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przybędzie

do Polski

*

Na zaproszenie prezesa Rady ~-\. =!iOJOt»~~..-..-~
Ministrów PRL, Piotra Jaroszedniach
wicza w najbliższych
przybędzie do Polski z wizytą

•

Lubomir
OSRS
federalnego Sztrougal.
wizyty omówione
W czasie
dalszego pozostaną problemy
współpracy
głębienia
obu państwami.

Doniosła

Łódź,

między

środa

faza

mleszkuńr:ów
Dziewiąć

m

il

Kilkuset ekspertów - uczonych, działaczy politycznych
I gospodarczych pracuje aktualnie nad reformą systemu
Nad
działania państwowego, ekonomicznego i społecznego.
prognozami rozwoju społeczno-gospodarczego kraju pracują
eksperci z Komitetu Badań i Prognoz „Pelska 2000", działającego przy PAN. Efektem tych prac ma być syntetyczna wizja Polski w roku 2000 •.

zbiorowy

grób otiar hitlerowskiego l_udobójstwa. Jeszcze jedna zbiorowa mogiła - wśród tysięcy rozsianych w całym kraju.
Zdaniem lekarzy - nowo odkryje
zbiorowy
grób
kryty
20 osób, przeważnie
szczątki
w starszym wieku.
mężczyzn
zamórdowane
zostały
Ofiary
strzalem w t~I głowy. W wykopie odnaleziono także zbutwiałe skrawki dokumentów, resztki krawatów, grzebieni, olrnlarów, portmonetki z przedwozegarki,
pieniędzmi,
jennytni
zapalniczki itp. Wszystkie te
przedmioty poddaje się obecnie
ekspertyzie.
który
świadek,
się
Odnalazł
zeznał, że chodzi tu o osoby zamordowane w 1939 r. na dziegmachu gestapo. Ich
dzińcu
stwierdza świadek zwłoki zostały następnie wrzucone . do
przeciwlotniczego, ktory
rowu
znajdował się w miejscu odkrytej obecnie mogiły. •

(Dalszy

szczeniem

Vibo

środowiska.

obradu-

ostatnio w miejscowosci
Valenzla.

Badania laboratoryjne mleJ.:a
kobiecego w~•kazaly, że na pół
nocy kraju w rejonie najbardziej uprzemysłowionym i rozprzec:ętna
rolniczo,
winiętym
DDT w
trującego
zawartość
Jest
karmiących
mleku kobiet
od dopuwyższa
sześciokrotnie
szczalnych norm, zaś zawarto~ć
innych substancji, m. in. związ
ków chromu i niektórych en-
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opublikowała
10 bm. NASA
zdjęcia wykonane prrez astronautów z aalogi „Appolo-15"
na powierzchni Księżyca.
J, Irwin przy
zdjęciu:
Na
„łaziku" księżycowym. W tle
widoczne księżycowe ·Apeniny.
planie ślady
Na pierwszym
stóp D. Scotta.
- telefoto .
UPI
;
CAF

Odbudowo
Czechowic

nawet dziesięciokrotzymów
nie wyższa od normalnej.
równoznaczny z
Taki stan,
truciem dzieci ma tczyn ym mlekiem, jest wynikiem zanieczyszczenia środow1Ska naturalnego. Nawet wody mineralne wygłębokości
dobywające• się . z
kilkuset metrów zawierają w
n iektórych częściach Wioch subchemiczne pochod zące
stancje
ze środków piorących, owada·
bójczych czy ścieków przemy-

z wyprzedzeniem
harmonogramu

słowych.

Naukowcy włoscy stwierdzili,
środowistopień nasycenia
ska, w którym żyje człow i ek,
substancjami szkodliwymi, p:·oprzez niego jest
duko wanyml
tak wielki, iż gdyby proces nie
postęp owa! naprzód, trzeba by
ok. 50 lat, aby zneutralizować
w sposób naturalny szkodliwe
skutki samyrh tylko środków
używanych w
O\\'adobójczych
rolnictwie. nie mówiąc o zaprzez przetruciu atmosfery
mysi.
Jeżell zaś proces zatru·.vania
środowiska będzie postępował z
szybkością jak obecnie,
taką
za osiemdziesiąt lat na Ziemi
zaniknie wszelkie życie białoo
już
mówiąc
nie
giczne,
egzystencji rodu ludz.kiego,

że

I

W szybkim tempie postępują
p race przy budowie trzech nowych zbiorn i ków w rafinerii
nafty w Czechowicach - Dziedzicach, które .zastąpią zblo"niki zniszczone w czasie pożaru.
zbiornikach
wszystkich
Przy
wykonano już podstawowe a
zarazem najtrudniejsze roboty:
fundamenty oraz pierwsze cargi. czyii olbrzymie obręcze, stanowiące ściany zbiornika Oznacza to wykonanie ok. 30 proc.
całości robót, które zrealizowaw terminie o kilka dni
no
wcześniejszym,

niż przewidywał

Obecnie ekipy
harmonogram.
specjalistów przeprowadzają badania szczelności dna zbiorników. Po ich zakończeniu podejmie się dalS«:Y montaż.

Teza psyrholO!J6W amerykal\sk ich

Rodziinne rozmowy mogą umocnić lub zniszczyć stabilność
współżycia
harmonię
i
psycholodzy amerytw~erdzą
kańscy.
Sp ecjaliści z kliniki psychologicznej uniwersytetu w M\chig'ln zbadali. B no:·:nalnych •i 7
otoczonych op i eką kliniczną ro(izi.n, skladający.ch si~ z mat-

na str. 2)

USA,
Podkom isja Kongresu
n iedwuznacznie - wypowiedziała
za kon iecznością przeprowadzenia dewaluacji dolara. Wiata spowodowała gwał
domosć
towny spadek kursu dolara na
·
giełdach świata.
We Frankfurcie n /Menem zanotowano w pon iedziałek na·jniższy kurs dolara w stosunku
do marki zachodnioniemieckiej
kiedy 10 maja
od momentu,
wprowadzono w NRF płynny
kurs waluty zachodnioniemieck iej. Kurs dolara spadł do poziomu ·3,3,960 marek (co rówrewaluacji marki
się
nałob y
zachodnioniemieckiej o 7,6 proc).
ze Szwajcarii donoszą że bank
narodowy tego kra j u postano·wił podnieść kurs swe1 waluty
wobec dolara i zamierza płacić
się za 1 dolar tylko 4,06 franka
szwajcarskiego.
Z Par yża donoszą o gwałtow
nym wzroście cen złota. 9 sierpnia cena jednej uncji osiągnę
poziom 42,90 franka w. poła
z 42,30 franka jaki
równaniu
not-Owano 6 sierpnia . Obecnie
kurs z.lota na giełdzie paryskiej
jest najwy1.szy od lata 1969 r.,
kiedy frank stanął w obliczu
dewaluacji. Jest to wynik spekulacji wywołanych kryzysem
dolara amerykański ego .
się
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Wrodzinach

ciąg

Dolar
•
zagrozony

z mlekie m matki
jący

także uwagę
Warto zwrócić
na wytyczne zawarte we wstęp
nych założeniach planu na lata 1971-1975. Plan ten nie jest
Dotyc zy najbliższych
prognozą.
Niemniej jednak
czterech lat.
wyczytać·
w jego założeniach
intencje, które realizomożna
w larównież
będzie
się
wać
Z założeń
następnych.
tach
tych wynika, że w najbliższ~·ch
4 latach o 38-39 proc. wzrosnąć
ma dochód narodowy. W tym
tempie wzrastać ma
samym
dochodów
spożycia i
fundusz
osobistych. O 18 proc. \\-Zrosnąć
mają place realne i o tyleż sarealne ludności
mo dochody
rolniczej. Jest to więc plan zakładający osiągnięcie widoc1nepoziomu życia w
go wzrostu
naszym kraju.
W roku 2000 będzie nas, Polaków, 40 l)lln w wersji optymalnej, 39 i11tn w wersji miniPolska rodzina przy.
malnej.

•

Truc izna·
Włoskie noworodki w n iektó·
rych okręgach kraju wysy;ają
z matczynej piersi mleko skasubstancjami
trującymi
żone
chemicznymi od DDT po~zyna
Do takiego pr zeraża jącego
jąc.
wniosku doszli włoscy eksperci od spraw walki z zanieczy.
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Edwa rd Giere k
na ziemi koszalińskiej
10 bm. I sekretarz KC PZPR
- Edward plerek był gościem
ziemi koszalińskiej. Wizyta U·
pod najbardziej dziś
płynęła
rolniaktualnym znakiem
Uprawy i hodowla to
ctwa.
woj. koszalińskie·
specjalność
go,
Edward Gierek odwiedził rolRejonowy Zakład Doniczy
świadczalny w Grzmiącej, pow.
Szczecinek, Stację Hodowli Roślln w Lotyniu oraz gospodar•
stwo Lomczewo.

pobytu w
Na zakończenie
I sekrewoj. koszalińskim tarz KC partii spotkał się z
oraz
województwa
władzami
powiatu Szczecinek. Omówiono
aktualne problemy rozwoju rol·
nictwa na ziemi koszaliń~kiej,
E. Gierek podkreślll, że wiele
jest jeszcze w tym zakresie do
zrobienia, ale obrany przez województwo kierunek na rozwoj
rolno.
rolnictwa i przemysłu
spożywczego, opartego na wła
jest
surowcowej
snej bazie
sekretarz KC
I
prawidłowy.
PZPR wyraził uznanie dla trudu robotników rolnych l wszy.
stkich pracowników rolnictwa,

Wiąkszość

placu budowy bloków
Na
mieszkalnych przy ul. Powstań
ców Wlkp. I ul. dr Jurasza w
Bydgoszczy, podczas wykopów
pod fundament odkryto ostatnio
1,5

nu:r:aY'

Polsk u w roku 2000 Tra ged ia
rodzin
+
+ 4D mln.
miusl „milionerów"
dwudzielnych +
ULS TER U

Zbiorowa moe1ła
ofiar hitleryzmu
głębokości

Nr 189 (7161)

DZIENNIK
l:OD ZKI

berlińskich
rokownń

na

11 sierpnia 1971 r.

Rok XXVll

21 z kolei spotkanie ambasadorów ZSRR, USA, W. Brytanii i Francji, które rozpoczę·
Io się 10 bm. w gmachu byłej
Rady Kontroli w
sojuszniczej
Berlinie zachodnim, było oczekiwane przez obserwatorów polltycznych ze szczególnym zainteresowaniem, wywołany1n sze
rozpowszechnionymi poroko
ono
zapoczątkuje
iż
głoskami,
końcową fazę rokowań, Po zako1i.czeniu najdłuższego dotąd,
spotkania, polll·
9-godzinnego
formowano dziennikarzy, Iż rozkontynuowane w
mowy będą
bm.
środę 11
obserwaZachodnioberlińscy
torzy polityczni podkreślają, Iż
pan;1wa
nich
uczestniczące w
dzialaty i działają na podstawie czterostronnych porozumień
I decyzji, przyjmując za punkt
wyjścia wyniki II wojny świa.
towej oraz uwzględniając 1stnie
(Da.Jszy c iąg na str. 2)
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Stanowisko czterech mo.;
E. Gierek gościł wczoraj w centrum produkcji rolno-spożywczej
Komitet PAN opracował niektó·
carstw na temat Berlina zach. ułegło obiecującemu zbliżeniu
W Ulsterze zanotowano już kilkanaście ofiar
re założenia rozwoju kraju do 2000 roku
W Polsce zło~
Czou En-laj gotów jest przedyśkutować z Nixonem szeroki wachlarz zagadnień
·
,
ży wizytę L. Sztrougal

L. Sztrougal

przy jaźni

~

norma.lny~h

dominuje ojciec

Badacze wysunęli tezę, te ro.
k i, ojca i dwojga lub trojga
zdominowime
dziny normalne
d zieci w Wieku 8-17 lat. Badania ' wykazały, ' że w rodzi- · są przez ojca, którego pozycję
zarówno dzieci, jak
pomocy
akceptują
nach · wymagających
I ich matka. W rodzinach, któps ychologów i psychiatrów wyrych życie odbiega od przyję
znacznie więcej utarstępuje
tych powszechnie norm, króluje
czek sł.,,,,,nych i bardzo wyraź
matka, której pozycja nie jest
ny jest brak porozi,imiel'lia • się
jednak akceptowana przez porodziców
i
rodziców z dziećmi
zostałych •<>nków rodziny,
sobą.
między

rannych, przeszto
dziesiątki
Kilkanaście osób zabitych,
300 osób zatrzymanych, zamachy, pożary, rewizje, masowe
ucieczki ludności do Republiki Irlandzkiej - oto obraz Ul·
steru z ostatniej doby.
z decyzji politycznych prasa wybija na czoło reaktywowanie przez premiera Ulsteru Faulknera ustawy z 1922 r„
zezwalającej na internowanie wszystkich osób podejrzanych
o to, że zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publlcŹne
mu, apel premiera Republiki Irlandzkiej, Lyncha, o zwoła
nie konferencji wszystkich zainteresowanych stron, lnformarje o narastaniu kampanii protestu, organizowanej prrez
ostatnim zarządze
siły opozycyjne w Ulsterze przeciwko
niom, zakaz organizowani.a demonstracji i marszów w cią
gu sześciu miesięcy.

