołgistów 49,

Ło-

• ~~ ;01~%':.1a*!.i. 58~-~2

„ELEKTROSPRZĘT"

Biuro Sprzedaży Sprzętu
i Porcelany Elektrotechnicznej
Warszawa

eo..--"--"-____
Srebro -złom. .
!Io..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1

Andrzejów)
lij)rzedam.
Te1. 246""7
11195 g
DOM plętr01Wy, drewnia-

SPRZĘTEM OśWIETLENIOWYM.

,

28

111 spo<!arcze
kw.,
:z.a.budowania
go(!przy stacji

OPRAWY I SWIETLóWKI MZINIATUROWE DO
NABYCIA w SKLEPACH
ELEKTRYCZNYM

• EO

specJali-

tel.

METAPLEKSOWYMI ZAPEWNIAJĄ PRZYJEMNE,
ROZPROSZONE I BEZCIENIOWE OŚWIETLENIE.

\\\

przez

1

1

•1 1

nych i leczy bezpłaitnte
LEKARSKO•Kosmetyczn a
Spółd.zielnia Pracy „IZIS"

8

w_i_·ad_oon_<>ś_ć_.Po_goo_z_.~~

• POŁOWĘ ud<t.iału

Ili

talksówki „Moskwi<:z 408" sprzedam,
An-toniewska
29a - Widzew

• • = • = • = • = • = • = • = = = • = • = • D O G - czarna suk.a,
rooowa.dem (ułoeona)
sprzedam, Tel. ł23-9l

kupują

Lódł.

r

oL .laracza 1
ul. Lutomierska U.

Dyrekcja

w.

ł

Samorząd

Wróblewsklegc>

zawiadamiają,

Chehmów,
Ra.dogoozcza

ZAKŁADOWEGO

FUNDUSZU

sklepy

11 ~rn Christiana"

MIESŻKANCY

PODZIAŁ

w

dać

Robotniczy ZPJ im, Gen.
Łodzi,

ul.

że dokonują wypłaty

z

Zgierza,
Helenówka,
s,prze-

motgą

makulaturę,

zlJoi;ytą

odzież i zela.z.o w Spół
dz:eJlni „SUROWIEC", ul,
:z,gierska 221
31.23 k

RADIO
samoch<>dO'We
Hipoteczna 119
Stern-Ra!llye" nowe sprzedam. Tel. 585~8
nagród & fun-

za rok 1970. w terminie od GARAŻ składany ku.pi~.
ote1'ty
„7~31"
Pt asa,
dnia 1. IV. do 30 kwietnia br. Po tym terminie Pie><t~kow.ska 96
roszczenia l reklamacje nie będą uwzględniane. KOMPLET skórek - ła·p.
k.l ika•r&kuk>we kUjpię.
OJerty
„7a95"
Prua.
PiotrkO<W&lta 9G

duszu

zakładowego

----·--- ----

MONETY cO.Oe,
l'lare
(nie01l>iego.we) oraz odznacze.nia - do zbiorów
kupię.
Ofe.rty llstow•ne:
Radom l. ;JtTytlta pocz...
tOIWa 8
1836 k
„W ARSZA WJS !OO Cootnlbi"
&pr:redarn. Rz.gD'Wska ~b
skle.p ~o.żywczy_ _~
„1'R~ANTA 8011''
(silD'ilk: 601) &prze.dam. 40.0UO
Tel. 297-49, Palbi.ainkka j.o5
8ll8 g
zł.

Dzłś~Radio-t-'le~jt.
CZWARTEK, 8 KWIETNIA
PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.05 „Noce ł dnle"
~ragm.
10.25 Spiewa Chór
Szwajcarii Włoskiej.
10.50 W
kręgu filozofów fe!. 11.00 W
poszukiwaniu
przeboju.
11.30
(L) „Dedykujemy II zmianie".
11.50 Poradnia Rodzinna.
12._05
z kraju 1 ze świata. 12.25 Ryt-·
my l melodie.
12.45 Rolniczy
kwadrans.
13.00 z życia zw.
Radz.
13.20. Melodie ludowe.
13.40 Więcej, lepiej, taniej. 14.00
Wiersze K. Masłowickiego. 14.10
Fr. Liszt Poemat symfon,
„Tasso". 14.30 .,zagadki muzyczne". 15.00 Wiad. 15.05 Godzina
dla dziewcząt l chłopców.
16.00 W!ad. 16.05 z. Janukowicz
śpiewa
romanse M. K. Ogiń
skiego. 16.30 Popołudnie z mło
dością. 18.50 Muzyka i aktualności. 19.15 Z księgarskiej lady.
19.30 Nowa muzyka. 20.00 Dzlenn!k. 20.30 „Moja Italia" - kon·
cert.
20.47 Kronika sportowa.
21.00 „Ze Izami I gniewem" aud. 21.30 Koncert życzeń. 22.00
Koncert. 23.00 II wydanie dziennika. 23.10 Przeglądy I poglądy.
23.20 Przed mikrofonem Art Tatum. 23.30 Rewia piosenek, 24.00
Wiad.

18.30 Ekspresem przez świat.
18.35 Mój magnetofon. 19.00 Pisarz miesiąca - w. Zukrowski.
19.15
O
ojczyźnie
śpiewają ..•
19.45 Polltyka dla wszystkich.
20.00 Blues wczoraj 1 dziś. 20.25
Coś w tym jest rozmowa o
filmach. 20.40 Gdzie jest przebój? 21.05 Tylko po hiszpańsku.
21.20 Człowiek I jego zawód.
21.40
Przeboje
esperantystów,
21.50 J. S. Bach - Msza h-moll,
22.00 Fakty dnia. 22.08 Z nagrań
Edith Piaf. 22.15 „Kilka dni w
Reno" odc. pow. 22.45 Muzyczne marzenia. 23.00 Nlezapomnlan_ą recytacja Jan Swiderski. 23.05 Collegium Muslcum
- Alla Pollacca. 23.50 Na dobra.
noc śpiewa Anna Marchettl.

