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książki 1

prasy"

9 maja, w dniu zwycięstwa,
zainaugurowane zostaną w całym kraju „Dni oświaty, książ
ki I prasy" - impreza, której
tegoroczny program i kształt,
w odróżnieniu od lat ubiegłych
ustalane są przez poszczególne
środowiska,
terenowe instytucje I organizacje kulturalno-

Min.

deleaacn PZPR - E. Gierka

Drugi dzień obrad
X . Ziazdu BPK
środę, 21 kwietnia o godzinie dziewiątej rano rozpoczął
drugi dzień obrad X Zjazdu Bułgarskiej Partii Komunistycznej.
W prezydium obok członków kierownictwa BPK zajęU
miejsca również gorąco witani przez delegatów przewodniczący delegacji
Polsł,;ej
Zjednoczonej Partii Robotniczej,
I sel<retarz KC PZPR - Edward Gierek i przewodniczący
delegacji
Węgierskiej
Socjalistycznej• Partii Robotniczej,
I sekretarz KC Janos Kadar, który przybył do Sofii w
środę rano.

W

się

samodzielności.
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Obrady otworzył członek Biura Politycznego l sekretarz KC
BPK Borys Welczew.
Udzielił
on głosu przewodniczącemu delegacji KPZR, sekretarzowi generalnemu
KC
Leonidowi
Breżniewowi ,
który
wygłosił
przemówienie powita lne.
B yło
ono w ielokrotnie
przerywane
huc:>Jnyml, długotrwałymi oklaskami l okrzykami
na cześć
nierozerwalnej przyjaźni łączą
cej BPK i KPZR, narody buł
garski \ ra<lzlecki.

Z okazji 26 rocznicy nklndu
polsko-radzieckieąo

Przyjęcie wambasadzie ISRR
21 bm. zawarcia

z olrnz.ii 26 rocznicy

układu
o przyjaźni,
wsoółpracy I pomocy wzajemnej między Polską a związkiem

Radzieckim - ambasador ZSRR
w Polsce Stanisław Pilotowicz
wydał
przyjęcie
w siedzibie
ambasady.
Wśród gości obecni byli człon
kowie najwyższych władz partyjnych \ państwowych: Józef

Komunikacja
lofnicza
USA-Chiny
Amerykańskie

towarzystwo
Airlines" zwróciło 1ię do Waszyngtonu z prośba
o zezwolenie na uruchomienie linii powietrznej między
sta~mi zjednoczonymi a Chiń
ską Republiką Ludową. Samoloty tego towarzystw~ miałyby
lądować w Pekinie, Szanghaju
i Kantonie.
Prezes towarzystwa Edward
Carslon oświadczył, że jego prośba odpowiada ostatnim dyrektywom prezydenta Nixona w
sprawie ułatwień na polu wymiany
ekonomicznej
między
USA a Chinami. Sądzi on, że
również inne ameryka1iskie towarzystwa lotnicze wystąpią z

„ United

inicjatywą.

próbę

w Kraju Rad

skazał

zamachu

papieża

W Manili trybunał
we wtorek na
miesięcy

więzieonia

SędzJa

U2lnal za absurdalne
36-letniego Mendozy, który utrzymywał, że nie
zamierzał
zabić papieża,
lecz
jedyn ie przedstawić w „sposób
symboliczny" akt_ groźby wobec
wyjaśnienie

głowy

•
)

)
•
)
)
)

I•

~(
)
..,
,

kościoła.

Na

zdjęciu:

kuluarach
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X Z.fa.zdu BPK spotkall
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Posiedzenie prezydium

l)rzed! dwoma dniagabinetu generała
Nota krY'zys rządowy zakończył sie fc>rmalnie w środę,
koedy to ponown ie powierzono
Lor, Nolqwi misję utworzenia
rządu, Według nie potwierdzonych informacji, Lo·n Nol miał
wyrazić
zgc>dę
na utworzenie
gabinetu.
Obserwatorzy snują wiele domysłów
co do tego, dlaczego
Lon No! ma nadal pozostać na
czele rządu. mimo 'ż faktycznie r,ie będzie mógł , z uwagi
na stan zdrow:.a, kierować gabinetem.
Je<ln\
obserwatorzy
są zdania, iż trzon armii n:e
zgad>za się na dymisje Lon Nola. Inn.i sądzą, że wybieg z dymisją . miał posłużyć do przep rowadzen \8 poważr.Ych unian
w składzie gabinetu.
dymisją

21 bm. odbyło się posi edzenie
prezyd ium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, któremu przewOdniozył
minister oświaty i
S2J8'c>Lnictwa wyższego p,rof,
Henryk JabłońskJ.
Omówiono projekt planu badań dla potrzeb resortu oświa
ty, opracowany przez kom isj ę
powołaną przez prezydium
Rady Głównej. Wstępne propozycje do tyczące tego projektu zostały
przedyskutc>wane
przez

W

mó~ów" .

Prości robo1nky n.ie noszą oHwk<)w~•ch
uniformów,
ale rn ie ma to właścf".v 1 e
:z.naczenia. P i ębn.asty rozdział szeroko rozpowszeclm!onego za gran i cą projektu nowej konstytucji ChRL
n ied,wu:z.nacznie
wyraża myśol. że wszyscy w Ch>inach są
żołnierzami. Dla·tego też dzień Chiińczy·ka
ujęty jest w ścisle regulam hnowe ramy.
Rano l>iegi w C•zwór'k0owych kolumnach,
W taM gwizd·ków i komend woj5kowych
>nstrul<torów obow i ązkowe dla
mło
dych i starych. 'W iecz or em, po za·kończe
n!u cięi:k i ego dnia pracy, kaooy Chi ń
czyk
l>uduje
schrc>ny o c>bowiązikowo
uczestn icy w ' n ie·Zlliczonych a;ebraniac•h.
życ.ie 'PrM~ty·cznip ni,orąc tc>ezy si~
wokól jednej
9prawy: przy·stosowan ia
lu<lzi do
n iedostatku ·I illęd"Ly. W tej
atmosiferze spolecz,nej ·i połi1yc:rnej Ch • ń
czy<k
musi się wyikazać - zabija.n.iem
wła8nego
"j a
yrz.eczemiem się
nad.ziei na Jud·zkie ra<lośc i.
,
O ;_gainiza1t0<rem i k ierownikiem ,,no·.,.,·ego porz~dku"
jest tzw. ,„pro,letar iacki
sztab" Mao l i·n·' a - ,grupa :4 ludz.i,
któa stoi praktycznie nawet po.nad B 1u-

pedagogów 1 dzJalaczy oświ ato
wych, których uwagi uwzględ
niono
przy
opraco1WywanLu
ostateczinej formy projektu planu.
Myślą
przewod·nią
projektu
badań
są
przygotowania
do
przysuej
reformy
systemu
oświaty w
naszym kraju oraz
optymallzacja
funkcjonowania
systemu oświaty. Problematyka
badawcza zc>stala ujęta w 5
(Da.Jszy ciąg na str. 2)

rem PoJityc:z.nym KC KPCh. To na górze. A rna dole wszystk im kierują, stworzone n.a o.sobiste ip'Olecenie Mao 11 cał·
kowicie nowe fQrmy struktu.ry państwo-

Co nowego
w

11allstwie Mao?

Karabin
rządzi partią
(Korespondencja z Chin)

1
'\\

wej w Chinach", czyli ,1komi~ety re•wolucyjne".
Któż wchodzi w
SJkład owych „komitetów"? Dowódcy Jednos·tek !Wojskowych,
przywódcy
hu,nwej'brnów OTaz gar'5tk a

kadr

Prezes Rad y Ministrów mianował inż. Mariana. Olewińskie•
go podsekretarzem stanu w Min isterstwie Komunikacj i.
M.
Olewiński
urodził
się
15 września 1912 r. w Warsza•
wie w rodzinie robotniczej.
w ok.resie lat 1960-1969 byt
m in istrem budownictwa i przemysłu materiałów budowla.nych.
Od czerwca 1969 r. do czerwca
1970 r. zajmował stanowisko
wiceprezesa Rady Ministrów.
Zastępca członka KC PZPR.

* * *

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

miastach I wsiach mnóstwo żołn i erzy. Peino ich w za'k ladach
przemysłowych
i gospodarstwach robny~h. w studenck i ch
sa.Lac·h
wykladowych i domach
akademiC1kich.
Armia
k ieruje
wszystkim..
wyda.la z partii
jednostki
„niepożądane" i przyjmuje nOfWych., illedzi odchyleni.a na „ lewo'' lub u·prrawo'',
do jej kompetencji należy też „pranie

1

w

,,,.,,,,,., u

chińsik ich

11

uchodfcy wschodn łopakistaitscy z terenów zaj~
lych przez wojska rządowe.
CAF - AP - telefoto

filipiński
karę

4 lat
boliwij~klego
artystę malarza
Benlami·na Mendozę, za próbę zamordowania papieża Pruwła VI. Jak
wiadomo, Mendoza usiłował dokonać
zamachu na papieża
podczas jego ubiegłor-0cznej wizyty na FiHpinach.

i 2

Przypadające
w środę 26-lecie polsko - radzieckiego ukła
du o przyjaźni, współpracy i
pomocy wzajemnej obchodzone
było w ZSRR jako rocznica wydarzenia o przełomowym znaczeniu dziejowym dla obydwu
bratnich krajów I narodów. W
Moskwie I wielu innych miastach odbyły się akademie i
wieczornice,
zocganizowano
okolicznościowe wystawy, pokazy filmowe, prelekcje i koncerty,

We wtorek gubernator wojskowy Pakistar:u Wschodniego
T i,kka Khan
wezwa ł
5 p rzywódców secesjonistów do przybyc'.a do siedziby władz i os trzeg ł. że jeżeli się nie zjawią,
tr> będą sądzeni zaocznie.
Wezwa.n;e dotyczy m . in. Taluddina Ahmeda sekretarza generalnego ,delegalizowanej Ligi
Awami i w i ceprzewodniczącego
Lil( i Abdula Mannaha.

m1es1ęcy

w1ęz1en1a

za

Rc>z:poczęty

mi
Lon

prezesa RM

.

. .

•
ponownie
•
premierem

Nowe
nominacie.

•

•

50

na

opuściło

ej! Partii Pracujących W ietn amu, członka B iura Politycznego
arty'kuły spożywcze.
KC Nguyen Duy Trinh.
Stworzone
zostały
wa,ru.nki,
Serdecznie witany przez delew których
wszystkoe gospogatów
wszedł
następnie
na
darstwa rolne powim>ny wykomównicę
przewodniczący delerzys-tać wsze.1kie po.siadane regacji PZPR, I sekreta.rz KC zerwy pro<lu,kcyjne dla powięk
Edward Gierek. Zebrani powstaszenia
prod•u.kcji
towarowej.
li z miejsc I zgotowali EdwarTylko bowiem tą d<rogą można
dowi
G ierkowi
długotrwałą
będz ie
wykorzystać lepsz,,
waowację skandując słowa „wieczru.nki eko,nomic2me dla wzrona
przyjaźń".
Przemówieni e
stu towarowej prod,ukc.ii rolI sekretarza KC PZPR było
ne.i i wzrostu dochodów ludwielokrotnie przerywane burzliności rolniczej, a także za~po
wymi oklaskami.
koić stale rosnące
za.potrzeboD rugiego dnia obrad wyglo-1 wa1nie soołecze.frsbwa na artysili
przemówienia
powitalne
kuły spożywcze.
przewodniczący
szeregu innych
delegacji zagranioznych.
---------------

Z włelk~
u~'al':l\
wy~luchali
delegaci przemówienia powitalnego przewodniczącego delega-

Uroczystości

Pakistan Wschodni

zdjęciu:

Jędrychowski

Lon Nal

Następnie
kontynuowano,
rozpoczętą
pod koniec pierwszego dnia obrad dyskusję nad
referatami
sprawozdawczymi
Komitetu Centralnego I Centralnej Komisji Kc>ntrolno-Rewizyjnej BPK.

cyrankieowicz,
Piotr Jaroszewicz, Władysław Kruczek, Stl'fan
Olszowski,
Jan Szydłak,
Józef Tejchma, Henryk Jabłoń
ski, Mieczysław Jagielśki, Wojciech Jaruzelski, Kazimierz Barcikowski Artur Starewicz. Zenon Nowak, Stanist,w Gucwa,
Zvgmunt Moskwa, DY'T.llta Qałaj,
Mieczysław Klimaszewski,
Boleslaw
Rumiński,
Ludomir
Stasiak, Francisz.ek Kaim, Ja~
Mitręga, . Eugeniu•z Szyr, Zdzisław Tomat,
wicemaTsz.ałkowie
Sejmu, czl.onkowie Rady Pań
stwa,
kierownicy
wydziałów
KC PZPR, ministrowie.
W czasie pr.zyjęcia. które upłynęło w niezwykle serdecznej
i braterskiej atmosferze, Stani·
sław Piłotowioz i
P iotr J aro·
szewi0z wymienlli toasty.

400 tys. osób
Agencja Reutera
powołując
się na
don:esienia z Dełh: informuje, że o<I 25 marca, t:lln. od
ogłoszenia secesji we Wschodr im Pak:stanie kraj ten opuś
cił o 400 tys. osób.
Według
oficjalnych donies'et1
7.
Kalkuty. sto'.icy indyjskiego
stanu Zachodni Bengal, jedynie
dO tego stanu przybyło f}onad
300 tys . pak,is tańczyków wschocinich.

przewodnicza~eao

Przem6wienie powitalne

Decyzja odejścia od szczegóło
wych instrukcji, centralnie ustalanego urogramu oraz pozostawienie
pełne.i
inicjatywy ·
działaczom
terenowym podyktowana została chęcią łep
szeg0 dostosowania planu imprez do lokalnych potrzeb i
miejscowych tradycji, Jest ona
również
wyrazem uznania dla
systematycznego awansu kulturalnego noszczególnych ośrod
ków, dążeniem d-0 przyznania
im coraz to większego zakresu

Na

.

w Japonii

oświatowe.

podobną

. '·

.

P ra.kl\ycz,na
rea.liz.acja ostatSpl"Zyjać będą temu podnich decyzji Biura Politycznekreśla,no na
naradzie nie
g'o KC PZPR i Prezydium_NK
tylko korzystne warunki e~oZSL w sprawie zadań ro.Jni(Dalszy ciąg na str. 2)
ctwa w la·tach 1!171-75 oraz nie- . - - - - - - - - - - - - - - - które problemy przemysłu spoży.wczego
a sk'upu żywca były 21 bm. tematem narady sekretarzy rolnych KW PZPR w
Komitec,i e Centra1n}'m ,partii.
Donioslc>ść
ty<:h decyzji podkreśl.ał'1
uczestnicy narady,
której przewod,niczyl sekretarz
KC PZPR - KazimieTZ Bacc iw środę przed południem odkowski - rpo•lega przede wszybyło się pierwsze spotkanie ml·
sbkim "1a tyim,
że elimi.nują
nistra Stefana Jędrychowskiego
c>ne wszysl'ko to co dotychczas
z japońskim ministrem spraw
utrtlld·nialo szybszy rozwój prozagranicznych Kiichi Alchi.
dukcj·i rolnej. Nie mniejsze znaw czasie rozmowy dokonano
czen ie decyzje te mają i z tewymiany poglądów na problego wzg•lęd• u, że usuwają domy
stosunków
dwustronnych
tychczasowp przesz.kOdy w wyoraz na temat sytuacji między
zwa.!aniu i ro:llwijaniu społecz
narodowej. Minister Jędrychow
nej d produkcyjnej inicjatywy
ski zaprosił do Polski mi•nistra
wsi ora.z ulepszają a<bsługę rolAichi, który z zadowoleniem
n i•ków ,pnez ins-tytucje i orgaprzyjął to zaproszenie.
niz,acje z roLn.fctwem
w„pólw godzinach popołudniowych
pracudące,
Toteż
właściwa
minister Jędrychowski
złożył
pra1ktyc:1Jna rea.Ezacja tych de-·
wizytę premierowi
Japo.nil E.
cyzj'i mieć będ1.1ie decydujący
Sato.
W\piyw, ja'k stw·ierdził k·ierown ik
Wydzi,ału
Rc>lnego
KC
PZPR Eugeniusz Ma.zurk1ewic1z., na rozwój ro1ni-ctwa
i
powiękiSzarnie produ·kcji towarowej, a tym s;i,mym na stalą
popra.wę za<Q,patrzienia rynku w

oświaty

„Dni

lotnicze

KW PZPR
w Komitecie Centralnym

Nr 94 (7066)

~

- 23 kwietnia rozpocznie obrady 0
plenum KW PZPR, poświęco- 0
0 ne omówieniu aktualnych ~
problemów pracy partyjnej w 0
~ zakładach przemysłowych woj. ~
0 łódzkiego po VIII Plenum KC ~

9 -

Narada sekretarzy rolnych

czwartek 22 kwietnia 1971 roku

Prezes Rady Ministrów mia·
nował mgr Zdzisia.wa. Deutscbmana dy,rektorem generalnym
w Kc>misji Planowania
pn:y
Radzie Ministrów.
z. Deutschman urod2lił się
dnia 28 maja 1913 r. we Wro·
clawiu, w r<>dzinie inteli•genc•
ki ej.
Bezpartyjny.

*

*

P'1'ezes Rady Minisbrów mia·
nował mgr Zbigniewa
Wojter•
kowsk.tego dYorektorem general•
nym w
Komisji
Planowania
przy Radzie Ministrów.
z. Wojterkowski urodzil sią
10 klwietn la 1925 r. w Warsza•
wie, w rodzinie inteligencji pi:acująoej.

Cuonek PZPR •

_p.ar tyj,nych i

c iągle Jeszcze
loja'lnych
wo'bec przewOdrniczącego Mao.
Mówiąc innymi
sło
wy: są to or•g any
rozrek.lamowanego
„vwJ ą,zku trzech".
Należy
zau, wa,żyć,
że
nie je,;.t to ?JWią•zek równyc,h. Jed,n a le.Ila
część, a ikonk.retnie s'tare partyj,ne i pań
stwowe ka<lory, mao iści w celach ,,pro-

t ila,ktycznych"
kieruje do s,pecjalnych
obozów pracy, Z1Wa,nych , 1 sz>kołami 7 maja". Ci '1<ad·rO'W'i pra,cown·icy ll'llie tylko
wyo:Y'lkiwa•ni są <Io ciężk·iej
Ezyc:t-nej
pracy. Wiszystlkumi sposoba,mi t2llllusza się
ich <Io ipotępialllia ,1pr zestępstw", do pisania sa.moo,skarżycielsklic<h listów i do
pie.ro ,porwa~a im się Irla złożenie przysięgi wierności ak'tuailinyrn wla<lzom.
z nie mniejszą wr-Otgością o nie·u·fnością
wlad.,;e
odnoszą się do dTug·iej
części
br,iumw:iratu,
mialllowicie
do
młodzie
ży, którą po<sądiza się o zejście na pozycje szowi1nisty·czne
byłych
p,rzyiwódców
„organuzacj-i
m!l<sowych" .
Wczorajszych
„ pionierów" tarkże iPrzepuszcza si-ę ipr,zez
sito wych<YWawczo-rro·boczych obozów.
Można za1te.m stwUer<lzić, że gruipa „nowych iiił prolefariatu" je.st tylko f!:kcJą.
.A wojs'ko? W~nie siły zbrojllle w 11wej
~c>dstawowej masie rznala·vły się uprzywilejowa,ne. W '1'Zeczywistości „kc>mitety
reiwOll!u.cyjrne" są bardzo
wy,godnynu
przykryJWtkami d'1a airmd·i. Bez tego parawa,nu wojskomo..lbiurOlkratyczma dyktatura 'P-O'kazalalby swoją tiwarz. Nie1przyipaldrkowo .na 29 prow(1ncjon·alnych i miejskich (szc,zebla centra.Lnego) ,,'ko1m:tetów
(Da.Jszy ciąg na stir. 2)

historyczne) sall

W

Narada sekretarzy rolnych
(Dokończenie :ze str. 1)
nomic"'Oe, Wyn/iJkające z wpro•
wadzonY'cill w marcu b>r. opła
I
ca!.nych cen skupu żywca
drniem
znries·ien-ia .z
mlek,a,
l styczin'ia 19'l!l r. obowią21i<0rzeź
wych dostaw zwierząt
nych, zbóż i zie<mnia'ków, lepszego zaopa,trzenia roJmictwa w
środikl prooukcji, ale takżp udoskonalenie spraw ziwiązanych
le,pszyim zagos,podarowaniem
iz

Przed stawicie le
ki nemałogrofii
radzieckiei

w Lodzi

produkcji w
I·ntensY'hkacji
roln!cbw1e chłopskim sprzyjać
E'un<iuszu
utrzyma•nie
będ,zle
Rovwoju Rolnictwa, który u•moda.lsze gromadzenie spożl1wi
Jecznych środków produkcji, a
tym samym szy•bs7.y postęp w
indywidualgosp<><J.a rstwach
nych. Iste>tne z,naczenie dla inprodukcji w catensyfikacji
łym rolnictwie m:eć będzie po0

prze<lW Łodzi przebyw.adą
raki.nematoitraf,·i
&ta wiciele
dizieckiej - G. M. Aloszeczk Ln
- naczelnik wydz. kadr twórczych i wyższycl! studiow filmowych Kom. Kinematograifii przy
oraz
Radzie Mvn-i.strów Z.SRR
prorektor mookiewskie1 szkoły
N. M. żdan. ZafiJmawe.J sadniczym celem PO•bvtu deieze
się
gac.li Jest za,pozna•nie
w
fi'l mowym
szkolnic·~wem
rollmów z
Podczas
Polsce,
na·u.kowymi
pracown•i,kami
PWSFTViT, w których uczestKL PZPR J.
niczył sekretarz
Cha bełski. omówi0<no całoks.ota łt
problemów związanych z k-ształ
ceniem kadr t:Lmowych, a tak·
uzgodniono da,lsze formy
że
ust.a.łono
in.
wsoóbpracy. M.
wymia1ne .e;rwo studentów realifHmv dyplomowe.
:r,ujących
zwiedza
gOŚ<'re
Radz ieccy
również łódbkie wytwórn:e f.1(lk.at)
mowe.

