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Premier

P. Jaroszewicz
stwierdza konieczność
modernizacji bazy prasy i szerszego uwzględ
nienia potrzeb zawodowych
środowiska
dziennikarskiego
13 bm. prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz przyPrezydium zajął delegację
rządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich a
przewodniczącym ZG SDP Stanisławem Mojkowskim.
W spotka.niu uczestniczyli:
podsekretarz stanu, rzecznik
Janiurek
Włodzimierz
rządu
i dyrektor generalny Urzędu
Rady Ministrów Wiesław Waniewsk!.
W toku spotkania przewodZG SDP Stanisław
niczący
przedstawił dzla·
Mojkowskl
łalność I zamierzenia środowi
ska dziennikarskiego w śwle•
tle zadań, jakle stawia partia
przed prasą, radiem l telewiOmówione · takte zostały
zją.
wnioski wypływające s VDI
Zjazdu Stowuzyszenia Dziennikarzy Polskich, a zwłaszcza
informacji prasoproblemy
wej, rozwoju bazy technicznoprasy, radia l
materiałowej
telewizji, jak td sprawy zaśrodowiska dzienniwodowe
karskiego.
Premier Piotr Jaroszewicz
podkreślil wysoką rangę prasy i dorobek polskiego dziennikarstwa, które swoją postadziałaniem
1 twórczym
wą
realizacji odpowiedzialsłu:!;y
nych zadań, stojących przed
krajem.
Piotr Jaroszewicz stwierdził
celowość opracowania programu modernizacji prasy polskiej, ze szczególnym uwzglę
dnieniem Jej bazy technicznomateriałowej, Jak równie:!; potrzeb zawodowych środowiska
dziennikarskiego.
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Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza przybył 13 bm. do Polski z wizytą przyjaźni przewodfederalnego CSRS, Lubomir Sztrougal.
Serdeczne powitanie premiera zaprzyja:tnionej socjalisty•
cznej Czechosłowacji nastąpiło na lotnisku Okęcie. Bezpośrednio po przybyciu do Warszawy L. Sztrougal złotyl wie·
nlec na Grobie Nieznanego żołnierza. Tego dnia w siedzibie Rady Mlnlstrów odbyły się oficjalne rozmowy polsko·
cna zdjęciu)
czechosłowackie.
KC PZPR
W godzinach popołudnie>wych I sekretarz
Edward Gierek przyjął przewodniczącego rządu federalnego
CSRS - Lubomira Sztrougala.
Premierzy Polski l CSRS podplsall w piątek protokół
Wieczorem Piotr
o współpracy gospodarczej obu krajów.
Jaroszewicz podejmował obiadem Lubomira Sztrougała.

niczący rządu

Danuc.i.e Jaworskiej, która w rzucie oszczepem
miejsce, a
plerws:i;e
'lldobyła
tym samym pierwszy złoty medal dla Polski. WaJka o to eenne tro.feum trwala niemal do
trudnej
tej
chwili
ostatniej
konkurencji.
po-nadto
mieliśmy
Wczoraj
wiele momentów przyjemnych,
ale 1 nie brakowało, jak w poprzednich dniach, sporo rozczall'OWań.

przede wszystkim
Zawiodła
ll'ekord!l:!stka Polski w rzucie
Gryziecka. Liczylioszcz.epem
śmy, że w najgorszym wypad-

w

Rębacz

finale

W rozegranY'Ch wczoraj eliminacyjnych biegach na 3.000 m
z przeszkodami nasi reprezeni Maranda w
Rębacz
tanci:
seriach zajęli czwarte
swokh
m iejsca i tym samym zak.valldo niedz!.elnego
się
fikowall
b ieg u finałowego. Maranda uzyskal czas - 8.32,0, a Rębacz
- 8.33 ,4. Najlepszy czas uz:;sldał
8.29,8.
Susojew (ZSRR) -

=n

Sekretariat KG PZPR ocenił
w rolnictwie, stan bhp, organizacją
kolonii, przebieg r~zmów z człon~ami partii

sytuacją

Na

pocz~tku

charakteryJaki sprzyja
dobry
Ich
st<>sunkl,
zuje teklimat
intensyfikacji w ka:tdeJ dziedzinie - politycznej, społecznej,
gospodarczej i kUlturalnej. Z
takiego właśnie stanu rzeczy
merytoryczne treści
wynikają
obecnej wizyty, której celem
jest dalsze pogłębienie współ
pracy między naszymi pań
stwamL Lety to w interesie
Pe>lski i CSRS, a zarazem przyczynia się do umacniania z;warcalej wspólnoty państw
tości
socjalistycznych. A dotyczy to
- dodajmy - r<>wnle:I; szere>ko
rozumianej współpracy gOłlpo
darczej I naukowo-technicznej,
która jest kt>rzystna dla obu
krajów I stanowi Jednocześnie
wkład w realizację postanowień
ostatniej sesji RWPG.

interesowane

dyrekcje

resorty,

wszystkie oprzedsiębiorstw I
poświęcuy
związkowe
gniwa
tym tak ważnym dla ka:tdeJ
załogi problemom więcej łrosld

i

zaln teresowanla.
Sekretariat KC wysłuchał In•
formacji o organizacji l przebiegu w br. kotonll letnich 1
innych form wypoczynku mlo•
szkolnej. W wyniku
dzle:l;y
przeznaczośrodków
wzrostu
nych na ten cel przez państwo
i zakłady pracy, liczba miodzie•
(Dałszy ciąg

na

m-.

2)

440 MW
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Jak już :!Jnfonńowallśmy, Prezydtum Rządu podjęto decyo budowie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.
reaktorów w tej elekUruchomienie jednego lub dwóch
przewidziano na lata 1980-1982.
trowni o mocy 440 MW
W następnych eta.pach budowy zamierza się Instalować blo·
ki o jeszcze większej mocy.
Budowa elektrowni jądrowej w Polsce będzie prowadzona
przy ścisłej wspólpracy & ZSRR 1 w opere.i.u o do.itawy radzi-ecklch urząd.zeń.
(Dalszy ciąg na str. 2)

zję

Zaspokajanie rozbudzonych potrzeb * Wy.o
*korzystanie
czasu wolnego
* Komercjalizacja kultury
zwiększającego

Mamy

coraz

więcej

ludzi ze

wyksz.talwyższym
ceniem, coraz więcej c~ytamy,
procent mieszcoraz wyższy
kańców posiada radio l telewi~
średnim

stwierdza,

Iż

biorąc

za podstawę uchwały XXV sesji RWPG, należy dążyć do dalszego pogłębienia i doskonalegospodarcze)
w,spółpra cy
n~a
0
w kiemiędzy PRL i CSRS powiązania
ściślejszego
runku

"

Europy

ku zdobędzie ona brązowy medal.
Ambitnie biegi J. Werner w
finale na łOO m, broniąc tytułu mistrza Europy z Aten, ale,
. niestety, zajął on dopiero trzecie miejsce.
a
Liczyliśmy na Straszyńską,
medal
brązowy
tu tyrnczMem
(Dals·zy ciąg na ~r. 2)

produkcyjnych i
naukowo-badawczych obu krajów.
Protokół dotyczy m. In. ustaleń w zakresie wymiany towarowej I koordynacji perspektYgospodarki
roŁwoJu
w!cz.nego
obu krajów. Strona czechosło
wacka wyraziła m in. zainteresowanie współpracą w rozbudowie polskiej bazy pallwowoenergetycz.nej. Opracowane ma. ją też być wnioski w sprawie
rozszerzenia wspótpra.cy p.rzehubniczych obu kramysłów
jów, uwzględniające mo:t-J!wości
przeprodukcyjnej
Integracji
myslu hutniczego okręgu o.
strawsklego I woj. katowickiego,
potencjałów

Wizyta przyjatnł przewodniczącego rządu federalnego CSR'!;
jest kolejnym ważnym krokiem
rozwoju naszych stosunków 1
bratnią Czechosłowacją. Ba.rdzo
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Soiqcy rycerze czy

i

zo.r. Blisko 9 mln osób odwiedza rocznie muzea„ ok. 18 mln
wtdzów gosz.czą rokrocz.nl.e teatry i placówki muzyczne, Fakty
te wska7Jują na zasięg awansu
kulturalnego społeczeństwa rów
noc-ześnte jednak stwarzają nowe problemy, z których najjest sprawa w!a·
ważniejszym
nowo
zaspokajania
śclwego
rozbud.zonych potrzeb 1 zaintekulturalnych.
resowań
O stanie badań nad tymi zaga.dnleniami - teraz i w przyinformuje kierownik
szłości sekcji badań przemian kultury
Instytutu Fll<nospołeczeństwa
PAN doc. dr
tii l Socjologii
Ka.zlmiem żyguJs.ki.

lak

Odpowiedzi na to pytanie
zarówno mllie>ny romaszerują
daków dziarsko
cych latem na ten szczyt, Jak
z karpackiego
specjaliści
l
Geologiczoddziału Instytutu
nego w Krakowie. Pierwsi zasłuchani w bajania tatrzań
przewodników tropią
skich
przy
rycerzy",
„śpiących
czym zdarza się, :l;e pod WP]Y·
wem wzmocnionych napt>jów
- niestety - sami po drodze
mocniej zasypiają, niż legenDrudzy
darni wojowie.
skrupulatnie oglądają katdy
kamień l coraz głębiej wler•

Chodzi przede wszystkim o
powstapoznanie mechanizmu
wania nowych potrzeb, co wią
że się z pojawianiem się cora~
nowych
to nowy>ch urządzeń,
nowych
zjawisk kulturowych,
kierunków I sposobów spędzaBędziemy
nia wolnego czasu.
odpowiedt
się staraJI znaJeźć
mechana pytanie, jaki jest
nizm wprowadzania nowości, w
jaki sposób proponowane przez
organizatorów,
g1'tlpy twórcze,
mecenMów i wszystkich animatorów życia kulturalnego nowe środki i nowe potrzeby
są akceptowane, w ja.ki sposób
utrwalają się lub są odrzucane. Jest to zagadnienie kapitalne, dotyc-zy bowiem szerokiej
poczynając od
sfery zjawi.sk,
kultury materialnej, a k.oń:nąc
na zagadnieniach postaw 1ilozofioznych.

J'ak

jut

Informowaliśmy,

za-

prace nad projektem
nowego prawa lokalowego. Ml.
Gospodarki Komunlsterstwo
nalnej przekazało projekt 1,1stawy do publicznej dyskusji. Ja!C
wynika z sygnałów, zapowiedziane zmiany w przepisach
kończono

ropy naftowe i?

cą tak:te ku rado~cl zakopiań•
skich wczasowiczów, którym
sposobem zafundowali
tym
obfitą termę. W skrytości ducha marzą jednak ciągle o ro•
ple!

Dr w. Sikora, szef karpackiego oddziału Instytutu Geologicznego, przeniósł się ostatnio z Tatr w Pieniny. Tu
geologtcz I Y
widzi
bowiem
do całych Karpat klucz
górskiego pasma, które do117 lat temu było
kładnie
miejscem narodzin śwlatowe
gll przelhyslu baftowego.

Wyznaczają więc krakowscy
geolodzy liczne miejsca, gdzie
dziurawi się coraz głębiej 1
szybciej góry, by dostać się
do znajdującej się pod nimi
przebędącej
płyty,
równej
dłużeniem tzw. przedgórza zasobnego w boga.te źródła gazu
ziemnego.

A może odpowiedź na tytUle>we pytanie tym razem geolodzy znajdą akurat w Pleni- '
nach czy Jn:!; nawet „po dro- ~
dze" z Kralcowa do Zakopa- ~
nego. Daleko Jednak od Gie- 11.
~
wontu· i bal'dzo głęboko.

lokalowego wzbudziły
ChodZi
zaLnteresowanle.
duże
o te postarnowdenia,
zwłaszcza
które rozszerza.ją zasadę wyłą
czeń spod publicznej gospodarki lokalami, wprowadzają moodzyskiwania lokali
żliwości
użytko
zajętych przez Innych
wnlków oraz ułatwiają wymiaprawa

mieszkań.

Niestety, ograrntczony nakład
wydrukowanego na powielaczu
projektu prawa lokalowego nie
Ministerstwo
zaspe>k<>lł potrzeb.
Gospodarki Komunalnej przedo wojeustawy
słało projekt
wódzkich rad narodowych, te
z kolei mają je przekazać radom powiatowym. W każdym
pe>wlecie może się j !!'Cinak z.nazasadzie tyllco jeden
w
leźć
co jest
egzemplarz projektu,
stanowczo za mało. Pewną liczotrzymała
egzemplarzy
bę
CRZZ, która zamierza zorganizować dyskusję nad projektem
w niektórych większych za.kła
da·ch pracy.
Wydaje się, że wobec dużego
zainteresowania należałoby wydodatkowo większy
drukować
projektu prawa lokalonakład
wego, dostarczająa go do księ
garń prawniczych. W ten sposób obywatel będzie mógł naj.
łatwiej zapoznać s i ę z projektem usta.wy. Ministerstwo Gorozważa
spodarki Komunalnej
też

PrzedmJ..otem badań jest teł
sprawa cykliczności życia kulturalnego, które nie ma przenie
ciągłego.,
ciet charakteru
przejawia się jedynie w formie
stereo.t ypowych, copewnY'Ch
dziennych funkcji.
widzenia pO.Utyld
Z punktu
rytmu
lculturalnej i ogólnego
największe
tycia kuJturalnego,
znac-zen!e będzie miało skrócenie czasu pracy. Doświadczenia
krajów kapltallstyczzarówno
ny>eh jak 1 - co ma dla nas
sąsiednich
wagę
8'2iCzeg6.Jną
jak
socjalistycznych,
krajów
CSRS i NRD - uczą, że oz.naza•
wzmożenie
cza to ogromne
społecznego na
pootrzebe>wania
(DalS'zy ciąg na

str. 2)
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Przedstawiamy
iułrzeiszq

projekt „Panoramę"

nowego prawa lokalowego?
nę

źr6dła

się

upowszechl nić

Taiemni ce ·Giewon tu
szukają

Marand11 I

'WJOlL1f.sCR

PRZEMIANY KULTURALNE WPOLSCE

mistrzynią

chwilę

*

ato!"owa
Wizyla premiera CSRS Ete~trownia
inwestvc 1q

w rzucie oszczepem
Tę

wm:e

mtCPWY ~

posiedzeniu Sekretariatu
Na
KC PZPR w dniu 13 bm. wyInformacji o aktualsłuchano
nej sytuacji w rolnictwie. W
trakcie obrad de>konano wszechstronnej oceny przebiegu prac
oraz przedsięwzięć
:!;niwnych
pe>dejmowanych w celu łago
dzenia skutków suszy.
kolejnym punkcie obrad
W
Sekretariat KC zapoznał się z
przez CRZZ Inprzedstawioną
o sta.nle bezpleczeń·
formacją
stwa I higieny pracy w zakła
narodowej.
gospodarki
dach
Uznano za niezbędne, aby za-

Pogleblenie wsp61Dracy

Pierwsiv zloty medal w Helsln1cach
--------------------------------------------------

Dąbrowskiego.
zawdzięczamy

Nr 192 (7164)
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doczekaliśmy się,
Nareszcie
w czwartym dniu mistrze-siw
Eure>py na
lekkoatletycznych
ol!mp.!Jskim stadionie w Helsinkach odegra.ny został Mazu~ek
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Cena 50 gr

A

W. Kozdra

O. Jaworska

n

~

W Delhi polnforao1Jano ołt·
cJalnie, te prezydent Indii v.
V. Girl ratytlkowal układ o
pokoju, przyja:tnt l wspólp~acy
między Związkiem SocJaUstyczRadzieckich I
nych Republik
p0dplsany
Indil
Republiką
9 sierpnia br.

Prezes Rady Ministrów mianował mgr Władysława Kozdrę
podsekretarzem sta.nu w Ministerstwie Leśnictwa l Przemysłu Drzewnego.

a.:P'
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Rady Najwy:l;szeJ
Prezydium
ZSRR ratyfikowało radzleckolndyjskl układ o pokoju, przyja:tnf l współpracy podplaany 'Ił'
Delhi 9 bm.

lełnictwa

=to="

premierzy CSRS i PRL podpisali w Warszawie protokół o współpracy gospodarczej
Premier P. Jaroszewicz przyjął Prezydium ZG
L. Sztrougal został przyjęty przez E. Gierka
Sekretariat KC PZPR omówił ak~ualoe problemy krajowe
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Organ KP USA krytycznie ocenił
W Belfaście zmarła kolejna ofiara ostatnich rozruchów
kilkoma dniami
przed
udzielony
Times",
York
„New
dla
n-laia
wywiad. Czou ·c

•••

Ratvf1kacia układu =-=
ZSRR-Indie

wiceministrem

m

możliwość

•

o

KORESPONDENC.JE
•
graniczne.

za.

mENA DRYLL publi•
kuje szkic pt. „Podejrzana
podejrzanie".
ANDRZEJ JóZWIAK
•
w „Paradzie Gwiazd" powraca jeszcze raz do meczu
ŁKS

-

Wisła.

„PANORAMA TYGOD•
NIA" - komentarz do wydarzeń w Irlandii Północnej.
„NIE ODKRYTA TA:,
•
JEMNICA III Rzeszy".
Dr A. CZAŁBOWSKA
jak walczyć z chrapaniem.
IGNACY KRASICKI
•
donosi o ·burzy w Watykanie.
POZA TYM W NUME·
RZE: krzyżówlw., horoskop,
WŁODZIMIE
humoreska
RZA MITINA, „Wzrost na
zamówienie" i wiele innych
atrakcji. Jest co CZ\f'tać i
•

wyjaśnia

oglądać!

JUŻ JUTRO RANO NOWA

udostępnienia

projektu .,prawa" do wglądu
licznie zgłaszającym się zainteresowanym.

MARYNA KRA.J pisze
Picassie.

młodym

W

„PANORAMA"
KIOSKACH „RUCHU"

,

.24

MEKSYK. - w piątek w szpita1lu w Valpa,rai.so (Chile) zmarł
Orella.na
24-letni N. Orella.na.
by! człowiekiem, który najdłu
żej żył z przeszczepionym sercem (od 1 październJ.ka 1968 r.).
Sudańska ACHARTUM.
opubUkowala
gc<ncja Prasowa

Li.blj&ka Rada Re·
PARYŻ, wo.tucyjna wydala w piątek dekret o utworzeniu nowego rzą
du. Na jego czele staną! przewodn i czący rady, pik Kadafi.
WASZYNGTON. - w Białym
Domu odbyło się pod przewodlnictwem prezydenta Nixona posiedzenie krajowej rady obrooy
pośwlęco.ne budżetowi USA na
Dyslrntorok fLnrunsowy 1973.
wano zwlaszcza spraiwę wydatków na cele woj!>kowe. Koleglum połączo,nych szefów sztadomaga si~
bów armii USA
:zmacznego powiększenia budżetu
na.wet o
się
Mówi
wojskowego.
wyasygnowaniu na te cele 83
mld dolarów.
DELHI. - W dwóch dzielnicach Kalkuty wproiwadzona została w piątek godzina policyj.
1na. W różnych częściach miao.raz na jego przedmiea.
sta
ciach zab.ite zosta.Jy tego dnia
Ogólem w Kalkucie
3 osoby.
podczas różnych gwałtownych
lincydentów zabLtych zostało 13
osób, a wiele sklepów i budyn.
ków zostało spalonych.

wiceprzewodniczą
oświadczenie
cego sudańskiej rady rewolu-

Awadallaha, stwierSudań· p r agnie U·
ze
stosunki
dobre
trzymać
Związkiem Radzieckim.
Strun wkłaWARSZAWA.
w
dów pieniężnych lud.naści
PKO osiągną! w d.niu 31 lipca
miliony
533
mi!ia.rdów
br. 109
w tym na książec-z;
zJotych,
kacfi oszczędinościowych - 104
miliomy złotych, na
763
mUlairdy
premiowych bonach oszczędnoś
ciowych - 593 miliony złotych.
KAIR. - Prezydent ZRA, Sadat przemawiając do oflcerów
wywiadowczej i grupy
służby
komandosów egipskich oświad
czy! m. in.. że ostatnie mieslą
<:e bieżącego roku będą decyz Izraedujące dla kontli.k.tu
lem. Prezydent ZRA stwierdzil:
że walka z 17.raelem o wyzwookupowa.nych terytoriów
lenie
jest nieunlkniona.
Włoska służlla oRZYM.
chrony wybrzeża przechwycaa
który zawiepanam~ki statek,
ra! olbrzymi ładunek papie.raprzedmiotem
będących
sów
kontrabandy do Wioch. Włoska
straż przybrzeżna skonfisk.owata
70 mLn papierosów, które miały być przemycone do Włoch.
cyjnej,

dzające,

KROllKI\
,W-łf.P~D"'OW

+

Wc2oraj w Krężelewlcach
pow. Lęczyca kierow<:a „Fiata"
Tadeusz K. na.jechał na KirystY•
1nę M., która raptownie wyszła
zza autobusu. Ko·bieta poniosła

B.