PROGRAM li
9.30 Wiad. 9.35 Nie ma ma·rgl.
nesu. 10.05 Ko.ncert. 10.25 „Dwie
głowy ptaka" fragm.
10.45
A. Bruckner IV Symfonia.
12.05 z kraju I ze świata. 12.25
Sonaty dawnych mistrzów. 12.40
(L) Komunikaty. \2.45 (L) „Wio-.
senny egzamin sprawności" rep. 13.00 (L) Popularne melodie. 13.30 (L) Nasz komentarz.
13.40 „Przy kawiarnianym stoliku" - fragm. pow. 14.00 Wiadomości.
14.05 Muzyczny atlas
świata. 14.35 Przegląd czasopism.
14.45
Błękitna
sztafeta. 15.00
Koncert
popoludnlowy.
16.00
Wlad. 16.05 Tramskrypc.te I parafrazy muzyczne.
16.45 (L)
Aktualności łódzkie.
17.00 (L)
Muzyka ba·rokowa.
17.20 (L)
.Fragm. pow. pt. „Portret królowej". 17.40 (L) „Melodia, rytm
i piosenka". 18.20 Widnokrąg.
19.00 Echa dnia. 19.13 Lekcja jęz.
ros. 19.31 Książki, które na was
czekają.
20.01 Gawędy z dziejów muzyki Bela Bartok.
20.26 Zwierzenia wieczorne. 20.41
Koncert
rozrywkowy.
21.10
Chwila poezji. 21.15 K. W. Gluck
- „Orfeusz I Eurydyka" - opera. 22.00 z kraju i ze świata.
22.30 W!ad. sport. 22.33 Kalejdoskop melodii. 23.15 Horyzonty
muzyki. 23.50 Wlad.
PROGRAM

m

12.05 Z kraju 1 ze twista. 12.25
Koncert. 13.00
Na lubelsklej
antenie. 15.00 Powiedz o tym
ludziom gawęda.
15.10 Muzyczna sztafeta. 15.30 Ekspresem
prze7. świat. 15.35 Szeptem do
mnie mów - rep. 15.50 Arie 1
pieśni. lG.15 Powracająca melodyj~a „Male zielone Jabłusz
ko". 16.45 Nasz rok 71.
17.00
Ekspresem przez świat.
17.05
Quodlibet.
17.30 „Kompozycje
na cztery ręce" - odc. 17.40 E.
Grieg - suita w dawnym stylu. 18.00 Nieznane o zna.nych.

TELEWIZJA
PROGRAM I
9.00 Teleferie: „Nasz ~osób
na śru1ok!" film z serii:
„Bella i Sebastia•n" pt. „Ol>Lawa" odc. 3 (W). 1~.20 Po.li-tech-

n!Jka TV: Fley<ka roik I ty.ka (z Gdoańska). lli.$11

st&•
Po.li•
tec.Jmika TV: Fizyka - ro•k I.
DynamLka ci.a'ł.a s21tywneic> cz. I (z GdańiSka). 16.30 Dziennik f:W). 16.40 Teatr Ml-0dego
Widza: .All1'lla Korta i Tadeusz
Nowa'k - „Gniewko, syn rybaka" część I - „Zdrad·a" (wz.no.
wienie) (W), 17.40 Poli.gon (W).
li!.10 Wiadoomości d nLa (Ł). 18.25
Ro.:z,mO'Wy o 'ltsią:!Jk.ach
(W),
18.40 Po.!Slka p.ieśń artystycz.na
- cz. VI (Z Ło<!zi). 19.15 „Przypomi·namy, ndzlmy" ('W), 19.20
Dobranoc - „Baśnie I waśnie"
(odc. i3) (W).
19.30 D:z,lennLk
(W). 20.05 Tea>tr Sensacji: Wladyslruw Orłowski „Spektald
w te-a.trze Fe>r<la" (W). 2'1.111 RecHa~
'P!osen•kars'ki
Andrze~a
Dąbrowskiego (z KatO'Wi,c). 7.1.45
Refle,klsje (W). 22.'!S Dz~enin11k
(·W ). 22.35 Polllteoh'ni'lta TV FizY'k,a rdk I (p<l'W't. z G<lań
i;<ka). 213.10 POllitechn·ilka TV
Fizyka rOllt I
~owt. 1 Gdań0

&'ka).

lewizji cza.111Hl•białeJ I koloro•
wej". Po pierw11Zych Próbach
z programem kolor<>wYm do•
szedłem ci.o wnicnku, że producent wprowadził mnie w błąd,
bo Beryl nie od.tworzy obrazu
kolorowego. C2y wob~ tego
mogę zwrócić na.byty telewizor,
wl'Jlllędnie żąda'ć innego dostc>sowa.nego ci.o odbi<>ru kolorowej
ielewizj11
ZALEŻY JAKA PREMIA
RED.: ze zna;jdują-cych slę
KRYSTYNA K.: Na pocza~ll na rynku telewi'W.rów
i:aden
grudnia pDprosiłam dYrekto;ra, n.ie jest ,przystosCl'wany do odabym mogła rozwiązać umowę
~iera<n!a lkolorowej telewizji na
o pracę, za obopólnym porozukolorowo. OdJbiór na kol<>rowo
mieniem, gdyż trafiło mi się o · wyima.ga spec,Jalnych <><1pow1ed:
wiele lepiej platne zajęcie, Wv· !lliO dre>!!{Ch l skompllkO'WaJlYCh
mówienie moje przyjęto, ale w aparatów, •kitórych na razie nie
trybie 3-miesięcznym. Po 2 tY•
produkujemy. Jec1nak „Beryl"
godniach podjęłam jednak pra- i JJnne telewizo,ry oprócz pr<>·
cę w innym zakładzie, zaś z no~ra.mu czarno~blałego mogą od·
pr7.edniego otrzymałam zawiado- bi.erać i pir-0gram kolorowy, aJe
mienie, że zostałam zwolniona
oczywiście na czarno.
Stąd też
ze skutkiem natychmiastowym, produ<:enci „Beryła" zamieści
gdyż
sam<>wolnle
opuściłam
li w iinstNJ.lt'Cjl zdanie,
które
pracę.
Czy w takiej sytua,cjf
wywołał<> na
Panu wrażenie,
maJID prawo domagać sle WY'Ułll
ze jest to aipan•t UJ!lJiwersalny,
cenia mi premii za IV kwartał?
ohoć ba,kieg 0 Jaik dotąd nikomu
nie ud,ało się jesroze wyiproidu~
RED.:
Ponieważ
zwolnienie
kowa<:.
i;ię iprzez Pa·nią z pracy ma cechy jej porzucenia, wywołuje
INNE PARAMETRY
takie &a•me skuVk! prawne, jakby 111astąpHo zwo-ln!enie dy.scyCZYTELNIK:
Pisalilłcie
ule•
pUnarne. W taJkiecj sytuacji prAtlawn<> o pogorazeniu się kawy
cownrlik traci tPraw0 do wszel„R<>busta".
Czy odlli.oalo to
ki<!-h nagród
przysługujących
skutek l jaki?
mu od układu. W Pani przy.
padku radzUlibyśmy led<nak zaRED.: z '\l:ananlem musimy
sięgnąć opinii !nspe<k>to.ra puetwierdzić,
że
Woj. Flrzeds.
cy braniżmvego związku uiwnHurt·u Spożywiczego zajęło się
dowe•go,
bo mooe premla za
sprawą jakośc1 „ROlbusty"
na
IV kwartał byfa premią reguserio i po
przeprowadzeniu
la.milllową.
nie nagrodą. WfJw·
!Próbnych naipa1rów,
które nit
cz.as ipewną jej część poprzed- wypadłr najllepied, 11kontalkta.
ni za'klad powiinien Pani wywato 1i.ę z Cenbra.111 Spożywczą
płacić.
w WarszaW1ie, w efekcie czego
ustalono nowe iParaniebry u,pa(JO
łu tego- tYr>U kawy. Wy:mienlo·
OBIECUJĄCA
też wszystkim
;relkla.llllUją
CHARAKTERYSTYKA
cym kawę t.le cua>aloną na 1,Ro·
bustę" o wiaśoiiwej ja.ko6c1.
R. E.: Na.bylem na ratv tele•
Jednocześnie
przedsiębi<m1two
w>ror marki „Beryl-101", lfdVt
po.stanowiło
ograniczyć
li.mit
dołączona do niego instrukcja
zaopatrzenia Łodzi w „Ro<bngłosiła,
łe Jest to „odblornil<
stę" tyllko do 10 proc., ustę.
przy<Stosowa•ny do ach<romatycz- pują.c ją 'bard11:ieJ poszukiwanego odtwarzaoia programu te•
nymi ,gatunlkaml. ·