(Dokończenie

rolniczo,
UŻY'tkOIWanej
ziemi
go&podarstw
kredytowarnem
ke>ntraktaCJą i odNp.
bi.orem płodów rolnych;
obeome pic.ny
opracowy.wane
stanow.c
które
kontra1ktacji,
slrnipu płodów
podstawę
bQdą
rolnych, ma~ą na celu m. in.
wprowa<lzenie w 1e loletn1ch umów kOnlraktacyjnych na dopodstawowych prOdukstawę
tow ro.hnych. Umożl. w! to rol•
nitke>m uk·ierun·k owa•nie produkcji w dostosowan iu do pos.ada•nych przez nich warun.i<ÓN
i możli,wC>Śc•i, co wpłynie też
na pop fa wę efektyw,ności go·
spoda.rowania.
cJ1łopskich,

wai1ne

zwl ększenie

zadań

tym przep~ze<l
sta.wianych
Chodzi tylko o pełne
mysłem.
wY'korzystan ie tych śroc:llków, a
o terminowe oddawa.nie
w ięc
do u.żytku noowych zakładów,
z czym dotychczas. m'm 0 pewnej poprawy, nie jest jeszcze
oojle>piej.

Głó~ne

0

W stollcy NRD, w Berłlnie,
w środę 21 bm.
się
odbyły
gtowne obchody 25-łecia Niemieckiej Socialistycznej Partii
Nadano im bardzo
Jedności.
Zostały
charakter.
uroezysty
sali
w
zorganizowane
one
ówcze„Metropol-Theater"
snej siedzibie Niemieckiej OpeJest to history Pai\stwowej.
ryczne miejsce, które w dziejach narodu nlemieckiego zapi sało się jednym z najdonioślej
szych wydarzeń: zjednoczeniem
pa.rtii komunistycznej i socjaldemokratycznej w SED. Zgromadzeni na uroczystości zorganizowanej dokładnie w ćwierć
zjednoczeniowiecze ke>ngresu

(Dokończenie ze str. 1)
ściśle ze sobą związa.
nych.
Proponuje się m. in. przeprowadzenie badań nad rolą poszwychoczególnych instytucji
wawczych w całokształcie systemożliwością
kształcenia,
mu
skrócenia czasu nauki szkolnej,
nowoczesnych
efektywnością
metod nauczania I wychowania,
pre.
systemu
efektywnością
zawoorientacji i poradnictwa
dowego. Część badań powinna
działów,

być

wojskowe~o

a.ni „komitety rewolucyj.ne",
usankcj0tnowane m. in. w projekcie nowej konstytucji, a.ni istn:ejące też wojje<inostki
k.o~.t.irolne,
komi-lety
skowe
„wielkiej
oddziały
wsparcia „lewych",
kryty<ki", lny.gady agitacyjne propagują
ce idee Mao, nie me>gą sprostać fali nier.adowo'lenia lu<izi powstalej pod Wi)ły

Karabin

kulturahnej". Czy mogą zmusić
do pracy z zaciągnię
tym pasem, do pracy pe>na<l siły? Wide>cr.nie, zdając sob ie soraowę, że „kominie wysta.rczą,
już
rew!l'lucyjne"
tety
przystąpL!o do
chińskie
kierownictwo
tworzenia kCJ1mit-etów partyjnych.

rządzi partią

wolucji

klasę

robe>~niczą

W neczywist~ci w k<>rn i•tetaclh pa·rtyjnych zna.Ja.zła w~ral' ta sam• stara i<le.a,
Pode>bn;e 1ak
,;kara.l:>i'n daje wl.a<l;rę".
„komitety ·rewo.h1cy~ne" ta,k l ke>mitety
1Pa•r tyj-ne są tworami, z którymi komu•
współnego. ·
niści 111iewiele mają
0

Oto kiilka faktów, nustrn:iących rolę
armii w .pOIWIStaowaniu organizac1i partyj.
nych.
Pr0>wi'11cja Chu Nain: organiizatore•m koC1.en-tson,
Li
był
partyjinego
mitetu
ko·misarz poJitycziny wojskawej Jednostki
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misłrzosłw świata
W rozegranym w środę w
Swansea eliminacyjnym meczu
mistrzostw Europy
piłkarskich
Walia przegrała z CSRS l :O
(0:0).

TABELA GRUPY J·
3 :1
2
1. Rumunia
3 :!
2
2. CSRS
1 :3
2
3• .Walia
l :3
4. Finlandia
2

3:0
4 ·?
l :3
1 :4

W meczu eliminacyjnym pił
Europy
mistrzostw
karskich
w grupie Ili reprezentacja Anglil zwyciężyła Grecję 3:0 (1:0).
drugim środowym meczu
reprezentacja
III
grupie
Szwajcarii rozgromiła w Lucernie drużynę Malty 5 :o (5 :O).
TABELA GRUPY Ul
6:0
1. Szwajcaria
8 :1
3
2. Anglia
4 :o
4 :O
2
3. Grecja
l :5
1 :5
3
4. Malta
2:9
l :7
4
W

Plłkllrze

*

stka wojS'kowa nr 8341, za•nirt\ powołano
komitet pa•rtyjony w iakładach typogradCYkładn!e oczyści la
ficznych „Sinhua",
oritanizację partyjną 2e „zdirajców, s:r,pieidących po kaipita1istycznej
gów. osób
2lWyrodoni.aków L e>bcych eledrodze.

mentów'1.

~

We wszyiSbkiClh dO'tychczasowych „z.Jazdach prowincjonalnych" gdzie oz·najmiono o
prowincjon.almych
nowy>ch
fo~mowa•niu
ke>mi•tetów partyjny·oh, uczestniczyli wy-

SPORT

*
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Ta kolejka wiele

piłkarskich

Eliminac Je

Irlandii wygrali
z Cyprem 5 :o (2 :ai.

przyda tności

poświęcona

absolwentów szkól do zawodu
i do studiów wyżiszy•oh. „ods:ewowi" w toku kształcenia i jes:vstemo•wl
przyczynom,
go
kształcenia I doskonalenia pra-

par1y']ne w
siowyc·h i
ną

TABELA GRUPY
1. Płn. Irlandia
3
2. H iszpania
l
3. ZSRR
1
4. Cypr
3

IV
4:2
2 :o

2:0
0:6

8 :3
3 :o
3 :1
l :u

Snorrinu kadry
rozegrany zoSosnowcu
w środe sparringowy mec~
kadry PZPN, przygotowująrej
się c;!o spotkań międzypaństwo
wych ze Szwajcarią (5 maja) I
Alba,nią (12 ma,j.a) z za,~łeh i em
Sosnowiec. Spotkanie zakończy
ło się ·wynikiem 1 :1 (l :O).
W

stał

• • •

W środę rozegrano na S!ąsku
dwa towarzyskie spotkania z
udzlalem I-ligowych zespolów.
W Katowicach GKS pokonał lidera drugiej ligi, Odrę Opole
Wojkowicach
w
4:1 (3':0), a
Górnik Zabrze, wyst~pujac bez
kadrowiczów, wyg.rai z miejscowym trzecioligowym zespolem
CKS 4:2.

cownlków szkolnictwa, ekonomicznej efektywności ksztalcenia.
dziale nauk pedagogiczW
nych przewiduje się przej}rowad zenie badań m. In. nad najpedagomyślą
no wszą polską
porównawgiczną oraz badań
czych nad zależnością szkolnictwa od warunków demograspoficznych, ekonomicznych,
- politycznych i kultu.
łeczno
ratnych w. różnych krajach.
W czasie dyskusji nad projektem planu badań omówiono
zaplecza badawczemożliwości
i
Oświaty
Ministerstwa
go
które
Szkolnictwa Wyższego.
r!!Rlizować będzie prace badaw-

cze.

znacze.n,I, a nie wybna•ni przez glosowanie delegaci. „Zj.aulów" tych nie poa•ni konJere·ncj e w miastach
P"zedzaly
czy p0twiatacłt, ani zebrania orga.nizacji
pOd!rtawowych. God•ne u•wagi jest rawnież to, ie na czele ke>mitetów paJrtyj.
nycb stanęli, widać .na zasadzie komprzywódcy „komitetów
presji eta,tów,
rewolucyjnych", czyli dowódcy o-krę.gów
wojSk!l'wych lub ich zasti:pcy do spraw
propagowania idei Mao. W ten sposób
wojsko zyskało JlCJIWY iillStrument sprawowania wliaodozy. Rzecz bow:e<ffi nie w
ic·h istota pozostaje
nazwie hnstytucji niel>mlienna - od samego
w Chi-n.ach
„rewolucji kuJotura·1ne.j" pa-Pilą
początku
kieruje kara.bin.
koMtytucji IPOO:osta.wia
Projekt lllO-wej
stosu.ootwarty problem wzajemnych
ków między ·komutetami Pa•rtyjmymi i re·
wolucyjnymi. Nie są rówinię.ż _o'kreślo.ne
ich stosunkli z woj&kiem.' Ooserwatorzy
a<ktualnie pewne przegru.poodnotawują
wanie sil w erb-u rodzaj.ach ko-m i!eeów :
hvnwejbini i tsaofani są be?.ceremonialn!e z nich wyrzucani za drzwi. W te:1
sposób 'bWiązek trzech, kotóry moial być
starszych I w
1u<ii,i
„stow arzysze•niem
z młodzieżą" przek1;ztał
średnim wieku
wojskoca się w „„wiązek d<wóch" wych I biu1rokra tów. Kierownicza przy
tyim rr>la przypada t~im p!erwszym. Arprzez
mia nadal spra•wuje w Chinach
n:.kogo n!e k0111trol°'w1rne rządy.
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wyjaśni

+ Kontu.zie ~ .zespole ŁKS
+ Zgrupowanie Startu przed meczem
kolejka spotkań wioPiąta
sennej rundy rozgTywek o mi1>ilkarskiej
Il ligi
stnostw0
przyniesie dwa niezsniern.ie a•
od któ·
trakcyjne spotkania,
zależeć na•
rYrh może wiele
układzie
wet w ostatecznym
tabeli.
w
Zannijmy od spotkania
01rnlu, gdzie miejscowa Odra
gości u siebie ŁKS (niedziela,
godz. 15). Opolanie mają w tej
przewagi
chwili trzy punkty
nad Hutnikiem i ŁKS i Jest
rzeczą pewną, że przy swych

.z Hutnikiem
aspiracjach
szczególnie

pierwnoligowych
pued własną pu-

blicznością chcą mecze u siebie wygrywać. Trudna jest Więc
piłkarzy,
łódzkich
tutaj rola

awansoekstrakla&y. Mimo,
te w rundzie jesiennej LKS
wygrał z Odrą w Łodzi !:O, na·
wet remis łodzian w tym spotkaniu będzie ich sukcesem.
również
do
wać

pragnących

Międzynarodowy

Płn.

Bełfascle

wego gorąco pe>witall grupę jewspółtwórców
go uczestników,
SED l jej pierwszych członków.
Znajdował się wśród nich I sekretarz KC SED. przewodniczą.
cy Rady Państwa NRD, Walter
Ulbricht. Obecni byli inni przed
stawlciele kierownictwa najwyż.
szych władz partyjnych i pań
stwowych kraju z jego premierem Wiili Stophem oraz przewodniczący bratnich partii rea.
z jubilatką program
lizujących
rozwoju NRD w socjalistyczne
niemieckie państwo narodowe.
W czasie uroczystości przemó.
misji
Wienie o hlsto-rycznej
SED wygłosił Walter Ulbricht.

Posiedzenie prezydiom

wojska
Prowhncja FU<ts J'an:
tworzyły organizacje
przemyprzedsii:bi•orstw.ach
przeprowad·ziły .prowincjonalPek i.n; jedno·
partyjną.
konferencję

okręgu

obchody Czemu tak skromnie?

sezon lekkoatletyczn)'
międzynarodowy
Te;ioroczny
sezon lekkoatletyczny w Polsce
rozpocznie się 1 maja, uiwodaml zorganizowanymi na stadionie Skry w Warszawie.
A oto terminy spotkań m leVI.
12-13.
dzypaństwowych:
Polska - Bułgaria, 1. VIII. Polska - CSR<\ -Wi:g,y. 28,-?9,VJrI.
Polska - ZSRR, 11-12. IX. PolFinlandia l 25-id. IX.
•ka PoL<ka - Rumu•nia.
Mi~trzostwa Polski odbędą ste
w Warszawie w dniach 26-28.
VI. Mistrzostwa Europy w Helsinkach w dniach 10-16. VIII.
Tegoroczny Memoriał Im. J.
organizuje WarKusocińskiego
szawa w dniach 20-21. VI.
to
Jeżeli chodzi o Lódź
mieć będziemy kilka. mityngów
z udziałem lekkoatletów zagrazawodninicznych l czołówki
ków Polski. Warto częściej wy.
korzystywać pobyt na,szych ka~

DZIENNIK ŁC>DZKI ~ 9ł (7066ł

<Od spec1alnego u ysłanmka)

25-lecio SED

n·r 6900.

ze s tr. 1)

wem nonse,nsów „w:elk1ego sko'ku" t "re-

;

real'zację

bezpieczają

Jedn&k•że

w

PGR

kwalifikowanych nadostaw
i;ion r<>ślin uprawnych, zw:erząt hodawlanych oraz produktów na zae>patrzen'e ry.nku.
rc>lnej
produkcji
no.snącej
musi t()warzyszyć - stwierdzaszybli uczestnicy narady rozwój
dotychczas
niż
szy
przemy-siu spożywczego. Srodktóre w tym
ki na ten cel,
powaznie wzrosły
pięcioleciu
w porównaniu z m>n'.onym, za-

rew()lt><:yjnych", w 24 głównp • stano Niska zajęli dowód~y okrę~ów woJs·kowych
Woj&kOM'i stano.wią ok.
i garnize>nów.
90 proc. &kład.u „komitetów".

w

przez

Brno-UJio§na 71

„Metropol -Theaaer"

drowlczów na zgrupowaniu w
Spale, przywożąc ich na konDo
trolne zawody do Lodzi.
kalendarzyka tych imprez dojdą
jeszcze zawody o drużynowe
mistrzostwo Polski. Nie mniej
bogato przedstawia się kalendarzyk Imprez lekkoatletycznych
OZLA
przez
organizowanych
ziemi łódzkiej. Dla zaplecza naszej kadry niecodziennym WY·
darzeniem będzie udzial w centralnej spartakiadzie młodzieży,
która rozegrana z..astanle w lipcu w Katowicach.

ŁKS-Gwardia

{W-wa) 3:0

W dniu wczorajszym odbyło
się- spatkanie spartingowe ŁKS
warszawskiej
piłkar zami
z
Gwaordii. Wygrali łodz'.anie 3:0
(O:O). Bramki zdobyli: Gręb06Z
- 2 i PyrdOol :-'. J,

Meldunki z LKS nie nastra·
zbyt optymistycznie. Nie

jają

trenował ostatnio Szadkowski,
który skręcił nogę na treningu,
ma zaległości treninrównież

gowe

Mszyca.

Natomiast roz-

jed·
Ostałczyk,
zajęcia
nak jeg 0 występ w Opolu jest
jeszcze mało prawdopodobny.
począł

Pilkane Startu chcą pomóc ŁKS - taki meldunek o·
trzymaliśmv z bałuckiego klubu przed niedzielnym meczem
z Hutnikiem (godz. 16, ul. Te·
i:irzy
Jednocześnie
resy 56).
ewentualnym zwycięstwie nad
Start
zespołem,
nowohuckim
ma szanse poważnie podreperować 1wój dorobek punktowy,
a pr~ecid punkty są tej drubardzo potrzebne.
żyinie
D:r.iś

piłkarze

wy,J ez.
miejna zęrupowanie. W
scowości
zespole po ostatn:~h dobrych
meczach panuje duży optysądzić
i konsolidacja.
mizm
że spotkanie z
należy.
więr
Hutnikiem wypadnie po myśli
łódzkich kibiców.

dżają

do

Startu

podwiełuńskiej

o
meczaoh
pozostałych
W
mistrzostwo II ligi spotkają się
w tej kolejce: Cracovia - olim.pia, MZKS - Sląsk, Star Unia,
Urania
Garbarnia 1
Motor, Zawiua
Warta Piast.
S)"gnalizujemy,
Jednocześnie
że już za tydzień, 2 maja, w
Nowej Hucie odbędzie się r6wnież bardzo wiele znaczący dla
w czołówce tabeli
sił
układu
II ligi mecz między Hutnikiem
i Odrą. Tak więc w ciągu najważne
zapadną
bliższych dni
decyzje w tej klasie rozgrywkowej. (ms)