Wywiad Czou En-laia
dla,,NeW York Timesa" '
Premier Czou En-lal w wyudzielonym znanemu
wiad.zie
publicyście „New York Timesa"
Jamesowi Restcmowi wyraził się
z aprobatą o decyzji prezydenzłożenia wizyty w
ta Nixona
Pekinie i oświadczył, iż gotów
jest omawiać z nim bardzo szeroki wachlarz problemów mię·
dzynarodowych, w tym również
problem wojny w Incj.ochinach.
jednak, że Chiny
Zastrzegł się
w roll
nie chcą występować
mediatora.
Czou En Lal zapewnił, że
ChRL nie wejdzie do ON~, I~·
pozostanie w tej
śli Tajwan
organizacji w jakimkolwiek charakter-za Po . wtórzył, że Tajwan
jest częścią Chin I spra.wa jego
przyszłości musi być traktowajako problem wewnętr:ony
na
tego kraju.
Premier chiński stwierd:zil, te
ekspansji gospodarjapońskiej
nieczej towarzyszyć będzie
uchronnie ekspansja militarna,
w związku z czym wyraził zaniepokojenie, tym bardziej, że
jego zdaniem, Japonia łatwo bę
broń
dzie mogla prooukować
nuklearną.

problemy • rozł>ro
En-lai pono '.~ie
odrzucił propozycję- radziecką w
konferencji
zwołania
sprawie
mocarstw nuklearnych.
pięciu
Poruszając

jenia,

Czou

Crou
Jednocześnie wypowiedź
En-laia zawierała szereg wypa•
dów antyradzieckich.

Czy

następny

zfot młodzieży

odbędzie się wŁodzi
Jak wladpmo, w przys·złym
następny
roku ma odbyć się
przodim'ników
młOdych '
zl<>t
pracy · i nauki. Obecnie rozwa.ża.
się propozycje co do miasta, w
którym zjadą się z calej Polski
najlepsi z najlepszych młodych
przodowników. Bierze się pod
uwagę Lódź l · Gdańsk. Lódź ma
szanse stać się w
poważne
miastem ogól·
przyszłym roku
mlodzieźy,
zlotu
nopolskiego
Decyzje w tej sprawie Jl!4zcze
ale sam fakt, te
nie zapadły,
nasze miasto na
wysuwa się
miejsce zlotu ma poważne zna•
J, Kr.
czenie.

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

„Pra~dn" o .zaoowiedzi nnei wizvcie Nixona w ChRL

Czy ~owa antyradziecka intryea USA?
Odpowiedź

na zasadnicze py-

związane z zapowiedziaprezydenta Stanów
wizytą

tania
ną

Zjednoczonych w Pekinie I ze
zmianami w stosunkach amerynie
dadzą
kańsko-chińsklch
słowa, nie manewry dyplomapaństw, lecz ich
tyczne tych
konkretne posunięcia w kilku
pisze
najbliższych miesiącach w dzienniJku „Prawda" dyrekZjednaStanów
tor Instytutu
c-zonych Akademii Nauk ZSRR
Gieorgij Arbatow. PoClkreśla on, że światową o.pinię publiczmą interesuje przede wszystkim to jaki wp ływ będą mialy na sytuację mięct'zynarodozaryisowujące się zmiany
wą
w stosunkach między Stanami
Zjednoozonymi 11 Chińską Republiką

· Nie

Ludową.

możha

p omtn ąć · milcze-

pisze G. Arba·
niem taktu tow - że za zbliżeniem Stanów Zjednoczonych z Chinami
wypowiadają się także zaciekli
wrogowie Związku Radzieckiekrajach, w tym
go w wielu
przedstawiciele kontrrównież
rewolucyjnej emigracji z krajów socjalistycznych oraż woelementów syjonijowniczych
stycznych. Z drugiej strony po.
stępowe kola amerykańskie od
wy.powiadają się
dawna już
„z.imnej
polityce
przeciwko
wojny", domagają się poprawy
stosunków USA ze Związkiem
RadzieckLm i innymi krajami
socjalistycznymi, w tym la.kże
Republiką Ludową
z Chińską
oraz nawiązywania z tymi kraw celu utrwawspól.pracy
jami
.
lenia pokoju.
burżuazji amerykańWśród

sklej i w amerykańskich ko·
lach drobnom ieszczański ch Wia•
przestaly
r.a w to, że Chiny
już być krajem zbyt „tewolu„komunistycznym"
cyjnym" i
zrodziła nadzieję, że dzięki po·
mocy Pekinu, Stanom Zjednoczonym uda się zakończyć wójnę w Wietnamie na warunkach
catkow'lcie
odpowiadających
Naburżuazji amerykańskiej.
sam
już
dzieję tę wz.moonil
sprawie
w
porozumienia
fakt
podróży prezydenta N.ixona do
jak
Chin . Porozumienie to zostało osiągnięte
wiadomo w momencie bard·zo swoistym.
W zwią,zku z tym G. Arl:>atow pisze, że wiadomość o zapowiedzianym spotkaniu w Pekinie została wykorzystana do
(Daaszy ciąg na str. 2ł
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1)
jącą sytuację. Stosownie do istniejącej
sytuacji prawnej oraz
zgodnie z proponowanymi puez
trzy mocarstwa zachodnie sformułowaniami przyszłego
porozumienia, Berlin zachodni Die
jest częścią NRF I nie pozostaje pod jej
administracją.
Tym samym artykuły ustawy
zasadniczej NRF oraz konstytucji berlińskiej, które są niezgodne z tą rzeczywistością, me
posiadają mocy prawnej. w zachodnioberlińskich
kolach politycznych
podkreśla
się
przy
tym, wt propozycje
związi<u
Radzieckiego w niczym nie ograniczają

związków

Istnieją

cych między NRF i Berlinem
zachodnim, z wyjątkiem związ
ków politycznych, kolidujących
ze statusem
miasta, potwierdzonym przez USA, w. Brytanię
I Francję.
Konstruktywne
propozycje
Związku
Radzieckiego zakłada
ją
jednocześnie, Iż konkretne
porozumienia
dotyczące
wzajemnych
stosunków
między
Berlinem zachodnim i NRD byłyby zgodnie z gotowosclą
wyrażoną
przez rząd NRD -;
wynegocjowane pomiędzy kompetentnymi władzami obu stron.
Wobec
zbliżenia
stanowisk
ezterech wielkich mocarstw w
Wielu
Istotnych
sprawach,
trzeźwo
rozumujące
kola zachodnioberlińskie oceniają szan
sę
porozumienia optymistycz
nie, w przeciwieństwie do tych
kół CDU/CSU i ugrupowań in-

Sen§acja

archeoloeiczna
W dniu 9 sierpnia br. polsk-0bulgSJrska ekipa archeologiczna
sukces,
zasługujący
na miano prawdziwej sensacji
naukowej. Na terenie badań archeologhcz.nych
starożytnej.
rzymskiej twierdzy „Caletto" w
okolicy wsi Odyrci. na żyznych
"Ziemie.eh DobrudżY, natrafiono
na dobrze zachowane fragmenty slowiańskiej osady zbudowanej z kamienia. Specjaliści okre
ślają obecnie jej wiek.
osiągnęła

splrowanych
przez tę partię,
które
chciałyby
storpectować
pornzumienie w sprawie Berlina zachodniego.
Dziełem tych
kół są bczprzyklactne prowokacje
organizowane obecnie w
Berllnie zachodnim przll'I: miejscowych i zachodnioniemieckich
neohitlerowców,
którzy
przy
pomoay licznych akcji terrorystycznych usiłują zakłócić przebieg rokowań 4-mocarstwowych
i zatraszyć tych, którzy wypowiadają
się
za porozumieniem
opart3·m na realistycznej ocenie sytuacji
miasta oraz uwzględniaj'lcym
interesy pokoju I odprężenia w Europie.
Dalszy przebieg rokowań wykaże,
jak tendencja w podejściu
do problemu Berlina zachodniego weźmie górę w sto.
licach mocarstw zachodnich.
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Najbliższe

d;~dzl~:~10

mln
Polaków w
zdecydowanej wlekszosci mieszkać będzie w miastach. Specjaliści z zakresu pnęstrzenn~go
zagospodarowania
kraju
nie
p1·zewidują
jednak
rewolucji
urbanistycznej. Najinten•ywni~J
rozwijać

się

będzie

Startu
p!łkarze

łódzkiego
Startu rozegrają
w
nadchodzącą
sobotę
o godz.

Te-

ręsy.

Przeciwnikiem piłkarzy Bałut
zespól krako·wskiej Garbarni, który zremisowal 1 :1 z
Hutnikiem i zajmuje IO miejsce w tabeli.
Lider rozgrywek o
mistrzostwo II ligi - lódżki Start po
b~dl'.l.e

wspaniałym

2 DZIE<NNIK

zwycięstwie

Mimo ochłodzenia, niebezpiec ze1\stwo pożarowe nie maleje.
Nadal jest bowiem bardzo sucho.
Każdego dnia notuje się
średn io
ponad · 100 pożarów.
„Czerwony kur" trapi sz.ozegól·
nie rolnictwo oraz lasy.
W wielu wsiach
bra.k dostatecz.nej licz.by
sprzętu pożaro
wego, zbierane obecnie zbo·ża i
plony skladaiwane są w sposób"
niepraw\dlowy. urągający podstawowym regułom bez.pieczenstwa przeciwpożarowego.

patriotów wietnamskich.
w Stanach Zjednoczonych na powzięcie decyzji w sprawie spotkania w Pel<inie
wpłynęło
także
to, że
rząd amerykanskl
wobec zbliżających
się
kolejnych wybo~
row prezydenckich w 197Z r.
jest swzegóJnie zainteresowany
w posunl<;clach mogących . zapęwnlć
rządzącej
partii republikańskiej
zwycięstwo
nad
konkurentami ..... politycznymi.
Rzecz jasna':" że wielu Am"ery·kanów
niepokoją
przede
wszystkim sprawy związane z
ewentualnymi
długofalowymi
konsekwencjami tego politycznego posunlęcla
administracji
Nixona pisze G. Arbatow.
Wielu obvwateU amerykańsklrti
zastanawia się, Jaki wpływ bę
dzie mlalo porozumienie o wi-