no

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111m111111111

AGA! l!>OSiadacze poCdER~J:ę d.a~Ystly'C?lni; gar- UW
mec·h.a·nlcz;nych. · = · = · = · = · = = = ·
er-01uę,
111a'n nę.,
ywa. jazdów
iny. Pa'WllilkowSka, Pio.tr- Odbłyśni'ki
~etlekto.rów
'kDWSka !», tel. 247..11-0
samochod<l'WyCh,
mo.to- ffi
cy'ld1J<Wych, r<>"Wero-wych
SUKNIE Moone wypo.t y- oraz
wszelikioh innych
Czallll.
Plotrlkcvwska 38, 1amąi ,również n!e1ypoW811c~k
7988 g wych JPOlkrywam 111strzaCZYSZCZENIE dywanów 1ną po<wtotką ałumi·niową
„OCTAVIĘ" 1983 ce.~ z ooblOTem i d owlezl&- rw próżni. ~lklad Meta.
na 67.000, „ VOlliksw.agena niem, tel. 3&'1-32, 112-37 lizactli Próżni-OWej, Łódź,
19&4 - 106 tys. spr ze. Sp-nia Pracy ~Czystość" ul. Sóe~e<wioz,a 100. Kolma'll
'1'476 g
dam. Tel, ł08-4Jl

„MOSKWICZA 408" rok
•prz!..• •·m.
19611,
1p~łnie
a
Kons.ta1nitynbw
k/Łodl.i,
M<>nius:aki 51
MORRISA lllOO'' sp-rzedam. Wiadorno.;ć Wysrw.kieto 21L, ,po go.dz. lS

BANK

Ili
Ili
•
Ili

POLSKA KASA

uprzejmie informuje,

~
Ili
•
Ili
•
Ili

•

ie dnia 10 kwietnia br.

•

Ili

ekspozytura w lodzi przy ul.

Ili

•

GARAŻ 1114 Osiedlu Doly"Wschód, zamte.nię na
gara•± 111a Os~u Koziny
(Kaeprz.alk.a sreb:rzyńska o-koliice). Ofe'l"ty
„7495'' łlt"aisa,, Piotrlkows_k_a_96_ _ _ _ _ _ __
PILNIE
posrulk,uję ni.eo<v•<><><vv•ooLVV V)ooooooooooooooo oOOOOOOOOOOOO OOO krępują~ego ,p oikoju, mo~--_.._.. _
_ _ . ._
_ _ _ _ _ _ _ . tlriiwlie
blisko
śródmieś·
••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••u• ••••• cia. Tel. 229-31, po lS
s POKOJE, koanfo.rtOIWe,
zamienię na 2 .i: balkoJJem, I piętro.
Oferty
'rnł8"
Pr.asa Pio.~rkOIW·

Sk.a 96

'

WPISY na kursy zaoczne
(korespondencyJne), krebudowlanyc,h, konstrukc)1nych,
maszyna.
wych,
.kosztorysowani.a.
przyjmuje, szczeg6łO'Wych
informa.cji piumnych udziela
„Wiedui",
Kr•ków, Westerplatte tit
śleń

;
:
:

i

SPRAW IE

MATEMATYKA, fi>zyika,
!DJgr Niepokojczy.c'ki, tel.
533-20
87111 g
FRANCUSKI

•

Wrońskll

ZROBISZ

MATEMATYKA uczniom. S'tudenitom. Me-tury, egzamwy wst~ne.
257-S!, mg.r PluskowSki

zakupując

* pasty do

·*

podłóg,

środki

do czyszczenia
unądzeń sanitarnych
i ·kuchennych

oferowane

•

•

przez

WPH „ARGED"
••••••••••••••••m••••••••••JJ11~•••••11••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

RABKA
pr<Zyjmu:ji:
dzieci na pobyt k.limatyc1my przez cały r<>k i
w miesiąca·ch wadt.11cyjnych.
Warunki ·b a.rdzo
d-Olbre. Z!glosze<n.ia: Te·re.
sa Kościelln'i.alk, Kraków,
Me>PLSl<a 1li-bflł, telefan
225-110, od ,go<!z. 15
RABKA - prZY'}mę ddelat 2. DO'bre waru·nki. Op!e1ka ~karska.
Beda, Raibka, UL Krótka ł, tel. 116-'lą
~ k

ci <lid

PRALNIĘ

chemicmą

MONTAŻ

i na.prawe an1przyl)mę
iw
dzierżawę ten TV
wykcmttje Sp-nia
lub ipr zystą1!)i' do s:pól- ,.Kom!nla,n:"
w Łodzi.,
lki, ewent. przydmę o-cl ul. PiotrkowSka
50, teL
ut/kładów
pra~niczych 232-64
1517 k
C'habu.pn'iczo czyszczenie,
<fa'l"•bowanie kozuchów o- PROTEZY, korony - naoraz
odzieży
zamszowej. tychmiastowe reperacje.
O!el'lty
„7591"
Prasa, Pawli'k-O<Wska, Sie.nk'lew!Piiot!"kOIW.Ska 96
C·za 'Z1
11196 g

PRACOWNICY POSZUKIWANI

OPIEKI SA

Ili

--------- ----„11 1
dr

inż.