DELEGACJI ZWIEDZA•
GOSPODARZEM OFICJALNEJ
POLSKIEJ CEN•
JĄCEJ PAWILONY BYŁA ZE STRONY
TRALA „CIECH". GUSTA V HUSAK I LUDVIK SVOBO•
PRZY STOISKU „POLLENY"
D .\ ZATRZYMAWSZY SIĘ
WYPOWIEDZI DLA POL·
POD KRES LILI W KROTK JEJ
NA•
WAGĘ I RANGĘ
SKIEGO RADIA I TELEWIZJI
KONTAKTOW.
WZAJEMNYCH
SZYCH
JESTESMY DLA CZECH OSLOWACJI TRZECIM Z KOLEI
PARTNERE!\f HANDLOWYM. ZBYT MAŁO WlDAC TO NA
TARGACH.
Siedem ce.ntral, inaugurująca
o>rasowe sob'Jtn1a
•lto nferenc•je
piękne
konferencja „Ciechu",
,plakat;\' Ce,pe1ii i skromny, ale
0

se t"'Wis

za•ws.z.e 1

infonmacyjino-

rekla,mowy, z którego co n:es:ę <Io prasoco przedostało
biuletynów i targowej
wych
gazety - t 0 wszystko nie saTrudno doc iec,
tysf.aikcjonuje.
co zaważyło na takiej koncepcji polsko.ej eki;ipozycji, którą
tu na m iejsc u i wiocemi1n1ster
Dmochowski ocenił jako zoyt
p reskromną. PodCJ1l:>ne Z'Clanie
Izba Hand lu
Polska
,zein·l uje
Zagra.nic.z.nego, podobne przed·
ambasady,
stawic'ele pe>Lskiej
podobne„. wy<ltęi)ujące centrale . Jesteśmy nastawieni przede
na kupowanie, je·
wszystkim
steśmy zainteresowani w Brnie
kontraktami z Cze·
wyłącznie
choslowacją„. To wiele tłuma
niemniej. nie do końca.
czy,
Targi nie są
MiędzY'narodowe
bowiem wyłącznie i·mprezą ha.nOprócz go·spodarzy, z
d·lową.
którymi wiążą nas już podpiw
występuje
umowy,
sane
i.nnyc.h
'k i•l•kadz:esiąt
Brnie
innych
1ki,lk.adziesiąt
pańs~w i
wys·tawców. Warto chyba zaprezentować tym innym nasze
handlowo-przemy.
możliwości
słowe. Warto coś taim m'.eć w
I tu poza „pr<>tokóza,pas!e.
Jem" ; 'POZa dyiwa.g acjami seDo
rio - dr0<bna „negdotka.
Po l'leny przy,bie~ly zaaierowane
pan!e od Max Factora, pros1ąc
o są•ied7Jką ltl()Życzkę zmywacza do paznokci. Niestety, nie
jest on przeodm~otem eksportu.
Z przyslu<(i nic nie wyszlo. I
kto by to pomvślal, że szewc
bez butów chodzi„.
Niepokoi jednak nip tyle o·
ferta central obecnych w Brnie,
co nieobecność innych. W zasadzie bow•iem „ Universal" prezenbuje i lodówki i kuchenki
elektryc2mp i galanterię metanamiO<ty, narty. maszy·
lową.
ny

szycia;

do

„Coopexim" -

galan°terię skór'Za.n ą;
za'ba•W'ki,
„Ciech" - cieszące się tu ogromnyim 1powm:izeniem szm in·
k i peor/0>we, całą gamę ko&meoczu i ogrom,ny
ty<ków do
„bu.kiet" wód i perfum z „Być
m10że"

i

11

Pras-tarq"

na czele;

wyroby
me-ole,
.,Cepelia" w\lk1in'arskie. •k\~:my . świeczn1radia, telek i ; „'Elektrim" wi•z.ory. mae:neto.fony na 1kenC·ii „G~undiga'', gr&mofony czeg6'i więcej chc ieć. „Pai:ed"
ostatn !ej
w
d0<kooptowa1t1y
chwili do eki1py targowej m;i
zomiar gorzedawat< tzw. wyro·
o
„Hortex•• ttz.kolne;
by
rzvm już <l'onos'.liśmy - m~"
t')nki i >prietwory w do6ć ubo•
!lim asor•tymencie.
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by to wszystko zapre·
bardziej 'Interesująco
I handlowo, póki Jednak nie
wiadomo, kto właściwie odpo·
wiada za taki, a nie inny wy•
trudno
gląd polskich stoisk ządać rewelacji.
Można

zentować

Polsika 12lba
cz.nego

Ha·nd Ju
0

&w ierrd-zi,

że

zagrani·

jest

koor-

dynatorem ekspozycji bez modaleko idących ingeżLwości
B iur o Wys-law i Tarrencji.
gćrw powołuje s'ę na akce,ptaTe
cję poszcze gólnych ce·n.tral.
twierdzą, że zmają s:ę na podA
ke>ntraktów.
pisywaniu
w
wszystko ma się z.mie,ni ć
.najll>l:iŻszym cza&ie.
0

Odbiegam jednak od tematu
o
pa rę
słów
zasad,niczego tych, kJtórych nip ma. Ktokol·
wiek zwie.dz,a pawilony i wie
ce>kolw'.ek o poł~kim przemyśle
pyta - dlaczego
i ekspe>rc ie
nie wystawiacie żad n' eh wy·
lekkiego? No
przemysłu
rob6w
przyjada do
cót. lada dz.i eń
Brna m!·nister Tadeusz Ku nocki i wiceminister handlu weMic i ak
T.
wnętrzne!(o być może odpowiedzą nam na
to pytanie.
na wet jesteśmy tu WY•
gospoda•
z myślą o
rzach, to przypominam, że ro•
czny eksport z Polski do Cze•
konfek•
chosJowacji wyrobów
cyjnych i dziewiarskich za111y·
ka się kwotą 4 mln rubli, zaś
2 mJn rubli,
kwotą
Import
A jeśli poza wszystkim chciekontakty
nawią·zywać
l:byśmy
handJowe na przyszlość, to donoszę. że w paw'l<H>ie A znajdują się znakomite ekspozyeje
NRD, Jugosławii (dziewiarstwo,
które może przypra•wi ć o atak
serca), Wroch, Wiei klej Brytan ii, NRF itp. Warto byłoby to
W5Zystko pooglądać i pokaz3~
się z dobrej strony, choćbv na
zasodzie czysto reklamowej wi•
Choóby na zasado'e
zytówkj.
pok~"u mody, który w wyko•
nan iu .g o_..oodarzy jest central•
nym .pl1'n>ktem imp"ez rozryw·
Pokaz
k0>wo-towar:r.yszących.
,.M.oda w o-p-erze 0 ?~'t'romadi:t
w nonied?.ialek mnóstw.., piek·
nych pań i 11'.lanów. W foyer
n•elic>Jne dług i e suknie mieszały s\ę z nielicznymi spo<i.niu·
mami, co d'1a obserwatora ll'li•
cy „ubranei" bardzo st.and~r
dnwo i krótko i tak Jak my.
ilmy ubi..rali ~ię parę lat temu - j~st i tak m il:ym zasko•
cze niem.
IWONA SLEDZJRSKA
Jeśli

łącznie

*

SPORT

*

SPORT

Ambitne plany Chojeńskiego KS
przyjemnośc i ą
Z prawdziwą
:r.w1e<izaliśmy pii:}<,ny, acz nieChojeńsk i ego
wielki ośrode'k
okazji
&
Sportowego,
Kłuibu

r.orgah !kcmferencji prasowej,
zowanej dla łódzkich dziennikarzy przez dz i ałaczy tego klubu. Pole>że>ny 'Ila uboczu I 7JbU·
dowany w zin.acznej częścl w
wyróżnia
czy•nie społec•VOY'm,
i czyst~cią.
schluti,nością
się
Na boisku asfaltowym roi s:ę
od pLłkarzy ręczmych, na płyc le stadionu trenują piłkarze.
i
siłown:a
;p.iękna
Wewnątrz
Wszędzi e
ghmnastyczina.
sa.la
wiele młodiieży.
Nie chcemy 1poz<>1tac! tylko przy ta·ki.m manie obiektu
mówią działa-cze ChKS.
jego
dalszą
Planujemy
roz,bud•ow ę. I tak już chyba na
pił
zimę asfaltowe boii;ko do
ki ręcznej pokryjemy balonem.
Do 198.0 r. chcemy WY'budować
sportohalę
pły•waolnię,
krytą
przystosowa•ną do siatkówwą
ki i ipiłki ręcznej z ni ew ielk ą
oraz boisko pibkarwidownią
sk ie.
Ja·k widać, p1any bardzo ambitne i celowe. Reje>n Chojen
1 Dąbrowy nie jest bo~aty w
obiekty sportowe, na kt&rych
mogta.b y umłod1'ież s>Jkolna
prawiać soort.
najwłaśnie
Sta,wi-amy
p ierw na st•w orzen ie odp<>w iednlej bazy, a następnie chcemy
na tej ba.zie wych0>wywać młood okolictpocząwiszy
dzież,
n:vch szkól, a skończywszy na
PrnMem stanowią
Dą,browle.
do.iazdy diO tu1szego obiektu z
Dl!lbrowy. ale jwi w nde<iługLm
zostainie
uruchomiona
cza•sie
specjalna li11°i a autobusowa la.Teteli
obie d•zie~nice.
cząca
sipor·t wyczynawy.
o
chodzi
staw!iaimy na piłkę s iatkową i
piłkę .-i:czną, bę.dziemy ro7J\vip<>dnosrenia c i ęża
sekcję
jać
rów. ale warunk~ do 1'Alobvwyni'kbw u{ja
w.a1nia dorbryc-h
nam s'e o"'1ągnął z.a k iłl< a lat.
Cllojeń·
Olbiekty
WiSzystkie

UdC>Stępnia ne
s:i
Zjednoczen ia Bu•
i
Komun.alne·go
down:c~wa
Gosoo<larki Ko·
Zjednoczenia
mtJITlalnej, które to iniStytucje
klubem.
nad
sprawują ()piekę
że sporNic w i ęc dziw,nego,
o·gromną
mają
ChKS
Łowcy
ki•biców rekrutujących
rzeszę
się z pracown,ików tych przed.
w
wi„rzą
którzv
s'ębior~tw ,
uluprawidłowy rozwój sweg 0
(ms)
bioneg 0 klubu.

KS
skiego
pracowni'kom

t---------------Szachowe
mlslrzoatwa Polskl
kobiet

szachowych
W VI rundzie
mistrzostw Polski kobiet rozgrywanych w Piotrkowie Trybunalskim zakończono jedynie
3 partie.
Helwig wygrała z Kasprzyk,
Dębecka pokonała Ciechecką, a
z Lit.
Jurozyńska zremi~owala
manowi cz.
Po VI rundach prowadzi nadal Ereńska - 4. pkt. (l partia
przed Litmanowicz
odłożona)
3,5 pkt.

Ko11ykarkl ChRL
na Kubie
Reprezentacja ChRL. w koszy.
kówce kobiet rozpoczęła swe
tournee po Kubie meC1:em w
drużyną
z
Santiago de Cuba
Kuby. Po n iezwykle zacii:tej
walce mecz zakończył się zwy.
cięs~wem Kubanek I!.~ :77 (łO :40),

• •Z
naozna .ozęść niebieskich ptaków, którzy nie orzą,
nle sieją, żyje z handlu obcymi walutami. Podczas
gdy ludzie ciężkiej pracy muszą się zadowalać nieraz bardzo skromnymi zarobkami, waluciarze dorabiają
się
wielkich majątków, luksusowych samochodów
i willi; prowadzą wyzywający tryb życia.
Walka z tymi
elementami wymaga jednak, poza sprawniejszą lngerenc.ią
stróżów prawa, także podjęcia
pewnych ekonomicznych
środków zaradczych.
Stwierdzono, że około 50 tys. marynarzy obcych bander
przybywających rocznie do portów
naszego Wybrzeża, wymienia „prywatnie" około 2 milionów dolarów. Suma oficjalnie wymienionych przez nich pieniędzy jest śmiesznie
mała, waha
się w
granicach kilkudziesięciu tysięcy dolarów rocznie. Wiele dolarów
przywo:Wnych nielegaLnie do
kraju przez turystów też trafia na czarną giełdę. Z:naczne
kwoty napływają wreszcie od krewnych z zagranicy w listach. Sumy rol<roozmie przypływające do kraju w sposób
nieoficjalny są ostrożnie szacowane na kilkadziesiąt milionów dolarów.
;,ŻYWE" I MARTWE -DEWIZY

Z

Błędy
i.szą-c

niedawno o warunu;ach pra·cy łód·vkich metalowców,
stwierdzL!iśmy korzystając
z oceny stanu
bhp w zakla<lach tej branży,
przeiprO'Wadzo-nej przez ZO Zw.
Za•w. Metal. - że w 2lnacznej
liczbie za• kładów stan te·n jest,
del;ka.tnie
mówiąc, nie•właści
wy,
że
dziesiąbki
wydziałów
wyima·gają
modernizacj i, że na
·wie.lu z ni-c·h istnieje
cią•głe

P

Te dolary stanowią bogaty żer dla czarnogieldzia.rzy.
Sklupywaną przez siebie walutę
odprzedają
z
zyskiem
wszystkim potrzebującym. A potrzebują jej różnr ludzie do
ró:imych celów. Spekulanci skupują dolary w celu wywiezienia ich za granicę. Tam są zamieniane na chodliwe towary, przeważnie na złoto I późn iej odprzedawane z ogromnym zyskiem w kraju. Dolary kupują także ludzie o docho-daoh uzyskiwanych w sposób wymagający wiele inicjatywy ..• prywatnej, dla lokaty swoich kapitalów. Klientami
czarnogiełdziarzy
są
również
turyści,
udający
się
na zachód.
Poza spekulacyjnym rynkiem skierowanym na „eksport"
dolarów za granicę, istnieje także ryni>k wewnętrzny. Dolary nabywa.ją Judzie pragnący dokonać zakupu niektórych
towarów w sklepach Banku PKO. Wiele towarów można
tam nabyć jedynie za „żywe" dola.ry lub za tzw . udokumentowane bony PKO. W grę wchodzą samochody krajowych i zagranicznych marek, importowa.ne części zamienne
ze strefy dolarowej, mies.zkania własnościowe.

Udokumentowane

b<>nY

posiadają

ludzie,

którzy

1

1niebevpieczeńs.two

<>trzy-

czarny rynek po dolary. Rzecz znamienna: btmy wypuszczone przez PKO muszą być udolMlmentowa.ne, a rzeczy.
wiste dolary, pochodzące w znacznej części
z czarnego
rynku, temu obowiązkowi nie podlegają.
W ten sposób stale zwiększa się liczba klientów na oza.rnej giełdzie, poszukujących „żywych" d<>larów ora.z rosną
obroty prywaitnych „bankierów".
SAMOBOJCZA BR~MKA.

W

Bank PKO, ~ądając za atr~cyj•ne towary efektywnych
dolarów mial na celu wydobycie ich ze schowków. Czy cel
swój osiągnął? W pew.nym ty1ko st-0pnlu. W rzeczywistości
wygląda na· to, że strzeli! sobie samobójczą bramkę.
Wiele osób otrzymujących od krewnych z zagranicy ple-.
·nlądze,
ooraz częściej omija pośrednictwo PKO, gdyż dolary są przy legaJ.nych zaipupach traktowane z większym
uznaniem niż ,,nie udo.kiumentowane" bony. :roteż coraz wię
cej dolaró\V pr.zybywa do klraju w listach ! w róimy inny
s.posób, hamując wzros& wpływów w PKO na rzecz ozamej
giełdy,

Zniesienie zasady kupowamia za d<>lary ! udo·k umentowane bony niektórych towarów i trakt<>wa.nle „zwykłych"
bonów na równi z „uprzywilejowanymi" przyczyni się do
wydobycia uJ<.rytych dew.Lz.
Ludzie zamiast nabywać na
czarnym rynku dolary, kupią bony, które w żadnym przypadku nie mogą byq wyrwożooe za granicę. Nie jest to oczy.
wiście ideałem,
ale lepsze niż handel efektywną walutą.
Zwiększone
zapotrzebowanie na bo.ny
spowoduje wzrost
przekazów zagraniczny.eh do PKO i skłoni posiadaczy dolarów d<> wymiany na bony. W ten sposób bony, w szerszym niż doityohczas zakresde, staną się przedmiotem hal!ldlu. Nie jest to wpr!llW'dzie wskazane, ale mniej groźne dla
państwa 1 iinteresu spolecz,nego niż handel dolarami.
Przed Wieloma laty byly tyJ;ko „udok.umentowane" bony.
Ka:i>dy, kto otrzymał pDzesylkę dolarową, mial ją na koncie
w PKO 1 nie mógł swoich pdenięc:lzy n ikomu odstąpić. Póź
niej PKO wprowadziło bony, Dodatkowym argumentem była
chęć „zam.rożenia" realizacji bonów. Znacima ich część może obiegać między ludźmi, kitór.zy na razle nic nie k·upują.
Póimiej zaczęto ograniczać ilość towarów nabywanych za
l!l,ie udo<k.umeintowane bony, co nie przynioslo zby•t wdelkich
korzyści i zostało przyjęte z zadowoleniem przez cza.rnogield,zia.r.zy. Wydaje się, że .Ueslenie różnicy przy zakupach w sklepach PKO między dolarami i bonami jest jak
najbard2'llej na czasie.
BRONISLAW PAKULA

RZEZ t.rzy d.ni rozprawy nad salą
wisiLa-Ło pytanie:
dlac•zego to zrobili, jaikie były motywy okrutnego znęcania się trzech
siLnych, młodych mężczyzn nad słabym,
17-letn<im ohłopoom? Prokurator w mowie -0sk•a.rżycielskiej częściowo odpowied2lia·ł na to pytaDiEt. była to chęć zademonstrowania przemocy zbiorowej w
stosunku
do
bezbronnego i S<łabego,
dLa1tego właśn•ie,
że był bezbronny i
słaby. Da.Jej jednak nur·towało pytanie
skąd się wzięła ta chęć? w czym
tkwiła? Czy w osobowości oskarżor:ych:
Simińskiego, Janozerowicza i Pijanowskiego? Czy tylko w osobO'WOŚOi imicj.atora i prowodyra czlowie1<1a o wyjątkowym nasileniu zlej woli Sililliń
sikiego?
ABAWY w remizach stra0aokich
mają swą tradycję. Krwawą. Jeżeli nie na pccząt,ku lub w środ
ku m1.11zyczn-0-tainecznych i alkoholowych · emocji, to na pewno po ich
zakończel1liu dochodzi do bójek. Niejako przywykliśmy do tego. że na za.bawa(!h ludzie są bici lub biją, nierzadko
zabijają.
Też w
zasa<l>Jie bez motywu.
Podniecenie alkoholowe skła1nia wyobraźnię do przeisbaczanda d •robnych fak1tów w wielkie problemy. I cftatego
biją soę o tainiec 7 dziewczyn·ą . z.a nieprawidłowe odezwanie,
z powodu są.
siedzko-zagrodowych sporów - nie ma
co wvm·i eniać l)'retekstów - są zna1ne.
Ale dlaczego w Strzeg-0cinie pod Kutnem bito, a potem maltretowano w sposób sadystyczny chłopca, !t~óry nie
popełnił żadnej prowokacji, s:ed.zia~ na
żerdzi ogrodzenia i czeka~ r.•a kolegów?
- Są dwie płaszczy:ony oceny wydarzeń powiedzrl.ał przewodniczący skła
dJu sądzącego - T. Rybicki - osobowa

P

sądową

l

śrocl'oiw1S'kowa

Przyjrzyjmy

li

się

więc

sylwetkom <>·
skarżonych.
Wszystkich czterech, bo
17-letni Karczewski ogran1czając swój
uctz'.ał do pierwszej fazy wydJarzeń, wykazał równdeż cechy okrucień&twa k •o-

wyipa.ct.ków,

a prz.ek.ra·czan ie
norm z.an:e„
czysz-czenia
powietrza s-tw.a.rza
pe,rma•nentne
zagrożen.ie
dla
zdrowia załóg .
MóWti 0 tym chocia.:l:by statystyka wypa<11ków w łódzok'm
„meita1lu". W roku ub. miały
tu
mi<ijsce
t.044
wypadki
przy pracy - czyli o 100 wię
cej niż w r. 1969. Zwiększyła
się przy tym najbardziej ilość
wypadków ciężkich, bo o ponad
50 w porówna·niu z rokiem 1969, a liczba dni straconych z tytułu niezdolności do
pracy ofiar wypadków wyniosła w roku ub. 22,ł tys„ czyli
pra wip o ł,2 tys, więcej niż w
r. 1969.
w roku ubiegłym ilość wypa<11ków, dn.i stra·co•nych z tego poWOOdu ora.z częs-totlLwość
i doleg1'i•wość wypad·ków wzrosły w takich m. i·n. „a•kład.ach
jak: Fa1bryka Urzą•dzeń BudowJa.nyc1h, Fa.bryk.a Kotłów i Radia-torów,
Lód~ki<i Zakł. TermC>technie:1me, Fa.bryka Osp rzę.
tu Samochodowego. Z wię<k.szyła
się
równ.ie.ż
liczba wyp.a.dków
w „Strzelczyku" i w Lód2lkich
Za ·kładae<h Ra<l~owyoh, a zmniej
szyiła w
„Ma}edzie". 11 Elanie"
„Elesteirze" i „Wit'a1mie" - co
nie znaczy że i w tych za.kła
daeh nie trze·ba już walczyć z
iprzyczynaomi wyp.ad•ków. Należą
do nich przede wszystkim
niewłaściwe
~·ykonywanie
CZ}"Ilności zawodowych, zła organizacja miejsca pracy, lekkomyślność i lekceważenie przepisów bhp.,
brak kontroli
i
nadzoru ze strony
personelu
kierowniczego,
niedostateczne,
a czasem
jedynie formalnie
„odfajkowywane" szkolenie itp.
szystko to nie znaezy jedna'k,
że nic się nie robi
dla poprawy sytuacjd, ja·k
też te dootrzeżone w porę,
wyiżej
wymie>ni()!le
grzechy
=wisze uchodzą wi•nnym na sucho. Ro<kroczn•ie w planach fi.
nansowych prz,edsiębiorstw planuje się środ•ki
na po,prawę
stanu bh<p, na stworzenie lepszye>h war1.111)k6w
pracy, a w
szczególności na
wyelimi'nowaonie za~r·ożeń
'W)'nukających
z
iprocesu pro<lukcji. Tyle, że w
praktyce większość
tych naklad6w (bo blisko 17 mln zł z
42.8 mln wydanych na bhp w
roku ub.) przeznacza
się
na
zakup odzieży roboczej, środ
ków do mycia itp., słowem, na
rzeczy
mające
ma·rgineso~y
wpływ
na
wyeliminowanie
przyczyn wypadków. Na szczę
ście coraz lepsze efekty w tej
mi·&ze dają społeczne prze·glą
dy pra-cy, a spolecvnl i•n1soekfor2y, ja'klkollWiek nie w każ
dym jeszcze pr,zyipad1ku potraf ią
korzy.stać
ze swciich u'Prawnień. to U'Czą się tego co•raz chęt111iej. Wspomnieć należy r6Wtnież o wizytach „urzę
do<wych" •mmektorów. kontrclaeh WoJew6dzlkieg0 Inspektolt'a·tu Praey, sorawd•z.a-niu walt'U•nków •1)'1'acy na 2 I 3 zm'anach, se\'kach
za-rządzeń doty<0zacych w'laści<we~o zaibez,pie-cze·nia maszyn, odpowiednie.go

mują z zagrani.cy dolary lub inne wymienialne dewizy za
pośrednictwem Banku PKO I mogą ten fakt udowodnić odpowie<ini.m pokwdtowaniem lub właściciele
tz,w. kont dolarowych, na których lokują otrzymane z zagranicy pienią
dze. Ponieważ „udokumen.tc>wanych" bonów nie można kupić, klient PKO musi w wielu przypadkach udać się na

