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+ Akcja rządu i CRZZ dla podniesienia stanu bhp + Wywiad min. H. Jabłońskiego nt. podno.;
szenia efektywności oświaty + Kolejna rozmowa przedstawicieli NRD i Berlińa zdch. + Fala
terroru w Boliwii + Japonia zerka ku ChRL + Farsa wyborcza w Wietnamie płd. + Przemówienie Sadata na temat roli federacji arabskiej w strategii przeciwko Izraelowi.

nadal grozi
posuch~

~

Po praiwie dwumiesięc-z.n.ej sll1zy, której
skutki są już widoczne w _i;_qlnictwie, ro~n:icy ży
li na.d:o!eją, że mo.że we wr-ześ
nillu
wystą,pią
większe
o.pady
deszczu., które u·zu,pelnią d eficyt wlilgoci. w glebie. Synoptycy PIHM przewiicluoą
jednak,
że
temperatura we
wrześniu
b'ędzie
raczej powyżej normy.
Opa.cly
zaś
mogą
być
nieco
mniejsze.
Naijoord•ziej
ciepła,
nJ.emaJ
l·etnra., ma być pierwsza dekada września, w której temperatura w dzień może dochodz1ć
do 23-26 st., a nocą wyn~ić
będ<zie
9-13 st.
Zachmunenie
w tyim okresie na ogól umiarkowane, z możliwością
tyl~
mewielk:ich o.padów d·es•zczu.
Również
druga 1 trzecia dekada wrześn~a będzie dość ciepła,,
z temperaturą
dniem w
gran1·cach 17-21 st.,
a
nocą
7-.10 st. I w tym oiklresle przew~dywane
są
tylko niewieLkie
o.pa.cly.
Nato.mLast pod koniec wrześ
nia ma wystąpić ochłodzenie,

FwwuuuuuuOW::ctą:L"WWUUWW~W
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Cena 50 gr

A

Rok XXVII

. '· .

o godz. 19,
w przededniu
32 rocznicy Września
przed Mauzoleum

zajmujących

się
ocenić

o·

Ma stan jej
I
przedłożyć
w 1972 r. · raport,
który ponadto zawierać będzie
propozycje nowego systemu ośwta~y.
Ministerstwo służy kom itetoVl>i wszelkimi potrzebnymi m<aterialami, op·raoowan·i ami
częściowymi,
a nawet projektami
dotyczącymi
przyszlości,
przygotowywa.nymi
c:zy to
w
uczelniach, ozy w naszym resort<Hl'Ym
Instytucie Pedago-

światą.

d.ru{,iej stro11)
bardw
czynmy udział przewodnicząceZ

poległych.

K~mite<tu
Ekspe!'tów
prot.
Jana Szczepańskiego w dyskusji nad oceną międzynaro
dowego rokll oświaty, jego referat na ostatnim zjeździe kuratorów itp. ułatwia całej administra.cji szko.inej
orientację
w ogólnych zalożeniach pracy
komitetu.
Trudno
byłoby
szczegółowo
referować
to,
co robimy na
poszczególnych odcinkach szerokiego
fro·nbu
oświatowego,
a.le latw-0 jest określić mysi!
przewodnie naszego postępowa

nia.
UPOWSZECHNIANIE

OSIĄG

GNIĘC

~ikó1.

Joko.1u;en„.,.

· .'.::

·~, c.

(Dalszy ciąg na str. 2)

Tragiczne skutki powodzi
w Indiach

Węgierski

Powódź,
która nawiedziła w
ciągu
ostatnich
tygodni pół·
nocne i wschodnie rejony Indii spowodowała już śmierć około tysiąca stu osób oraz stra-

,_11•18 641
złamał się

które
według
szacuje się
na 135 mln funtów szterlingów.
ty

materialne,

" wstępnycl:!

obliczeń

nawiedz<>nym powodzią oGaja w stanie Bihar sze.
się
epidemia
cholery.
Zmarły tam już 122 osoby.
W

kręgu

rzy

c:zęici

Nie udało się jeszcze wyjaś
,do końca przyczyn katastrofy, w wyniku
której wę
gierski samolot „IL-18" wpadł
do morza w pobliżu Kopenhagi.
Z 25 pasażerów I 9 osób załogi, udało się uratować 3 osoby,
Badanie
szczątków
maszyny
Wykazalo, te złamała się ona
na dwie części.
nić

~~
~

0
~
~
~

~

0

drapieżnego.

szkieletów

~
~

2
~
2

2
2
~
2

stoczyć

zarówno
i n.a,pastnika skoń
tragicznie.
Znalezierl>ie z.ląozonych szkieletów ilustrujących walkę, ja·
ka odbyła się 80 millionów lat
temu ma ogromną wail'tość nau•kową.
Oba szkielety są bard·zo dobrze zachowane.
ofia.ry
czyła

jak

się

Jutro

,

LODZKI
INFORMATOR

KULTURALNY

chodnlego
nie z jej
Dziennik

możliwości

stolicą.

Upalne
wością

z

calą

jaskra-

na świat.le
.i~ezadowsl.o.jący
poi.st.n.ejący
Jesz-

wydobyło

dzienne
v.• 10tn

lato

il:

'""1~,

cze w wielu rej()nach naszeg.o kraju.
Zanledba,nia sanita!'ne.
a także Olk;resowe
braki
wody
dobrej
jaikości,
staly · się pmyczyną zacho.r01Wań
liczniejszych gru,p Luctnośc.i na
„choroby brudnych rąk".
Nie byly to na szczę8cie groź
ne epi.demie. Stacje si;t.ni.ta<11110epLdem!ologic11ne podjęły niezbędne
klroki
za.pobiegają ce
rozprzestrzenia.niu
się
cho.rób.
Zaostrzono przepisy sani.ta.me,
za.mknięto niektóre obiekty pubhcz.ne; roz;wimięto akcję wy.
jaśniającą
zasady
przestrzegania higieny osobiS<tę;J i spoży
wania żyWlt'lośc.I i wody.
Wydaje się, jednak, że dJz;la!a1ność ta
zorganizowama
jest
nieco na zasadzie straży pożar
nej Ju<b pogo.tO'Wia, nasilając s.ię
do.piero w wypądku powstania
zallrożenia.

na około 15 proc.
ohieklów szkolnych
1 września
początek
nauki
szkolnej. Uroczystcści otwarcia
nowego roku szkolnego 1971/1972
odbędą się w Gdańsku.
Przemówienie
do
mlodz.leży
ministra Henryka Jabłońskiego
transmitowane będzie w programie I Polskiego Radia o godzinie 9.

Zvvolennicy_ Torresa

przed plutonami egzekucyjnymi
rany l obecnie znajdują się w
szpitalach.
SiMem
politycznych
partii
lewicowych zjednoczyło się w
ruchu 01><>ru przeciwko rządom
pik, Banzera. Policja w La Paz
zatrzymała
większość profesorów uniwersytetu społecznego,
a 500 studentów przesluchiwanycb jest w wlęzien~ach. Doniesienia
napływające do
Argentyny mówią o wielkiej liczbie aresztowań I zabójstw dokonywa.nych
również w głębi
kraju.
Coraz większa liczba uchodź
ców
boliwijskich
przekracza
granice Argentyny i Chile. Argentyńska „Rewolucyjna Armia
Ludowa''. · dala do ~ozumieuia,

łącz- ~~

„Neues
Deutschland" potwierdził,
dokonania pewnych
drobnych korektur terytorialnych między NRD
i Berlinem zachodnim, ·polegających na zapewnieniu połączeń lądowych między enklawami
leżącymi na terytorium NRD a enl<lawami za· chodnloberlińsklmi, y, właściwym obszarem administracyjnym miasta, w zamian za przekazanie NRD przez stronę
zachodnioberlińską
innych enklaw. Te i inne szczegóły· rozwiązań
podlegających suwerennym kompetencjom obu
państw niemieckich I Senatu Berlina zachodniego, są obecnie przedmiotem rokowań, któ·
rycb rezultaty mają wejść w ramy porozumienia czteromocarstwowego jako jego integralna część.
też gotowość rządu NRD

US1uwa.nle
przyozyn
chorób,
profilak;tyka - powstają w cię
nLu.
Za-c.z,llljmy od OSWIATY SA·
NITARNEJ
I
PROPAGANDY
HIGIENY.
PrOlWa.ct.zą
ją
na
wlaSIIlą rękę Lekarze,
są pogadrunk.i. i wykłady w sz,kolach i
w wojs.lm. Absolutmie bra.k jednak propii,gandy
dynamicz.nej,
docierającej
do szero.kfch krę
gów ludności. Czy na ulicach
naszych mia.st znajdzie się chociaż
jeden µi;zyciągający uwagę
plakait
mamaiwiający
do
częstszego
mycia? W .k.ra.ja.ch
ska:ndyna.wski.ch są Olrle np. na
każdym !<.roku i nie og.r anic.zają się bynajmniej ty~ko d<> mycia rąk.
Srodki higienic:zine · i
toaletowe na.leżą d<> najczęściej
reklamowanych na calym świe
cie.
Przed k~u la.ty zorgan.izowano u nas konku['s na najlepsze
ha.sio propagujące higienę o.sobLstą.
Czy zwycięski s'1ogan
„Ozy.stiość odmładz.a" jest przy.