że

śmierć.

+

W Bełchowie pow. LowLcz
Edward W. pomotocykli!>ta
trącil na jezdni 4-letniego Ma.rprzebywa w
Chło·piec
ka B.
szpitalu w Lowiczu.
w Zd.uńskiej Woll na tył
najechał
„Warszawy"
stojącej
motocyklem Jan K., doznając
'Z.la.mania nogi.
O godz. 11.40 w Lod-z;i na
ul. LutomieI-skiej
skrzyżowa.niu
kierowca cieżarowej
i Piwnej
„Skody" Zctzi.Sla.w K. najechał
na dwóch przechodzących m~ż
czyzn. Jeden z nlch. Kazimierz
B. (Piekarska 16) doznał rany
gtowy i wstrząsu mózgu, Przewieziony do szpitala Pogo·towla.
Swiadkowie wypadku pmszeni
WKRD.
są o zgłoszenie się do
MO. ut. w. Bytomskiej 60, p. 11
Lub tel. 516-62.
O godz. 14.55 na s~rzyżo
Wólozańskle·j i żwLrkl
wanLu
8-letru Paweł K. (Żwirki 10 b)
na przejściu dla pies·zych został
ciężarówkę
przez
pott;ąc~ny
Chłopiec domal cięż
IP 2397.
kich obrażeń clala i P•rzewieziony zostal do SzpitaJa im. Kor.=
czaka.
Do Szpitala im. Sonenberga, ze złamanym udem została
przewiezi.cJ,na Kazimiera K. (78
lat), która \vychodząc na jezdnlę zr.a samo.chod•u, wpadła pod
motocykl IM 1915. Wypadek miał
miejsce o godz. 15.40 na ul. Nowot.ki 22.
(Zielna 13)
Zbigniew Ch.
us i fując na Al. Politechnikn. 14
wskoczyć do tramwaju 2'118, upadł na jezdnię, doznając 0 gól·
1nych obrażeń ciala. Przewieziony do szpitala.

Z prac. Sekretariatu

+

KC PZPR

+

w br, z letwypoczynku zwiększyła
n.iego
w porównaniu z
się znacznie
rokiem ubiegłym,
Sekretariat ocenił również dotychczasowy przebieg przepropodstawowych
w
wadzonych
partyjnych rozorganizacjach
mów z członkami i kandydatami PZPR. Rozmowy te przyczynią się do dalszego wzrostu
organizacji partyjaktywności
i wszystkich członków
nych
partii w działalności poprzedzającej VI Zjazd PZPR.

(Dokończenie
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wszelkiego rodzaj u dobra 1 ukulturalne. Wymagać to
sługi
poważnych
zarówno
będzie
organizacyjnych,
przygotowań
jak i nowych koncepcji upowszechnienia.
upowTeoretycznie biorąc,
onową
szechnienie zyskuje
szansę,
gromną
jednak, że
uczą

doświadczenia

jej wyko.rzyjest wcale łatwe.
w systemie wyNiewątpliwie
pozai
szkolnego
chowania
muszą
się
znaleźć
szkolnego

stanie

nie

*

W Dzienniku Urzędowym M.1!'lsterstwa Zdrowia i Opieki
nr 13 z lipca br.
Społecznej
wykaz
ukażal się szczegółowy
opiat za wizyty w gabinetach
lek_arzy prowadzących prywatną
praktykę. Precyzuje on dokład
nie ceny poszczególnych świad
na rzecz paczeń lekarskich
cjentów w zależności od stopnia specjalizacji lekarzy.
I tak np. porada w gabinecie
prywatnym lekarza, za którą
cennika wynosi
według
opłata

SPORT

*

SPORT

*

elementy przygotowania młode
do właściwego
pokolenia
go
zwiększo
„zagospodarowania"
nego wolnego czasu, aby uniktych ujemnych stron, janąć
kie nietrudno przewidzieć.
zarówno wła
Doświadczenia,
sne jak i zagraniczne, wskazują na tendencje komercjalizacji
kultury, która w nowym ukła
dzie staje się bardzo dochodo·
gałęzią

wą

gospoda~ki

na~odo·

wei, jak i poja.wienia się ldei
i praktyk obcych podstawo\vym
ideom socjalizmu. Dotyczy to
przede wszystkim prób przesuważności
akcentów
nięcia
ze sfery
społecznych
spraw
pradukcji i życia społecznego
na sferę zabawy i indywtdualnych tendencji użycia.

„Daily World":

L:zou En-lai zawiódł
Tymczasowy Rząd Rewolucyjny RWP
wywiad, !{tórego
ChRL czou En-lai. _uniedawno przedstawtciedzielał
lowi dziennika „New York Times", Jamesowi Restonowi, organ KP USA, dzlennik, „Daily
World" pisze iż z wywiadu tego wynika, 'że sprawdziły się
obawy tych, którzy uważali, że
celem przyszlej wizyty Nixona
w Pekinie jest zerwanie paryskich rozmów pokojowych na
temat Wietnamu.
piMożna było oczekiw:;ić sze dziennik - że tak .,zażarty
rzecznik antyimperializmu" jak
Czou En-lai da przynajmniej
jasno do zrozumienia w odpowiedz! na pytanie o podróż Nixona do Pekinu. że Stany Zjednoczone powinny zaprzestać ja.
wnego sabotC>Wania rozmów pa_
ryskich w sprawie W1etnamu.
dla
że
postulować,
Mógłby
;,normal!zącji" stosunków chiń
Komentując

premier

sko-amerykańskich

niezbędne

jest przywrócenie pokoju w
Wietnamie na bazie 7-punktowych propozycji Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego.
Minimum tego, czego mógłby
zażądać Czou En-lai, to wycofanie wojsk amerykańskich z
Wietnamu do końca br. Nie zro-

40 zł, może być wyższa o 250
proc., o ile udziela jej samo-1
naukowy
pracownik
dzielny
(profesor, docent), lub ordyna-1
tor szpitala. Te same proJ!>orcje
opłat obowiązują w gabinetach
wszystkich specjalizacji lekarskich, jak również w przypadku prywatnego wezwania lekarza do chorego w domu.
prywatne
za
Nowy cennik
lekarskie obowią-1
świadczenia
zuje z dniem 1 lipca 1971 r.
(wy)
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Syria

nie przestaje pop;erać
fedainów
Premier Syrii, Rahman Chlejfawi oświadczył, że kraj jego
poparcia
całkowitego
udziela
fedainom, Podkreśli! on równoSyria podejmując
iż
cześnie,
kroki przeciwko Jordanii kierowała się przede wszystkim interesem sprawy arabskiej oraz
oporu.
ruchu
palestyńskiego
Odrzucamy - stwierdzi! ChleJwszelkie uregulowanie
fawi bilskowschodnie20.
konfUktu
które nie przywracałoby wszystkich praw narodowi palestyń
skiemu.

Trwa ucieczko
z Ulsleru
w

piątek rano w s:r,pitalu w
Belfaście zmarła kolejna oitara
zbrojnych w Ulsterze.
starć
Jest nią chłopiec, ranny kilka

dni temu w dzielnicy katolickiej, stolicy Irlandii Północnej.
w ciągu ostatnich dwóch lat
w wyniku krwawych starć w
zginęły 83
Irlandii Północnej
. osoby: 13 żołnierzy, 5 policjan-

Ceny pl"ywal nych
porad lekarsk ich

·+
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korzystającej

Przemiany kulturalne Elektrownia atomowa
w Polsce

*

tów i 65 cywilów
W rezultacie interwencji brytyjskiej w Irlandii Północnej,
w ciągu ostatnicll dni 6 tys, opozostało bez dachu nad
sób
głową. Domy ich zostały znis~·
czone, bądź spalone w wymku walk ulicznyc_h. Trwa w
exodus mieszciągu
dalszym
Północnej,
Irlandii
kańców
kobiet I dzieci, do
zwłaszcza
Republiki Irlandzkiej. J;;lotychczas 7 tys. osób opuściło Ulster.

SPORT* SPORT*
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Opracowano już również program budowy w kraju elek·
tro·wni jądrowych do roku 2000.
o obfitych zasobach węgla
Jesteśmy wpra·wdz.le krajem
energetycznego i znacznych zaso.bach gazu ziemnego, lecz
muszą być w przyszłości
paliwa
kanwencjonalne
te
obydwa
zgodnie z tendencjami światowymi - przeznaczone w
większym stopniu na cele przemysłowe. Węgiel stanowi p.rly
tym przedmiot naszego tradycyjnego eksportu.
Fachowcy obliczają, że za 10 lat elektrownie na świecie
niż
będą musiały spalać co najmniej 2 razy więcej węgla
o.becnle - przy założeniu, że 20 proc. mocy a.gregatów prą
jądrowe
będzie na elektrownie
dotwórczych przypadać
paliw płynnych
zużycia
i wodne oraz że tempo wzrostu
elektrowniach ciept.nych
i gazowych w konwencjonaJnych
utrzyma się na obecnym poziomie. W Polsce, gdzie na wo„paliwo" enei:getyczne nie możemy
dę jako poważniejsze
liczyć, zużyde węgla na ten cel będzie za 10 lat dwukrotnie wyższe od obecnego.
Gdyby więc w tej sytuacji przyjąć nawet nierea}ne zatoczasu podwoić wydobycie
żenie, że uda się nam do tego
węgla brunatnego (które w ub. roku wyniosło 33 mln ton
i stanowuo bazę paliwową dla produkcji 37 proc. ogólnej
mocy energetycznej w kraju) - to roczne wydobycie węgla.
kamiennego tylko na potrzeby energetyki musiałoby 11c
1980 r. wzrosnąć co najmniej o 30 mln ton.
Tymczasem w obe.:nym 5-leciu nie przewiduje się więk
szego wydobycia węgla brunatnego i niemal cały ciężar
pokrywania rosnących potrzeb energetY'ki spocznie na wę
Przedstawione zaś kierownictwu part!!
glu kamiennym.
i rządu wstępne prognozy bilansu pal1wowo-energetyczneg: i
wydobycia węgla
Polski do r. 2000 wykazują, że przyrost
po 1980 r. - mimo zwiększonych znacznie na ten cel środ
ków - nie będzie w stanie po~rywać w pe.Jni wzrastające
go zapotrzebowania energetyki na to paliwo.
W tej sytuacji budowa elektrowni jądrowej stala się ko•
a decyzja w tej sprawie podjęta została we
niecznością,
właściwym momencie. W tym samym zresztą kierunku idą
inne kraje RWPG. w NRD uruchomiono już pierwszy reaktor jądrowy do produkcji eńergli elektrycznej; w 1975 r.
Czechosrowacja
posiadać już będą elektro\X.'Tlie jądrowe
i Bulga,ria, a w 1980 - Rumu'nia i Węgry.
Nie mniej istotnym argumentem przemawiającym za budową w Polsce elektrowni jądrowej jest również konieczność nadążania za rozwojem energetyki na świecie i szybk iego zmniejszania dystansu, jaki dzieli nas od wielu krajów Europy bardziej zaawansowanych w produkcji energii
elektt·yc.1.nej na l mieszkańca. Dodajmy, że - uwzględnia
budowa elekjąc wartość zwolnionego na eksport węgla trowni jądrowej w naszym kraju będzie przedsięwzięciem
opłacalnym. Wprawd'Lie nakłady inwestycyjne na jej budowę są wyższe niż nakłady na elektrownie konwencjonalne,
należy uwzględnić dodatale przy porównaniach takich
kowe środki, jakie równocześnie trzeba przeznaczyć na budowę kopalń węgla. Specjaliści szacują, że różnica w kosztach budowy elektrowni jądrowej w stosunku do konwencjonalnej (bez kopalń węgla) zwróci się w ciągu ok. , lat
dzięki konystnej relacji między kosztem zakupu paliwa ją
drowego a wartością zwolnionego na eksport węgla,
gdzie ma powstać pierwsza
Nie sprecyzowano jeszcze,
polska elektrownia jądTowa: określono natomiast zadania,
jakie przed poszczególnymi resortami staWia reaJi2acja tego
przygotowań
odpowiednich
wymagającego
i
wielkiego
przedsięwzięcia. Zgodnie z decyzją, resort górnictwa i energetyki ma m. in. do lipca 1973 r. opracować założenia techpierwszego etapu budowy elektrowni
niczno-ekonomiczne
jądrowej; minLstrowle przemysłów ciężkiego i maszY'n<>wego
mają zbadać możliwości dostaw maszyn i urządzeń, a mimateriałów budowlanych
nister budownictwa i przemysłu
materiałów do budowy or1z
dokonać doboru odpoy,,-J.ednlch
przygotować nowe technologie wykonawstwa. Pełnomocnik
w mia·
rządu d/s energii jądrowej ma natomiast zaipewnić współpracę specjalistów w realirę zgłaszanych potrzeb
(PAP).
zacji tego zamierzenia,

Dzlś

nlewlel-

. zachmrurzenie
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Druga runda ligowych rozgrywek Polska na 4 miejscu w punktacji medalowej
W I rundzie rozgrywek Ugowych LKS wygrał 3 :o z Wlstą,
Start pokona! zespół Piasta z
Gliwic 5:1, a pajjianickl Włók
niarz pokonał Uranię 1 :o.
Co nam przyniesie druga runda rozgrywek i czy nasze '1runa pozysię
utrzymają
żyny
cjach liderów? .Zobaczymy już
dzisiaj.
W pierwszej lidze rozegrane
spotkania:
następujące
zostaną
Legia - Górnik, Pogoń - LKS,
Polonia - Odra, Ruch - SzomGwardia,
bie~ki, Stal Mielec Wista - zagłębie (S), za.głębie
.
(W) - Stal (R7.eS7.ÓW).
LKS Jedzi.e do
więc
Tak

Szczecina na mecz z Pogonią,
która zajmuje 10 miejsce w tabeli po przegranym mecc;u z
Odrą 0:1.
w drugiej lidze rozegrane zomec:ie: AKS
na.stępujące
staną
Star, MZKS Gdynia
Niwka Hutni.k - Górnik (Walb.),
GKS
Piast (P),
Włókniarz
Katowice, ROW - Motor, S~art
kech,
Garbarnia, Urania Zawisza - Sląsk.
Tak więc tym razem w Lodzi mieć będziemy tylko jedno
spotkanie ligowe. Dziś Start na
bolisku przy ul. Teresy spotirn
godz. 16.30 z Garbarmą.
się o
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:r,dobyla Teresa Sukniewicz. Do•
bre i to.
I. Szewińska stanęła na pobiegaczek
dium najszybszych
Europy na 200· m. Pan.i Irena
Wydaje
medal.
brązo\.\·y
zdobyła
nam, że zajęcie przez nią
się
miejsca, odpowiada
trzeciego
możliwoś~iom.
obecnym
jej
Trzeba jednak ocenić również
i brązowe medale - zwłaszcza
„chudych"
wyjątkowo
po
dniach naszych reprezentantów.
zwłaszcza po
Liczyliśmy
pierwszego miejsca w
zajęciu
eliminacjach, że kapitan naszej
drużyny Władysław Komar ponajwyższe m1ejs~e
trafi zająć
Gorzkiewicz
13,6.
mteisce
na podium zwycięzców. Nieitesklasyfikowany został na 5, a
ty, przegrał on decydujący poSzymanowski na 6 miejscu. W
z doskonałymi miota11 wyścigu na 500 m Pacholec za- jedynekNRD:
Briesen!ckiem, ktnczami
Borończyk
3 miejsce, a
jął
wynikiem 21.08
ry ustanowił
był •.
rekord Europy i z Rothenbur·
słal'.lowali
W wyścigu długodystansowym . gerem. żalu jednak do Komana 50 O·krążeń toru Pacholec za
ra nie mamy, mimo, że niepojął 3 rniejsce, a Nowak 4.
wodzenia jego kolegów w czaUJ
W wyścigu szosowym na 75
sie pierwszych trzech dni zanaszych
z
najlepszy
kilometrów
miast go zdopingować, podziaKolarze łódzkiego Tram waja•
zajDiesner,
by!
zawodników
NRD.
w
ostatnio
łały ujemnie na PEYChlkę tego
rza przebyw:;ili
mując 4 miejsce. Tuż za nim
zawodnika. Uzyskał on jednak
Bra11 oni udział w międzynaro
Szymanowski.
się
znalazł
20.04, chociaż
wyścigach kolarsk!ch
wynik dowych
niezły
km
126
na
seniorów
Wyścig
Zawodnicy
do jego rekordu życiowego
na torze i szosie.
wygra! Claus z NRD przed zarekordu Polski wiele brakuje.
odnieśli kilka cennych
lódzcy
NRD przyjadą
wadą. Kolarze
Nikt chyba nie liczył na sukzwycięstw.
ces Sokołowskiego w skoku o
-Na 200 m Pacholec zajął drugie do Lodzi w przyszłym roku.
tyczce, a jednak mimo wszyst·
on w gro:iie
się
znalazł
ko,
wicemistrz Poltyczkarzy Europy.
Zeszłoroczny
najlepszych
ski - Janusz Wojtyna wybiera
Wróci on co prawda do krlju
zaję
samochodowy
rajd
jednak
na
się
bez medalu
;,Cordlatic", który odbędzie się
cie pią,tego miejsca w 11oboro(Na pierwszym
Clecierzyński.
Wojtyna
jest niewątpliwie
Węgier.
wej stawce
na szosach
miejscu podajemy nazwiska kiena samochobędzie
sukcesem naszego reprezentanstartować
ta, zwłaszcza, że nigdy nie bydzie BMW razem ze swoim pi- rowców, a na drugim pilotów.)
Tegoroczny rajd jest kolejną,
mocarzami w tej akroliśmy
lotem Marltlem Szramowskun.
rozpocznie się 28 bm. trzecią eliminacją do mlstrzo,;tw
batycznej konkurencji.
Rajd
demokrajów
samochodowych
Dobrze pobiegł SzordykoWl;kl,
Trasa ma około 2.200 km. Jest
kracji lUJdowej. Po 2 elimina·
kwalifikując się do finału bieona trudna. zwłaszcza, że niecjach Polska znajduje się na
gu na 1.500 m. zwyciężyły tu
które odcinki eta.pów prowadzą
2 miejscu za Bułgarią, a przed
przede wszystkim ko.losalna rupo nawierzchni szutrowej.
Węgrami.
~
ZSRR
tyna tego zawodnika i doskobędą:
Polskę repreze.ntować
zastosowana w
taktyka,
nała
Wszyscy nasi zawodn;cy udaMarian Bień i Jerzy Krzesiwo,
c1.asie trudnej V1°alk!. Tak więc
dzą slę już 19 bm. na objazd
.Jerzy Bachtin i Andrzej Gieyszpodreoerowawyrainie
wczoraj
po tnn
Bezpośrednio
trasy.
i
Mrówczyński
Wiesław
tor,
liśmy swój dotychc7asowy. wystartować
rajdzie J. Wnityna
Władysław Domański oraz Anjątkowo skronrn,·, bilans meda•
Tomasz będzie w CSRS,
Jaroszewicz i
ctrzej