•

„metoloweqo podw6r1<a 11

uląc
w
twa.rz bezbronnego, leżącego
rówieśnika.
Wszyscy należą do pokoler.Ji,a., k1tóre
rozpoczęło życie po w<>j1
nie w wairun-

ka·ch

stabiJ.oizacji, w rod.zinach llaipewnia-jących im dobry byt i wyks>ltałce
nde. Czy nie mogli sk-0rzystać rz teg.o z
przyC'lyn submktywnych? Bada111.;,. psychoJ.ogów ustaliły, że poziom inteligencji przestępców rzr.ajdu.1e się w d<>lnej
g.ramicy normy.
Simiński
po skończenlu szkolY podstawowej (z trudnościami) wybiera szkolę górniczą w Łęczycy, potem wyjeżdża - na Sląsk, zgłasza się d.o OHP,
gdzie można od rnzu odbyć służbę wojskową. Zos1ta\fe cieślą, zaira.bia 2.600 -

wojskową. Pl'zez
się bez za1rzutu,
na•g:rodY. Reżim

. ?

za nami....
ośwlietle1n-i a

sta•nowisk, pop·r aw1enia warunkOw s.arn:ita.rnych,
na·ka:oach wstrzymani.a
pracy
w wy<lizi.aJach
produkcyjnych,
wyłą-cze·niiu
z ruchu kilk•udz-iesięciu
a.grega•tów i urządzeń
stwa-rzających
zagroże· nia dJa
zdrowia i życia pracown;.ków.
W sto·sunku do wi•n nyc·h rażą.
cego niepriestrzegania
przepisów bhip wszczęto post<:powanie
!kar.no-a<:Lmi1nistraeyjne,
w wyn·iku
którego w roku l~b. 41
osób zajmujących
kierownicze
sta·nowiska w łódvk'ich
zaklada·e>h metalowych zostało ukaranych grzywnami.
Problemu stworzeni.a
metaJO'wcom właściwych warunków
pracy, w jak najsz•erszym ro.
:ziu.mie.niu tego · pojęci.a nie m•<>'ż
Jla
rzecz j.asna ogra·niczyć wyłączni„
do 9j>raw od1powiied1niego

miesięcznie.

w

ciągu

Toż

18

to ma.jątek, z
miesięcy można

badny kapitał. Simiński koń
czy kurs spawaczy. Spawacz wykonuje
mniejszy wysiłek r.·i ż cieśla. Opuszcza
hufiec pracy i środ·owiskio, w którym
nie cies-zył się dobrą opirJią, Towa rzysko-alkoholowe ekscesy nie są tolero"
wane w hotelu ro-be>t.nlozym. Wraca do
domu. Pirzyjmuje pracę galwaniza,tora.
To było naj!ai\lw;ejsze. Na tym koniec
ambicji.
Pijanowski:

podstawową"

wiedzę

zdo-

bywał ze zmiennym pow<>dzer:·iem, ale
był członkiem organizacii młodzieżowej

(ZMW) d od dwóch lat„. ORMO-wcem.
Ja.nczarowlcz:
wspólnik w rodzlclelS1kdej gospod•arce - 12-hekltairowej. GoS'Poda•rowa! na połowie. Odbył sł•użbę

wodowe,

konieczme

jest

Podjt1C1e n ie:1lb ędnych dew celu za,pew·ni.e1n ia zaoopowied·nich
warunków hi1gieniczno - saniitarnych
przez
urzą.dzeinip
nowych i
zwrot sta-rych pomieszczeń socjalnych,
za.branych na i·nne
cele co dotyczy
głównie
łogom

szczupaki
brały

nad podziwi

ró-w-

polepszenie opieki lekarskiej nad załogami. Chociażby
!Poprzez zwiększenie . ilośc i godzi-n pracy lekarzy, aby uła
twić skorzysta·nie
z opieki le.kars·kiej pracowni-kom II zm •.any, poprzez zatrudnie•niP le•karzy spec'jali1Stów, szczególnie w
z.ak-!oadach, gdz·ie pra·cuje więk
sza ilość kobiet, za.bezp1iecze·nie
Jepszyich pomieszczeń na gabinety lekarskie itd.
Wiele za·
strzeżeń
budzi także stan pomieszczeń i urządzeń bigienicz·
no-sanitarnych. Mimo stałej poprawy w tej dziedzinie - stale brakuje powierzchni na ubi.
kacje, szatnie, łaźnie, jadalnie
itp„ a brak
te·n
odczuwają
szczególm ie mocno:
„M.aje<l",
ZaJ<.łady
Ksero·techn~czne,
„Elan", „Eleste,r"', ZSM inr 2, Fabry·ka Apa•ratury Ele•ktromedycznej. Fa.brY'ka Os• przętu
Sa·
moch<>dowe·go i parę
i·nnych .
W zakresip
warunk6w socjalno-bytowych niedomagania dotycza orzeważnie takich spraw
jak opieka nad dzieckiem (tylkO jeden zakład, tj. CBT, prowa·dzi
żł·o•bek
i przed.sz'kole)
kła-potów z wys!a.niiem d:oiecka
na ko-łonie (obec·na . ilość miejsc
w z;ak'ład·owych ośrodkach zaspokaja
potrzeby w 60 proc„
trudności
ze Z•d•obyc'iem skie.rowani.a na wczasy lub do sanatorium itd. .Jeśli zaś chodz~
o żywienie vbiolf•owe, to na te.
renie Lodzi
tylko 3 u 1klady
metalowe - ,.Elta",
Za·klady
Radiowe I „W•i'fama" posiadają
dostateczone wa•ruonki do prowadze•nia tego tyipu akCli. Bufety i ki-oiski istnieją wprawdzie we wszystkich zakla<lach,
ale ich za·o<patrze,nie jest - n·ieba•r·dzo kiepskie.
s,tety a ·k~ch ~ 1ym ,podo•bnych bolączek i
potrzeb
łódzkich
meta•lowców
mo!ina by tu
.przytoczyć jeszc7le więcej i one również rzutują na poziom warurnków .pracy.
Zd·a niem przeds1awfoiel<i
związ.ko
wycih, celem poprawy sytuacji
w
tyim
zalk.resie,
niezbędne
je-s t przede wszystkim:
O Radoyka•lne r07lS•t.rzygn~ęcie
problemu
odQewnii „Strzelczykia", „Wi1:ta1my„ i „Mia.je.du'' i w sensie
ibu'Cl·owy nowych
obie•któw i w sensie poprawy
waru•n'ków w sta.rych.
O Za1pewon:ie!llie środlków fi•
nans<>wych d materiałowych dla
pełne.go wyikona·nia plamu rozbud.oiwy i m•odernizacji zalk:la.
dów
pra-cujących
w bardzo
trudnych w.airunlka<e'h , a szcze1

T

dwa laita

zachowywał

zdobywał

pochw.aly i

z.robić
bez
wspóŁpraca
środowisko

współpracy z rodzir:·ą? Tu
nie istn<iała. Rodziny to też
nie ' przygotowane do ża'Cl
nych funkc.1i wychowawczych. Interesujące
środowisko.
Sąd
sięgnął i
do
niego: tnamy do czynienia z mies2Jk1ań
cami powiatu kutr:•owskiego (Okol.o 100
tys.), którzy w ubiegłym roku wydali
na :i1rtykuły spożywcze 550 ml•n. zl·otych,
a na alko-hol 117 mln złotych. (Moglibyśmy
jeszcze sprawdzić die wydaino
na książki, albo ilu młodych czytelnijl;ów i z ja1kich grup ~ .t<iorzyS'ta z bibliatek. Byłyby to śmiesznie ma'1e Hczby.).

.rv !
nie

O

cyzJi

miał
szcząśliwy dzień

nież

Z

Bogacące

z Giżycka

gólnie
„Ele steru",
„Elea lu".

zorganizowania

wojskowy wy1kształcał
pozytywne cechy cha.r.akteru.
Karc:oewski: syn kościelnego, uczeń
II kllasy szkoły zawod<>wej. Uczestnik
r:ocnych zabaw za zezwoleniem (i przy
udzia[e) rodziców. Pierwszą klasę powta·rzał. W sądzie mall1lifestow.ał postawę człowieka, który nie hczy się z niczym i z nikim.
ANIEDBANIA
środowiskowe
l
szkolne uja•wniają się w <>sobowościaeh wszysbkich czterech o.rzekli psychol-odzy.
·
środowiskowe i szkolne. Można mieć
pret~nsje
do szkół, ale co one mogą

wają

Władysław Śniadecki

roboczego i p!'Zeprzepisów
bhp.
M'ędzy
~nnymii
ze
wzgilędu
na wy•st-:pujące tu choroby za-

Bezmolywu.„
zgromadzić

wędkarski
już w pełni

sta nowilSka
&tr zegania

9li: roi.mlnv wiejskie ,zdoby-

wartości czysto mateTialnej natutrwonią pier.lądze n.a man ifestowa!!weJ ,zamo:ilności w najprymityw-

CAF

=

"

Moro-z

=

=

.........................

Spacerki
____________ MerkurefJO

Przect.staw.Lająe
powy~sze,
ze.
bra·ne na łódzkim metalowym
podwórku postulaty. warto zaznaczyć jedno: są to wszystko
sprawy znane od lat, wyciąga
ne na światło
dzie-nn e przy
róż,nych
okazjach, odkładane
,,na zaś" i znów dyskutowane
na różnych l)aradach, spotkaniach i konferencjach.
Tyle
że„. „w minionych
okresach
jak
powiadają
działacze
związkowi
(i nie tylko) zwracało się uwagę przede wszystkim na sprawy produkcy)ne I
realiza·cję rosnących pia nów bez uwzględ.n iania pilnych potrzeb w
zakresie warunków
pracy I s.praw
socjalno-bytowych - i nawet w
nowych
lub modernizowanych
zakładach n;e uwzględniało się dostatecznie tych potrzeb.„".

Cocktail
handlowy

„EleiS-teru",

„W m>nionycb okresach"
to
brzmi
optymistycznie.
Stare błędy zostały
naprawdę
za nami.„
ZDZISŁAW

SZCZEPANIAK

I

iedr„ocześnie

za

"gorszych".

Jest jakaś zawiść wyra,Zana biernie i
czynnie ze str<>ny wsi.
Taika właśnie
wieś
byla licznie reprezentowar:a na
procesie. Stainowita swoją postawą moral•ny mur obronny dla .,swoich" os·k a•rżonych.

- z

miasta przyjeżdżają na za•bawy,
:!eby kraść ubrania, przeszkadzać n.am
- powiedział jeden z młodych ludzi okUpujących wejśc'.e do sali rozpraw.
„Obcy'• n„ zi>ba-Wtie mieszczuch (grajkowie r:.a tych -zabawach to nie kapela
wiejska lec 7 właśnie zespoły najczęści ej
ze szkól muzycznych) z innej sfery. jest
godny oogardy. która wynik, z poczucia niższości wiejskiego osiłka. I osiłek nie lubi taki·ch. On ich „bija".

•
OZMIARY

• •

przestępstwa nile docierają
do świadomości mieszkańców S•trzegocir.•a. Rodzice Simińs•k·i ego odwiedzali ofiare ich
syna w szpitału. Simińska
przyniosła
ciastka i batony, mówił.a, t..:? „wynag.rodzi byle na syna dużo nie mówdć".

R

muu

uEla ...
ZSM nir 2 i

„Majedu'',

nu 11 , ,Fa1m.edu 1 '
„Wi!famy".

niejszy sposób. W tych wa.runkach wy:.
rasta ml-ode pokolenie i powtairza paciorek stylu byci„ za panem ojcem i
panią matką. Przychodzi sąsiad do ojca
Ja.nczerowLcza - wódka zjawia s'ę na
s-tole„ Syn pije rówr:o. Przychod zi d o
niego Simiński - proszę bardzo - jest
jeszcze jeden partner. W imię gościn
ności. Alkohol jest codzienną
strawą,
stymulatorem st·osunków sąsiedzkich.
RQCMY do pytania postaiwionego na wstępie: motywy przestęp
stwa. Tkwią or.e w mentalności
środoWtiska.
Mówimy, że za.ta.rla
się
gra.nica między m>astem a wsią.
Często jednak to tylko pozór. Nierzadko wieś uważ~ mieszczuchów za „lep-

szych", a

3.400 zł
którego

Sezon

W poczuciu materialne1 mocy, w opancerzer:iu prym'.1t ywu - grzęźnie poczucie
grozy
przestępstwa,
współczucia,
hum.a•nlzmu„ •
ZOFIA TARNOWSKA

;,SPOI.EM" INWESTUJE
Wyjątkowo

uradza.inie
za.po•
wiada. się ten rok w inwestyc;a,ch
społemowskiego hamdLu.
Do uży~ku kiientów
powinny
być od!da.ne w tym czasie m. >n.
4 <tuie domy handlowe w Ło·
dzl, KaUs,.z u, Siedlcaeh i Sok<>·
łowie Podlmskim ora.z 19 ma.gazy.nów handlowych o powierzchni skladlow-e; oko!o 8,5 tysią
ca m k.w.
Ruszą ta.kie dwis
wielkie gmrmaiernie,
przygotowujące na oobę
6 ton różnorodnych specja.Łów
oraz dwie
wytwórnie
wód
gazOW<Lnych,
które będą produkować w roku
17 ty&ięcy hektobitrów napojów.
„Spolem" ma pana.dto w budowie 20 ncnvych piekmrni oraz
11 zakla.dów gmrmażeryjny-ch o
blisko
1200 sta.ly-ch miejsca.cl&
konsumpcyjnych. Zloka!izowa.n-0
je głównie na. najbardziej uczę
szcza-nych
szla.ktl!Ch turysty.cz•
ny.ch.

„TROPIK"
ZDOBYWA SMAKOSZY
Pr-zed>siębiorstwo „La.s" sprzedaje „Ba.ltonle" wino
własnej
prc:xiukcji pod nazwą „Tropik".
Trafia ano
głównie na statki
udające się do strefy pc:xizwrotnikawej I zyska.to
już wielu.
sma.koszy.
Chwalą
ten napój
przede wszyst·kim za cierpki !
<>r~źwia.jący smak. a. poza tym
za to. że zna komie ie gasi pragnienie. Ostatni.o ,. Trop ik" tra•
fia również na. statki
obc~h
mrmatorów, gdzie cie&zy się nie
mniejszym uzna.niem.
·

Dntga.

n<>wość

stwa „La.s„ to

.Pl"2)edsiębiar-

wuna

„Toast",

t.a•kże
wytwa•rza•ne z owoców
le§nych , o mromatyc>"nym
bukiecie zapa-chów i musujących
właściwościach
sza.mpa"1a.. Jeślt
próbującym
go kiperom przypad•nie do smwku. powinn-0 trafić wk.rót;ce na . rynek krajowy.

BĘDĄ TAŃSZE
;,DMUCHAŃ CE"

Na dmucha.ne mate•race tury•
styc2'ne sezon trwa praktycznie
przez cały rok. Służą nie tylko
ero plywaonia. i opala,nia, a.le
również noccnvania
niespc:xiziewa.nych qości.
Przemy.sł wziął
sobie
do
serca.
narzekania
klientów i obieca.! w tym roku
dosta.-cz11ć więcej
niljbard-zie:I
popularnych ma.teracy w cenie
250 zlotych. Ich ud ~ia ł w całej
puli materacowej sięqtlle pra.wie
50 proc. Pula ta liczy w tum
sezonie 290 tysięcy sztuk i jest
o 70 tysięcy wyższa. niż przed
rokiem.
Br?mi to d•opra.u:dy
optymistycmie.
(Ls-k)

DZIENNIK ŁODZKI ni: 94 (7066) 3
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d kilku już lat ostatnia niedziela kwietnia jest świętem transportowców I drogowców. W tym roku Dzień Transportowca i Drogowca przypada na 2:; kwietnia. Z tej okazji centralna akademia odbędzie
się 24 bm. w Katowicach. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS
w Katowicach zdobyto bowiem za rok ubiegły
we współzawodnictwie
międzyzakładowym I miejsce w kraju.
Natomiast w branży przedsiębiorstw drogowych I
miejsce oraz sztandar przechodni
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Tran.
sportowców i Drogowców PRL za rok ubiegły we WSł>ółza wodnictwie tej branży uzyskało
na własność Przedsiebiorstwo Maszyn Dro:.;-owych „M:adro» w Pabianicach. Na przestrzeni

O

Dzień

•
Zucle

l:..odzl •

--

•
Zqcfe
Lodzi

~odzl

-- ••WO'•

-·~

trudnionych w 6 przedsiębiorstwach. Najwię
cej osób - ponad 11 tys. - zatrudnia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Lodzi. Drugie miejsce Plld względem zatrudnienia zajmuje
Wojewódzki Zarząd Dróg Public:z.nych w
Lodzi, gdzie praC'Uje przeszło 2.5 tys. drogowców.
W czasie wczorajszej k nferencj! prasowej
w Zarządzie Okręgowym Zw. Zaw. Transportowców i Drogowców PRL w Lodzi poinformowano dziennikarzy o oslągn!ęciach przedsiębiorstw transportowych I drogowych. Dynamicznie rozwija się Woj. Przeds. PKS w Lodzi, Woj. Zar?ącl Dróg Publicznych. Zakłady
,.Madro", TOS. oraz Przeds. Spedycji Krajowej. Dla przykładu: Woj. Przeds. PKS aktu-

u

mięso

Czy

kiełbasy ·są

Ł

ostatnich 10 lat I miejsce we współzawod alnie posiada 941 autobusów, obsługuje 844 li·
nictwie przyznane zostało temu zakładowi po nie i p1·zewozi rocznie 65,8 mln pasażerów.
raz piąty. 28 kwietnia w Pabianicach odbędzie Ilość dziennych kursów autobusów PKS wysię z tej okazji uroczysta akademia, na któnosi 3.860, a śred.nio dziennie autobusy przerej
zostanie
przekazany
załodze
„Madro" jeżdżają 153 tys. km. W ostatnich latach rozsztandar przechodni na własność.
• budowano zajezdnię w Piotrkowie Tryb„ Zgierzu, Wieluniu oraz zmodernizowano zajezdnię
Również I miejsce w skali krajowej w mię
wybudowanó nowe zadzyzakładowym współzawodnictwie
za rok u- w Zduńskiej Woli l
jezi:lnle w Sieradzu, Skierniewicach, Lasku I
biegły
zdobyła Wojewódzka
Składnica ZaopaWybudowano
trzenia PKS w Lodzi,
która także otrzyma Lodzi przy ul. Stokowskiej.
sztandar przechodni na własność.
Poza tym dworce autobusowe w Rawie Maz„ Lodzi, Lowic.zu, Bełchatowie, Piotrkowie I Pajęcznie.
tli miejsce w kraju uzyska! Oddz iał Remontowy PKS w Lodzi, IV miejsce Oddz iał PKS
Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej
w Lodzi
w Wieluniu, a także I miejsce w skali woje- i woj. łód zkim w ub. roku przeładowało 1,5
wód7twa.
Wśród placówek terenowych
PKS mln ton towarów oraz rozladowalo 36 tys. wauzyska! I miejsce Lowicz, a pod względem
gonów. dla około 1000 kontrahentów, z tego
najlepszych warunków bhp I miejsce Oddział 500 w Lodzi. Poza tym zaiadowalo 15 tys. saPKS w Sieradzu.
mochodów, które wracały z Lodzi I miejscow Lodzi i woj. łódzkim Dzień Tra.nsportow- wości woj. łódzkiego .. pustym kursem". Dzię
ca i Drogowca obchodzić będzie ponad 17 tys. ki temu tabor samochodowy został odpowied.
pracowników transportowych I drogowych, za- nio wykorzystany.
(j. kr.)