• •
•
•
I wrzesn1a
·1nauguracJa
roku szkolnego

Zniszczone są dr<>g'I, po,przery wa.ne linie telefoniczne I wysokiego napięcia. Pod wodą zna lazły się olbrzymie obszary pól
uprawnych. Na zd.ięciu: dwie kobiety z wioski Raghunathganj brodzą po pa~ w wodzie z resztką dobytku w poszukiwaniu schronienia.
CAF - AP - telefoto

wyjazdów do NRD

Epidemie ,,chorób brudnych

bei.po·średniego

Fala represji I terroru w Boliwii Przybiera na sile.
Nie- .
ustannie napływają doniesienia .
o kolejnych egzekucjach.
Podana bezpo~rednio po zamachu
stanu liczba 10 ofiar śmiertel
nych
wzrosła
już
w wyniku
działania plutonów
egzekucyjnych do 300
donosi prasa
argentyńska.
Nowy szef pań
stwa boliwijskiego plk Banzer
wyniesiony do władzy
przez
zamachowców, którzy w ubiegłym
tygodniu obalili postępo
wy rząd Juana Torresa zapowiedział,
że
„Ludowa Armia
Wyzwoleńcza
musi być zniszczo':la". Uważa on za przeciw„
rlków
nowego reż'1nu nawet
tych; którzy przypadkowo podczas
walk· u:icznych odnieśli

I higieny pracy, głównie w
dziedzinie zapewnienia należy.
tej organizacji · i dyscypliny pracy, podnoszenia kultury miejsca pracy oraz stwarzania atmosfery poszańowania I pełne
go '· · przestrzegania
przepisów
bhp.
Jak wykazały badania - niepełna, a w wielu przypadkach
tylko formalna realizacja przepisów prawnych I ustaleń instan"cjl związkowych w sprawach bhp sprawia, te liczba
wypadków przy pracy I zagro·
(Da.J.szy crląg n.a str. 2)
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że

ze
dla

Prezydium Rządu I Prezydium
Centralnej Rady związków Zawodowych wystosowały 30 bm,
list w sprawie doraźnych przedsięwzięć
zmierzających
do poprawy stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakładach pra·
cy.
Intencją
listu jest zwiększe
nie efektywności działania ministrów i kierowników podleg.
łych im jednostek oraz
prezydiów rad narodowych, a także
instancji I organizacji związ
ków zawodowych w dziedzinie
poprawy stanu bezpieczeństwa

Prasa NRD potwierdziła równlet gotowość
rządu
udostępnienia obywatelom
Berlina za.

Położenie

wskazu.ie,

hędq

Wobec winnych zaniedbań
wyciqvane surowe konsekwencje

W czasie dotychczasowych
rozmów między
rządem NRD i Senatem podjętych w marcu
br. strona NRD zaproponowała wiele nader
ist~tnych dla Berlina zachodniego rozwiązań.
a zwłaszcza usprawnień w ruchu tranzytowym
na swoich drogach komunikacyjnych łączących
Berlin zachodni z NRF oraz w przepisach doty·
czących tranzytu.

pośUzv

zwierzęta
musiały
sobą wańkę, która

nie

poniedziałek odbyło się

d~nozaury

obu

W,eOW

Liczba wypadków przy pracy

W
w stolicy NRD ko·
lejne, siódme z rzędu spotkanie sekretarza sta·
nu w MSZ NRD Guenthera Kohrta z przedstawicielem Senatu Berlina zachodniego Ulrichem Muellerem. Następne odbędzie się
6
września br. w Berlinie zachodnim.

Budowlany

nozaura

D

~

Walczqce
Uczestnicy polsko-mongolskiej
ekspedycji paleontologicznej na
pus,tyll!i Gobi dokonali jednego
z najbardziej sensacyjnych odkryć.
Znaleziono szkielety walczących
ze sobą dinoza:irów.
Ok. 600 km na południe od
Ułan
Bato·r
w
ods!on'ęciach
piaskowców z o'kresu kireduwego na.traiiono na dwa zlą~zone
ze sobą
szkielety:
dinozaura
rośohnożernego p.r ot<Oceraptosa miel'zącego o•k. 2 m d·lugoś
oi i podobnych rozmiarów di-

a:sw ~

NRD potwierdza gotowość ~
~~
d o k omprODlISOW
• ,
~~

przodujących szkól musi być w roku obecnym uznane za zadanie pierwszoplanowe.
Postęp
pedagogiczny nie dociera w należytym stopniu nawet
do
tych
szkól,
kltóre mają
wsze1kie dane do jego realizacji.
Dla podnlesienJa poziom~· prA- I

cy

u w w

~

go

gilci.

na Radogoszczu
uroczysty apel

na dwie

resortów,

:a:rw u

~

dT

Co nowego czeka młodzież I nauczycieli w nowym roku szkolnym, w jakim kierunku zmierzać będą dalsze posunięcfa mające
na celu modernizację naszego systemu oświatowego, w Jakim
stopniu wiązać się one będą z pracą Komitetu Ekspertów?
Na pytania te udzielił odpowie dzi minister oświaty 1 szkolni·
~wa wyższego prof, Henryk Jabłoński.

u u

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

jakojć

szkolnictwie

Dziś

Nr 206 (7178)

DZIENNIK
1:0 DZ.Kl

Stawka na
Kom1tet
Ekspertów
nie
W'lącza
się do bieżącej pracy tak
Minitsterstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyżs~ego, ja.I<: 1 tnnych

I

wtorek 31 sierpnia 1971 r.

Łódź,

+ Upowszechnianie przodujących osiqgnięć + Weryfikacja programów + Profilowanie liceów + Zmiany kształcenia zawodowego
+ Konsekwencje niżu demograficznego
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te jest gotowa wypełnić Internacjonalistyczny
obowiązek
i
skierować swych
komandosów
do Boliwii.
Obal!Pny prezydent Torres, 6
byłych ministrów I inne osobistości
boliwijskie
przebywają
w Limie,
gdzie uzyskali azyl
polity<;zny.
Przed
opuszczeniem
kraju
gen. Torres wysoosował do narodu manifest, lttóry obecnie
krąży z rąk do rąk, W manifeście
tym Torres
stwierdza,
że jego nieobecność w Boliwii
jest tymczasowa.
Wezwał
on
wszystJ_<ich uczciwych oficerów,
związki
zawódowe,
studentów,
profesorów I żołnierzy, by mieli
broń w pogotowiu.
__

Miodzie:!: otrzyma 168 nnwycb
lzkól podstawowych, 12 szkół
zawodow)ch,
15
warsztatów
szkolnych na ponad 3 tys. sta•
nowisk, a ponad ł tys. uczniów
zamieszka w nowych internatach.
Wielu
nauczycieli,• zwłaszcza
na wsi,
otrzyma
klucze do
własnych

mieszkań.

Lista przekazywanych obiektów oświatowych na nowy rok
szkolny jest pokaźna.
Byłaby
ona znacznie dłuższa gdyby budowniczowie
dotrzymali zobowiązań .
Ustalono.
iż w
tyin
roku 90 proc. obiektów szkolnych oddanych zostanie do użytku przed 1 września. Niestety, zobowiązanie to wykonane
zostało w granicach 72-75 proc.
Tak więc pozostałe placówki,
a wśród nich 42 szkoły podstawowe. oddane zostaną w IV
kwartale br.

rąk''

najmniej w połowie tak z.na111y
jak przedwojenne hasło: „Radion sa.rr. pierze"?

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Japonia nawiąże
kon1a~1v z ChRL?
J:apońskl

minister spraw zaTakeo Fukuda ow poniedziałek
na
konferencji prasowej,
iż
rozważa móżliwość udania się do
Pekinu
w
odpowiednim momencie by doprowadzić do normalizac.Ji
stosunków chińsko·
granicznych

świadczył

japońskich,

PROBLEMY
aklywizacji
eksporlu
Pod przewodnictwem członka
Biura Politycznego, sekretarza
KC Jana Szydłaka, odbyła się
w KC PZPR 30 bm. narada
poświęcona aktywizacji polskiego eksportu. Wzięli w niej udział kierownićy wydziałów Kc,
zainteresowani ·
ministrowie i
dyrektorzy central handlu zagranicznego, sekretarze POP i
dyrektorzy naczelni · zakładów
przemysłowych,
specjalizują·
cych . się w produkcji ekspor.

tow ej.
Do poruszonych spraw I zglo·
szonych w dyskusji wniosków
ustosunkował się Jan Szydlak.

Rozmowa

Winiewicz -· Duckwitz
W dniach 14-30 sierpnia br.
przebywał
na wypoczynku w
Polsce były sekretarz stanu w
MSZ NRF Georg F. Duckwitz wraz z ·małżonką. został
on przyjęty przez wicemin. J,
Wlniewlcza.

słońcu
zwiększają liczbą : zawałów

Wybuchy !_ na

Badani'.' p_rzei;>r<>wadzooe prze.z ucl!lony,ch rad>Meckich wy.
kaa!l1y, ze 1strueje wyraźny zwią.zek między aktYJWnością
Slonca a S•ta.nem zdl'OWia człowieka, w okresach wzmoż
nej aktywności Słońca następuje .21wlększenle śmlertelnoś~l
na choroby setl'ca. Burize magnetyczne w a.tmosferze
wodowane przez wyibuehy na Sł<>11cu, wywierają w.plYw "'::
równo na Judzi zdr<>wyclt, Jak i chorY'ob. Osoby zd.r<>we
:;zybk!' POW'l'a.ca.ją do normalnego sta.nu po ta.kich burzach,
orgamzmy choire potnebują :na to Zllacznie wi cej
niekiedy nie udaje się l.m całlror.ficlil ctdzyskać ępie~ C::asu,
stanu zdrow~a.
onego
:Jeś_li burze ma.gnety('"!lne da się dokładnie i na czas przew~d.z1eć, można podjąć kr<>ki zmierzające do() ochrony zdrowi.a .. pacjentów, m. in. przez zastosow.uiie odpowiedniej te.

rapu.

-

Parodia -wyborów· Stawka
w Wielnamie

południowy~

(Dokończerule

ze

jakość

na
~tr.