Kolarze
„ Tramwaf arza
l\IRD

Rajd „Cordiatic''

2 DZIENNIK

Ł0DZKI ll1'.
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Iowy. N!e -mamy, Jak dotychczas srebrnego medalu, ale mamy jeden zloty i kolekcję brą
zowych. MiiStrzostwa nie są jeszcze zakończone. Sądzimy, że
do tej kolekcji dojdzie przymedal
najmniej jeszcze jeden
brązowy, a może i srebrny. Nie
spraprzesądzać
trzeba jednak
świadkami
wy, gdyż byliśmy
niespodzianniejednej wielkiej
ki, a nawet sensacji sportowej,
gdy byl! mistrzowie olimpijscy
czy mistrzowie Eu,ropy schodzili
z areny walki bez żadnej satysfakcji.
ml·
tegorocznych
Poziom
wystrzo.stw jest wyjątkowo
równany, a co najciekawsze i
w wielu konnajważniejsze kurencjach do głosu doszli mlo
dz.i i mato dotychczas zna.ni za·
poważnie
którzy
woc!Jnicy,
do walk.i o
się
przygotowują
medale olimpijskie.
wczo.rajszych rekorLawiną
dów podzielili slę w ten spolekJtoatleci NRD zdobyli
sób:
a po jednym zło
aż 4 z.łote,
tym: ZSRR, Polska oraiz Wielka Bryta.nia.
zdobyld zaSreb1:1ne medale
wodnhcy: NRD - 2 i NRF - 2,
a po jednym: Węgry, Sziwecja
i Wiochy.
wywalczyli:
Brąrowe medaJe
Polska - 4 i NRD - 2.
dla Polski :r,doby1i
Meda•le
zlCYty, a
wazo.raj Ja;wo.rska Komar,
Szewińska,
brąrowe:
Sukmiewicz t Werner. Do te~o
dochodzi medal Sz.udrowskiego
w sko~u w dal. Wobec tej sytuacji Polska awamsowała z 12
miejsca na czwa.rte. Oto oficja.Ima ta·bela meda.lowa:
zlote srebr.

t. NRD
2. ZSRR
3. W. Bryta.nia
4. Polska

5. Fi.nlamdia
6. Jugosła~ll'ia
7. Francja
8. Au•t.ria
9. NRF.

8

7
1
1
1

7
2
2

o
o
o

1
1
1

o
o

ł

i

brąz.

s
3
3
5

o
o
o
o

i

10. S2lWOOja
l.1. Wiochy
12. Rumuni.a
13. Węgry
14. Gtrecja

o
o
o
o
Q

2
1
l

1

o

o
1
o
o
1

W.yr,ik i
200 m mężczyzn: 1. w. Bo.r2. F, P.
zow (ZSRR) - 20,3,
20,7, 3.
Hoffmeiste.r (NRF) 4. s.
20,7,
(NRD)
J. Pfeifer
5. P.
Schenke (NRD) - 20,7,
Clerc (S.ziwajca.ria) - 20,9, 8, P.
Men.nea (Wiochy) - 20,9.
100 m pp!. kobiet: 1. K. Bal2. A. Ehr;z.er (NRD) - 12,9,
hardt (NRD) - 13,0, 3. T. Sukniewicz (Polska) - 13,2, 4. D.
13,3, 5.
Straszyńska (Polska) M. Antenei!l (Sziwajcaria) - 13,4,
6. T. Nowak (Po.Iska) - 13,5.
Oszczep kobiet: 1. D. Jaworska (Polska) - 61,00, 2. A. Kolo<,ka (NRF) - 59,40, 3. R. Fuch.s
(NRD) - 59,16, 4. A. Ra.nki-Ne5. A.
57,44,
meth (Węgry)
55,98, 6. E.
Gerhards (NRF) 55,96.
Gryzieoka (Polska) 200 m kobiet: l. R. Stecher
2. G. Balogh
22.7,
(NRD) 23.3, 3. I. Szewińska
(Węgiry) 23,3, 4. N. Besfa(Polslta) 5. A.
mi1naja (ZSRR) - ,23,4,
6. R.
Krontger (NRF) - 23,6,
W'.lden-Jahm (NRF) - 23,6.
Skok o tye-z;ce: 1. W. No.rdwig
2. K. Isaklsson
(NRD) - 5,35,
(S.ziwecja) - 5,30, 3. R. Die.nisi
5,30, 4. H. Lage,r(Włochy)
5. W.
qvist (S ?Jwecja) - 5,25,
5,10, 6.
Sokołowski (Polska) J. B!omkwist (SZJwecja) - 5,10.
400 m mężo2yzn: 1. D. Jen2. M.
kins (W. Bryt.) - 45,5,
Fiasconaro (Wrachy) - 45,5, 3.
J. Werner (Polska) - 45,6, 4.
M. Kukkoaho (Finlamdia) - 45,7,
5. T. Jo.rdan (NRF) - 46,0, 6.
H. Koehler (NRF) - 46.1.
1. H. BrieKula mężC'Zy,,,n:
sen hcik (NRD) - :?,1,08, 2. H. J.
20,47, 3.
Rothenburg (NRD) W. Komar (Pols·ka) - 20.()4, 4A
5.
19.99.
V. Va.rju (Węgry) w. Woj1ki;n (ZSRR) - l~,81, 6.
R. P1unge (ZSRR) - ll.J,61.

kie, później wz,rastające. Temma.k.symalJna 25 st,
peratura
słabe 1 umiairk<J<Waarn,
Wi.a,try
poludni<J<Wo-zal
po~ud.nlowe
Jutro nadal ciepło;
chodTuie.
słońca 0 godz.
2achód
Dziś
19.10, jutro. wschód o 4.24.
Imieniny obchodzą Alfred.
Euzebiusz.

SPORT* SPORT*.
Sylwetka

złotej

medalistki

TMk-OWS>ka-Ja.wo-rska
Daniela
poch.oozi z powiatu łowickiego.
Wybo·rowie
Urodziła. się ona w
w 1946 r. Pierwsze kroki spo·rtowe stawiała. w SKS w Skierniewicach.. Sportowy ta.lent jej
Zaczęta
szybko rozwijał się.
rzucie
w
się
specjalizować
pod kierownietwem
oszczepem
obecn<e
trenera Jaworskiego jej męźa.
Jej rek.ord życiowy wynosi W cza,sie ostatnich. mi61.44.
strzostw Europy w Atenach. zajęła ona 6 miejsce wynikiem 55.16. Startowała na Olimpiadzie
w Meksy•k.u, zajmując 5 mie.jsce
56.06.
Zdobycie przez Jau-'Orską zlotego medalu w Helsinkach. jest
jej na,jw!ększym - jak. dotychcza.s - sukcesem sportowym.
Warszawskiej
Naieźy
„Skry". Jest nauczycielką wyclwwania fizycznego.

oo

Zgłoszono

178 bokserów

mistrzostw
Do tegorocznych
bo.kserskich Po.Iski z.głoszonych
Najzostało 178 zawodników.
więcej bokserów walczyć będzie
z Gdańska i z Rzeszowa, po 13.
Na ostatnim zebraniu zarządll
PZB roupatrywano sprawę doza wodnizgłoszonych
datkowo
ków. Część podań uwzględnio
no. Jeżeli chodzi o Lódź - to
Prochonia, WladopU.Szczono:
Cichutskiego (wszyscy z
ź!ika,
Widzewa) oraz Kanię i Arlura
Olecha ja.ko byłego ~impijczy
ka.
W reprezentacji Lodzi zamiast
w wadze średniej
Rosińskiego
walczyć

będzie

Mieczysław

Krawczyk z Gwardii.
Mistrzostwa rozpoczną się 29
bm. o godz. 17. Eliminacje odw go~zinach
będą
się
bywać
prze·::Lpoludniowych i po obied1,ie. Przewidzi21no jeden dzień
przerwy w dniu 3 września po ćwierćtLnalaclJ. .

IDOMI
I ~;~~~~~~~!~!~!!:;.1
robie, samotnych zwozili i;ąsiedzi lub miejskie karetki.
A jeszcze ~i przychodzili sami, pytając bez końca o
wszystko, niepewni czy lepiej męczyć się samotnie u siebie, czy zam.kszkaó tutaj.
Państwowy Dom Specjalny dla Dorosłych, nie·
·
dawno otwarty w Łodzi przy ul. Podgórnej, to
naprawdę
ładny, nowoczesny gmach. Pokoje
2-, a najwyżej 4-osobowe, przyjemne meble,
czystość, wygoda, pensjonatowa obsłui:a. Więc
oględziny wypadały korzystnie i ludzie starzy
się decydowali. 79-letnia Janina F. przyszła tu np. ze
swej sutereny, gidyż coraz trudniej było jej wychodzić
z niej na świat, a o 9 lat młodsza p. N. od znajomych,
którzy ją „przygarnęli" do siebie, a potem zatruwali
życie, aby · się od nich wyniosła. Są tacy, którym pou·
mierali na,1Pliżsi, i tacy, których rodziny opuściły,
Dramaty duże i małe„. Choć trudno orzec, co dla kogo jest i jakiej rą.ngi dramatem. Dla 58-letniego, żonate·
go eks-urzęd1'l.ika, który utracił władzę w nogach i mowę, dramatem jest to, że znalazł się tutaj w inwalidż
kim wózku. A znów 28-letini, nieżonaty młody człowiek,
również jeżdżący po korytarzu w wózku, cieszy się, że
może wzglęcla:lie po ludzku żyć. ·
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średniego

wynagrodzenia ogółu
pracowników gospodal'ki uspołe
cznionej. Ze szczególną wyra.;i•
stością wyszło to na jaw na po~
czątku bieżącego roku, kiedy p<><lnlesiono zarobki najniżej zarabiającym
pracownikom. Do tej grupy należało 65
proc. handlowców,
Obowiązującym
płacom
tocwarzys-zyl
stały wzrost obowiązków. Podczas
gdy
sprzedaż w minionym pięcioleciu znacznie wzrosła - to udział pracowników
handlu w stosunku do liczby osób czynnych w gosp<><larce uspołecznionej spadł
:i 10,2 do 9, 7 proc.
W handlu z reguły ale płaci się za
godziny nadliczbowe. Kierownicy przedsiębiorstw są do tego niejako zmuszeni
ograniczonym funduszem plac, Opłaca
nie
godzin
nadliczbowych
oznacza
zmniejszenie liczby pracowników, których l tak jest zbyt mało.
Sprzedawców I kelnerów trapll\ cho•
roby układu krą:l:enla (żylaki) I nerwice. Wiele osób cierpi na reumatyzm..
Złe warunki. są jedną z przyczyn braku chętnych do pracy na półetacie. Podczas, gdy w krajach bardziej rozwinię
tych w ten sposób pracuje ponad Jedna

I
I
I

WU>OKI NA PRZYSZLOSC
Dlaczego piszemy o tych 1prawach
'8raz1
Jeżeli w ubiegłym roku handel deta•

CZŁOWIEK

Hemy nie wykonyWał planu obrotów to w bie:l:ącym znaczule go przekracza.
Poprawa stopy życiowej, przewłdywany
wzrost realnych plac w bieżącym plęcioleciu wymaga - poza zwlększeulem produkcji - znacznego usprawnienia handlu. Jego obowiązkiem jest szybkie doprowadzenie towaru do klienta. Wymaga
to obok rozbudowy sieci sklepów także
stablllzacjt kadry pracowmczej. Zwiększenie llltrakcyjnoścl. zawodu bandlow•
ca urasta w obecnej sytuacji do rangi
ważnego problemu spoleczno-gospodarczeg'o,

ZA LADĄ.„

ten temat proponuje się ustalenie wskatnlka wpłaty kwoty zysku. W ten sposób
wysokość kosztów handlowych pozostalaby do uznania każdego przedslęblorstwa. Umożliwiłoby to przystosowanie
plac t zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb; a nie do z góry ustalonego
wskaźn.tka. Drugim wyjściem z sytuacji
byłoby szersze stosowanie systemu prowizyjnego. w bieżącej pięciolatce handel
potrzebuje 100 tys. nowych pracowników.
Trzeba więc stw-0rzyć warunki zachęcaJące do podjęcia tej ciężkiej t niezbyt
wdzięcznej pracy.
B. P •

leżało 28 mniejszych i wlększycb. ksllł(,
widać, że często używanych.

Na stole

tak

Szczęście nasze,
że jesteśmy tylko przedslębłor•
stwem budowlano-montażowym, a nie· wykonującym
bardziej skomplikowane prace specjalistyczne, bo byśmy
tego mieli znacznle więcej. Tego to znaczy KATA·

LOGOW NORM I CEN AKORDOWYCH, stanowiących
część dorobku naszej
nictwie.

27-letniej gospodarki w

budow-

s

nad tymi to- na.nia w za.le1m<>śc1 . od gruP.an dyrektor py zaszereg<>wania tego, który
przedsrl.ębior5'\wa
(nie- ją wyk<>nuje. Robotnik kat. 2
malego niedużego
(w cen.nliku tzw. k.2) po.tr.zebuje
1-000
za.trudJnio- na ręczne ubicie 100 m kw. nY'Ch), dJwaJ :llnży;nie 3,08 g<>dz., kl (g<:>rsze kwalifir:owie z sekcji nor- ka.cJe) - 4,02 godrz.„. Ka.W.a gomowamia 1 niżej pO<!di.ima jest imaazej płacona.. Jeplsama.
Otwieram
jedmą
?.
śli muraJl'Z (k.6) nie ma a,k,u.rat
ksiąg 1„. wiem,
jak ni.gdy, :l:e
co mUJrować, a kierOIWIIl.lik każe
nic nie wiem. - Pallllie dyrek.
ukla.dać bryllmikę
jak 71WYca.ajtor.ze, co <>2lllacza ta pozycja? nemu k2, to murwrz ,,nie wyjDiabeł wiie linstruuje miilie
dzie na swoje"„.
życzliwie pam dy;rekltoT,
dodaZal-0•gi n.ie JJnteresują cen.n,ikl.,
jąc z za<lowoleniem a módo;pókli na h01cyroncie nie poj awiłem, że to dopiero dżwn.glJ.a„.
wia się n<>wa pra.oa do tej po- Mieciu - zwraca się do jed- ry nie wYkonywaina. Wtedy pynego z Jinźynierów (6 lat w nar.
tają za ile? KaJknJJ.ują i omowamiu,
przedtem kU.ka lat
'.llllaimiają my na tym na
n.a budowie). Ty oczywiście sW'Óje nie wyjdzLemy! Bo lillltotWi.esz 1
Miecio VJ!iedlzlal,
ale
nie wyszło wg cen.nLka, że zaprzyooal, że ami O!ll., am jeg-0 ro blą 15()0 u. w.lęc co się wtellllżyn.ier,
nJe dy robi? - naciąga się premialro·lega,
ta.ime
zawsize do końca wiedzą. - Ja
mj„.
nie muszę wiett-zieć niepo~
Ale WlI'óómy do tych kia.talotrzebm.ie tllumaczy dyrektOit' gów, nad .k,tórym1 nJe wiadomo
o<l. teg<> mam swol.oh szyfranozy śmiać się, ozy płakać. Ot
tów w .normowam.iru. B<>
jak gluPi parki.et
do wyiozyszozetna.ozeJ nai?Jwać jak nie s~em,
nia„. KatalQ<g rozbida go na silJak
nle skomplilkowamym konie przybrud.Ziony
(6,L5 zł od
dem, te tom:Lska, które wyrzmametira kw.),
średnio i
lekko.
eza,Ją
rzecz naj istotruej.szą dla RobotruLcy - cy<klinLamze
za.wsze
załogi czyli 21a.robkl. pra·cowmówią, że PM'kiet
jest s.ilmie
ników fizy01Jllych?
Codcołwiek
przyl>.l'Ud'Zony, szy:flranct czasabyśmy powiedJzieli
o em.tu"Ljaż.
mi muszą mówić, że leklk:o. Ze
mie, satysfakcj.I i „<lążen.Lu ku",
średmio nie m<>gą - bo na
pracuje się po to, by zarobić,
„średnio" mim.o ujęcia w
Za:rol>ki oblJioza się wedllug cenkatalogu nie ma ceny. W wy.
ników.
pa.cl.ku
loomtrowern.ji decyduje
sam pan dyire!mor,
powo.lany
Obwo.rzyliśmy .:!eden z katało
podol>no do n-0woczesnego zagów na pozycjd. doityczącej wy.
konywa.nia nawierzehni z try- .nządza.nia prze~ębi.o.r'stwem. linki. Układanie trylli:nki
To nie wszystko, jeden z karzecz prosta, ale nie w kaitalo- talogów w pozycji zaczynającej
gu. Oj, nie. w kaita.lo.g u się to
sii: od słów „in5'talowamie rozet
roZiblja na: wY'ko.nBlilie podsY'Ppiętrowycih i puszek oo insta~
ki, ulod:enie płyt i wyipetnienie lacJi" zawiera takie rubryki.,
spoil!l. O czym Wlie każdy u- · j.a.k:
nalanie
wody
z
czeń pierwszej
kla.sy zasa.dinikra.nu (a co 1 &kąd ma się·
oieJ s?Jko!y budow1allle,J. Zęby lać?). I tym podobllle rewelawyglądalo
poważniej
k.a.żda
cje.
ReweJ.a.cje chyba jednak
z tY'Ch czy;nnoścl jest ro;obl.ta na ty\Lko dla autOtra katalog.u, wt..
kl.Lica „podczYl!llllOŚc:i.". Owo WYdoo=ie płaconego od wiersu
konywalnie podsypk.i., jaik uczy
~u. Kaitalog taki do<k!adlnLutkata.log, może się odbywać pr.zy ki, nie precY\ZluJ.e jedmak komu
pomocy ręcznego ubljarua, ręcz m to płacić - bo i elektryk onego
walca,
mechalliLC2111ego
sadz,a pus;okę L„ murarz„. A
walca. Do każdej z ted po2y- więc oblędm.ie dodtladne kaitalocJi przyipJ.samy j e.s.t C7JaS WY'kO- gi ma,ją jednak lu·kli. Niiewy.
ładzimy

mami.