G. Arbatow zwraca w szczególności
uwagę na to,
że
!')ra~
sa amerykatiska w swych komentarzach podsuwa wyraźnie
swym
czytelnikom wnioski o
korzyściach,
jakie może dać
zbliżenie
z Pekinem na płasz
czyźnie wzmożenia intryg antyradzieckich.
G. Arbatow podkreśla, że świadczy to co najmniej o zupelnym braku wyrobienia politycznego tych komentatorów.
Między
rządami
Stanów Zjednoczonych ! Związ
ku
Radzieckiego - pisze G.
Arbatow toczy
się już od
dłuższego
czasu dialog na temat szerokiego
kręgu
zagadnleii. Jest to dialog llardzo waż
ny, ale nielatwy i dlatego, że
problemy są złożone, i dlatego
że dla ich pomyślnego rozwią
zania
konieczne jest prz;de
wszystkim zaufanie. Cóż jednak
może
bard.ziej szkodzić zaufaniu, niż nieuczciwe
manewry
dyplomatyczne,
niż
zakullsow
intrygi 1 dwuznaczności? ... Jak
można się ustosunkować do oficjalnych zapewnień Waszyngtonu co do jego istotnych zamlRrów?
W związku z tym G. Arbatow przypomina, ż.e światowa
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ze str. 1)
ponownego odroczenia
zakoń
czenia woj ny w W 1etnan11e, do
un1knlęc1a
udziele111a oqpo wiedzi na pokojowe
propozycje
strony wietnamskiej 1 do wywołania
w
pewnych 1<olach
amerykaJ\sklch złudzenia co do
1nożliwosci
porozunuenia s1ę w
tej sprawle poza plecami narodu wietnamskiego.
Choctaż
stanow isko Chińsk i ej
Republiki Ludowej w tej sprawte stanowi odrębny temat stwierdza G. Arbatow - należy
powiedzieć k ilka slów także o
tym stanowisku. Sam fakt zaprosz.enia
prezydenta Stanow
<:Jednoczonych
do
Pe"klnu
móg! wydawać się czyms sensacyjn~·m
tylko ludziom latwowternym, przyjmującym za dobrą monetę propagandową wrzawę mającą na celu
wy kazanie,
że przywódcy
pekinscy ustosunkowują
się
w sposób nieprzejednany
do imperializmu
amerykańskiego.
Jednakże
wybor momentu takiego zaproszenia musiał zdziwić wielu,
zarówno w samych sta.nach Zjednocwnych,
jak też pola jej
granicami
jako
posunięcie
wyrządzające

wyraźną

szkodę

walce

SPORT *

Wydziału

zycie
Nixona w Pekinie na
stosunki
radziecko-amerykanskie, na perspektywy
ograniczenia wyscigu zbrojeń i na
ogólne
rozładowanie
napięcia
na świecie. Daje się też odczuć
zahiepokojenie znacznej
częsci
amerykaJ\Skich kół rzą
dzących co do tego, Jaki wplyw
będzie miała deoyzja o spotkaniu w Pekinie na stosunki USA
z ich sojusznikami zachodnioeuropejskimi oraz. z Japon;:t i
innymi krajami. Kola te rozumieją , że polityka Stanów Zjednoczonych ma przed sobą mnóstwo skomplikowanych probie- .
mów, których nie rozstrzygną
efektowne posunięcia dyplomatyczne, gdyż wymagają one poważnych,
niekiedy
bole;n~ch
dla Waszyngtonu, decyzji politycznych.
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Spraw Sportowych PZB

pański
może przejść
lel<kopółśredn iej.

- Które okręgi
ne jedenastki?

do

zgłosiły

wagi

Białystok,
Bydgo;zcz
Gdańsk
(ten astat.ni zglos!l 13
i prosi o dopuszczenie je'lcie
dodatkowo trzech zawodników),
Katowice - 11 i równięż proszą dodatkowo o trzech, Kielce
wystawiają
12 i chcą jeszcie
zgłosić
2. Koszalin zgłosił tylko 5, Kraków 12 1 prosi o Jeszcze jednego. Lublin IO 1 prosi

o 2.
-

Lódż

z

Lodzią?
zgłosiła 12 bokserów
aż o 7 dodatkowych

Jak jest

1 prosi
zawodników (5 z Widz.ewa i 2
z Gwardii)
- A co z Poznaniem
. War.
szawą?

Poznań

-

zgłosił 11 i
prosi
dodatkowyqh.
Warszawa
12 i prosi o 5. Wroi prosi o 6. Decyzja
dotycząca
uwzględnienia
doda tkowych zawodników
zapadnie

o

4

zgłosiła
cław 12

grają

odn!~-

wsobotę

sianym w spotkaniu z Plutem
nabrał pewności siebie 1 powinien na własnym ·boisku zdobyć da.lsr.e dwa punkty, umacniając swoją pozycję lidera.
Nie trzeba
chyba dodawa~,
że piłkarze Startu
cieszą
się
wielką sympatią kibiców sportowych. Wierzą oni też, że w
sobotę
drużyna
potrafi zademonstrować fu'bol
na dobrym
poziomie jak przystało na lidera rozgrywek. (n)

ŁÓDZKI W: 189 (7161,Y

dzlś

na zebraniu

Można

pel.

Garbarni~

16.30 na -stadionie przy ul.

iqranie z ogniem
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1110SKWA. - Rada Ministrów
ZSRR zatwierdziła 1 przedstawiła
do ratyfikacji Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR układ
o pokoju, przyjażni i współpra
cy między Związkiem Radzieckim a
Indiami podpisany w
Delhi 9 sierpnia br.
DELCH!. - We wtorek kontynuowano rozmowy
radzieclrnindyjskie,
w
których
udział
wzięil: premier Indii p. G.andhi, minister spraw· zagra111cznych ZSRR - A. GromYko oraz
jego indyjski kolega - S. Singh.
W
toku rozmów wymieniono
poglądy na zagadnienia stosunków między obu paJ\stwami oraz
na
aktualne zagadnienia
międzynarodowe.
'
HELSINKI. w Helsinkach
odt>ylo się itolejne,
dziewiąte
posiedzenie
plenarne obecnej
rundy
radziecko - ameryka1'1skich rozmow w sprawie ograniczenia
broni
strategicznej
(SALT). Kolejne sp'otkanie obu
delegacji odbędzie się w piątek.
DA.\\.lASZl>K. - We wtorek do
Moskwy udala się delegacja syryjsl<a, w której sklad weszli
wiceprezydent
M. Ajul>i oraz
wicepremier I minister spraw
zagranicznych A. Chaddam.
WASZYNG'.rON. - Ameryka11ski Departament Stanu przyznał,
że USA
od dawna finansują
oddziały
syjamskich najemników, które przebywają obecnie
w Laosie i walczą z tamtejszy.
ml sllami patriotycznymi. Departament Stanu stwierdz.il też,
że
popiera
decyzję
wysiania
najemników syjamskich do Laosu.
BRUKSELA. - Dowódca sil
zbrojnych NATO w Europie generał
A. Goodpaster otworzy!
we wtorek wojskowy ośrodek
obliczeniowy w pobliżu Brukseli. Zadaniem ośrodka wybudowanego kosztem 2 mln d~la
rów 1 wyposażonego w najnowocześniejsze
maszyny liczące
jest pomoc przy planowaniu,
dowodzeniu i kontrolowaniu sil
zbrojnych oraz zasobów podlegających
zjednoczonemu
dowód7.twu NATO w Europie.
l{l\IR. ZRA i Arabia Saudyjska
wypracowały
wspólne
propozycje mające na celu doprowadzenie
do
załagodzenia
konfliktu między władzami jordańskimi a komandosami. Propozycje te zostaną przekazani'
władzom
jordańskim
najprawdopodobniej we wtorek wieczorem przez. wysłanników egipskiego i saudyjskiego.
LONDYN. Po zdecydowanym
sprzeciwie
rządu
Malty
przeciwko
pozostawianiu wojskowych baz brytyjskich i paktu atlantyckiego na terytorium
tej wyspy, dowództwo NATO
obmyśla
plany
umieszczenia
swego
personelu
wojskowe<to
na Cypri.e. Na wyspie tej znajclują
się
już
brytyjskie baz:v
woJskowe.
WASZYNGTON.
Do Waszyngtonu prz.ybyl gen. Sirik
Matak pełniący obowlą1,ki prt>.
miera rządu w Phnom Penh.
Program 19-dniowego prywatnego pobytu przewiduje spotkanie z prezydentem Nixonem.
Tematem ich
rozmowy może
być sprawa dalszej pomocy milltarnej I gospodarczej dla kambod.i;a1'lśklego
rządu
Lon Nota.
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MEKSYK. - Wczoraj w noey
w Gwatemali wydarzył się tragiczny wypadek. Autobus wiozący 70 studentów i wykładow
ców uczestników wyprawy archeologlcz.nej stoczy! się z wysokiego nasypu. Zginęło praw•
dopodobnie 27 studentów.

Alrukcyjny
imporl
z Węgier
Już niedługo
na naszym rynku z11ajdą się liczne arty:rnly
przemyslowe produkcji węgier
skiej, a w~ród nich takle, które poszukiwane są przez polskich nabywców od dłuższego
czasu.
Nasi handlowcy zakupili wiele różnych towarów o lą~znej
wartości
ponad
mln rubli,

A więc sprowadzimy z WRI.
m, in lodówlt4 konfekcję, dz ianiny, bieliznę, wirówki do boelizny, meble campingowe, artykuly sportowe, lampy kwarcowe, różnego rodzaju Jecmosy
i ekspresy do kawy, szkło stołowe
i dywany. autosyfony. a
także słoje „Wecka",
torebki
damskie o najmodniejszych faSO'Dach i buty.

•
Wczoraj w
miejscowości
Lukomierz pow. Pajęczno spalily się ·zabudowania w gospodarstwie K. Mielczarka. Straiy
wynos.zą 70 tys. 'll. Pożar po·
wstał wskutek zwarcia w Lnsta•
lacji elel<trycznej.
• W Sieradz.u przy ul.. Tar·
gowej spalila się szopa WSS, a
w niej 18 świń. Straty 50
tys. zł.
• Poparz.en m stopnia doz;nal
J. Balik z Maluszyc pow. L~
wicz, który usilowal zgasić palący się klej, nieos.trożnie podgrzewa.ny.
• W Rogoźnie pow. Lowicz
splo.nęla
stodoła ze zblo·raml.
Sz.kody oceniono na 70 tys, zł.
Przyczyna w tolrn ustalania.
• w Domiechowicach pow.
Bełchatów
jadący
motocyklem
Józef L. po.t.rąeil nieletniego Adama K., który raptoW111ie wybiegi ~a drogę. Chłopiec został
umieszczony
w
&z.pitaiu
w
Piotrkowie.
W Kutnie Jerzy c. ja.dąc
niesprawnym mo.torowerem potrąci! na je:z.dni Marię P. Po•
szkodowaną
przewle2.iono
do
szoitala.
• Wcz<>raj między godz. 21.30
a 22 na ul. Teresy 8 motocyklista pot>rącil rowerzystę. Rowerzysta oraz świadkowie wypadku proszeni są o zgłoszenle się
do WKRO MO, ul. W, Bytom·
skej 60.

a

I
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plany bokserów Polski J. Vaatainen spadkobiercą sławy P. Nurmi ego

Przewodniczącego
wyd<lalu
spraw sportowych, p. Stanisła
wa Golańskiego pytamy co
nas czeka w boksie w oajbliż
S?.>!j przyszłości.
- Przygotowujemy się do indywi:lua Inych
mistrzos1w Polski, które tym razem odbędą
się od 20 sierpnia do 5 wrześ
nia w Katowicach.
Którzy za wodnicy bronić
będą tytułów mistrzów Polski?
- W. papierowa - Rożek, w.
musza - Skrzypczak, w. kogucia Kokoszka, w. piórkowa
Radzikowski, w.
lekka - .
Szczepatiskl, w. lekkopólsrednła
po wycofaniu siP, Kuleja mamy wakat, w. półśrednia - Zakrzewski,
w. lekkośrednia
Rudkowski, w. średnia - Stachurski, w. półciężka Dragan, w. ciężka Trela.
Czy wszyscy
wymienieni
mistrzowie,
oczywiście
z wyjątkiem Kuleja, są zgłoszeni do
mistrzostw?
- Wszyscy, z tym, że Szcze-

Kolejny mecz ligowy

l~~nl~ją lepsze warunki zycia,
m:i: ~ miastach
małych
lub
w1clk1eh.
----------------

największe

obecnie i najsilniej uprzcmy>IOwione
aglomeracje
mlej.;kie.
Aglomeracji tego typu istnieje
obecnie na
terenie kraju 16.
One to będą w 2000 r. stanowiły główne ogniwa przestrzennego układu Polski. Połączone
pasmami komunikacyjnymi, utworzą zasadniczą
infrastrukturę społeczno-gospodarczą •uaj u.
W 2000 r. będą w Polsce dwa
zespoly miejskie liczące ponad
2 mln mleszkańców,
7 miast
.u•nilionerów'• i 8 miast „200-tyslęcz11ików".
Naukowcy utrzymują,
ie dominującym typem
miasta Polski roku 2000 będzie
miasto średniej
wielkości.
O