1)

RYFIKACJI PROGRAMÓW nauczania.
W szkołach
podsta·
W
Wietnamie
połudnl 0 wym
nieważ była to jedynie talosna
wowych,
liceach <>Cólncksztalodbyły się w niedzielę tzw. wyparodia wyborów.
Glosowanie
cących i
techn.i.kach
wprowabory do
Zgromadzenia Naroodbywalo się pod lufami kara·
dzony zost8JI!
nowy. program
dowego. Jak wynika z wstęp
binów, wszystkie 7 tys. punkJęzyka polskiego.
Nastawiony
nych rezultatów,
kontrolę
w
tów wyborczych w całym Wiet·
jeSI
on
na
O<iclążenie mlod:zienim w dalszym ciągu utrzymanamle
południowym
zoslely
ży
od
nadmiaru
informacji.
ją
zwolennicy
„pr.e zy!lenta"
obsadzone przez wojsko I pop!'Zy r\)wnoczesnym
położeniu
licję.
,
Nguyen van Thleu.
nacisku
na
pogtębi en1e ćwi.Czeń
Dotychczasowe rezultaty gło
Niektóre osoblsioścl oricjalnle
w
mówlen~u 1 pi.saniu.
sowanra i wynikające
z nieb
stwierdziły, Iż wybory do ZgroWprowadza.my też oo 1 wrzewnioski nie stanowią zaskoczemadzenia Narodowego
zostały
śnia
nowy program przyspososfałszowane.
nia dla nikogo w Sajgonie, pobieni a obronnego, a w · najwyż
szych klasach techników,
godziny
fakultatywne,
w celu
lepszego
przygotowa,nia absolwentów d-0 studiów wyższyoh.
Postępować
będ~ie
dalsze
PROFILOWANIE
LICEOW. W
ubiegłym ".'Oku
wprowadziliśmy
klasy matematycz.no-flzyczne, .w
tym roku liczba ich wzrośme,
nadto wprowadzony ~ostaJe no(DokończenJe ze str. 1)
środki zmierzające do wykonawy typ - klasy humanistycznoteń zawodowych nie zmniejsza
Dla zadai\ w tym zakresie.
f i!oiogiczne. w SZKOLNICTWIE
iię. W tej sytuacji Prezydium
Instancje i organizacje związZAWODOWYM . zwiększamy 11Rządu
I Prezydium CRZZ u·
kowe
óraz samorząd robotniczbę szkolonych zawodowo po
znały
za konieczne
podjęcie
czy - czytamy dalej w liscle
2 klasach liceum,
co- oznacza
energicznego
I
skutecznego
zapewnią rozwijanie w sposób
konsekwentną realizacj~ pianu
działania w celu likwidacji żroplanowy dzialatności spolecznorozszerz.enia wykształcenia ogóldeł i przyczyn
powodujących
wychowawczej dla wzrostu lnlnego w szkolnictwie zawodowypadki przy pracy.
cjatyw w zakresie poprawy o1··
wym. Powołaliśmy również dal1
Na ministrów,
kierowników,
ganizacji
pracy,
porządku
sze 4-letnle
szkoły
· średnie,
urzędów
centralnych i przedyscypliny
· produkcji
oraz
prz ygotowujące
robotników
wodniczących prezydiów wojewspólnie z administracją będą
kwalifikowanych. Od
nowego
wódzkich rad narodowych na·
nagradzać, wyróżniać i popuroku powstaje też nie znana dolo:iono . obowiązek kontroli relaryzować
zasłużonych
w tej
tychczas forma kształcenia. Bęalizacjl
obowiązujących posta·
dziedzinie pracowników. dą to 2-letnie technika dla przo110\Vleń w sprawach bhp.
w llscle stwierdza się, że w
dujących
roba.tników,
wyróżW terminie do 30. XI. br. ma
stosunku do wiirnych
zaniedniających się w pracy zawodobyć
przeprowad:i;ona, na se·
bań należy wyciąguąć konsekwej i działalności spoleczno-posjach KSR lub na zebraniach
wencje i wnioski personalne,
litycznej, a posiadający ukońzwiązkowych,
ocena realiza.:ji
podając do
publicznej wiaclo·
czoną
zasadniczą szkolę zawozadań
dotyczących
poprawy
mości drastyczne przykłady za·
dową I 10-letni !-taż pracy . Na
bhp. Na podstawie tej oceny
niedbań 1 zastosowanych 5ankczas nauki w technikum otrzyk.lerownicy
zakładów ....::u.:.st:.:a:.:l..:ą_ _c:jl.:.._ _ _..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ai_·ą_o_m_·_P_l_a_t_n_e_u_r_Io_P_Y_·----,

Liczba wypadków przy pracy
nie zmniejsza

się

Epidemie ,,chor·ób brudnych
tomiast pogodzić- się z faktęm
(Dokończeniie ze str. 1)
jedzenia
k ietbasy i placków
pailcami na uhcy z cienkiego
Sp1· awą, któ1·a
prz ynosi nam
pap ierka zastępującego tekturoUjmę,
jest
SKANDALICZNY
wą tach-ę.
W innych krajach
STAN
POJ\llESZCZEN
SANIgo.rącą
kletbasę
wklada " się
TARNYCH w wielu res.tau~·a
m i ędzy butki owi.ni~e w ·sercjach, na dworcach, w instytuwetki; ko.nsumenci mają do
cjach.
Cały
aJum..iniowo-sr.kladyspo.zycJi patycz.k.i. plastike>we
ny budynek dworca Wars~wa
kubki i sztućce.„
W SwmoWschodnia
pnepelnlony
jest
ujśclu
żąda · się natomiast zafe~orem
miejscowej _ ubikacji.
stawu'
za„.
wi.clelec
podawamY
Czy st acje san it amo-epi.clemiodo po s iłku. Wydaje się takżę,
11l·gj,cz.ne z amykają z tego po~
że
trzeba
zmus
i
ć
pro.wadzących
wodu także restaurację, zakJS,zuuliczne sa t tLratory do zaopają
uż y tk o.wan i a
tak iego dwortrzenia się w kubki )ednora.zoca? Tylko tak radyika1ne krowego użytku.
Woda
będzie
k i mo.gł yby przynieść spo.dzded.roższa,
ale _be:r.'_ bakterii przewil.ną
p.a.pra.wę.
nos.ronych
na
źle
umytych
Dlaczego
na rumuńskim
szklankach.
bułgarsk im
W )l'brzeżu
c zarnom orsk im ubl ka.cje są nie·O<izowlnną sprawą jest NIEZADOnym wyp o sażen i em plaż, a w WALAJĄCY STAN CZYSTOSCI
KOMU
al
perl2'i'h . rta.sozeg 0 Bal.tyo!t:u - w - P@JAZDOW
Krynicy Mors.kiej , w Ju.ra.cie,
PUBJ,ICZNEJ. z.wracamy uwaw J3'"'trzfiibl ej qóqę
":Y.ko.r.z;y.
gę 'l!i !i;Zi\rżą!::~ ' "si ę
„~<?bY
stuje· się w tym celu )asy? To brudnych rą'ii", ·/l równoi!IL!Rime
nie brak kultu.ry imusza lud·z!
W>zystkie oparcia 1 drążk) .do
do pow.rotu do na.tury.
Czy
trzy mania s ię . w auto-liw;ach.
W!a,dze sam.-epi.clu -,;wrócily na
tramwajach i pociągach 'aż lepto uwagę m i ejs-cow.ej adm!n i k ie są od hrudu. Na końco- .
&ti:acjl lub na fa.kA:, że o,6<>2';0wych
przystal!l.kach
p<l'Winny
wi.sko camp ilngQwe w
Rucias tale d yżu rować oso.by przedel')ym
7.loka1iz0<wa,ne
jest
na
rające wodą 7. my dłem uchwysmiet n Lku?
ty, za które trzymają się paRO~ój
t'.IJW.
l\IALEJ
GAsażerowi e.
STRONOJ\UJ Jest
ze ws-zech
Od w tad.z sa.n Ltamych warto
m lair s.Łus<Miy. Nie m-0żemy nadomagać
si ę
też,
aby
pod

„.
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Jeszcze jeden remis
Uzyskiwanie przez LKS wyników remisowych na wlasnym
boisku
staje s l ~
zjawiskiem
mepokojącym,
gdyż
tracimy
cenne punkty w spotkaniach,
które teoretycz.nie powinniśmy

się, że jeżeli

się

Okazuje
gra
bez kompleksu niższości - to
· 1 sam mistrz nie Jest straszny. Mieimy nadzieję, ŻI! w
nadchodzącą
sobotę
pitkarze
LKS także zapomną o renomie
wygrywać.
i
utytulowaniu
Górnlka, zaWydaje się nam, że za malo
grają
bez kompleksu niższości
jest strzałów. Sadek jest osai postarają się · nie tylko o
inotniony. Pracuje on za trzech
ładną grę za jaką zebrali już
swoich kolegów. Musi
wal•
sporo komplementów w praczyć o piłkę, o wypracowanie
sie nie tylko łódzkiej, ale takdogodnej po zycji do strzału i
że
o .wyni!k, który uraduje
ostatecznie panować nad całą
wiel-0tysięczne
rzesze kibiców.
drużyną.
Okazuje się, że i na wyjeździe - można · wygrywać, co . poNiedzielny mecz potwlerdzll,
kazała
chociażby Pogoń,
która
iż
znajduje się on rzeczywiS·
pokonała w Warszawie Gwarde w życiowej formie - szYbdię,
1 Rucl}, który rozgromił
ki,
pomysłowy
w
akcjach,
zespól Wałbrzycha. Pośli2'nę)a
zElecydowany. życzymy sympa.
s i ę, r:ioga
Legii, która straciła
tycznemu kapitanowi LKS podwa punkty w Sosno.wcu przewrotu do reprezentacji Polski
grywając 2 :3.
do czego jego obecna gra w
Wynik; piątej kolejki są na
pełni
go predestynuje. Obawy
ogól
niskocyfrowe. Zie
też
budzi natomiast aktualna forświadczą
o naszych napastnima obrony LKS za dużo
kach, mówią o ich słabej dystan1
nerwo•wości,
przysłowia ...
pozycji strzeleckJej.
wego „t>racenia głowy" w goLiderem jest Ruch, a dalsze
rących sytuacjach,
braku zdemlejsca zajmują: zagłębie (S).
cydowania. Przy lepszym · nit
Odra, Pogoń, Stal Mielec, Lema Stal napad zie mogl-0 być
gia, LKS, Polonia, Górnlk (ma
w niedzielę bardzo żle.
jeden nu~cz zaległy), Gwardia,
Zagłębie
(W), Stal Rzeszów,
Jeśli chodzi o pozostale spotSzombierki i Wisła.
kania
to
największą
niespoCo nas czeka w najbliższej
dziankę sprawili pilkarze Odry,
przyszłości. W nadchodząc& .soktórzy
wygrali z Górnikiem.
botę i
nied zielę rozegrane .zo.
staną
następujące · spotkania:
Górnik - LKS, Legia - $żom
bi erki, Od·ra Zagłębie
(Wj,
P.ogoń stal (M), Polo.ma Gwardia, stal (Rzeszów) - zagłęb ie
(Sos.nowiec), WiSła
Ruch.
'
Po przerwi e wystartują 'równleż drużyny -drugoligowe. Oto
Zaw-0dnik
Lódzkiego Klubu
7.estawienie Par: Stąrt - Lech,
Jeździecki ego A. Staniszkis brał
Garbarni a
Włókniarz
(P).
ostatnio udział w
ogóln-0polMZKS Gdyni a - Star, Górnik
łki ch
zawod"-Ch
hippicmyc'h,
(Niwka) - GKS Katowice, Hutzajmując w swoich konkurennil<: Górnik
(Walbr'AYCh),
cjach dwa razy pierwsze miejPiast - ROW, urania - Sląsk,
sca.
Zawisza Motor.
Jest to cenny swkces na.s zego
Liderem
tabeli Jest Lkh
tnlodego jeźdźca.
W
czasie
przed Startem, Górnikiem (W)
zawodów w Lowiczu łodzianin
i MZKS. PHka.rze pabianickie·
zbierał
Uowe i dluitotrwajace
go Włókniarza zajmują 7 miejoklaski za swoją brawurowi\ 1
sca.