I

I

Moda na eksperymenty ekono-mliezne sprawa Jest nadal aktualna - a Jak zonde gaśnie. Na warsztaty fabryk-ekS'Pe- baczymy, istotna o.ie tyilko dla g~o
rymentiator&w i calych branż poszuku- darkl NRD.
jących nowych wzorów dzlalanJ.a brane
Przemysł elektron.Lczny NRD prodWkuJe
są najrozmaitsze s.t ery eko.noml.kl: plaoko.Io 120 tysięcy tzw. tY'PowymLarów
nO'Wanle produkcji, sysite.m dostaw, roz- urządzeń elektron~nyeh, od zwykłych
liczeDJl.a pieniężne, handel zagranlezny. żarówek różnej wie-łkoścl l mocy do
Dzieje się w we wszystkich krajac;,h skomplikowanych przyrzlłdów I podzeRWPG.
społów dla sprzętu pro-tesjonalneg-0 i doRezultaty •li najczęściej :ri&Chęcające, mo-wego. I oto w ten· olbrzymi aswtYtoteż w ślad za eksperymentatorami Id!\
dals.ze fabryki, zJednoczanila, gałęzie produkcji.
Ten eksperyment Jedina.kże, podjęty
przed trzema la.ty przez pr.zemysł elektronicm.y NRD GS zakładów, 42 tysiące
zatrudnionych), formalnie nle po;wlódl
się. Kierownictwo branży jednej z
kluc.2J<>Wych w przemyśle tego ~raju uzna.Io za wskazane wy<>1>fać nowe, wprowadz-0ne tytułem próby, ale r6'kujące
duże nadzieje na przyszłość zasady stera-wa.ni.a. prodoocJą, dotyozące mianowi- ment postanowlo.no zaopatrywal! odbiorcie syi.stemu za.mówle6 i koryg()wartla na ców nie Jak dawniej, w oparci.u o s.ztYtej podstawie a.sortymentowych pia.nów wny retim okres<rn>y.ch zamówień, skladanych do którego·ś tam maja na caJy
produkcji.
rok bez mo~lLwcści elastycznej k<>rekt:v,
Sprawa Jest ciekawa I za.razem sym- lecz po pr05'\u na katdo-ra.z<>We zamówle.
ptomatyczna. Jak wynl1ca z rela.cjl na nie klienta. Jednego dnia - zgłoszenie.
temat his«>rll l zasad eksperymentu w meomaJ następnego dnia - wysyłka toNRD-owskiej elektr()J}lce, nie pos.ze4l on waru. SIO'Wem, podjęto się wdrotenia w
bynajmniej na mame. Zdobyto cenne życie systemu, który w niejedtiym przydoświadozenla, &
po-niewai uzna.n.o, że pad~u jest d:mś praktycznie nieosiągallty
jego idea Jest sluS7llla - .za.brakło tylko na wet w potężnych zachodnioeuropejna ra21e dogodnych wa,MliDJ<ów do Jej skich kO>Dcel'nach elekt.ro.nleznyeh,
urzeca;ywistnlenla - postanowiono przy
bllll'dzieJ sprzyjającej &~azji powt"ócil!
Aby Jednak nie zdemoraJJr„owac! oci'blordoń jui: na stałe, pr.zekS'ztalcając pojęcie
ców (w tym p.rzypadku Jnne fab.ryk.I,
„ekspe.-ymentu" w codzlennll ząsadę potrizebujące elektronicznej technil.kJ), od.zlalalllia. Mo0n.a więc p01Wiedzleć, ~e parto całą rzec.z na bodtcach: za dosta-

zatrudnionych handlowców

proc.

na oko

I

zastępczynią.-

ogółu

to u aaa waha się w gra.n icach 1-1,5
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ich mieszkańcami.
zgodni w tym~ że nowy Dom Specjalny jest dużym
dobrodziejstwem dla osób przewlekle chorych. Zwłasz
cza, że przewyższa pozostałe łódzkie placówki tego typu
nowoczesnością pon1ieszczeń i wyposażeniem. Kto tu zamieszkał,
nie musli kłopotać się prowadzeniem gospo·
darstwa, korzysta z l opieki pielęgniarskiej i lekarzy różnych specjalności. Pbtrzebujący zabiegów są już naświe-1
tlani w łóżku lampami kwarcowymi, planuje się zaangażować masażystę i1 fizykoterapeutę (na razie brak na
te stanowiska kandy~tów). Być może, Wydział Zdrowia przy<lzieli Podi~Órnej także przyłóżkowy elektrokardiograf, gdyż ludzh~m starym często zdarzają się zapaście i trudno wtedy wozić ich na badania. Niedługo
otworzy się tu gabinet dentystyczny, rozpocznie się terapię zajęciową. Wprawdzie pensjonariusze woleliby, aby
to już funkcjonowało, rozumieją jednak, że w nowym 1·
domu trzeba wszystko tworzyć od początku.
Ale widzą też problem, któr°y może ujemnie wpłynąć
na ich spokój
przyjęto tu bowiem zbyt dużą ilość
osób, cierpiących na nieuleczalne, ciężkie przypadki chorób psychicznych. Dla ludzi cnorych ' lecz psychicznie
normalnych, obcowanie z tymi nieszczęśnikami jest uciążliwe.
·
Mają swe problemy także pracownicy, zwłaszcza salowe. Ministerstwo Zdrowia zaliczyło do jednej grupy
płacowej („A'') zarówno personel domów rencistów, których mieszkańcy są dość sprawni, jak i domów specja,J·
nych. Tymczasem w tych ostatnich pbsługa pensjonariuszy zbliżona jest do obsługi chorych w &zpitąlach, a praca znacznie trudniejsza i uciążliwa. Rezultat taki, że
tutejsza dyrekcja już drugi miesiąc nie może skompletować personelu, wskutek czego zamiast 280 pensjonariu·
szy - mogła na razie przyjąć tylko 100. '
Rozmawiam też z dyrektorem domu - K. Woskowską
oraz jej
T. Strejczek. A oto stwierdzone
przez nie usterki w tym pierwszym w Łodzi Domu Specjalnym, zbudowamym według projektu typowego Mini.sterstwa Zdrowia:
„„.Gabinety lekarskie, na ktlre miejsca tu nie szczę
dzono, są słabo wykorzystane, gdyż leczenie pensjonariuszy odbywa się przeważnie przy ich łóżkach. Drzwi ze
zmywalni naczyń powinny wychodzić na zewnątrz budynku, aby o<lpadków nie nosić przez kuchnię. Projek- ,
tant nie widział też potrzeby wmurowania poręczy· w
ściany korytarzy i uchwytów w ubikacjach. A przecież
zniedołężniały człowiek musi się . czegoś przytrzymać, gdy
idzie korytarzem, czy nawet kiedy pragnie wstać z sedesu.
Również urządzenia z zakresu fizykoter~pii, zakupione
pr·z ez Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Łodzi, wykazują
usterki. I trzeba je usuwać na koszt zakładu, bo okres
gwarancji minął, gdy aparaty leżały nie wypróbowane
w magazynie tej instytucji. Zadziwia też upór jej inspektora, ob. Sobieszka, który kazał wyciąć dokoła Domu wiele drzew i krzewów, choć można je było wkom·
ponowa(: w otoczenie gmachu, aby służyły pensjonariuszom.
TADEUSZ SŁUPECKI
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Chodzę po pokojach, rozmawiam z

I

trzecia

arobkl sprzedawców •Il nlisze od

Są

1

Główną przeszkodą w stabilizacji kadry
pracowniczej jest sztywny system plac.
Zatrudnienie w handlu nie Jest ograniczone,, ale ja.k już wspomuleliśmy„.
ograniczony jest fundusz plac. Kierownik przedslębiorstwa nie może zwięk•
szyć zatrudnienia, chociażby okoliczności
tego wymagały.
Cierpi na tym
kllent traci wiele czasu na zakupy. Cierpi także gospoda.rka narodowa wskutek
zwolnionego rytmu dostaw towaru i obiegu środków obrotowych.
Ministerstwo
Handlu
Wewnętrznego
rozpatruje
możliwość
zmiany dotychczasowego systemu. W dyskusjach na

W WOJEWODZTWIE KATOWICKIM BRAK POI.TORA TYSIĄCA SPRZEDAWCOW, W WARSZAWIE - łOO, W LODZI Z TEGO POWODU ZAMKNIĘTO 30
SK.LEPOW. LICZBY DOTYCZĄ PLACOWEK SPOLEMOWSKICB,, ALE PODOB
NIE JEST I W INNYCH ORGANIZACJACH HANDLOWYCH, ZAWOD HANDLOWCA JEST MALO ATRAKCYJNY. ROCZNIE OKOLO 25 PROC, PRACOW
NIKOW SZUKA INNEJ PRACY - LŻEJ szEJ. LEPIEJ PLATNEJ l BA.BDZIE.J
SZANOWANEJ.

natychmfas.toWll - dopłata w wysokości do 5() procent ceny to•wa.ru, za zamówienie na cały r<>k, zlotone odpowiednio wcześnie 2-,procentowy ra!'.
bat. Tymczasem odbiorcy p-Mzli gremialnie na te,n pierwszy sposób .zaopatrywanta się, mimo wiech~j~J o-piaty. 0stMecznie p.ieniądze szły z Jednej kasy
państwowej do drugiej, a wyg-Oda zw1ą.
za.na z możllwofoią wielokrotnej w cil\gu
wę

k~h

llledJnoc:zenla zwiękswno zapasy o
odbiorców wy.czyszczono magazyny z za.
pasów wa.rtośoi 25 milionów marek. Rachunek stąd p.ro...ty: na ryn·ku zabraklo
towaru za 20 mlillonów, z czego znaczna
część pomzebna była Ju:I:„. Sytuację utrudnJ.l fa.Jet burzliJweg-0 wzrostu produkcji I ll'J&Stosowa(l elektroniki w różnych
dzialach gospoda.rk.l, nie 1><>zostawlający
5 milionów ma.rek, podczas gdy u

Historia pewneRO eksperymentu
roku zmiany zda.nla na temat potr.ze'bnego asortymentu zby.t wielka, a.by m~a
było z niej ule slrorzysitać,
Dalo to w rezultacie cieka.wy, ale nłe
przewlidtLlany w takich rozmla.rach efekt
ekonorn.i~y. Mianowicie fabry·ki będące
odbiOTcamt tej branży, mające zapewnlo,ne do.stawy „na :l:ądanie", poc;_zęly
masowo upłyillnla<\ swoje chomikowane
ezęsto w nadmlemyeh ilościach zapasy
matedalów elektronioznych. zamrot()ne
w zapasach mlli<l'lly poczęły wartko
spływać
do ()brotu, przyspteszać bieg
produkcji. Natomiast samo zjednoczenie,
aby d<>1ll1zymać zasady „dostaw na tą.
danie", musiato SIWOJe zapasy poważni•
zwiększyć. .R.zeet.ll w tym, :l:e w fabry-

żadn)'ch

,,luzów" na jaldekolwlek zaopa.
llrzooiowe ma.newry.

Ostatecomle zwiększono Import wyro"
bów ele.lm.ronikil I powróc()no do starej
zasady re.a.liizowania tylko tych zamówien,
które zostaty ztożone na cały rok z odPO'Wlednim wypirzed.zeniem. Ale idea pozootała.
Zdaniem fachowców w NRD,
jest ona najzupełniej realna, potrzebna
i ko·rizystna dla ca.lej gospodarki, pod
wa.run.klem wszak::l:e, że w tej tak bardzo
zróżnioowa.neJ
asortymentowo
I
s2yblro rozwijającej się dzledZiule produkcji nastąpi ;oorganizowany podział
pra.cy I w rezultacie itpecjaJJ,zacja między
krajami RWPG.
J'OZEF GREK

że

rosta.ną orne \llllu.;
bo liczba katal(}góvt
j edm.ego przed laty
.,.... rozrosły się nam O!Ile do„. 28.
Jeszcze niejedem zarobi na nich
pracą zleconą, jeśli nie dokto•
ra.tem, od ozego
chroń Pan.ie

k:liuorone,
pełnione,

.rośnie.

naszą

Z

narodową

g.ospoda.rkę„.

Ja.k się na budowie placi T
Majster robi obmia:ry wykO-:
nanej pracy, technik spo.rządza
zlecenia, kierownik budowy je
zatwierc:IJza,
dzlal normowania
(„szyfranci")
weryfikują 1 to
dopiero tdme do rachuby, gdzie
sporządza się li5'\y plac. „Szyfrantów" nazywają też ceLnika„
mi. Ze n.i.by tacy dok!adnL Gdy.
by chcieli, mogliby opóźnić WY•
płatę, pracując sami jak gale4""
nicy - o drol>ny ty.dzień. Więo
do czego sprowaid.za się ich ro~ ·
la?
Jeśli
111iewykwalifikowany ro.J
botnuk
(5,20 rzA za
godzinę)
będzie woz.il przez osiem
go•
dzin ta.OZlkę, harując jak wól/
to , wg katalogu
może za!tobić
1200 z!. A dostaje powieclJzmy
1600 z!„.
Pomocnik murarski
nie powlmlen
tyle za.t'Ol>ić co
.stary, d.(}bry murarz. (3,5 tys. z!),
ale dysproporcje nie po·wi11l1Y
być tak dUże.
„Szyfranci" są
więc od tego, by tworzyć za.
slonę dymną w postaci przepisów odpowiednio interpretowanych, przytaczanych i
omija•
ny~h, celem zasłonięcia, zalega.
ł1zowania działalności kierownl•
ka budowy, chcącego za W8'Zel•
ką
cenę
utrzymać pracownika.
na placu„.
Bywa,, że w miesiąou - dJn.l.
1 go<izLJlY, kiedy z tzw. obdektywnY'Ch przyczyn nie ma co
na bu.d<:>wie robić, bo nie ma
np. materiałów - stanowią w
sumie tydzień.
Kierowmik pow1nien ;onaJeżć robotę zastępczą.
Roboty zastępcze
podobno
demoralizują.
więc się pije.
naj·niżej pła.tni
Il., bo nie było

Więc

się

leży,

W rezultacie ci
- nie pracO'Wa•
co na tych taoz.
kach wozie. Powlmnl wg cen•
niika zairobić np. tyhko 600 zł~
A do tego nie motma dopuścić.
Bo po p.rostu opusrrezą budo•
wę.„

Szy:Oramiel nle tylko legałwują
kierownika budowy.
o to, by się organy
k()ntrolne ule „czepiały",
by
wszystko Odbywało się w myśl
przepisów,
co nie znaczy
w myśl
zdr<>wego rozsądku,
O.ni dbactą o to, by nie przek.ro.
ez;ono fwn<l.us?JU p1ac. Bo p.rze1<.roozony fu.n<l•U•sz o;ona.cza brak
premii dla umysłowych. Obecny sy&tem plac pr.zeciws•t awia
więc
fbzyollrlych
umysłowym.
J·a k pawim.no być?
Cale przed~iębiorstwo powinno być n.a równi zainteresowane w efekta.eh.' Tajemnicą
Poliszynela jest, że premia dla
flzyoonych służy tylko zacieraniu
niedomogów cennikowych.
Przy skodyfiko-wa.niu
cen jeśli będz;ie wiadomo, ile I za
jaką pracę się dostanie,
bez
po-trzeby wyceniania, kto- odkręci kran
a kto zakręci dz!ala.lmość
Oni dbają

przedsiębiorstwo

będzie
miało
wlęlts<Lą
swo-bodę
dzialania,
możliwości zapłaty „kl" za tyle, ile zarobił, a nie Ile prze-

widuje dla kl cenruk„.
- Ozemu nie połączyć akoa:'du z d.niów<ką - jak to robią
nasi sąsiedzi w NRD I ZSRR?
- py>tają mol rozmówcy. Jeśli
pracowin.ik nle zrobi swego potrącić„. Zresztą mając akordową dniówkę
będ·;oie zarabia!
więcej i dbał (} swoją pra.cę.
Należałoby pójść
dalej - gdyby dyrekcja m(}g!a O•Pierać się
tylko na jednym ta.ryfikatorze
po odrzuceniu
owych 28 tomów„. Ta,ryfika.torze, który dawałby
jej margines premiowy
dla d<>brego rzemieślnLka
niezależnie
od jego za.sizeregowania, b_o przecież liczy się to,
co zro•bt.
Dobry
rzem i eśln i k
pracować będzie na budowie a
nie wieczorem na tzw. fu-cha'.ch,
Ale w tym celu dy.rektor musiatby być dyrektore m. Mu si ał
by mieć prawo
de c ydo wać o
wielkości zatrudrnienia.
Który z łódzk ich dyrektorów
budowlarny.ch czuje się d y.rektorem? Pry'Watnie - ·taden siEl
do teg-o n'e prr.,.YmR.ie.
~INA PQNL_„_TOWSKA
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kiedyś nieopatrznie zauważył, iż poza licznymi zaległoś
dziedzinach
w różnych
. ciami
wobec tzw. krajów przodują
wiele marny do odrocych,
bienia także w zakresie spożycia„. pimiewa, w przeliczeniu „na głowę"
toś

K

''

WPolskę''

Duńczyka, za„Na głowę"
chodniego Niemca, czy Belga przypada
ponoć znacznie więcej tego napoju alstaty„na głowę"
niż
koholowego
stycznego Polaka ..•
szkańca.

rzecz święta!
A statystyka u nas przekraczać
browary
wic:c
Zaczęły
miesięczne, roczne i pięcioletnie zadania, nie bacząc na to, że coraz rzadziej
piwo w całym tego słowa
znaczeniu, a coraz częściej normalny
alkohol nieco rozcieńczony czymś żół
pieniącym
tawym, gorzkim i czasem
się... Dzielni nasi browarnicy z żyw
ca, o czym donosiła prasa, ostatnio wyna oszukanie
sposób
myślili nawet
zwykle trwającego kilka tygodni okresu „dojrzewania" piwa i skrócili go
do kilku, czy kilkunastu dni. A wszystko po to, żeby n.am piwka nie zabrakło •.•
produkują

Nie będziemy się ścigać z Włochami,
czy Duńczykami pod względem spoży
cia witamin, albo mleka. Ale w piwsku nie damy im się - nie honor„. A
więc leje się żółta struga „drzwiami i
oknami''. Wymyśla się coraz to inne
argumenty broniące „święt:x._ch krów"
tarasujących wejścia do sklepów spochodniki przed kioskami.
żywczych,
perony dworców. I walka z tym jest
właściwie beznadziejna. Skoncentrowatrwały doprasy łódzkiej
ne ataki
słownie prawie 10 lat zanim zdecydo-

Trzeba

Jak

się

ną

wreszcie

„mordownię"

przy

S

-

zabaw. Jednocześnie może
odpoczywać 330 dzieci, nad

tu
któpersonelu.
osób
50
rym! czuwa
w rasię
wysyła
160 dzieci
mach umowy z WSS Koszalin
jadą
dz1ecl
nad morze. Starsze
na obozy wędrowne. Dzieci maznajdujących
tek samotnych,
,;ię w trudnych warunkach, korzystają z kolonii lub wczasów
rodzinnych bezpłatnie. Dotyczy
to około 10 proc. wyjeżdżają
Na koloniach dla tych
cych.
dzieci przygotowany jest zapas
odzieży.

praco·w nice korzywczasów.
S., któ4 dzieci,
utrzymaniu
na
ma
ra
jedzie obecnie na wczasy nieDwo je
z dwojgiem .
odpłatnie
darmo
korzysta
pozostałych
z kolonii. Anna G. otrzymała
z dwoj3-tygodniowe wczasy
g!em dzieci w Koł o brzegu, Zaw sumie 240 zł. Prapłaciła
cownicy PSS ! ich ro<lziny wyw Lazach kolo Kopoczywają
szalina, Sulejowie, Krynicy Morskiej l w Zako.p anem.
W ciągu całego roku nad ich
Nlektóre

z bezpłatnych
stają
Sprzątacz.Jta Genowefa

Drogi naprawy lecznictwa
strującymi
u
zytę

zabiegających

prawdę

wistą

prawdę

gach

taką:

mogą

rejeo wi-

konieczność
lekarza,
ustawiania się w kolejce po numerek upoważniający do zasięg
porady lekarskiej, nie·
nięcia
rzadko bezduszny stosunek do
korytarzach
w
wystających
przychodni chorych, oczekują
cych na lekarską pomoc, tworzenie sztucznych barier ogranitej pomocy,
zasięg
czających
m. in. poprzez wadliwe rozloże
nie przez kierowników przychodni urlopów personelu le·
karskiego i administracyjnego
- to tylko niektóre elementy
trudności, z jakimi borykać się
musi chory,
Owe typowe już dla łódzkiego
mankaotwartego
lecznictwa
potwierdzone
. zostały
menty
w trakcie dokonanej niedawno
przez Wydział Zdrowia Prez.
RN m. Lod?.i kontroli. Stwierd zono, że w wielu przypadkach
ich źródło tkwi w niewłaściwej
którą
za
organizacji , pracy,
funkcji
pełnionych
racji
z
w pierwszym rzęd'llie odpowiedzialni są kierownicy przychodni rejonowych. Na pdostawie
ujawnionych w trakcie kontroli
faktów wyszło też na jaw, że
struk.tura organizacyjna lód:r.kiej
wielu przysłużby zdr&wfa w
padkach wymaga unowocześnie-

nia, że wiele do zyczenia po-zostawia. dyscyplina pracy oraz
poszczególnych
dyspozycyjność
pracowników tych placówek, że
k<>nieczne staje się zwrócenie
więks?>ej uwagi na dotychczasowy system funkcjonowania nadzoru oraz kontiroli.
leczplacówki
Wizytujący
nictwa otwartego lekarze stwierniejednokrotnie nieprzedzili
strzeganie obowiązujących personel tych placówek przepisów
zabraniających m . in. limitowania przyjęć lekarskich. W myśl
tych przepisów jedynym uprawnionym do odmowy pacjentowi
pn,yjęcia go w danym dni.u jest
tylko i wyłącznie lekarz (a nie
rejestratorka), który bezpośred
nio może - w razie szczególnego tego dnia natłoku wizyt
- umówić się z pacjentem na
następny dzień.