JAN

PIENIĄŻEK

DyTektor Instytutu Przemy&łu Gum<>wego
wieloletni pracownik naukowy Wydziału
Włókienniczego
Politechniki
Łódzkiej,
w1półorganizator Katedry Technologii Włó
kien Sztucznych.
Odszedł człowiek wielkiego umysłu I gorącego serca, serdeczny 1 pełen :tyczliwoici Kolega.

KOLEDZY z WYDZIAŁU WŁO
KIENNICZEGO POLITECHNIKI
Ł0DZKIEJ,

111••••••• ••••••••••• •)
Kol. Ery1tynle Lipińskiej wyTazy głębo
kiego w&p6łozucia z po-wodu śmierci

MATKI
składaJąl
ZARZĄD,

RADA SP-NI, RADA ZAPOP PZPR oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY ze SP-NI
PRACY „ZGODA" w ŁODZI,

KŁADOWA,

iill••••••••• ••••••••mll li

•

j

asortyment

towarów produkcji eksportowej
Oraz zagranicznej - za Waluty

Ili

•

Al. Kościuszki 59/61,
·111
Jaracza 6
b d
d
•
czynna ę zie w go z. 9 - 16 Ili
p I
k
0 ecamy SzerO

·111

KIEROWNIKA działu koS'Ztów 1 wyksztal:cenlem •
wyższym ekonomicznym tub średnim z wieloletnią praktyką przyjmą zaraz z terenu m. Łodzi
ZUIWA „Azbest", Łótlt, ul, Rewolucji 1905 r. nr
52. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje dział kaor •
i szkolenia.
2356-k
Dnia 1. tv. 1911 r. zmarł w Warszawie

I

•

=-

URLOPY, WAKACJE, WCZASY - już blisko!
Właśnie teraz trzeba pomyśleć o kupnie
RADIOODBIORNIKA TURYSTYCZNEGO •'
Specjalistyczne sklepy ZURT dysponują dużym wyborem
rad:ioodbiomików, które można kupić za gotówkę i na raty.
Dokonując zakupu zbiorowego/ poprzez swój zakład pracy,
korzystasz z wyjątkowo niskich rat, które wynoszą 40 zł

I

obce i bony towarowe PKO.
Życzymy pomyślnych

•

Ili
•
Ili

zakupów. „

MECHANIKOW pri!yirządów pokładowych, tokany
oraz ślusarzy za~rudnią zaraz Za'klady Państwo
we, tel, 455-6-0, wew, 37,
2216-k
PRACOWNIKOW na stanowiskach magaa:ynlerów
(maga<Zyny z art. spożywczy111i) z kiU<Uletmlą praktyką w handlu za·trudnd WPHS Hurtownia nr Z
w Łodzi, ul. Tuwima 95, Zgłoszenia należy kierować: WPHS, HurtowJJia nr 2 w Ło<!zi, ul. Tuwima 95, d'Ział kadr w godz. 7-15.
2212-k
PRACOWNIKA z wykształce.nlem wytszym ekonomicznym z dobrą znajomością zagadnl.eń zaopatrzenia w budownictwie zatrudni na sta'l!owd.&ku k!erownlczym instytucja budowlana. Pisemn~
ofe;rty prosimy składać pod nr 220'1-k w BLutte
Ogł-0szeń, Piotrkowska DS.

-----·- ----

--------- -

WYKWALIFIKOWANYC H pończoaznlków na automaty 2-cylindrowe za1trud'l!ią natychmiast z tllrenu Lodzi Zakłady Przemysłu P<>ńczosznlczego
Im. M. Buczka „Zenit". Zgłoszenia kandydaitów
przyjmuje dział kadr i szkolenia, Lódt, ul. Siertkiewicza 82/84. tel. 614-04.
2052-k

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 83 (7055)
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0 Na ul. P.alb<L8.n1okieJ 244,
(zam. w
Ste<fan K.
67...!etni
Rzgowii.e) na sktuiek nieostrorżnego zejścia na jezdnię wpadł
samoc.hód osobopod jadący
wy. Po.szkOdowa ny dozna~ powa•ilnych obrażeń i przebywa w
621 pita·1u.
lJ Przy Zbiegu u•lic Limanowkieskiego _ GrwnwalkL1Jka,
i:o-wca samochodu „Wa.rszawa"
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prizebyw.a W s:zipitalu.
R~lroraju, pow. Pio-tr-
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ososamochodu
ki.er<YWc·a
!ków,
Franciszek
„Za1Sta!V"a",
bowego
K. 7XieTzyt się czołowo z sacięża.-owym „Ził".
mochodem
„za.stavy" poniósł
Kierowca
ma1tychmi.a'9tową śmi.erć, a je1go
Natia.li.a B. zma.rla
pasażerka
w s?Jpi•taLu. Oboje byili mieszkatń·cami
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ArbiPrawnych
Okręgu
zarządzie
przyi PraCOWUlików
trażu
Zrzeszenia Prawników Polskich
- 1.500 zl. Wszysflk:im seroecz\ nie dziękujemy i zawiadamiam y,
w naiż nadal przyjmujemy
szej redakcji wplaty gotówkowe na tundus"L odbudowy zam-
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Kolo Radców
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- Czy świadek znajdował się przed
~Z!Ci~j ·!!ad !:anem!
!!Oinem pani Kent

o.

Tak, sir.
I co się wydarzyło~
Mrs Kent przyjęła rozmow41 telefo-

-

-

niczną.

Czy świadek mógł ~sły:szeć, co poprze:i: telefon!

