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Techników Polskich

Delegac ia NOT

u E. Gierka
!8 bm. I sekretarz KC PZPR Edward Gierek spotkał się w siedzibie Komitetu Centralnego partii z przedstawicielami władz NOT
oraz przei~odniczącymi stowarzys~eń nauk?wo-technicznych. W spot-\
kaniu wzięli udział: członek Biura Politycznego, sekretarz KC
PZPR - Jan Szydlak oraz kiero wnik Wydziału Przemysłu i Komunikacji KC PZPR - Stanisław Kowalczyk.

przewodniczący

z.a. rządów

głów

nych stowarZJ-'Szeń inży.merów
i techników: bud-0wn.i.ctwa
przemyStetan Farjaszewski,
Edward
chemicznego
słu
Zawad·a, elektryków polsk ,ch Tadeusz Dryzek , g·eodetów poJStani$law Pachuta,
slcich
g·órnic'twa - Jan Miitręga, hutRysz.aro Trzcionka,
n.lotwa prremy-slu materiałów budowkoAdam Glaiiuir,
lanych Eu<ge·ni·usz Bu,.;zmun~kacji
ma, leśn bC't'wa I drzewnictwa meFalbisżeW9ki,
Wladysła w
Sobiechamk6w polskich
ala.w

Z ·b i er sk i,

pr zemy~ l :.i

naf-

towego - Ja,n Pi1ch, odlewn ików pol:sk \ch - Wacław Sakwa , ogroónictwa - Alfons Z'eprzemy.siu papierniczelonko,
Pu·steinik, rolCzesław
g-o n>c:twa - Paiwe1 Warchoł, sanita.rnych - He,nryk Ja.n«·zews-ki, przemysłu spożY'wcz,ego Maria•n Mali<nowskii, wodnych l
Ryszard PamelioracyJnY'ch kula I wi.ceprzewod1 n iczący ZG
Włókiennl·ków
Sto-w.arzys:z.enia
Ja n'\lsz Szos land.
Pol9loi1ch
W sp<>tkani'U ucze.stniczyli taksekcji VI
prz.ew<Xl· n iczący
że
Kongresu Tec·hnuków Polskich
I KiejKa~im i~rz Kopecki

(Da118zy

ciąg

na str. 2)

W obronie

się

Okolicznościowe

i gospodarczym kraju - po VII i VIII Plenum KC PZPR. W bardzo wielu przedsiębior
ł wieczornice pierwszomajowe, cieszące się wielką frekwencją, były tet okaZJI\
do omawiania wyników produkcyjnych i ekonom lcznych zakładów pracy w pierwszym kwartale br,
oraz przedstawienia kierunków działania na najbliższą przyszłość.
społecznym

stwach akademie

Wczoraj o godz. 11 marszałek
Dyzlna Gałaj otworzył obrad1.
Sejm uczcll pamięć Franciszka
Waniolki - zasłużonego działa
cza partyjnego I państwowego,
posła.

W związku z rezygnacją pos.
Jana Karola Wendego ze stanowiska wicemarszałka Sejmu -

przyjął

I. de Lipkowskiego

Minister spraw zagranicznych
Stefan Jędrychowski przyjął 28
bm. przebywającego w Polsce
sekretarza stanu francuskiego
MSZ - Jean de Lipkowskiego.
W rozmowie wziął udzial wi-

ceminister spraw zagranicznych
- Adam Willmann.
Obecny był ambasador Francji w Polsce - Augustin Jordan.
(Dalszy ciąg na str. 2)

111 rzecz budownlclwa, rolnh:rwa.
leinh:lw11 i komanikacjl

pracować będą studenci
w ramach praktyk robotniczych
Podobnie, jak w latach u- rownież w tym roku - w lipcu, sierpniu i wneś
niu - organizowaf!e będą stubiegłych

T"

miejskiej czy stanu przemysłu,
na które władze miasta szukają
w
odpowiedzi. Odpowiedzi decyzji
konkretnych
sensie
danej, zaniedbanej
zmian w
Program „Odnowa
diiedzinie.
miasta" był tegQ przykładem.
szerokiej
Po zaprezentowaniu
1!amy specyficznie łódzkich problemów - od braku nowoczesnego centrum poczynając, na
beczkowozach kończąc, w wypowiedziach działaczy i fachowców - m. in. I sekretarza KŁ B. Koperskiego, naszkicowano
dalszego rozwoju
perspektywę
(n)
miasta.

ziemi

Izba odwołała go z tego stanowiska.
w imieniu klubów poselskich
PZPR, ZSL I SD pos. Michal
Grnndys (SD) zaproponowal wiStronceprzewodniczącego
nictwa Demol<ratycznego pos.
Andrzeja Benesza na stanowiSejmu.
wicemarszałka
sko
Izba jednomyślnie wybrała pos.
A. Benesza na to stanowisko.
minister rolnictwa
Następnie
Józef Okuniewski złożył informację o przedsięwzięciach rządu zmierzających do przyśpieszenia wzrostu produkcji rolniczej.
Szczegółowa analiza potrzeb
rynku wewnętrznego i mo21iwości eksportu produktów popodchodzenia rolniczego
mln. Okukreślił na wstępie
na kowskazują
niewski nieczność zwiększenia globalnej
produkcji rolniczej w obecnym
planie pięcioletnim w skali 18tym produkcji
20,5 proc., w
przy
zwierzęcej 19-20,5 proc„
osiągniętym w mini<>nym 5-le.
ciu wzroście produkcji globalnej o 9,2 proc„ a produkcji
zwierzęcej o 7,8 proc.
Poniewaź podstawowe znaczeludności
nie dla zaopatrzenia
naszego kraJu w mięso ma wie.
będzie
konieczne
przowlna,
trzl)d~·
pogtl'!w;a
, ~,, ęk' -:~ n~ •
chlewnej do 1975 r. do 16,ł-17
mln sztuk, to jest o 3,6 mln
sztuk rocznie, czyli o 22-26,l

I

robotnicze.
praktyki
denckie
Przygotowa•niO'IIl do tej ważnej
akcji posw1ęcona była narada
przedstawicieli ZMS, ZMW, ZSP
oraz Komendy Głównej OHP,
która odbyła się 28 bm. w Warszawie.
W tym roku praktyki obejmują studentów lat pierwszych
orai nowo przyjętych na studia. Ogólną liczbę praktykantóY{ ocenia się na ~k. 50 tys.
Z obowiązku pracy fizycznej
zwolnieni zostaną słuchacze ustudenci,
muzycznych,
czelni
którzy pracować będą w gospodarstwach rolnych swoich rodziców oraz ci, którzy na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej otrzymają świadectwo o
niezdolności do pracy fizycznej.
praktyk nie będzie
Obowiązek
studentów,
dotyczył
również
którzy zostaną przyjęci na studia po co najmniej półrocznym
-0kresie pracy f izycznej lub bezpośrednio po zakończeniu służby
wojskowej.
S!udenci pracować będą przewszystkim na budowach
de
rolniczych.
mieszkaniowych
(ok. 15 tys. osób). Pozostali zatrudnieni zostaną w rolnictwie,
komunikacji, przeleśnictwie,
myśle spożywczym np. Zmianie
ulega minimalne uposażenie studentów, które w tym roku podniesiono do 1000 zł.

LODZKI
INFORMATOR
podczas
południowowietnamscy
się w prowinrji quang Tri.

walk

CAF - VNA -

toczących

telefoto

KULTURALNY

konferen~ja

Robotniczego
w Prasowych
Zakładach

Graf 1cznych

ANDRZEJ

BENESZ

przedstawione zostaną w czasie
pod
jesiennej sesji sejmowej
obrady Wysokiej Izby.
dla
znaczenia
Po omówieniu
dalszej Intensyfikacji produkcji
Riura
rołnł':J o-c;tRtnirh r1er;t'7.Ji
Polityczoego KC PZPR I Prezy.
dlum NK ZSL, mln. Okuniewski
stwierdz,11, że korzystne warun-

w związku z dwudziestoplę•
cioleciem .Prasowych zakłaaów
Graficznych Rli>W „.Prasa" odby•
la się tam wczoraj uroczysta
konterencJa samorządu robotniczego. Uczestniczyli w mej tak•
że zaproszeni go;cie: prezes Za·
rządu Głównego Rl:>W Prasa przedstawiciele
Galiński,
T.
władz partyJnych i pa1istwowych Łodzi i województwa z
prezy·
wiceprzewodniczącymi
diów RN m. Łodzi K. Krassowskim I WRN M. Augustyniakiem, przedstawicie le Zarządu
Głównego i Okręgowego Związku Zawodowego Pracowników
Poligrafii i iuni.
w trakcie uroczystości 11 pracowników drukarni udekorowano Honorowymi Odznakami mia·
sta Łodzi i Województwa, zaś
43 osoby, które przepracowały w
Zakładach Prasowych 25 lat o.
trzymały nagrody pieniężne. Ho·
norowe dyplomy oraz nagrody
przyznano też 39 osobom pracuj 11 cym nieprzerwanie w poligrafii od 50 do 15 lat. Wśród
„"aa„1atkt-w" znLtie~li si~: Sole·
sław Z<twalskl i Longin werwie·
kl. 40 latami pracy mogli się
poszczycić Ludwik Lewy i Mie•

(linotypiści
~!Y:~~no;:ii~::~ta~:~~an~:!~ czysław Rajlo
stawiamy zaoraz
Łódzkiego")
„Dziennika
czeniu dla rozwoju rolnictwa,
pogłowia z
danie zwiększenia
·
Jan Tomaszewski.
nie wystarczą dla zapewnienia
sztuk w 1970 r. do
10,8 mln
z okazji jubileuszu 530.a.obo•
trwalej dynamiki produkcji rol12,1-12,3 mln sztuk w 1975 rowej załodze Zakładów złożono
niczej, a w tym również proku, a skupu żywca wołowego
najserdeczniejsze gratulacje oraz
dukc,ji zwierzęcej.
o 23,4 proc. I skupu mleka o
życzenia dalszej, owocnej pracy,
(Da:lszy ciąg na str. 2)
24-28 proc.
W oparciu o Gsta.tnle decyzje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Biura Politycznego KC PZPR I
Prezydium NK ZSL rząd opracowuje konkretne i szczegółowe
organizacyjne I
przedsięwzięcia
akty prawne, których projekty

pr~c. chowie bydła

Wielki koncert wHali Sportowej

Warunki
pracy
- na pierwszym

planie
Jak się dowiadujemy w Ko.
mitecie Pracy i Plac powoła
no ostatnio Departament Warunków Pracy. Powstanie tej
komórki u z,nano za niezbęd
ne, pon i eważ dotychczas rozproszona problematyka warun
ków p r acy wymaga koncentracji. Należy po_djąć wiele
problemów z tej dziedziny,
aby w dz ialalności calej gospodarki warunki pracy uzy.
skaly właściwą lm rangę.
Obecn ie Komitet Pracy i
Plac oraz CRZZ wespół z resortami i branżow ymi zwi ąz
kami zawodowymi będą koordy nował y d z iałalność w zakre.
sie warunków pracy.

Rozmowy

prof. Kaczmarka
w USA
Kom itehi Nawki I Techni ki PRL, pro-f. Ja•n
Kacmnarek w towa<zys•twie zasek retarz.a naukowego
s>tęipcy
PoJ&kiej Akademii Nauk, pro!eso·ra W, Zielenskiewicza oraz
wru1py ekspertów odbył konz
w B i ałym Do-mu
fere.ncj ę
na u kowym p r ezyde·nd ora dcą
ta Edwa.r dem Dav idem,
0

Jutro

Uroczysla
Samorządu

XIII posiedze nia Sejmu

Min.

pierw,.

się tysiące

tematem obrad

długoletniego

odświętną,

przemówienia z

Przewodniei,ący

Partyzanci

miast i osiedli w całym kraju zaczęła przybierać
hasła, plakaty, flagi czerwone I blalo-ozerw1me.

produk cii rolnicz ei

polsko-francuskich rozmów
Jędrychowski

własnej

wlększo~ć

Pojawiły

akademii pierwszomajowych - w fabrykach, Instytucjach; Hkoreguły za wieraly dwa główne wątki: podkreślano tradyc:je
tra.
mlędzynarodowego !lwięta klasy robotniczej i ludzi pracy na całym świecie, a na tym tle w tyciu politycznym
dy~je polskiego ruchu robotniczego oraz zmiany, jakie zaszły w Polsce

Zakończenie

,,Odnowa miasta••
ogólnopolskim
w
Wczor~j
programie telewizyjnym, mieliś
my okazję oe;lądać nasze miasto w nieco innym niż dotychczas, świetle. W audycji „Odnowa miasta" (zrealizowanej przez
LOT. m. in. red. red. W. Machejko i J. Binder) zaprezentowano krajowi panoramę łódz
kich potrzeb, pomijając celowo
dorobek i 'ł_siągnięcia. Nie wdając sie w dyskusje natury war.sztatowej, wspomniany program
warto odnotować z racji na jego dokumentalną treść. Mieszkańcv Łodzi sta wiaja sobie obecnie cały szereg znaków zapygospodarki
odnośnie
tania

28 bm.

szatę.

W tym dniu odbylo

łach.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUiłłlllllllJ

łódzkiej

środę,

szomajową

Odświętną szatę ·

Problemy przyśpieszenia wzrostu

Przed VI Kongresem

ucze-s~n1.czyli:
W spotkani·u
BolesidW
preze.s ZG NOT
Haprzewodnico:ący
.łl.Utm.nsk•i.,
BuJerzy
NOT
dy Gtownej
w'ce,prezesi ZG NOT
kOlw;;kli,
- Ma·rc'iin Borec•ki i Aleksander Gajkowie-z, sekretarz geJallJusz Czaneralny NOT GKR
prz-ewodn:czący
marski,
Statmslaw Jask iew1cz,
NOT -

kraj przybiera

-Cały

,_I

1012

-<

xx_vn- N - r
--R-ok

0

Temaitem r<>2lmów było rozpols kowspóllp r a•cy
S<zer ze n<i1e
d1z iedz in ie
w
ame ryka ńs k iej
na1uki i technltki oraz wspólnych zada ń,

„Z

pozdrowieniem"

Teg1>roc2ny koncert 1-ma.j<>wy, na który zaprasza łodzian
Centralna Rada Związków Zawodowych w I.mieniu wspól·
organizatorów - ZG zz Prac. Kultury I Sztuki, Komitetu
do spraw Radia i TV oraz Woj. Komisji ZZ, pozbawl1>ny
będzie cech oficjalności. Założeniem organizatorów jest zapewnić ludziom pracy przed Ich świętem (lrnncert odbędzie
się jutro, 30 bm. o godz, 20), godziwą rozrywkę. Posta.rano
się o taki dobór wykonawców ponad dwugodzinnego programu, aby każdy z widzów znalazł w nim coś odpowiadają
cego jego upodobaniom. Obok więc śplewaków oper1>wych Teresy May-Czyżows.klej, Izabelli Nawe, Józefa Spychalskiego I Adama Zwierza, wystąpią . tancerze Tea.tru WlelkiegG w
Warszawie - Marla KrzyszkO<Wska I Stanisław Szymański
Tancerze
oraz balet I soliści łódzkiego Teatru Wielkiego.
łódzcy za.prezentują słynnego Mazura ze „Strasznego Dwo„Harnasi"
fragmenty
najpiękniejsze
ru" Moniuszki <>raz
orkiestr pod dyr,
będziemy
Słuchać
Szymanowskiego.
H. Debicha i B. Klimczuka oraz sekcji rytmicznej Jacka
Szczygla.
Zapewni0010 rów.nleż bogaty udział artystów estradowych. Z1>baczymy 1 usłyHymy Stenię Kozłowską, Halinę Kunl_cką, Barbarę Marszelównę, Zdzisławę Sośnicką, Joannę Ra:
Bogdana · l.azukę, Jaremę
w1k, Bolesława Gromnickiego,
Stępowskiego, Mieczysława Wojnickiego, Tadeusza Wotn!aFramerów. Spośród
Zbigniewa
I
Zofię
duet
I
kowskiego
aktorów teatrów dramatycznych, na estradzie Hali Sportowej ujrzymy Jana Zdrojewskiego, Ryszarda Sobolewskiego
i Bogusława Antczaka. Wszystkich zaś prezentować będl\
publicz,ności Bożena Walter I Lucjan Kydryński. z pozdro·
wienlem do widzów tego koncerbu, organlzow&nego pod
ludziom pracy", wystąpi znany
hasłem „Ludzie sztuk.I aktor, prezes ZG ZZ PKIS - Mariusz Dmochowski.
Reżyserię objął Tadeuu W1>rontkiewlcz, scenografię opracował Henri Poulain.
Organizatorzy koncertu zapewniają publiczności dodatk1>we
środki lokomocji na- powrót dG domu. Tramwaje i autobu(kat,)
sy kursować będą do każdej z dzielnic miasta.