Zwyciąslwa

A. Staniszkisa

ptęlmią

jaMfl.

w szkolnictwje

Istotne zmiany ?.achod~ w
istotne zmiany.
Chodzi Pr7.ede
podstawowym ' SZKOLNICTWIE
wszystkim o •to, by maksymalROLNICZYM. Trwają końcowe
nie ujednoł1clć plany nauczania
prace nad skupieniem
tego
w szkołach wiejskich dla podszkolnictwa w ręku Ministerniesienia Ich poziomu. W tym
stwa Rolnletwa, ale
niezależcelu chcemy szkoły niepełne
nie
od tego przeprowadzamy
traktować jako organiczną częśc
- naturalnie w ścisłym uzgodszkoły zbiorczej
nle.niu między zalnteresowa.ny- - - - - - - - - - - - - - - - - ·
mi resortami - poważne korekty programowe w zasadniczych
si.kolach rolniczych i si.kolach
Dziś zachm urrzemie niewielkie
przysposobienia
rolniczegp ' dla
lepszego powiązania nauki z i umiarkowame, w zrastające następnie
do dużego.
Mo.żl iwe
praktyką. Na podstawie też noopady o.raz burza. Wia~ry sła
wych statutów tych szkól będą
be i umiarkowani?, południowe
one mogły organizować filie, cp
1 połud.n i-0wo-zacht>dnle. . Jutro
wzbogaci sieć szko·1 nictwa rolnimo.żiiwe opady, temperatuira bez
czego .
W całym szkolrtlctwie zawoun1an.
Dziś zachód słońca
o godzldowym przeprowadzamy anal!zę efektywności kształcenia, co
nle 18.34, jutro wschód o 4.52.
naturalnie pociągnie za
sobą
(Dziś Lmieruny
Rajmunda
dalsze zmiany w organizacJ!
Marka).
pracy tego działu szk<>lnictwa i

POGOD"

zwiększeme wymagań.
Ważną sprawą dla szkolnictwa
podstawowego jest PRZYGOTO.
WANIE DZIECI DO NAUKI W
I klasie. Chodzi tu w szczególności ó możilwle najlepsze wy-

równanie

poL.i.omu,

„dojrzałości

szkolnej". Powinno się dążyć
do z.apewnlenla miejsc w przedszkolach:
wszystkim dzieciom
rodziców pracujących potrzebujących pomocy w sorawowantu
opieki, dzieciom rodzin wielodzietnych i rozbitych, dzieciom
najstarszego
rocznika
przedszkolnego. Ta ostatnia sijrawa
jest bardz.o ważna, zwłaszcza nll
wsi. Powinno się w tym celu
wykorzystać rn. in.
zwalniane
lokale szkolne.
Walka 0 wyższy poziom szkc>Inictwa 1 lepszą jego pracę musi się wiązać z dążeniem do
podniesiema autorytetu ZA WODU NAUCZYCIELSKIEGO, polepszenia warunk.ów życia 1 pracy nauczycieli. Do tych spraw
będziemy
przywiązywali szcze-

rąk''

gólną

wagę.

Ze

a.dres.em przemysłu wys.tępo.wa
ły
z
postulatem
ra.zwimięc i a
produkcji WYROBOW SPRZY·
JAJĄCYCH
CZYSTOSCI.
Cho·
d:ui o serwetki nasycone środ
kiem myjącym, ręczniki papiero.we,
mydła
jedlno.razowego
użytku, .
a.utomaty
d·<>ZtUjące
płynne
mYdlo i sugzące n:ce,
środki
dezodo.rujące,
naczynia
papierowe i plastikowe sztućce
do ·
jednego
pooilku,
a .n tyseptyczine prepa.raty do zmywania naC'Zyń Itp.
Służba zd.re>wia
nie jest w
stanie sa.ma usunąć wszy·s-tkich
i&tniejących
jesroze zan.iedbań
w dzioozLnie hi.gietIJY. z tych
też
względów
nie kierujemy
pod jej adresem takich po.stulatów, ja.k przyśpieszenie blldowy lljęć . zd.ro~ej wody, sieci
woooćlągó;w~ _ czy -stacji oczysizcz·a nia ścl~_ów. Chod..~J jedna
szybk.i.e uslllllięcie tych za0
gro~e / "'lr.tśł>e
n:tt Wymagają
Wielkich nakładów lecz KONSEKWENCJI I PELNEGO WYKORZYSTA,VIA.
POSIADA·
NYCH . UPRAWNIEJil.
Służba
sa.nitarino-epbdemlO<logi.c'.lllla wyp<>Sarżoma jest w tym względ·zie
w wystairczająco silny arse.nal
łroo.k6'w. PowLnina si ę oma stać
alln !ejs-zym niż dotąd oginiwem
&zeneni.a zdrowia, kult\llry 1 eywi11zacji.

względu na
żenie się liczby

poważne obnidzieci, nastąpi
dalsza
KOMASACJA
SZKOL
PODSTAWOWYCH, co umt>żli
wia podniesienie poziomu ich
pracy. Trzeba to traktować ja
ko etap dokonywanej reorganizacji.
Przyga.towujemy dalsze

+

Przebywający

drze do Phenianu wtcemi mster
PRL. Józef WinieWlcz spotkał
się
z wicemmlstrem Kuzru.ecowem.
SZCZECIN. - 30 bm. rozpoczęla w Szczecinie obrady m:ę
d-,;yna,rodowa konferencja przedsta wicleli billlr i instytucji turystycznych z Bułgarii, Czechosłowacji. Da.nu. Jugosławii., Rumunii. Szwecji, Węgier, Zw;ąz
ku Radzieckiego oraz Polski.
WARSZAWA.
W 1mach
27-30 bm.
przebywal w Warszawie na zaproszenie KomJte·
tu Centralnego PZPR, członek
Biura Po.Utycwego,'
sekretarz
KC Ko.mtLnil6tycznej Pa.rtl.! lzraela - David Chenin..
KRAKOW. - Krak-Owskie Wydawnictwo
Llterackie
ma
w
swych planach edycję powieści
Heleny Mn.!s'Zk.ówny „Trędowa

ta".
ATENY. - W poniedzla1ek opubl1kowano komunikat. że w
katastrofie
. g.reC'kieg·o
promu

wypadku poprzez .samochód osobowy ·n a Wólczań
skiej 260/262 wczoraj okole
g<>d.z. 13.15 - oraz kierowca samo.ch·o<iu. który po.trącll męż
CZY'ZJ:lę.
proszeni są o zglo.szenie się do WKRO MO u.I. W.
Bytomskiej 60, p. 17.
O -,;głos-zenie pod powyż
szy a<kes proszen.t są także
śwladko.wie spadnięcia
motocyklisty x nasypu
kolejowego
przy- 'l\ria.dukcie na 11>1. No,>votki.
Wypadek mią1 miejsca wczoraj
ok. gooz. !3.30.
•
RO'We!'Z<l/"Sta, któcyr J'O'flrącll
kobietę
na Rzgowskiej
160,
wczoraj ok. godz. 18.25, o.raz
świadkowie
wypadku proszen~
są o 7,głÓ.Szen,ie si~ do WKRO
MO, ul. w. B)l'tomskiej 80, Pokój 16.
Wczo.raj w m iejSC'Owoścl
Kamerów.
pow. Sierad.z, od
wyladowa.n la
atmosferyomego
spalił się do.m m ies?.kalny należący do K. Pe&myka. straty
ok. 20 tyS. 2ll.

nych na ulicach Lodzi Wyi:larzylo się 2'1 Wypad.ków.
'O ' 'g~. 5.4'5 'na '
&kiej 54 Jim N, (Przys'Zk.óle 13)
W}'"chooząc 7.za ai;tobusu, wpadł
pod „Tuabanta" FI 0873. Z raną
gle>wy
przewieziony do
Si.Pitala Jm. Pi.rogowa.
O
godz.
10.20 kiera.wca
;,Sta.ra" IO 0931 potrącił na ul.
K0<pern.lka _80. n.a chodnlku, 8letnleb Dariusza J{. (Knemleniecka 16a). Poważnie poszJc~
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MOSKWA.

w Moskwie przejazdem w dro-

Swia.dkowie

trącenia

I

24

+
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IKlłOllKlt'
W4-Pa:\D"OW
+

Wczorajsza

buirz;a spowo-

dowała r6Wll1Leż poiiar w
mlej&eowoścl
Chalupki, pow. Sieradz. Spalila si'ę stoo-0la wartości łO tys. zl wta&n.ość W.