-

~edziała

-Tak.
- Co powiedziała~

„

Tak, sir.
- W następstwie tego ślubu, Edna
Hammer założyła zamek sprężynowy na
~zwiach swojej sypialni, .czy nie tak~
- ·Tak, sir.
- Swiadek miał klucz do tych drzwi?
Harris wykazywał zakłopotanie. Burger skoczył na równe nogi i krzyknął:
- Proszę sądu, wnoszę sprzeciwi To
jest niewłaściwe przesłuchiwanie!
- Wycofam pytanie - oświadczył Mason. - Mam prawo .zapytać o to później
po postawieniu właściwego założeni a .
Burger znów powoli usiadł. Sposóo
jego zachowania się wskazywał, że był
gotów w każdej chwili poderwać się na
nogi. Mason, rozciągnięty wygodnie na
swoim krześle, z założonymi długimi nogami robił wrażenie ogromnie zadowolonego z siebie.
- A więc, świadek pojechał i:ło Santa Barbara w nocy, podczas której zostaspytał.
ła popełniona zbrodnia? - Tak, sir.
- I to nastąpiło na skutek mojej su•
gestii?
-Tak.
-:- Kto pojecli.ai ze ~wi.adkiem?
- Miss Wardngton, sekretarka: Pani
Kenta.
· - Nikt więcej?
- Nie, sir.
- Swiadek jest bezwzględnie pewnr
~ego?

sca
się

Tak, sir.

Sądzę, że świ.adek pojechał do miej-

zamieszkani a mrs Doris Sully Kent?
Chwileczkę,

Burger. -

sądu
że
Uważam,

odezwał

proszę

to

pytanie

jest wyraźnie nieudolne, nie należy (fo
tematu i jest nieistotne, a przesłuchiwa
nie jest nieodpowied nie. Co za różnica,
gdzie pojechał, lub co robił, gdy przebywał w Santa Barbara.
' Mason uśmiechnął się l rzekł:
- Proszę sądu, prokurator sam otwo•
wykazać sę
Usiłując
furtkę.
rzył mi
dziom przysięgłym, że miałem pieczę
nad całym dornem i posłałem świadka do
w
Santa Barbara, spytał go, gdzie był
c;,asie zbrodni. Dlatego mam prawo zapy
tać bardzie] starannie i szczegółowo, aże
by zbadać ten aspekt jego zeznania.
Sędzia Markham zaczął coś mówić, na•
stępnie powstrzymał się i oświadczył:
- Odrzucam wniesiony sprzeciw.
- A więc proszę odpowiedzieć na pyta
nie, mr Harris. Czy świadek pojechał do
zamieszkan ia mrs Doris Sully
miejsca
Kent?
-Tak.
- Co świadek uczynił p<i przybyciu do
Santa Barbara?
Kent.
- Pojechałem pod dom mrs
Pan Jackson z biura mr Masona obsersię
dorn. Zaofiarował
wował uważnie
obowiązek do godziny
wykonywać · swój
drugiej, lecz wiedziałem, że miał pracę
do wykonania w sądzie rano, tak więc
mu, żeby zawiózł miss
powiedziałem
Warrington do hotelu, a ja pozostanę w
celu obserwowan ia domu. Oboje odjechali samochodem Jacksona, a ja zaparkowa
takim miejscu, skąd
łern swój wóz w
dorn I czekałem tam
mogłem widzieć
dotąd, aż zostałem odciążony przez' prywatnego detektywa około ósmej lub dziewiątej rano.
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Do datk owe, posp
poc1qg1 da Ie k o b•1ez• ne

0 Czesław z., lat 58 (B'rO'll.Owa l4) uleigl przy zl>ieg.u u~c
Obr. SiaJ<i.nigra.du 1 zachodniej
IWY'padJkow; ~raimwr.ij-0>weml!. ze
wst.rząśroientiem móz.gu pr.zewie·
ziono go do S2l!>itala.
J--0.eitnie clJZiec'k,o Jatdwiiga
ul. PiękSz. WY\Pad'ło przy
nej 35 z okna .na I P· Dziew.
CZY'nka doznała ogółnych· obrażeń

z Czarn~góry

1

rr

3
ys 1aw M., na
· '
utck wypr·zedza•n.ia na skrzya.owa~~ s.p~wodował zderzenie
<te " arem '. Pojaa,dy zostaly
tU;SUkod1zone.
przy
Na ·ul. Zac•hOdnieJ
Luma.nowski ego 49-letnia Z<>fi.d
K. (zam. w pow. tęczyc.k'imJ
In.a s:killllek ra.pbo-wme,go wejścia
na jezdnię · wpadła pod samochód osoobowy. fu!ThOCy udzielii.o jej a>Cll!tot.owie
28-letni
O Na uJ. 'Vuw.Uma
Jan.usz K. (Tabrza.ń.ska 108) jadący rowe1rem upa·ct.l na jezd·nię
powailnych o.bra_teń.
d·Oznają•c
P.rzewieziono g 0 do s>;pitala.
po-w. Kutno
O w Z.ailesiu,
Stefan R.
„żuka"
kier.owca
wjechał do pr.zy<irożnego rowu.
Kier.o-wica o.ra.z jego pasażerowie - stefain c. i Jan M. doPnewnali cięilktich ol>rażeń.
wiezio.no >eh 00 S'l<pi,taJa. u.
tys
15
_
poja.zdu
szl<Odzenia
6