Uczniowie z VLO w Łodzi
i Andrzej Golnik z Pabianic

w czołówce turnieju fizyków
W Koszalinie zakończył się
dwudniow y międ z yszkolny turn iej z zakresu !izyki, w którym uczestniczyły - trzyosobowe
reprezentacje z 15 województw.
Najl e pszymi uczniami - fizykami zostali licealiści z VI Liceum
Oeólno ks ztalcącego ze Szczecina
oraz V LO z ~odzi,

I

indywidualnym
turnieju
W
najlepszym !izyk•i em w kraju zo.
stal Andrzej Golnik z LO Pabianice, który wyprzedził Marka
Ziólkowskiego z Poznania,. nie,
dawnego laureata Międzynaro
dowej Olimpiady Fizycznej w
·
Moskwie,

Delegac ja NOT
u E. Gierka
(Dokończenie

ze &tr. 1)

stut żemajt;s
oraz
dyrekt~
WOT NOT - Tadeusz Ksi~e·k.
Edward
Gierek
~rde<:znie
powitał przedstawicieli p<>lsln.ch
in.żynarów
i techn>ków, i;kla·
d.aJąc
im p<>d<Ziękow.a.ruia za do-tycbczasoową
po.mo-c
w poko·
nywanw roZ>liC:bnycb tru<inosci,
za ie>h rzetelną i ofiarną pracę
nad
rozwoojem g06podaNc:i
i całego kraju. Prezes ZG NOT
Bolesław Rumiński
pned·
&ta·Wi.ł
główine
kiec'llln.ki d;r;a·
łalnoQIŚCI

cej

orga.ni~cji.

prawie

imżynderów

60

i

40

ków.
W dyslrusjl
rok.i wachlarz
śla•jącyołl

skupiają

proc. po.J6ki.cb
proc. techn.l-

poruszono

&z.e·

za.gadnień, &k.red1lień
d.zisiejszy

przyszłość

p0olskiej
na uJd
i
techni·ki OTaz gospod.arki. Wie·
lo.kro.tn.le podkreślano
:r.nacze.
nie 1połe~nego zaa.ngażowan!.a
aktywistów NOT, w określanie
k.oncepc:Ji ro-ziwoj-u poszczegól·
nyeh za kła<lów 1 całych bra.nż.
KHkakrotnie
powracaqy
w
wypowied.z<iaeh vroblemy bazy
pa 0 1iwowo~ergetyc:r.nej
I naszego nap i ętego bi.lansu ener·
g1etyc :onego.
z satysfa•lroją mówm mzewodniczący
stO'W'arzyneń
nau·
kowo-techmc;>,ny<eh
~nżynierów
budownictwa, rolnletwa. przemysłu
91>otywczego o
decyzjach pa.rtiń I n:ądu dotyezą·
cych ><Więks-zeni.a budownictwa
mieszka•niowego
oraz rozwO'ju
romiotwia. Inżynierowie ! tech-

n>cy
widUI swoje miejsce w
praktycznej rea.Ji.zacji tych niełatwych
a 1akt..e wai:nycb dla
k.ra>,}u zadań.
Ediward
GieTek,
zabierając
na zakońezenle dyskusji
wysoko
ocen.ił
drziała•lność
polskieh Inżynierów I techników.
W trudinym,
nAPiętym
pro.gramie
gospodarci.ym
na
na:Jl:>liższe lata prized kad.rą
fnżYnieryjno - techn,Lczną
1tt()j11
ogromne
zadani.a.
Kierownictwo pa.rti.i oc-z.ekuJe Od NOT
I uzeszonego w orga.nu:«iejach
aktywu
naukowo-tecb.n.icznego
ta•k iej !iział.alności, która umo·
:!:liWi
na•jleps-z.e
zagospodarowanie śrooków prze<Zl?laczonych
na rozwój gospodaTki.
MllSimv stwonyć 1.8-l ,9 m:m no•
wych sta.nowisk praey. R;r;eczą
l<n· żynlerów
I tec·hn ików
jelit
zastan<>w'en le się ~1< najl~iej
wyk0orzystać
Istniejące
ma!VZyny. urządzenia I oodynk1 p.rodukcyjne.. j.ak .,,agosOódairować
w pełn.i
rezerwy tkWią,ce m.
!n. w możliwo5ci po.prawienia
wspótczynnl•ka zmianowości.
I se<kretarz KC PZPR
S@r·
deC'Z!l ie podz i ękował za za.;>roszenle na Vr Kon.gres Techn.ików Polskich I wyra?.ił nadrie·
ję.
że
w działalności aktywu
Lnżynleryjnń-techn'e"neg-o
o-raz
na sa mym kong<resie, przedąta
wione będ a pt'O'J)()Zyeje, które
zosta·ną
wykorzvsta·ne
przez
partię
dla 0określenfa
proitramu dałs~go rozwoju n.a.sz.eg<>
kra•J u.
gł06

0

Starożytny
•

1

„wiszące

zostaną

ogrody" Semiramidy
odbudowan e

Wiceprezydent
Ira.ku.
gen.
Ammasz ooW1adoe'Zył
we w.orek na
posiedzen!u
kom,sji
mi.nl.sterialn~ .
że
w najbl:ż
s;r;ym czasie ro>JPoeznie się odbudowa st.,,rożytnego Babi-lo•nu.
lra.k
zam:er:r.a
d•ziękl
temu
zrea!lz-ować
szereg
celów o
chara·kterze kulturalnym.
Generał
Ammasz SltW ierdz:J.
że
każd-y
obywatel Iraku oowinien
roać
sobie s·p:awę,
it
jest s.padk0obiercą wielkiej cywilizacji.
Włada.a
Lrackie
zall'nierza1ą
OdbUdować mury. wie.te I zamki
star~ytn~o
Bal:1ilonu,
a
:riwtaMC1Zlf słynną w!~żę ' Babl!J."
„Nowv Babilon" b~z;.e
otoczony etgiFódaml, a ~Wnl\tt"t
sta•ret:żytrrego
m:asta · od-two.aone zostahą •. wiszące Ogrody"
Semioramidy.
Zda niem ekspertów. kos:ot
całego
pr'Zeds : ę-

*

SPORT

II liga

*

Babilon

SPORT

wzlę~

wy.rti~sie

2S mia dola-

rów.

KROllKI\
W.:W.Pa\D~OW

skrzyżowaniu ulie WólI Za.men ho fa wskun ieuszanowania
pierwsieńs1Mra
1>rze.Ja"'1u. s.amochód
„Warszawa" IW łl-28 zdeaył
się
• rowe~zystą Dariusz&m B.
lat 17.
Rowerzysta prze.bywa
w Szpitalu tm. B'egańskil!S<>.
A O godz. 18.02 na uL KArolew k'~i
tramwaj
linii
19/l
starł się " samoC'hod<!m cięta
rowym n.adjetdiżajacym t pneCl'Wka. PojalJCly zostały uukodzone. (z)

A Na

czańsk i ej

tek

*
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XIII posiedzenie Sejm u J. Cyrankiewicz
dziękuje

pat;el w zakończeniu - z całą
Następnie
przemówien.le wy.
(Dokończenie ze &1tr. l)
po1Vagą podchodzi
głat;il
premier
Piotr Jaro.;zedo probleMając
to na
uwadze rząd
mów, jakle ma do rozwiązania
WICIZ. Nad tym niezmlemle waż
przygutowuJe konkretne przedWs1Zystklm
organizacjom
rolnictwo.
nym
problemem
Organizacje
jakim są spraI
działa
sięwzięcia i łrodlti zm..ierzaJące
społecznym,
Instytucjom
1
cze naszej partii z przekonawy rolnictwa Sejm
obradował
do poprawy zaopatrzenia rolosobom
prywatnym,
za tyczeniem I za.angażowaniem pracodo późnych godzin wieczornych.
nictwa w środki produkcji. W
wać będą na rzecz
Izba podjęła
uchwalę
właściwego
w
tej nia przekazane z okazji 60
pierwszym rzędzie
zwiększone
rocznicy urodzin, a także ZA
wcielenia w tycie omawianych
sprawie.
zostaną dostawy materiałow' bużyczenia imieninowe. składam
dziś
Następnie odbyto się plerwne
postanowień. W
tej dzladowlanych lila wsi, aby umoż
la.lności
czytanie
kierować się będziemy
projektu
ustawy
liwić przyśpieszenie budowy poo serdeczne podziękowanie.
zasadami sojuszu
ochronie zdrowia psychicznego.
robotniczomieszczeń
inwentarskich. Obok
JOZEF CYRANKIEWICZ
chł<>pskiego
Przemówienie
I ścisłej współpra
na ten temat w~
konieczności
zwiększenia
pro.
cy z ZSL. Liczymy na rzec.,,ową
glosił minister zdrowia I opiedukc,j1 maszyn I urz..,dzeń techpomoc I szersze wspóld:tlałanle
ki społecznej - Jan Kostrzewnicznych dla rolnictwa w pr.i:elicznych zastępów wypróbowaski. Na zakończenie posiedzenia
my!ile maszynowym, przewidunych dzlałac'l!:y wiejskich I szeh:ba 'wysłuchała odpowiedzi na
je się w szerszym niż dotychrokich
rzesz rolników l prainterpelacje po.;elskie,
czas zakresie
produkcję I incowników rolniatwa.
sta.lowanie
urządzeń
technicznych w produkcji
zwierzęcej~------------------------------------------------------------~
Indli.e wystoDOw.ałY
wc-zora1
przez POM.
do Wysokiej Komisji Paki..stań
W ramach resortu
rolnictwa
skiiej notę. w której ()Skarżają
rozwija.ny
będzie
potP.Dcjal
Paki.stan o naruszenie teTyto·
przedsięb1orstw l>udowlano-monrium Lndyjskiego
przez
wojtażowych,
Rozszerzana
będzie
ska
pakistańskie.
Indie twierrównlet
T-ematem środowych rozmów
działalność
usługowa
(Dokończ~nie te s.tr. 1)
dzą. ze Pa.ki9tal!l &prowokował
na rze~ .-.łników indywidualbyły problemy związane z sytuTego samego dnia w gmachu
w ciągu
ostatnieh t.11 godz.in
nych.
acją
na Bliskim i
Dalekim
MSZ zakończyły się polsko-franpoęć ilncyde·ntóW- ~l:>Toojnych. W
W produkcji roślinnej, biorąc
Wschodzie, dotycLy!y one także
cuskie
rozmowy
polityczne,
któktórych
zginęło
8 obywateli
pod uwagę planowany przyrost
stosunków dwustronnych mię
re prowadzili Adam Willmann i
lndi.i, a 33 odmoslo ra.ny.
nawożenia
mineralnego do 195
dzy Polską I Francją.
Jean de Llpk<;>wski.
kg NPKJha w 1975 r. oraz powW części rozmów dotyczącej
szechne
wprowadzenie intenpolsko-francuskich
stosunków
sywnych,
wysokoplennych oddwustronnych poruszono szereg
mian zbóż I rozszerzenie uprazal(adnień związanych ze współ
wy pszenicy I jęczm1enla, przy
stopniowym ograniczeniu obszapracą polityczną, ek~nomiczną,
ru żyta i owsa na lepszych glenaukowo-techniczną i kulturalbach,
stawiamy
zadania
ną.
stwierdził mówca osiągnięcia
Stwierdzono, że istnieją dAlplonów zbóż rzędu !ł-ZS q z
sze możliwości rozwoju stosunha. Odpowiednio plony ziemniaków między obu krajami w oków powinny wzrosnąć ze 176 q
mawianych dziedzinach. Zarówosiąganych średnio w minionym
no Polska jak i Francja zaintePrezes Rady Ministrów mia- ·
5-leclu do 190-ZOO q z ha, bu„Mot0ozbyt" imformuJe. że od
resowane
są
w
pogłębianiu
nowa! mgr Henryka Kisiela oodraków cukrowych z 322 q z ha
2.8 bm. samochody „F1Jat !25 P"
wspó!pracy
gospodarczej i naudo 360-370 q z ba, a plony siasekretarzem stanu w Minlsteri „Moskwiez ł:2" można nakowo-technicznej. Wśród problena I rotllin pastewnych o 15-zn
stl'ie Handlu Zagranicznego.
byiwać co dwa lata, a
nie mów kulturalnych rozpatrywaproc. Pr.i:ewidujemy także daljak dotychczas co c.ztery.
W
no m. in. spr11wy współpracy
sze rozszerzanie uprawy poplobor. pnewiiduje się spri.edaż ok.
placówek naukowych i kulturalnów, zwłaszcza ozimych i rozL7 tys.
„Fiiatów l~ P".
W
nych,
rozszerzenia
wymi~ny
szerzenie
produkcji
kiszonek
wolneo sprzed.aży znaddzle się
książek I wydawnictw, rozwijaoraz póprawy konserwacji pasz.
w na.jl:>Hższym
czasie
pewna
nia
znajomości
Następnie
wśród
młodzieży
rozpoczęła
się dysi!lość
sprowad-zo.nych
w tym
obu języków - kompleks spraw
kusja, w której głos za.brało Z5
ro·ku samo-chodów
„M0&k.w~cz
mówców.
służących zbliżeniu obu krajów
28 bm. zmarł w Krakowie w
41.2".
lako ostatni w dyskusji wyI wzajemnemu, bliższemu pozwieku lat 68 aktor teatralny i
stąpiJ pos. Kazimierz Barcikownaniu się społeczeństw Polski i
filmowy - Kazimierz Fabisiak.
ski, który przemawiając w imie
Francji. Strona polska zwróc\)a
Pracę
artystyczną
rozpoczął
niu PZPR m. In. powiedział, że
uwagę na te elementy. które uK, Fabisiak w 1924 r. na scenie
omawiane przez Sejm problemy
truclniaJ11 I stoją w sprzeczńości
Teatru Miejskiego w L<>dzi. a
dotyczą
rolnictwa, ale faktyczz duchem zbliżenia i poro:tunastępnie występował w teatrach
nie debata toczy
się
o spramienia narodów należy do
Krakowa ,i Warszawy. Po wojwach tywotnle
ważnych
dla
nich działalność · w Parytu filii
nie związany był .,, teatrami w
każdego ·obywatela.
Bez przyś
rozJ!łOśni
,.Wolna EuroJ)a". a
Wczoraj ta tak rwa•nej maBielsku-Białej i Poznaniu, a od
pieszenia wzrostu produkcji roltakże wydawnictwa ,.Kultura".
g1straJi węglowej pociąg towa1956 r. nieprz~wanie pracował
nej nie motna bowiem pomyśl
w
godzinach
popołudniowych
rowy j.adący w k:erun'ku Tarw Krakowie.
nie zrealizować nakreślonej na
Jean de Lipkowski w towarzynowskich Gór o g-0d<Z, 16.:Z.S uVII I vm
Plenum KC PZPR
stwie amb. Augustina Jordana
legł
katas·trof:e
na
odeinku
polityki poprawy warunków ży
odwiedził czytelnię francuską w
między
Ko:r.ubami a Siedlcami
cia ludzi pracy w naszym kraw pow. laskim. Wykoleiło s:ę Warszawie.
ju, nie można stworzyć ogól!4 wa.g<>nów
z r11<lą
żelazną.
nych wa.runków
sprzyjających
Tr:r.y z nich staczając się z naharmonijnemu I dynamicznemu
sypu u.le!(lY całkowiitemu rozrozwojowi nanej gospodarki.
b'.eiJU.
Sęd"Z!ia
Zni.szczO'l'le zostałv tory
z Cleveland
f9ta<n.
Po omówieniu założeń I znakole)O'W<! na
Ohio) polt!c1ł
odciJJkU ok. 150
u mknąć tll-le-tczenia ostatnich decyzji PZPR
metraw.
Namą1piła
niego Roberta Vtteka na t.rzy
oałkowita
i ZSL pos. Barcikowski stwierprzerwa w ruchu
g0<!1un-v w C'hlewnl ra.iem ze
pociągów,
dził, te realizacja polityki rolktóra trwała do godz. ~. Peł
nej opiera się na szeroko tozśw'.łl'iaml.
aby nao-crnie orze•
budowa.nym społeczno-gospodar
na prze,P'Ustowość odcinka 1>rzykOn!IJ •ię,
jaka jest różnica
c„yni systemie organizacji r-o!.
,.,..,.6cona z<>s>ta<n te-~ dopiero d~i
Gruba pokrywa śnie.,. zalel!ła
miedz-v policjantem a 9wimą.
niczyr.b stanowiących szerokie
ulice I place S'tolicy Ekwadoru .
..taj- ell:Qłn J)o-/Udnia. Pl'lY'PUSZ·
Wyro.stelr ten
obrzucił
bo•
pole dla obywatelskipgo zaanW wyniku f>r>adów sparalf:i:nwa~za
Mem
.ę. ił: porzYO"tYnl! lratastr<'·
poli<!janta wypisujące'!'"
1tażow11-nta się mlen.łlańł'6w w~t
na została komuq,lkacja miejska.
fy 19)łł„ pęlcn!P,<:ie H'.l'lt~. je<lm.an<ht
motocykl'\śe e
wyzw\w
proces
zar2'dzania.
Snieg je..-t nadkl.m zjawiskiem
rolnak wyjasr1'ien~em ~l s:irawy
itka'lni. uł.ywaias 1pne,de wscy•
nictwem.
„miasta
wiecznej
stkim
n\ewybredne~o
określe•
:r.almuie się specia•ma kqm-:„ia \ dla Quito.
Nasza
pa.rtła.,
klerownlcl.a.,
DOKP w, Gdańsku.
wi.osny
pnloż.onego na równiSledi:two
nia irwinia. Ponadto •edz.!a
przewodnia
siła
budownictwa
ku,
na
wysoknsc!
2.100 m nad, ukan.1
prnkuratnr p<iw'atnw'.I'
w Lachuli.ga.na
gnywn• l
socjalistycznego
powiedział
J)oziomem morza.
sku :!Jlecił o?llall'lom MO. (.z)
' a.resztem.

Zakończenie

listy strzelców, ale ...
Pl) l"lll!ldzie jesie.nnej i plf:C'lu
kolejka.eh spotkań Il lit! b!eżącej
rundy, na czele hsiy
strzelców tej kttasy ro z.gr ywkoW<!j znajdUJe się Je.r.zy Sade·I<
(LKS) - 12 bramek. Tuź
za
nim jest Szczepan.kiewicz (Hut.
nint) 10 !:>ramek, e bramek
strzelił
A:damski (Start), 7 Msayca (t.KS). Pon adito M liście strzel<:ów
drugol!gowycb
z.najdu.ją
s· oę
n.astępuJący
Io•
dz,ianie: Białek J,
Pola.!<,
Pyrdoł
po 2. Lu,t >ailski I
('wszyscy LKS) ora.10 orczykowskl. Swierniak po 2, Gruszka.
Karasiński.
KO'we·nicki, Sabo·
le\l'/!;lkl i
Andnejoczak
po 1
('Wszyscy Start). Ta·k w '. ęc w
dotychczasowych me.czach
pił
karze LKS st~lili 28 bramek,
a Sta.rtu 17.
Chcielibyśmy

tu r.w:rócić uwagę na fa·kt. te od dwóch ostatnfoh kolejek poiłkane LKS nie
zdobyli
a.n;
jed.nej
bramki.
Fakt ten bud.,;i niepokój zwatyWszv na niezbyt sp"zyj-ającą
aiktualnie óla tej drużyny sytua-e<ję w cz<>ióW'Ce
ta.b eli
n
Ile;!. Mo:l:e na m<!czu z Za · wi.s·zą
piłkarze
LKS lepiej 1.a<lem ~·n
struj11
!IWoJe
wm.lejętności
strzeleckie?
(s)

;

DZIEN~ ŁODZKI

wygrać.

Start wybiera się na trudny
mecz do Raciborza z tamtejs7ą
Unią
(sobota, godz. 16). Przeci-

Wychowawcza

M. Chocianowlckl.

K.

Michowski,

M.

Buczyński.

K.

Nowak,

K. Chabl~rskl,
J. Przydacz. A.
Fr. Ja.ilelski. R. Serafin,
Zb. Grzybowski. J . Wrl'>blewslci I Zb. Siejka. Nazwlska
zgłaszających się kolarzy będz.ie
my dsukować w gazecie.
Wyścig
rozegrany zostanie w
2 kategoriach, zależnie od wieku. Pierwszy etap t>rgan!żowa
ny przez RTS „Widzew" odbę
dzie się 8 m8ja.
Zgłoszenia do wyścigu przyjmuje
sekreta.ria.t
o.Dz.lennika
Pi~arski.

nr 1118 (1072)

kara

•

Snieg

na równiku
1
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wnicy
się
w
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-- Odra
Slarl

łodzi.an

również

znajdują

sttetie spadkowej.
:Syć
w bałuckim zespole wyGruszka.
Pozostałe
mecze
tej kolejki
spotkań: Cracovia Star, Motor
- Garbarnia, Ollmpia - MZKS,
(Gdynia), Piast - Warta, Sląsk
Urania.
może
stąpi

CONCORDIA -

STAL

Najciekll'lllszym spotkaniem w
l!dzll międzywojewódzkiej, będzie
meoz w Piotrkowie, między Conoordią I
liderem
tabeli Stalą
(Kraśnik).
(niedziela, godz. 16,
ul. żwirki). Wicel!der tabel!. pabianicki
Włókniarz
jedzie do
Zamościa na mecz z Hetmanem.
Ewentualne
zwycięstwo
pabianiczan, przy jednoczesnej stracie chociażby punktu stall w
Piotrkowie
daje
Włókniarzowi
pierwsze miejsce w tabeli. W
Lodzi Włókniarz grać będzie z
. Lublinianką. a
Widzew w Pruszkowie ze Zniczem. (ms)

kolarze

Małego Wyścigu

Zaczęli zr;łaszać sit; do Małe
go Wyścigu Pokoju kolarze niestowarzyszeni. Na !Istę startową
zapisali się: W. Szymankiewicz,

lata

łasic im

w pow.