Ry-ka.

„.
+

W C7..dra.j · do' - Koldzl:n

n:o<?-

wem.ar,,.-

+

SPORT *

Obrachunki sportouie

K
I

Maranda =zwycięzców wMoskwie

Sportowcy nasi
dostarczają
nam coraz mniej
powodów do radości,
nie rozpieszczają
nas
zbyt
częstymi
sukcesami na arenie międzyna
rodowej.
Ostatnia
niedzlela
trochę
nam popra wila humory
G. Sledziew.
ski został mistrzem świata w
kajakarstwie, nasze strzelczynie
zdobyły złote
medale. Nieźle
spisali się torowcy na mistrzostwac11 świata w Varese, a
przecie wszystkim Głowacki 1
jak się okazało niezawodny
Kierzkowski.
Skoro
mowa
o
k-0la.rstwie, to jednak nadal jesteś
my zaniepokojeni losem Szurkowskiego. Kto wie czy przy
słabej
jego fo.rmie jaką wykazał
w czasie
kontrolnych
wyścigów
o puchar Wilhelma
Tella nie warto zrezygnować z
jego startu w wyścigu o mistrzostwo świata, a wyznaczyc
Szozdę czy Ba.rcika, którzy po
jednodniowym odpoczynku po
wyści,gu
drużynowym
mogliby
start-0wać w wyścigu indywldualny-m. Jes·t to sprawa trenera H. Lasaka, a
i
pre.zesa
PZKol. red. Wł. Gołębiewskie
go, którzy powinni na ~Jscu
powziąć decyzję
aby unlknąc
popeł,nienia

poważnego.

blędu.

czy - my drepcemy w miejscu, a nasi zachodni sąsiedzi
milowymi krokami idą naprzód.
Można się pocieszać, że w lekkoatletyce najważniejsze są sukcesy indywidualne lecz 1 tych
w trójmeczu by~o zaledwie kilka.
Cieszy nas fakt znalezienia
się na podium zwycięzców ło
dzianina Marandy, który uzyskał dobry czas 8.29.0, chociaż
bieg rozgrywany był w
czasie ulewnego
deszczu.
Na
pochwalę zasłużył również Gołęb iowski, który skoczył 2.1s,
zajmując
trzecie miejsce. Zawodnik ten
!<kacze równo t
chyba nie powiedział
Jesrzcze
swego ostatniego słowa.

w.

~

świata.

Słów kilka o Szewińskiej. w
trzech
Imnkurencjach
zajęła
ona drugie miejsca. Wierzymy,
te w najbliższym czasie umotujemy dalszy wzrost formy tel
zawodniczki,, konsekwentnie dą
żącej

do

miejsca w
towej.

zajęcia
czołowego
lekkoatl~tyce
świa-

· (Ja. nie.)
1---------------------------------

Wyścig

IX

Kolarski

„Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą"
WczMaj od•b ylo si~ w Lodzi
llPO·tkan.ie pned.sta.wici.eli komi·
tetu or.g an.iza.cyjneg·o IX Wyś
cigu Ka.larskiego „szla.klem Bo·
hate.rów Wa.lk nad BZIU<'ą" z
dziennik11.rz;a.mL Patronat nad tą
i.m.prezą ol>jął I
sekretart. KW
PZPR Jemy Muszyński.
W iopotkan'.i.u m. Jin. a'1zi&l
wzi ęli:

zastępca

przewodniczą

'Ceg.o Pre·ZYdium WRN, Wł. PaW'l.ak (który jest jednocześnie
stairterem honorowym).
prze-

Wypada podziękować lekko......_?FF
atletom za i"h dzielną -posta- ~=
wę w Moskw.Je,, ale nle można
TOTO· LOTEK
przejść obojęt.nie wobec
taktu,
IT, 11, 22, 32, 33, u dod. Il
że o :l:le przed laty wygrywa•
Wylosowana banderola 8509
liśmy w C?u&:laoh z reprezentacja, NRD, a w ubiegłym roku
„KUKUl,ECZltA"
z trudem, ale JeszC2e zwycię
8, 10, 12, 15, 17, 34, dod. 26
żaliśmy nieznacznie, to obecnie
Końcó"'ka banderóll 1083
prz_egrywamy ró:imicą 33 punk-

tóW. . li?~ ·»rl.W<dilł

A~ naszet drużyny to Werner, który wygrał bieg na 400
m, był drugi na 200 m 1 „wyciągnął" naszą sztafetę 4x400 m,
startującą bez Badeńskiego, na
pierwsze miejsce. O milą niespodziankę postarała
się
Gryz1ecka, która uzyskując - 61.20
m umocniła swoją pozycję na
liście najlepszych oszczepniczek

5

wodn\ozący
Prez. PRN w Lę
czycy 1 przewodniczący komitetu organfaacyjnego
E. Stań
czyk, I sekretarz KP PZPR w
Kutnie, H. Kaca.marek, sekretarz KP PZPR w Lęczycy B.
CiężJmwskli.,
dyr.
LWP RSW
,,Prasa" mgir T. I.ewand-0.wski,
zastępca
red. naczelnego „GR"
red.
E. Tulk<>,
prezes Stow.
Dzi en·nika,ray Pa.lskich,
oddział
w Lodzi red. w. Drygas, red,
naczelny ,,DL" red. H. Walenda,
zastępca dyrektora
LRPR
r.ed . A. Borowi.k,
przewodniczący
Pre1<. PRN w Poddębi- '
cach
K.
Wielce
i
prezes
LOZKol. dy>r. J, Król.
Na sPQtka.niu red~ nacz• ;,Zie-'
m li Li}czyckiej" J. Sawicki po~
Witał gości., a red. Zb. Skibicki
omówił wsl:ystkie aktualne &prawy z;w i ą.7..a.ne z wy ścig iem, który odbęctzl'e s ię 5 wrześn i a, ze
9łia.titem· • m~ w Leczycy,

Przemówienie
Sad a la
w

poniedziałek

wieczorem
Sadal wezwał społe
ZRA do Jednomy!lłne
go poparcia w referendum projektu utworzenia Federacji Republik Arabskich.
Utworzenie
federacji odegra
doniosłą
rolq w wypracowaniu
nowej strategii przeciwko Izraelowi,
Mówca stwierdził, że obecnie
Jedynie
Eglpl I Syria stawu\
czoła
Izraelowi, podczas gdy
Libia i Sudan stanowią dla nieb
zaplecze, Jordania - oświadczył
Sadat - nie uczestniczy już w
konflikcie, gdyż król Husajn
zlikwidował
partyzantów palestyńskich na terytorium Jordani, a Jego siły zbrojne skoncentrowane są na granicy · z
prezyden1
czeństwo

Syrią.

·„Helleana" śmierć poniosły 24
osoby a 1.140 zos-talo uratcwanych. Pro.ro ten mógł zabierać
tylko
620 pasażerów.
Kapaan
został
ujęty
podczas próby ucieczki.
TOKIO - W poni edziałek nad
ranem
nad japońską
wyspą
Kiusiu szalał tajfun „Trj.>e",
13 osób :i.ginęło.
LONDYN.
Chirurdzy au•
stralijscy ze szpitala w Sydney
dokonali operacji serca u dwu·
dn~owego
noworodka. W tych
dniach maly pacjent po udanej
operacji 1 okresie rekonwales·
cencji opuści! szpiłal.
DELHI. - W poni edziatek otwarto w Delhi przedst.awiclel·
stwo rządu powstańczego Ban.g la Des.z.
·
DELH:i. I.iczba t.. Jl' odtców
pakistańsklch
w Indiach prze·
kracza obecnie 8.250.000~ .
KAIR. - Rząd jordańp ld ~m
lmąl w
niedzielę „dla. , wszystkich" gramcę syryjsko: jordańsk~
·
•

d<>Wanego chłopca przawiez!Mb
do Szpitala if,l. Ko.rczaka.
O godz. 12.30 na Kilińskls
go 117
kierowca ~n )tocykla
1034 IK wskutek nie<>st.ro:inej
jazdy
uderzył
w skręcającą
„Syrenę" 5929 IB, która potrą
cila na chodniku Ma.rię P. (Kilińskiego
120).
Po.szkodowa.na
do.z.nala ciężkich obrażeń oiala.
Prz<:iwieziona do Szpitala im.

+

Brudzińskiege>.

+

O godz. 15.55 na Al. PolLtechniki 37, na przejściu dla
pieS(zj/cb,„
Z1:>9tą1a
potrącona
phez
.rowerzyistę
Joa.n.na S.
(KrokUS'Owa 14). Poszko<lowa.na.
z ' ~mt ·' ~ljrażeniami ciała,
zos.tara umleszcro:na · 'W S'Z.pitalu
1.m.

+

Brudzińskiego.

O go-Oz: 18.20 na Aleksandrowskiej 132 wpadl poo tramwaj 25/2 19-letinl Robert B.1
da.'-'!tając zmiażdżenia nogi.
O godz, 22 .40 na skrzyżo
wa,ni u Limanowskiego 1 Zachodniej
J)Od
tramwaj 44/6
wpadl
Ryszard M.
(Baluckl
RY'!lek 8) pOillosząc śmierć.