Slanislawem Golansklm

z

;~~~:~. z~er~:i~s:1a~1({e;:~~~z:~

opi nia
publiczna zdaje sobie
dobt>ze sprawę, iz słowa 1 zapew111enia polityków ameryka11skich
były
często
calkowicle
sprzeczne z !eh poczynaniami.
G. Arbatow podkreśla następ
nie, że jeśli posunięciom ztruerL.ającym
do poprawy stosunków z ChRL w polityce amerykańskiej
będzie towarzyszy!
zwrot
w
kierunku
bardziej
konstruktywnego sta.nowiska w
aktualnych zagadnieniach. to w
takim wypadku zaistnieją podstawy do przyjmowania poważ
nie
oświadczeń o pokojowych
zamiarach i o dobrej woli Waszyngtonu.
Nie ulega wątpll
wości
pisze G. Arbatow że
taki zwrot spotkałby się z
po,zytywną
oceną
również
w
Związku
Radzieckim.
Szczera
polityka
odprężenia
zawsze
spotykała się i bedz.ie się ;potyl<ać
w ZSRR
nie tylko ze
zrozumieniem, lecz także z cał
·kowitym poparc iem.
To samo można powiedzieć o
ocenie prawdziwych zamierzeJ\
Pekinu.
Dziś
jednak
niem alo
jest
pod~taw
ku temu, by oczekiwać także 'nnego rozwoju wydarzeti, przy którym \\·e wszystkich dziedzinach,
prócz. stosunkow z
Chmami,
polityka
Stanów Zjednoczonych nie ulegnie
zmfanie i będzie nadal
główną
przeszkodą
na drodze
likwidacji
ostrych konfltktów
międzynarodowych, na
drodze
odprężenia
i nortnalizacjl
sytuacji na śwlecie. W tych warunl\.ach
również
posun:ęcia
Waszyngtonu w kierunku zbliżenia z ChRL nabiorą ;r;upelnie
jednoz.nacznego sensu.
Rzecz
jasna, że talti rozwój wydarze1\
będzie
narzucał
odpowiednie
wnioski. I takie wnioski będą
na pewno wyciągnięte. Pozycje
ZSRR, pozycje światowego socjalizmu - stwierdza G. Arbatow są dostatecznie mo·~ne,
aby z całą pewnością sprostać
każdemu
możliwemu
11wrotowl
w rozwoju wydarzeń.

(Dokończenie

Rozm ewa z przewodniczącym

Piłkarze

ile
typu tendencja
rozwojowa
widoczna . jest w
przeprowa.dzan~ch a!1allzach, to

Czy nowa antyradziecka intryea USA?

Jednocześnie

Dz<iś
w Lodzi rano zachmunenie niewielkie, w ciągu dnia
powolny wzrost zachmurzenia.
Po
poludniu lub wieczorem
możliwe przelotne opady z bu:rlą.
Temperatura maksymalna
ok. 28 st. C. Wiatry slabe, chwilami umiarkowane, południowe
i południowo-zachodnie.
Jutro
przelotne opady,
nieco chlodniej. Dziś zachód slońca
o
godz. 19.15, jutro wschód o 4.20.
(Dz.iś imienlny ob<:bodzą zuoZanna t Włodzimierz).

ze str. 1)
w przytłaczającej liczbie przypadkow będzie rodziną
szlości

zarządu

wnioskować,

PZB.

że
młodsi
zostaną
do-

wiekiem bokserzy
puszczeni.
- Czy PZB przygotowuje jakiś mecz dla juniorów?
- Oczywiście. · Już teraz wyjeżdża 14 juniorów na wspolne
zgrupowanie do NRD. 17 i 19
września
w NRF odbędzie się
spotkanie NRF Polska.
W
drugiej połowie października w
Opolu i Kędzierzynie rozegrane
!:Ostaną
dwa
mecze ju.nlorów
Polska NRD. Na zakończe
nie sezonu w grudniu Polska
walczyć będzie w Koszalinie
!
Stargardzie
z
reprezentacją
Węgier.

A co w tym
roku robić
seniorzy?
19 września ruszają spotkania I i II ligi. 24-26 września
odbędą
się
mecze Polska
Wirtenbergia w Bydgoszczy
i
Włocławku.
Silną
drużynę
wyślemy
do CSRS na Pu~har
Prohaski.
W
międzyczas:e
trzech naszych reprezentantów
uda się do Monachium. W turnieju tym uczestniczyć
będą
bokserzy z 26 panstw. Polska
reprezentowana
będzie
tylko
przez 3 zawodników (tak sobie
życzą
organizatorzy).
W pierwszej
dekadzie października
bokserów . naS7.VCh
czeka poważny turniej w Berlinie. W październiku walczyć
będziemy
w Szkocji. W ll~to
parlzie przewidziane
są
dwa
mecze z Anglią, z tym, że jeden mecz odbędzie się 'w Lodzi, a drugi w Warszawie. We
Wrocławiu walczyć będziemy z
NRF, a w NRD seniorzy nasi
spotkają
się
w meczu re;vanżowym. W grudniu przewidziany .le•t trnrłny mecz z Rumunią. Odbędzie się on w Lodzi.
(ja, nie.)

będą

Wczoraj w stolicy Fim.lanclii Hels inkach otwa.rte zostały jubileusz.owe, dz i es i ąte lekkoatletyczne mlstrzostwa Eu•ro.py.
Przepcowadz.ono szereg
bie•ów eliminacyjnych. NajlepslY
Cla<; w biegu na 400 m ppl uzyska!
Gaw.rilenko (ZSRR) 50.8. Nasz reprezentant KUlczycki, startując
w trzeciej serii
zajął trzecie miejsce (51,1) i zakwalifikowal się do pó!flnalu.
Serafln i Banaszek zostali wyelimi'IlO\Varnl.

Startowali

rów.nież,

sprinterzy.

W p ierwszej serii Nowosz.

zajął

drugie miejśce - 10,6 i tym samym zakwalifikowal się do pólfinalu.
Natąmiast
Maniak
i
Cuch zostali wyelimine>wani. Man' ak uzyskał
w trzeciej serii
slaby czas - 10.7, zajmując pią
te mlejsce. Cuch w swojej se-rii za.jął również piąte miejsce,
ale z cz.asem wyjątkowo sla·
bym 10,8, .
Sprinterzy
na ogót uzyskali
słabe czasy. Borrow, który jest
faworytem, uzyska! - 10,6. Najlepszy czas
mial re.prezentant
NRF Wucherer - 10,3. Uzyskanie
przez naszych stumetrowców slabych czasów nie stawia
pomyślnych horoskopów w biegu sztafetowym.
Na 400 m kobiet nasze reprezentantki Zientarska i Piecyk nie
odegra!y, niestety, poważn!ej
·szej roli i zostały
wyelimmowane. Zientarska uzyskała cza~
55.0, a P iecyk - 54,3. Najlepszy
czas w eliminacjach
uzyskala
Seidler (NRD) - 52.7.
Przeprowadzono również klasyfikację w
skoku w dal. Minimurri wynosilo - 7.70. Kobuszęwski skoozyl 7.77, a Sz.udrowicz - 7.75. Najdluższe skoki mieli: Lepik (ZSRR) - 7.93,
Davies
(Wiełka
Brytania) 7.90 i
Rouseau
(Francja)
7.82. Do finału zakwaliiikowalo się 17 za.wodni.ków.
W b i eęach na 100 m rozegrano 4 'er ie. Jedną z nich wye.rala &zewi..ńska z cz.asem -

Jędrejek mlala czas 11,9 1
12,0. Wszystkie nasprinterki
zakwaliti.kowały
się do półfinału. Najleps.zy czas
uzyskała Stecher (NRD) 11,4.
Wczoraj
startował
lodzlanln
3t. Waśkiewicz. W trzeciej serii biegu .iia 800 m zajął
on
3 miejsce - 1.49,4, kwalifikując
się do półfinału.
Do pólfinalu
za kwaliflkowal
się
również
Ku pczyl<,
uzyskując
czas
2.00.l. Trzeci nasz. reprezentant
Linkowski zajął w swojej ser;I
6 miejsce,
uzyskując
czas 1.51,7 !
został wye!lmLnowany.
Najl!:'!pszy czas miał
Carter
(Wielka Brytania) - t.46,8.
Piorw~zy zloty medal zdobyła wczoraj
reprezentacja ZSRR
w pchnięciu kulą ko·biet. Zwyciężyła Cziżowa 20.16. Srebr11ą medalistką została M. Lange (NRD) - 19.25, a bTązowy
medal uzyskała
również miotaczka NRD M. Gumm.ei - 19.22.
Nasza reprezentaintka LudwLka.
ChewiJ\ska rzucała fatalnie. Uzyskała ona wynik 16.64 i zajęła dalekie, 10 miejsce.
W biegu na 800 m Wierzbowska (2.07,4) zakwalifikowała się
do pó!finału, a Skowrońska zostala wyeliminowana. Najlepszy
czas uzyskała Nikolic (Jugosła
wia) - 2.0'1,8.
W rzucie oszczepem do finału zakwalifikował się z naszych
reprezentantów jedynie Nlkiciuk
- 78.80. Najlepszy wynik uz:y.
&kal Lusis - 84.H. Do ftnalu
zakwalifikowało się 12 oszczepników.
Chód na 20 km wygra! reprezentant ZSRR N. Smaga przed
zawodnikiem NRD G. Sperlingem.
Bieg na 10 km zakończył się
pięknym
sukcesem
lekkoatlety
Finlandii
J.
Vaatainena
27.52,8. Drugie miejsce zajął biegacz NRD J. Haase, a trzecie
R. Szerafudtinow (ZSRR). Nas!
reprezentanci nie nder{rali w tej
ko'1kurencji żadnej roli.
Fin J. :Vaatainen
pokonał

11,8.
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wszystkich
stwo jego

sze

niespodzianką.

faworytów.
jest tym

Zwyclę
większą

Molocykliści
starł!

nu

Na zlecenie Zarządu Lód7.kle·
go PZMot
Społeczny
Klub
Motorowy przy Zarządzie Wojewódzkim LOK organizuje 15
bm. wojewódzką eliminacię do
Pucharu Polski.
Impreza. odbędzie się na trasie Lódż - Rogów. Motocy~li
ści startować będą na dystansie około 70 km. Zbiórka zawodników w dniu imprezy . \V
godzinach od 8 do 9 przy Al.
Kościuszki
68. W im prezie tej
mogą

uczestniczyć

motocyitllś

ci zrzeszeni, jak również niestowarz.)"Szeni. Zapisy przyjmowane będą przed startem.
Przewidziano: próbę szybkości,
jazdę
w terenie,
próbę
sprawności i odcinek jazdy stylowej.
Po zawodach
przyjmowane
bl')dą
zapisy
do
Społecznego
Klubu Motorowego LOK. (n)

Kukułeczka ołacL.
t1ięć trafień
zwyklych
zł
2.055
cztery
trafienia prem.lowane
zł 186
cztery
trafienia.
zwykle ...;
z.I 86
trzy trafienia premiowane
zł 20
trzy trafienia zwykle - zl 10
oraz przyzna·je premie piemęż
ne po 2.000 z.lotyctJ posiadaczom
ko1icó\\ ki banderoli nr 5337.
Na główną wygraną przypada
olcol-0 235.000 złotych.
0
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•
czvm1•
l.ód~kie nroblem v handlu artykułami spozyw
i wędliny do sklepów. Trzeba było dopiero ponarady, żeby
niedziałkowej
PZPR
KŁ
przedstawiciel
wytwórni
adres
wskazał
plomb produkującej nie gdzie
indziej tylko w naszym mieście. Kiedy się nie chce, lub
nie potrafi dohrze pracować,
łatwo znależć usprawiedliwienie„.
przedstawicieli
z
Jeden
przemysłu mic;:snego zaproponował, aby poprawić system
zaopatrzenia w mięso rozwożąc towar w nocy. Na to zakierownika Wydziału
stępca
Handlu wytknął mu, że nierzadko auta przyjeżdżają do
rzeźni o 5 rano i czekają na
towar nawet do godz. 10.00.
Mówi się o braku rębac-zy
w sklepach. Tylko w MHM
brakuje ich 30. Dlaczego jednak 11le pomyślano wcześniej
o tym, aby zachęcić chłop
ców do zdobycia tego zawodu,
się