Zgłaszają się
do

ńwa

wiceministrem
handlu
zagranicznego

Katastrofa kolejowa

mecze LKS - Zawisza i Unia

Saclek na cze le

Kisiel

K. Fabisiak

I ·cieniu spotkania Hutnik
kiem. ńie jest pnewag11 dużą,
tak więc opolanie nie mogą sobie pozwolić
na jakąkoiwrnk
„ulgową"
grę.
Z drugiej zaś
strony Hutnik chciałby umocnić
się na
drugiej
pozycji w tabeli. stąd z pewńością piłkarze
tego klubu postawią wszystko na
jedną kartę. mając zresztą handicap własnego boiska. Możliwy
jest tu bardzo podz i ał punktów.
co przy ewentualnej
wygranej
LKS 7 Zawiszą. pozwoli na zrównanie się dorobku punktąwego
LKS I Hutnika.
W niedzielę o godz. 16.30 LKS
gra u siebie z Zawisz;;i. W łódz
kim zespole nie wystąpią na pewno. kontuzjowany Szadkowski
1 zawie•zony suski.
Być może
zagra już Ostalczyk. Nie chcąc
pogrzebać
szans na awans do
ekstraklasy, LKS musi ten meoz

H.

Zmarł

piłkarska

Najblitsza
sobota I niedi:lela
przyniesie kolejne meae piłkar
skie o mistrzostwo n J.igl.
Spotkaniem,
które
wzbudza
największe
zainteresowanie
w
tej klasie rozgrywkowej,
jest
mecz w Nowej Hucie między wiceliderem tabell tamtejszym Hutnikiem I liderem II Jigi Odrą
(Opole). Przewaga czterech punktów, jakle ma Odra nad Hutni-

ostrzeeaią

polsko-francuskich rozmów

Fialy
i Moskwicze

- co

Indie

Polcof u

L6dzk1ego", ul. Piotrkowska 96,
UT piętro. od godz. 10 do 16.
Tn:eba posiadać zaświadczenie.
stwlerd'f)ące stan zdrowia orat
date urod•enla. Wpisowe wynosi IO z!. Pnypomlnamy. te dla
klubu, kt6ry wykaże się najlepszą orga nlzac.ią. przewidziana
Jest specjalna nagroda.
Nagr<>dy
otrzymywać
będą
kolarze pó każdym etapie. a
główne w 011tatnlm dniu imprezy. łącznie z wieńcami laurowym!,
ofiarowanymi
przez
redakcję
•• Dziennika
Lódzkiegó".
Ostatni termin zgłoszeń minie
S maj a o godz. 16.
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SPORT
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W ~artym dniu rozgrywa·
nych w t.od:r;i
szermlerczycb
mistrzostw
Polski
rozegrano
walki finałowe w szabli i florecie mężczyzn.
W
obydwu
broniach
ubiegłoro-cznym mistrzom Polski
nie udało się
utrzymać
tytułów szabliści
Legii zajęU aż c-zwartą lokatę,
natomiast floreciści Marymontu druga.
Na „mW!trzowskim
tron ie" zasiedli w szabli 1zermierze Warsz.a.wianki,
a. we
florecie AZS Warszaw11.
Finałv
gzabli stały na prze•
ciętnym
poziomie,
obrazuj~
cym aktualny st.an tej broni.
Tytuł
mistrzowski przypadł w
udziale
najrówniejszej drużv
nie mistr:.ostw - Warszawiance, w której Kawecki, Ocbyra, Kościelniakowski i Majewski w każdym mec"'u spełnia
li swoje zadania. Nie można
tego powiedzieć o innych zespołach. I tak n.p. w pojed ynku
Warszawianka
Legia
wygranym lepszym stosunkiem
trafień
!)rzez mistrzów Polski
w zespole Legii Pawłowski i
Nowara
'l!:dobylj
po
cztery
punkty. natomiast Zakrzewski
I Wierzbicki ani Jednego. Podobna rozpiętość poziomu za11w>żyliśmy
w innych druży

nach.

A oto wyniki finałów: Marymont Legia 8:8 (trafitnia
57:62),
Warszawianka GKS
12:4,
Marymont GKS 3:7,
Warszawianka
Legia S:S
(62:65), GKS Legia 9:7, Warszawianka - Marymont 9:3.
Podobać

wodnicy
Lisewski

formę.
żenie

się

m<>glv walki fi·
florecie, gdzie zaa szczególnie Adam
zaprezentowali dobrą

we

Tytuł

SPORT
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floreciści AZS Warszawa
mistrzami Polski

Warszawianki i

drużynowymi.

nałowe

*

pr>.ypadł

zasłu

akademikom z Wllrszawy: którzy wygrali wsz,·stkie
swoje uojedynki finałowe:
z
GKS 12:4, z Piastpm 12eł.
z
Marymontem 9:6.
ZesT!ół
mistnow5ki walczył w sklad:r.le:
Lrsew•kl.
Dabrowski, Amborski. Woiciechow•!d.
Pozostał"
"''V'likl
finałów:
GKS Pia.st · 9:6, Marymont

-

Piast 1t:ł, MaJ'YlftOht -

GKS

13:3,
Dziwi trochę niewldei·
we
zachowa.nie
1ta
planszy
wietokrotnt'!l'f>
repre.zentanta
Polski
Ryszarda PaT\11SkiPgft,
który w mec.:u a AZS War-

iroałał !M11111dęty P,zn
1ęd'lliern od dalsiycb
walk.
Dziś w hali
ŁKS
przv Al.

nawa
Unli
alę

Z, e go4a. 9 ro.,,poczną
eliminacje florecistek, a o
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zwycięstwo odniósł PanatEinllhoven, kwali.fikująe się do
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Tak więc w finale 19
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Puch ar Po Iski
Wczoraj ro~grano w Łodzi
dwa spot\t.ania z cyklu rozgrywek o piłkarski Puchar P()lski. A-klasowy zespół Wi<lzewa p:11eęrał ~ l'..KS 2:4, a drużyna
ligi okr~owej Startu uległa
pierwszemu
re~pol<>wi
Widzewa O:l. fiz)
ŁKS

-

ChKS 1:1

Pilkane t.KS rozegrali wczora.j
sparr!n.!1iOoWe spotkan'e
z
ligi okre~~wej Chojeń•kie~
KS,
rem!lsudąc 1~1
zes9ołem
Qł:l).

Wc2>0d'aj z okazji n.adch0"9aą·
ce go ju·bileuszu jj()-lec i.a „Prze·
gląilu
Sportowego" odbyło s;ę
w Lodz:., zorga·n:zowane przez
ZŁ
ZMS spotkan:e młod'Z,eży
z prtedsta ....-!<'.'ielami tej redak·
eji
oraz wład.zami sportowymi. Na sipotka!l<\e 1>rzybyli m.
in.
U91:. przew. GKKFiT
L.
Bednarsk.i, P'21!W. ZŁ ZMS J.
Olbryk,
przew. LKKFiT
W.
Zatke.
,.PS" reorezentówali:
red. nacz. A. Juct.wicz I jego
zastępca
S. Rzes:r.ot.
W trakcie spotkani• podzielono się
uwagami
na temat
ad<tualne!
syt·ua.cjl
polsk '. ego
sportu oraz wv•unięt 0 postulatv pod a·dresem prr.edstawic:eli .. PS" od·no"lln'e 'te'd.ag0wanego prze.z nioch pism.a. (n)

Pacjenci
na korytarzach

Wizyty, jakie ostatnio składają redakcji nasi Czytelnicy, związane są z poszukiwa-.
niem pracy.
Szuka jej 16-letnia uczennica ZSZ, zobowiązana przez 3 dni w tygodniu pracować
w wybranym przez siebie kierunku nauczania. W jej przypadku w grę wchodzi zakład
fotograficzny. Ale tego rodzaju placówki usługowe nasycone są fachowcami.
Szuka jej kobieta, która odchowała dwoje dzieci i chce podjąć pracę, żeby podrepe·
rować budżet rodzinny. Pracowała niegdyś w księgowości, więc i teraz chciałaby wró·
cić do biura. Tymczasem zakłady, jeśli nawet zgłaszają zapotrzebowanie na pracowni·
ków umysłowych, to w zasadzie na ekonomistów, mogących wylegitymować się wyso·
kimi kwalifikacjami i dużą praktyką.
Proszą o pomoc w znalezieniu pracy absolwentki uniwersytetów - mgr biologii
I pedGgogiki. Są rozżalone, bo wydział zatrudnienia może zaproponować im· tylko
prace zastępcze.

WSZ.YSCY ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ZE WARUNKI LECZENIA SĄ NIE MNIEJ WAZNE OD SAMEJ KURACJI, A JEDNAK W TEJ DZIEDZINIE NIEWIELE SIĘ U N AS ZMIENIA
JUŻ OD LAT. SZCZEGÓLNIE WYMOWNYM PRZYKl.ADEM
SĄ TUTAJ SZPITALE AKADEMII MEDYCZNEJ.
koMretnym przykładem, bę
Jeśli mamy się posłużyć
dzie rrlm chociażby Szpital Kliniczny Im. N. Barlickiego. w tym jednym budynku znajduje się cały kombinat
klinik różnych specjalności Klinik stłoczonych, wy;korzystywanych do granic możliwości.
z chwilą utworzenia Kliniki Nefrologicznej MLnlsterstwo
Zdrowa! pomyślało o przydzieleniu jej urządzenia zwanego
sztuc„ną nerką, które jest nieodzowne, jeśli klinika ma odpowiadać wymogom I możliwościom współczesnej medycyny w tej dziedzinie. Jest więc sztuczna nerka zakupiona w
NRD„. stoi w gabinecie przykryta pokrowcem. Dopiero nie·
dawno przystąpiono do adaptacji pomieszczeń, w których ma
funkcjonować. Dopiero w tych dniach, po miesiącach oczekiwania nadejść mają brakujące dla tej aparatury „dro·
bez których jednak &paratura funkcJo.nować nie
biazgl",

PRA CA JES T
z tych
każdą
A
spraw kryją się wła
sne racje, zawiedzione nadzieje i żale.
Nie dlatego, żeby w
naszym mieście nie
ale że nie jest
było pracy,
ona w Lodzi łatwa, lekka,
przyjemna, a więc nie wszy.
stkim odpowiadająca.
Wszystkie zakłady włókien
nicze pracują na 3 zmiany,
niektóre zaś należące do branmetalowej - na cztery.
ży
naszym mieście
Istnieje w
w Polsce współ
najwyższy
czynnik zmianowości. Więc te
kilka procent stanowisk prawydział
cy jednozmianowej,
zatrudnienia przydziela mło
docianym, uczęszczającym do
oraz koszkół zawodowych,
bietom, których stan zdrowia
na pracę w ruchu ciągłym
nie pcrzwala, a znajdują się
w takiej sytuacji rodzinnej,
Naszemuszą.
pracować
że
mu miastu potrzebne są i to
bardzo, mocne i silne ręce do
pracy. W końcu kwietnia po1070 robotnibyło
tr-zeba
ków wykwalifikowanych i 954
bez kwalifikacji.
-

Z

przedsiębiorstwa
Firmy
od zabudowlane zatrudnią
raz 183 murarzy, 31J tynkarzy, 104 ślusarzy, 102 monterów, 70 kierowców, 40 cieśli,
20 sprzedawców, ' 15 tnagazynierów itp. Męskich rąk w
jest wciąż za mało.
Łodzi
„Pożyczamy" je z okolicznych
miast i wsi.
Łodzianki tak dużego wyboru jak ich mężowie i synowie nie mają. Ale . i one są
miastu potrzebne. Swiadczą o
tym zgłoszenia na 80 sprząta
30 konczek, 60 salowych,
duktorek, 30 sprzedawczyń i
fJ) szwaczek do pracy nakład
czej. Z różnych względów kobiety omijają te właśnie zajęcia.

pracy

mają

ze
także

znalez•ieniem
maturzyści,

za wszelką cenę pracować w administracji. W ostatnich dniach kwietnia było
wprawdzie 85 wolnych miejsc,
ale dotyczyły one głównie stanowisk kierowniczych, Przedsiębiorstwa potrzebują ekonomistów, znających zagadniekontroii · wewnętrznej,
nia
księgowości kosztów czy planowania. W tymże okresie,
zgłoszono jedynie dwa zapona telefonistki
trzebowania
i maszynistki oraz 18 miejsc
do obsługi maszyn analitycznych. Właśnie te zajęcia wydział zatrudnienia zaproponoabsolubiegłorocznym
wał
wentom szkół średnich. Odmówili. A nuż znajdzie się
coś „lepszego"? Czekają więc
na pracę 22 dziewczyny i 8
chłopców. Pięcioro z nich ulicea, pozostali tekończyło
budowlane,
m. in.
chnika,
· włókiennicze, chemiczne, elektroniczne. Jedynie absolwentów tych dwóch ostatnich
trzeba było kierować
szkół
w zawodach poprac
do
krewnych. Ci fachowcy będą
miastu potrzebni dopiero za
3-5 lat.
pragnący

Tych 30 osób nie stanowi
problemu. Prędzej czy póż
meJ pracę dostaną. Szkoda
jednak, że nie skorzystały one z pomocy dyrekcji swoich
szkół, które współpracując z
wydziałem zatrudnienia, uła
twiały młodzieży podpisywanie umów o pracę z poszczejeszcze
firmami,
gólnymi
przed op~szcz~nieIJ! !zkoły.

więc nadzieja, że po zakończeniu adaptacji pomieszTak
sztucz~a nerka będzie mogla rozpocząć pracę.
jed.nak jest tylko w teoril. W praktyce bowiem, jeśli ma w
ogóle prac01Wać, to mu.si być sprawna przez 24 godziny na
dobę. Aby tak było, musi z kolei mieć obsadę, która zapew-

Jest

czeń,

czy jej nie mu?
Na ogół szkolnictwo zawodo·
ukierunkowane,
zostało
we
zgodnie z potrzebami łódzkie
go przemysłu. Niemniej moż
na mieć pretensje do niektórych zjednoczeń branżowych,
że swoje zapotrzebowania na
fachowców opracowali niezbyt
precyzyjnie, Klasycznym przykładem mogą być właśnie absolwenci techników chemicznych. i elektronicznych.
stanowią, i to z
Problem
roku na rok coraz Poważniej
szy, absolwenci humanistycznych wydziałów uniwersytetów. Miesiącami chodzą od
kuratorium do wydziału zatrudnienia - magistrowie historii, geografii, filologii, pedagogiki, biologii. Kuratorium
robi co może, zapychając nimi różne zastępstwa, wynikłe
z urlopów macierzyńskich. To
jednak w żaden sposób nie

•

satysfakcjonuje młodych, amludzi, zarówno pod
bitnych
względem zawodowym jak i
finansowym. Cóż, kiedy szkolpodstawonictwo łódzkie we i średnie - nasycone jest
absolwentami uniwersytetów.
Jeżeli już potrzeba magistrów,
to inżynierów, którzy prowadziliby zajęcia techniczne. W
1972-74 kuratorium
latach
będzie 11 inży
potrzebować
nierów - mechaników, elektroników, budownJctwa lądo
wego, _a tylko 7 anglistów i
romanistów.
Co więc robić będą w naszym mieście tegoroczni i przyszli absolwenci tych wydziaplałów, które nie są objęte
nowanym zatrudnieniem'?
Powiedzmy, że część z nich
wyjedzie poza granice Lodzi.
Ale i tak zostanie spora ich
związana z miastem
grupa,

ni

kańców.

poprzez układy rod>zinne I Osobiste.
Powiedzmy, że część z nich
otrzyma z wydziału zatrudpodjęcia
propozycje
nienia
prac w administracji. Jednak to wszystko nie jest rm:wiązaniem sprawy.
Naszym zdaniem, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego musi i to jak najszybciej zbadać dokładnie, ilu
fachowców , których kszał
humanistyczne
wydziały
cą
w najbliż
będzie w stanie szych latach, wchłonąć łódzki
rynek pracy i w zależności od
tych potrzeb dokoanalizy
nać zmian profilu kształce
nia kadr. Jest to konieczne,
gdyż problem, jaki dziś sygnalizujemy, daje o sobie znać,
nie tylko w Lodzi.