+

SPORT*

SPORT*

IHistrzostwa
bokserskie
Polski
Pierwsze walki elimilllacyjna
indywidualnych mistrz.ostw bokser;kich Polski przyniosły nam
szereg wielkiego kalibru niespodz.ianek. Wyeluninowani zostali
z dalszych walk tacy bokserzy
jak:
Gotfryd,
Radzikowski,
Rynkiewicz, L. Ze!eżniak i Jakubowslu, który wczoraj przegrał z mal 0
znanym -,;awodnik.iem Byagoszczy
Hafką.
Z lódzklch pięściarzy Kania
za.stal wyeliminowany przez Jaworskiego ?:e Szczeci.na.
Rożek
(W roclaw) wypunktował Borkowskiego .., '(Ll°Jdż). Blażyńskl (Katowice)
poko.nal Parafianowicza (Lódź).
J. Prociloń (Lódź)
pokonał
Henzelka (Zielona -óra). Natomiast J. żeleźnial. (Wroclaw)
wygrał stosunkiem i:,losów 3:2 z
Grzegorzewskim (LoAź).
Tak więc trudno jest po 2
pierwszych dniach r ~a· "' "' .o pow_ażnie,jszy~h
su kc;: ·c• . .... okse„
row lodzkich, a il' iej o ich
niepowodzenia~h .

~;>

;ac;,~kajmy

jednak na wyniki• · .valk pozonaszych pię:sciarzy.
Jeżl>li można mówić • o sukcesach - to odnoszą je nasi 'sę
dziowie: Labaziewic:z i Kozak.
Dziś z
łódzkich - zawodników
walczyć
będą:
Reszpondek
Kruk, Gąsiorowskt zi, szczepa~
niakiem, Ambroziak z Rudkowskim, Sobiech,
Krawczyk, A.
Olech, Filipiak I 1 F ilipiak II.
Zwycięz.cy . obok Prochon ia t
Piecha, znajdą się w ćwierćfi
stały~h

nałach.

Brawo,

zapaśnicy

Stanisław Makowi ecki ~dob y 1
brązowy
rpedal W wadze SU·
perciężkiej
mistrzostw
świata

w styl'U wolnym.
Natotn~a.st
Pa.we! Kurczewski
w wadze do 90 kg zostal wice•
mistrzem świ.ata również w stylu wo1ny-m.
Jak na wyntki u.zyskane rok
przed Olimpia.clą zapowiada s ! ę
że nasi zapaśni cy z powndze-'.
mem walcz y ć będą w Mon.a,.

ehJium • m.edalle.

Freikorps przyqotowuje

Alarm

wrzesień

ielsko, rok 1933. Do miasteczka. u podnótll
Szyndzielni I Klimc•oka doc1eraJą pierwsze
ecłta bunczucznych werbli i „paradenschr.it~
tóW" brunatnych koszul, kroczących zwyc1ę•
sko · po dalekich ulicach Monachium, Raczku•
Jąca wśród mniejszości niemiec~iej na Po.d·
beskldziu „Jungdeutsrhe Parte!" (Partia Mlo~on.1e•
mlecka), którą kieruje bardzo energiczny lnzyn~er
budowlany, osławiony późmej senator Rudolf ~1e~
1 ner, przejmuje do swego programu hasła b.iUe~
rowskich bojówek SA I NSDAP.

B

..

w

Licząca w 1930 r. ok. 300 członków 1 ,J~P", ma
w trzy lata później już ponad 12 tys. DOJOWkarzy
w Bielsku, Skoczowie. Zerach, Pszczynie I Cieszynie obnoszących 1 dumą inaczki SA I NSDAP w
klapach rozłożystych tyrolskich irchowych maryna~
rek.

PAŁACU
Od tego
momentu
problem
remontu
kapitalnego
Pałacu
zwanego skromniej Halą Spor·
tową,
a oficjalnie Lódzkim O·
środkiem
Sportu, stal się n1e·
mal obsesją jego kierownictwa.
Przy obecnym stanie technicz·
nym hali, budowanej prze.z 10
długich
lait,
a eksploatowanej
bez remontu przez 15, wszelkie
rozW'iqza.nia polowic;r;ne są bez.
sensu. Koszt duży, wysiłek z l"acj1 na 30-metrO<Wą wyso·
kość 1
pO'tężną
kubaturę
O·
blektu, ogromny, a efekt wy·
łącznie
dorażny.
Jak przyslo•
Wiowy
·
PLASTREK NA RANIB.
Sutlt nli Widowiskowej fest
wprawd.zie systemat;'fCznie spraw
dzany 1 opul<iw!llny, dzięki cze·
mu to oo .mu.globy ewentualnie
&paść na głowy widzom, czy za.
wodnikom - nie spada, ale t6 za mało. Mimo tego spraw·
d.zanJ.a Wydział Budownictwa,
Urbanistyki 1 Architektury U·
zna.I np. rok temu, że halfl ~rze
ba zamknąć natychmlast. ponle•
waż
„płyty wiórowo-eementowe
tWOl"Zl\Ce do'n · wa.rstwę 17..olacji
cieplno-akustyDZnej,
odpadają,
zagrażając
bezplecreństwu
publicznemu". Przy pomocy stra·
boków 1 drabiny ·„Magla:us", je.
dynego sprzętu,
który umożliwia
dostanie się do stropu
widowni,
odłupano
kolejną

płyt

porcję

nadwątlonych

1... wysl=o kolejne pismo

w •prawie ka.p!taunego remon·
Obecnie po ~u sytu!IJCJa
jest z Jedne.I strony gorsza na !!kil/tek ogoJocenia w U3 z
plyt~
izolacji
póllrolistego
słropu WM<lwni. korozj4 zaczyna :r.tera.ć zbrojenia. główne, co
zagra.ta jutt lronstirukcji budynku, z drugiej - lepsza. Ideą
remontu, a .wla.§dLWie modern\·
zacjd naszej
r~rezentacyjnej
S&li
widowislwwej
udało
się
wreszcie
zaTazić
nie
tyle
LKKFiT 1 co GKKF1T.
Dzięki
temu j~ nie tylko
dyrekcja
hall:l1 ale 1 departament u.rzą·
dzeń 11po.rtowych wailczy o przy·
jęcte
zlecenia na
wykona.nie
dokumentacji teclbn1cznej tego:!;
przieds1ięw2l!ęc!a.
Trzy lódzkle
biura 'projektowe:
mlejskle,
budownictwa
przemysłowego l
komunalnego
do których po•
czynając od 1967 r. apelowano;
odmówily jej wykonania. Ten
braik zaJn.teresO<Wania bądt. co
bądź łódzką
sprarwą,
wyda.je
się co na.jmnieJ dziwny.
Na
szczęście
obecnie
rys-uje się
szans.a, iż podejmie się tego
WarszaJWSkie Biuro
Projektów
Budown1ctwa Ogólnego.
Jeśli
ta.k, w końcu 1975 r. za.siądzie·
my w zmodemizow!!Jnej od po•
dłogi aż po dach, sali Widowi·
skowej
z poozue\em
pełnego
bezp i eczeństwa :
Jeśli
nie, ra·
dziłabym
zrobić wszystko,
by
uroczyste aka.demie 1 imprezy
odbywały
się w 1nnym,
mo~e
skromniejszym,
a.le
pewniej·
szym m iej scu.
Przyklad remontowych klopo·
tów, wymowny bo dra.s\yczny,
uśw1adamia
kon eczność zwró·
cenla uwagi na
calość stanu
posiadania lódzkiego sportu, a
zwłaszcza jego
zaplecza technicznego. Sądząc.„>owiem po I'e·
prezen ta.cyj nej w ,;1 założeniu ha·
li sportowej
NIE JEST l~AJLEPIE.J.
Prócz nr,,.:• ·„• cl~ rieg<i sufitu
stre>pu, r•• " ,„ , nadwąt!0111e są
także
ma5zyn · ,,
urządzenia .
Działaj ą on„ d ~ .ci sympatti i
pomocy Instyt. u ChlocLnlctwa
Przeds i ębiO L'Stwa Remontu
PL,
Dźwigów
z uJ,
Pabianickiej,
Spółdzielni
„Wzór" i Chl-0dni
żatlne
bowtem
na żabieńcu.
lódzlde przedsi~b io rstwo całoś·
ciowego ich
remontu
podjąć
się
nie chce.
Tymczasem np.
cale za.piecze tec-hniczne lodowiska (s·prężark\ i ruro~iągi)
biorąc pod uwagę okres gwa·
rancji, który
minął kilka lat
temu, wyma.g>a generalnej re·
nowacji.
A stan wyposa.tema
hal! pilnego
uzu·pelmen;.a.
Trudno np. pogod·zić się z tak·
tern , że O·biekt, który żyje z
rewtl lo.dowych,
lodowiska
i
imprez rozrywkowych ni e po·
siĄda tzw. rolb;. . czyli urządze·
nia do regenera.cji ta~li loda·
wej. a jeśli chod-.i o mlkrofo·
ny to ma !eh zaledwie cztery,
w tym jeden uszkodzony przez
eiupa.gą tancer:z.a z „Mazowsza".
Równocześnie
po korytarzu
hali wala się cenny sprzęt gJ.n·
nastyczny: części równoważni,
tzw. odskocznie, koń do ćwi
czeń,
mata
gimnastyczna za

tu.

kilkadziesiąt

zwoje filcu,
przerobiony

tysięcy

złotych,

który maluczko a
zostanie na bam·

Ul

PIERWSZY

SYGNAr. JAJO

STAMTĄD

DOBIEGL,

BYL

CO Sll; ZCl./lE „MOCNYM UDERZENIEM". l CHOC MJAL
MIEJSCE SZESC LAT TEMU, PRACOWNICY WSPOMINA·
JĄ

GO DO DZIS: ROWNO W

Zł

GODZINY PO UROCZY·

STEJ AKADEMll Z OKAZJI DNIA WLOKNIARZA, Z SU·
FITU PAl.ACU SPORTOWEGO

SPADLA OGROMNA

TA

SPADLA

CEMENTOWO·WIOROWA.