Jak poinformowano dziennikarzy na wczorajszej konferencji
w Wydziale Zdrowia, poczynione
uwagi
kontroli
trakcie
w
i wnioski staną się podstawą do
decyzji,
określonych
powzięcia
do usprawnienia
zmierzających
łódzkiego lecznictwa otwartego,
jak również do wyciągnięcia
konsekwencji w stosunku do
winnych dotychczasowych zaniedbań,
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K. Wyn.

łatwiej

zrozumieją;

na dworcach i w pocią
przebywać tylko trzeźwi!
JÓZEF POTĘGA

Na budowach -

gorąco ł

powodów. sze zgrupowanie robót. Pokazuz dwóch
Gorąco
Po pierwsze, że upal, po dru- ją mi do polowy pusty cz„Jnlk
gie, że ptan goni pian. Jak so- z kawą. !11ontażyści z teJ sabie buoow1an1 radzą w tym mej budowy nie pozwolili im
bo pracują na
nabrać,
więcej
obu zjawisk?
„spiętrzeniu"
więc potrzebu·
drugą zmianę,
Na budowie Fabryki Domów
obu bloBudowę
potem.
na
ją
gruonegdaj z
rozmawialiśmy
ków polecamy opiece rady za.
robotników stanowiącą sidpą
kladowej LPBU i to od dzisiaj,
le pogotowie mechaniczne. W
póki gorąco .••
ich imieniu opinię o w<1runNa budowie Spółdzielczego Do•
kach pracy wyraz.U li:nacy Smimu Handlowego PSS przy '11,
groctzki, elektryk, mąż zautaPiotrkowskiej. operator sprzę
nia.
tu - Jerzy Walczak nie narze•
- Od marca mamy na buka na żadne braki. Wszystko
dowle zmiany na korzy~ć. :.ą
szatnie z szatkami, sanitariaty, gra. I szatnie, i umywalni e, 1
Owszem, na budowie
napoje.
umywalnie. Mamy co pić: wociężko, ale jest się na wolnym
dę z sokiem czy cytryną, kapowietrzu. W „MarchlewskLm"
To darmo. Jest
miętę.
wę,
Mimo
w czasie tych upałów było Ila
tall.że kiosk z oranżadą.
pewno gorzej.
upałów pracujemy „na pełnych
więc
było
Na 2 budowach
obrotach", staramy się także,
Na jednej - :!le. Ale
znośnle.
konflik.
do
dochod.zilo
nie
by
źle tylko z napojami. Na tiw.
tów tak łatwo wybuchaJącYch
CAP)
zaplecze nie narzekSJno.
Nie
w trudnych warunkach:
n a s z y c h · - - - - - - - - -...... - - - - - - mamy pretensji dp
co
robią
na budowie,
władz
władz
mogą, ale żal mamy do
teJ
do
Czemu
nadrzędnych.
pory nie ma np. Karty Budowlanego tak jak Karty Górmka,
czemu nie mamy wysługi lat
Jak w MPK? •••
Kierowttik budowy - lnż. P.
Bednarek trochę mniej entuzw maju 1969 r. w parku „Pro•
jastycznie ocenia zaopatrzenie
mlenistych" na Bałutach rozpow na,poje. W okresie najwięk 
częto prace PO'l"Zl\dkowe terenu,
szy·ch upaJów, mimo że dzienna którym miał powstać ośro
nie gotowano 4 kotły po 150 lidek wodno-wypoczynkowy. za.
trów każdy - napojów brakoplanowano budowę basenu, browa.to. Ocenia bardzo wysoko
podwładnych
dzika dla dzieci ze zjeźdżalnil\4
wysllek swoich
z jednym zastrzeżeniem: prapawilonu sportowęgo I stacji ucują ci, którzy na budowle są.
zdatniania wody (filtry, prze•
80 proc. spośród 400 zatrudniopompownia).
nych tam pracowników LódzOd.wiedziliśmy niedawne> plaa
kiego Prz~iębiorstwa BudowbudOIWY, Inwestorem jest MZBM
nictwa PrzemY'Slowego nr 1 -Balu1ty, zaś każdy z dzlel:nicoto dowożeni ze wsi. Każdy z.
wycll MZBM ma wyrzmaczooy
nieb w ostatnim okresie opuszcza co najmniej 3 dni w tygoodcinek cobót. Np. MZBM. Sródmieśoie buduje pawUoin, w
dniu - wiadomo żniwa. Każdy
którym mieścić się będą m. in.
klos na wa.gę złota.
z kranu bez żadnego
Wodę
szat.nie, k1ubo-kaw1arnia. Obecdodatku pije natomiast bryganie ba,sen jest w stan ie surowym, trwają pora.ce wykończe
da H. Gabrysiaka z LPBU zatrudniona przy układaniu kan iowe. W tym ro.ku basen ma
nalizacji na budowie bloków
być z.abeto;nowa.ny. Położone są
fU:ndamenty pod pawilO!Il, przy
mieszkalnych nr 381 l 380 na
Teofilowie. Owszem dostają trost.,.cji uzdatniania wo<ly wytkochę kawy, ale za mało. Naponano 30 proc. prac, zaś P!:zY
je przygotowuje się o półtora
brodz,i,ku okOolo 2D proc. Najle•
piej spisuje się MZBM - Bakm dalej, gdzie istnieje w1o:kodcinku
łuty, który na swoim
wy>konał 80 pr oc. prac. Do koń
ca roku, jak obiecaly MZBM:
W i<lzew, Sródmieście i Polesie,
mają być zakończone prace przy
o~rodzeniu, budowie paiwilcmu 1
stacji.
Powodem przeclągaJąceJ 1hj
bUd<m'y, tak potrzebnego miastu
ośrodka były i są ciągłe trud.
za.interesowani
oraz
Wlllictwo
z otrzy.maniem potrzebnośct
prac1nvn.icy restauracji „Tivoli''
nych ma.terialów. Również z
bezdo
zostali zob<>wiąza.ni
wykona.wcami nJe Jest naJJepłeJ.
ludzi
tu
względnego przestrzegania ustaprzysyłali\
MZBM
lonych zasad w przedmiocie
chwil1>wo wolnych, a co waOfunkcjonowania zakladu łącznlP
niellcmych.
żniejs.ze ba.rdzo
z rewirami sez()nowymi w Il•
statnio dzięki opiece DRN Bałuty na terenie przyszłego O•
gródku".
srodka za.czyna &ię coś dziać •• ,
Cóż jednak z tego skoro w
Planowany termin oddania ba„'Ilivoll" nadal, w godzilnach od senu do użytku
22 lipca.
10 do 12, ogródek jest „zakaza1972 r, Oby był dotrzymany.
nym rewiorem". Bo oto wczoraj
(Z. Ch.)
o godz. 1'1.30 kiedy chcieliśmy
tu na świeżym powietrzu wypit'
„pół· c21arnej", kelnerzy stanow.
czo oświadczyli, że dopiero od
godz. 12 ogródek będzie czy,nny.
a kawy możemy slę napić w Io.
kału. A więc nic się nie zmiePo prostu kierownlctwo
niło.
„Tivoli" nie przestrzega za.rzą
Przedwczoraj, 1% sierpnia; O•
dzeń wydanych przez swego dy.
pracownica
17,
godz.
koło
reklt<>ra. Z tego wniosek, że ni!'
„Dziennika" wysiadająca z takwystarozy wydać zarządzenie, a
sówki na ul. Wojska Polskiego
trzeba ta.k.że sikontrolować jego
Pozostawiła w wozie parasolkę.
wykonanie. Zbyt mało mamy w
kieLodzl ogródków przy restauraUprzejmego znalazcę
prosimy
cjach, aby móc po z,voli ć sobit"
rowcę lub pasażera o przekazanie zguby do sekre.
na ich iniewyk0o11Zystanie w czacJ. Kr.l tariatu „DL". Dziękujemy.
sie lata.

Co z basenem wparku
„Promienistych"

Dyrektor wydal zarzqdzenie

o pracowników

dbać

okienkami

miejscach gdzie obowiązywać musi absolutna trzeźwość.
łćd<kiego
więc dyrektora
Pytamy
osobiście i personalnie·
„Warsu"
jak długo jeszcze będziemy czekać na
całkowitą likwidację sprzedaży wszelkiego rodzaju napoiow ~awierającycb
jakiekolwiek dawki alkoholu na dwot'·
monity
Jeżeli nie pomagają
cach?!
władz kolejowych, jeżeli nie pomagają interwencje prasy, aby zaprzestać
sprzedaży plwa i skoncentrować się na
wzorowym zaopatrzeniu placówek ga·
w artykuły
stronomicznych „Warsu"
napojów
gamę
spożywcze i szeroką
może trzeba poszukać
chłodzących innych ludzi, którzy tę prostą i oczy-

przeszkody w życiu, pracy, spełnianiu
obowiąz
i społecznych
zawodowych
ków; nie może stanowić istotnego zagrożenia publicznego. A tak, niestety
jest w przypadku kontynuowania sprzedaży piwa na dworcach kolejowych I
autobusowych. Ze względu na specyfikę tych miejsc, obecność tam ludzi
nie w pełni trzeźwych lub wręcz cał
kiem nietrzeźwych jest niedopuszczalna ..•
paradoksćw
Do rzędu karygodnych
należy zaliczyć fakt, iż np. na Dworcu Fabrycznym, Kaliskim, na Cbolnach, w Zgierzu, czy przy ul. Smugodzin
najwcześniejszych
od
gowej
różnymi sposobami (także na
rannych
peronach) sprzedaje się piwo, i 'akt.e
ono oferowane za·
tu
bywa
często
miast napojów chłodzących. Służba koskarżą si~
lejowa, dyżurni peronowi,

naśladować!

Pomoc dla młodych małżeństw
w formie pożyczek na wkłady
do spółdzielni miesi.kaniowych,
albo też na urządzanie slę, Jest
stosowana u nas z reguły J. Karlikowski.
mówi prezes
Tylko na za.gospodarowanie się
ub. rok.u
w
przeznaczyliśmy
618 tys. zł. Na inne długoter
minowe poż yczki m. in. na remonty miesz.Jtań lub kaucje za
przeznasanitarne
urządzenia
czono 2 mln zł. W ciągu roku
na akcję socjalną w ogóle wydatkuje się ok. 5 mln z!.
Obecnie w ciągu lata z tych
funduszów najwięcej pieniędzy
idzie na zapewnienie wczasów
dla pracowników oraz kolonii
letnich dla ich dzieci. W ciągu
korzysta
roku z wypoczynku
2.200 pracowników i członków
. Ich rodzin, a z kolonii 750 dzieci. Trzeba tu dodać, że PSS posiada w sumie 7 tys. pracowników, którzy mają około 1000
dzieci.
Wspaniale zorganizowany jest
w Ustroniu
ośrodek kolonijny
Jest tu m. in.
kolo Grotnik.
basen kąp ielowy 1 duży plac

przed

W

to znaczy na dworzec.„

Barbara A. jest sprzedawczynią w sklepie PSS Górna
przy ul. Obywatelskiej 69. Przed 2 laty wyszła za mąż
za pracownika ZPB im. Harnama. Młodzi oczekują na
mieszkanie spóldzlelcze l planują Już jak je urządzą. Pani Barbara wystąpiła do zarządu PSS o pożyczkę na zagospodarowanie mieszkania. Otrzymała 10 tys. zl, z tYm 1
że spłacać Ją w długoterminowych ratach rozpocznie do.
piero za 5 lat.

Tłok

od lat, że z podchmielonymi i pijanymi jest na dworcach wiele kłopotu .
Milicja skarży się, że piwo przez całą
dworcach naJgordobę gromadzi na
szy element z całego miasta. Znane są
przypadki że także co poniektórzy kolejarze w cz asie służby wyskakują „na piwko" do dworcowego kiosku, baru, restauracji lub wózka peronowego. Skutki?! Włos się jeży na
głowie ..•
ars" w odpowiedzi na te interwencje i sygnały (także, cbpć
bynajmniej · nie wyłącznie, pra''
sowe) daje wym1ia3ące odpowiedzi. a
to, że ograniczono godziny sprzedabr
piwa, a to, że od czasu do czaslł sprzedaje się piwo ciemne. Są to zw:ykłe
wykręty i niechęć do zobaczenia sp<>•
jakim jest
problemu,
ł e cz n ego
sprzedaż tego napoju alkoholowego "!J

zlikwidować

ohydul. Piotrkowskiej 92 i przenieść ją w podziemia na
róg Andrzeja Struga i Al. Kościuszki...
prawa jest poważna i nie ma
co żartować. Każdy lekarz wie.
spożywane nałogowo.
iż piwo
po
pokarmu,
za m iast
spożywane
tak samo wyniszcza
pewnym czasie
organizm jak zwykła „czysta wyboroPiwo wprowadza tak samo w
wa".
stan upojenia ze wszystkimi tego spokonsekwencjami.
łecznymi
twierdzi
Wszystko jest dla ludzi dla ludzi... Ale nla
porzekadło. Tak wolno dawać małpie brzytwy, bo skutki są do przewidzenia. Wódka i piwo
także są dla 1 u d z i, tych którzy ;:>oAle wódka.
traf ią się nimi ba wić.
nie może
alkohol w ogóle piwo stanowić istotnej ~ coraz ważniejszeJ
wano

zdrowiem czuwa 13 lekarzy w
dwóch ambulatoriach PSS. W
projekcie jest uruchomianie ga.
binetów neurologii, laryngologii
I okulistyki.
w niedzielę dla pracowników,
urządza
którzy nie dyżurują,
się weekendy w pobliskich miejsłu
celu
tego
Do
scowościach.
żą dwa własne autokary.
Niebawem Dz.lal Spraw Pracownlczych PSS wyjdzie do
swych pracowników z nowym
wyrę
Będzie
udogodnieniem.
cza! ich w zalatwlaniu rozmaitych spraw w urzędach i instysocjalni
Pracownicy
tucjach.
będą jako PSS w
występować
imieniu swych kolegów, przy
czym zainteresowani nie będą
z
się
potrzeb01Wall zwalmiać
pracy i tracić czasu w kolejkach np. przy załatwianiu re·
montu mieszkania. Tę inicjatywę witamy z ogromnym uznaniem. Warto ją spopularyzować
i naśladować.
W. KASPRZAK

a ogródek - nieczynny...
W feliet0'1lie pt. „Gastr~nom.io
- daj żyć I" p!saliśmy o nle wy.
korzystanym w godzi.nach przedpolud:niowych ogró<lku rest3JllracJl „Tivoli". Dopiero od godz.
12 jest on czyin;ny. w odpowie<L1.i ,
na naiSz felletoo ot.rzymallśmy
wyjaśmlenie pod-pisane przez zastępcę dy:rekto.ra dis produkcyj.
no-handlowych LZG Restauracje
- M. Leszkiewloza . z wyjaś:nl1>
nia tego wy.ni.ka, że klerO•Wlllictwu „Tivoli" wyda:no już da·wno dyspozycje, aby w czasie se.
zon.u wiosenno-letniego kawiar.
nla była czynna od godz. 10 zarówno na werand.zie jak i tzw.
rewirze sezooowym - w ogród..
klu.
„Poniewat dyspozycje te nie
zawsze były honorowane - czy.
kierotamy w wyjaśnieniu zwrócono
„Tivoli"
wnictwu
ostrzeudzielono
I
uwagę
żenia, te w przypadku powtórzenia się podobnych zaniedbań
surowe
zastosowane
zostaną
sankcje służbowe. W celu niedopuszczenia do powtórzenia się
stwierdzonych zaniedbań, kiero-

Klo

znalazł

parasolkę?
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WAŻNE

TELEFON'!'

os
Informacja telefoniczna
Strat Potarna os, 866-łt. 595·51
ł99-90,

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO

25?•71
Ol

01

TEATRY
MALA SALA godz.
NOWY 20 „Rodeo"
OPERETKA - iodZ. 111 i.AcbJ
Nicole" od lat 18
Pozostałe teatry oleczynne
MUZEA
SZTUKI (ul . Więckowskiego !8)
godz. 9-15
REWOLU.
RUCHU
HISTORII
Gdańska 13)
CYJNEGO (Ul.
grup :r.biorowych
dla
tylko
godz. 9-lUO
WLOKIENNICTW A
HISTORIJ
(Pfotrkowska 282) godz. 10-17
<Park
UL
EWOLUCJONIZMU
Sienkiewicza) godz. 10-n
l.ODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-20
czynna do godz. 19)

(kasa

EI N A
BALTYK - „Lekarz Kasy Chogodz.
rych" od lat 16 (wł.)
10, 12.30, 15, 17.30, 20
LUTNIA - ,.Lekarz Kasy Chogodz.
rych" od lat 16 (wł.)
15.45, 18, 20.15
„okruchy tycia"
POLONIA od lat 16 (łr.J godz. to, ii. u,
16. 18, 20
WISLA 1,Marzen!a mUosne"
od lat 14 (węg.-radz.) godz.
9.30, 12.45, 16, 19.15
WLOKNIARZ - ;,Szerokość gezero" od lei U
ogratlczna
(jap.) godz. 15, 17.30, ao

eo? CDZIE ?- KIEDY?
HALKA - „Król areny" od lat
i;Szerokdi' 1eWOLNOSO
7 cradz.) godz. 16. „Zbieg z
lat tł
ograf1czna zero" od
Alcuraz" od lat 18 (USA)
.so,
n
15,
(jap.) godz. 10, 12.30,
godz. 11.45, 20
20
,,Złoto Mackenny"
„Mirat•• od lat 19 l MAJA ZACHĘTA iOdZ. 151
10, 12.30, 15,
od lat 18 (USA)
godz.
(USA)
17.30, 20
17.30. 20
nieczynne
ŁĄCZNOSC i;Jesotem
STYLOWY-LETNIE niewiernym mężem" (fr.) od Ml.ODA GWARDIA ;,PLppi"
lat 18 godz. 19.45 (kino czyn.
od lat 7 (szwedzki) godz. 10,
ne tylko w dni pogodne)
12.30, „Cytadela odpowie" od
lat 16 (bulg.) godz. 15, 17, 19
TATRY-LETNIE - „Pawana dla
od la.t 16 (jap.)
zmęczonego"
„Jankes" od lat 16
MUZA tylczynne
godz. 19.30 (kino
(szwedzki) g. 15.30, 17.45, .20
ko w dni pogodne)
OKA - „Gwiaoida Południa" od
lat 11 (ang.) godz. 10, 12.SO,
STYLOWY - „Kobieta jest ko15, 17.30, 20
od lat 18 (fr.) godz.
b ietą"
16, 18, 20
·„Romeo I Julia"
POLESIE „Doczekać 1:mroku••
od lat 16 (ang.) godz. 17, 19
STUDIO
. od lat 18 (USA) iodZ. 17.15, POPULARNE
„Nlezawodtll
19.30
przyjaciele" od lat 11 er.im.)
męt::zy
jut
tytu,;Jesteś
1
17,
godz.
Potegnanie
ADRIA zną" od lat 18 (USA) g. 19.15
lem: „We:! ją, jest mola" od
lat 16 (USA) godz. 10, 12, 14<
PRZEDWIOSNJE - „Nowa mi16. 18, 20
sja korsarza" od lat U (fr.)
godz. 15.30, 17.45. 20
Bajka „ziot• rybTATRY i
„.luzanna
15,
godz.
ka"
POKOJ - ,,Dzięciol" od łat 16
od lat 16 (poi.) g.
chłopcy"
(poi.) godz. 16, 18. 20
16, 18, 20
PIONIER - •• Spartakus" od lat
16 (USA) godz. 15. 18.30
CZAJKA - ;,Kniat 1 Tatarty"
od lat 14 (bulg.) godz. 17, 19
REKORD - „Winneto<I w DoDKM - „Hrabina z Hon.;:ltonlinie Smiercl" od lat Il (jug.NRF) g. 10. 12. 14. 16. 18, 20
gu" od lat u (ang.) &odz. 171
19.30
ROMA - „Old Surehand" od
godz. 16.
lat 11 (jug.-NRF)
ENERGETYK ...; 1;Walet ll:aro18, 20
WY" od lat 14 (USA) godz.
SOJUSZ - ;,Król areny" od lat
17, 19.15
7 (radz.) go<lz. 17, „Dzleń puKOLEJARZ - nieczynne
szczY'ka" od lat 16 (wł.-fr.)
LDK - „Milion za Laurę" od.
godz. 19
17.lii
15,
godz;.
(poi.)
lat 14
STOKI
1,Martwa fala" od
19.30
lat 14 (poi.) godz. 17, 19
GDYNIA - „Nieśmiertelni Flip SWIT - „Zdarzenie" od lat 18
(Jug.)
i Flap" od lat 11 (USA) iOdz.
10, 12, 14, 16.
godz.
10, 12, 14, 16, 18., 20
18, 20

DYŻURY

APTEB!