K!lka ta;kich oddziałów powstaje w l.odlll, niektóre
Taki też oddział powstaje w Szpitalu im. BarlicPo wielu miesiącach prac adaptacyjnych,
miesiące stoi świecąc pustkami„.
w tym przypadku sprawa utknęła na braku dyżurki le.
karskiej.
o nieco wyjaśnień w tej sprawie poprosiliśmy prorektora
łódzkiej Akademii Medycznej - prof. dra A. Koteł.ko.
- Sprawa dyżurki w oddziale intensywnej terapH zosta~le
roz;wiąza. na lada dzień. Wygospodaruje su: to pom1esz,czeme.
Mimo to jednak nie możemy obiecać, że z tą chw!lą odd.zia.I
zostanie uruchomiony. Najważniejszym problemem w tym
wypadku jest to samo co unieruchamia sztuczną nerk~ pracy odd'L1ału
KADRY. Dla zabezpieczenia prawidłowej
15 pielęgniarek,
reanimacyjnego potrzeba trzech lekarzy,
3 laborantów 1 6 innych etatów. Wszystkie te potrzeby zgła
Tymczasem, dla potrzeb kilkuszaliśmy władzom resortu.
dziesięciu klinik pracujących w ramach Wl_'dzlału lf!karsklego, otrzyuialiśmy zaledwie 5 etatów lekarskich.
Sytuacja lokalowa jest też w chwili obecnej raczej opła
kana - mówi dalej profesor. - PraktyC7'nie, nie możemy
Nie można wprowadzać niozego
już sobie pozwolić na nic.
w zakresie nowych metod badawczych, gdyż nie mamy zuW tymże Szpitalu
analityczne.
pracownie
pelnie lokali na
im. Barlickiego, w zakładzie radiologii powinniśmy wprowadzić niektóre nowe typy aparatów rentgenowskich, niektóre
stare wymienić. Nie możemy ..robić nic, bo nie mamy lo.
kali.
Dodajmy jeszcze, że Lódt jest miastem specyficznym ze
na dużą ilość mleszkańców ohorujących na
względu
astmę. Tymczasem brak Jest ośrodka, który mógłby podjąf!
prace specjalistyczne w tej dziedzinie. Zanzyna wprawdzie
Pulmonologlc1'na Instytutu Medycyrobić to i owo Klinika
ny Wewnętrznej. ale to oczywiście nie to co być powinno.
Odczuwa się także dotkliwie brak wyspecjalizowanej kliniki
reumatologicznej. Je.st kadra specjalistów, z aparaturą poradzilibyśmy sobie, ale absolutnie nie mamy warunków dla
organizacji samej kliniki. „Leży" też w Lodzi Jeden z naj.
rehabiważniejszych prol>Jemów medycyny współczesnej litacja. Dla ukoronowania zaś mu'!zę z ogromną goryczą
bę
zmuszeni
czasie
najbliższym
w
stwierdzić, że niestety,
dziemy zamknąć Bibliotekę Główną Akademii. Stan tego budynku zagraża już poważ.nym niebezpieczeństwem personelowi J korzystającym - stwierdza na zakończenie prot.
dr A. Kotelko.
W ten sposób mamy komplet spraw. Warunki przebywania chorych w szpitalach akademii są coraz gorsze, w miarę upływu czasu. Nie można pozwolić sobie na wprowadzektórymi
nie czegokolwiek nowego w tych dziedzinach,
dysponujemy, a są jeszcze jak widać poważne braki w in·
wyobrazić sobie akadenych specjalnościach. Trudno też
Farmacja uzyskała wprawdzie nowy
mię bez biblioteki.
kompleks gmachów. Ich budowa tr-wala jednak aż 10 lat.
Jeśli drugie tyle przyjdzie nam czekać na nową bibliotekę,
a kolejne dziesięciolecie na nowy, z prawdziwego zdarzenia
Ćentrainy Szpital Kliniczny !ódzkiej Akademii Medycznej.„
Wprawdzie doświadczenia farmacji wykazały, że można
przez cale dziesięcioleoia pracować w barakach, ale farma·
cja nie miała chorych w klinikach.
Coś więc z tym fantem trzeba zrobić i to natychmiast.
Może teraz, kiedy zaświeciło dla Lodzi zielone światło, gdy
przygotowuje się realny program rozwoju naszego miasta,
te ż y ci owe sprawy jego mieszkańców spotkają
może i
się z życiowym :irozumieniem? I
pracują.

kiego.
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Wprowadzony przed prawie 10 laty system nauczania religii w punktach
katechetycznych przyjął się w powszechnym odczuciu wierzących i nieZapewnia on
wierzących. Z uznaniem ocenia go także duchowieństwo.
poszanowanie uczuć religijnych społeczeństwa, utrwala świecki, powszechny i demokratyczny charakter szkoły i wychowania. Jednocześnie stwarza
wyznaniowym
rzymskokatolickiemu i wszystkim związkom
kościołowi
pełne możliwości nauczania religii.
rzypomnijmy, ze sam kościół
rzymskokatolicki prowadzi obecnie ok. 18 tys. punktów katechetycznych. · Pobierają w nich naukę
religii te dzieci i młoózież, których
rodzice tego sobie życzą. Wywieranie
tej dziejakichklllwiek nacisków w
dzinie jest niedopuszczalne i karalne,
jako sprzeczne z podstawowymi prawami obywateli. Program i treść nauczania należą do kompetencji strony
zainteresowanej, tj. kościołów. Wła
dze oświatowe, co jest zrozumiałe, interesują się warunkami sanitarno-higienicznymi lokali, w których dzieci
uczą się religii. Znajduje to zrozumienie u przytłaczającej części duchowieństwa, które zgodnie z przepisami prawa składa sprawozdania wła
dzom państwowym o warunkach punktów katechetycznych. Jest oczywiste,
te informacje nie dotyczą treści
że
nauczania religii i w niczym nie uszczuplają zakresu działalności kościoła.

Równiez
docenili

pracę w!elozmia.nową.

Nim przejdziemy do uogólnień, drug! przykład konkretny.
społecznej
Jedną z najpoważniejszych spraw współczesnej
służby zdrowJa jest kwestia reanimacji I tzw. intensywnej
terapii. Kolosa1ny postęp w tej dziedzinie dokonał su: na
W naniezmiernie krótkim czasie.
całym świec.ie w
szym mieście przystąpiono do realizacji szero,k o zakrojonego programu zabezpieczenia opieki reanimacyjnej dla miesz•

badawczy
na Ukoiw:o
Instytutu
Mo.rs-kiego
Gdylli
Rybackiego w
p.o
z rejsu
powrócił
i
Pótnoonym
Mor:r:u
Szelfie Celtyckim, gdz.i~
prowad·wne byty b.adani.a hydrologąc~ne mo·
rza. Około 12<1 okazów
fauny d€nnej i ichtiofauny zebranych przez
nau.kopracowników
wyeh przekaiza.no Mu7.lE!um Oceanogr·aficznemu w Gdyni, które ma
być otwartf! w C7'<l.rwC'U br.
Na Zldóęciu: okarzy jf!•
i koralowców
żowców
o-fice•i:owie
preze•ntują
„Wie·ezin·a"

Kłopoty

m<>że.

chcąc odciążyć rodziPaństwo
dzieci na religię,
posyłających

ców,

Oczywiście, religii uczą się nie wszystkie dzieci i nie cała młodzież. Zależy to od postaw rodziców i postaw

dorastającej młodzieży. Żródła kościel

ne podają, że do punktów katechetycznych rzymskokatolickich chodzi 7080 proc. dzieci z pierwszych klas
szkoły podstawowej, 40-50 proc. mło
dzieży ze szkół średnich. Ten spadek

wartości w systemach
dostrzegając
etycznych niekatolickich i niechrzf!ŚCi
w punktach katechetyczjańskich nych może znaleźć się właściwe miejsce na kształtowanie u dzieci i mło
ducha tolerancji i szacunku
dzieży
wobec innych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że !.'en kapitalny dla współczesnego katolicyzmu
problem nie wszędzie był doceniany.
Z nauką religii wiąże się także doniosły problf!m kształtowania postaw
kościelne i dumoralnych. Władze

NAUCZANIE RELIGII
od wydatków na ten cel - przeznacza niemałe _ sumy na prowadzenie
Duchowpunktów katechetycznych.
ni, którzy sobie tego życzą i podpiz władzami oświatowymi odposzą
wiednie umowy o pracę, mogą pobierać po 1000 zł miesięcznie za prowakatechetycznego, Odzenie punktu
też zarazem uprawnienia
trzymują
pracownikom oświaty.
przysługujące
Część duchowieństwa rzymskokatolickiego 1 tych udogodnień korzysta.

liczby uczących się religii w miarę
dojrzewania świadczy o silnych procesach laicyzacyjnych wśród młodzie
o jej przechodzeniu na pozycje
ży,
światopoglądu

świeckiego,

punktu widzenia ogólnie zrozuinteresów społecznych nie
można nie doceniać treści nauczania
religii. Chodzi o to, że w kościele doby posoborowej - w której uznaje
on wielość światopoglądów I kultur,
Z

miałych

chowieństwo, deklarując poparcie dla
obecnych wysiłków władz, mogą sprawić, by w punktach katechetycznych
więcej miejsca poświęcano wyrabianiu u dzieci i młodzieży szacunku dla
pracy, poszanowania wspólnego mienia, postaw społecznych i obywatelskich. To przecież też nale:i:y do misji posoborowego kościoła i byłoby
takie w jego Interesie.

(włow)
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ma warunki

Łódź

badań

do rozszerzania

nad nowotworami
W 1945 roku w Klin ice Chorób Oczu AM w Lod zi, na podsta wi e wi el oletnich o bse rwacj i,
pod .i ęlo
systema tyczne leczenie
we w nątr z galko w ych
czern iaków.
Są to nowot w o ry bardzo zło ś li
we I stosunkowo cz ę s to WY•tę
puj ąc e. Na całym świ ec i e problem lecz en ia ich, a wys tępują
nie t y lko w o ku, ale I na skó.
rze oraz na inn ych tkankach
napo ty kał na po w ażne trudnoś
c!I.
Pr zy c ,yn ą były tu ut r walone dot yc hcza• w św i eci e lekarsk im pogl ą d y o ich n l ewraż·
Uwo ś ci n a ene rgi ę prom i en i stą.
Metoda pr z y j ęla w łód7.klej
klinice okull s tyc:inej polega na

Dziś

ses1a

RN m. lodzi

Dziś, 29 bm., o godz. 9.30,
rozpocznie obrady XIV zwyczajna sesja Rady Narodowej
m.
Łod:r.i.
Główn!'m
punktem
porządku
obrad
będzie sprawozdanie z wykonania budżetu RN m. Ło
dzi oraz anali:ia ekonomiczna wykonania
terenowego
planu
(OSpodarczeirn
za
1970 r.
(j. kr.)
11111111111111111111111111111111111111

~~I

, 1fb/jn.ff'9-~
11111111111111111111111111111111111111

Aktorka

Abv

rozpoc z ęc i e

Chociaż

nie odosobnione jest twierdzenie, że wędliny,
takie jak kaszanki najlepiej smakuJą z małych
rzemieślniczych, to jednak rozwój naszego przemysłu wędliniarskiego związany jest nierozerwalnie z budową przetwórni-gigantów.
Jeszcze przed kilkunastu l a ty w Łodzi mieliśmy ok. 24
małych przetwórni. j a k mówi sil;' „kurników". których warunki lokalowe i zdolnoś ć prod 11\<cyjna nie mogły zadowalać. Wiele obiecywano więc sonie po 11ierwszej przetwórni
z 11rawdziwego zd a rzen ia, kt ó rą oddano do użytku w IV kw.
ub . roku na Nowych Sadach . .JPdnnl<że mimo, że już nplynęlo pół roku przetwórnia osiae-a dopiero 50 proc. swojej
docelowej zdolności produkcyjnej. Dyrektorzy z Wojewódzkiego Przedsięl!iorstwa Przemysłu Mięsnego twierdzą, że
okres rozruchu zgodnie z założeniami, może trwa~ nie wię„
cej niż 18 miesięcy, a łódzka przetwórnia chce go skrócić do
przetwórni

bezpo~ r ed

po

zabiegu na~ wi ellan1a
promieniami rtg.
Pierwsze wyn i ki
tyc h prac
opubl ikow a ne zos t ały w 1964 r.
Sprawę
ułatwiło
także
opublikowan ie w tych
la ta c h p ra c
nauko wc ó w bryty js ki ch , szwa j .
carskich I in. nt. le czenia c zerniaków
złośliw y ch
skó ry.
Wczorajsze posiedzenie oddziału łódzkiego
Polskiego Towa.
rzystwa Lekarskiego stało s i ę
podsumowan iem 20 lat doś w iad·
czeń I obs erwa c ji cho ry ch . le·
czonych w Lodzi. Jakle są te
wyn iki?
Prakty ka wykazała , że u chorych z czerniakiem zło ś liwym,
którzy odmówili w ogóle leczenia w ciągu 10 lat śmiertelność
wyniosła 100 proc.
Z \cole! u
pacjentów.
którym
usun i ęto
,gałkę
oczną
bez naświetlan i a.
w ciągu
15 lat
obserwacji
śm i ertelność w y n i osła 88,8 p roc.
W tym samym czasie u pa cjentów poddanych pełnemu leczeniu śmiertelność n ie przekroczyła 50 proc. Jak widać różni
ce okresu przeżycia są bard zo
znaczne i przemawiają za ko·
niecznośclą
powszechnego stosowania tej metody. Tym bardziej , ie nie powoduje ona
żadnych skutków ubocznych.
Wy'daje s ' ę. że w Lod>zl , w której
w ogóle zainicjowano praktyczne badania nad leczeniem tych
tak niebezpiecznych
nowotworów, a k tóra obecnie dysponuje najnowocześniejs z ym w Polsce Ośrodki em
Onkologl c-inym
z bogatym wyposażen i em aparaturowym
I
zabezpieczonym
pokryciem na Izotopy. poprzez
ścisłą
współpracę
ośrodka
z
obiema
łód:ikimi
akadem iami
medycznymi. można by stworzyć niemal zaraz warunki do
rozszerzenia I pogłębienia badań
nad tym zagadnieniem w po·
szuklwanlu najlepszego rozwią
zania dla dobra chorych.
(er)
oczodołu

_ meksykańska

wystąpi

w Lodzi

Na

zaproszenie Studia Teatralnego przy Studenckim
Ku•ltu r y przybyla do Lodzi Marta Verduzco - znana
a ktorka meksykańska. Jest ona absolwentką s z koły dramaty cznej w Mexico City. Posiad3 w swoim dorobku ar tys ty czny m sporo ról zarówno dramatycznych jak I charakterys ty c zny ch. Najbardziej jednak Interesuje ją poezja. Prem iera
p r og ramu pt. „Poesla en movlm iento", z którym Verdu zco
w y& tąp! dziś w t.odzl w sali STS .,Cytryna" , odbyła s i ę w
maju 1969 r . w Paryżu podczas Międzynarodo w ego Fest iwalu
Tea t rów Młodzieżowych. Spektakl ten spotka! się z entuzjast y~zn:i
oceną kryty·ki.
Dodać w y pada, że aktorka meksykańska przebywa w Polsce na stypendi um Mi nisterstwa Kultury i Sztuki.
(Hosz.)
Oś oo<l ~u

końca

czerwca br.

Gwoli ścisł ości trzeba powieże
u ż ytlrn wni k
n owe j
przetwórni nie ma l atw~g o za dania. Jeśli bowiem zamstało
wano tu 24 tzw, premosy. które
absolutnie nie spełniły swego
zadania , llO źle wędziły i parzyły
kiełbasy,
co w znacznym
stopniu obniżało ich jakoś ć i
sn1ak. to wini~ za to trze~ba
przede wszystkim prodn centow
tych pseudonowoczesnych urzą
dzc11. Wiedzieli oni przecież, że
„pre111osy" nie zdały egza minu
w Zakładzie Przetwórczym na
Żeraniu. Kto wobec tego zadecydował, że należy nimi wyposażyć łódzki zakład i kto poniesie
za
to
odpowiedzialność?
Dopiero t e raz mówi się o zaprze staniu produkcji nie udanyc h
„pr€:mosów '', a w nowej łódz
k iej przetwórni tr zeba wszystkie te urządzenia pr zerobić na
sta r y wypróbowany system parzenia i wędzenia przy pomocy
trocin i 11azu. Czy w tej sytuacji pr zetwórnia osią g nie 100
proc.
zaplan owanej
zdolności
prod u l<cyjnej w polowie roku trudno prze widzieć. Jest jednak
pewne, że ja.ko ś ć w ę dlin po zaplanowanej
przeróbce
ulegnie
zdecydowanej poprawie.
dzieć,

Jeśli jedna k nawet Nowe Saosią g ną pełną zdolność produkcyjną - to na pewno nie zaspokoją
one zapotrzebo w a nia
Łodzi na wędliny i wyroby węd

dy

liniarskie. W okresie od stycznia do kwietnia ub. roku Łódź
otrzymala 6 tys. ton wędlin, w
tym roku w analogicznym okresie juź 6.630 ton. Dlatego też jak
najpilniejszą

sprawą

jest. w~·bu

dowanie drugiej dużej przetwórni którą projektuje się na Teofiiowie. Oby tylko nie ?OWtórzono starych błędów z pierwszego
ooiektu.
Jednoc ześnie
sprawą równie
palącą
jest utworzenie, z myślą o zabezpieczeniu potrzeb Lodzi, trzeciej
przetwórni w Piotrkowie, który
dysponuje zapleczem w postaci
zakładu uboj u trzody i bydła.
Do dyrekcji Wojewódzkiego Zakładu
Przemysłu
wpłynęło
w końcu

Mięsnego

marca br.
p[smo z Ministerstwa Przemysłu
Spożywczego I Skupu, w którym
oznajmia się, że pozytywnie za·
opiniowano budowę przetwórni
piotrkowskiej. Produkcja w ędlin
w Piotrkowie wyelim i no w ałaby
transport mięsa do prze t worni

WA2NE TELEFONY
Stnł Pobrno Oł
CGC-łl,
lnłormacJa telefonlr~na

'99-IO

Pogntowle Ratunkowe
Pogotowie MO O'I. łOO·OO .

595-59

113
2 1-77

09
500-00

TEATRY
WIELKI - godz. 19 „Strasz.ny
dwór "
POWSZECHNY
godz.
19
.. S z,c z ~śc >e F ran ia"
NOWY - godz. 19.15 „Ameryka"'
MALA SALA - god-z. 30 „Ce-

na"

JAR'\CZA - gndz. 19 „Czajka"
TEATR
7.15
godoz.
11.13
„G w·ał t"t;. , c-o s i·e: dzieje"
' OPERETKA godz. 18 „Wie·
deń ~k.i
krew"
17.30
ARLEKIN godz. 10,
,.Calinecrka"
PINOKIO - n ieczy1111ny,
FILHARMONIA (.NarutO<W<cz.a 20)
godz. 19.30 Konce·rt kameralny
o r k 'e•str a kamer.alna .. Pro mus ica". Dyr ygent Zbt.gn;ew
Fr ieman. Soliśc i Suza'flne
Shu tman
flet (Ka.nada).
C la·ude sava.rd - forte.p. (Ka·
nada). W programie: A. Co.
,relli ..:. Concerto Grosso, O'p. 6
n r l. A . V ' va.tdi Koncert
Flet owv D-dur , J. S. Bach Konc. Fo rtep. ! -moll.
J. S.
S<lch ITI Konc. Brande·nb urgk i G-dur , J. s . Bach IV
Konc.
Brandenburski
G-dwr.
MUZEA
87.TtJKJ 'ut Wieckowskiego Ml
godz. 12-18
ARrHROT OGJCZNE ł
ETNO·
GR" Flr7.1'1R <PL Wolności 14l
rodz. 1'1-17
RISTORll
Rflf"ff(I RF.WOT TJ ·
rv .r'1Fno
tul Gdańska 13'
g.od.z . 10-18.
ffl"TORll
Wff'lf{IF'1'1H'TW•
(Por>t r k nw, ka 282) gnd~. ~G-1'<
EWO! Pr .J 0'117.\'l' Uł
fP••v
S!&n'k'e wicza) l(od-z. , 9-15

eo~

CDZIE

t.ODZKIB ZOO
C2Y'ftne W t!od2
t-11
c:ziynna do godz. 18)

(kan

IE I N A

- „z dali od zgieł
k u" od lat 1'4 (a ni.)
godz.
10, 13, 16.lli, 19.30
LUTNIA
. Wahsdło" od lat
18 CUSA), go<k. IO !2.30, 15.
17.30 20
POLONIA - ~Wahadło" od fa.t
18 !USA) łodz. IO 12.IS, IC.30.
17. 19.SO
WISŁA
•. NleśmlMteln! Flip
I Flap" od lat J.1 (USA) fOd•.
10. 12, 1'4. Ił, 18. 20
Wt.OKNIARZ r11e-c-zynne
WOLNOSC - ,.Sklep 2 modelkami'• od 18.t Ul CU'SA) god•.
10 1'2.30 15, 17 .30. 20
ZACHĘTA .. Isadora" od lat
16 <ang.) godz. 10. 13. Hl. 19
STYLOWY - Tylko
dla kl'Tl
study1nyeh
.. Metro" od la1
18 c.an.g.) godrz. 16, 1s, 20
STUDIO - Tylko dla l<ln stu•
dyjnych .. Perso-na" od lat 18
Cstwed:ziki) god?:. 17.15. 19.30
A ORIA . P1>te1?n•nle r tr. ułem
.. DoktM' Freud" "d lat
18 CU~A) godz. 10. 12.30. 15,
BAŁTYK