AKURAT

PLY·
W

TO

MIEJSCE, GDZIE SlEDZIAL JEDEN Z WlCEPREMIEBOW."

bosze. Trudno
postaWi~ prt)'
tym strailnika. Więc ktoś ąpo·
biegliwy wyciął jut sobie itil·
ka kawałków. Brzmi to nie·
prawdopodobnie,
aJ.e to !a1kt,
wynikaj~cy ze zmiennych kon·
cepcj\ r01Zwo.ju lódzikiego sportu. KU.ka last temu 1stn1ejąca w
hali
salę
gimnastyczną
t;r;w.
peln-0wymtarową
do gier ze·
spolowych, przeksztaloono decyzją LKKFiT na ośrodek specja•
l.l.styczny w gimnastyce 1 zorganizowano tzw. szkólkę. Wów·
czas to za kuipio.no za ponad 2!iO
ty1. zl cenny sprzęt gimna·
styczny, którego część spoczy.
wa dziś pokryta kun.em w ko·
ryt!!Jtv.u, część w piwnicy bali.
Szkólka bowiem dwa Iata te·
mu
przestała istnieć,
a sala
stała się siedz.ibą Ośrodka Bo·
kserskiego Przygotowań Olim·
pijskich.
I
znów
zakupiono
sprzęt, tym
razem bokseI'slą.
tańszy 125 tys. zL Odby·
ły się trzy r.,grupowan1a (po 21
dni), potem .k;toś tam jeszcze
częściowo
z sali korzystał, a
obecnie
dyrekcja hall kores·
pond-ud& z klubami boksersici·
ml., pytając: czy nie chclel\byś
cie tu potrenować? Na razie
nie chcą. Kto następny - po
siatkaJrzach
1
kos·z ykar-zach,
gtmn&.st)"czka.ch
i
bokserach
zajmie wykorzystywaną obecnie
w mtntmsJ.nym &to.pniu sa.Ję 1
co ZI'Obi ze !rJ)rzętem - zasta·
nawi'ILją się szeregowi pracow·
rucy bali. Kto 1 za ile?
Ten właśnie ekonomiczno-or·
ganizacyjny aspekt
wnelkich,
być
może
w
zalotenlu naj·
slusznfeJszych koncepcji LKKFlT,
wydaje się l'odnY zaatanowienla.
Od la.t bowiem ludzie 1
Ąalą czyli Lód2lkim
Ośrodk.!em
Sportu
zWi.ąz:a.nJi,
obserwują

ir:•

pewną

DYSPROPOBC~

W INWENCJI
zwierzchnl.ków.
Du·żo
Jej
jeśli chodzi o wymagania, ma·
ł<> Jeśli chodzi o pomoc w roz·
w\ą,zywani.u
lJStotnych
spraw
pracowniczych. W myśl zasady:
wszelkie prawa do zwiększ:o
n;yob obo,w!Ązków, tadnych iob

do prr.yw\lejów. W sklad ośrod·
ka, poza znaną łodzianom salą
widowisk.owo • lodowiskową
1
wspomnianą
już
salą
gimnastyczną
o zmiennych kolejach
losu,
wchodzi szereg innych
placówek w tym: hotel na
200 miejsc i restauracja na 120.
W zesz!ym ro.ku
np. odbyły
się w hali 372 imprezy różne·
go typu - od rewii, pe przez
giełdy 1 konferencje,
w któ·
rych uczestniczyło ok. 5U tys.
osób 1 72 imprezy czysto spor.
towe o 126 tys. uczestników.
Poza tym 34,2 tys. osób odbywało tu treningi. Nie trzeba
więc dużej
wyobrażni
by U·
zmysłowić
sobie za.kres obo·
wiąz:ków
124 pracowników o·
środka. Tym bardziej jeśli się
zważy, że z jednej strony wla·
dze zwierzchnie dop i ngują do
maksymaJnego skracania okre·
su remontów i konserwacji U•
rządzeń,
.gdyż
wyłączenie
hali
z eksploatacji rozkłada podob·
no łódzki sport na lopa ~ki. z
drogiej - traktują
pracowni·
ków teg·o obiektu jako swo!ste
pogotowie ratunk<>we
dia in·
nych. w lutym 1970 r. 18 ro·
botruków hali, przez 8 dn1 kła·
dlo podłogę w obiekcie AZS,
w maju 1 czerwcu br. brygada
która miała ją remontować, ustawiała,
bądź
dekorowała estrady,
Nie to Jedna·k
najbar:l.z!.ej
drażni
za.togę.
Drażni Jl\ nie
uzasadnione
zróżnicowanie
w
sensie uposażeń 1 przywilejów.
GKKFiT jako jedyny resort nie
ma swego u'kla.du zbiorowego,
stąd i tnwencja LKKFiT w obronie praw pracown>czych jest
sziczególnie
potrzebna,
a jej
brak
szczególnie dotJcliwy.
Pomijając już takt, iż dopiero
ostatnio
po raz pierwszy od
I l!!Jt awa.nsowano
niektórych
pracowników, warto wspomnieć
na przykład o ·s·prawie tzw. wy·
sługi l!!Jt. .
Pracowników maszynowni chłodniczej hali obo·
wiązude
wkład
zbiorowy, t.aki,
jak w pI'zemyśle chlocLniczym.
Zalączn!Jk
nI' 11 tegoż ukladu
przewiduje na przyklad Po 10

Ia.t ach pracy
lO·proc. dodatek
do pensji. Wobec nieb stoiuJe
się jednak układ . bez z.aląc,zni•
ka, a walka o to trwa
Jut
ósmy rok. Od trzech lat spr a wa
leży w CRZZ. Część zatrudnio·
nych w hali osób pracuje w
ruchu ciągłym, w warunka:h
trudnych,
ja.ko,
że
różn!ce
temperatur
w
poszczególnych
pe>mieszc;r;eniach
dochodzą
do
40 sto.pn! c. Pon!ewa.ż rocznie
jest t.u ponad łOO imprez, są
dni, w których
jest ich po
3-4 1 niektórzy
spędzają
w
pracy cale dnie. Reko,mpensątą
za ten nie najłatwiejszy rytm
pracy 1 niższe niż w przemyśle upo·sażenia
wykwal!filco·/Ja•
nych
fachowców, były więc
• swego czasu tańsze (bez mar·
ży)
obiady w res ta u ra cli o·
środka 1 możliwość
uzyska.ma
darmowego wstępu na impre·
zy. Obecnie, z różnych przy·
czyn, te przywileje cofnięto. Nie
zastąpiono
Ich Innymi, takimi
Jakie mają np. pracownicy Ra·
dy Narodowej, której hala pod·
lega. Jeśli j ed.zie na kurs cz.y
szkolenie
pracownik
RadY
Narodowej, przysługują mu die·
ta, hotel, zwro.t kosztów po·
dróży za I
klasę pociągu; pra·
cewnikowi hal\ tylko zwrot ko·
sztów za II klasę. Być może
nie są to wielkie, ale jednak
różnice. I za brak troski o Ich
zacieranie mają pracownicy ha·
Il pretensje do LKKFiT.
Wyda,je się, że konglomeI'at
spraw
organizacyj no-technicz·
nych staw!ia zwl ęksrone wyma·
gania wobec wszystkich. I tych
z Lódz.klego Ośrodka Sportowe·
go 1 tych
z
LKKF!T cz.y
GKKFiT. Warto by więc thyba
zastanowić się,
czy:
miłość
do
sportu mote
kwitnąć kosztem stanu techn!·
cznego obiektu, a tzw. dobro
sportu,
usprawiedliwia nawet
rabunkową

gospodarkę?

mllo~ć do poszczeg~Inych
dyscyplin I zmieniające
się
koncepcje preferencji dla nich,
zwalnia od rachunku ekonomi·
cznego strat 1 zysków 1 tym
związanych?
·
-

mlło~ć

do sportowców npo·
do braku uwagi, wobec
Istotnych
spraw
życiowych
tych, którzy ich obsluguJ11 l
tych, którzy podziwiają 'l ·
Jako klient hal\ i widii. e!eszę się szcz,erze, te nasi dziel·
ni sportowcy zyskają wspania·
Jy Gabi.net Odnowy Biologicz·
nej - z basenem i sauną, któ·
I'ego budowę po.przedzilo wyburzente trzech sza.tni przeznaczo·
nych dla człon.ków występują·
cych w hali ' zespołów. lryLuję
zaś
tym, że równocześnie od
lat nie sposób przebu.dować kas
i kiosków-bufetów, Są pomy·
śl!IJne
abso.Jutnie bez sensu
okienka,
któ'l'ymi wydaje się
bilety lwb - w czasie 15-m!.nu·
towej
przerwy, napoje bądt
słooycze sebko.m 1 tysiącom wi·
dz.ów, przyst>ooow8Jtle są rozmia·
rem, chyba dla... krasnoludków.
Niech żyje sport, ale czy wcl11ż
naszym _ kosztem?
ważnia

mENA DRYLL
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Polska olerta widziana z IHoskwq

.Jak
onad trzecią czędtl obrotów polskiego
handlu Hl(ranlcznego stanowi wymla·
na ze Związkiem
Radzieckim, Nasz
handel osiąga najwyższe ...: po Wę·
Krzech - tempo wzrostu wśród człon
ków RWPG w obrotach z ZSRR już
Od kilku lat. Obroty z Polską stanowią nieco
ponad 10 proc, calo•ct radzleckieJ wymiany
handlowej.
W cyfrach bezwzględnych polsko-radziecki•
dostawy towarów wyniosły w o.statnim roku
prawie 10,5 miliarda złotych dewizowych (eks·
port polski - ponad 5 mlllardów złotych de·
wizowych, import - prawie li,S mlliarda zło·
tych dewizowych),

P

,

'