NA PYTANIE „czy NIE MA JUZ PIECZYWA? SKIEROWANE DO PERSONELU SKLEPU SPOŻYWCZEGO O GODZINIE 16, A WIĘC NA 2 GODZINY PRZED ZAl\IKl\lĘ
CIEM PLACOWliI, KLIENTKA USLYSZALA ODPOWllmL::
„NIE MA", PO CZYM SPRZEDAWCZYNI DODALA: „LEPIEJ, ~E- ZABRAKLO, NIŻ GDYBY MlALO ZOSTAC". WY·
DAJE SIĘ, ZE TAKĄ „POLITYKĘ" STOSUJE SPORA LICZ·
W PRZYBA Kl1'ROWNIK0W SKLEPOW NIE TYLKO
PADKU HANDLU PIECZYWEM. ZAMOWIENIA NA WIELE ARTYKULOW SĄ ZANil.ANł:, A EF'EKT: KLIENCI
ODCHODZĄ Z KWI'.l'KIEM,

Jak przek roczyć
odczas narady, która odw p,aniedziabyła się
łek w KD PZfR t.ódżPolesie, przedstawicie! hurLu

P

mięsnego

słusznie

zarzucił

kierownikom sklepów MHM,
że niektórzy z nich są zadowoleni z pustych haków, bo
mniej roboty i łatwiejszy re·
manent. Na pewno jedną i
przyczyn złego zaopatnenta
naszych · sklepów jest niezbyt
niektórych
praca
rzetelna
kierowników. W wielu rajdach
re9akcyjnych po sklepach z
mieliśmy
art. spożywczymi
możli wosć
niejednokrotnie
gdzie
że tam
stwierdzenia,
jest dobry kierownik sklepu,
tam więcej różnorodnego towaru na półkach. Ale bywa,
że mimo najbardziej usilnych
zabiegów kierownika nie udaje mu się osiągnąć odpo•
wiedniego zaopatrzenia .••
Jak wynika z informacji
Wydziału Handlu, zaopatrzenie Łodzi w bieżącym miesią·
cu może być dobre. Masła
Łódź ma otrzymać o 14,2 proc.
więcej niż w analogicznym o•
kresie ubiegłego roku, a mimo to staramy: się o doctat·
kowy przydział 20 ton. .Mleka
mleczarskich
przetworów
i
nie powinno zabraknąć. Wpra·
prognozy zbiorów O•
wdzie
śliwek, jabłek i
woców
gruszek - nie zapowiadają się
rewelacyjnie, ale już niedłu
go mają nadejść z importu
arbuzy, brzoskwinie, morele.
a pod koniec sierpnia pierw·
aze winogrona.
tzw. masy mię·
Przydział
snej na sierpień w porównaniu do analogicznego okresu
ubiegłego roku wzrósł o 16,l
proc. Zwiększenie dotyczy niemal wszystkich asortymentów
mięsa

i

wędlin;

największy,

bo niemal dwukrotny" - mię
sa wiep\'zowego. W dodatku
handel spodziewając się znacznego wzrostu spożycia w II

Lato

połowie tego miesiąca, wystę
puje o dodatkowy przydział
250 ton m i ęsa.
Czy znaczy to, że rzeczywiście mięsa będziemy mieli
dosyć? Słuchając wypowiedzi
podczas poniedziałkowej nabyło niestety
trudno
rady
w to uwierzyć. Mięsa wi<:przowego będzie dużo, ale w
półtuszach l są kłopoty kto
ma mięso podzielić na elementy. Zakłady Mięsne twierdzą, że brak im do tego ludzi, pyrekcja MHM tlumaczy
Wydział
siq tym samym.
Handlu zdecydował już aby
przyjmować do sklepów demięsa
proc.
10
talicznych
w półtuszach,
wieprzowego
ale Zakłady Mięsne chciałyby
ten procent podnieść do 50, a
nawet 60. Mogą się więc powtórzyć znane przypadki, że
towaru bqdzie dużo, ale nie
sprzedai1ia, bo persone l
do
sklepowy nie nadą~y z rozbio·
rem, ważeniem i paczkowaniem.
Czy naprawdę nie ma z tej
sytuacji wyjścia? Przysłuchu
jąc się wy11owiedziom dyrek•
podczas poniedziałko
torów
wej narady, odnosiio się wra·
żenie, że większość tych ludzi
nie umie lub nie chce zrozum1ec czego się od nich sa·
mych i od jednostek, którymi
kierują, wymaga. Każdy za·
bieraJąey głos chętnie wska·
zywał co powinien zrobić ko·
lega, ale nie potrafił jasno
powiedzieć czego sam wspólnie
z załogą dokona, aby łodzian
ki mogły bez trudu dostać
mięso na obiad.
tłumaczono się, ze
centralne nie dostrzegają potrzeb t.odzi. Dziś jest
ale jednocześnie
odwrotnie,
pojawiają się Inne „obiekty·
kadrowe,
wne" trudno~ci transportowe, a nawet.„ brak
właściwych plomb do pojemników, w których dostarcza
Kiedyś

władze

łódzkich ZMS-owcó w

* Ponad 5tysięcy osób na 70 obozach
* Atrakcyjne formy wypoczynku
* Prace społeczne

ZMS-owskie lato Jest już na
półmetku. Do tej pocy zorganizowano dla łódzkiej mlod.deży
7Q obozów szkoleniowych, szkowę·
leniowo-wypoczyn kowych,
I naukowo-badawdrownych
czych. Uczestniczyło w nieb ok.
.5 tys. dziewcząt i chłopców w
tym. 3.120 osób ze środowiska
ponad
pracującej,
ml odzieży
1000 uczestników stanowiła mło
ponad 500
dzież szkolna i
studencka.
Zakoi1czyly się obozy naukowo-badawcze ZMS Wydziału Filozoficzno-History cznego UL w
Burzeninie oraz obozy ZD ZMS
Górnej I WiPolesia,
Bałut,
dzewa - w Borku. Tegoroczna
akcja „Lato ZMS-71" rozpoczę
i zakoi1czy 30
ła się 6 maja
pod
wrzesnia. Przebiega ona
programowvgłównymi ha s łami
mi „Partia rozmawia z mło
dzieżą". 11 Mlodzież oskarża ilnperializm" oraz „Dar Ojczyź
nie". Hasła te posłu żyły do
prowadzenia konkretnych zajęć
ks ztałc eniowych na obozach organizowanych przez Zarząd Lódzki i zarządy dzielnicowe jak
również przez zarządy zakłado
we, szkolne i uczelniane ZMS
Poza obozami organizowane są
HufcP
wakacyjne Ochotnicze
zagraniczne,
Pracy, wycieczki
studenckie praktyki robotnicze i
„lato \V mieście".
wspólp1·acy ze związ
Dzięki
kami zawodowymi a szczególnie
z Zarządem Okręgu Zw. Zaw.
Odzież.
Prac. Przem. Włók.,
bazorganizowano
i Skórz.
Darłówku,
namiotowe w
zy
Rewalu, Sielpi i Niechorzu dla
przemymłodych pracowników
slu lel<kicgo. l\llod;1ież pra•·!lJt>
także na rzecz środowiska. Obó:i;

LódzkieJ Pasmanteril w !lelpl
godzin przy
przepracował 230
zagospodarowaniu muzeum. Po·
za tym ZMS-owcy włączyli .się
do akcji „Każdy kłos na wagi:
złota" przepracowując w czynie
społecznym ok. 12 tys. roboczo•
godzin, Tu na szczególne wt•
ro.tnionle zasługują: ZMS-owcy
z obozu w Burzeninie uad Wartą oraz z ZPB im. Armil Ludowej, którzy pomagali w pracach
żniwnych.

W wakacyjnych Ochotniczych
Hufcach Pracy uczestnicy 2.650
młodzieży · szkolnej i studenckiej
woj. szczeeinskim.
pracując w
zielonogórskim,
koszalińskim,
olsztyńskim, k ieleckim, lódzk1m
i lubelskim. W wycieczkach za ok.
granicznych uczestniczyło
1500 dziewcząt i chłopców za
BZTM „Juvenpośrednictwem
tur". Ok. 3 tys. studentów do
chwili obecnej wzi<;ło udział w
praktykach robotniczych pracu·
jąc dla potrzeb budownictwa w
Lodzi i Wieluniu oraz przemy~
siu owocowo-warzywn iczego w
Lowiczu i Piekarach. W ramach
akcji „Lato w mieście" co dwa
tygodnie ZD ZMS organizują
zloty młodzieży w podłódzkicn
W lipcu poza
miejscowościach.
miasto wyjechało 5 tys. mło·
W organizacji zlotów
dzieży.
przoduje ZD ZMS Sródmieście.
ZMS-owskie lato trwa. Wczoraj 200-osobowa grupa aktywu
ZMS Sródmleście udala się do
ośrodka ZL ZMS w Borku kolo
Gorzowa Wielkopolskiego. Sztab
Akcji Lato ZMS-71 przygotowu•
je już Imprezy kończące lato!
doroczny zlot, festyn młodości
i sputakiad~ obozową.

u.

kr.)

mięso

przeszkolić pewną liczbę męż
czyzn na rqbaczy i stworzyć

im właściwe warunki pracy?
Nie ulega wątpliwości, że wadliwa organizacja pracy zamięsnego
przemysłu
równo
i handlu mięsem przez
jak
dlugie lata, mniej widoczna
przy małej podaży, obecnie

barierę

tę
występuje
ścią.

z

całą

jaskrawo·

że...

od godz. 10 i
czynne dłużej. A
moźe by tak - jeśli już nie można inaczej, to znaczy na 2
wzorem sklepów
zmiany bratnich krajach socjaliw
stycznych, wprowadzić przermiędzy godz.
obiadową
wę
12-14, gdy kupujących jest
Wtedy wszystkie
najmniej?
sklepy przedłużyłyby pracę o
2 godziny.
w sprawie poprawy za_opaco za tym 1dz1e 1
trzeni•a, a
lepszego wykorzystania trans-1·
uzupełnienia kadr,
portu i
podjqto w przeszlości, a zwła
szcza w ostatnich miesiącach
wiele uchwał. Trzeba wreszcie rozliczyć konkretnych ludzi z realizacji tych uchwał.
Jak powiedzieli podczas po·
niedziałkowej narady przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego KŁ PZPR i KD
PZPR - trzeba przeprowadzi~
kontrolę i wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób
odpowiedzialnych za złą rozarówno
Dodajmy botę.
wobec tych, którzy nie chcą
dobrze pracować jak i do
tych, którzy tego nie potrafią. Na ich miejsce powinni
przyjść ludzie, którzy wykażą
się nie dobrymi chęciami, ale
konkretnymi efektami w dzia
łaniu. Zbyt dlugo wielu są
dziło, że slogany zastąpią rz~

część

te

N ie przelamie się trudności,
nie zaopatrzy się odpowiednio
nie znajdą się
jeśli
rynku,
ludzie, którzy potrafią wycią
z impasu przemysł i
gnąć
handel mięsny. Zaprop0nowano aby przemysł i handel
miąsem połączyć w jedną ca·
• łość. Wtedy Zakłady Mięsne
nie mogłyby zrzucać winy na
MHM i odwrotnie. Warto by
to przemyśleć. Przedstawiciel
MHM na pytanie, co może
zrobić w najbliższej przyszło
ści, aby zagwarantować lepsze zaopatrzenie, odpowiedział,
zlikwidować

małych

sklepów.

jeśli

nie rozwiąże się problemu transportu. Transport nie jest właści
wykorzystywany, a z
wie
prostego „chłopskiego rachunku" wynika, że można by nim
przewozie niemal o 100 proOt
cent więcej artykułów.
sobót,
przykłady
ehociażby
kiedy notuje się największe
dostaw do skleopóźnienia
pów, a jednoeześnie wiadomo,
że gros towaru na ten dzień
dostarcza się już w czwartki
i piątki. Dlaczego więc bywa,
i to nierzadko, że dowozi się
mięso ciy wędliny tuż przed
zamknięciem sklepów?
Godziny handlu to oddzielny rozdział. Niech jednak pohandlu
wydziały
szczególne
DRN nie zasłaniają się wyczekiwaniem na ogólnołódzkie
tej materii.
w
zarządzenia
Każde prezydium DRN jest
władne załatwić to we wła
snym zakresie na swoim terenie ku zadowoleniu mieszOd 1 września ten
kańców.
musi być wre~zcie
problem
wychorozwiązany. Kobieta
/. pracy powinna mieć
dząc
możność dokonania zakupów.
Wydział Handlu sugeruje, aby
część sklepów otwierać wcześniej i wcześniej zamykać, a
artykuły,

inne

pewną

ilość

Spotkało

się

to z natychmiastową reakcją
•Wydziału
przedstawiciela
Handlu. Przecież wiadomo, że
MHM wyzbył się już sporej
swych ~klepów, przeilości
na
najmniejszych
ważnie
rzecz „Progaru". Z niektórych „Progar" uczynił bardzo
które
placówki,
przyjemne
notabene pracują' ku zadowoleniu klientów. Czyż to
jeszcze nie wystarczy? I Prze·
cież każdy wie, że małe skle·
py znajdują się nie w centrum miasta, ale właśnie na
gdzie niebaga·
peryferiach,
telna jest sprawa odleglości
do placówki handlowej.
będzie
nie
Niewątpliwie
lepszego zaopatn:enia sklepów
nie tylko w mięso, ale l w

otwierać

byłyby

telną

pracę.