17.30. 20

TATRY - •. Hombre" od tat 14
(USA) godz. 10 12.30 Bajkt
•• Na trnoach Yeti" itodz. 15
18 1'7 .,Pa·n Dodek" od lat li\.
godz. 19. 20
CZAJKA
„Doktor Glas"
(d·uńskl) od lat 18
godz. 1'7,

1•

DKM - .. Opow1e§~ do t)Odunk!" (U<;A) od lat Ił l(od'Z.
I'! ,O

19

F:NRRGF.TYK „BaindyC>i
W
Me<l 'ola•n !e" (Vfl.)
od l. 16
g o<l·z. 17. 19
KOl.F.JARZ - .. Oamsk! (all.l!"
'>ci lat ł8 1ang.) l(<Hlt 11 19
t.nK
, W!•nnetou w Dnu.n ie
~m'erc~ 11ug -NlłFI '>ci lat 11
!!'Odz. 15.15, 17.30. 19.'5
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zmęczone

zwłaszcza

oka z czern iaki em
przed jego przebiciem s i ę przez
ścianę oka I ujawn ieniem objawów
przerzutów do na rządó w
wewnętr z nych
chorego,
a nan lo

.

nie bvty

•

Zqcie Lodzi 9

Lodzi

Naszej
Biało -Czerwonej

Przede wszystkim - jakość!

usun i ęciu

stępnie

kiełbosv

•

Zącie

~ I<IEDV~
GDYNIA - „Mój pies Wulkan"
od lat 7 (radz.) godz. 10, Ll.30,
lJ, 14.30 „N ie do obrony" od
lat Hl (ang.) godz. 16, 18, 20
HALKA - .,Czerwony płaszcz"
od lat 16 (duńslci) ge>dz. 15.30.
17.45, Z-O
t MAJA ,.Ba rbarella" od lał 16
(fr . -wł.) godz.
15.30, 17.45, 2-0
ł.ĄCZNO$C nieczynne
l\fŁODA
GWARDIA - „FrllułeLn Doktor" oo lat 18 (Jug.wł.) g'Od1!. 10, 12.15, 14.30. 17,
19.30
MUZA - „Królewna i długim
warkoczem" od lat T (radz.)
g-0dz. 16 „ Landru" od Lat 18
(fr.-wł.) godz.
17.45. 2.G
OKA „ Na pom-0c (ang.) od
I. Il godz. IO. 18 „ Srn ierć Ind•i a n i•na" (r um.) od l. 1:1 godz.
12 „ Pr z ysta.ń" ~poi.) od I. 16
godz. 20.
POLESIE - „Słoń Maruda" od
lat 11 (ang.) godz. 17, „Rogopag'' (wł.) od lat 18, g. 19
POPULARNE
„Popierajcie
swe-go szeryfa" (USA) od lat
11. go<lz. 15. 17.16 L9.30
PRZEDWIOSNIE .,Pejzat Z
bohaterem" ~poi.) od lat 16.
god'Z. 16, 18, 20
POKOJ „Dz !ewczY'!13 2 pistolet em" od lat 16 (wł.) g,
16 18 20
PIONIER „Piękn·ość dn'.a"
od !. 18 (franc.) gJOdz. 15.30,
17.45 2JO.
REKORD - „Wi.n.netou I ltr61
na.tty" od lait 14 (jug.· N RF)
godz . 10. 12. 14, t&. 18 •. o·tat·
nt teMnitn" od !at 18 (USA)
. godz. 2.0
ROMA „Polud·n !k 2ero" od
lat 16 (pO'I.) g ol:lz. IO. 12. 14.
18.

18

20

STOKI „ Zboeg z Alea-tra.z "
od lat 18 (USA) g odz. lo .30,
17,45, 20.

co ma także duży wpływ na
smak wy r obów.
Zanim jednak
wybudujemy
dwie nas tępne przetwórnie trzeba w obecnych warunkach zrobić
wszystko, a b y
!odzianie
mogli jeść smac zniej s ze wi:dliny.
Na drug; kwartał br„ z 200 istnie j ą cych receptur, wybrano do
p r odukcji 50, w tym 14 na kas zank i. k is zki I salcesony. Zdan iem fachowców, wplynie to niewątpliwie na poprawę jakości i
smaku tych wyrobów. Ze swej
strony dodajmy, że należałoby
jak najszybciej wprowadzić do
sprzedaży kaszankę nazwijmy
ją luksusową która byłaby
ł!!,Oże droższa, ale smaczna. Dotychczas, jeśli chce się dostać
taką kaszankę, trzeba szukać jej
poza Łodzią. •J
Nie smakują nam wi:dliny w
papierowych osłonkach, ale fachowcy tłumaczą się brakiem
9ostateczneJ ilości jelit naturalnych I
tzw.
bialkowych
wprawdzie sztucznych ale nadających si<: do jedzenia ! do ziud zenia Imitujących prawdziwe.
Niestety tych osłonek jest mało i
jedyna nadzieja w tym,
że powstaje już w kraju pierwsza fabryka białkowych osłonek.
zam Lm za.c2m·ie ona produ1kować
tr zeba będzie impoąpwać biał
kowe jelita. Z importu otrzymujemy też tzw. substytuty białko
pochodzenia roślinnego
m. in. z soi. Na "zachodzie substytuty te również stosuje się
do produkcj; wędlin i jak t'l\'ierdzą farhowcy nie obniża to ich
smaku. Smak to jednak rzecz
gustu. ,Może i u nas przy uży
ciu substytutów wędliny byłyby
smaczniejsze gdyby na przykład
nie żałować przypraw: pieprzu,
majeranku, czosnku itp. z tym
jest jednak wciąż nie najlepiej.
Wytwórcy zasłaniają się recepturami, ale przecież jak stwierdziliśmy,
receptury zosta•-:iają
ilość przypraw do uznania producenta . Niechże więc przetwórnie produkujące wędliny mdłe,
bez smaku nie zasłaniają się
przepisami!
Również nie do przyjęcia Jest
fakt, że za wyroby sklasyfikowane niżej pr zez Zakład Odbioru Jakościowego Towarów klienci płacą taka samą cenę jakgdyby odpowiadaly one wszyst·
kim wymogom. Zastrzeżenia budzą zresztą
nle tylko wędliny

SOJUSZ - „C'ZllO<Wie'k w pięknym krawaeie"
od 1. 16
(franc .) godz. 17, 19
SWIT - „Kobiet.a wąż" od lat
16 (an.g.) godz. 10, 12, 14. 16,
18, 20
DYŻURY

APTBg

tańsze, ale równie ż
droższe.
.
Niektóre sklepy MHM me mają odpowiednich warunków, aby

pOQUlarne,

wędliny

dłużej

Dlatego

też

SZPITAL!

Klinika Pol.·Gln.
AM
nl.
Curip-Sklodowskle) U
dz!eln ic• Górna.
O Kliniko Pnl .•Gln. AM
ut. Sterlinga 13
dz'.elnica
S r ódm i „śc i e
re1nnnwe o,.,.,.adn ie
•K" ul Nnwotkl 60 I Kopciń.
sklegn 32.
Klinika WAM - ut. M. F'Ol'·
nałskiel 31 d:iielnioe Pnles·•
1 Srórlmieście ora. rej . ooradnle ,.K'" orzv ul. P'"'"kowskie•

+

przechowy w ać.

przec h o w y wanie
wędlin powinno odb y wać się w
przetwórni. Do skłe}lów należa·
loby dostarczać porcje przeznaczone do natychmiastowej sprzedaży
nawet dwa trzy razy
dziennie. Wtedy kiełbasy nie byłyby tak często „zmęczone" tj.
11omarszczone I zbielałe. co by·
wa rezultatem przecl:!-J\\·ywania
w sklepowej lodówce zamiast
rozwieszania w chłodni.
Na pewno najpowa ż niejszym
dostawcą wędlin na r y nel' lódzki są przetw órnie Wojew-udzl<iego Przed s iębiorstwa Zakładów
Mięsnych, które obecnie oprócz
Now y ch Sadów posiada Jeszcze
6 Innych starych
przetwórni.
Będą one likwidowane w miarę
jak nowa przetwórnia os i ągnie
swą pelną zdolność produkcyjną . Jednocześnie zestawy wędlin
w ilości ok. 70 ton miesięcznie
realizują „Konsumy", spółdziel
czość i niewielka ilo ść rzemieśl
ników. Dostawy uzupełnia s i ę
jeszcze poprzez tzw. przerzuty z
innych województw, W tym roku otrzymaliśmy ich już 650 ton.
Swego czasu w stacji przeła
dunkowej na Księżym Młynie
Weterynaryjny Inspektorat Sanitarny badał dokladnie te węd
liny,
których
jakość
często
zresztą budzila zastrzeżenia. W
okresie od stycznia do czerwca
1969 r. zakwestionowano jakość
92 ton, a 7,5 tony nie dopuszczono w ogóle do sprzedaży. Niestety stacja WIS została zlikwidowana w kwietniu 1969 r. Obecn ie kcntrola wędlin „z przerzutów" jest raczej formalna bez dokładnych oględzin. Należałoby zastanowić
się czy nie
przywrócić
lstniej~cej
dawl1iej
placówki WIS dopóki sprowadzamy jeszcze wędliny spoza
Lodzi.
W. KASPRZAK

+

OOSLONIĘCIE
9
MAJA
MARTYROLOPOMNIKA
GU DZIECI W LODZI.
LODZKA
CHORĄGIEW
ZUP OTRZYl\TA IMlĘ BODZIECI
HATERSICICH
POLSKICH.

Pod hasłem „Naszej Biało
Cze rwonej Pamięć. SprawCzyn„ został ogłos zony
rnzlca:r.<.'m naczelnika ZHP w .
dniu 27 kwietnia
VII Alert
ZHP. Zadania alertu wylrnnywane
są
w dniach 28-30
kwietnia. Został on z1>rganl·
zowany przy w s półudziale Rady Ochrony Pomnil<ów \Val·
ki I l\1ęczeństwa, nawiązuj e
do opieki nad miejscami pamięci narodowej i pr7ypomlna o doniosłej idei budowy
przez społeczei1'two Centrum
Zdrowia Dziecka.
no~ć

•) Fachowcy twierdzą,
wedlng istniejącej recepturv można również wykonać, Je<li si~
7.erllce. kaszankę naprawdę do·hra. Swiadczy 0 tvm fakt żP
kaco?.:anka · prze7.nacz0na dra ,;.J:u;.

W Lodzi zadania VII Alertu
wykonuje ponad 26 tys. zuchów, harcerzy I Instruktorów.
W czasie tegorocznego alertu
zastępy
harcerskie
spotkają
się
z b. działaczami ZMP,
01\f TUR,
WICI.
Harcerze
wezmą
udział
w
biegach
sprawnościowych
oraz
będą
wykonywali prace społeczne
dla miasta.
Po raz pierwszy uroczyste
zakończenie VII Alertu odbę
dzie się w dniu 9 maja w Lo·
dz!.
Uroczystość ta zostanie
połączona z odsłonięciem
Pomnika l\Iartyrologii Dzieci, nad
lctórym patronat obejmie Cho·
rągiew Lódzka ZHP.
Również w dniu 9 maja w czasie
uroczystości
odsłonięcia pomniłrn
Prezydium RN m. Lodzi nada Lódzkicj Chorągwi
Zwiipku Harcerstwa Polskiego, zasłużonej w
patriotycznym wychowaniu
mlodzit• ży
naszego miasta imię Bohaterskich Dzieci Polskich.
Do
Lodzi już w dniu 8 maja
przyjedzie 120-osobowa delegacja harcerska z całego kraju, która będzie uczestniczyć
w fi.llale VII Alertu ZHP.
Równiet 8 maja zostanie zorganizowany
harcerski
rajd
,.Szlakiem
Promienistych",
lcfórego celem będzie uczczei( nie
30 rocznicy
powstania
~ o;ę-anjza~Ji · „Promienistych". 1

('7.~i;:.ro

i

ze

i

ny<'h nrarowników iPC\t wyst'lr- ~ 28 rocznt<:Y ~vyma~szu oddzia„
~nP1vi'Yn~ . po.-.ohna „~na
ost:ttn1ej

łlTP7ł"T"łow-ino tt:>7

tu

"Prom1en1stych •
(J. kr.)

degustacji na Nowyrb Sadacb ...

Autostop po raz czternasty
Au tost1>p 1971 startuje! Przybędzie pod hasłem „Kultura na
goLo wa,n o 37 t~ s.
k s. ążeczeK,
szlaku ".
Sz,cze•gólnej
uwa<lze
czyh o JOIJO w.ęc ej n lz w ub.
wczestn ików p01leca si ę miejsca
roku.
Do tód z.1< „ego
Pl'T-K
z,wi ą·z,ane z wa»ką i
męcz.eri
(i'10 Lr kowska
70)
nade .H lo
stwe.m Pola1ków w latach okuwczora j p :e.:·ws zych 200 ks i ąże
pacji I bohaterS1>wem o!ę:tk i ego
czek na 2600 zamów io nych. ze • trudu w budowi e łud•owej ojwi,g!lędu na dwa dn; św : ąt 1 i 2
czyzny.
maJa wyjąbkowo w tym
roku
Di;i ęki WSIPÓłpracy „ a ut!ooto,pu''
sprzedaż ks i ążeczek roz.poczyna
z ZSP autosto pow Lc-ze będą m e s i ę JO kw1etll'i.a.
gili kwzy stać z tan ich 5-<Złoto
Ukazały s i ę broszurki „Autowych noclegów w 28 baz.ach tustO!p~\.9'11", w któ ry>eh rn. in. urystyk i ZSP, a także z noclewz.ględ•n.iono
s,pecja1lne
trasy
gów w ęzkolnych &chron·i~kach
,pod hasłem „Z>wiedzamy mkł<idy
PTSM.
(Kas.)
przemyslowe". W Lodzi uiprasz.ają m. in.: LZPB ,,Union tex"',
ZPB „ Pol tex" , ZPO „Wólc,zanka" , ZPP „Fein ix". Ponadto z.
terenu woj . łódzk iego: Pab i.an ick ie ZPB im. Rewolucji 1905 r ..

,,Orbis''

11

Siiglmatex"

w

Piotrko-

w iie Tryb., i ,,Ska" z Sierad,lia..
Dla wszys t ki<:h autostopowiczów
i kiero~ów Olllloszono m.
l•n,
kon'kurs p. n.
,. Wskazujemy
n iebezipieczne miejsca na droga-0h".

DYŻURY

PONAD 26 TYS. LODZKICH ZUCHOW,
HARCERZY I INSTRUKTOROW
WYKONUJE
ZADANIA
VII ALERTU ZHP.

często

ZPDz

Twwlima Hl, L umanowskiego ! ,
Przyb y szewsk iego 86,
Ossowsk iego 4, Ga1garina 6, Al. Ko• ścLuszk i 48, Obr. Stallin.gradu 15

•

Wartu wied•z.ieć, że w latach
1958-'IO w autostop :e wzi ęło u·
d 2li ał 521 ty~. uc-resLnilków,
z
któryoh każdy wędrował przec\~tn i e 211 dni w roku. Sta-tysty-

czny

.,staż"

n iósł

autostopow ieza wy-

4 lata.

W gru.'P ie 30 t y s.
a•utostopowiczóiw w ub .roku
udział 3:8 cudzo ziem ców.
Tegoroczny autootop prz.eb i egać
wvięło

z polyskfem

Długo
czekali lodzia.n ip
na
otwatrc ie zmode rn i zo wanego lokalu „Orbis!)" p r zy ul. P io t rkO'WS.k iej. ale oto d z ielą nas od
tego mome•n.tu już tylko godziny.
Zmode·rn•i zowa•na siedz iba pos iada, ja•k już informowaliśmy,
oprócz części tuTystycz,ne j równ l eż c zęSć dla o bsl u.g i pod róż
nych . Uroczyste otwarcie loKa!•u o<l·bę1?: i e o; ' ę w
przeddzień
MaJowego Swięta .

107 '

Pl„t•l<nw<kif'' 'Hl9.
Im. R . Wolf
ul
Łagipwnicka
SI
dzle!n.ic1

szpital

Bołutv.

S1.oita1 tm . R .JoTdano - ul
przvro!lnlc1a 719
dz!ł'lnlca
W 1t17'PW

Ch ' ru riti a poluld•n i•e - Sz,p!tal
.im. Sonenberga (P oeni·ny 30)
Ch i•!"U•r.g ia pól·n~
Sz.., ''!al
iun , Son ewbe!'ga (P ien i.ny 30)
Ch i.ru rg ia u.raoZO'Wa - Srn' tal
Urn . Sone n•beriga (P ie n '•ny 30)
Lar yn~ologi a S:zio i1al
im.
BaTlick iego (KQ'Pcińsk i ego 22)
Okuli'l'tyka
<;z.o·tal
tm
,Jn"łl't"ho,-~

fM~l 1 f"'"ll\IW1:1

'4'

Chi<r u.rfl'i-" I !arynll(o!O<E(ia diziec i ę.ca S~'l !•tal 1m.
Korczaka
(A r m i1i Cze rwone j IS)
Chlr·url(la ttMek"W" ·twar1nw•
- S1pltal •m. Barllckle(o 1Kno
oiń<'<'f'S(n

!21

Toksvknlnl('la - Tnstytut
1vovnv Pracv M'eresv 81

Me·

NOf"No\ POMOC T.F.KAR!IKA
Nornn

pnmnr IPK;1r~k=t
RatunkOWPe'O

Png-otowh.

łh.r-1

przy

ul. Sienkiewicza 137, tel, 666-66

4 Rozstrzygnięcie konkursu
na najlepszą Izbę Pamięci Narodowej, o godz. 13 w Palacu
Młodz ' eży
(M o•n :•usz.ki 4a).
.ł. „Formy i sposoby rozwią.
zywania
konlliktów
między
ludzkich" odczyt mgr Miecz y~ła•wa
Woźm ti.akowsk i ego
o
godz. J.7 w ŁDK (Trau·g utta
18).
.i. Z badań
nad socjologia
kultury" - spotkanie z prof.
<lr Antoniną Kł o sk o ~ką o god z\n ie
Hl
w
Klub 'e
MP iK
.. R ucłl " (N.arutO'\\·· c za 8/10).
.i. „K•wa, kakao. hnb•la Jako najrzęściej stosowane używki" ))Telek cJ a mg~ Ewy
Cv ww~k ' eJ
o g•odz, !8 w loka.l·u LK (Pi.oh kowslra 115).
.i. Osoha. która z~11l1iłn lnh
którPj skrachiono 20 marca br.
na

C z e-:"\\~~ nym

Rzig•owsk :ej

'RYn1':11

w : ęoks z ą

p ~zy

sume

u l.

O':e-

niędzy. proszo·na
jest o .,,~10szenie s i ę w
KD MO Łódz
Górna (WólcoZańska 250), pokój
55 w g<Jdz. s-: 5, ce lem zł o że
nia wyjaśni eń I od e·b can ia pie-

n i ędzy.