Korespondencja

cja Współpracy Gospodarcze j i
Jugosławia zamierza zagospoda.rować 23 tys. hektaRozwoju). Plany obejmą zaporów nie wykorzysta nych gruntów w Czarnogórze i uczybieganie powodziom, zaopatrze.
„
do picia całej Czar_
me z mch spichlerz tej górskiej republiki, której grun- nie w wodę jest
obecnie poważco
nogóry,
.
powierzchni
ty orne stanowią zaledwie 5 proc. ogólnej
nym problemem tego turystyczCzarnogórę już od stu lat nurtuje idea stworzenia tanego regionu, budowę kanałów,
kiego spichlerza w dolinie rzeki Zety na. północ od Jedróg wodnych oraz samochodowych.
ziora Szkoderskie go i na południe odeń wzdłuż rzeki
do 1975 r.
Na sfinansowani e
Bojany do Morza Adriatyckie go, Są to jedyne w Czarsporządzenie
robót wstępnych,
nogórze obszary nizinne przeważnie bagniste lub p«>tłprojektów I planów,
różnych
t
kl
ie około 1,5
mo e wsku ek corocznych wylewów tutejszych rzek szybkie zmeliorowan
celu uzyskania terew
ha
tys.
Bałna
jeziora
o
oraz Jeziora Szkoderskie go, największeg
pod próbną
ego
nu doświadczaln
h
·
•
•
h
k
uprawę różny!'h kultur, potrzeanac o zm1enneJ pow1erzc ni do 370 km kw., należąsię.
szacuje
ba 3 mln dolarów.
cego częściowo do Jugosławii i częściowo do Albanii,
stanowić będzie
że suma ta
jak się już nazywa
skim 4-5 proc. lrnsztów całej wielNa podstawie dokładnych batych
czarnogórski obszar objęty prokiej Inwestycji. Według
dań tych obszarów pod wzglęprodukcję
uzyskiwać
jektem
klimatycznym
szacunków t- które wydają si<':
glebowym,
dem
"iększą
całego
co najmniej 6-krotnie
grupa ekszani:i;one - realizacja
i hydrologiczn ym
krainie
nlż w Wojewodinie projektu miałaby pochłonąć 60pertów orzekła, że można tam
bardzo żyznej l żywiącej całą
75 mln dolarów.
osiągnąć globalną produkcję z
niemal Jugosławię.
1 ha wartości około tysiąca doJugosławia korzysta z p o m o c y - - - - - - - - - - - - - - larów. Inni specjaliści twierdzą,
•
•
międzynarodowych
organizacji
Iż wartość produkcji może być
D~
odpowiednic! J. ,J,,,f,.:'CV,,
znacznie wyższa, jeśli uprawiać w opracowaniu
1
~
~"'6Yl"'ll11
FAO (Organizacja
szeroki asortyment proJektów.
się będzie
'O ,,.J'"6.~11ro fJ'l.IDfU)r.ir
warzyw, winorośli, kwiatów, ro- Wyżywienia J Rolnlctwa) ma do
~U!J'.).CL'.11.
~
UfllRIUUw
_
kilku
w
sporządzić
br.
sierpnia'
oraz owoców.
ślin leczniczych
robót hywariantach projekt
Mogą tu powstać sady mandaBez przerwy wpływają ofiary
dromelioracy jnych na obszarze
oraz sławnych wiśni
rynkowe
finansowe na fundusz odbudo„maraska". 12 tys. ha na wybrzeżach Jejugos?owiańskich
Królewskiego w
Zamku
wy
ziora Szkoderskieg o. Generalny
są zgodni,
Wszyscy fachowcy
Warszawie. Znaczna ich część
plan melioracji pozostałych teże zależnie od struktury upraw
jest za pośredrealizowana
renów o powierzchni 11 tys. ha
można będzie w tym najwięknictwem naszej redakcji, która
przygotowuj e OECD (Organłzaszym ogrodzie śródziemnomore zajwojewództwi
w Lodzi 1
muje się organizowan iem zbiórki. Wszyscy wpłacający w sekretariacie „DL" (Piotrkowska
piętro,
96, lewa oficyna, m
winda czynna) obrzymują poza
pokwitowani em kai;owym tak•
•
pamiątże spe<:jalną plakietkę
kolejnym nukową opatrzoną
jest,
yczne
merem. Charakteryst
wp!at,
oook normalnych
iż
o g.o dz. 16 min. 03 oraz p01W.rotKolei
Okręgowa
DyreikcJa
okazjonalne
także
wpływają
ny odjeżdża,jący z Kra•kowa o
Państwowych w Wa.rszawie uwpłaty.
gooz. 15 mtn. 26.
]Jl!"Zejmie illlformuje, że. w zwiąwpłacili:
wczoraj
i
Onegdaj
12/13
10/11,
9/10,
z
dnia.eh
W
3)
się okrezku ze .zbliżaJącym
Jorda•n Miśkiewicz (Kilińskiego
i z 13/14 kwietnia pociąg osoprizewoo:ów
wzmożonych
sem
harcerska
drużyna
zł;
250
48)
Gdybowy relacji Biatyst<* .pasażerskich w o.kresie świątepr-zy Technikum i zasadniczej
r..oi.a. odjeżdżają.:y z Białego.stododalbkowo
zostaną
cznym Szkole Odzieżowej (Irysowa 2)
ku o godz. 16 min. 35 oraz pouruchomione następujące po80 zł; członkowie ZMS z
wr<lltny odjeżdżający z Gdyni 0
o!ągi da"eł«>bleżr.:e:
Technikum Odzieżowego (Iryso1) W dna>ch 10, 12 i 13 kwie- g~'l. 17 m. 36.
162 zl; pracownicy
wa 2) '1) W diniach od 9-12 1<>wietn:a
tnia br. po.ciąg osobOIWy relacji
MZBM Lódź-śródmieście (Bucztrasa pociągu poopiesz.nego rew .arszaiwa Wileńska - Bi3Jłyka 6) - 6.240 z.I; Komitet Odlaeji BialystO!k - Poznań, odstok, odjeżdżający z Wairszawy
budowy Zamku Królewskiego w
joodżająoego z Białegostoku o
Wileńs~i.e1 o godz. 8 m~. 20 ara.z
przy Szpitalu KliWarszawie
wydluzOSlbaje
godz. 19 mir.:. 26
powrońny octjeżdżadący z Blanicznym nr 1 AM im. Norberta
do Wroclarwia ora"' pożona
łegootoku o godZ. 14 min. 28.
aj.~o~~o~eie O:~~;~~~ ~;,;'.~;; ~:~iicz~'.ego (Kopcińskiego 22) br:> ;'0Cli~~ac~ ;~,.;~4Y ~.:!"1~~
Bezpośrednio na konto Komtw dnia-ch od 10 do 13 k-wiietlnia.
Wa.rszawa GlóWlila - Ktraików,
tetu Odbudowy Zamku Królewodjeżd:OOJący z Wairszawy Gł.
wpladli:
skiego w Warszawie

ean<Ytowano też żadnego poża.ru
od pie>runa.
umiąl"'koDziś zaierumu•rzenle
durże. Tempewane, O'kresami
iratura matksymaJina ok. 17 Sit.
C. Wiaitry slalbe i umi8Jr1kowa•ne
1PO!u<11niowo-wschod11le. Ju·tro po
goda be·z większych z,mian
Dz.iś słońce zajdzie 0 18 .2=,, a
j•Utro wzejdJzie 0 5.
lmieni<ny obchodzą Diooi;Lzy
Ja•nuairy.