== JZCP
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się

...

odzianin kupując kiełba
nie orientuje się na
gdzie była ona produkowana (w zakladach państwowych
czy spóldzielc:r.vch) gdyż metki zlikwidowano. Dla przeciętne_go konsumenta wszystko co znajduje
sie w skTepach świadco:y o łódz
k.im przemyśle wędliniarskjm;
gdy je kaszankę, w której ani
za grosz nie ma wątroby czy
majeranku i jnnych przypraw, a
która rozlatuje się przy krojeniu przypomina się z rozrzewnieniem kaszanka kupiona
kiedyś
u rzeźnika w podlódzkiej wsi.
Co jest przyczyną - myśli
konSufI!ent - że wędliny, zwlasz
cza te tańsze, są tak często niesmaczne, nieapetyczne i wyglą
dają jak „zmęczone "? Czy nie
stać nas na to, aby produkować
lepsze wędliny I wyroby wędli
niarskie? Obliczono kiedyś, że
na smal( kielbasy składa się aż
18-0 rozmaitych elementów. Sprawa bierze swój poczatek od stanu zwierząt rzeźnych, „ciągnie
sę

ogół

tylko

„zmęczone"?
już

dobra, lub że nast ępuje tu
poprawa.
W czasie inspekcji i kontroli,
których jest wiele (produce nci
twierdzą
nawet,
że
zbyt
wiele (? !) sypją się kary. W ub.
roku
towaroznawcy
Zakładu
się''
poprzez warunki uboju,
Odbioru Jakościowego Towarów
szybkość
transportu mięsa do
przebadalj mięsną masc: wartoprzetwórni, a kończy na prości 1.178 mln zł. Zakwestionowadukcji wędlin. Do lego dochono część za 65.531 tys. zł, a kadzi jeszcze m. in. transport gory wyniosły 3.131 tys. zł.
towych już wyrobów, a także
Aż
wierzyć
się
nie chce, ze
sposób przechowywania ich w
ja!< poinformowano nas w dysklep!!_ch. Każdy z wymieniorekcji Wojewódzkiego Przedsię
nych
elementów rozbija
się
biorstwa Przemysłu
Mięsnee:o
jeszcze na kilka lub kilkanaście
( istniejącego od lipca ub. roku,
dodatkowych.
PO polączenju Lódzkich Zakła
Na przyklad sprawa receptudów Mięsnych, ,1 Wędliniarza" i
ry. Na
pytanie dziennikarza
Zakładów Nowe Sady) za 10
pod adresem fachowców
ile
miesięcy ub. roku łódzkie wędli
istnieje
receptur,
odpowiedź
ny zajęły pod względem jakości
brzmiała:
e:ąszcz. Z
dość gruw kraju... drugie miejsce, a wybej Jisiążki wyliczono nam, że
roby wędliniarskie (kaszanka,
liczba receptur na wędliny i
kiszki, salcesony) trzecie. Zasadwyroby wędliniars>kie przekraniczym kryterium była tu właś
cza 200.
Na
każdy
gatunek
nie ilość reklamacJi.
Dlaczego
kiełbasy
przygotowano
kilka
więc jeśli jest tak dobrze, jest
receptur. Czyż można się więc
aż tak źle i co zrobiono, aby
dziwić,
że
ta sama „zwyczaj„
było lepiej?
O tym postaram~
na''
czy
„serdelowa"
dziś
się nap isa ć w następnym artysmakuje tak, a jutro zupełnie
kule.
inaczej?
Kiedy
układano
te
W. KASPRZAK
receptury tego właściwie 1uz . - - - - - - - - - - - - - - - nikt nie pamięta. Było to dawno, gdzieś w latach pięćdzie 
11
wyraźna

„Juvenlur
zaprasza.„

siątych.

w

ciągu

20 lat sporo
się
m. in. zmieniły się
nasze podniebienia i nasze wymagania dotyczące prawidlowego odżyw•iania, choćby w odniesieniu do spożywania tłu
stego mięsa. Tylko w recepturach jest niemal wszystko po
staremu. Fachowcy z Przedsię
biorstwa Przemysłu
M ięsnego
twierdzą,
że
powinno się je
zrewidować,
niektóre z
nich
wycofać. a inne zmienić. Taką
zmieniło,

Młodzież
łódzka
pięknie

uczciła
Miesiąc
Pamięci

Narodowei

KRAKSA
Onegclaj byliśmy świadłrnmi
zderzenia się
clwn autobusów
MPK
na
ut.
Piotrkowskiej.
0 Jełczu uderzył w tył „Ikarusa".
Wypadek odnotowały kroniki
i 111ożna by przejść nad nim
do porządlrn dzienn<>go, gdyby
nie pewnt• - typo\vc zresztą- real<cje ludzi.
Na jcdnyn1 z miejsc 0 tle1cza''
siedziała stars7..a kobieta, która
ude1"7.yla brodą w kasownik bi letów.
Wydawało
jej się początli:owo,
iż
'v zasadzie nic
się nie stało, ot, drobne skaleczeni<'. Kobieta była niezdecydowana: czekać na po ,ęotowie,
czy też nie? Ktoś .J ej radził, że
by została. I wtedy do dyskusji wląr:r.ył się miody brunet:
- Po ro pani ma tu siedzieć.
Nierh
pani idzie do domu,
przecież
nic się pani nie sta„
Io. to tylko drobne skaleczenle •.•
Utworzyła

si~

„opozycja 0 •
grupy:
jedna

na ulicy

Piotrkowskie i
radziła kobiecie czekać,
druga
iść do domu. Na czele drugiej
stał
zdecydowanie młody bru-

net:
No to powieśrie kirrowcę!
Czy to on pierwszy spowodował
wypadel<?!
I tak będzie
miał
wiele !<łopotów i zmartwief1. Ten „gipsn będzie go na
pewno koszlowal ze 20 tys. zł.
Jeszcze <lo tego ranni! Do kotica ' życia się nie wypłaci.
Ja
je~tem kierowcą, to ja wiem.
I po'11rndowana lrnbleta OJ>ttściła
autolcar.
Sama poczuła
się winna, bo I po co do niego wsiadała?
Gdy nadjechały karetki Pogotowia, starsza pani,
wokół
której
toczyła
się
dysłrnsja,
pode~zła do lekarza i
nieśmia
ło

powierł1jala.<

Panie dokto.rze, mnie Jest
niedobrze ...
Po pobieżnym badaniu, „na
sygnale'' zo~td.la odwieziona do
Stacji Pogotowia. Ale tego już

samą

opinię

wypowiadają

rzlonkowie
komisji
Ja.lcościo
wej istniejącej przy OW NOT
oraz inspektr;>rzy z Urzprlu Jakości Miar i
z Zaltlaclu Odbioru
Jakościowego
Towarów.
ekarze
weterynarll
z
WIS, badający zarówno
mięso jak i masę mięsną
przeznaczoną
na wyroby,
a potem gotowe iuż wędliny,
także nierzadko kwestionują ich
Jakość. w rr pólroczu ub. roku
!!-' przetwórniach l,óclzkich zakwestionowano ponad n ton surowców mięsnych przeznaczonych do produkcji, przy czym
?a zupełnie niezdalne uznano
613 kg. Resztę zaś za warunkowo zdalne. Z wyrobów gotowych zakwestionowano 4 tony,
z tym że 390 kg uznano za zupełnie niezdatne.
Res.z.ta mogla
być dopuszornna do konsumpcji
pod warunkiem, że będzie dodatkowo parzona i wędzona.
Chyba jednak nie zawsze dopełniono
tych warunków jeśli
zwroty 7. detalu nie ustają. W
marcu br. >.wrotów do przetwórni
tylko Lódzkich Zakładów
Mięsnych,
bylo około 2 ton,
irłównie
na
skutek
zmiany
barwy wędliny czyli po prostu
zielenienia. WIS twjerdzi, że ilość reklamacH tego rodzaju. raczej ma 1eje, ale to oczywiście
nie znaczy, że jakość wędlin jest

L

Powstały
dwie
ów „obrońca uciśnionych"
z
aulobusu nie starał się skoto Miesiąc Pa mięci Narodowej.
Naród polski,
n1entować.
podawał
s've
nazwi!: który w czasie ostatniej wojny stracił 6 milionów obywatesko do listy świadków wypadli obchodzi go bardzo uroczyście, znajdując różne formy,
ku.
ateby uczcić pamięć i tych, którzy ~adli z _b.ronią w ręku,
A swoją drogą poszkodowani
i tych, którzy wymordowani :wstali w roznych obozach
powinni być natyrhmiast inforkoncentracyjnych.
mowani
przez osoby kompetentne, jak się ma Ją zachować.
ry konkursu, które onegdaj po
Również i miasto nasze zamaPRAWO
Taką o•obą był,
wydaje
nam
długiej wędrowce po poszczegolnifestowało
różnymi
akcjami
J.
Kruszewska sie, kierowca san1ochodu„ który
Dostawy,
nych
nowo
:z.organizowanych
swój udział w obchodach Mieroboty
wyszedł
i
uslugi
z
kraksy
jednostek
bes
szwangnszkolnych izbach pamięci narosiąca. Jedną z najpiękniejs zych
spodarkl
ku. Niestety, zamiast za.jąć się
nleuspolecr.nloneJ na
dowej, stanęło więc przed nieła
imprez stanie się uroczystość,
pa•aZPrami, a przynajmniej zorzecz jednostek gospodarki utwym zadaniem, jak rozdzielić
związana
z
rozstrzygnięciem
baczyć,
ro się z nimi dzieje,
społecznionej.
WPr.
1«71
r„
itr.
nae:rody. w rezultacie nagrodę I
konkursu na najlepszą iz.bę paposzedł
obejrzeć
swój pojazd,
280, zł 25
otrzymała
Szkola Podstawowa
mięci narodowej.
I
przv
okazji
wymienić
uwagi
M. C ieślak - Polska procenr 56 na Bałutach przy ul. TuKonkurs ten, zaadresowany do
z
kolegą z „Ikarusa".
dura
karna.
PWN
l!nl
r„
str
.
.roszowskiej 10 (na zdjęciu), w
młodzieży
szkolnej, zorganizo(kl)
440, zł 65
której dużo inwencji wykazała
wały wspólnie
Zarząd
Okręgu
nauczycielka historii Mirosława
ZBoWiD w Lodzi, Obywatelski
~~~~~
~~~~
Puelesiak.
Komitet
Ochrony
Pomników
Dwie nagrody II otrzymały
Walki i Męczeństwa w Lodzi
WAZNE TELEFONY
SZ"kola
Podst. nr 191 (nauczyoraz kuratoria szkolne Lodzi i.
cielka
Bożena
Dombrzalska)
województwa.
Informacja telefoniczna
oraz Szkoła Podst. nr 187 (naW Lodzi do konkursu przystą
straż Pożarna 08, 666-łl, 595-51
uczyciel Zbigniew Sokołowski).
'99-91, Z51-1l
pilo 66 szkól różne_go typu.
Dwie
nagrody
III
rozdzielono
Ol
Poszczególne z nich zebrały i
pogotowie Ratunkowe
między Liceum Ekonomiczne !}r
pogo,owie MO 01. 400-00, 500-00
eksponowały często bardzo cenHALKA ~ "S-zalenlec '! IV ta.
WISŁA „Pierścień ks!ętneJ
4 ora z Szkolę Podst. nr 149, a
ne eksponaty takie jak orygiboratorium" O<I lat 14 (!ranc.)
Anny" od la•t bl <po!.) !!odz,
dwie nagrody IV między TechTEATRY
nalne dokumenty, militaria , fogodz. 16. 18, „smog" od lat
10, 12.!5, 14.30, •• Nie do obro•
riikum Budowlano-Drogowe oraz
tografie i fotokopie, książki,
ny"
od
la.t
l.S
(a.ng.)
16 ('\vl.) gOd z. 20
god:&.
17,
Szkolę
Podst. nr 160. Nagrodę
WIELKI nieczynny
wycinki prasowe itd. Młodzież,
19.30
1 MAJA - „Człowiek w plęk·
V
zdOb:i_I
Państwowy
POWSZECHNY
Dom
godz.
16
inspirowana przez nauczycielWŁÓKNIARZ nleczvnne
nym
krawacie"
„Wszyscy moi synowie". godz.
od
lat 18
Dziecka im. St. Jachowicza. Postwo, podeszła do swych zadań
WOLNOSC: „Kaszebe" od lat
('fr .-wł.) gooz.. 15, 111.30 20
19.15 ,Boso ale w ostrogach"
za
tym
wyróżniono
szkoty
bardzo sensownie, pracowicie, a
16 (po!.) g-Odz. 10. l/l, lł. 16,
NOWY ._ godz. 17 .. Skąpiec"
podst. nr nr 14, 66, 143 oraz 147.
przede wszystkim z sercem. Jul.ĄCZNOSC nieczynne
16. 20
MAŁA SALA Najwięcej szkól przystąpiło do
godz. 20 HCie·
MŁODA
GWARDIA
„Kto
n ie„
konkursu w dzielnicy Górna.
ZACHĘTA ,,Legenda" od lat
wierzy w bociany" od lat 16
godz. l~, 17.30,
JARACZA
która też ,zdobyta największą
11 (•poi.) godz. 10. 12, 14, 16,
(poi.) godz. 10, 12.15, 14.30, 17,
,.Placówka"
ilość nagród. Szkoda jednak, że
141, 211
19.30
TEATR 7.15 - god'l. 19.15 „Kar•
łódzkie
licea
ogólnokształcące
STYLOWY
Tylko d'1a kLn
MUZA „Gw1azda Połud-nla"
A „Formy i sposoby rozwią.
tot el"
dały się w tym pięknym współ
studyjnych: „Metro" od lat
od
lat 14 (ang.) god:t. 15.30,
OPERETKA godz. 11 „Wie·
zywania
konfliktów
między·
zawodnictwie zdecydowanie zdy18 (a1ng.) godz. 15.30. 11, 18.30.
17.45.
20
I udzkich"
o<lc zyt mgr Tadeńska krew"
stansować przez szkoły podsta26.15
ARLEKIN deusza Woźnia1kows•kiego, o gonieczynny
OKA - .,Shalako" rang.)
od
wowe. Czy słusznie?
STUDIO
„Ja·k rozpętałem
d~inie 17 w LDK (Traugutta 18).
la·t 14 godz. 10, 12.30, 15, 17.ao,
Akcja powyższa nie jest krótPINOKIO - god:r.. 10 "Li. de•
II
wojne
wiatową" cz. li I
20
kofalowa. Oto co na ten temat
tektyw"
.oL „Choroby serca" - spotIII
„za bronią",
„ Wśród POLESIE
powiada
wicekl!rator
Okrę_gu
,.Zabójcy" (USA)
kanie z lekarzem i projekcja
Bwolch"
od
la.t Ił
{aloi.).
MUZEA
Szkolnego
m.
Łodzi mgr
Steod lat 18 godz. 17, 1'!1
filmu, o goda:. 18.30
w SDK
l(odz. 17, 20
fan
Grelewski,
przewodniczący
„Lubn·ia" ('Piotrkowska 243).
POPULARNE
„Daleko od
ADRIA Pożegna .nie z tytuSZTUKI (ul. Więckowskiego 36)
jury konkursowego:
•
słońca" (jug.) od lat 14 gOdz.
łe.m:
„Wielka ucieczka" od
.oL „Współżycie seksualne" godz. 12-18
„Izby pamięci narodowej zor17,
19
lat li (USA) godz. 9.30, 1%.45,
prelekcja o godz. 18 w DDK
ganizowane z okazji konkursu,
ARCHEOLOGICZNE I ETNO•
PRZEDWIOSNIE
16, 19.15
„Opowieść
Pole&ie (Waipoe•nna 15).
mają
GRAFICZNE (PL Wohloecl 14)
mieć
charakter
stałej
do poduszki" (USA) od lat
TATRY „Planeta małp" Od
ekspozycji,
wykorzystywanej
godz. M-17
16 go<l'Z. 15.30. 17.45. 20
.oL „Poszukiwanie skowronka"
lat 1ł tUSA) godz. IO, 12.30,
przy nauczaniu historii i wyHISTORO
RUCHU REWOLU•
POKOJ „Pustelnia parmeńzaplanowane prze.z Motor-Klub
Ba•Jka:
„Sroczka dodz.lejka"
chowania obywatelskiego. KonCYJNEGO (UL Gdańska 13)
s-ka"
od la.t 14
(franc.-wł.)
PTT-K na 25 bm. odJbędzie się
godz. 15. 16, 17, „Klub kawa·
kurs zapoezątkował organizowagod,z.
10-18
godz. 15.45, 19
dOlpiero 16 maja.
Jerów" od lat 18 (.po.I.) godz.
nie tego rodzaju placówek we
lllSTORll
PIONIER
WŁOKIENNICTWA
n
ieczv nne
18, 20
wszystkich
szkołach
łódzkich.
(Piotrkowska 282) godz. 16-17
REKORD .oL Spotkanie z Andrzejem ~1a
„Wi•nnetou I Apa.
Wyniki konkursu na terenie Ło
CZAJKA - „Daleko na ZachoEWOLUCJONIZMU
naczi" od lat 11 (Jug.-NRF)
Ul.
<Park
kOWieckim pisarzem młode
dzi są wręcz imponujące, Szkodzie" ~radz.) od La·t H godz..
gOdz. IQ, 12.30.
Sienł«lewic7'a)
.,Danci ng w
t;o p0<kołen ia,
godz. 10-17.
d7!lennikarzem,
17, l9
ły takie jak 56. 187, 191 zorgakwa1terze Hitlera" od lat 18
zwycięzcą
plebiscytu
„Odgło
nizowały małe muzea .u
DKM „Pula·pk a"
(poi.) O<I
(.oo!.) godz. 15, 17.30, 20
l.ODZKIB ZOO
sów" - „Lod21lanie 70", o goWyniki
analo_gicznej
akcji,
lat 16 ~odoz. 16.30, 19
ROMA .,Bandyci w Med1od•zunie 18 w KlUJl>ie „ŻU'bardź"
prowadzonej na terenie woj.
ENERGETYK - „Znaki na droczynne w godz. 9-lł (kasa
la·nie" od lat '.6 l'Wl.) gOdz.
(Bydgoska 25).
łódzkiego, nie zostały jeszcze udze" (pol.) od la<t 14 godz. 1!7,
czyn•na do god1z. 18)
1o. l 2. 14. 16. 141. 20
stalone. Sprecyzowane one będą
„Damsiki gang" (a1n,g.) od lat
.oL „Mikrofon dla wszystkich"
SOJUSZ - .. Buntown"k bez ponieco później. Tu dodajmy jesz16 l(OdZ. :9
B: IN A
kto chce przed nim wystą
wodu" od lat. 16 (USA) godz.
cze, że łódzka uroczystość zwią
KOLEJARZ - „Synow'e W ielp'.ć, niec·h się zgłosi do 24 bm.
'.7. 19.1 5
zana
z
rozstrzygnięciem
kon•kiej
N'edź·w'iedz'ry"
(NRD)
BAŁTYK .,Ka·pitan Florla·n
w sekretariacie DK Włók.n'.a
STOKI .,Winnetou w Dollkursu na najlepszą izbę pamiE;od lat 14 godz. 17. 19
z młyna" INRO)
od Lat 14
rzy ,.Lodex" (Buczka 17/19), tel.
n•e ~miecci" (Jug.-NRF) o<l
ci narodowej odbędzie się 29
ŁDK .. Pa.n Do<iek" (.oo\.) od
goodz. 10. 13. 16. 19
ht H godz . 16. 18. 20
345-14 w godz. 16-20.
kwietnfa o godz. 13 w Pałacu
LUTNIA lat 11 godz. 14.30. 16.30
„Wahadło" (USA)
SWTT .. Na tropie Sokola"
GDYNIA Mlodzieży im. J. Tuwima.
.Jeśli dz'.ś wtorek,
od lat 18 go0dz. 10, 12.so, 15.
A Spotkanie z prawnikiem i
od lat '.4
(NRD)
todz. 1-0.
to ie•te~mv w Belg :!" od lat
M. JAGOSZEWSKI
·17.30. 20
polkaz degustacji na1pojów bez12.15 14.30
17
.Cirhv n on"
POT .ONIA
14 (ane .) godz. 10, 12.15. 14.30,
l5arl<>ra" Od lat
alkoholowych, o godz. 18 w
n •er'• (radz.) od lat 16
17, 111.30
16 (,a.ng.) godz. 10. 13, 1e, 19;
· Foto ~A. Wach
ł0<ka1lu LK (Piotrkowsika 135).
-".odz.. 19.36

-----...