Piotrkowska 127, Jaracu 321
Rzgowska 51, R. Luksemburg 3,
Niclarnlana 15, Pabianicka 218 1
La nowa 129/131, Obr. Stalingra•
·
du 15.
DYŻURY SZPITALI

I Kllnlka Pol.-Gla. aL

Skłodowskiej

cart„

dzielnica
Górna. z dzielnic:!' Baluty1 p0..
SnycerBydgoska.
1oK"
radnle
ska; Z. Pacanowskiej I Llbelta.
Szpital Im. Madurowicza, al.
Fornalskiej 31 - dzielnica Polesie. z dzlelnlcy Bałuty~ po•
radnie „K" Traktorowa ł TU•
roszowska.
Szpital Im. e. .Jordana, ni.
dzielnica
Przyrodnicza 7/9
Balutye
dzielnicy
!
Widzew,
poradnie „K" SędzJowslta I Ma·
rynarska.
li Klfnlka Pol.-Gtn., aL Ster.
dzielnica Sródmlelinga U 15

ście.

q1pltal
Chlrur~la oołudnle im. Pirogowa (Wólczańska 195)
srpltal
Cblrurela oólnoe
im. Pirogowa (Wólczańska 195)
~tpna1
ura>.ows
Chlrurela
im. Radlińskiego (Drewnowska
75)
Szplt1tl Im.
r.arvnl!olol!la
Pirogowa (Wólozańska 195)
Szpluu Im.
Okulistyka
Jonschera (M111onowa 14)
Chirurgia I laryngologa dzieKorczaka
Szpłtał- lm.
cięca <ArmU Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo·twanowa
- Szpital Wojewódzki w Zgierzu.
Toksykologia - Instytu.t Medycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

LEKAftSKA

Nocna pomoo lekarska tłBC!JI
Ratunkowego przy
Pogotowia
U.I, Sieuklewlcza 137, teL 1'6-68

MAŁżEiqSTWO ł dzlee.
kiem poszukuje
dużego
pokoju,
Oferty
„13310"
Prasa, Piotrkowska 96

IT•••HH•H•••HHH•••••HHHH•HIHHm••
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WOJEWÓDZKI ZAKŁAD
SZKOLENIA „OŚWIATA"
W t O D Z I,
ul. Kilińskiego 43
przyjmuje ZAPISY na KURSY
-

spawania elektrycznego na
książeczkę spawacza,
spawania ga2lowego na książeczkę
spawacza,
kwalifikacyjne na tytuł czeladnika
i mi.str.za we wszystkich zawodach
(ślusarz,
mechanik samochodowy,
elektromechanik, tokarz .i inne),
uprawnienia budowlane,
dla potrzeb własnych:
naprawy radia i telewizji. kroju
i szycia, kosmetyki i masażu,
dziewiarstwa maszynowego
i ręcznego oraz inne.

DWA
pokoje,
kuchruę,
przedpokój, słoneczne, II
piętro
zamienię
na podobne
w Częstocllowie,
Sandomierzu
lub
Kielcacll, Sieradz, Polna 5,
Kuciapa
13307 g

WYTNIJ
Biuro

„NEPTUN"
malżeństwa od kojarzy
roku 1920.
Gdansk, Sniadecklch.
WYPOSAŻONY

wła.snoś

ciowy zaklad mechaniki
pojazdowej
w
dobrym
punkcie Lodz.i (sila , woda, c.o., telefon) poważ
nemu
reflektantowi o,tstąpię.
Oferty
„13610"
Prasa, Piotrkowska 96

3 POKOJE
z
ku~lrnlą,
wszystkie wygody
(bez
c.o.),
zamieni.i: na d·.~a POSZUKUJĘ
wspólnika
razy po pokoi u z ki:,c • 1do wzw-owo prowadzonej
mą. ·":, blokach.
Oferty hodowli norek. _ Ofer.y
„13296
Prasa, Piotrkow- „12952" Prasa, Piotrkowska 96
\
ska 96
POMIESZCZENIE nadają- - - - - - - - - - - - ce się na garaż (dzielni- WARSZTAT
krawl~cki
ca Polesie)
do wynaję- damski, parter, centrum
cia. Oferty „13251" Pra- Piotrkowskiej z powodu
sa, PiO<trkowska ·96
choroby
wydzlerża w1ę
lub oczekuję innych proOferty
„13153"
2 POKOJE, kuchnia - 48 pozycji.
1n kw., części-owe wygo- Prasa. Piotrkowska 96
dy, II p. slone"ine,i-----------zamienię na dwa oddział- POGOTOWIE Telewizyjne
ne mieszkania.
Oferty ZURiT
tel. 513-29 godz .
(oprócz niedziel).
„13226" Prasa, Piotrkow- 8-19
ZGŁOSZENIA:
ska 96
Naprawy
zg1oszone
d"
1. Sekretariat Wojewódzkiego Zakładu
godziny 11 wykonujemy
POSZUKUJĘ pokoju sub- tego samego dnia
Szkolenia „OSWIATA" w Lodzi,
lokatorskiego. Oferty FOTOAMATORZY: f1lmy
ul. l{ilińskiego 43 tel. 290-09,
„1320.JH Prasa, Piot.r1:tow- )lorwochrom",
„Orwocodziennie w godz. 8-18.
ska
96
col or", „ Kodacolor" wy2. Ośrodek
Szkolenia „OSWIATA"
PRZY JMĘ dwóch panow wo!uje
Foto Saw:)zuk,
w Zgierzu, ul. 17 Stycznia 22, codo dwuosobowego poko- Narutowicza 23
dziennie w godz. 8-16.
ju z wygodami. Telef„m
ZGINĄL
pies OWC!a475-38, godz. 18-22
3. Cech Rzemiosł Różnych w Pabianirek szkocki,
brązowy.
cach, ul. Obr. Stalingradu 4, co3 POKOJE, kuchnię, kom- Odprowadzić
za wynadziennie w godz. 9-15.
~
fort, telefon,
spółdziel
grodzeniem: Inowroclawcze, zamienię na 2 po- ska 14 m. 4, tel. 263-07
4. Swietlica
Spółdzielni
Inwalidów
koje, kuchnię, telefon i w godz. 8-15
„WYTRWALOSC" Radomsko, ul •
ewent.
garaż.
Ofc~ty
16 Stycznia 18 w godz. 16-19,
„13219" Prasa, Piotrkow- OPIEKUNKA solidna, uska 96
czciwa, może być em?w
poniedziałki, środy i piątki •
!
rytka
do
pó!roczne~o
dziecka potrzebna.
WaRóżNE
runki dobre.
Oferty
„13150"
Prasa,
P.i.otrkowOGŁOSZENIA
SPOLDZIELNIA
Lekarzy ska 96
Specjalistów
„Zdrowie",
„SYRENĘ"
sprzedam. - Al Kościus:zid nr 67 le- UWAGA
absolwenci liI
operuje
żylaitJ ceów
cena 24.000. Piotrkowska czy
ogólnokształcących.
128, po 17
l3286 g kończyn dolnych, wyko- Możecie
zdobyć zawód
SPRZEDAŻ
nuje zabiegi ginekologi- technika-optyka. w K~
SAMOCHOD
„DKW" - czne,
leczy w zakresie to·wicach, ul. Techników
3,3 ba ziemi w Lodz.i o- sprzedam. Ląkowa 34/36, chorób kobiecych. Przekazyjnie sprzedam.
O- po godz. 17
13232 g prowadza badania histo- nr 9 zostaje uruchomione 2-.Jetnie zawodowe s:uferty „13329" Prasa, Piotr·
patologiczne 1 cytologicz- dium
optyczne.
Przy
kowska 96
„WARSZAWĘ 224" z pone.
Bliższe
informacje
studium internat. szczewodu choroby sprzedam.
5561 k gółowych
DOM murowany, ogród, Przebieg 7.500, Konopna 2 tel. 664-87
informacji ublisko dworca w Kolusz- (boczna od Szczecińs1-tlej) LECZNICA
przyjnr 1 Spól- dziela i podania
kach sprzedam.
Lucja
muje PP „Foto-Optyka"
Nowak,
Koluszki, Koś- „STARA
25"
sprzedam dzielni Lekarzy Specjall- w Lodzi, Piotrkowska 65,
ciuszki 87
13364 g lub zamienię na „Nysę" stów „Zdro\vle" w Lo- tel. 235-32. Termin &kia·
- „Zuka"J Maria Jasior- dzi, Pioti-kowska 159 czyn dania podań i dokumenJest
codzien 'lie
w
DOMEK nowy 3 po· kowska,
Zakopane, Ka- na
godz. 7-20. W w/w go- tów do 20 sierpnia 1971 r.
koje, kuchnia do sprze- mienie<: 20, tel. 28-37
dzinach przyjmują lekadania. Mieszkania na zarosyjski wszystkich specjal- NIEMIECKI,
mianę. Ruczajowa
7
„TRABANTA 600 Combi" rze
Keppe, Wigury 12, frc>nt,
- - - - -- -- - - - - okazyjnie sprzedam.
0- ności medycyny ogólnej
12.114 G
\>0SIADLOSC
nadająca glądać Piotrkowska 166, 1 stc>matologll, również w II wejście
się
na ogrodnictwo 1ub warsztat
regulacji gal· tych godzinach wykonuMATEMATYKA,
fizyka,
hodowlę
(dom, budynkl ników
13765 g jemy
analizy lekarskie, chemia korepetycji ..tgospodarcze)
sprzedam.
rentgen,
fizykoterapię,
Andsiej
Poddębice,
ul. Micklewi- „MOSKWICZA 408" cze;:- ekg oraz zabiegi pielę!! dzlela student
Waszkiewicz,
Gdańska
5
cza 10. A. Matuszewski wony, maly przebieg, do- niarskie.
Zgloszenia na
12966 g
datkowe wyposażenie - \Vizyty domowe, rezerwa- m. 30
DOM z ogrodem w An- sprzedam. Oferty „13904"
cja numerków tel. 629-50 KOREPETYCJI fizyka,
drzejoWie
blisko
stacji Prasa., Piotrkowska 96
matematyka, udziela stupilnie sprzedam.
Oferty
PRZYCHODNIA
Skórnfl- dentka Lufniak,
SPRZEDAM
lub
wydzierZacho·
;,13316" Prasa, Piotrkowm. Lożawię
amerykańską
sza- Wenerologlczna
dnia 27a m. 4
ska 96
tę
grającą.
Gdynia. !'el. dzi. ul. Zakątna 44. p, 17
lJOl\1EK z ogródkiem - 21-26-57, do 10 lub po 22 przyjmuje calą dobę (o- MA.TE\\1.ĄTYKA
poprócz niedziel),
udziel•
spnedam. Maszynowa ~.
szopę
z nowego porad w zakresie cho- prawki, egzamihj wstęp
Woźniak
13311 g DUŻĄ
drzewa
(deski caló wi<.i, rób wenerycznych i le- ne. 257-57, mgr Plusko ·.vskl
12311 g
1 kiosk w czy bezplatnie
GARAŻ
w okolicy No- obita papą)
5564 I>
·w otki Matejki sprze- dobrym stanie sprzedam
DO GDAJ."<SKA 2 osoby l\'IATEMATYKA,
fizyka
dam.
Tel.
835-14 godz. Lódż, Czereśniowa 3
zabiorę dziś samochodem. mgr Niepokojczycki, tel.
10-18
13275 g
NOWY
saksofon te- 578-85
13838 i: 533-20
12805 g
DZIAŁKĘ
budowlaną
- nor prod. NRD - tanio
Marian Per1.200 m
z fundamentem sprzedam,
pod
budynek gosp0dar- kowski, Kościelnica. p-ta
czy przy ul. Slowacl<ie- Uniejów, woj, Lódź
go 7 - niedrogo
sprzeTELEOBIEKTYW do „Pra
dam. Wiadomość: Lęczy
1 :4-f =
SAMODZIELNYCH MONTEROW na stanowiskach
ca,
Nowo,tJ<i 3/5
m. 3, ktisixa - Son nar"
300 z automatyczną przy brygadzistów,
pracowników
o
specjalnościach:
Siedlecki
13265 g sloną sprzedam. Telefon
MONTER konstrukcji stalowych, rurociągów, kot.849-65
13319
g
łów,
urządzeń
przemysłowych
zatruct,nl zaraz
DZIALKĘ u,;;..-1 ha z moPrzedsiębiorstwo
Montażu
Urządzen
Kotłowych,
żliwością budowy
kuplę.
FUTRO
la.pkl
karakuChemicznych I Zbiorników „Mostostal" Będzin
Najchętniej
k/Lodzi, kielowe,
kanadyjskie
sprzeKierownictwo
Grupy
Robót
w
Lodzi,
ul.
Składo
runek Aleksandrów. Ofer
ty ,.13268" Prasa, Piotr- dam. T,r aktorowa 57 m. wa 33. Wynagrodzenie wg układu zbiorowego w
28,
blok 36,
II klatka,
budownictwie. Zglos.zenia przyjmuje Klerownli;two
kowslrn 96
godz. 17-20
13298 g Grupy Robót Lódź, Skladowa 33, tel. 840-70.
DOMEK z ogródkiem FUTRO
damskie, nowe
sprzedam. Lódź, Rysow- elkl sprzedam. Tel. 669-43 SLUSARZY TOKARZY FREZEROW, WYTACZA.·
nicza 2'l
13227 g
RZY oraz • ROBOTNIKOW TRANSPORTU w~w
NĘTRZNEGO
zatrudni za.raz
Central.ne . B11,1ro
3 ha
ziemi,
budyn~k
Techniczne Przemysłu Maszyn Wlók1enmezych.
mieszkaln;· i
gospodarl'11formacjl udziela dział ka.dr i szkolenia zawoczy sprzedam. Lódź, Obdowego, ul. Wólczańska 55/59 w godz. 7-15.
s zerna 37
13215 li!. MIESZKANIE do wynajęcia
na
2
la·ta
cenTOKARZY,
SLUSARZY narzędziowych, SPAWA·
DOMEK
jednorodzinny
trum.
Płatne
z gory. CZY FREZERÓW i ROBOTNIKOW TRANSPORTU
viętrowy (nie wykończo
Oferty
„13360"
Prasa.
z
te~enu
Lodzi
zatcudmią natychmiast _L6dzkie Znny) - bliźniak w Sieraklady Mech. Budow. „ZREMB", ul. K1Iińsklego 81.
dzu pilnie sprzedam. Piotrk-0·wska 96
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr w godz. 7.30-14,
Tel. Lowlcz 780
DWIE patiienki pracują· tel. 243-73.
5281-k
„WARTBURGA 312", stan ce przyjmę na mieszkanie
pokój
oddzielny.
dobry - sprzedam. Lódź
Ozorkowska 13a, po po- Lódź, Piotrkowska 288/90
łudn iu
13354 i m. 48 (wejście prosto w
bramę maly munwa„SKODĘ 440"
sprzedam. nlec)
13322 g
Tel.
426-20
wewn. 212,
godz. 7-14
13312 g POK 0 J z telefonem, cen- - - - - - - - - - - - trum, wynajmę solid.1ej,
MPK
zdobycie atrakcy,Jnego
SAMOCHOD oso,bowy sta- starszej osobie.
Oferty
ry ·typ, tanio sprtedam. „13331" Prasa, Piotr'<owJózef Kucia.pa,
Siera:iz, ska 96
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
P_o_ln_a__5_-_4_ _ _ _ _1_3_3_06_g POSZUKUJĘ
samodzielPracowników
njewykwalUikowanych
pokoju,
względnie
„SYRENĘ 104" rok p:od. nego
wlasnośclowy.
19ji9, po 60.000 km sprze- Jcupię
ZATRUDNI
„13320"
Prasa,
dam. Tel. 352-74 w godz. Oferty
W CELU przyuczenia DO ZAWODU
7-10 i od 11
ina:; g Piotrkowska 96
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SAMOCHOD FURGON „PICK-UP"
nr silnika 20 087273,
~'
nr podwozia 078952
I
c E N A zc...:kupu 18.300,I
OFERUJE do sprzedaży
I PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOLA
1
SZTUK PLASTYCZNYCH
1
t
W LODZI•
1
t ul. Narutowicza 77
1
p o J A Z D mogą zakupić jednostki
uspołecznione
oraz osoby
fizyczne.
1
t Osoby fizyczne winny zlożyć pisemne
1
t oświadczenie, iż nabyty poja.zd użyją
do celów własnych.
1ł
prawna: z ar z ą dz en i_ e
1' Podstawa
ministra komunikacji z dma
~
22. IX. 1969 r. M. P. nr 43 z 1969 roku
oraz M. P. nr 35 z 1968 roku.
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KOMUNIKAT ~

umożliwia

~

~w~u

~
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MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
~ na dogodnych warunkach placowych
~ MIEJ S KI E
PRZEDSIĘBIORSTWO
~
KOMUNIKACYJNE

~

W

r..