W, KASPRZAK

Parkowa pomoc młodym matkom

Matki dzieci w wieku niemowlęcym nie mają moź!iwości wy jazdu na wczasy do domów FWP. gclµi: a.ni jeden nie jest dostosou;any do potrzeb niemowląt. Bra.k jest osobnych łóżeczek, moż
buteleczek,
gotowania
pieluszek,
pra.nia. i prasowa.nia
liwośc i
sm.oczl•ów itp. Wczasy miejskich niemowląt to przPważnie wczasy w parkach. w związ/..:tt z tym łódzka stui:ba zdrowia prze niosla na ten teren swoją pracę , profila·ktycznq, mającą na celu
pr:ede wszystkim zapobieganie biegunkom dziecięcym. Pielęgniar l~i
wędrują w parkach od wózka do wózka l uctzielają matkom u:skazówek jak najbardziej racjonalnie wykorzystać pobyt niemowlę
cia na świeżym powietrzu. Jed~ześnie wręczają matkom odpow iednie ulotki i broszury.
ul.
Na zdjęciu: plelęgnittrka środowiskowa z poradni przy
P iotrkowskiej 102 p. Irena Glowacka udziela porad p. Teres i e
M iruk, która wyszla na spacer ze swym 4-miesięcznym synkiem
Rafalem do Parku Sienkiewicza.
Matki chętnie słuchają rad, ale ze swej strony przekazują
prośby o wygodniejsze ławki. lepsze sprzątanie alejek i o wyone
d:ielenie o~obn11ch miejsc dla niemowląt, gdzie moglybu
(Kas.)
swobodnie raczkować na rozłożonych kocach.
Foto: L. Olejnic za k

Młodzież

prolesluje

Z inicjatywy Zarządu Dzielnicowego ZMS Lódź-Górna
wczoraj w świetlicy ZPDz im. Findera odbył się wiec klerownlozego aktywu dziel~<>wej orgaJJizacji Zl\lS. W czasie
wiecu podjęto rezolucję potępiającą zbrodniczą działalność
gen. Nimeiriego w Sudanie. !Ulodzież domaga się zaprzestania wydawania wyroków skazujących na członków Komunistycznej Partii Sudanu i lewłcowych ugrupowań politycznych oraz zaprzesta.nia procesów będących parodią trybu(j. kr.)
·
nałów sprawiedliwości.
karaluchy, Boimy się
do piwnic.
RED.: Uwagi Pana (nazwisko
pozostawiając do wiadomości rebałuc
przekazaliśmy
dakcji)
kiemu Inspektorowi sanitarnemu, prosząc go o zainteresowanie ' się waszym blokiem. Nle•
stety, Inspektor uznał ten list
za bezimienny I nie podjął interwencji. Natomiast pouczająco
wyjaśni! nam, że od tych spraw
np. admini.
są inne instytucje
stracje bloków, które są zobo•
wiązane zlecać przeprowadzanie
dezynfekcji, dezynsekcjl lub deratyzacji. A my, naiwni sądzi•
liśmy, że wy>Starczy polnformo•
sanitarnego o
wać inspektora
zaniedbaniach porzącjkowych, a
on już będzie wiedział jak je
usunąć. Ale z tego widać, że ma
on ważniejsze sprawy.
(glz.)

pchły i
schodzić

BALUCKl SAN.·EPID - MA
W AZNIEJSZE SPRAWY
F. B. Z UL. PLANTOWEJ 171
W naszym bloku jest aż 6 psów.
Trudno nam ustalić, czy są
szczepione. Psy chodzą luzem
bez smyczy, niszcz!\ kwiaty I
zamykane
krzewy. Na noc są
na balkonach. Wyją I szczekają,
nie dając ludziom spać. Drugą
naszego bloku są koty,
plagą
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WAZNB TELEFON'W
Informacja telefoniczna
Straż

os

666·'1, 195·51
ł99-90, 151-11
89
Ratunkowe

Pożarna

.
Pocotowle
Pogotowie MO

O&,

CO? (}DZIE? RIED~ ~

ograficzna zero" od lat l4
(jap.) godz. 10, 12.30, 15, 11.30,
20
TEATRY
„Mirat" od lat 18
ZACHĘTA 12.30, 1s, .
10.
godz.
(USA>
IJOdZ. 19 1;ACh1
OPERETKA 20
17.30.
Nicole" od lat 18
,;L.ekarz
STYLOWY-LETNI E Pozostałe teatry nieczynne
Kasy Chorych" od lat 16 (wt.)
tyJ.
czynne
(kino
19.45
godz.
MUZEA
ko w dni pogodne)
Wa•
„MlehaJ
SZTUltJ (ul. Wl~ckowskle&o 38) TATRY-LETNIE (rum.) godz. 20.15
leczny"
godz. hl.5
(kl no czynne tylko w dni poREWOLUBISTORU RUCHU
e)
ęodn
CYJNEGO (ul. Gdańska 13)
STYLOWY - „Fifi Piórko" od
grup zbiorowych
tylko dla
lat 14 (franc.) godz. 16, 18, 20
godz. 9-14.30
„ Doczekać zmroku"
WLOKIENNICTW A STUDIO
HISTORII
od lat 16 (USA) godz. 17.15,
10---17
godz.
(Piotrkowska 282)
19.30
(Park
UL
EWOLUCJONIZMU
Sienkiewicza) godz. 111-17
Pożegnanie z tytuADRIA .lem: „Weź ją, jest moja" od
LODZKIE ZOO
godz. 10, 12, 14,
(USA)
IG
lat
16, 18, 20
9-20
.
godz.
(kasa TATRY czynne w
Bajka ;,Złota rybczynna do godz. 19)
„Dwaj panoka" godz. 15,
wie N" od lat 11 (pot.) g. 11,
KIN A
18, 20
„Pan Dodek" od
„Zandarm 1141 te- CZAJKA
BALTYK lat li (poi.) godz. 11. 19
n!" od lat Il (franc.) jod.1,
z Hongkon„Hrabina
DKM
IO. 12.30. 13, 12.30, 20
gu" od lat 14 (ang.) ac>:iz.. n,
zwane
„Potądante
LUTNIA 19.30
Amada" od lat 18 (czeski) I• ENERGETYK - nieczynne
15.45, 18, 20.15
nieczynne
KOLEJARZ „Okruchy tycia" LDK - „Słodka Charlty" od lat
POLONIA lfi (USA) godz. 15.15. 18.30
od lat 16 (fr.) godz. 10, 1:1„ Ił,
„Krwawa bajka"
16, 18, 20
GDYNIA -0d lM 14 (ju•g,) godz. 10, 12,
WISLA - „Cygan Burdusz" od
12.15,
IO,
godz.
lat 16 (jugosl.)
14, „Pejzaż z bohaterem" od
lł.30, 17, 19.30
lat 16 (pol.) godz. 16. 18, 20
WLOKNIARZ - i.Szeroko•(! Ce- HALKA - „Król areny" od lat
zero" od 1111 Ił
7 (radz.) godz, IS, „Zbieg z
ogra ttczna
(jap.) godz. 15, 17.30, 20
od lat li (USA)
Alcatraz"
„Szerokość ge.
&odz. 17.ł5, 20
WOLNOSC
11'1

1 MAJA od lat 16
17.30, 20

;·,Złoto

(USA)

Mackenny"
godz. 15,

nieczynne
ŁĄCZNOSC .. Próba
l'tILODA GWARDIA terroru" od lat 16 (USA) godz..
20
17.30,
10. 12.30, 15,
„Nie do obrony"
MUZA
(ang.) od lat 18 godz. 16, 18,
20

'

.,,Ban.aa asa kier" od
OKA lat 14 (radz.) godz. 10, 18, 18,
20, „Czas bez woj 11y" od lat
16 (jug.) godz. 12, 14
Alek„szcz ęśliwy
POLESIE
sander'• od lat 14 (fr.) aodz.
17, 19

„Niezawodni
POPULARNE
przyjaciele" od lat 11 (rtJm.)
godz. 17, ;,Jesteś już mężczy
zna" od lat 18 (USA) g. 19.15
PRZEDWIOSNIE - „Nowa misja korsarza" od lat Il (ft.)
godz. 15.30, 17.45, 20
POKOJ - „JOD karabinów" od
lat 18 (USA) godz. 15.30, 11.45,
20
PIONIER - ;,Spartakus" od lat
16 (USA) godz. 15, 18.30
REKORD - „Białe słońce puatyni" od lat 14 (radz.) gcdz.
10, 12, U, „Dzlewlca dla księ
cia" od lat 18 (wl.) godz. 161
18. ?C
ROMA - „Pali się, moja panno " od lat 16 (czech.) godz.
16. 18, 20
SOJUSZ - ,;Akcja Brutus" od
lat 1ł (poi.) godz, 171 19
;,Marto t Nino•• od
STOKI
lat 14 (wł.) godz. 11. 19.30
„Gwiazda Południa"
SWIT (ang.-tr.) od lat 11 godz. 101
12.30, 13, 17.30. 20

DYZURY APTEK
Zgierska 146, Narutowicza 42 1
Lutomierska
Piotrkowska 225,
146, Dąbrowskiego 60, Obr, Sta•
lingradu 15, Gdańska 90
DYZURY SZPITALI
I Klinika Poł.-Gln. Ul. CurtellzlelnJca
SklodowskleJ 15
Górna, z dzlelnJcy Bałuty: poradnie „K" Bydgoska, snycerska. z. Pacanowskiej I '-!bełta.
l!izpttal tm. l\'Jadurowlcza, 01,
Fornalskiej 32 - dzlelnlca Po•
lesie. z dzlelnicy Bałuty: PC•
radnJe ,,K" Traktorowa ł Tu•
roszowska.
Szpital Im. R. Jordana, ut,
dzielnica
Przyrodnicza 2/9
BaltHyi
Widzew, z dzlelnicy
poradnie „K" Sędziowska 1 Ma·
rynarska.
lJ Klinika Pol.-Gln., ul. Ster•
di.lelnJca Srćdmie•
linga 13 ścle.