Kwiecień

"

eo~

~odzl

zieleni.„11

Łodzianie lubią kiełbasy i zajadają się kaszanką pod warunkiem, że te wędliny są smaczne. Niestety, narzekania
na Jakość niektórych gatunków, zwłaszcza tzw. popularnych,
mnożą się i to od dość da w na. Jaskrawy wzrost ilości reklamacji wystąpił przed kilkoma miesiącami, kiedy to ruszyła przetwórnia wędlin na Nowych Sadach,

Transportowca i Droeowca

mm~tOJCTm

•

•
Zurle

GDZIE?

dowia<dujemy, łódzkt
Biura Za·gra·nicznej Tu.
rystyki Mlodz!eżv
„Juventur"
dys.ponuje
Jesz.cze
wo.lnym'i
miejscami na atrakcyjne wycleczki do
Związku
Ra.gz:ecklego i Ru,mu niii .
Można
wybrać kilka tras. I ta•k w dn iach
24 maja - 9 czerwca wyjeżdża
z Łodzi wyc:ecz.ka na
Krym
ze zwiiedza.nieom Kijoiwa i Mo·
skwy. w d·niach 5-:2 czerwca
można
wyjechać
do Kijowa i
uwowa,
a
w term:.nle
9-18
czerwca do Kijowa i Mosk;wy.
N.Jtomiast na po•byt wypoczynkowy do Mangalii w Rumun ii
(9-22 czerwca) samolotem pozostało jeszcze n:e'W'iele miejsc.
BI:ższych
i.nformacji
ud.ziela
„Juventur",
ul. P iotrkowska
262, tel. 60~-75. ((j. kr.)

Trzv beczkowozy
WUKO

0

łódzldei

dla

Straży Pożarnej
W końcu kwietnia br. łódz
ka Sbraż Pożarna otrzyma 3
beczkowozy produkcji Wytwór·
ni Urządzeń Komunalnych w
Łod:oi. Każdy z nich pomieści
ł tys. litrów
wody
i będzie
zaopatrzony w pom.pę z dz'.alkami wodno..,pianowyml. Beczkowozy te będą miały szczególne zast<>sowanie w czasie gasze.nla pożarów na peryfer:ach
miasta, gdzie l>rakuje wody.
(j. kr.)
~~~
DYŻURY

KIEDV~

.@o d!(ień nieeie

się

Jak

oddział

APTEK

P iotrkowska 127,
Jaracza 32,
Rzgowska 51, R. Lu.ksemburg 3,
N lciarn: an.a. 15, Pabianicka 218,
ł.anowa 1~9, Obr. Stalingradu 15
DYŻURY

SZPITALI

I Klinika Pol.-Gin.
AM
ul.
Curie-Skłodowskiej
15
~
dz:eln i-ca Górna.
II Klinika Pol.-Gin. AM
ul. sterlinga 13
dzcelnice
Sródmieśc·ie, rejonowe po•radnie
„K", ul. Nowotki 60 i Kopc iń
skiego 32.
Klinika WAM Ul. M. Fornalsk iej 37 dzielni·ce Poles .e
i S:ódmieście oraz rej. poradnie „K" przy ul. P:otrkowskiej
101 i Piot:"'kows'<iej 200.
Szpital im. H. Wolf
ut.
Łag'ewni·cka
34
dzieinica
Ba·luty.
Szpital im. H. Jordana - ut.
P rzyrodnicza 7/9 dzielnica
Widzew.
Chiru:g'.a po-ludnie Szpital
im. Bru-Ozińskiego (Kosynierów
Gdyńskich &l)
Ch irmgi.a pótnoc
S2mltal
im. Brudz i ń.sk iego (Kosyn i erów
Gdyńskich

61)

Ch<irur!!'a urazowa Szn1tal
im . Brudz'ńsl<: :ego (Kosynierów
Gdyńsk ich

61)

La>ryngologia
S1lpital im.
P irogowa (Wólczańslta 195)
Okulistyka
Sz.p·'tal
t.m.
Jons hera (Milionowa 14)
Chi·rurg ia i laryng<>loe:'a dziecięca
Instytu t
Pediatrii
(Sryorna 36/50\
0

Chin1„~:.a

si.czękoVi.ro-twa :-1owa

-

Szpital ;m. Barlickiego (Kopc~ń<;l.-\i-eeo 22)
Toksylrnlogfa" In stytut Met
dycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska stacji
Pogotowia Ratunkowego
przv
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666-G&
(

I DZIENNIK

ŁÓDZKI !li; 94 ~7066),

-- Dziś~Radio-t-'Iele\llhji.
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PRACOWNICY POSZUKIWANI

~-1-U_R_A_R_Z_\'_-t_y_n_k_a_r_z_y_.-n-p-er_a_t_o_r_ó_"'_s_p_r_z_i:-tu--c-tę_z_k_l_e- :
betoniarzy, 6lusarzy-1pa wac11y ,
robotników :

go,

~~~;:::1~~:ik~~;znk~~n P~ze:ies~:~~ra~!zt B~a;~1!.dn~~

:
etwa Przemysłowe110. ł..ódt. Al. Kościuszki lOl, ;
tel ł'lt-01 . Praca na terenie t.odzL W y na grodzP
nie wg UZP w budownictwie. a możliwością u- „
zyskania do SO proc. premii.
1812·„ :
ZAKł..ADY

Igieł I Częfol do Maszyn
Dziewiar·
&kich .,Famid" w Lodzi ul. Wersalska 50 zatrud·
nią
natychmias• TOKARZY.
frezerów. ślusa rzy
remontowych ślusarzy us t awiaczy maszyn, szlifierzy. ostrzarzy narzedziowych. ślusarzy obróbki
ręcznej i narzędziowy:h oraz frezerów narzędziawych. Płaca wg Układu Zbiorowego Pracy Pr ze·
m ysl u Metalowego. Zgłonenla
przyjmuje dział
kadr l szkolenia zawodowego.
1935-k

wyższym

PRACOWNIKA z kierunkowym

projektowania urządzeń do zwalczania halasu, inżynierów instalacji sanitarnych z uprawnieniami
do projektowania, dwóch techników (najchętnie j
studiujących na I lub II roku
politechniki) d ;s:
informacji techniczno • ekonomicznej - zatrudni
Biuro Projektowania Zakladów Włókienniczych w
Łodzi. Zgloszenia osobiste przyjmuje
dzial kadr
Łódź, ul. SienkiewicLa 47 w godz. 8 14.
PRACOWNIKA

jomością

7

branży

wykształceniem
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„
„
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P••••••••••••••• •••••i.; •„
W dniu 21, IV. 1971 r . po długiej I cięż
kiej chorobie zmarła w wieku lat 79 ukochana Zona, Matka i Babcia

:

„
:
:
:
:
•
:
:_

HELENA GODLEWSKA
Pogrzeb odbędzie się 23. IV. br. o godz.
16.30 z kaplicy
cmentarza na Dołach, o
czym powiadamiają
ZIĘC

CORKA,

i WNUCZKA

-

ciesla.
mon1er
monter

klima tyzacy)nycb.
b) mechaniczne 13·łetnie)

-

ełektrom'lnter.

-

mechanik

8.

ł

:
:

STANISŁAWA PRZYBYŁO
s domu
dłu1oletnia

lmpex" w

Łodzi

Centrali

•
:

miesięcznie.

klerun1<acb

ukończeniu

mecbanlcznycb

150

szkoły

zł

absolwenci mog:i
kontynuować
naul<e w technikum budo·
wlanym dla pracujących. Dla uczniów z:a.
miejscowych zapewnione są miejsca w ln·
ternacle.
Zapisy
przyjmuj:i
sekretariaty
szkół cO<lzlennłe w godz. 8-15.

-_

:
:

MOŻNA
WYBRAĆ INTERESUJĄCĄ

zmarł,

WYCIECZKĘ

„ORBISU"
do
+ BUŁGARII + RUMUNII
+ZSRR+ JUGOSŁAWII
Wyjazdy w okresie
MAJA I CZERWCA

prze-

WAWRZYNIEC GORTAT
Pogrzeb odbędz;ie się 23
kwietnia
br.
o godz. 15 a kaplicy Starego
Cmentarza
raym.-kat. przy ul.
Ogrodowej, o czym
powiadamiaJ11
pogrążeni
w
słębokim
1mutku

Pobyt w uzdrowiskach:

Dnia li. IV. 11'11 r. 110 długich l cl~żkich
cierpieniach, zmarła,
przeżywszy lat 68,
nasza ukochana Zona, Matka i Babcia

8, t P.

MIŁOCH

DAMSKI kożuszek bułgarski 11przedam,
Tel.
522-06
871Y/ g
----------CEGł..Ę pełną, dzi·uraw·
kę, pustak i, belki, pły\y
T-27 sprzedam. Odrzań.
ska 47
7999 g
WOZEK głE)boki, grana·
towy,
n iemiecki sprzedam. Wrześnieńska 71173
m. 44
7997 g

s domu KRAWCZYK

„PEUGEOT
sprzedam.
godz. 8-16

Wyprowadzenie drogich !lam zwłok na•
stllPi z kaplicy cmentarza
Iw. Anny na
Zarzewie, dnia 22. IV, br. o
soda.
lT.
o czym zawiadamiamy po1r1lieni w głębo·
kim smutku
· MĄŻ,
CORKA,
SYN,
SYNOWA,
ZIĘC I WNUCZĘTA

Wszy!l.tkim którzy okazali
wiele serca
i dobrej woli w czasie cho ro by I po grze·
bu nauego drogiego Męża i Ojca

JANA MUSZYŃSKIEGO
drogą składamy
dziękowania

serdeczne

wyrazy po•

ŻONA, CORKA i SYN

ł

Wazy1tkim,
Pnyjaciolom I Znajomym,
którzy w czasie ciężkiej cltoroby I śmierci
okaull nam dużo 1erca I współczucia najmocniej dzl,kuj"'
SIOSTRA
MĘŻEM
i RODZINA
______
_ _ _ _z_
____
_____

NTU
303·04
od owiada ·

•

ZAOKRĄGLENIE

CEN

B. M.: Koperty niebieskie po•
winny teraz kosztować 1 gro·
szy sztuka, a1e niektóre kioski
ządają
za nie
po 10 groszy.
Dlaczego na takie łekcewaienie
przepisów nikt nie reagujeT
JtED.: Monet 1- l 2-groszowycb nie ma Ju·a właściwi„ w
obiegu l jeśli ktoś kupuje ty\.
ko jedną kopertę, sprzedawca
z kon i eczności musi pobrać •.li
nią
10 groszy,
Gdy
jednai<
klient kupuje
więcej
kopert,
sprzedawca
jest
zobn-wiązany
stosować
się
do
obowiązują
cych cen,
gdyż
zaokrą~an ie
ich w górę jest niedopuszcz.a;.
ne. I na to dyrekcja „Ruchu''
zwróciła już prowadzącym ltloskl uwagę. (h)
ZASIŁEK

SIĘ

NALEŻY

LUCJAN K.: Wróciłem z Wo}•
ska I 10 marca podjąłem pta•
cę w
tym samym
zakładzie.
Czy za ten miesiąc otrzymam
zasiłek rodzinny?
RED,:
Jeżeli
przep.racowa·l
Pan w marcu co na•jmniej 15
dn.i r0oboczych, a podjął pracę
przed
upływem
30 dni
po
zwolnieniu z "'-ojska. to pCłlv!
nien Pa•n otrzymać zasile•k rodzinny z.a marzec.
I

403"
Tel,

MATEMATYKA UCZ• RABKA! Pensj<l'nat przyj
niom, sludenta<n. Matury, muj e
dzieci.
Warunki
egzami-ny wstępne. 257-57 doskonałe, opie'ka lekarmgr Plu.skow&ki
ska. Teresa Kościelniak,
- - - - - - - - - - - i Kr aków . MogitsJca 15-b/10
ANGIELSKI _ studentka tel. 225-10
2469 k
Krusz tel 264·82
•
'
SUKNIE ślu~ne wypożyczam. Piotrkowska 38
POMOC
do
5-lebniego Wakzak
7988 g
dziecka p<>trzebna.
Tel.
623-02 godz. 8-15
NAPRAWA spr-zętu spor'
. .
towego w svkołach. Piat
pilnie PRZYJMĘ wspolmka ta- ne pr:ielewem. Szcze.pań5!0-10, picera
salnochodowego. ski, Gatndh:iego 15
7971 g Oferty
„7!115"
P'1"asa,

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

POGOTOWIE
telewizyj.
ne. Tybi·nkowski..
Tele•
fon 21'.5-73
f4&a g
CZYSZCZENIE dywanóiw
z od•bj.orem i dowiez,ieniem.
te·!. 31Y/-32, 212·37
Sp~nia Pfacy „Czystoś ć"
DYSKRETNIE,
szczęśll•
wie kojarzy małżeństwa
Koncesjonowane
B iuro
Matrymonialne „Jutr;:en•
ka" - Radom, Moniusz•
ki 16
2438 k

°'"'"""'"'"'"''"'"'''"'"""' '"'"''"'"''-',
TECHNICZNA
SAMOCHODÓW

numerów telefonów

„

l

dr Mlpowodu

zgonu

OJCA
składaj:ii

WSP0ŁPRACOWNICY

•e SZPITALA im. dr J. KORCZAKA
w ŁODZI

Wyrazy gł,boklego współczucia dr ANNIE
Pl0RKOWSK1EJ 11 powodu zgonu

MATKI
składajl\ł

WSP0ŁPRACOWNICY

ze SZPITALA Im. dr J. KORCZAKA
ŁODZI

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

ZMIANA

P,

zmarł• dnia 18. IV. 1971 roku

w

W ieczór
WE)gierski
w TVP.
17. 15 „El G reco" fi~m pop .•
naukowy. 17.40 „Tańczy Adel
orosz ! W iktor Rona" - f1: m
muz.·baletowy.
U!.20
„zam.ki
węgierskie" fiLm dok. 18.40
„zaczęło się
to w roku 1945"
- film d0okum. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dzienn ik. 20.05 ..Entuz.1aś·
'c·i"
fi·lm fab.
prod. wę~.
21.25 „Ex Antiquis"
blm
rozrywkowy,

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

ANIELA GOTOWICKA

Wyra.ty głębokiego współczucia
ROSŁA WOWI GORTATOWI
s

PROGRAM Il

DROBNE

Podziękowanie
A.

Gdańska).

NAPRAW

8. t P,

tl\

Wydziału

„MOSKWICZA 401!" r<iok P iotrkowska 96
(J>o !;O.OOO)
O•ka zyjW DNIU 17 ikwlietnla nie sprzedam.
Sowiń
godz. 22 zgi.n~ u zbieskiego 16, po godz. 17
gu
ul, Traktorowej I
„WARTBURGA de Lux La.nO>W ej
suc„ka
OBSŁUGA
złoty
353"
sprzedam,
Łódź, cocker &panie!, będą·
Buczka 34 m. 1
ca w trakcie leczenia.
OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
Ktokolwiek wiedtiałby o
„FORD Consuł CortiJl.a jej loo·ie proszony jest o
1200"
iptlnie sprzedam. skonta•k towa·nie się teledokonuje
Tel. 862-11 od godz. 18 fo.nicz:nie 4Z8·45,
godz.
GŁÓWNYCH
8953 g
MIESZKANIE .trzypo.ko· 8-15
Zg.łoszenia
1owe centrum I p„
Informacji udzielają wszystkie oddzia·
samochodów
marki
,,ŻUK'' A03 i A05.
wygody, e>prócz c.o., za- PŁ uniewa ,żnia. zagubioły „ORBISU".
m ieni ę na dwupolrojowe ną leg. stu.żbową u,prawTermin trwania
naprawy 45 dni.
...~...„:--„,......, ,......_.......'.'°........,,~-...~ I jed nOipo<lrojowe. Oferty ni.ającą do 50 proc. vniż
Bliższych informacji udzjela się tele„7263" Prasa, Plotrk<rw· ki kolejowej
nr 3113/T
fonicz.nie 607-83.
ska 96
na. nazwi<sko Elżbieta
OGŁOSZENIA
SWINOUJSCIF) - 2 po- Olejni·k, Scaleniowa 20/22
koje z kuchnią 43 m kw.
PRZYCHODNIA Skórno- DOMEK
jednorodzi.nny nowe budownictwo, parWenerolog:c„na m. Lo- sprzedam. - Łódź-Ruda, ter, zamienię na podob.
di;i, 'I.li!. Zakątna 44, po- Brydżowa 3~b, Wieczorek ne w Lodii. Swhnoujkój 17, pr-zyjmuje całą
ście, Ma·ty'k•i 6-b-3, Ma·
dobe
{oprócz niedtiel).
rian Czupry·n a ·
gg p
ud,ziela porad w zakre· DOMEK w Łodzi lub osie chorób wenerycznych koli.cy kupię (eowe·ntua.J- SRODMIESCIE 3 po·
1 lec zy be21płatnie
z wygo·
nie letniS'kowy). Na za. koje, kuc·hnię
zamienię na
podu że mieszka·nie dami.,
SPOLDZIELNlA Lekarzy mianę
kój
z
kuchnią
w
blo·
centrum
Ło<iz
i,
wySpecJa.listów
„Zdrowie"
Al. Kośc i usi,ki 67 leczy gody. telefon. Oferty (ce- kach I pokój z kuchnią
stare budownictwo. Tel.
1 operuje żyl.aiki kończyn na) „8011" Prasa, P iotr- 678-30
7974 g
kowska 96
dolnych,
wykonuje
biegi gineokolo·giczne, zalePOKOJ z
kuchnią bez
czy w za·kres'e chorób PLACE budowlane sprze c.o., śród1mieście, z.aim iE Konstantynów, 1 nię na 2 lub 3 pokoje
WEŁNIANEGO
PRZEMYSŁU
kobiecych. Przeprowadza dam.
80()7 g z kuchnią z wygodami.
badania histopa•tologiczne Ma.ja 64
i c ytologic·zne.
Ofertv
.. 8008"
Bl!ższe
Prasa,
DOMEK z dużym ogro- P Lo trkowS'ka 96
ŁĘCZYCA,
informacje te\. 664-87
dem w Lo<izi
odstąpię
lub zamienię na 2 pa- POKOJ dla pracującej,
LEKARSKO-Kosmetyc2lna ko .i e z
kuch n•! ą. Oferty uczącej s i ę. Tel. 373-81,
Spółdzielnia Pracy „IZIS"
godz. 15-18
8235 g
wy>konuje wszelkie opera• ,8683" Prasa, Piot rkow·
ska
96
8683 g 3 POKOJE lu•b dwa poc,je kosmetyczno-pla·styczne przez specjalistów le·
koje I pokój (oddz ieln e
ŻE
karzy
wejścia).
ch ir urgów ...plasty.
wygoay,
t•leków.
Informacje Wa.r·
fon, o·kolica Park·u Sta.
szawa.
szica, zamienię na 3 lub
ul. No.akowS'k ie·
OBOWIĄZUJĄ
go nr 12, tel. 28-$5-15
ł
pokoje,
komfo.rtowe.
Najchętn i ej budownictwo
godz. 11-15
1725 k
81'7
- Dyrektor I z-ca dyr. d.s. tech.-prod.
1937-.J9.
Oferty
„7995"
816
Z·ca dyr. d.s. inwestycyjnych
kupują sklepy
Prasa, P i.otrkowsk.a va
HEKTAR 0ogrodu z dom815
Dział administracyjny, zbytu, ekonomiczno - orkiem lwb bez kolo To·
MATEMATYKI, fizyk! U•
maszOIWa ku 1pię. Wiado·
dzieła mgr Niepokojczy·
ganizacyjny, zaopatrzenia, inwestycji, transportu,
mooć
Zg ierz, Obroń ców
cki, tel. 533·20
Stalingradu 100
95 p
kadr, kontroli technicznej.
ANGIELSKI,
francuski.
LODZ,
20-16
Portiernia
431-10, Wroński
83 p
DZIAŁKĘ 1.800 m kw„!
L
zadrzewwną w Rosa·noU
Jaracza 1
20-26 - Wydział szarpa.rnł I dziewiarni
EGZAMINY
wstt:'Ptle.
popra•wki z oce·n n iedo·
wie
sprzedam.
Oferty
I L to · k 1~
20-25 - Straż p, pe~.
8000''
Prasa, Pi.otrkowu • U nuers a
sta·tecznych. Mgr Za•borska 96
sk-i. Na•wrol ~J-a 8085 1'.
....-~--~.,..~~~
1967

Podziękowanie

I. Gałc zyńskiego. !>cena
p iosenoki
w
wyk.
studentów
Aktorsk ie!!o PWSFTV
i T w Lodzi (z LOd·Li). 22.40
Dz iennik (W). 23.00 Politechnika TV. F izy•ka - ro·k I (powt.
z Gdańska). 23.35 Polltechn ~ ka
TV. Fizyka - rok I ~powt. z
K.