~ Okres wstępnego

~
~
~

O

D

Z _I

~

~

~

~

~

nauczania N O W O ~

~
~
możliwość ~

ZATRUDNIONYCH
KANDYDATÓW
TRWA 3 MIESIĄCE

Po 3 latc.-ch pracy Istnieje
~ d a 1 s ze go podwyższenia kwalifikacji ~
~ i uzyskania dodatkowo PRAWA JAZDY ~
~
~

DO PROWADZENIA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

~

Zglo.szenia

~
~

przyjmuje 1 informacji ~
~
udziela
~
~ DZIAL SZKOLENIA MPK W LODZI, ~
~'
ul. Tramwajowa 11 pok. '7.
~
~
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WYTNIJ I ZACHOWAJ
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SOBOTA, 14 SIERPNIA
PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.05 „Disneyland"
- odc. pow. 10.25 Sceny operowe. 10.50 Muzeum wyobraźni fel. 11.00 Lato z radiem. 11.30
Transmisja z mi>;trzostw Eu.ro-

k~c;'. l~~~iej A~~etyr~~:OY~e1~;.•~5
z kraju i ze śWiata. 12.25 Melodie i rytmy dla wszyst;.1ch.
12.45 Rolniczy kwadrans.
13.00
Z
twórczości
Debussy•ego
i
Ravela. 13.20 Między Wołgą a
I rtyszem .
13.40 Więcej, lep tej ,
taniej. 14.00 Czy znasz tę książkę? 14.30 Przekrój muzyc zny
tygodnia. 15.00 Wiad. 15.05 Godzina dla dz iewcząt i chłop
ców. 16.00 Wiad. lti.05 „Czas i
Judzie". 16.20 10 minut w stylu
ragtim~.
16.30
Popołudnie
z
młodością.
17.00 Transmisja z
mistrzostw
Europy w lekkiej
atletyce w Helsinkach. 17.30 D.
c. popołudnia z młodością. 18.50
Muzyi<.a i
aktualności.
19.lO
Transm. z mis~rz<H>tW Europy
w lekkiej atletyce w Helslnkach. 19.30 Wędrówki muzyczne
po kraju. 20.00 Dziennik. 20.30
Wieczór z piosenką żołnierską.
20.45 Kronika sportowa.
21.00
„Program
z dywanikiem"
(Z
Lodzi).
22.05 Fonorama.
22 .35
Sobotni non stop taneczny. 23.00
II wydanie dziennika wleci.ornego.
PROGRAl\I II
9.30 Wiad. 9.35 Reportaż PI.
9.55 Bydgoska
parada rytmów
i nastrojów.
10.25 „Wskrzeszony Lazarz" - sluch. 11.10 Melodie rozrywkowe. 11.25 Poranny koncert
ch-0pinowski z
nagrań
A. Stefansklego.
12.05
z kraju i ze świata. 12.:!G Fr.
Liszt l':!ungaria poemat
symfoniczny
nr 9. 12.40
(L)
Program komunikaty. 12.45
(L) „Głos Ziemi Lódzkiej" mag. 13.00 (L) Melodia, rytm i
piosenka. 13.30 (L) Radioreklama. 13.40
„Pieśń" opow.
14.00 Wiad. 14.05 Sylwetki piosenkarzy radzieckich. 14.30 „Polacy
nad Nilem" gawęda.
14.45 Melodie rozrywkowe. 15.00
Letni koncert. 15.35 Liga Kobiet
radzi, informuje. 15.50 O czym
p isze
prasa
literacka.
16.00
Wiad. 16.05 Mu-zyka na parkiecie. 16.43 (L) Omówienie programu.
16.45 (L) Aktualności
łód zkie.
17.00 (L)
Z cyklu:

·c·i,ko~0eza.~~Itu~~~y~naf.el. i~:~~

„Rozmowy o książkach".
(L)
Rad loreklama.
18.20
Widno.krąg.
19.00 Echa
dnia.
19.15 Zapoml!llana stolica Polski.
19.31 Matysiakowie. 20.01 Kompozytor tygodnia Fr, Schubert. 20.39 Samo życie.
20.49
Reporta.ż z piosenką. 21.19 wesbły kramik.
Zl.34 Na płytach
śWiata. 22.00 Z kraju 1 ze świata. 22.30 Wiad. spo.rtowe. 22.33
Rad!oscenka. 22.45 Zespó! Dzie\\iątka.
23.15 Muzyka powa.żna.
23.50 Ost atnie wiadomości.
PROGRAM III
12.00 Z kraju i
ze świata.
12.25 Koncert muzyki uniwersalnej. 13.00 Na gdańskiej antenie.
15.00 Podróże kształcą - gawę
da. 15.10 „15.10 do Yumy" melodie z westernów. 15 ..30 Ekspresem przez świat. 15.35 Obraz ki z wys ta wy i nie tylko.
15.50 Z drugiej
strony Tatr.
16.10 Program dnia. 16.15 Spotkanie z Anatolem Koralowem.
16.35 Jazz na kia w esy nie. 16.45
Na.sz rok 71. 17.00 Ekspresem
przez
świat.
17.05 Quodlibet,
czyli co kto lubi. 17.30 „Pierścień z krwawnikiem" odc.
pow.
17.40
Klub
Grającego
Krążka. 18.20 Antologia miniatury
muzycznej barkarola.
18.30 Ekspresem
przez świat,
18.35
Mój magnetofon.
19.00
Książka
tygodnia „Ludzka
rzecz". 19.15 Piosenki „z wfoskiego buta". 19.25 M. Rimski·
Korsakow - Fanta:zja na tematy ro·syjskie. 19.45 Polityka dla
wszystkich.
20 .00
Muzyka
ze
starych i nowych plyt.
21.00
SP-71, start! - rep. 21.20 Przed
mikrofonem L. D!ugosz.
21.50
C. Debussy „Peleas i Melisanda". 22.00 Fakty dnia, 22.08
Gwiazda siedmilu wieczorów E. Macias. 22.15 „Kolumbowie
rocznik 20" odc. pow. 22.45
Miłosne zwierzenia E. Kitt. 23.00
Nc>we tomiki poetyckie - Joanna Pollakówna. 23.05 Wieczorne
spotkania z Jose Felicia.no. 23.50
Na dobranoc gra Lenny Dee,
TELEWIZJA
PROGRAM I
10.00 ;,Joe Dako·ta" - fllm fa(L)
18.10
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15 SIERPNIA BR,

PROGRAM I

• ;

8 45 Prc>gram dnia. 8.50 Lato 197'1. 9.25 Przypominamy, radzlmy. 9,35 Nowoczesność w domu i zagrO<lzie. 9.55. „Rozśpiewane waka.<:je" film fab. prod. NRD. ll,30 W sw1ecie
SI'; sztukl „Pamiątka z Białorusi". 12.00 W starym kinie.
O 13.00 Dzienni.k. 13.15 Przemiany. 14.00 Sprawo,zdame z Mi·
strzostw Europy w LekkoatletYce. 17.00 Gra Orkiestra TV
U
Katowice. 17.20 PKF. 17.30 „Kraków mato znany" - „Pod
~ godlami dawnych aptek". 18.00 Telewizyjne s.potkan~a tea·
tralne: „Hipnoza". 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzie_nnik. 20.fro „Dzisiejsza mlo<lzież" - mm fab. prod. wl. 21.30 Magazyn spor:::;: towy 1 Kronika Mtstrzostw Eu.ro·py w Lekkoatlety<:e, Z2.20
Pro•iram na jutro.
!'<
;..
PROGRAM ll
~
17.40 Program dnia. 17.45 Felieton z przyszłości. 18.00 Karol
•
Dickens - fiim fab. prod. ang. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien·
nik. 20.05 Studio 63 - Adam Mickiewicz „Pan. ':'.adeusz'•. Księga x. „Emi.gracja i Jacek". 20.50 Siedem p1esni radz1eckich. :n.20 Nic nowego Ce> nam zostało, 21.40 Program
na wtc>rek.
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11 SIERPNIA BR,

PROGRAM I

..,

<

10.00 ;,Dama w tramwaju'• - film fab. prod. czech. 11.20
Przerwa. 16.45 Prc>gram dnia. 16.:>0 Dzietll.lllk. 17.05 „Jak ubrać
Polaka". 17.30 z..WD. 17.45 TV Ekran Młodych, 19.l&O Do·
branoc. 19.30 Dziennik. 20.00 Teatr Sensacji: „Niebezpieczne ścieżki" (odc. Il), 21.15 „Godzi.na swzero·ści". 21.5ii
„Spotkanie z Heleną Majdaniec". 22.25 Dz.ienni.k. 212.40 Program na Jutro.
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16.45 Pro.gram dnia. 16.50 Dziennik. 17.00 „Opowieści o zwie17.~5 Echo stadionu.. 18.00 Kino Fil.mów Antmowanych. 18.30 LW D. 18.45 Eureka. 19.20 Dobranoc, 19.3-0 Dz1ennile. 20.05 VIII Telewizyjny Festiwal Teatrów Dramatycznych
Maksym Gorki „Barbarzyńcy". Ok. 21.45 Dziennik. 2<2.00
„Na falach przyjażnl" - program rozrywkowy TV Czechoslowaoklej. 23.20 Program na jutro.
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16 SIERPNIA BR,

PROGRAM l

N

„

PROGRAM Jl
18.M Pro.gram dnia. 18.55 ,,Kopyta, kola 1 8 wie'ków" film doklllIII. radz. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 „Na
szlaku'• OTV Pozmań na ekranie. 20.35 Zakochani z
Ostendy - program muzyczno-rozrywkowy. 21.00 24 godziny.
21.10 „Ze świata fizyki". 21.30 Film z seril: „Barbara i Jan"
· (odc. 5). 21.55 Walter and Connle (3ti) - kura języka angielskiego, 22.25 Program na środę.

~

SRODA -
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18 SIERPNIA DB.

•

PROGRAM l

u

10.00 1,Ran.dall t duch Hopkirka"
film prod. ang. 10.~0
Przerwa. 16.45 Program dnia. 16.50 Dziennik. 17.00 Teleferie
- „Wyprawa•• - film z serli: „Wilhelm Tell" - FilmowY
Festiwal Smiałych - Klub Kluozników - Tygodnik Dobrych
Wiadomości Harcerskie lato Robinsc>nów. 18.30 LWD. 18.45
Perspektywy technl.k.i''. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien•n:ik. 20.00
::Randall 1 du<:h Hopkil'ka" - film pr0<1. ang. 20.50 „Swiatowid". 21.20 Dzisiaj: „Gianni Morandi" - włoski program
rozrywkowy. 21.50 PKF. 22.00 .,Stoczniowcy nad Wisłą" reportaż. 22.30 Dziennik.. 22.45 Program na Jutro.
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19 SIERPNIA BB.

PROGRAM I

p:

16.45 Prc>gram dnia. 16.50 Dziennl:k, 17.00 ;.Arty~<:! areny"
- tum. 17.:Ja t.WD. J.7.40 „Poli.gon••. 18.10 „Wysychająca arteria". 18.40 Przegląd muzycmy. 19.10 Przypominamy, radzimy.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.00 Teatr Sensa<:ji: „Niebezpiecme ścieZk.i" cz. m (ootatnla). 21.00 „ Volare" - film fab.
prod. wl. 22.40 Dz.ienn.i.k. 23.00 Program na jutro,
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PROGRAM II

CZW ARTEK -

I

N

n

arna. 18.~5 Walter and Connle (~6) powt.
kursu jęz. anglelsklege>. 19.05 Z prasy tech.nicznej. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 Hls'°ria Opery. 21.15 „W cztery
śWiata strony". 21.50 24 godziny. 22.00 Kino Wersji Oryginalnej - ·„Kobieta w szlafroka'~ :- fi1m tab, prod. ang. 23.20
Prc>gram na czwartek.
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PROGRAM D

a
O

Wieczór rumuliski w TV Polskiej

<I!

11.30 Program dnia. 17.35 „Ze słońcem przez Rumunię"
film dokum. 18.20 „W ludc>Wym wieńcu" prc>gr. folkloryst.
18.30 Spotkania - film dokument. Tele-Aru. 18.45 „Architek~
tura wsi Pojana" - film doku.ro. 18.55 Pocztówki 7Jllad Czarnego Mc>rza - fiLm. 19.()5 „z Wizytą w llukareszcie'• - film
dOlkum. 19.20 Dobranoc. l)l.3-0 Dz.iennik, 20.05 „Kluj tańczy
i śpiewa" film muz.-rozrywk. 20.20 „Zemsta haj-duków"
- film fab. prod. rum. 21.50 Spiewa Anda Calu.garianu. 2'2.10
Studio TV Bukaresztu orzec!BtaWia program rozrywkowy
TVR. 22 ..23 Program na piątek.
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(W). 15.55 TV kurs rolnic:zy Lato
1971
(W). 16.30
Dziennik (W). 16.45 Sprawozdanie z m1strzostw Europy w lekkoatletyce (z Helsinek).
17.50
„Tajga Ussyryjska"
film
prod. radz. (W). 18.20 Magazyn
kulturalny „Pegaz" prowadzi Maciej Wierzyń&kl (W). 19.20
Do.branoc „Przygody
gąski
Balbinki" (W).
19.30 Monitor
(W). 20.20 „Joe Dakota" - film
fab. (western) (W), 2il..35 Dz.iennik (W). 21.50 Wiadomości .sportowe i kronika mistrzostw Euro.py w lekkoatletyce (W). 22.20
„ Dobrze skrojony !rak" - wodewil (W).
23.45 Program na
jutro (W).
PROGRAM I
18.05 Program dnia. 18.10 Walter and Connie (35) powtórzenie
kursu jęz. angielskiego.
13.40
Swiat w kamerze naszych reporterów: „W górach Etiopii".
19.00 Sprawozdanie z meczu pil·
ki nożnej o mistrzostwo I ligi
Legfa
Górnik. 20.45 „Znak
Panny" film fab. prod. rumuńsklej (dozw. od lat 16). 22.10
Edwa•rd Grieg z cyklu monografie muzyczne. 23.10 24 godziny. 23.20 Program II proponuje. 23.30 Program na n.!edz.ieli:.
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20 SIERPNIA BB.

PROGRAM I

„

10.00 Voilare•• film fab. prod. wł. 11.40 Przerwa, lS.t~
Program dnia. 16.50 Dziennik. 17.l>O Pora na Telesfon: Rcnm1owy ze smokiem - „TrzY pióra" - f1lm prod. pol. „Kuchcik i rozbójni<:Y" - film prO<l. czech. 17 .50 Nie tylko
dla pań. 18.10 .,Piosenki w metalowej oprawle" bulg.
program ro"T.rywk. 18.25 LWD. 18.40 Magazyn medyczny, l.9.21>
Dobrano<:. 19.30 Dziennik. 20.00 „Spotkanie z Jonaszem Koftą". 21l.30 „Kraj". 21.10 Teatr Telewizji na świecie
„In·
ferno", 212.35 Dziennik. 2'2.50 Prc>gram na jutro.
PROGRAM D

nia

...

„
~

(i

=
0

~

C..

•
18.30 Pro.gram dnia. 18.35 „Nasi wspókze~ni". 19.20 Dobranoc. 19.3-0 Dzlenfllik. 20.05 „żywoty pań stawnych". 21.10
„Ziemia, planeta ludzi". 21.40 Piosenki z tu.rystyczneg-0 sz:laku program muz.-rozrywkowy. 2'2.00 24 godziny, 22.10
„Poste restante" film z serii: „Podziemny front". 2.'.l.35
Walter and ConnJ.e (37) - kurs jęz, angielski.ego. 23.05 ·Program na sobotę.
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21 SIERPNIA BB,

PROGRAM l
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10.01 o;Ostatni kwadrans" film tab. prod. franc. 11.30
Przerwa. 16.Z5 Pro.g ram d<nia. 16.30 Pro.gram tygodnia, 16.50
Dzienini.k. 17.00 „Grenada" film dok. prO<l. radz. 18.10
Spotkaf!l.ia z prwrodą. 18.35 ,.Leningradzkie melodie", 19.20
Dobranoc. 19 3-0 Monitor. 20.~ „Ostatni kwadrans" film
fab. prod. franc. 21.50 Dziennik. 22.05 Wiadomo·ści S<POrtowe.
22.20 „Uwaga I ~aczynamy 1' 1 z cy>k.lu: Televariete. 23.30 Pro·
gram na jutro.
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PROGRAM ll
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18.HI Program dnia. 18.15 Walter and Conn!e (37) powt.
kursu jęz. angielskieg o. 18.45 „Za Odrą, za Labą". 19.20 Dobranoc. 19.30 Monitor. 20.20 Młoda Polska w muzyce. 21.20
24 godz.:J,ny. 21.3~ Program II proponuje. 21.55 „Dla zabida
CZll6U'' film tab, prod. radz, 23.10 Program na niedzielę.
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UWAGA! TV zastrzega sobie możnośd zmian w programie.
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Na budowle „Wiskony"
Jestem Jedn1t • '700 wozasowlos6w, kt6r11y oddychaJtl
lywicznym powietrzem spa.lsklch la.sów. Nie Interesuje
stanu „zaludnienia" w sa..
na.s nlc prócs prognoz pogody,
lach telewizyjnych, ~enu ja.dalnl, atra.kcJI rozrywkowo~
ośwla.towyph,'! na wczasacli,
esteśmy
wyizolowani od codzien.
ności z balastem kłopołów, monotonią zajęć zawo•
~owych ł otoczenia, Odpoczy·
warny w warunkach coraz
lepszej organizacji wC'l.aSów
pracowniczych i pozwalamy
sobie na kaprysy w poczuciu
nam przywilejów,
należ.nych
· Koło nas krząta się zręcznie
I niema~ niedostrzegalnie kil·

J

Reakcia TPD
W

swiĄzku

1

bm. w „Dl."

zamieszczoną U
publikacją pt.:

re,Nawoływania l odzew" ! acjonującą rozmowę z CzYtel·
11iklem na temj\t braku reakcji na zgłaszanie uwag przeJ
zgłosiła się do
społeczeństwo nas przedstawicielka zalnteresowa.nego oddziału TPD - Ba•
luty.
nam ona,
Zakomuntkowa.la
1Ze1
Osoba; która przyjęła te•
.ł.
1efon od pana interweniujące
go w sprawie a.wantur w posesji nr 12 przy AI. I Dywizji nie była osobą dy:turującą lecz
stąd jej niezazastępującą radność w przyjęciu meldunku.
Instrukcje zostały jej
Pełne
przekazane,
.ł. Opiekunka dzlelnlcy Saluty z ramienia TPD udała się
pod wskazany adres, odnalazła
które chodziło,
mieszkanie, o
przeprowadziła rozmowy z lokatorami i uzyskała zapewnienie, :te nigdy więcej nie zdarzą się okazje do jakiejkolwiek
interwencji. Lokatorzy mieszka.
nla zostali umieszczeni w rejestrze TPD dotyczącym rodzin
pozostających pod kontrolą.
(zt)

25 lat

kadzlesląt osób - pracowników
'
ośrodka FWP„.
w
Mechanizm obsługi szerokim tego słowa znaC'zeniu - funkcjonuje sprawnie,
Wyraźa się to przede wszystkim na forum jadalni barometru nastrojów wczaso.
wiczów i za kokieterię należy uznać pożegnalne przeprosiny kierownika jadalni Wł, Kobyłeckiego, który prosił o wybaczenie wszystkich
niedokładności, niesprawności,
Nikomu zaś z
uchybień.„

wczasowiczów nie przyjdzie
do głowy zrewanżować się
np. przeprosinami z.a przywiezienie dzieci poniżej
lat trzech i za wszystkie skutki ich niedostosowania do
regulaminowych zasad współ
co w jadalni m. in.
życia,
objawia się spacerami pod
stołami, wpadaniem pod nogi kelnerkom, rozdzierający.
mi uszy protestami przeciwko
mlecznej zupie itp. itd.
Około OO osób pracowników
kuchni i jadalni na 700 gości
zajmujących trzy razy dziennie miejsca przy stołach, to
nie jest wiele. Proszę sobie
wyobrazić np. przygotowanie
1 porcjowanie kolacji, na którą podano ryż z owocami w
ugotowano
Ryżu
śmietanie.
60 kg, obrano, umyto i podzielono 60 kg owoców I „rozmieszano" 45 litrów śmietany.
Albo porcjowanie kiełbasy na
plasterki dzielonej, jajek na
twardo krojonych na połówki
! masła po dwa krążki tu-

działalności

.żwiqzku niewidomych
Poliskt Zwią'Z<ek NlewLdomyeh
obchodzt w br. 25~Iecie swojej
a oddział łódzki
działalności,
tego zwią'Zklll. - 20-Jecie. Z tej
okazji w dniach 11-12 wmeśnla
zorganizowany zostanie Ogólno\POlski Rajd Turystyczny w Nie·
borowie (pow. łowlck.i). W1'7llllą
w .nim. uchia.t drUżyny nlewi'Clo-

s całego kraju, które
uczestn.lcz;vl! . będą irównleź w

IDyc.h

zawoda.eh sportowych, ta.kicll J.ak
U-lkm marsz grupowy na orien-

OoTa.z irulywidu.a.lny do cekulą, rzuty pilkl\

tację
lu, pchnięcie

lek.&nskl\, pa.Ja.ntem i

strzałka.ml.