Chirurgia południe - Szpl!al
im. Brudzil\sklego (Kosynierów
Gd yńskich 61)
- Szpital
północ
Chirurgia
im. Brud zińskiego (Kosynierów
Gd y ńskich 61)
Szp!tal
Chirurgia urazowa im. Jon schera (.Milionowa lł)
Szpital !:n~
r.aryngologia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Szpital im,
Okulistyka
Jonschera (Milionowa 14)
ChiirurgLa 1 laryngo.Jo~la dzie•
Szpital Im. Korczaka
elęca (Armll Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo-twarzo<va
- Szpital Wojewódzki w Zgierzu.
T-0ksykologla - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8).
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska uacJI
orzy
Ratuokowe~o
Pogotowia
ul. Sienkiewicza 13~, tel. 666-66

ł>ZIENNIK LÓDZKI nr 189 {7161)

~

łł'szqstko

o UJOdz ie
Na ten temat
w środę, u bm,
przez NTU 303-04
w go.dz. 10-11.30
S naszymi Czytelnikami
. rozma.wiać będą
dziś,

MGR JANUSZ ŁAZURSKI
z-ca dyir. Zjedn. Przed.
Go.sp. Komu..'1alnej w Lodzi,
DR IRENA KULARSKA
kier. oddz. badań laboratoryjnych działu epldemiologiL
S tacji Sa.n.-Epld. m. Lodzi
i INŻ. LECH DZIEKAN
kier. laboratorium
d zia łu higieny komunalnej
Stacji Sa.n.-Epid. m. Lodzi

e
e
e

Bilans. wody

;,Wraz z gorącymi pozdrowieniami chcielibyśmy przesiać inI
pracy
dotyczące
formacje
naszego kola na
działalności
Obozie Naukowym w Sieradzu.
problemem zasię
Zajęliśmy
trudnienia osób dojeżdżających
do pracy w Sieradzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym, które
prnb)em ten zgloo'lo do ogólgiełdy zorganizowanołódzkiej
nej przez ZSP i zainteresowane
instytucje.
Dojazdy do pracy w budownictwie

powodują

Co sią łepiei o.płuco ID.r.iśd9-RadiOdMll
hotele czy do1ozdy? „ ..•. ll .~~~... ·· „„„.„M""'"""· „.„„„
-

szereg nieko„

rzystnych zjawisk natury ekonomicznej i społecznej, ktore
w znacznie silniejszym stopniu niż np. w przemyśle. Wynika to ze spećyfiki
tego działu gospodarki (sezonowość pracy, permanentny brak
do pracy, zmienność plarąk
ców budów itp.).
występują

Jak oczyszczać wodę
Woda nasze i!:d.rowie

DPOWIEDZI ·

O REDAKC31

CZYTELNICZK A: PoJat Pani pracy upły
dopiero w
patdzierniku,
wa w
tym mies iącu nabywa Pani udo 26-dniowego ui;loprawnień
pu. W sierpniu zakład nie może udzielić Pani urlo.pu w wymiarze _wyższym niż 20 dni. (h)
' STAŁA
nieważ 10

problem dojazdów
do pracy nie był w literaturze
ekonomice budowpoświęconej
nictwa wystarczająco eksponowany, prace badawcze mogą
stać się ciekawym przyczynkiem
do badań nad tym problemem.
wytypowany
został
Sieradz
przez Komisję Planowania przy
Radzie Ministrów (jedno z trzech
miast województwa), jako ośro
dek intensywnego uprzemysloPonieważ

wienia w

najbliższej

przyszloś-

ci.

Ze względu na rolę jaka, odgrywa budownictwo w procesie
industrializacji oraz ze wzglęSieradzkie
że
du na fakt,
Budowlane
Przedsiębiorstwo
budozmouopolizowa lo prace
także
wlane w powiatach, a
prowadzi swą działalność w są
badania
powiatach,
sied11ich

niel<tóre
radzu,

przeciwlto
- ,,Nawołujecie
.. znlcc>;ulicy, apelujecie o aktywwalce z
ność społeczeństwa w
krytykujecie
chuligaństwem,
wywobec
<>bojętność
I
bierność
na
się
r<>zgrywających
darzeń
naszych oczach,, wzywacie cło pozła,
tępieniu
w
m1>cy wladże
jaki był odposluchąć
proszę
zew na mp.je interwencjeu.
T·u czytelilLk, który zadzwo.nil
do redakcji. Po pqeczytaniu artykuŁu pt. „o zaplec7.e spolecznej odwagi" dal :nam takle
p rtY klady:
W posesji , nr 12 p.rzy al. }: Dywizji, o•k. godz, 12 w :nocy roz.le- .
~ krzyk.i b i.tego
się jęki
gały
przez ojczyma kalekiego chłopca.
N\e było to po.raz p ierwszy.· Lnterwen iowali sąsiedzi, za.powiadając, że jeżeli nie przesta!llie się
milicj~.
zawiadomią
znęcać
Od:pow iedzial im brutalnie, że
mo~ą mu "magwizdać" ...
Nasz Czytelnik zatelefonował
rano do TPD. Kto jak kto - rozum1>wal ·- ale instytucja poopieki
wołana do sprawowania
nad dziećmi na pewno zajmie si<;
tym przypadkiem. Przyjęła telefon Jakać. panij- w.ysluchala i
odp<>wiedziala: niech pan zawiadomi o, t~lll , prokurątąrę„.
- Proszę ml odp1>wledzieć
kontynu-0wał rozm1>wę z redaczy czło
kcją nasz Czytelnik wiekowi nie opadają ręce7 Toż

i odzew

chyba ona - reprezentantka instytucji opiekuńczej nad dzieć
mi powinna przejąć dalszy ciąg
działania. Stamtąd powinny pójść
do pro kuratora czy
sygnały
gdzie indziej. Stamtąd powinnl\
pójść ekipa na miejsce i zbada<'
całą sp.rawę.

przykład: Czytelnik dwa
miesiące temu po i nformował te-

Drugi

lefonicznie

przed

że

milicję,

~sp.om~ianą wyżej posesją blje
się grupa clrnliganów.
- Czy pan oberwał? - zapv.

taino go.
- Ja :nie, ale oni się tłuką I
nie wiadomo co z tego wyn!.kn!P.
- Niech pan siedzi cicho, a
oiO.i ńiech sobie lby urywają
paella końcowa decyzja.

•••
i instytucje niech dazają pr-zyklad społeczeństwu z redakcją
rozmowr,
kończył
nasz Czytelnik. Niech aktywno.ść
społeczna spotyka się z należy
tym odzewem, z przy .Jęciem wezwania, z załatwieniem, z na„
ty~hmiastową reakcją. W przeci.wnym razie wszystkie apele
trafiać będą w próżnię, bo sionie ma warW() bez p~krycla Władze

tości.

I to byłby chyba cały komentarz do opisanych wydarzeń.
(Z. Tar.)

zaklacly pracy w Siezorganizowaliśmy

sp1>tlrn ń sportowych, . a

szereg
dzięki

przedsiębiorstwa, w
którym prowadziliśmy badania
jedną z niedziel spędziliśmy na

uprzejmości

wycieczce w

Jurze Krakowsl<o-

Częstochowskiej. W czasie trwaprzeprowadziliśmy
obozu

nia

społeczną

pracę

boisku

na

przyszłym

sportowym•'.

UCZESTNICY OBOZU
.
dojaztcrnat
prffwadzone na
NAUKOWEGO W SIERADZU
dów do pracy będą praktycznie
---------..
u
przedsiębiorstw
przydatne
Zakład ma ambitne plany dal-

Komunikat ,Jotka''

szej mechanizacji pracy, rozsz<'-

Nawoływania

rzcnia zdolności produl<eyjnych ,
a tal<że przejścia na pracę dwuWszystko to lączy
zmianową.
się z koniecznością zatruclnicn1a
pracowników,
iloś c i
większej
odpowiedniego szkolenia ich i
robotniczych,
hoteli
budowy
które mają ustabilizować kadrę.
Analiza dojazdów do pracy ma
wykazać niekorzystne skullti tP·
go zjawiska,
mniejszyć

które

budując

możn'a

po-.

hotele robot-

Sportowy
P. P. Totalizator
w zakładach
że
zawiadam ia,
z dnia 7-8 ,;ierppiłkarskich
nia 1971 r. stwierdzono:
34 roz\\iązania z 13 trafieniami - wygrane po 5.673 zł
589 roz wiąza ń z 12 trafieniami
wygrane po 327 zl
4.400 rozwiązań z 11 trafieniami - wygrane po 43 zł
19.927 r ozwiązań z 10 trafiewygrane po 9 zł.
niami -

nicze.
Generalnym celem obozu jest
ekonomiczny ~h
przebadanie
strat wynikających z racji i&too
riienia zjawiśka · dojazdów
pracy, na podstawie analizy po·
doj eżdżaj ą ·
równawczej osób
cych i miejscowych. Na podsla·
W zakładach Toto-·L otka z
wie badań chcemy udowodni.'
dn ia 8 sierpnia 1977 r. stwierlub obalić tezę, że lrnszty za•
dzono:
trudnienia robotników doje żdża 
5 traf. pre3 rozwiązania
Jących do pracy dają tak nie·
miowymi - wyg·rane po a22.675
korzystne ZJawiska, że lepszym
hotebudowa
jest
zł
roz wiązaniem
li robotniczych ze względu na
244 rozwiązania z 5 traf. zwyniższe koszty i większą stabili··
klymi - wygrane po 10.114 zl
kadry.
zację
15.605 rozw iąza ń z 4 trafleW badaniach uczestniczyło 20
n iami - wygrame po 237 zł
nasza
studentów. Działalność
nie ograniczała się jedynie do
228.599 rozwiązań z 3 traflepracy naukowo-badaw czej. W
niaml - wygrane po 16 zł.
czasie obozu - od 1 do 14 lip1. VII. 1971 r. ca br. - tj.
14. VII. 1971 r. przeprowadziliś
my wiele spotkań, między innymi z przewodniczącym Prezydium pq.wiatow;ej. ~ady Narodo·
wej w Sieradzu tow. J. Janikowskim. Usytuqwauie Sieradza
w pobliżu rzeki Wa.rty po~wo
lilo nam także odpoczywać ogniska. Chodziliśmy do
plaża,
miejscowych kin, zwiedziliśmy ~

. * .•

~''~~~,~~~~~~~"~~~~~~,~~

PRZEŁOŻYŁ:

K. ZARZECKI

.L Ż~by panu pokazać, jak pan kręci
l}t)wróz na własną szyję - jął perswadozademonstruję panu wasze
wać Tragg ,
wlasre . pokwitowan.:e..
Otworzył torebkę i wyjął kwit podpisany
imieniu Perry Masoną",
„D.ella Street
a stwierdzający odbiór ho·norarium w goświadczone
tówce 1 za wszystkie usługi
przez Perry Masona .w sprawie Regii:
kontra Bartsler.
·- To pan•i podpis? - zapytał Delię.

w

-Tąk.

:...:.. WJęc jednak miała roo~czenla wobec
Heleny Ba,rtsler?
-Nie.
Tragg się zniecierpliwił.
- Przecież mam tu czarno na bia-.
łym.„ . A-a ,! Wobec jej męża?
- Nie, mąż nie żyje.
- Więc wobec kogoś z rodziny?
-·Może.

- Usłużny pau jak diabli!
- Nie podoba mi !>lę pański ton.
- Ile pan uzyskał odszkodowani a?
- Nie przypominam sobie.
- W torebce je.s•t półtora tysiąca
oświadczył · Tragg.
J.\.1~son sk~itową.ł to milczeniem.
po-iviedzial
·- Teraz, gdy nie żyje pan pewno
będzie
Tragg szwstko chciał dojść. kto ją zamordował?
- · Więc to mQNlerstwo?
.Jasne. Dostała kulkę . w
śliczn-ef: blond · główki.
-

sam

tył

-

Oczywtiście, zrobię,

co w mojej mocy

powiedział Mason.
Tragg westchnął i rzekł

z nie ukrywaną

fryta<: ją:

was para.
- Nie ma co, dobrana z
A teraz zjeżdżajcie stąd! Może później
do was wpadnę. Na razie nie sterczcie
mi tu dłużej. Jazda!
Mason zawrócił wóz szerokim łukiem
i ruszył z powrotem wzdłuż bulwaru
San Felipe. Milczał pogrążony w myś
lach i Della powstrzymała się od pytań
i komentarz y. D eszcz padał coraz gęściej
i wymarły bulwar połyskiw ał w świetle
reflektorów jak mokra betonowa wstę
ga. Dopiero skręciwszy w ulicę, n.a której mieszkała Della, Mason odezwał się:
pojechali
Gdybyśmy
- Biedna mala!
z nią, to kto wie.„ Tak, Della, adwokat
nie może zadzierać nosa. Powinien zaws ze pamiętać, że jest tylko kółkiem
machinie wymiaru sprawiedliwości,
w
Kiedy w grę wchodzi ludzka krzywda,
nie ma spraw dużych i małych. Bezprawie, to choroba społeczna. Boże, jak ja
sobie pluję w brodę, że nie zgodziłem
się z nią pojechać!
- Niewykluczon e, że ty byś teraz le·
żal na tym deszczu, twarzą w błocie.
- Trudno. To ryzyko, na które trzeba być p'rzygotowany m. Kiedy człowiek
zaczyna myśleć tylko o bezpieczeństwie.
; cofa się przed ryzykiem, boi się żyć,
-

-~ "