FG

ogród

- Proszę sądu - sprzeciwił się Hamil·
ton Burger - wada całej tej linii prze•
wyraźna.
się
słuchiwani.i. teraz staje
Swiadek jest nieprzyjaźnie nastawiony
do mnie, natomiast przyjacielsk o jest
usposobiony wobec obrony, co wyraźnie
rzuca się w oczy w jego sposobie pastę·
powania, gdy odpowiadał na jedno waż
przeze
ne pyta.nie, dla którego został
mnie powołany na świadka. A więc, pod
pozorem przesłuchiwania i przy zastoso•
waniu pytań podsuwających odpowiedzi,
obrońca szuka czegoś, co nie mogło być
ustalone przy bęzpośrednim przesłuchi·
waniu.
się
odezwał
- Lecz, proszę sądu
doradca sądowy ze strony
Mason
tego świadka,
oskarżenia sam zapytał
gdzie był w czasie popełnienia zbrodni L.
- A obrońca sądowy życzy sobie zbaprzesłuchanie,
dać jego pamięć przez
szczególnie w tym aspekcie~
- Tak, proszę sądu.
- Wydaje mi się - oświadczył sędzia
Markharn - że sąd przychyli się do tego, by obrońca sądowy mógł przesłuchać
świadka w takim zakresie, jak: gdzie
pojechał, co robił i co widział i ogólnie
co słyszał, lecz nie powinien pytać go, co
inne osoby mogły powiedzieć w obecności
świadka. Sądzę, że przesłuchiwanie zmie
rza zbyt daleko, szczególnie wtedy, gdy
obejmuje .zagadnienia , które mogą być
niedopuszcz alne, lub tylko w części dopuszczalne przy sprawie oskarżonego.
:-- Doskonale, proszę sądu.
(94)

(DalMy ciąg nastąpi)

Historie z

rzędu

nieprowdopodobnych
ka·tor" - we wrześniu ub. ro.kit
wyilecLaty z za wi.asów drzwi,
przy okazji szyby, utłukąc
ty lhk I. kaJec ZljO
S2lkad z.aj ą c
d.z.ie<:ko tookatora.
Wezwana pos.piesznie komisja
orze-kia, że wszystko to naprawi wyko.na•wca w ramach gwarancji. •. do 31 s•tycz.nia h97J r.
okres ten wydawał
Pc>nieważ
się wJaś<:LcieJow:i spóldziekzeg o
„cutda" 2lbY·t długi, wymóg.I na
kierow>nhlrn admilllistracj i wiprajednak
Po.tern
szyb.
wienie
przysz.ly mrozy prz.y których
wprawiać
podO'bno nie wolno
nastiipnie
szyb. bo pęk.aiją,
potem
"mien:ł się kier<Ywni•k,
n iesprawę
pani, tk.tóra i z·nala
miała tak.
szczęsnych drnWi i
diob<re chęci., że wy2lnaczyła nawet kolejny termi.i). naprawy.
Aż w .końcu nadszedł marzec i
no.wy pracOIWnhk,
się
pojawił
który oznajmil ob. Wł. D., że
jeżeli uważa on za konieczne
przeb.n,miałej
porusza·nie ta1k
spr a wy może ,,gJosić ją dodatkowo kom>sji, która po raz
n-<ty zawi•ta do bloiku przy ul,
Gra•bieniec 20.
Na tym lkońc'Z"Y'!lly nasz przezgodgląd hl&torii żenujących,
nie piębn<YWanyc~ przez wszystkich, a1le nie mo.gących doczez nakać się wyeliJmt.now.a nia
szego życLa. (h)

H1storie, k·tore chcemy tu op<>w1edz,e<: p<>wracaJą do nas
od lait w róznych werS"jach .n.i,.
by bumerang, choć za każdym
ra.zen1 i'nstaincje nadrzędne o„
wszyst-ko
u.czy,n1ą
że
biecują.
rue powtórzyły si<: j.uż
aiby
więcej.

Usługowa.
rils~ori.a pi-er•wsza.
Dotyczy obywatela E. K„ któuda! si~
telewizor
ry kupiwszy
do pu.nktu przy Al. K0.Scius7Jk;
;()~ prosząc o fachowe zainstalowanie anteny. Ale że pun.kl
zamówień,
pełen
m:ał portfel
kier<YWnilk zlecił wyk<>narue teJ
usługi

w

.rama<!h

„fu<!h''.

mając i•nnego wybo~u w~·-razid. zgoaę, tym bar<izieJi
ze mLa·lo ,go to kosztować ta-

Klient nie

niej. Tymczasem monterzy nie
tylko zaok.rą1gbli rachunek, a•le
i za.brali sobie na pamią.tkę
wie'le metrów ka,t)la, a p<Ywierzone im zada,nie wykonali po
pa.rtacku.
Jed·na, a potem d·ruga ~nter
wencja u .kierownika puniktu
częsciowy
tyLko
przy1niosla
efel<t w poo.taci zwrotu ki.tkuz!otych. Ob. E, K.
dz i esięc:u
- do dys.ęgnąt więc wyżej
ret<<:Ji ZURiT, gdzie zna.lazł
poparte uzł'ozurnienie,
pełne
pi.omem zlecaJącym
rzędowym
placówce przy Al. Kościu.szki 39
&pra·wdzenie ska·rgi i usunię
cie usterek. Tylko że pi.sm 0
to po wyJS<!iu k'l:enta... włożo
no do a•kt. O tym jed•nak klient
dowledz:al się dopiero po 9 tygodniach (ja'k .również o aresztowaniu monterów z Al. Kościuszki 1()2), gdy sam udał się
do punktu przy Al. Kościus2lki
39, który rów,nież mimo obietnic n ie przysł.ał montera„.
Hand1lowa.
H:.storia druga.
Boha•terem Jest klie·ntika - o.b.
J. S. z Poznania. Kup:la <>na
na wczasach modne gumowe
botki produkcji Łódzkich Zasię
Oka:oały
kładów Obuwia.
wyl>rakowan ym bul>łem. Na.pisała iwięc do dyrekcji, prosząc
o wymianę na inne. Raz i drugi.

po

Vlreszeie,

naszej

Za doiaz dy
do -prac y
październiku 1959 r. uleceny miesięcz·
zmianie
nych kolejowych biletów pracowniczych. W związlm z tym
w uchwale
Rada Ministrów
zakłady
nr 278 zobowiązała
ch
zamiejscowy
zatrudniające
dopłacania
pracowników do
im różnicy za dojazdy do pracy. Ale mimo to w dalszym
ciągu sprawa dopłat powoduje sporo niep<>rozumień mię
dzy prac<>wnikami i pracodawca.mi. Pisze ob. p<>dpisujący się „Referent handlowy".