(&,,

••,

dzl~

sosu tats:rskiego (danie
Oczywiście mekolacyjne).
chanizacja wielu robót ku.
chennych wspomaga ludzkie
·
ręce, ale mimo to„.
czasowicza nie interesu·
je w jaki sposób kierownictwo stara się o
u·
świadczenie
prawidłowe
sług na jego rzecz. Kierownictwo zaś musi się trosz·
z wielką skrupulatno.
czyć
o dostatek wszystkich
ścią
dóbr konsumpcyjnych w ramach owych 23 złotych na
O·
odpoozywającego.
głowę
środek spalski podpiera swoje zasoby własnym gospodar·
stwem, które chlubi się dwo·
ma podstawowymi działami:
hodowlą trzody chlewnej i ogrodnictwem. 30 sztuk świń
co roku przybiera wagę kwalifikującą do uboju i za po.
średnictwem rzeźni albo uzyobywatelstwa
prawo
skuje
na stołach w postaci mię
snych potraw, albo stanowi
„towar wymienny" na odpoinnego mięsa.
wiednią ilość

W

Pożarnictwa

z earatu.

;wsiąść.

SZLBM
MASONA
~PERRY
~V ~AMllU

~N!BLKI

• •-• • • · •-• • •

- I co? - powiedział Mason nieci!!!.'.•
pliwie. - Co się stało? ·
- Le.dwo zdążyłam się usadowi~ kto§
zaczął się naprawdę dobijać do !frzwl.
..:. Co zrobiłaś?
- Siedziałam jak mysz pod miotłą.
Nie miałam pojęcia, co to może znaczyć~
Nie chciałam się podstawić.
- Co dalej?
- Walenie powtórzyło się C!wa czy
trzy razy, po czym usłysri:ałam głos porucznika Tragga: „Otwierać, bo wywa·
żę drzwi!"
- I co zrobiłaś?
- Siedziałam dalej jak trusia:.
- A on?
- Postał chwilę i poszedł.
Mason zastanowił się przez moment.
- Czy to bardz.o zmienia sytuację?, _.
zapytała Della.
- No myślę! Dzięki porucznikowi nasz
podstęp obrócił się przeciwko nam.
- Diana myśli, że jej pomogłeś uciec.„
- Otóż to - potwierdził. - Jeśli kie·
dykolwiek to wypaple, będę ugotowany.
Oskarżą mnie o pomoc osobie podejrzanej o zabójstwo i nikt nie uwierzy w
nasze tłumaczenia. W tych okolicznoś
~iach !
- Mogą ją wrobić w to zabójstwo?

T

dostawy, roz-

ładunki, palenie w kot(ośrodek spałowniach
1200 ton opału rocznie) ko-

Szkoła Chorążych

tyłem

żeby poczekać.

ransporl,

---------'------..i.

K. ZARZECKI

Zostawiła.ni
przypuszczałam.
...... Ta'łt
wam trochę czasu na zejście, po czym
otworzyłam sobie, ~eszłam ~ ~siadłam,

No i jarzyny. Pomidory, ogórki, rzodkiewki, sałata to wszystko zjawia się na
obficie i WZ!bogaca
stołach
witaminowo codzienny jadło
spis. Ogrodnictwo hoduje takdoże kwiaty i cały teren skonale utr,z ymanego otoC'zenia domów wczasowych zwanego parkiem - zdobiony
jest kwiatami z :własnej uprawy.

la
szenie trawników, naprawianie usterek, pranie, sprząta
jeżeli są jakieś
Słowem
nie itp. - to wszystko dziana rynku
doraźne
kłopoty
ła na rzecz owych 700 osób
mięsnym, ośrodek spalski ma
w sposób niedostrzegalny, ale
zawsze rezerwę własną. Kilile w tym zasługi i starań,
ile „nerwów" samego kierownika - o tym nikt nie wie,
a gdyby ktoś podpatrzył np.
poranne wydawanie· dyspozycji i sprawdzanie wykonania
zaplanowanych czynności, ten
raz - cierzdumiałby się odrugi raz pliwością,
Szkota Chorążych
Powstała
doświadczeniem
gromnym
Pożarnictwa z siedzibą w Poznaniu. Jest ona dwuletnim za- znajomosc1ą przedmiotu kiepoliceal- rowania. Jeżeli jednak zwastudium
wodowym
technicy
nym. Chorążowie
. żymy fakt, że Zdzisław Pipożarnictwa zostaną skierowani
do pracy w jednostkach ochro- goń jest posiadaczem tytułu
ny przeciwpożarowej na terenaukowego doktora ekonomii,
nie kraju.
a oracę doktorską („SpołeC'Z
Warunki przyjąclal
no-ekonomiczne aspekty dziaFunduszu Wczasów
łalności
dojrzato~ci
'łf świadectwo
szkoły
ukończenia
lub
Pracowniczych a mechanizm
średniej;
jego funkcjonowania") napisał
·'łf wiek od 18 do 28 lati
w oparciu o .wieloletnie kieka.tego·
'lf. stan zdrowia rozpoznawanie
I
rowanie
wszelkich problemów wcza'W- sprawdzian sprawno~ci fl· sowych
to sprawa staje
zycznej wg norm w stra- ·
się jasna. Kilkanaście lat prażach pożarnych.
cy wystarczyło, że<by poz.nać
Kandydaci do szkoty mogą
podania do Lódzldej -od „a" do „z" problematykę
złożyć
Pożarnych
Straży
Komendy
zarządzania wczasami. Z hunr 111/113) pok.
(Wólczańska
23, gdzie otrzymają szczegóło manistycznym skutkiem.
we linfoirmacje. Term.Im skla.daZ. TARNOWSKA
,'.:·r;:
nia podań do 22 sierpnia br.

~""~""~~~
PBZEł..O!n.:

krów utrzymującyli ttię
gospodarstwie śWliadczy
także na rzecz stołu pNetwory mleczne, Dlatego np. bupotrawa
twarogowy dyń
dietetyczna - jest potrawą doskonałą przede wszystkim ze
względu na świeżość. (Dieta
jest drugą wersją menu),

ka
w

-. Czemu nie? Pozostawiła całe mnó·
stwo śladów na miejscu zbrodni, nie ma
~ ·
alibi.
- Alef, szefie, przeciet możesz powołać mnie na świadka. Zez.nam pod przy•
sięgą, że to była sztuczka zainscenizo·
wana dla .••
' - To nic nie da - przerwał. - Zbyt
prawa •
mijaliśmy się 11 literą
często
Uznają to za bajeczkę dla uchronienia
,9dzie
przed odpowiedLialnością.
mnie
jest teraz Tragg?
- Nie mam pojęcia:.
- Musiał zauważyć mój wóz. Pewnie
czeka, żeby mnie zgarnąć, jak będę wychodził. Wó-r, Diany też stoi przed domem.
powiedziała
- Mój jest w garażu Della niepewnie.
- Wyprowadź go - polecił Mason.
- Zaraz?
- Tak. Masz kluczyki~
-Mam.
- To wyprowadź. - Wrócił i!o Diany
Regis i omajmił: - Panna Street od·
:wiezie panią do domu swoim wozem.
- Do domu? - zapytała Diana.
- No, gdzieś, gdzie będzie pani 'liezPrzynajmniej na
pieczna - odparł. razie.
otwieranego zamka,
Usłyszeli szczęk
potem odgłos odsuwanych drzwi. Po
chwili dał się słyszeć warkot motoru i
lekki kabriolet Delli Street wyjechał
„

.

- W.

Mason pomógł Dianie
spytała

któr" stronę~ -

Della

Street.
Mason zlustrował najpierw jeden, po·
„
tem drugi wylot zaułka.
- Na pewno obstawili z tamtej strony - powiedział wskazując w kierunku
bulwaru. - M.asz szansę tylko z tej.
- Myślisz, że tam nie obstawili?
- Obstawią za parę minut. :_reraz mo•
że się jeszcze udać.
spytała
- A co, jeśli ~ złapią?, Della.
- Leżymy - powiedział Mason. - Ja
wracam na górę, ty krąż z Dianą po
mieście. Nie zatrzymuj się nig.dzie I nle
pozwalaj jej wysiadać. Zatelefonuj za
jeśli uda wam się
dwadzieścia minut,
Wy·
wymknąć. Aha, I jeszcze jedno. jął z kieszeni notes i wieczn~ pióro.
„Szefie,
- Napisz do mnie kartkę:
Klucz jest w
mogę się trochę spóźnić.
skI'zynce na listy. Rozgość się. Della". ·
Della Street napisała, co jej podykto•
notes i pióro.
zwróciła
wał, po czym
Mason wyrwał kartkę z notesu. Della
wręczyła mu klucz od mieszkania.
·
' - W porządku. Jazda!
Kabriolet poderwał się z miejsca. Mason odczekał chwilę, po czym. wrócił po
stalowych schodkach do mieszkania Delli.
Ledwo zdążył się usadowić z papierosem
i książką w fotelu, gdy rozległo się
energiczne łomotanie do drzwi. Mason
wskazującym palcem,
książkę
założył
wstał i poszedł otworzyć.
powieporuozniku · - A, witam,
Nie spodziewałem się zobaczyć
dział. pana tak szybko.
Tragg spojrzał Masonowi przez ramię.
Szu- Witam - odrzekł sucho.
kam pańskiej nieocenionej sekretarki,
Delli Street.
- Nie ma jej.
- Pan tu teraz mieszka? - zainteresował się Tragg.
Mason się roześmiał.
(24)

(iDa11sa:y

ciąg nastąipi)

niezbędna

mobilizucju
wym, pooeh<Hl.7.ące w wlęlm~eł
z :impol.'ltu są ju,ż po rOZl.'IUehu
mecha.nieznyttn. Mimo to, na. l>u•
występuj._
„W:iskony"
dowie
pewne zaha.m.owanla, które sta•
pod zna.klem zapy<tania
włajl\
przekazanie obie.lttu w za,p~
wanym terminie.

włókien
Budowa wytwórni
~w. blok,u wlskO'llOciętych w Zwkłada,ch Włókien
w~o
Tomaszowie,
w
S-z.tucznyeh
uznana została. decy,zją Prezyd1um Rządu za tnwestycj11
suzególnie wa.tną dla goopodarkl narodowej i powinna zostać
uruchruniona w IV kWarllllle br.
Wiskona Jest włóknem celulozowym posiadającym. cechy zbliżone do bawetny. Jej produkcja
w oparciu o
.podjęta zostanie
w J aiponll.
licencję zaku,pioną
Włókno to ma ba.rdzo :Istotne
znaczenie, jeŻelll. chodzi o poprawę zaopatrzenia rynlm.
Generalny;m wykonawcą bu•
dowy jest l..ódzkie .Przedsiębior
stwo BudownLctwa Przemysło
wego nr 2, wspól!praeujące z ok.
15 przedsiębiorstwami &pecja.LisłY'ezllymi. Do tej pory wYkO·
nano ok. 80 proc. robót bud:owlanych. Zasadnicze urządzenia
produkcyjne w bloku wlskono-

13 bm. budowę wizytowało
klerownictwó KW P'ZlPR w Z..o-

d7JI. z I sekretarzem KW .Jerzym
Muszyńskim. Po za,pO'Zlla.niu się

z postępem robót, odbylo sJ.ę
spo.tkanie z prze~tawlciela.mi
przedsięblo.rstw budujących nowe obiekty. zastanawia.n<> się
nad m~iwością dotrzymania
terminów na,kreślonych harmo•
no-gramem prac. Postanowiono
zwróeić się m. in. do Kieleckie·
go „Cbemaru", „Budoplastu0 w
zaJdadów
także
a
Biell<;·ku,
w Chełmie o przyśpieszenie
zap<>wiedzianyeh d05taw l/.l'ZI\'!
dzeń

materia.łów.

i

Nowy kwartalnik

.„Pamiętnikarstwo Polskie••
W
najbllżseych dniach uka.
piel'WISzY numer
że się

„PA·
kwa.rtainlka.
POLMIĘTNIKARSTWO
SKIE''. Wielowiekowe tradycje
w
pamiętnikarskiego
plsa.rstwa
Polsce, jego rozwój oraz potrzeby tego typu literatury wytyczyły program nowego kwarta!•
nlka.
będ-zle
P Lsmo p.-ezemitocwać
szeraki wachlairi. pro-blema.t ykl
klroatika.rsko- pamię1mil<.3ff'Skiej i
jej zwl.ą~ów z życiem społecz
no-kultuiralinym. Autorami materla.lów będą wybiltni J;)rZe<lsta•
wi.cielle na.uk humanistycMych,
pamiętn.i
publLcyścl., dizLala.cze,
klll!1Ze
Za.miesrozame matertaly zawal.'lte będą w k!a.Ji,u podstawowyich <iz.lalach., t~Lch j Me : „ AT.
tyik,Uily i r<>:llprawy", „Pa.miętmi
kl i kronlik.l", „Krom.!kia. l'Uehu
„Pora,dnlcpamlętnikarakieg>o",
poo.tula,ty - polemiki",
two „Recem-z.je - no.ty", i.Materialy
1 doikiumemoty>•.
w pierwszym inrumerze kwartaJ.mk:a :zm.aJ<1ą Blę między lB1..
nymi: a.rtykruł J;)rolf. dJI' J. Cha,.
pt.

pamiętm!Jków przediS'łlaJWlJClell ról
nY'Ch grup społea:1Jnycti i zawodowY'oh, a.l.'lt;'OOllly prof. di s.
NQ!Wa.lwws!kiego i r_ed. naczelnego „Chł'<>,psdtiej Drogi" M. Róg.
omawiające wyniki
Swiositka,
pamiętnLkusktch;
konkursów
i noty.
recenzje
ponadto
Plsmo będzie do na,bycia. w
~uba.ch M i ędzym.a.rodowej Prasy
i Książki, w kioskach „Ruchu••
w miasta.eh wojewódz.klch !
miasta.eh wydJZielonych, usytuowa,nyeh w centrallllych pu;nk..
ta.eh w pobliżu inStytueji naulrowycti i kultu.ratnych ru-az na
diworca.ch cerrlltiral1T1ycll, a także
w księgairmia.ch naukowych. -

w dniu 12 sierpnia 1971 roku zmarł długoletni pracownik LPBM nr 1, były przerady za.kładowej
wodniczący

HENRYK
JABŁOŃSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia
15 sierpnia 1971 r. o godz.
15,30 na cmentarzu św. Franclszka przy ul. Rzgowskiej.
Wyraey serdecznego współczucia Synom I Rodzinie

"Pamlętnikar-

laslńskiego

pt.
stwo XIX l XX

-w. Ja.ko !lwiapmeobra.:teA narodu'',
dectiwo
aI'ty!t'l.tl W. Adamskiego nt. paskładają:
robotniczego I
mlętnilkM"Stwa
DYREKCJA I ZAŁOGA
kroill!k zakładów pracy, szkle
PRZEDSJĘZ..ODZKIEGO
poc-ząt„o
M. Klll02l!Ila.I1ka
BUDOWNIC•
BIORSTWA
ka.ch pamiętnikarstwa po.Isk.leTWA MIEJSKIEGO NR 1
M.
go'', refie~yjllly airtyktll
Wańikowj.oza -- „ W kręgu pa· fł••••••••••••"
mdętiniłów lekarzy"„ .!ragn:!enty
Z powodu «mtercl wieloletniego cżtdnka naszel spół·
dzlelnl
Kol.

Przesunięcie

JANA
MIZERSKIEGO

wieży wyciąeowej

serdeczne
składamy
współczucia Rodzinie

W kopadni w.RYduftowy" doko.nano 11 bm. skO<lllpllkowaneJ
technicznie operacji przesunię
cia górniczej wieży szybowej.
Obok starej zbudowamo w odległości 42 m nową wieżę baszw maszynę
wyposażoną
tową,
wyciągową

wyrazy

Zmarłe

go:
RADA, ZARZĄD, CZl..ON•
PRACOWNICY
KOWIE l
RSZiZ „ELEKTROMETAL"
W l..ODZI

w:!elolinową.

na miejsce etarej
zdemonte>waneJ wieży - przy
hydrauliczurządzeń
pomocy
nych - ·nowy obiekt. Po raz
pierwszy do tego rodzaju czyni
poduslię
ności za.stosowal!lo
hydraultc.zne oraz
popychaki
Gdyautomatyzację.
calkoWitą
szybową budowano
by Wieżę
przerwa w
metodą tradycyjną.
wydobyciu trwałaby około 13
za.miast 3 miesięcy,
miesięcy,
ma to miejsce obecnie.
jak
Przemieszczanie wieży o wysokości 48~5 m i ciężarze 2 tys.
ton odbywalo się z szybkością
3 ro/godz, 1 trwalo H godtin,
Przesunięto

Kole:tance IRENIE ZAORwyrazy serdecznego
SKIEJ
z powodu śmierci

współczucia

MATKI

Dnia 12 sierpnia 1971 roku
cięzkich
lecz
po krótkich
cierpieniach, opatrzony św.
przezmarł,
sakramentami
żywszy lat 59

s. t

HALINY TUROBOYSKIE.1

składają:

••

EDWARD

DYREKCJA I PRACOWNI•
CY ZJEDNOCZENIA PRZEMYSl..U GUMOWEGO
„STOMIL"
Pogrzeb odbędzie się tł bm.
o godz. 15 z kaplicy cmentarza na Dołach.

Podziękowanie
Wszystkim, którzy okazall
nam tak wiele serca l współ
czucia w ciężkich dla nas
chwilach l tym wszystkim,
którzy wzięli udział w uropogrzebowych
czystościach
Zmarłej

S. f P.

WESOŁOWSKI
się
Odbędzie
Pogrzeb
16 VIU, br. o godz. 17 z 'kaprzy ul.
cmentarza
plicy
Ogrodowej, o czym powiadagłębokim
miają pogrą:tone w
smutku

ELZY
KAŻMIERCZAK
składa

niejsze

drogą najserdecztą
podziękowanie

RODZINA

ZONA, Dzmc1 l RODZINA
W dniu 13 sierpnia 1971 roku
i Kolega

współpracownik

zmarł

nasz

nleod:tałowany

EUGENIUSZ URBANIAK

kierownik Działu Organizacji Widowni
zasłu:tony, wieloletni pracownik Państwowego Teatru Nowego. Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek o wielkim
sercu, do końca oddany pracy zawodowej i społecznej.
Pogrzeb odbędzie się dnia 15 bm. o godz. 17 na cmentarzu
w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej.
Wyrazy współczucia Zonie i Dzieciom składają:
DYREKCJA PAASTWOWEGO TEATRU NOWEGO,
RADA ZAKLADOWA, POP PZPR, KOLO SPATiF
· oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY.

Redaguje kolegium. Redakcija (1 wydawnictwo) -Lódt, Piotrkowska 96. Adres poczitowy: ;,DL", Lódt 1, skryt!Qa nr 09. Telefony: centrala 293-00 tą.ozy ze wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325-64.
spodział
wojewódzki 341-10,
228-32,
z-ca redaktora naczelnego 307-26. SelG-etal'Z odpe>wiedziaLny. n sekretarz 204-75. Działy: miejski 341-10, 337-47, spo-rtowy 208-95, ekonom iczny 223-05,
Jeczny 621 • 60 d.zial listów 1 interwencji 303-04 (rękopisów nie zamówionych red. nie :.wraca), kultural.ny 223-05, ;,Pa·norama" i totoreporte-ny 378-97. Dział Ogłoozeń 311-50. (Za treść ogłoszeń redakcja
Lódź, Kopernika 53, centrala
n ie odpe>wlada). Redakcja nocna 395-57, 395-59. Wyda.Je Lódz.lcle Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa". Kolipol.'ltaż 1 prenumerata: Przeds, Upowsz. Prasy i Ksiątki „Ruch"
Egzemplarze archLwalne ;,Dziennika"
Zgł05Zenia prenumeraty ptiZyjmują urzędy pocztowe 1 oddzialy terenowe „Ruchu".
rocznle 156 zł, pólroczrue 78 zł, Jowa.rtalnie 39 zł.
281 _20 , cena prenumeraty:
Wszelltich linforrnacji o warunkach prenUl'l\eraty ud zi elają wszystlde placówki „Ruchu" i poczty.
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