PROGRAM

Dobranoc, szefie,

Po drugiej stronie ulicy roo:legł się
natarczywy dźwięk klaksonu, po czym
otworzyły się drzwiczki samochodu i na
jezdnię wyskoczyła niewyraźna sylwetka. W strumieniach deszczu puściła się
biegiem w ich stronę.
ostrzegła
póki czas
- Zmykaj,
Della. - Pewnie jakaś klientka. Czekała na mnie i.„
Do zo·
odparł Mason. - Racja baczenia.
- Do zobaczenia.
ruszył
· Mason zatrzasnął drzwiczki
szybkim zrywem. Biegnąca kobieta zatrzymała się na jezdni, zamachała rozpaczliwie ramionami i podniosła twarz.
Reflektory oświetliły ją na moment,
z ciemnosc1 sm1ec pod
wydobywając
prawym okiem. Mason jednym ruchem
przekręcił kierownicę, podjechał do krawężnika, zgasił motor i reflektory. Ledwo zdążył otworzyć drzwiczki, podbiegła
Diana Regis.
- Och, kamień spadł mi z serca! Tak
się cieszę, że pan jest. Już się bałam,
że pan nie przyjedz.ie. Czekam tu Bóg
wie jak długo. Ale powiedziano mi, że
panna Street wyszła, a ponieważ obiecała się ze mną spotkać ... Rozumie pan.
Chociaż musi być już strasznie późno.
Zegarek mi zamókł na tym de3zci:u
i stanął.
Mason rzucił Delli ostrzegawcze spojrzenie.
- Ma pani do mnie interes.
- Tak, chcę pana ze sobą zabrać.
Oczywiście, jeśli pan się zgodzi.
- Dokąd pani się wybiera?
- Na bulwar San Felipe. ·

- sama?
- Mam się
Danville.
- O której?

spotkać

z

Mildred

„Opinii" - o czym

wiedzieć

"rar

to. 19.20 Dobry wieczor - zaczyna.my. 19.30 Koncert chopi20.30
20.00 Dzien.rii.k.
nows.ki.
Taneczny kwadrans. 20.45 K.ronika sportowa. 21.00 „u dobrych
rolników". 21.15 Chwila muzyki.
Ro·zmowy o wycho•"1a21.20
kulKaJejdoskop
21.30
:niu.
Muzyka s.taro22.00
turalny.
pols.ka. 22.20 KwadraJls dla poTaineczme pas z
wa.żnych. 22.30
23.00 II wydanie
Budapesztu.
dzienni.ka wieczomego.
PROGRAM Il
9.30 W lad. 9.35 „Posmarujesz,
czyli sto odto poj edzies.z" mian olejów. 9.50 Muzyka ludoSkoczne
10.1-0
wa Kraju Rad.
melo.ctie. 10.25 Rozmaitosci literacko-muzyczn e. 11.2~ Z muzyki
klasycznej. 12.05 z kraju i ze
śwla.ta. 12.25 Jerzy Fr. Haendel,
12.45 „Kol12.40 Komunikaty.
berg ziemi sieradzkiej" - rep.
13.00 „Oto nadc:ho.ct-z.i słońce" koncert. 13.30 Radioreklama. 13.40
Barona.
Wł.
Opowiadanie
14.00 Wiad. 14.05 Studio Wczasowe nr 18. 15.00 Letmi k<»ncert.
15,40 Muzyka chóralna XX wie16.05 Gorące
ku. 16.00 Wia.d.
rytmy. 16.43 Omówiernie programu. 16.45 Aktua.Lności lód z.kle.
17.00 Aud . dla dzieci. 17.15 Koncert Jla dwa świerszcze i wiatr
w kom Lnie. 17.50 „Konkllrentki
rep. 17.45 Ej raz
Ara.chma" - rewia piosenek 18 10 Radioreklama. 18.20 Sonda. 19.00 Echa
dnia. 19.15 Obronna osada Iwa1nowice. 19.30 Zapowiedź wieczo.ru. 19.31 „Azorek" - stuch.
20.01 Koncert przebojów świa
towych. 20.50 Wiersze T. Nowasewilski".
ka. 21.00 „Cyrulik
22.00 Z kraju i ze §wiata. 22.30
WiadomośC.i .sportowe.
PROGRAM

m

15.00 Waria.t oz; ogłoszemta Marty Miklaszewskiej . 15.10 W
15.30 Ek.sprecieniu przeboju.
sem przez świat. 15.35 N + T
- czyli nowoczesność i technika. 15.50 DYIJlamlczny B lg Band
Thad J()J1ess i Mel Lewisa. 16.10
Program d!Oia. 16.15 Ra.psoctta literacka. ~6.35 600 sekwid „pło 16.45
przebojów.
miennych"
17.00 Eks!M"esem
Nasz rok 71,
17.05 Quodllbet,
przez: świat.
czy!l .co kto lubi.. 17.30 „Pierś
powieść.
cień z .k!rwa wn!Jd.em" Przebój za przebojem.
17.40
18.10 Herbatka przy samowa·rze.
przez świat.
18.30 Ekspresem
aud.
18.35 Mój magnetofCJol1 Piotra Ka ozkowskiego. Ul.OO „Ko.
19.30
lumbowie roczmik 20".
Luisa
świat",
„Cudowny
Armstro.nga. 19.45 Polilt;nka dla
wszystkich. 20.00 Rem i.niscencje
muz.yczne - Mistyfikacja Bacha
- 20.45 Teatrzyk „Zielone Oko"
„Dwóch w jednym grobie"
- słuch. 21.05 Rytm I piosenka.
21.3-0 Studio pod Mi.nerwą. 21.50

{ powiedziała:
- Byłyśmy umówione o . wpół do jedenastej, ale Mildred ·z awsze się spóźnia.
- Mówiła ~ani, że o dziesiątej
wti;ącHa Della Street.
badawczym
Delię
zmierzyła
Diana
spojrzeniem.

TELEWIZJA
PROGRAM I
9.00 Fizyka dla na uczy cieli
Zasada dynami ki Newtona ze
układów odniesiestanowiska
nia - cz. I (W). 9.30 Fizyka
Zasada dydla nauczycieli na.miki Newtona ze stanowiska
układów odniesienia, cz. II (W),
10.00 „Randall i duch Hopkirka" - film seryj ny prod. an•
gielskiej (Kat.). 15.00 Dla mło
dych widzów: Teleferie - FilSmiałych
Festiwal
mowy
Festiwal
„Iva.n hoe" - film
NiewiFilmów Sm lalych
dzialna ręka. 16.00 Sprawozdaw
Europy
nie z 11listrzostw
lekkoatletyce (z Helsinek). 18.20
D ziennik. 18.30 „Gdyby o jeden procent" - p ro.gram ekonomiczny (z Kat.). 19.00 Wiadomości dnia (L). 19.lS Dobran oc
„Pajacyk P ikuś I księżyc"
(W). 19.30 Dziennik (W). 20,05
„Randall i duch Hopkirka" film seryjny prod. angielskiej
ma(Kat.). 20.55 Swiatowid gazyn wydarzeń międzynarodo
„Wesele Amora . i
21.40
(W).
widowislrn muzyczP syche" ne do muzyki Marcello di Ca22.15
(XVIII wiek) (W).
pua
PKF. 22.2'5 Dziennik. 22.40 Kron ika mistrzostw Europy w lekkoatletyce (W). 22.50 Program
na jutro (W).
PROGRAM II
17.35 Program dnia . 17.40 Wal•
po wt.
ter and Connie (34) kursu jęz. ang. 18.10 Nasze ree z
wozdani
Spra
18.30
cenzje.
meczu piłki nożnej Kadra Polska - Zw. Radz. (z Gdańska).
19.15 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.05 Teatr elżbietański z cy21.00
„Dzieje dramatu".
klu:
reW cztery świata strony portaze St. Szwarc- B ro nikow21.40 24 godziny, 21.50
s~ego.
K1no Wersji Oryginalnej - film
fab. prod. radz. 23.55 Program
na piątek;

W dniu 8. VIII. 1971 roku po
zmarł
krótkich cierpieniach
Brat i
Mąż,
najukochańszy
Szwagier

S.

t

P.

ZYGMUNT LIPOWSKI
b, dyrektor firmy „Hartwig",
dyr. „Społem", dyrektor C. T.
Biura Spedycyjnego oraz kierownik Ekspozytury PKS w
Lodzi.
Pogrzeb odbędzie się dnia
17 z kall. VIU. br. o godz.
plicy Starego Cmentarza przy
ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają pogrążone w żalu

_______

,_

ŻONA,

SIOSTRY
I RODZINA

'

Wyrazy serdecznego współ
czucia Zonie i Rodzinie z powodu zgonu

0

Z

głębokim

miamy, że
1971 roku
68 lat

żalem

dnia
zmarł,

8

zawiadasierpnia

przeżywszy

S. f P,

MIECZYSŁAW

GRZEGORZEWSKI
mistrz piekarski I cukierniczy
11
się
odbędzie
. Pog~zeb
s1crp01a br. o godz. 15,30 z kaplicy Starego Cmentarza przy
ul. Ogrodowej,
ZONA, CORKA, SYN, nieobecna w kraju SIOSTRA i
RODZINA
Kol. KRYSTYNIE MARSZALEK. serdeczne wyrazy współ
czucia z powodu śmierci

OJCA

Roześmiała się

$21)

Dobranoc,

tam

10.00 Wiad. 10.os . Disneylan d.
10.25 Kompozy·tor tygod.rua
F',r. Schubert. Il.OO Lato z rad iem. 12.05 z kraju i ze ~wia
12.25 Melodie· i° rytmy . dla
ta.
wszystki.ch. 12.45 Roln iczy kwa-.
drans. 13.00 Muzyczna wyc1e"zka w gory. 13.20 Swojskie melodie. IJ.40 w 1ęcej, lepiej, ta14.00 Reportaż literacki..
niej.
14.20 Wielcy anysci wspólczes15.00
scen operowych.
nych
Wiad. 15.05 GocizLna dla dziewchłopców. 15.55 TransmiCLąt i
sja z Mistrws.tw Europy w Lekkiej Atletyce w Helsinkach . 16.JO
P opoludme z mlodoscią. 11.ao
Transousja z Mistrzostw Europy
w Lekkiej Atletyce w Helsinka eh
18.20 Wiad. 18.25 K01ncert życzeń
18.50 Muzyka 1
Studia Rytm.
aktualności. 19.15 z wydawn ictw

dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - Enrico Macias. 22.15
jazzu. 23.0Ó
Trzy kwadranse
N1ezapomnia.ne recytacje - Tadeusz Łomnicki. 23.05 Muzyka
koncert rozrywkowy.
nocą
23.50 Na dobra.noc śpiewa Gino
Paoli,

składają:

DYltEKCJA, RADA ZAKŁA
DOWA, PODSTAWOW A ORPARTYJNA
GANIZACJA
ORAZ PRACOWNICY ŁODZKIEGO ZJEDŃOCZEN1A
HAN.
PRZEDSIĘBIORSTW
ARTYKUŁA!IU
DLOWYCH
PRZEMYi
I
SPOZYWCZYM
SŁU GASTRONOMI CZNEGO.

(Dalszy ciąg nastąpi)

STEFANA KUSIA
kierownika

b,

Odzieżowej

„Lodzianka"

technicznego
Pracy

Spółdzielni
składają:

ZARZĄD, RADA SPOLDZIELNI, POP PZPR, RADA ZAKŁADOWA oraz PRACOWNICY

dniu 8. VIII.

W

1971

roku

przedwcześnie przewodRewizyjnej
Komisji
niczący
Klubu SportoSpółdzielczego
\vego „Start", zasłużony \Vieloletni działacz, prawy Czlowieli:, nieodżałowany Kole ga,
Odznak ą
Złotą
od::naczony

zmarł

Zrzeszenia Sportowego „Start".
. Tow.

STEFAN KUŚ
Wyrazy serdecznego współ
czucia Rodzinie składa
ZARZ L\ D, KIEROWNICTW O,
ZAWODNICY i PRACOWNICY SKS „START"
W dniu 9 sierpnia 1971 roku
o godz. 8 rano odeszła ode
najukochańsza
moja
mnie
Matka i jedyny Przyjaciel

S. t P,

STANISŁAWA

BARTODZIEJ SKA
przeżywszy lat 80
,
o czym zawiadamiam

JANINA BARTOI>~IE-JSKA
CZAYKOWSKA .
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