PROGRAM III

12.05 Z kraju I ze świata. 12.25
Koncert muzyki uniwersalnej.
10.00 W!ad. 10.05 „Biedni ludzi e"
13.00 Na lubelskiej antenie. 15.00
- odc. 10.25 Popularne piosenCzinkent ! Kentan gawęda.
ki. 10.50 „Monitor Nauki Pol1,5.10 Melodie. 15.30 Ekspresem
skiej". U.OO „Witaj jutrzenko
przez świat. 15.35 Zespół „1" do
swobody" - słuch. 11.30 (L) „Dewyjazdu rep. 15.50 Ballady
dykujemy II zmia;>ie". \1.50 Popięciu kontynentów.
16.15 Trzy
radnia Rodzinna. 12.05 Z kraju I
łyki egzotyki.„ muzycznej. 16.45
ze świata . 12.25 Rytmy l meloNasz . rok 71.
17.00 Ekspresem
d ie . 12.45 Rolniczy kwadrans.
przez świat. 17.05 Quodlibet. 17.30
13.00 z życia Zw. Radz. 13.20 Dla
„Kompozycja na cztery ręce" was gramy I śpiewamy , 13.40
odc. 17.40 Aktualllości polskiej
Więcej, lepiej, taniej. 14.00 Wierpiosenki. 18.00 Nasza polska resze poetów lubuskich. 14.\0 Reporterska. 18.30 Ekspresem przez
cital wokalny K. Jamroz. 14.JO
świat . 18.35 Mój magnetofon. 19.00
Zagadki muzyczne. 15.00 Wiad.
Pisarz miesiąca - W. Zukrow15.05 Godzina dla dziewc ząt l
ski. 19.15 W zielonym karnawachłopców. 16 .CO Wiad. 16.05 Konle. 19.45 Polityka dla wszystkich,
cert na serio. 16.30 Popołudnie
20.00 Blues wczoraj I dziś. 20.25
z mlodOIScią.
18.50 Muzyka i
Coś w tym jest rozmowa o
aktualności. 19.15 z księgarski ej
filmach. !0.40 Gdzie jest przelady . 19.30 Nowa muzyka. 20.00
bój? 21.05 Tylko po hiszpańsku.
Dziennik. 20.30 Rytmy zaduma21 .20 Milioner na emeryturze ne. 20 .45 Kronika sportowa. 21.00 ' rep. 21.40 „Gołębie serduszko" Aud. dokumentalna. 21.30 Książ gra W. Nahorny. 21.50 o . Reski, które na was czekają . 22.00
pighi - Dawne tańce i arie na
Spiewa Chór Chłopięcy. 22.20 Z
lutnię.
22.00 Fakty dnia. 22.08
nagrań Ork. Symfon. w CleveGwiazda siedmiu wieczorów land. 2J.OO II wydanie dziennika.
Patty Pravo. 22.15 „Beniowski" 23.10 Przeglądy ! poglądy. 23 .20
od,c. 22.45 Z wizytą u Wandy
Z archiwum Jazzowego. 23.30 ReWarskiej. 23.00 Wiersze St. Fluwia piosenek, 24.0Q Wiad.
k.owskjego, 23.05 Collel!ium Musicum Alla Zingara.
PROGRAM II
TELEWIZJA
o ':!:O iviacł . o '.ł5 •. Nie ma mar·
l!inesu".
10.05
Koncert. 10.25
PROGRAM l
„Jabłko granatu" fragm. 10.45
Soliści z orkiestrą. 12.05 Z kra8.:5 Matema1yka w s1lko·le (z
ju i ze świata. 12.25 Muzyka polKrakowa).
Elementy a.lgebry
ska. 12.40 (L) - komunikaty. 12.45
liniowej (zaj~ i a fak·u.J tatywne)
(L) „Po co ta biurokracja" cz. I (WJ. 9.00 Dla szkól: kl.
rep. 13.00 (L) Kalejdoskop muVIII Język polski „Historia
zyczny. 13.30 (L) „Nasz komenksią'ŻJJ<'i" (W). 10.&5 Dla szkól:
tarz''. 13.40 „Lód na Newie" kl. VI Historia: „Li.~rum vefragm. ]4.PO Wiad. 14.05 Z Pragi
to - nihil novi" (z Krakowa).
do Lublany. 14.35 Przegląd cza15.20 Politechni.ka TV (z Gdań
sopism. 14 45 Błękitna sztafeta.
~ka) .• F io:yka rok I. „Sprę
15.00 Koncert. 15.35 Osłania nas
zystosć c ia ł stałych". 15.55 Posztandar Lenina - pieśni narolitechn Lka TV: „Statyika cieczy
dów radzieckich o Leninie. 16.00
l gaizów". 16.30 Dz1ennik (W).
Wiad. 16.05 Transkrypcje I para16.40
Dla
mlo.dych
widzów:
frazy muzyczne. 16.45 (Ł) AktuEkram z brath"'iem - w prograalności łódzk ie. 17.00 (L) Rep. z
m ie m. in. „Tajemnica czarne·
Ogólnop.
Międzyuczelnianego
go futerału"
film z serii:
Konkursu Kameralnej Muzyki
.,Wakacje
z duchami" (W).
Romantycznej . 17.20 (Ł) Opow.
17.40 Dla m!Od.ych widzów pt. „Blok rysunkowy". 17.40 (L)
,.Zrób to sam• - przed ka•me·
„Melodia, rytm I piosenka". 18.20
rami Adam Slo<iowy (W). 18.00
Widnokrąg. 19.00 Echa dnia. 19.15
Bank WY'J1alazków (z Katowic).
Lekcja jęz, r~s. 19.31 Poeta l je18.25 W i adomości dnia (L) . 18.40
l!O śy.rlat. 20.04 Po Kosmogonii
„Czlowie.k
o
dwóch
na<Z'W'I·
Pendereckiego
w
Krakowie.
S'kach" - :f'i'lrrn ~W), 19.20 Do·
20.25 Spotkanie przy półce z Wł.
bcanoc: „Czerwo·na pa.rasolka"
Kowalskim. 20.40 Gawędy z dzie·
(odc. 2) (W).
19.30 Dziemn i'k
jów muzykl. 21.05 Chwila po(W). 2<J.Oo Prz:Y'Oa<n~m.amv , ra·
ezji, 21.10 „Manon Lescaut" d.zimy (W). 20.10 TeMr Kobra.
G. Pucciniego. 22.00 Z kraju l ze
Aleksander
Sc'bor·Ryl'!>kł
świata.
22.30 Wiad. sport. 22.33
„Złote
kolo" (W). Po teatrze
Krótkie spotkanie z ork. F. C~r
ok. 21 40 „P0ol9ka zza siódmej
della. 22.45 „Nieprzewidziany ko.
m ied7.V"
(z
Krakawa).
22.10
niec podróży" nowela. 23.15
Estrada Stud<"ncika:
„Dla.cze!!o
Ąud. o muzyce. 23.50 Wi~d.
ol(órek ni~ śoiewa".
W ierS'ze

lllllllllllllllllllHllllllllllllHllll lllllllllllllllllllllllllllDllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

_. . DRUŻBA .A SŁONECZNY
BRZEG _. MANGALIA
_. EFORIA • PICUNDA
.ł. JAŁTA • MAKARSKA
_. DUILOVO • VODICE
.._ SIBENIK

SYN I POZOSTAŁA
RODZINA

ANNA

:

JESZCZE TERAZ

S, t P,

ŻONA.

Po

:

„Skór·

Pogrzeb odbędzie 1ię z kaplicy cmentarnej na Mani dnia 22. IV. 1911 r. o gollz. 15,
o czym zawiadamia po1rążona w głębokim
:&alu
RODZINA
W dniu 20 kwietnia 1971 r.
tywszy lat 81

wentylacyjno-

111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111;;

DZIĘGIELEWSKA

pracownica

_

„

maszyn budowlanych,

- stolarz.

zł

P,

telbetowycll,
lnstalacji

Warunkiem przyjęcia !est:
- posiadane świadectwo 11ko6czenla
szkoły podstawowej.
- na
kleruruu
budowlane
uko6czone
15-16 lat.
- na kierunki mecbaniczne uko6czone
15 lat.
Uczniowie w pierwszym roku nauki otrzy.
mula wynagrodzenie:
- na klerunkacb budowlanych 260
czo
na

:

konstrukcji

wewnętrznycb

::ii:,dn°:rlany~t;talacji

-

- miesiecznle.
l l••••••••••••••• ••••••il:
:
Dnia 20 kwietnia 1971 r. po długich I cięż
kich cierpieniach zmarła, przeżywszy ląt 57

przemysłowych.

ZSB nr 2, Lódź, ul. Siemiradzkiego 418 •
przyjmuJe z.apisy na k.leruoki:
„
a) budowlane t2-letnle)
„
„
- murarz,

:

:

=
------------

zapisy uczniów na rok sz.k. 1971-72.
ZSB or I Lódź. ul Przędzalniana 66 :
przyjmuje z.apisy na kierunki:
„
„
a) budo wlane 12-letn1e)
- betomarz-<broJarz,
- posadzkarz,
- malarz-sztukator.
b) mec ba niczne 13-letnie)
- monter ruroc1agów

r,

PROGRAM I

---

przyjmują

i zna- owocowo • warzywnej na stano- _
:
-

CZWARTEK, 22. IV. 1911

PRACUJĄCYCH

LóDZKlEGO ZJEDNOCZENIA
BUDOWNICTWA w LODZI

średnim

~~s:d~o~ag!,zy~~~rzt ~~:r~~~irk~!~~~ni~:.y z:3~~:~

?ttĄŻ,

dla

-

wy- :

~i5zz16Jfe~~~~y. i in~~~~~~~d~~tsf;:~tyn~ą s~~~o:rs1:~

ZAPISY
OD DNIA 15 KWIETNIA 1971 ROKU
ZASADNICZE
SZKOL);' BUDOWLANE

SZARPARNIA I WATOLINIARNIA
W

BUDOWIE

ul. Lotnicza 4

-------Srebro - złom

zawiadamia,

OD DNIA 29 MARCA 1971 ROKU

NOWE NUMERY TELEFONÓW:

'"'''''" ~'''''''''"''"'

.,Ars Christiana"
„

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••
DZIENNIK ŁODZKI ni: 94 (7066) ~

W Sqdzie Pow;atowvm w
Depesza
z Iwanowa

Olku~zu

Rozprawa przeciwko Jackowi Mollowi

rano do Prezydium
Lódzkiego TPP-R nadepesza z Iwanowa, w
której czytamy:
„Z okazji 26 rocznicy pod-

z Lodzi

Wczoraj

Zarządu
deszła

pisania ukiadu
o przyjaźni,
wspótpracy i wzajemnej pomocy między ZSRR i
PRL
przesytanny
wam,
drodzy
przyja.ci e!e,
na
wooze ręce
dla
ws.zystki ch
aktywistów
TPP-R i mie. szkańców bratn i ego miasta Łodzi serdeczne
pozdroWii!nia i na.jiepsz e ży
czenia su.kcesów w pracy nad
umacnianiem
i
1·ozwijaniem
przyjaźni między ludźmi pracy bra•tnich mirost
Iwanowa
t Łodzi".
Depeszę

podpisała przewodniTowarzystwa
Przyjaźni
Radziecko-Polskiej _w Iwanowie,
zastępca
przewodniczącego
Rady Miejskiej Iwanowa - Nina
Zujewa.
(j. kr.)
cząca

• W Zd·uńskiej
Woli, przy
ul. Lask iej 54, od nie wylączo
nego piecy•ka elektrycznego z,apal '!y się spr·zety w je·d.!1ym
z m'.eszkań .
W płomien:a.ch
śm'erć
poniósł
Tomasz J„
lat 78,
• W Lodzi ,przy zbie,gu ulic
Jal'acz3 i w :erl'Jbowej k ierowca , Stara" z w.a.rszawy spowodował zderzenie z „żu.kiem''
IA 5956.
W wyn i.ku
kraksy
kierowca
„żuka" doznał
poważnych obrażeń a jego pasażer
lżejszy<:h
potl'u<:zeń.
Straty ok. 15 tys. zł.
1

• Na ul. Wólczań~·kiej 49-letnia Maria P, (Uro<:zyńska 23a)
prze~hodząc
nieostcożn i e jezd.nię potrącona
z:>S'tata przez
samochód
osobowy.
Kob1eta
dozn,ąła ztama,nia kości ~wego podudzia.
. •
Przy zbiegu u1ic Nowomiejskiej i Północnej wpadł na
jezdnię
kierowca
motocykla
IK 8084. Jego pas.a.żer doznał
zlamania nogi.
• Na u:!. Zgiernlded kierowca cięża•rowego
„Stara" lS
84H Marian A. potrącił przebie,g3jącą jew, n i ę 35-·letnią ReEPónę M. (ł..a.giewnicka 45a). Poszko·dowaną
przewieziono do
s~.oitala.

W Piecze1wie, pow. Łęczy<:a
stod<>ła, budynek gosp:xlarczy i dach na budynku
miesz.ka,!nym. Stra·tY o'k. 35 tys.
z!. P:-zyczyną by! 0 niewlaściwe skla·dowa·llie naiwozów.
•

spłomęiy

• w Mikołajewie, pow. t,ęczyca splomąl da<:h na oborz.<>
Fel'·ksa J. Stcaty ok. 30 tys.
zl. Przy<:zy,nę bada komisja.
(kl)

zjechaniu

z

drogi

uderzył o
drzewa,
odbijając się zostal

od

samochód
których
obrócony

o 90 stopnj,
(INF. WL.)
Po tragicznej śmierci młodego leka.rza łódzBiegty do spraw samochodokiego - Ja.nusza Rowińskiego, który zginął w wypadku sawych, stwierdził, że J. Moll po
mochodowym 10 grudnia ub. roku pod Olkuszem - redak- • minięciu
samochodem z.naku
cja nasza otrzymała szereg listów (także telefonów) z żąda.
ostrzegawczeg.o
nie
zachował
niaml wyjaśnienia okolic.i.ności wypadku i określenia windostatecz.nych środków ostroż.
nych. Ze względu na toczące się w tej sprawie szczegółowe
ności I nie skoncentrował uwaśledztwo nie byliśmy w stanie uzyskać w pełni obiektywgi na odcinku drogi pokonywanych informacji. Obecnie śledztwo zostalo zakończone, Pronym po minięciu :maku. Ponad.
kuratura w Olkuszu sformułowała akt oskarżenia i przekato błędem z jego strony była
zala go do Sądu Powiatowego w Olkuszu.
próba pokonania zakrętu pomimo nadmiernej dla takiego maczaszki,
ponosząc
śmle.rć
na
Prokurator oskarża
Jacka
newru szybkości.
m1e3scu, a pozostali pasażero
Malla, syna Jana i Izabe1li, ur.
wie
doznali
lekkich
obrażeń
6. V. 1949 r„ zam. w Lodzi przy
Przesłuchany
w
cha.rakterze
ciała.
(Tekst formuły podajemy
ul. Sw!erczewskiego 24, studenpodejrzanego J. Moll nie przyw brzmieniu oryginalnym z mita II r. Politechni.ki Lódzkiej o
znał
się
do zarzucanego mu
nimalnymi skrótami).
to, że w dniu IO grudnia 1970
czynu. Wyjaśnił, m. in. że do
Jest to przestępstwo z arty.
roku w Kluczach. pow. olkuswypadku
doszlo
na
skutek
kiego naruszył zasady bezpie- • kułu 145 § 2 k.k. i artykułu 137
stwierdzenia w ostatniej chwili
§ 2 k.k. Pierwszy ma następu
czeństwa
w ruchu drogowym
- kiedy już _był na luku drogi
jące brzmienie:
„jeżet!
następ
przez to, że jadąc samochodem
- że szosa skręca w lewo. Nie
stwem naruszenia zasad bezpiemarki „Citroen" ID 20 wraz z
mógł jednak dokonać manewru
czeństwa
jest śmierć, ciężkie
pasażerami: Jolantą Moll, Wło
w lewo, gdyż jadąc z szybkoś
uszkodzenie ciała
lub
ciężki
dzimierzem Musiałem i Janu.
cią około 80 km na godzinę zorozstrój zdrowia
Innej osoby,
szem Rowińskim I zbliżając się
stał wyrzucony samochodem na
spr a wca podlega karze pozbado
niebezpiecznego
zakrętu
zewnątrz drogi.
wienia wolności od 6 miesięcy
szosy, oznakowanego znakiem
J. Moll jechał z nadmierną
do 8 lat". Art. 137 § 2: „jeżel!
„niebezpieczne
zakręty
sprawca
działa
nieumyślnie,
szybkością w momencie wypadpierwszy w lewo" oraz nie zapodlega karze pozbawienia wolku, a nie z szybkością o jakiej
chowując
dostatecznej ostroż
mówi. o czym świadczą skutki
ności do lat 3".
ności po pominięci.u tegoż znawypadku. Dowodzą tego rówku
pomimo nieznajomości
W uzasadnieniu aktu oskarże
nież wyniki
przeprowadzo.nego
trasy, a przede wszystkim konnia znajdują się szczegóły prze.
eksperymentu śledczego. który
figuracji zakrętu - nie zmniej.
biegu wypadku odtworzone w
wykazał, że przy szybkości 80
szyi szybkośoi do bezpiecznej,
śledztwie.
Ograniczamy się do
km na godz. winien kierowca
a ponadto wprowadził na zaprzytoczenia
najistotniejszych:
pokonać luk drogi.
-kręt pojazd z nadmierną szybUstala.no, że 10. XII. 1970 r. w
kością
w stosunku do krzygodzinacl1 wieczornych
MolloNa.ruszenie zasad bezpieczeń
wizny zakrętu. w wyniku czewie. Musiał I Rowiński wyjestwa w ruchu drogowym przez
go pojazd zostal wyrzucony na
chali samochodem osobowym podej,rzanego
Jacka Molla,
w
zewnątrz tuku
zakrętu,
wypa własność Ja.na Molla z Lodzi wyniku podjęcia próby pokonadając poza
obręb drogi i udektórym kierował · Jacek Moll do
nia zakrętu, mimo nadmiernej
rzając
w drzewo,
w
następ
Zakopanego. Wszyscy łącz
dla takiego manewru szybkości
stwie czego .Janusz Rowiński
nie z i<ierowcą byli w stanie
i
niezachowania
szczególnych
doznał
pęknięcia
podst a wy
trzeźwym. Trasa jazdy przebieśrodków ostrożności po minię
gała
m. in. przez Zawiercie I
ciu znaku osbrzegawczego, byKlucze. W Kluczach szosa biegty przyczyną wypadku, w nanąca
z Zawiercia,
w miejscu
stępstwie
którego
poniósł
gdzie lączy się z drogą prowaśmierć Janusz Rowiński i dladzącą z kierunku Chechta, potego podejrzany
dopuścił
się
siada
bardzo
niebezpieczny,
popełnienia
czynu określonego
podwójny zakręt
(oznakowa- w k0<1kluzji aktu oskarżenia.
•
ny). na któtym doszło do wy.
Z WIZY
padku. z treści wyjaśnień JacTermin rozprawy wy;r,naczoka Molla wynika, że znak zauno na 3 maja br. w Sądzie Powiatowym w Olkuszu.
ważył, jednak kontynuował da.
(TZ)
Zł
lej
jazdę
nie
zmniejszając
szybkości pojazd.u,
gdyż uważal, że zak.ręt znajduje się daW związku ze zbliżającym
lej, w czym mia! zostać zasusię terminem
wyboru nowego
gerowany szczególną topog.rafią
zarządu
Ae.roklubu Lódzkiego
terenu. Jak wykazały
oględ.zioraz przewidywanymi zmianami
ny miejsca wypadku, faktyczw kierownictwie tej organizacji
nie dla zlikwidowania niebezprzebywa! wczora.l w Lodzi prepiecz.nego
za.krętu,
budowana
zes Aero.klu,bu PRL ge·n. bryg.
jest droga, której nawierzchnia
Wt d ł
J · u
jest już przygotowa.na, a las w
nawigator
a ys aw
agie o.
tym
miei·scu został wycięty.
Dziś w Lodzi t:acihlmurzen.ie
Został on przyjęty m. in. przez
sekretarza KL PZPR Jerzego
Przy należytym
obserwowaniu
rniewieDklie
·i
um'ia.r•kowane.
jednak drogi - na pewno było
·
Chabelskiego oraz zapozna 1 się
możliwe
dostrzeżenie
w dluTempe·ra<tu.ra od 5 d<> 14 st. C.
z aktualnymi problelJlami nagich światłach samochodu z
Wia•try
słaibe
~
kier-u,nków
szego aeroklubu.
odpowied:niej odleglości - sto:run;e,lllnyc•h,
J1J:trc> nadał C·ieW trakcie wizyty na Lublin·
jaka z drogowskazem, znajdują.
ku,. gen, Jagiełło wręczył kie·
cym się ' niemal na OSJ drogi,
p 1O,
rownikowi AL st. Musze dyprowadzącej do zakrętu.
Nie
Sl.oń<:e u.jd:1Jle d'ziś o 18.50
plam uznania oraz nagrodę w
ustalono bliżej z jaką szybkoś:
a j'ubro wzejdde 0 ł.30.
związku z jego dwudziestoletclą Moll prowadzi! samochód
Im<len;ny olbchodz•
Leoin ~
nią pracą w lotnictwie 5portowjeżdżając na zakręt.
Musiała
„
wym.
(jp)
jednak być ona nadmiema. Po
Lttka,sz.