.i. Spotkanie autorskie z Wło
dzimierzem

\Vnukiem,

ks : ązk, i

a uto rem

,.Ku Tatr om", o god,z.
18 w Klu.bie PAX (Piotrkowska 49).
.i. Koł-0 PTT-K nr 95 Lódzk iego
Odd 2'Ji .ału
„ M lośn ' ków

z:e-mi

P' io1r k O·\VS'k ~ e j ''

UłW i ada

m'.:J , że dz:i ś. l'J9 bm. 0 g o dz. 19
(Kiuib N aU>C zy c ·e la, n-1. P iotrk o ws'<a ł37) o d•l:l e~z'e s • ę zeo ra n.: e ,
na
k tón' m d vr ek t or
Ll·ce.t1m Mu 1yczn e g-0,
And rzej
Hund,z!,a1k W !"'g'ł-o•.i. p.r e-lek~ j ę nt.
Na d cue: ą
pć'•k u•lę
'1 o p r1ez
T.1u kc ern.~·Jrg

s•r"W' n ą

t y wa1m i_

i

Isil 3 nd·'.ę''.

kolor owym i

il u-

d iaoozy-

Dziś~Radio.t-telewhji
CZWARTEK, 29 KWIE'.lNlA

Mój

magnetofon.
19.00 Plisa rz
- w. Żll'krows•ki. 19.15
Aktorgk1e
pojedynki muzyczne P. Clay W. G~las.
19.30
Fortepianowe
romanse.
ló! .45 Polityka d.la wsz~stK ich.
20.00
BlUe·S wczoraj
i dz.,s.
20.zs
Lektury ,
lektu.ry.
20.40
Gdii-e je-st przebój? :!ol.05 Tylko
po hLS'Lpańsk u. 31.20 Pow rot do
starych melodlii. 21.40 K. Sadowski poleca. 21.50 K. Ku.rp1nski
„Za.babon"
czyli
„Krakowiacy i górale".
22.00
Fa·kty dll11a. 22.08 Gw1azda s le·
dmiu w ieczorów - t..ucja Prus.
22.1.:; „Ben iowski" - odc. 22.45
Aktorskie
pojedynk<i muzyczne - B. Bri.gi.t te Bardot - K.
J<;'dorus ik. 23.00 Swoje ulubione
w iersze recytuje R. Bacciarelli.
23.05 Colle.g ium Musicum - N·a
h i·S?Jpanską
n·utę. 2.3.SO Na do·
b r an<>C śp i ewa
zes:pół
„New
Christy M i nstrels".
m 1 e1S i ąca

l'ROGRAM 1

LODZ.
ul. Jaracza 1
uL Lutomierska

lł

=·===·===·

MŁODE

małżeństwo,

ct.lo.nkowie
spółd·zielni
m ieszkall.lowej. p057lU•ku·
je n iekr~pujące•go pokojou
!>ubiO'katorsk~ego
tu.b
m iesz.kan.ia na okres ro·
kU. Ofe.rty ,92"..ó" Prasa,
Piotrkowska 96.
POKOJ z kuchnią 25 m.
kw. z.am ienii; na 2 pokoje kuchn i<: z wygodanu.
Oferty „8392" Prasa, Pio·
trkowska 96.

•

OGŁOSZENIA DROBNE
Dr Jadwiga
ANFORO- GROTNIKI domek WlCZ we nerycz,ne , s;.:Or- spr zedam .
W iadomość:
n e 16.3()-19. P róchn ika 8 t.ódź, te-I. 245-54, po 17.
SP0ŁDZIELNIA
Lekarzy
Specjal t.s t ów
„Zd.r ow ;e".
Al. Kościuszki 67 leczy
i operuje żyla·ki k o ńczyn
d olnych,
wykonuje ub iegi gion<ekole>g iczne. leczy w zakre<S le chorbb
ke>b iecych.
Przeprowad z.a ba<iani a h ostopatologic zne
I
cytnlogicz.ne.
B l; żs ze
Informacje tel.
e64-8'7
21W-k

LEKARSKO
KOSMETYCZNA
Spółdz i elnia
P r acy „lZfS" wykonuje
w szelkie
ope.racje k osmetycz.no
•
plastycooe
prz,ez speocjalistów lekarzy ch ior u r g6w-p las t yków
Info r ma cj „
Warszawa ,
u l. N oa lrnwsk iego nr 12
tel. 28-55-15 godz. 8-15.

I

PODZIĘKOWANIE

S.

t

P.

GAWĘDY

ANTONIEGO

uczeirółnoścl: Ks. Kanonikowi Z. S:tpetuł1kiemu, bratankowi
Ks. Kanonikowi J.
Gawędzie. pracownikom Spółdzielni .,Osno·

a w

wa", Przyjaciołom I Znajomym
serdeczne „Bóg zapłać"
~ONA

Kolełance

wyrazy

składają·

i RODZINA

HELENIE

glębokle10

GABRY.JOIQ'CZYK
wspOłczucla z powodu

śmierci

MĘŻA

Koletance IRENIE llZULCZEWSKIEJ wY·
razy głębokiego współczucia z powodu
śmierci

MĘŻA
składają:

ZARZĄD, :POp P~Plt,
DOWA. KOLEŻANKI
„SPOŁEM" PSS

RADA ZAKŁA·
I KOLEDZY ze
w ŁODZI

W dniu 26 kwietnia 1911 r.
przetywszy lat 42

zmarł

nagle,

S. t P.

IZVDOR REWERSKI
KUSNIERZ
Pogrzeb odbędzie się dnia 29 kwietnia br.
o godz. 17 z kaplicy cmentarza na Kurczakach, o czym zawiadamia
RODZINA
W dniu 26 kwietnia 1971 roku zmarł, nasz
Mąt, Ojciec i Dziadziuś

najukochańszy

S. t P.

LUDWIK KANICKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 30 kwietnia
br. o god7, 16.30 z kaplicy cmentana przy
ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają pogrążone w smutku
DZIECI I WNUCZKI

SUBLOKATORKĘ

przyl8394-g
>54-79.
-'---------3 POKOJE, kuchn i<;, rozkł..adowe .
wszystk :e wy·
gody. telefo·n (blokl
sta.ry Rynek),
zam : en i ę
na 2 razy po 2 pokoje
z kuchn i ą ewent. 2 pokoj„ I pokój z kUChn:ą
bloki. Oferty ,8386" Pra•
sa, P i ot~kowska 96.
mę,

WROCLAW
mteszka·
n ie apóldz;elcze M-2
w
śródm i eśc i u
p tln1e zam i e•n i ę na
podobne
w
t.odZJi. Oferty k ierować:
Wrocław,
Kamienna 33
- '·
s32a~g

OSIEDLE - Nowe Roki·
fabrycz.me oie pokój z kuC'hn:ą 42
nową. komplE't.ną
„Tra m. kw„ z• .m i emę na 3
banta-CQmbi-901"
1prie· pok <>Je z kuchn : ą bloki.
dam. Tel. 211-24.
9098-g Tel. 451-50 od godz. Ul.
KAROSERIĘ

gardero.bę
ja.sną
e>raz

TELEWIZJA
PROGRAM I
8.15 Ma•tematyka w szkole
Elementy algel>ry linlo-wej
(zajęc i a
faku\ta t ywne (11)
(z
Kra.kawa), 9.00 Dla 1rzkól: kl.

9.30 Wiad. 9.35 „Nie ma ma:r·
g i.nesu". 10.05 Na wrocł• wskieJ
p i ęc iolinii.
10.:15
„Twarzą
w
twarz•' fragm.
10.45
Koncert poranny. 12.05 z kraju !
ze świata. 12.25 Na harfie gra
s. Me. Dona.Id. 12.40 (Ll Ko·
mun :katy. 12.45 (Ł) „SpeCJllł·
zacja popłaca" - rep . 13.00 , LJ
W krainie melod1ii R. Frimla.
!J.30 (Ł) Nasz komentarz. 13.40
„Oby twój cień n ie był k'ót·
szy". !4.00 Wia.cl. 14.05 Kocham
cię
Tokio
koncert.
14.30
l{ro·nioka k>ultu•ralna. 14.45 Blę
k itna &z.ta>fela. 15.00 Z muzyki
romantycznej. 16.00 Wlad. :6.05
Znajom i z anteny.
16.45 (t.)
Aktua.lności łódz•kie,
17.00 (ŁJ
Z twórczości baletoweij T . K 1e!reWettera.
17.20
<ŁJ
Fragm.
pow, H Chróśc \ elewsk i e.1. 17.40
(t.) „Melodia. rytm I pioseonka".
lft.20 Widno.krąg.
19.00
Ec ha dn i.a. 19.!5 Lekcja języka
ros.
19.31
Mi ni-turn iej trębacr.y.
19.45
Przee;ląd
filmowy
„Kamera".
20 .00 Mi.ni-turn'el
g \tanystów. 20 '.5 ,Pod wielką
koralnwą
ba riera" gawę<la.
2().35 K . Kurp 1 ńskl „Zame'k
na C10rsztyn ie" - opera, u.oo
Z kra 1u i ze ówi·ata . 22 .30 Wia·
domnści sport
:!2.33 Rytmy dla
tań~z~<'ych.
23.00
Koncert
z
naizrań
Ork.
!':ymron. Radia
Japo1is·k leE(o . :!3.50 Wiad-omoścl.

NTU 303-04 odpowiada
LIKWIDACJA
PRZEDSZKOLA
ZDZISLAW z. Z UL. WOL·
CZANSKIEJ:
W
zdumienie
wpra wila mnie wiadomość,
że
przedszkole
ZPW
„Lodex",
mle!Zczące się przy
ul. W61czańskiej 215, mające doskonałe
warunki lokalowe, zostanie od
nowego rolrn szkolnego zlikwidowane,
zaś pałacyk
przeznaczony
na
biura
zakładowe.
Tymctasem
bardziej oddalone
placówki,
do
kt<>rvch
dzieci
trzeba będzie wozie! tramwajem
tak Idealnych warunków nie
mają.
Czy Jest więc sens li·
kwlclowac! tak wygodnu przed·
ukole?
RED.: Uwagi Pana prze ka za·
kuratorowi OkręSJu Szkolnego m Lodzi
mgr H . Gren·
dz!e,
który poinformował nas,
te w roku
szkolnym
1970-71
wydatnie zmniejszyła się liczba
dzieci uczęszczających do przed.
szkoli, usytuowanych na odcln·
ku ul. Wólczańsk i ej (od Swler·
czewskle~o
do Czerwonej), a
szczególn ie w przedsikolu przy
ZPW .•I.ode><" .
Na 100 miejsc
uczęszcza tam bowiem tylko 55
dzieci.
llśmy

W Przedszkolu nr (6 przy ul.
109 Jest 20 wol·
nych miejsc, a w Przedszkolu
nr 82 przy ul. Czerwonej 3 70. W placówce tej tylke> do
jednego z oddziałów uczęszcza·
ją dziec:! z wadami wzroku. w
pozostalycl'J przebywają dziec:!
zdrowe. Oba le przedszkola posiadają dobre warunki
lokalo·
we I przestrzenne.
Ostateczne
decyzje w sprawie ustalen ia
sieci przedszkoll na rok szkolny 1971-72 zostaną podjęte po
rekrutacji dziec:!. Odbędzie alt:
ona ó.oplero w maju.
Wólczańskiej

PROGRAM lU
1'2.0S Z kra•ju
I ze iwlat<l.
1l.:l5 Knnrert mu.zv'ki uni wer·
salnej. 1'1 .00 Na ~o!S'k;e1 an·
ten ie. lS.00 .Tra!t3 l!awed·a.
15.l O P ' n<enki nrred•m i eść. l~ . lO
F.k~n r e~em
przez św'at.
15.3.~
!':•hchetne l<drnwie . lS.511 Wsi y·
'<t kn w stylu ..wi·nl!. 16.15 G.
Rn'>S i·n l - III Se>nata. Hl.30 Nn·
Wli „Nnvi" - 11a•l!:ra01 ia z p!Yty „Tnrn„cle>". 18.45 Nas, rok
71. tri.on '!l;k~r>resem nrzez św'At.
17.~ Qu•oo•lilhet.
17.30 „Tredn·
w.ata" - odc. 1'7 40 Ak.tuatnn~-,
cl pi o sen kol . !.li.OO Kr•~nolu<l·k'
~~ na świe<:ie
ma~.
11!.in
Eks;>rese·m
'Pf7Jez świat.
18.35

~

PECBOW A ULICA

ge_·--------1

(g.)

I. P.: Po Waszej Interwencji
Sp61dzlelnla Mieszkaniowa „Ba·
wełna" zobowląu1la się napra•
wie! di'on na ul. Oddalonej naJ•

dalej do polowy i:rudnla. zobowiątania
jednak nie wykuna•
w re•ulta~ie nadał Jesteś•
odcięci od reszty mla•ta.

la ł
my

RED.:

„Bawełna"

istotnie nie
na
ale l.lumaczą
warunki atmosferyczne,
spowod o wały . przerwanie
rozpoczętych
w roku ubiegłym
prac. Jednak jut w marcu ro·
boty zostały wznowione I tym
ra zem
spółdzielnia
solennie
obiecuje ukończenie Ich w najblitszym czasie.
Chl
wywiązała

siebie
ją zie
które

się

z

przyjętych

zobow i ązań.

WYGODNY

PRACODAWCA

W, t..: Pracuję na poczcie,
Cbcąc
skorzysLac! z uprawnień
przysługujących
matkom dzte•
cl do lat 2, poprosiłam o kilkumleslęnny urlop bezpłatny, ale
go cby ba nie dostanę, bo brak
na moje miejsce zastępcy,
REO. : Urlop musi Panl dostać,
bo Jest to przywilej zagwaranto·
wany
uchwalą Rady Mlol;;trów
nr 158, nleiależny otl uznania,
c zy dobrej woli zakładu. Ubtegająca się o taki urlop pracow·
nica powinna
dopełnić
tylko
jednej
formalności.
Zgłosić
wniosek o urlop na 2 tygodnie
p~zed
zaplanowanym terminem,
aby
umożli\\tlć
kierownictwu
znalezienie zasti;pcy.
(h)
DRUGA KOMORKA
LOKATOR: Mam dwie maletlkle kom6rkl,
Komisja złożona
z prteostawlcleU MZBM I komitetu domowego wyraziła zgodę
na dalsze łeb utytko1•anle,
ale wychodząc z założenia, te
na jeden lokal mieszkalny po.
winno
przypadać
tylko Jedno
pomieszczenie gospodarcze, od
drugiego poleciła piacie! czynsz.
Czy
znajduje to oparcie w
przepisach 1
RED.:

Znajduje. a Jest nim
opublikowane
w
Dz. Urz. MGK :i: 10 irudnla
1959 r.
zarządzenie

~~~

CHEMIA
korepetycje
ł·dr21wiową
mgr
Wójcicki,
517-01
różne meble. l:.ódź, Kon- wiccio-rem.
8372-g
gresowa 13 - 1.
lllłO-g
MATEMATYKA
uczCAŁOSC WieLk!i-ej Ency· niom, sbud-entom. Ma•
tu· LADOWACZY, kierowców samochodowych i I I D
klt>pedii P0owszechnej - ry,
e~za.miiny
wst<;p";e · kat.. prawa jazdy, 1pawaczy, tapicera, operator<>w
sprzedam. Oferty „8474" ~57-57, mgr Pluskowsk1. cmb - z.atrudnl natychmiast Lódzk.le Przed•lę·
blorsiwo Transportowe Budownictwa w t.odzl, ul.
Prasa.. Piotrkowska 116.
Górnicza 18/36.
26U·k
ANGIELSKI,
francuskl.
MASZYNĘ do szycia ga- 431-10 Wroński.
83-p MURARZY-tynkarzy, operatorów sprzętu clętkle·
bi• ne•tową
sprzed.am, Ma·
go,
betoniarzy,
śluurzy-spawaczy,
robotuików
szynę
diziewiarską sane·
TŁUMACZ
przysi~ły i<:· niewykwalifikowanych z
terenu Lodzi,
zatrudni
cz.kC>wą 7(10 sprzedam lU<b iyka ang i·el!łkie-go.
Tel. naty~hmla!t
Lódzklł
Przedsiębiorstwo
Budowta.mienię n.a maszynę n•r
844-50,
Małac<hOW$k i ego
nictwa Przemysłowego, Lódt, Al. Kościuszki 101,
5. Na•IX>lin 9, p-ta Nowo- 48, ż.ak,
8412-g tel. ł?i-01. Praca na terenie Lodzi. Wynagrodzenie
solna, Janina Kowalska.
wg UZP w budownlctwlł i motllwośclą uzyskania
PRACOWNIK
Centrali do 30 proc. premii.
1812- k
Hand1lu
Zagora.nic·znl!'go ,
PEWNĄ i.lo6ć stylonu d-o
prz.erobu sprzedam.
O· b i egła zna·jomość języka KIEROWNIKA sekcji księgowości finansowej, st.
!erty „ 841Y7" Pra&a, Pio· angiel&kiego,
przyjm ie księgową do kslęgowoś~I materiałowej. kierownika
p r ac<; po god-zion•ie 16. O- magazynu surowców ze >:najomnścla branży meta·
trkowska 98.
ref.
ekonom.
d.s.
kontroli
weferty „9268" Prasa, Piotr· !owej. st.
wnętrznej I analizy
elektryka na
konserwacje
kOWS'ka 96.
PIANIN o
niemieckie,
urządzeń. nastawiacza na prasy mechaniczne za.
krzyżowe, metalowa pły·
Lodzi
Spóldzlelnla Inwalidów
GALWANIZACJĘ,
wan· trudni 2 terenu
ta
sprzedam.
Sta.n ny. ki.elichy , b<;ben
Aparatnrv ElektrOtPchnlczoej „Pokój"' w Łodzi
bard·zo dobry. Tel. 8H-00, na chodzie - sprzedam . ul. Warecka nr l (Teofil6w). Pierwszeństwo w 7.8·
Malachowskieg~ 48,
i:l78-k
W i adomość: t.ódż, Rewo- trudnieniu mala lnwall1zl.
lucji 19()5 r. nr 31 m. 4.
ZA
KLADY
Igieł I Cze~cl do Manyn
Dziewlar·
CZARNE pia.nino marki Izydorczyk, godz. 15-17. •kich ,Famid" w Lodzi ul. Wersalska SO zatrud
„Bliithne:" - sprzed.am.
nla natychmiast TOKARZY.
frezerów, łlusarzv
Tel. &45...SO.
8381-it CZYSZCZENIE dywa.nów remontowych ślusarzv ustawiaczy maszyn. szli.
z <>db iorem t dowiez ien,tem, tel. 307-32, 212·37 fieriy ostrzarzy narze<'lzlowYch, ślu~arzy obróbk'
SYPIALNIA
złota
rec1ne! t narzedzlowy~h
frezerów narii;dzlo
Pracy „Czystość" w y ch. Płaca wg układu oraz
brzoza., sprzedam.
t.ód·ż Sp-n ia
zbiorowego pracy przeul, Centr a.Ina 40 - 3 o.cl
mysłu
me talowego.
Zgłos zenia przyjmuje dział
Wanzawskiej. Krajewski. WYWAŻANIE kół, usta- '<adr I 57knlenla >:awodowego.
l935 ·k
w ia.n ie zapłonów, remon·
Prószyósk i. ST. EKONOMISTĘ d /s zaopatrzenia z praktyką w
SPRZEDAM
1ewarcówkę ty siln ików,
8:24-g branży metalowej frezer<>w, tokarzy, ślusarzy Hana1u'', stolilk metalo- Op iekuńcza 7.
wy bi ały. Ofel"ty
„8369"
w zorcarzy do narzędziowni I działu głównego meDZIECI od la1 3 do 10 chanika przyjmie natyrhmiast
Prasa, Piotrkowska 96.
Ł6dzka
Fabryka
przyjm<: na letnisko. Na- Zegar6w w Łodzi, ul. Wigury nr 21. ReflektujeIMPRANIL i malą trój· toli•n 9, p-ta Ne>wosoln·a my na pracowników wysoko kwalifikowanych.
wa1cówki: ku·p i ę. Oferty k/t.odzi, Janina Kowal- Ze;loszenia przyjmuje dział kadr l szkolenia za8431-g wodowego w godz. 7-15.
2532-k
„8395" Prasa, Piotrke>w· ska.
0

sł aw

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

' PROGRAM U

SILNLK do lodz;i
„Ma.- LETNISKO
odst iipię.
kwa M''
8277..,g
sprzedam. iiói-79.
Rojna 7
m, 'l - cały
dbi eń.
9342-.g GARAŻU w okoh·cy Pl.
Wolno.se i
poszuokuję.
MEBLE sprzedam, Wyso· Dzwon.i ć: 325-lG.
11868-g
ka łe - 16.
9087-.g
23
'KWIETNIA
zginął
SZAFĘ tr~ydrzwlow,, bi- foksterier
ostrowłosy
bhotekę,
krede•ra
!ro- b iały w tótto-<:zarne ta·
chenny,
maszynę
do ty.
Oó.prowa<lzenie lu•b
$zyc·ia apned,a.m. Tel. i•n!e>rmacje
na.grodą.
553-«7.
848ł~g Zbiorcza ła m. 17, Zale·
wska.
918l"il
PIANINO -,
s.pr%edam. ANGIELSKI
373·59,
1 Ma.ja 77 m. e.
8476...g
7905·g ~~~~~~
Ga·jda.
SPRZEDAM

ZARZĄD , POP PZPR, RADA ZAKŁA·
DOWA. KOLEŻANKI i KOLEDZY ze
„SPOLEM" PSS w ŁODZI

ŻONA,

MIESZKANIE
trzypokojowe w blokach, z.amiePLAC pod zabudowę
z n l ę na w i ększe i wygomożliwością doprowa<lze- dami. Telefon: 550·75.
nia wody z n ieda·le•kie1
odle~łośoi. w Rudzie, naj- LOKA.LU przemysłowego
chi:tniej przy ul. Pa·bia- 70 m. kw. w
dzielnicy
nickiej w grani<:ach
m. Łódź - Górna pi.lnie poŁo<hi natychmiast ku· SZ>Uokuję.
Oferty ,8427"
p i ę. oferty „ 8390" Prasa . Prasa, Piotrkowska 96.
PiotrkC>wska 96.
PILNIE pogz.ukuji; sublo·
„ZASTAVĘ"
nowy typ katorsk>ego pokoju. Tel.
- sprzedam. Sląska łS.
643-l~.
8409-g

DOMEK i sad - spczedam. zg:erz, tel. 169-096.
po godz. 16.
8'60-g
SPRZEDAM dom jedno·
rodz.!10-ny , murowa.ny
3
pO'ke>.ie z kuchn i ą, ogród- „FIATA 600" - stan do·
UlicA
k iem, ga.rażem - w do- bry - sprzeda·m.
brym
pu•nkc 1e.
Oferty Re y monta rn. (Ruda),
. 8343" Prasa Piotrkowska
96.
„MOSKWICZA 41&"
WILLĘ piętrową
wyłą sprzedam.
Wiadomość:
cze>ną spod
kwaterunku Głowno, ul. swobooda 18a .
(raz.kład na 2
rodzi ny)
garaż 30 m kw. sprzenową
dam . Oferty „8288" Pra· „WOLGĘ Diesel"
cza.cną sprzed.am lub usa . P iotrkow!>ka 98.
m 1enii; na domek. Może
n ie
wykoilczony.
„MOSKWICZA 408"
po być
Łódt 11. ul.
l7.000 sprzedam.
Oferty M:esz.czak,
83~3-«
z
pr0oponowa· ną
ceną Gdyńska 37.
„8078" Prasa , PiotrkO<Wska 96.
„WARTBURGA" 1985
r.
na resoraoh - sprzedam .
Teil. 580-49. ·
8352-g

Wszystkim. którzy okazali \Vlele wsp6ł·
czucia w clętkłch dla nas chwilach I wzlę·
U udział w uroczvstościach pogrze.bowyc)l

SKIERNIEWICE
- po·
kój. kuchni<;. przedpokój ,
sł0onec11..ine, za.mie·ni~
na
podobne lub samodzie-1ny pokój I. II pii;tro w
t.od7Ji. Skierniewice, obr .
Stalingra<Lu 12 - Il.

W.Oo Wiad.
10.03 „Na męża
n iee>a.powied n~" tr agm, lu.25
Muzyl<a polsloa.
LO.SO TeleKomunikacja. J.1.00 . ,, W rozg!osn.i
radliowej " .
l~.20
Me lad.ie rozrywkowe. 11.30 DeaykuJemy Il
z.n11ame. l•l.50 P<>radnia Rodzi•n·
na. 11.!.05 Z kraju i ze ś:w:a.ta.
12.25 Rytmy i metod ie.
12.45
Rolm<:zy kwadra.ns. 13.00 Z zy·
ci.a zw. Radz. lJ.20 z
z;.emi
KurpiC>wsik.ej na Kujawy. 13.40
Wi<;eej,
lep iej,
taniej.
!4.00
W ie r sze Wł. Sębyly. 14.:0 Rytmy h1Szpańsk:e. l4.3o z estrad
i gcen operowych. 1;;.00 W;.ad.
15.05 Goozi·na d.la dziewcząt I
chlo,pcow. 16.00 Wla•d. 16.05 z
nagrali L. St<>kowskie.go.
16.30
Popołudn·ie
z młodością.
18.50
Muzyka i a·ktualności. l-!l.15 Z
ks i ęgarskoiej
lady.
19.30 Kwa·
drans muzyczny K. S~romen·
gera. 19.45 z kraju kWi·tnącej
w!śn,i koru:ert. 20.00 Dzien•
n bk. W.30 W rytmie wa.!ca. 20.45
Kromka
sportowa.
21.00
W
im ie·ni·u prawa . w stui:bie spole·
czeństwa.
21.40 Konfrontacje.
22.00 Koncert chóm pd. S. Stuli.grosza.
22.20 Ze skarbn icy
muzyczne<j baro·kU. 23.00 Il wy·
da•nie d-ziennika. 23.10 Przeglą
dy I po.glądy. 33.20 Gra ze:;pół
instr. A. Mazurk iewicza.
23.30
Re.W'La piosenek. 24.00 Wia<I •

Jezyk polski - Włady•
Broniewski (W). 15.00
P r e>gram specjalny d'la dtu·zyn
zw:ą~ku
Harce•rStwa Pols•k :ego
(W), 15.20 Poli'teohn ika TV: ~-i·
zyka - rok I - Układy drgające cz. I. t5.55 Politechnika
TV: F irzy ka - r<>k I - Układy
d r gaJące cz. II. 16.30 Dz:ienn i'k TV: (W). 16.40 Dla młooych
wid.zow: Ek r an z b r a t k iem w
pro gr . m. in. film z seri~ „ Wakacje z ducham i" (W).
17.45
Program film o wy (W) .
18.00
W :a.ctomoS<: i Dn ia (L). 18.15 LU·
dzie wielk iej budowv - reportaż (Szc zec>n) . 18 .40 Rytmy po•
tudm.iowo-amerykar\sk ie
(WJ.
19.1 0 Przypom ~ namy, radzi.my.„
(W) . 19.20 Dobranoc Mała
c ze r wona parasolka - (odc. 3)
(W). 11l.30 Dz ienni'k TV
(W),
20.C>S „Matka Cihrze.stna" - repo.rtaż (W).
20.20 „Podwójna
gra" - f ilm fabuia•rny
prod.
ang, (od 16 lat)
(z Poz.nan ;.a).
21.30 O stan~e ośw i a ty - roz•
mowa z p rof . dr Janem Szczepaósk im (W).
2'..50 Przegląd
muzyczny (W).
22.W Dz' enn'k
TV (W), 22.40 Polite chn ika TV:
F !zy ka (pe>wt. z Gdańslo).
2'3 .:5 Poli tec.hn '"l< a TV: F i zyka Gpowt. z Gdańska).

VIII -

PRACOWNICY POSZUKIWANI

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Politech•
niki Łódzkiej podają do wiadome>ści, że dnia 13
maja 1971 r. w audytorium E-II (Pawilon Elektryczny , parter) przy ul. Gdańskiej 178, odbędą
si<; publiczne obrony prac doktorskich:
o godz. 14,30 - mgr inż, Andrzeja Rosickiego pt.:
„Metody obliczania i sprawdzania wytrzymalosci
udarowej
autotransformatorów
regulacyjnych
chronionych odgromnikami wewnętrznymi".
Pr<>motor: prof.
nadzw.
Zygmunt Hasterman
(Politechnika t.ódzka).
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Michał Jabłoński
(Politechnika Lódzka) ,
doc. dr hab. Ma<:iej Kozłowski
(Instytut Elektrotechniki),

*

* •

o godz. 12.30 - mi:r ini:. Andrzeja Łowickiego pt.:
„Optymalizacja transformatora metodą wzorów
lloc z ynowo-potęgowych' ' .

prof. nadzw. dr hab. Michał Jablo'ńsk\
(Politechnika Łódzka).
Recen.zenci: doc. dr hab . Maciej Kozłowski
(Instytut Elektrotechniki) ,
doc. dr hab. Janusz Turowski
(Politechnik~
Lódzka),
z rozprawami i opin iami recenzentów można zapoznać si<: w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej.
~666-k

Promotor:

~ee&eee8eeeMMA~e

NIEDZIELNE
KURSY OGRODNICZE
do państwowego
egzaminu kwalifikacyjnego
organizuje

przygotowujące

ZAKŁAD

DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO

s_k_a__
PRZYJMĘ dzieci na let- FREZERÓW, tokarzy pociągowych, elektromontew LODZI, ul. LĄKOWA 4,
n i.s ka. Oko·lica Sok0oln ik \ rów z IV grupą bhp. ślusarzy remontow y ch, szliTERMOMETR ponad 400 Teol. t.ód6': 446-96.
fierzy - os trzarzy murarzy s zamo t owych zatrudtelefon
289-05 wewn. 67 lub 69.
stopni ku1pi.ę.
Te•l,
nią natychmiast Zal<ladv ' l\fech:1.11irzne Przemysłu
446-04.
9182-g GOSPOSIA do malej ro· Wl6klen Sztnrznyrh w ł . odzl, ni. Grunwald?łca 33,
Kandydaci
winni P061adać najmn.iej
dzi,ny potrzebna . Wa:un- tPI. 591·10 wewn 24 (boczna od ul. L lman o w • k leMALZEJQSTWO - cz.łon· k i d o b r e . L ipowa 23 m. 7. ~ o) . Dn jud tramwajam1 linii 5, 21. 2~. 25, H 4
lat.a
praktyki
zawodowej i 7 klas
kow ie spóldzie•Lni m iesi·
p rz ys t anek przy ul. Hipotecznej. Warunk i płac y
szkoły podstawowej. Zapisy codziennie
k:a n :owej po.z uku je sub· POMOC domowa do le· 1do uzgndnien ia w oparciu o ta ry fika tor p lac dla
lo kaloTsk'e,go po•koju. O- k a rza po t r z€bna. Narut? - pr zem y słu chemicznego.
Zgłoszenia
p r zyJ muje
w godz. 8-15, w soboty 8-13.
ferty „n·o" P.r86a, Piotr- w icza s7 m . 2, zgJo,,.1e ni• dział kadr i szkolenia zawnde>wee;o codziennie w
ke>w&ka 96,
po godz. 17.
9331..,g godz. 7-15, w soboty w godz. 7-13.
2368-k ~Q~~~gg~~Q
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Spicimierz wraca do

Loso.wonie
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książeczek

oszczędnościowych

PKO premiowanych samochodami osobowymi, które odbyło
się w dniu 28 kwietnia 1971 r.
wojewódzmieszkańcy Lodzi i
twa wylosowaU 162 premie:
marki „Fiat
10 samochodów
125-P" wylosowano na numery:
1263956 US, 1827378
31 U8ł US,
us. 2578956 us, 2060376 us,
206375? us, 2199168 us, 1981283
us, 1150448 us, 3297946 us.
5 samochodów marki „Mona
wylosowano
ł12"
skwicz
numery: 529327 US, 2456765 US,
3279126 US, 3271463
H556ł9 US,

us.
6 samochodów marki „Skoda
S-100 de Luxe" wylosowano na
numery: 2933622 us, 2579755 us,
2647254 us, 1717758 us, 2809752
us, 1471482 us.

5 samochodó"f marki „Skoda
S·lOO Standard" wylosowano na

numery: 1660424 us, 2648672 US,
1465848 us, 1270472 us, 2937539

us.
8 samochodów marki „Wartburg de Luxe" wylosowano na
numery: 274487 us. 2810155 us,
1142539 us, 2126543 us, 2132424
us, 2383393 us, 2647956 us.
26ł4973

us.

samochodów marki „Wartburg Standard" wylosowano na
numery: 530978 US, 1470725 us.
1361394
3293113 us,
691433 us.
US, 28138H US, 2292519 UO.
7

121 samochodów marki „Syrena'' wylos owano na numery:
1979168 us, 2930943 us, 224594
2934816 US,
UOZ, 3275914 US,
522044 us, 3066892 us, 1145665 us.
2807071
21,9153 us, 2808621 us.
us, 1262407 us, 326394$ us,
2122942
1142985 us, 2576645 us,
us. 1262473 us, 3270560 us.
2297617 UO, 3280779 US, 2807828
2059670 us,
us, 806377 us,
2373197 uo. 3268891 us, 3297177
us, ,2381944 us, 2377250 us.
2062328 US, 1466653 US. 865302 UO,
2257363
2810799 us, 2126255 us.
us. 2122782 us.
UO, 3274382
1714517 US, 1267150 US, 24588H
us, 3268370 us, 3281756 us. 687061
us. 3266920 us. 2576535 us,
2128677 us, 1980732
3274546 us,
us, 2931590 us, 3283677 us,
3286196 us, 3301493 us. 2460481
us, 3281465 us. 3262646 us,
1467514 us, 2377139 us, 2194653
us, 274849 ui;~ u2ss5s us,
1715111 us. 276354 uos. 2460249
us, 2931552 us. 2936750 . us,
829183
522438 us, 1571889 us,

254583S US,
UO,
3282217 us, 2576340

27&ł11

woiewództwa od
do

Mieszkańcy

ksiqieczek samochodowych
Powszechna Kasa Onczędnoś
cl komunikuje, że w losowaniu

•

US,

us, 326658'
us, 329756ł us . 2381341 us,
147207ł us, 3279301 us, 158547
uoz, 3:!82515 us, 1003549 us,
2381637 us, '90706 us, 2456422
us, 1712655 us, 689340 us,
3286604 us, 3272205 us, 3066231
us, 2930964 us, 22630' uoz,
2938405 US. 2197317 UO, 53122 UO,
2930154
1573424 us, 1832948 ·us,
us, 140839 us, 806621 us, 2196085
us, 526803 us, 2576319 us, 2381055
us, 1472715 us, 631283 us.
3274181 us, 687416 us, 135945
US, 2457116 US, 2290828 UO,
1364951 us, 530204 us, 3072156
us, 2380262 us, 911470 uo.
2936444
3274128 us, 3i99123 us,
us. 2648179 us, 2199ł17 us,
1006728 us, 2!7242
628518 us,
uoz.
Dotychczas mieszkańcy Lodzi
l województwa wylosowalJ ogóprelem 3.386 samochodów mie PKO,

z

spieszą

Wtadlze wojewód1lltie zabe:z.piedila
czy!y kre<lyty n:ezbęd ne
oc:Lbudowy znis2l<>:ronych budyn·
ków. Prace pOd.Jęt.o w woj. Wydzi.a·le Budownietwa od ponie·
Proces od.budowy wsi
dziiałku.
mus.i pt."Zeb i egać w trzech fazach: przy.gotowani e planu UT·
d<>kumentacji
banistyczn-ego i
nas t ępn i e
tej zabytke>wej wsi,
zabe.:z.p :eczenie ma•terialów b'u·
samo
dowlanych 1 wr~:ocie
wykoona.n ie.
W chwili obeonej podji:ło już
prac i: za Un.stałoowa.ne tymczasowo w Uniejowie bill<l'o projek·
towe . które wyk<>na pia n u.rtrzel>a,
Zaznaezyć
ba~istyc•:z.ny.
doku.mentacja.m1
że prace nad
wykonywane są w czy.n.ie spoz
łecznym prz,ez arehi1ekt6w
Buodoowmictwa I ZesWyó:z.hału
p:zy
Usług Projektowyeh
połu
Swój U·
PRN w Pododębi'Ca<:h.
dzlial w ty:eh pra<:acł! zglosili
ta·kże dobrowolme aTchlt ekci z
poowiatów sąsiednictl - li:czyckiego I w·ieluńskieg<>, a także
s i<:
uc-zestn.fcy odbywają.cego
akurat w Uniejowie krajowego
zjazd'll architektów. pro.1 ekta.ntów osied•li sp6Mz!elczych.