W

gły

Ln1er ...

przestała
dy:ekcja
wencji
klientce, ale n ie botiki, tyilko
słowa
Bez
·pie·n'iedzy.
część
przeprosi,n. Dopie·ro po a>onownej interwencji, dyrekcja dost.ala k'Eentce jeszcze kibkadziesiąt ztoty1C'h, .a nam suchy list
wy.mianv ze
że
informujący,
wstrzyw,_gilędu n.a chwi•l<YWe
ma1nie produkocji nie m'D'żna by-

ło

dokonać.

Od 1969 r.
pracy koleją.
biłetv

Hiistl:'oria trzecia.

dowiedziałem się,

Remontowa.

się w mleszkainiu ob
A. W. w blOlku przy ul. Drew~

Dziejąca

nO<WskieJ 1.0. Mieszkanie to w
pe1nl za<iO<Wa.la·~Oiby naszą Ciytetnic:zlkę, gdyby okna do.my<kaly się, woda nie lala się ciurkie<m ipodcza.s !każdego deszc2lu,
a &ilPaTy rw pod.Jodze nie doszerochodziły do przesadnej
kości .2 om, A przede wszystszac<YWna ADM
~dyby
kim
chcia1a usunąć te „droibne ustl!:I1ki" z wla·9nej i nie przymuszonej wooi kilka lat temu.
ADM j.eonalk na wcześniejsze
usunięcie uste.relk nie poszła, a
łAX:lź-<Baluty
dy.rek·cJa MZBM
sta~yrn, do.brze JUŻ ugruntowanym 21wyczadem miJczy w swym
wyijaśnieniu dłaczeg0 Ob. A. W.
tyle la1 musiała bez skut'ku
wa•lczyć o dOIP'r<YWadzenie . mieszka-nia „do 1PO'Żądaine'j ele'ktywności eklsiploa~acyjnej", jak
to e.u!Elll1•isiyc7lnie określi1a dyreikaja, to co ujruila podcza-s
wizji lCJ/kahnej. Ale jeszcze i
teraz, kiedy do a1J<ocji wkroczyła dyre.k cja, Sp<rawa tej e<fekty<Wności nie wyigląda na.jleipie'J.
'Zllliszc,.,ona d dziuraiwa
gidYtż
ma być uzupełniona
.podłO'ga
równie Sp<rócimiałymi i starymi de:lkam.i„ A je.śli mie dogadza to łoka~orce, proponuje się
jej dopł.atę.
I wreszcie M·!rt-0.ria· ostatnia.
Za sto killlkadziesiąt tysięcy zł
bo ty<le przeciętnie kosztuie
mieszka.nie spóMzielicze. Otóż
w jed•ny>m z tatkich mieszkań
- zd.radzimy, te mieści się ono
pf'Zy u·\. Grab·ieniec 20 i stainowi wlasn<:>ść Spółdzielni „Lo0

TRR

Na

płaciłem

sam, ale w br. przypadk<>w o
że część kopowlnten ponosić zasztów
zwrócilem
tego
Wobec
kład.
się pisemnie d<> dyrekcji prosząc o d<>placanie d<> biletów
oraz o zwrot wydatlrnwan ych
w ub. okresie pieniędzy. Spra.
wa oparła się o zakładowego
prawnego, który wydał
radcę
opinię mówia,cą, że do bieżą
cych biletów należy mi dopła
ale z decyzją wypla ty
cać,
należy się wstrzyzaległości

6con!e-c ..•

I

do
D<>tychczas za

d<>jeżdżam

miesięczne

mać.

nieprawidłowość
Na Inną
wskazuje ob. M. z. Jemu przy
pracy
do
przyjmowani u
wprost kazano się zobowiązać,
do
dopłat
że nie będzie żądał
biletów. Ob. M. z. wyraził na
to zgodę, bo inaczej nie otrzymałby pracy.
Glosy te świadczą wymownie, że wokół spraw dopłat
wyrosło sp<>ro nieporozumień,
nawet przedsiębior
których
mające własnych radstwa
nie potrafią
ców prawnych

I

prawidłowo

rozwiązać,

chociaż

publikacjach
ostatnich
w
CRZZ wyjaśnia, że do doplat
mają prawo wszyscy pracownicy zarówno ci, którzy byli
zatrudnieni w 1959 r. jak i ci,
którzy później przystąpili do
pracy.
Ostatnio wobec licznych sygnałów do sprawy dopłat powróci! Komitet Pracy i Płac
w wyjaśnieniu nr 2 z 11 lutego br. regulując ją w jednolity sposób i wyjaśniając, że
uchwala Rady Ministrów nadal zachowuje swą moc.
(h)

n n

półkach księgarni
PROZA

Wojenne
1971 r.; str. 110,
zl 10.
J. Baranowicz - Przyjatń o
zmierz.chu. LSW ·1971 r., str. 260,
z.I 18.
G. Simenon - Rozterka komisarza Maigret. Czyt. 1971 r. 1
str. 170, zl 18.
J. Grzymkowsk i - Zderzenie.
MON 1971 r., str. 160, zl 10.
Bezlitosne
A. van Kampen morze. WMors. 1971 r., str. 310,
zl 25.
Swladek
s. Otwinowski
WLlt. 1971 r.,
nieoczekiwan y.
str.. 190, z! 8.
Wt.ub.
Pamiętniki puławskie.
1971 r., st!;". 700, zl 50.
•.. I spoza
A. Ra:falowskl
B. Dudziński
wędrówki. WL

planety. PIW 1971 r.1 str. 220,
z! 30.
s. Wiechecki (Wiech) - Pią
te przez dziesiąte. PIW 1971 r.,
str. 160, zł 20.
O. S. Lem - Eden. WLit. 1971
r., str. 250, z! 24.
POEZJA
Drzewo obiecane. WL!t. 1971 r., str. 40, zl 10.
Piesn.
B. Żurakowski
WLit. 1971 r., str. 55, zl 10.
T. Glcgier - Szkiełko i oko,
WL 1971 r., str. 110, zl 12.
K. Hoffman -

SZKICE
Super • Ameryka. Szkice o
kulturze i obyczajach. PIW 1971
r., tom I/II zl 45.
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