Prezes APR L
fq

W
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- Siadajcie, Betd<narozY'k. No l co tam
nowego? żona· zdrowa?
- Ja n~e o zdrowiu rony przyszedłem
porozmaw1ac
z painem dyrekitoi'em
powiedzdal twa~do mas.zta,lerz.

ni

Kuczewski ściąg.nął bt'lw.i. Nie spodzie.,
tak.iego tonu.

wał się

zą
STRESZCZENIE
Dyrektor
młodą

go z

Kuczewski

żonę

Ninę,

pracującym

że

podejrzewa
łączy

ją

coś

swoją
bliższe

niego zQotechnikiem,
O tym też myślał,
odpoczywając po obiedzie w swoim pokoju. Nina uprzedza go teraz. że nadchodzi
Bednarczyk, I rzeczywiście na ganku rozległy się niepewne kroki.
Maćkiem

u

Sławińskim.

•

•

Bednarczyk był :n iewysokiego wz·rostu,
szczupły, ale dobrze zbudowany,
muskularny. Twa.rz miał pocrlągłą, spaloną
przez słońce na ciemny brąz. Mówił powoli, jakby z namysłem, co spowodowane było zapewne wrodzoną nieśmia
łością i skłonnością do jąkania się. Zacinał się jednak tylko wtedy, kiedy był
bardzo zdenerwowany.
W norma1nych
warunkach nie można było dostrzec tej
wady wymowy. Gdy czuł, że zbliża siE:
moment, w którym jakieś słowo sprawi mu kłopot, cedziił je ba.rdzo wolno,
co dla nie wtajemniczonego mogło się
wydać trochę dz.iwinym, a nawet prowokacyjnym sposobem mówienia.
Na.ae
wszystko
kochaJ konie i stajnia była
dla niego nde t;i"lko miejscem codziennej
pracy, ale właściwie mogła mu zastąpić
dom rodzinny, żonę, dzieci,
bliższych
d dalszych krewnych, przyjaciół. N ajlepiej czuł się wśród koni i żył dla koni.
Przez osta·tnich pięć lat poświęcił się nieomal wyłącznie Sułtanowi.
Ileż pracy,

-

- A pa.n d)'['ektor byłby lepszy, jakby panu dyrektorowi ktoś takie świń
stwo zrobił?

ileż posw<ęceń, dle sammaparcia. Nieraz
przeżywał ciężkie kryzysy. Pojawiało się
zwątpien.ie, tracił wiarę w siebie I w
niego. Nie był pewien, czy wszystkie te
wysiłki, czy cały ten przeogromny trud
nrle idzie na ma.rne. Przed świtem już
był w s.tajni. Czyścił, poH, pielęgnował,
wszystko robił sam osolJ.iście. Nie miał

zaufan.ia do nikogo, nawet do na.jstar·
szych, do najba.rdziej izasłużonych ma·
sztalerzy. A potem siodłan.ie i jazda na
ujeżdżalni. Każdą przesrzkodę opracowywał
z
najdrobniejszymi
szczegółami.
Pracował bez wytchnden.ia, ruie żałując
sił, zdrowia l czasu. W tym okresie jego żyde osobiste nie isbn.iało.
Żył dla
Sułtana. Aż w.reszcie, po przeszło trzech
latach mordęgi, zrobił konia na miarę
europejską. Sułtan wyrósł na pięlrnego,
ciemnoczekoladowego kasztana,
o muskularnych nogach i silnym, wysokim
zadzde. Skakał z.na.komicie i bardzo chęt
nie. Nie tzda.rzyło się, żeby odmówił skoku. Niebawem też zwrócił na niego uwagę

Związek

Jeźd.ziecki.

Zaczęły

się

sukcesy. Bed,narczyk wyjeildżal za granicę i na międzY'na·rodowych konkursach
zdobywał nagrody. Podz•i wiano za.równo
konia, jak i świetnego jeźdźca. Za Sulta.na ofrlarowywano bardzo wysokie sumy. I nag'le, u szczytu powodzenia, pos.tanow.iono odebrać Bednarczykowi jeiio
wychowa;nka.
Kuczewski siedz.iał za biu,rkiem i tempernwał

ołówki.

Us-iłował

C6ż wy taik haroo?

pokryć

jakoś

- Zastamówcie się,
BednalI"<!zyik.
wy wygad1Ujecie? Jakie św.iństwo?
wam zrolJ.ił świństwo?

Co
Kto

- A to, że ja już nde mam jeździć na
Sui.tanie, tylko pan inżynier Sław1ński,
to n,ie jest os•ta·t nie świństwo? No, niechże pan dyrektor sam powie, ale tak po
spra wiedtiwości.
-

od
do
Wyjaśnienia. które niepokoją
Okulary, tak ja·k leki, ubezipieczeni otrzymują na recepty.
Wprawdzie w ograniczonych przepisami ilościach: raz na
dwa Jata jedną parę, ale za to bezpłatnie. Dla wielu jednak droga po bezpłatne okulary oka7'uje się tak daleka
i za wiła, że recepta staje się fikcją.
Oto 4<1lka przytPad,ków z ostatni<:h tY'g,o<l•ni: Leka·rz w począukach 1910 r0tl:'.u po-lecil ob.
D. Sz. nosić do ,pracy s.pecjaJ.
ne okulary,
orzekają<:,
że
w
1Prze.c1wnym razie n.alS•za Czyteln·iczka nie będ.z·ie mogla pracować na doty<:·hcza,so-wym stanow::sku,
Rea·1izacj<i
recepty
podiął się w marcu U'b. r. sklep
Foto-Opt:,nki prz:v uJ. Piotrkowskiej Hl, a.le nawet w coczmic.,: zk>tenia recepty ob . D. sz.
nie doczekała sie u.prag.nio-nych
szkieł.

Nieosiąga,Lne oka•zalY &ię też
okula.ry d·la Olb. A. K. choć
ni>kt, nawet w Foto-Qpty<:e nie
zalicza,! Joh do grwpv specjalnej. A &ta·ło &ię to <l'la.\e,go, że
ob . A. K. ren<:i<ita chciał
uzy1S1kać
0tkwlary
rzeczywiście
bezplabnie. Tymczasem te punkty Foto-Qptyki, które odw,iedza!, o-ferowały mu bezpłatnie
jedynie s>Jkiła .i ro-bociznę, a za
oprawę
ka•załv
pla<:•ić
osol>no.
Skargi
o·bojiga
Czytelników
trafiły za
naszym.
pośred·nic
twem do dyrekc '.ił Foto-Optyki.
Na oooowied,zi nie czekaliśmy
z•byt długo. Z jed1nej dowiedzielhśmv się, że svkla ob. D.
Sz. należą do gru·PY specjaJnych jati<o korekcyjne barw;one i że tru<llno dobrać dwa o
Jed,nakowym od<:ieni•u, lecz po
nasze.1 O,nterwe•n<:.ii 2ostaty mimo tych
pr:.esvkód
wreszcie
dobra·ne i skierowa•ne z magazy.n.u do skle,pu orzv ul. P.iotrkOIW9k1e.1 l!•I. Dlaczego jednak
nie udało się d-0konać tego
wcześn'ie.i. dyreJ<cja powścią,gli
w1e 2'm;iczala.
Wyjaśnienie sp,ra.wv 0tb, A. K.

z

gocz-k.im uśmiechem poTak, pande dy·rektorze.
Cham z.awS<Ze pozootanie chamem. Demokiracja, czy nie demokracja, zawsze
nas kopią.
Masztalerz

gŁową.

-

Zabra1!1Jiam wam tak mówić!
wyprowadzony z l'Ównowa.g i
Kuczewski,
-

krzyknął

(Dalszy ciąg nastąpi)

{4)

zakłopotanie.

-Kadmetrai

2'm1emć
podstawę
wymła.ru
ZUS-owsk-L~h świadczeń. Drugi

Jest emerytem.
Zmiana podstaiwy wymi,a,ru
renty dla obu ir.aszY'Ch czytelników je«>t możHwa o ile speł
nia.ją oni 1eden wa.I'unek. Ok-reśla go zaś cytowany już wyżej
a,rt. 17, stanowiąc, że rzmiany
ororesu, z kltóreg0 za,rol>ki rzostaly przyjęte do obliczenia
renty lub emerytury, można
dokonać w
ciągu 3 lat liczą<:
od daty wyda,r.iia decyzji.
Po
upływie
tego terminu
wn'osek o ponow,ne przeliczenie ren,ty może być rozpatrzony jedynie wtedy, gdy wyraz.i
na to zgodę prezes ZUS,
O przeliczenie renty iiapytuJe
tee ob. N. D„ który zawiesił
przyznamą mu rer.•tę inwaHdzką
Ul grwpy
i podjął praicę w
pełnym wymdal!'1ze god•zin. A poniewarż
w ,mi.ęct.zy<:zais·ie awansował,

zaczął

więcej

za.rabiać.

1 on również może ubiegać się

o pne1:czenie renty od zwię
kszonych za,robków, lecz dopiero wtedy, gdy od dnia przy-

WIOSENNE

PORZĄDKI

Na

Zdrowiu

stosy zeschłych liści i gałęzi. Oburzonym przechodniom, którzy zamiast odetchnąć świeżym powietrzem,
duszą
się
w gryzącym
dymie,
palacze
wyjaśniają,
że
czynią
to w ramach akcji porządkowania miasta zarządzonej przez Zarząd
Zieleni Miejskiej. Ano widać
różne są meto<ly
porządkowania.
·
z. B.
NIE

ZASTĄPIĄ

płoną

WARZYWA
KWIATOW

Przy ul. M. Fornalskiej 49
był do
niedawna kiosk owocowo-warzywr.y
prowadzący
również sprzedaż kwiatów. Tera.z . po zm;anie wtaścic.iela są
w nim tylko warzywa, gdyż na
sor.zeda-Z kwi<1tów ktoś w Wydziale Przemysłu i Handlu nie
wyraził zgody. Dlaczego nie
wiemy. A może Wam uda się
wyjaśnić.
44 podpisy.

w

spółdzielni

Zajmuję

dwa pokoje z kuch·
w spółdzielczych blokach
„Lokatora". Zajmując to mie·
szkanie rOdzina mofa składała
się z 4 osób.
Gdy pozostało
nas troje powstał
problem
nadmetra.żu,
bo większy pokój
o 70 cm kwadratowych prze•
kracza
obowiązującą
normę,
Wobec tego adminutracja pobiera od nas opłatę i za te
70 cm i za cały drugi pokój,
Uważając
roszczenia swojej
spółdzielni za niezbyt
zasadne
nią

przeprowadziłem

błyskawiczny

innych
łódzkich
i
przekonałem
się,
że
nadm-etrat dla swych
członków ma tylko „Lokator",
Inne spółd-zielnie pojęcia nad•
metrażu nie znają,
Ze swej
strony uważam, że gdy miesz•
kanie zajmuje dwupokoleniowa
r-0dzina, .nadme.traż nie istnieje. Chciałbym wiedzieć, czym
zatem
kierowała się admini~tracja „Loka tora", wymierza•
Jąc
na.m
dodatkowe opłaty?
Przecież
w jednym
pokoju
mieszkam fa z żoną a w dru•
gim mój ojciec.
'
CZYTELNIK
wywiad

w

spółdzielniach

Za.sada O(pla<t za pO'Wierzch,nię
pa.nadnormatywną
w zaku,pionY'm za własne pieniądzp mieszkaniu byla już niejednokrO'tnie kwestion01Wana
przez naszych Czytelni<ków, a członków
s.półdzielni
„Lokator". Zwłasz
cza, że w wbieg!y<:h !a.tach administrac·ja chętnie dopatrywała
się
nadmetrażu
i tam, gdzi~
go nie byto. Ale je~li nadmetra·ż
jueż
byt, to t:-zeb 8 był"
płacić,
bo
ta'k
postanowiln
wa,lne
zgra.madzenie czlon.ków
tej spółdzieJ.ni. Do·piero w ~ru
dmiu ub. roku przedstaiwiciele
spółdzielni
„Lokator" podjęli
na.wą
u<:hwa•lę
znoszą<:ą
01platy za powie-rzchn;ę ponadnormatywną dla tych
członków,
któ:-zy nie są platn·l'kami podatk.u obrotowego i do<:hodowego.
2lmian, op'1a't obowiąi.u'.ie jed
nak d•ooiero
od stycznia br.
Toteż do,piero od teg.o miesią 
ca nasz CzY'(e~nik i inni Mirnteresowa.ni
mogą
w s•wojej
ad,mi,nistra,cj;
osied'lowe-j uzy.
skać zalicwn:e wniesio·nych •a
nadmetraż o'olat na ipoczet b!•
żą•ce~o cz:1mszu.
(hl

Redaguje kolegium. Redakcja (I wydawnictwo) - Lód:!., Piotrkowska 96. Adres pocztowy: ;,DL", Lódź 1, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325-64.
z-ca· reda!{tora naczelnego 307-26. Sekretarz odpowiedzialny. Il sekretarz 204-75. Działy: miejski 341-10, 337-47, sportowy 208-95, ekonomic1,ny 223-05. 228-32
wojewódzki 341-10.
dzial
llpoleczny 621-60, dział listów i Interwencji 303-04 (rękopisów nie zamówionych red. nie zwraca ), kulturalny 223-05, „Panorama" i fotoreporterzy 378-97. Dział Oglosz~ń 311-50. (Za treść ogłoszeń redakcja
nie odpowlad~) , Redakcja nocna 395-57, 395-59. Wydaje Lódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa". Kolportaż ~ prenumerata: Przeds. Upowsz. Prasy I K~iążki „Ruch" - Lódt, Kopernika 53, centrala
281-20. Cena prenumeraty: rocznie 156 zł. półrocznie 78 zł. kwarta! nle 39 zł.
Zgl0szema prenumeraty przyjmuią urzędy pocztowe l oddziały terenowe .. Ruchu".
Egzemplarze archiwalne „Dziennika"
są do nabycia w sl{lepie „Ruchu", Lódź, Piotrkowska
95.
Wszelkich Informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki „Ruchu" i poczty.
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~kład

1 druk:

Prasowe

Zakłady

Gra~iczne

RSW: „Prasa",

Lódź,

WY·

Wysokość reruty lub emery.
zn,1,r.fa jej pr.zepracuje co na..f.
tury uJeży od „a,rol>ków pramniiej 5 lat 1 gdy jego prz&Pcmieważ za,robki te
ciętny zarobek r;: dO'wol<nych 36
cownLk>a.
są
zl'Illienne ubiega,jący się o
miesięcy zatrudnieni,a
w tym
rentę
może dowoLnie wybrać
okresie będzie wyższy niż z.a.
sobie okres w którym ksztatrobek p.rzyjęty do po<i&tawy
t<>Wały sie one na•Jwyżej. Art.
wymiaru renty.
17 ustawy o powszech<r.'Yffi zaInwalidzi I grupy pnzv rencie
opat·rzeniu emerytalnym okredostają
300•21ło.towy
dodatek.
śla, że mogą to być o:a,robtk,i z
Czy przy zamfa,nie renty na
ostatnich
12 miesięcy za~!'udemeryturę
dodaite'k te·n ZUS
nienla, bądź kolejinycłl 24 rz; onadał WYJPlaca 1pyta jeden
statnicll 12 hart.
z naszych Czyteilników. WyipłaNieraiz jednak ooa,rza s.h:, że
ca, a•le ju.ż w innej wysokaś<:l
P!'acowniJc
uświadamia sobie
200 zł miesLęcznie (art. 4'1
poniewczasie, iż poda·! do podustawy).
(h)
sta1wy
wym.jaru
renrty o k . r e s • - - - - - - - - - - - - - - - mnie.I korzystny dJa siebie. Czy
mo:Or.·a wtedy dokonać korekty
wyliczeń? Zaipytuf;i o to m in.
ob. J. P. i ob. A, W. Pierwsz.y
iest ooocnie na ~e.ncie ~nwałid.:
koiej I g,rupy
i prizy oka.:ji
przeliczania renty na emetryiturę,
do czego nabywa upraw11.ie!'i . 7'a 2 miesiące, chciałby

- Pam dyirektOI!' też ma coś do powiedzenia w tej spra•w·ie.
SuŁtan, to koń
z naszej stadni-ny.

kiwał

dość

tra,Mujące
s,prawy
be2'pla·tnycih 0tprawek, I to w
a,spekcie niemaJ l:l!istorycznym.
Możma si<:
był.o z nie.go
dowied.zieć,
że
przedsieb iorstwo
jest w posiadaniu umów zawartych z iposzczegórnymi przychod.niami zdrowia i że te um<l'wY zo ·bowiązu.lą je do za.
opa trywa.n;a lld<ientów w pei.płatne
okrątg·le a.prawy
w cenie 12
zł.
Ale
•Produ1k<:.1i
tych oipraw j·u.ż za:niechano, a
posj.a,dane remanenty nie reprezentują ,pe!,ne',f ga.my w zakresie rozmiarów.
Skle,py
Foto-Opty'k1i
d~po
nują w
zamia•n . ~n,nymi droż
szymi opraw.ami w <:en·i e od 25
zł
Wl'l1WYż.
do których klient
mu.si jednak do•p!a<:ać. Dyrekcja nie omies„kała ied,nak za"na<:zyć, że w
niedługim
c,zasie sytuacja
UJ!egnie zmianie.
l>o Mun,i&terstwo Z<lrowia i opiek.i 9p<>leczne.l
a,k<:eptowato
wprowadzenie d<la UJbezpieczonyt;h 0tpr~:w okularowych wyż.
szeJ ja1kosci. A :po·nieważ produkcję ich .ra.woczeto, w nalbli<:ilszynn czasie trafią one d·o
s•k<!epów Foto-Optyki.
W tY'm obszernyim wyjaśnle•
niu za,brak!o mie.is<:a tY'lko na
.iedno, na ro„patrzenie skargi
na,szego rene<isty. I na próbe
zna.lezienia dla
niego od:oowiednie.I opra:wy Jeszc,ze przed
nade.iśeiem transportu
n<l'wych
tych o wy•:1Jsze.1 .lak.ości.
I to niepokoi. Bardzif'j nit
posta wa pracowników poszczególnych sklepów, kt6rzv traktowali ob. A. K. jako natręt•
nego petenta. (h)
czer ,pu.1ąco

Przeliczenie ren.t y

Do Inlllie macie o to pretensję?

- O konku.rsach zaigramdcznych decyduje Związek Jeźdz·iecki powiedział
Kuczewski i za.pa.lił papierosa,
jakby
dymem chciał się trochę odg·rodzić od
swego rozmówcy. Właściwie przyznawał
w duchu rację Bedna,rczykow.i i z pewnym zdeneTwowaniem szukał kontrargu.
mentów.

bYlo ob•s>Jerniejsze i

ul. Zwirki 17. Papie.r druk. mat. 50 g,

s-1~