w
w
ziekolo
natychmiast

Uniejowa, niemal
wszechstronną
pospieszono z
pomocą. Już w sob<>ti: dosta r·
cz<>n<> na mLejsce pierwsze part ie odzi eży . buitów. k:ocy !tp.
Wydano ta , kże na ten dz i eń bony żywnoś<>iowe do tamte jszego
ZW
GS na ponad 2 tys. zł.
natyebJn iast przekazał
PKPS
wsi
dila potrzeb m ies?Jk.ańców
t~. z.I.
d'Ota-cji: w wysokości
W p<>nie<!o:iałek dosta.-cwno kolejny tra.moport o-dzieży, płasz
czy, sukienek Itp. na ponad
20,5 tys. z:J.. Or~a n pomocy społecznej Prezyd·i'IJm PRN w P()dp.rzytJna! (!,la 26 najdęblcach
bardziej d-ośwl-adczonych poża.
sumie
re<n r0d-z1..,, zasiłki w
34 ,2 tys. zł.
0

'°

E.

Fiuta

Zeznania ś~iadków
i wnioski obrony
Kilkunastu świadków zeznawczoraj w procesie Ed•
wało
warda Fiuta . B y li to w przeważa
mieszkańcy

w1i:kszoścl

posesji nr 23 przy ul. 1 Maja,
zgOdnie, że
którzy ZP.znawali
23
godz.
B. V. 1970 r. około
„ratunku, rakrzyk:
słyszeli
on mieszPoderwał
tunku".
a
mieszkań.
wielu
kańców
przede wszystkim rodzinę Mardrzwiami
Przed
tynowskich.
jej mieszkania rozegrały sii: w
ciągu niecałej pól minuty dramatyc•ne wydarzenia. Swiadek
A. Martynowski usłyszał krzyk,
nóg.
tupot
się,
szamotanie
sit:
osunęła
Otworzył drzwi bromieszkania
wnętrza
do
krwia kobieta. Usiłował
cząca
wezwal sąsiadów. zaratować.
dzwoniono po pogotowie I miprzybył
MO
Radiowóz
licję.
Penetronatychmiast.
prawie
wano teren Cz zeznania funkcjonariusza MO). Nikle, rzadkie ~lady krwi wiodły do ul.
ucieczki
(trasa
Ż e romskiego
Fiuta). Z Informacji lokatorów
tylko. że wibyło
wiadomo
uciekającego
d zi ano osobnika
z oficyny do bramy. Rysopisu
która
Kobieta,
podano.
nie
wyjrzała przez okno zaalarmospostrzegła
krzykiem,
wana
charaksylwetkę mi:żczyzny o
terystycznym ukłildzle rękl
opuszczonej ze sztywno usta,
wionll \jłonlą.
Jeden ze §wladków rozpozna!
trago
Widział
oskarżone!lo.
gicznej nocy przed bramą po-

d<>'kumenta-cją
nad
Prace
pr2ez mies i ąc
będ.ą
W tym czasie Wydz.
póltora .
Handlu WRN I PRN w Poddę
niez.będne
bicach zabezpleezą
do natY<:hmiastoowegio pod.jęci.a
materiały.
prac bu-d<>wlanyc-h
WS>ti:ipne "8Jpoot.rze•bowa.nLe zostało Już przygoww.a.ne i podJi:to
tych
staranna 0 zaspokojen ie
po-trze.b, Tak w ii:c najdalej za
półtora mies:ąca ro-zpoczi:te z<;>·
sta .ną p!erwsze prace budowlaz
ne. Natychmiastowa pomoc
jaką spotkali się ze strony c.ałego soo!eczeń&twa ziemi lód'l·
S!'i.cimieru
k iej mieszkańcy
go<Lna jest U•:z.na,n.ia.
(er)
trwać

sesji nr 23. z odległości 7-8 m.
Sam mieszka pod nr 25 I wraautem około godziny 23
cał
córką.
z
wraz
domu
do
Sąd wskazując na oskarżonego
czy to ten? Odpozapytał: wledt bnmlala: tak.
Zeznawali też świadkowie uczestnicy służbowej wycieczki z uczelni. w której brała uKam1la Idzikowska. Jeddział
zeznania dotyczyły
nobrzmiące
autokaru
miejsca opuszczenia
przez K. Idzikowską: róg ul.
Obrońców
i
Zachodniej
ul.
Stalingradu oraz czasu - około godz. 23.
Obrońca złożył wniosek o powalanie nowych biegłych psychiatrów o najwyższym autosp o z a
naukowym
rytecie
to
Uzasadnia
Lodzi.
terenu
tym, że w procesie wysti:pują
wykluczające
dwa wzaiemn le
sti: za!ladnlenla psychiatryczne
s a m o o s k a r·
możliwość
przez Fiuta, albo
się
ż en I a
jego niepoczytalność w chwlll
czyn u, o Ile to on czyn mu zarzucony popełnił. Wniosek dotyczy także materiałów doworozubocznych dowych zdaniem obrońcy w
ważonych
a
niewystarczający.
sposób
mających duże znaczenie. Wniosek będzie rozpatrzony przez
przed zamknlęcietn postę
sąd
poWl!nla dowódoweg~. ·

ni

Dziś , zezi;iąwllć
śwladltowie.

pogorzelcom

pomocą

Mie11:r:kańcom dotkniętego
sobotę klęską największego
ostatnich latach pożaru na
mi łódzl<iej, Spicimierza

Drugi dzień procesu

jącej

życia

będą

następ

(TAR.)

v.
Zaeh-murzenie nf. ewiel'kie,
dnia umia·rkoowane. Moopady deszc'Z'll ze śnie
g'em lub deszc?Ju. Te mperatu·
ra minLmalna oik. minus I 9t.,
maiksymalnia około plus 8 st. C.
Wiatry słabe l umiarkowane,
potu&niowo-zachodnie.
Jutro nadal chłod1110. Możli
we opady.
Sfóńce d~i§ • w:iies:ii!o o 4.U, a
za,jd>zie o 19.02.
<>bchodzą Pi.c>tt"
!'imieniny
Robert.
<>:ąg.u
ż.liiwe

0

Nie mo-żemy odkładać ślubu.
Jak to n.ie możemy odkladać_T
Spuściła oczy l powiedziała cicho, ale
ba.rdzo wyraźnde: - Będę miała dz.iecko.
Co taZerwał się na równe nogi. kiego?
powtórzyła.
Będę miała dziecko Bę<Wemy mieli dziecko.
krzyknął zdenerwowaNonsens? Czy jesteś pewna. źe••• ?
ny. - Nie mam wątpliwości.
- Nie wolno do tego cl.opuścić. DM!l
ei na lekarza.

Eksmisyjny znak

STRESZCZENIB

W zagajni·k u wybrał maleiiką, zactsz.

Int. Maciej Sławiński marzy o zrobieniu
kariery. Teraz otwierają się pned nim nowe perspektywy - ma jako dobry jeździec
wyjeżdżać na konkursy zagraniczne. Mote
kiedyś zost.anle nawet dyrektorem stadniny •••
Tak więc nie ma zamiaru ani wią~ać się z
zoną swojego dyrektora, Pll-nią Niną, która
wyraźnie „lecf'' na niego, ani też żenić sie
z córką gajowego Hanką, do której właśnie
Hanka zobaczywszy go zaraz
przyjechał.
zarzuclla mu ręce na szyję.

.

~

.

Uwolnił się łagodnie z jej uścisku, Uważaj, ktoś zobaczy.
- Niech patrzą. N.ie wstydzę się tego,
że cię

kocham.
- Starzy w domu?
- Ojciec śpi. Popił wczoraj trochę na
chrzcil!lach u Wójcików. Mama poszła
do Ciotlcl.
- A Heniek?
- Pojechał n.a mecz.
- No to siadaj na motor, pojedzJem;y
do lasu.
- Poczekaj. Wezmę tylko coś do okry.
cia. Nie jesteś głodny?
- Nie, na razie nie. Jadłem śnd-adanie.
Pośpiesz się.
do domu.
Weszła
obserwował jej mocne,

Po chwili wróciła,
swetet", który barwną

Z

zadowolen.!em
opalone łydki.
niosąc malinowy
plamą

ożywiał

popielatą sukienkę.

Maciusiu, tylko, baroro cię pr0&2:ę,
nie za szybko.
Bądź spokojna. Nie mam z·amiarll'
rozbić sobie gł()IWy o drzewo.

ną polankę, opa.rł motor o krzak jałow
ca i rzucił się na bujną, miękką trawę.
-A tera~ możesz mnie pocałować.

małżeństwu.

ruchem tak
Przytuma się do niego
pełnym oddania I miłości, że aż się troBardzo cię kocham, barchę speszył. szepnęła.

dzo -

Podniósł się i wziął ją w ramiona. P<>uśmiechnął się. Jesteś ładna Dotkmął wa.rgarni jej
dobasz mi się. -

ust.
Niespodziewanie odsunęła go od siebie
Coś
ł spojrzała mu badawczo w oczy. spytała.
ty taki dziwny? Dlaczego dziwny?
Nie
Czuję w tobie jakąś obc.OŚĆ.
jesteś taki jak zawsze.
Znowu przy•
- Nie bądź śmieema. ciągnął ją do siebie, ale ona ~ dalsiiym
ciągu była n.ieufna, sztywna.
- Ramka, co eł jest?
•Patrzyła na niego uważnde. .....; Cz.,. t;y
mnJe naprawdę kochasz?
- Oczywiście. Po co pytasz o t~le
rzeczy?
- Bo chcę wi~leć. Bo muszę w!edzdeć. Bo czasem mi się zdaje, że ty się
mną tylko ba w.J sz.
-

-

Przestań.

Dlaczego

psujesz nast·r 6J

takwl rozmowamJ?
-

Mamr

.ILiedłogo

się

przecieź

się

niecierpliwłe.

po-

brać •••

PO'Mlszył

dalsze plany.

-

To

łez.

oczu

Dlaczego§ md wcześniej nie powiedziała? Dlaczegoś ml nie powiedziała
w bezsilnej wściekłości, powtarzał
Przecież byłbym c.I dał na lekarza.
naszego
nJe zabiła
- Nigdy bym
<Wecka.
wybu- Jedeś skończoną ldiobkąl
I co terag; będz.ie? Co teraz?
chnął. -

;pytam
-

władz

Wszystko
o szkolnych

nie masz ochoty na

i obozach
s

Zaczął uderzać pięścią o pień drzewa.
Zrozum, do jas·nej cholery, że ja w
ogóle nie miałem t nie mam zamiaru
teraz się żenić. Jestem na to za młody.
Najp.ierw muszę sobie zdobyć w życiu
Nie
jakieś stamowisko.
jakąś pozycję,
mogę się wiązać, zakładać rodziny. To
byłoby poderźruię-cle sobie gardła.

są

(10)

Na ten temat
przez NTU 303-0ł
DZIS,
w &'Gd:r:inach 12-13.30
naszymi Czytelnikami
rozmawiać będą:

mgr

ZBIGNIEW BLASZCZAK
naczelnik działu szkolnictwa
ogólnokształcącego, oświaty
dorosłych I placówek
opiekuńczo - wychowawczych

(Da.l szy ciąg n·astąpi)

Bezpańskie

&OS m. Lodzi
ł

podcienie

mgr
NIEWIAROWSltA

KRYSTYNA

st><>ro 1u.t eriaoo ll(piłynęło Od
chw~li 1J1kończenla robót bUdopodcieniu
wlanych w nowym
prey zbiegu Uli. P1otrkow~k1ej
i Zielonej. Dzięki tem'U .,,ostał
zn-aC7Jllie usprawniony rU<Ch pie·
S?.y, jako że jeS't to jou:!: c-DWartym
ty tego ty'J)u obiekt na
skrozyżowan>u. Niestety, do tej
pory n;e ma lrom'IJ zająć się zagospodar-0w.a.niem n<>Wego oo<!·
cienia, który straszy obskurnymi
ścia•namri. Cza-s już chyiba narjrwyt
szy , a·b v 2lnaaazły się tu ga~lo
ty z rekla1marrni kin t teatrow,
tak j-a•k to ma miejsce w lmnych tego rodz..aju mi ejscach.
Wi<l·ocznie )ed•nak łatwiej Jest
dla
wY'budować nowe pn:ejścle
pieszY<:oh, aniieli zad'l>ać o jego
(f. kr.)
schlud.n y wygtląd.

kierownik Szkolnego
Wojewódzkiego Ośrodka
Krajoznawczo - Turystycznego
w Locbi
TEMATY:

+
+
+
+
+
+
+

wybór tras
najekonomiczniejsza
organizacja imprez
opieka wychowawców
teoretyczne
przygotowanie
ekwipunek młodego
turysty
dzień gotowości przed
wycieczką I obozem
gdzie szukać .. rady
I lnformacjJ

W dniu
lat 70

28

kwietnia

r.

1971

S.

ł

Kazimierz

zmarł

nagle

przeżywszy

P,
inż•

mgr

taką

jak ja.

ZROBMY PRZEGLĄD
jest ~radycyjnyni
wloseninych p0rzadków. OWszem, przyznajemy, ro_
b\ się w \eh rama-eh niemało.
Nierarz społecznie bez oglądar.ia
na okl.aslci. lak to czyn;ą
się
uczennice LO przy ul. Wólozań.
sklej 202 ze swoim ogrodem.
niektóre Instytucje zdaAle
sli: nie dostrzegać konie-cz_
ją
porządków .u
zrobienia
ności
s iebie. Dzięki temu r_,,, wielu
ulicacll S'traszą do dziś zgr<>m.adzone na zimę zapasy pi.a.
chu trawniki przy ul. Tatrzań
miesli:cy
od
ski~j orulabiają
słupa
bebonoweg<>
szczątki
tr.akcjl elektrycznej, a n„ orzY.
W:d.
stankach tramwajowych
kosze pełne WYSYPUjllnleją
H
cych sii: wokół śmiecl.

Kwiecień
miesiącem

wycieczkach

się!

Wddzę, źe

żonę

.
rownosc1
,

,

koleją rzeczy oba
eksmisyjne trafiły do
Władze
lokalowych.
obu kobietom
zaś zaoferowały
pomieszczenia zastępcze. Możli„
wie najgorsze i najciaśniejsze,
czyli takie jakie daje się Os<>bom eksmitowanym przez sąd.
A są nimi w przeważnej mierze jednostki aspołeczne, dewa.
mieszkania. uchylające
stujące
sie od płacenia komornego. lub
osoby, kt.óre utTacilv uprawnienia do mieszkań służbowycih ,----~----------„ Dopiero teraz Po obejrzeniu
w której
15-metrowej izdebki,
z dwojgiem
mam zamieszkać
dzieci - pi9ze p. Irena - zroz;robi!.am god-i: ąc
e-0
zumiałam
eksmisję, którą notabes i ę na
ne mąż uzyskał zaocznie pod.
mego pobytu w szpitalu.
czas
Ale była to Jedyna dror;a jaką
„INKA"
ml wskazano i aby dalej nie
przebywać pod jedr:ym dachem
Czemu należy p.rzyp!sać "bS().
7. byłym mężem, który założył
bra.k kawy „Inka" w
Iutr:y
już nową rodzinę. musiałam ją
Kawy
spożywczych.
sklepach
wybrać.
moim zdaniem znakoml~ej I odNie sądz!łam zresztą, :!:e Wy.
znaczonej 7Jotym medalem n·a
potraktudział Kwaterunkowy
T.argach Poznaiisklc;h.
B. M.
;e . mnie w tak bezwzględny
sposób I uczyni znak równości
Z 'Podobnym 'PYtaniem spoty.
między mną, schorawaną kobiepierws-zy.
raz
po
kamy sii: nie
re'W'ela-cyjny wy.
choć „Inka" tą a wyke>lejoną rodzit:ą alko.
holików czy nierobów, eksmito.
pokazał
ciąg kawy zbożowej waną karnie za ge>r!'l'Ząee awansie w r--aszym mieście w ilotury i zakłóca.nie spokoju są
trudno zauważalnych.
ściach
na piętnaście zamówdoŁódź
siadów".
bowiem
n YCh t<>n <>trzymała
Za
Pomieszczenie zastępcze.
zaledwie 500 kg, bo o-roducencl
tym pojęciem kryje się za.zwyu,,
odpowiednich
posiadają
nie
czaj lokal wyposażony jedynie
rząd-zeii i nie są w stanie 'Przy_
podstawowe urządzenia ow
r:ajmniej na razie zwii:kszyć
trzon kuchenny.
grzewcze i
produkcji. A więc na porcj~
Przepisy są ostre i nie dzielą
zd.aniem tych
„Inki", która.
którym u&ło lii się już „koszsmakuje niczym Marar;o
tować.
przyJdme nam je&Z<>Ze poczekać.
Naturalną

wyrok;

Za późno. To jui czwarl.,. m•lesiąc.

Zresztą ja nie chcę tracić tego dz.decka.
Ja je kocham, tak jak ciebie. Maćku,
że będziemy
czy ty się nie cieszysz,
mieli dziecko, nasze dziecko?
Był tak wzburzony, źe n.fe znajdował
słów. W jednej chwili przestał jej poPrzyglądała mu się zmiesiza.na,
żądać.
niesp<>kojna. Nie spodzliewała się takiej
reakcji. W jego zimnym spojrzeniu wyczytała tyle złości, że się przestraszyła.
Chciała powiedzieć, że to była niespodzianka, że myślała, że będzie szczęśli
wy, ale nie powiedziała. Odwróciła gło
wę. żeby nje zobaczył napływających do

'

kategorie.
eksmitowanych na
Na tych. dla których trzeba
mieć mniej, Jub więce.i wzglę
dów. Formalnie nikt więc nie
na kwaterunek obonakłada
wiązku dociekania. co kryje się
za eksmisją obywatelki X, a
p<>zostawieniem jej mężowi dotychczasowego mieszkania. Jej
rzeczywista wina czy życiowa
tragedia ; brak siły do dalsz:ej
walki.
jest rol" u"
Toteź niełatwa
w ręku
mającego
rzędnika,
wyrok eksmisyjny, a przed sobą zrozpaczoną kobietę i niewielki wybór wolnych mieszkań. Ale jak w każdej trudnej
sytuacji. a zwłaszcza talk rza~
kiej i nietypowej. powinno się
znaleźć miejsce na indywidualne. Judzkie pode.jście do eksmi.
towanej petentki.
sie w
mieszczące
Podejście
granicach obowiązujących przepisów, • jednak dające jakąś
szanse ułożenia życia eksmitowane; kobiecie, kt6Tą i były
uznali jednak za
mąż ; sąd
dalszego wychowywa„godną"
nia dzieci. A to chyba o czymś
świadczy. Mote nie mniej wy.
mownie niż wYt"ok eksmisyjny.
A. KULPIJ!il'SKA

Rozwód, uo którym skłócone
do jednoizbostrony wracają
wego mieszkania, staje się rówkoszmarem i fiknocześnie i
cją. Zdajac sobie „ tego spra·
we pewna nasza czytelniczka,
umownie Ireną
ją
nazwijmy
wyraziła zi:-ode na eksmitowanie
jej 7. dwojgiem dzieci do pomieszczenia zastepczegó.
ratunkiem wydala
Jedynym
się też eksmisja innej młodej
kobiecie ob. Z., również matce
bardziej,
małego dziecka. Tym
mieszkanie, które
że obszerne
dotąd. było wlasno.
zajmowała
o czym nie omiemęża,
ścią
przez
szkiwał przypominać jej
cały czas trwania małżeństwa,
gdyż do tego nie była łodzian
dzięki
ką i stała się nią tylko

-

-

.

Jarzębiński

tllUjtOletni b. dyrektor Państwowej Szkoły Techniczno-Przemy•łowej w Łodzi, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OT·
deru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Srebrnym Krzyżem Zasług-i, Medalem Dziesieciolecia Polski Ludowej, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Honorową
Odi>naka m. Łodzi i Złotą Odznaka NOT.
Pogrzeb odbt:dzie się w Łodzi 30. IV. 1911 r. o godz. 16.00
z kaplicy cmę_ntarza przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają

DZIECI I RODZINA
Rodzina prosi o

nieskładanie

kondolencji.
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281-20. cena prenumeraty: r<>cznle 156 zl, półrocznie 78 zł, kwarta! nie 39 ~l.
Wszelkich Informacji o warunkach prenumeraty ud zl elaja ws1ystkle placówk1 .. Ruchu" 1 ooczty .
95.
są do nabycia w sklepie •• Ruchu''. Lódt. Piotrkowska
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6 DZIENNIK ŁÓDZKI nł' 100 (7072)

Slda<l i

d.nlkc Prasowo Zaltlat17 Gra!lczne

RSW „Prasa", Lódź, ·ul. żwickI 17. Papiec druk. mat. SO
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