•
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W wypadku Polski I kliku Innych krajów
socjalistycznych bardziej rozwiniętych nad·
mierna tendencja do bilansowania się sald
handlu
zagranicznego w okresach rocznych
stanowi czynnik hamujący w zawieraniu i realizacji umów długoterminowych. Zbyt małą
rolę grają jeszcze kontrakty kooperacyjne, a
szczegółowego
rozpatrzenia
wymaga także
sprawa kredytów. Konkretne posunięcia w tym
kierunku zapewnia kompleksowy program roz·
woju państw RWPG.
Struktura
towarowa naszych obrotów ze
Związkiem Radzieckim jest dla .nas korzystna.
W polskim eksporcie do ZSRR maszyny I U•
rządzenia stanowią 53 proc., towary przemysłowe
powszechnego utytku 25 proc. Razem
więc udział wyrobów przemysłowych w cało·
ści eksportu wynosi 78 proc. Szczególne zna·
czenle ma obecnie wymiana w dziedzinie towarów rynkowych, nie doceniana poprzednio
w naletytym stopniu.
Czy korzystną dla naszej gospodarki struk·
turę obrotów wykoreystulem;y w pełni1 W ro-

•

ubiegłym zwlększyllśmy wprawdzi& dostawę dźwigów samochodowych, maszyn dla prze.
myslu spożywczego, koparek, kompletnych la·
borator!ów, taboru samochodowego I nlektó·
rych Innych towarów. Nie zostały jednak wykorzystane możliwości w dziedzinie obrabiarek
do metali, wyposażenia dla nlektó~ych zakła
dów przemysłowych, w skrzyniach biegów,
niektórych typach maszyn rolniczych l samochodach O'Sobowych itp.
Podobnie wygląda sytuacja w imporcie. W
grupie maszyn I urządzeń nie wykorzystano
zaplanowanych kwot - w sumie nasz · eksport
maszyn i urządzeń osiągnął kwotę 1 854,S, a
Import 1 079,1 millona złotych dewizowych.
Radzieccy odb10rcy domagają się maszyn nowocześniejszych. Z drugiej zaś strony potrzeby
krajowe w te.1 dziedzinie zaspokajane są w
pierwszej kolejności, często brak pokrycia na
zamówienia stoi na . przeszkodzie zwiększaniu
tempa eksportu.
Inne zagadnienie stanowią obustronne rekla·
macje . . Jeśli chodzi o polskie towary to po za·
ostrzeniu kontroli jakościowej I uruchomieniu
staJego serwisu przez Polmot, Kolmex I inne
centrale, sprawniej załatwiane są reklamacje,
a i sposób eksploatacji dostarczanych tia rynek
radziecki maszyn i urządzeń znacznie się po.
prawił. Zdarzały się jednak słuszne zażalenia,
na jakość niektórych elementów.
Handel zagraniczny stawia przed przemysłem
zwiększone wymagania. Szybki postęp techniki
światowej nie pozwala na opóźnienia w zastosowaniu nowości produkcyjnych. Liczy się ten.

' ku

handlujemy
kto produkuje lepiej I taniej. Daje lię często
kroć zaobserwować paradoksalna sytuacja. Za·
miast samemu oferować nowoczesne wyroby,
proponować
nowe towary przemysł
nasz
jest niekiedy z'm uszany do ich produkcji przec
handel zagraniczny,

· Ożywiają swoją działalność „Wlntersport Club" I
„Beskiden Sportverein" w Bielsku, ktore pod p.la•
szczykiem zajęć sportowych ! treningów narc1ar•
sklch prowadzą szkolenie przys'llych dy~ersantóW
w Beskidach. Wysoko w górach płoną ogniska zdra•
dy, a· w schroniskacll „Beskiden Sportvereinu'• ro•
dzą się plany zdławienia wszystkiego co polskie na
teJ ziemi. Bojówki Freikorpsu \ odkrywają swoją
przyłbicę. przystępując do dywersyjnej działalności
na Podbeskidziu.
Ukazują •Woje drugie oblicze,
1 które&o zioną jad i nienawiść.

Cofnijmy się 38 lat wi;tec:&, w
bliską

odległą,

a

jakże

przeszłość,

W GNIEZDZIE Zl\flJ„.
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Johaun Stoslus należał do najbardziej zamożnych
bielskich fabrykantów. Ten otyły i jowialny za· ·
wsze życzliwy . I uśmiechnięty Niemiec, wlaŚciciel
jednej z większych bielskich fabryk wełnianych,
dzierżący w swych rękach także akcje wielu ślą·
skich kopalń, nie zdradzał widocznych sympatii
prohitlerowskich. odżegnując się wyraźnie od co
aktywniejszych członków „Jungdeutsche Parte!" w
Beskidach. Kiedy trzeba było należał zawsze do
tych, którzy nie szczędzili środków na Fundusz O·
brony Narodowej, przeznaczając na ten cel znacz•
ne dotacje pieniężne. W przededniu 3 Maja 1933 ro•
ku Stosius za"upił nawet armatę polową, którą
ofiarował Zl pułkowi artylerii lekkiej, stacjonują•
ceniu w Leszczynach k/Blalej. Nie było też nikogo,
kto by przypuszczał że za tą piękną Iście patrio•
tyczną postawą, kryje się jakże przebiegła i jadowita żmija.
Stoslus miał bowiem dwa oblicza: z jednej stro•
ny dobroduszny fabrykant. świadczący wiele pie•
nlędzy na cele społeczne. r drugiej chytry, cwany. niezwykle grożny I przt:biegly lis, z.aznajomiony z działalnością wywiadowczą w specjalnym
ośrodku dywersyjnym w Głubczycach.
Przez wiele lat jego willa była taJną siedzibą szta•
bu „Jungdeutsche Parte!", gdzie raz w miesiącu
odbywały się spotkania Jej kierownictwa ze spe•
cjalnyml łącznikami z Rzeszy, Z ludźmi Canarisa
l SS, przywożącymi polecenia •lnżbowe od komórki dywersyjnej z Wrocławia, którą kierował 0 berst
'Paul Schenke. Wybitny znawca i fachowiec od dY•
wersji na tyłach wroga, człowiek ceniony prz.ea
1amero admirała Canarlsa,
SCHENKE NA WIDOWNI
Wieczór 3 luteg'o 193ł r. Pada gęsty śnieg, wlej&
ostry północny wiatr, a temperatura spadła· do 20
stopni . poniżej zera. Drzwi od willi Stosiusa nie za·
m.:vkają si,c: ani na chwilę. a stary służący, pra•
cujący od 30 lat w tym domu Franz Klimer, nie
nadl\ża
z odbieraniem eleganckich futer l pelis
bielskiej śmietanki przemysłowców,
Gdy w wytwornych salonach fabrykanta bawią
nieliczne młode pary, a panie dyskutują o naj.r
nowszych toaletach, w piwnicach zbiera się sztab
.,Jungdeutsche Parte!" z Inż. Rudolfem Wiesnerem,
aby spotkać się z „szarą eminencją" wrocławskie.
go ośrodka dywersyjnego, samym oberstem Paulem
&chenk.e.
się

Przywiezione przez niego rozkazy są jednomacz•
ne, określające dokladnie cele przyszłej dywersji,
Wśród
obiektów przeznaczonych do zniszczenia
znajdują 1lę tunel kolejowy i magazyny
sprzętu
ciężkiego w 21 pułku artyler!! lekkiej w Bielsku,
dworzec kolejowy w
Cieszynie, oraz magazyny
amunicji w Marklowicach kolo Cieszyna,
których
strzeże ł pułk strzelców podhalańskich. stac~onują~
c;y w prastarym piastowskim rrodzie,
.
Obiekty te - powiada oberst Schenke
mają
ogromne znaczenie strategiczne, a l~h zniszczenie
wprowadzi zamęt 1 dezorientację w polskim obozie, Nim Jednak przystąpimy do akcji czekają nas
zajęcia szkoleniowe z najnowszą bronią. Przepro·
wadzimy je w ramach treningów narciarzy
Bes•
kiden Sportvereinu" nicht war meine H~~ren,
To świetny poinysl, nie zwróci na nas żadnej uwa.
gi. A więc do działania moi panowie - czas pracuje dla nas - powiada oberst Schenke, keńcząo
1woje krót~e wystąpienie.
TAJNE SKLADY W GORACH
Ernst Lanz. cichy i niepozorny ogrodnik bielski
w każdą sobotę zapominał o swoich szklarniach i
kolorowych różach. Brał plecak narty i w modnych „pumpac.h" oraz wiatrówce wymykał się
w12esnym rankiem z domu, udając się na trening
narciarski „Beskiden Sportvereinu" na Halę Li·
powską. Razem ~ nim jechało kilku Lnnych mlo· I
dych Niemców . m. in. Jakub Jaki i Karl Urbandke
którzy „szlifowali" tam swoje umleJętnoscl•• , woJ!
akowe,
Pociągiem dojeżdżall do Zywca, gdzie czekały na
nich góralskie sanki, które podwoaly Ich do Zlat·
nej, ~kąd prowadzi.la do~ć uciążliwa droga do
s~hrom.ska na Hall L1powsk1eJ, należącego do
Bes.
kiden Sportvereinu",
"
·

Jeszcze w tym samym dniu po spożyciu obfitego
posiłku Erns& Lanz brał swoją grupę i wyruszał na
noc do lasu, gdzie w jednym z opuszczonych sza·
lasów pasterskich znajdowała się tajna kry Jówka
z
bronią,
Bojówkarze Lanza wydobywali broń
i ~rzez całą ~ieckielę na śnieżnym pustkowiu gór·
skun prow~dZll\ normalpe szkolenie wojskowe, za·
poznając się z obsługą karabinów maszynowych I
bronią ~~ótką. Lanz był wytrawnym instruktorem,
znakomicie wyszkolonym w ośrodku dywersyjnym
na Opolszczyźnie. Wkrótce miał dać tego niepośled
nie dowody...
·
Nie była to · jedyna kryjówka Ernsta Lanza i fego
bojówkarzy. Poza Halą Lipowską bojówkarze biel
skiego Freikorpsu, wyjeżdżający · często na obo'z;
szkoleniowe do Wrocławia l Opola urządzalj tak'że
swoje „zapraWY" na K!Jmczoku i na Koziej Górze
gdzie mieściły się punkty kontaktowe miejscowych
zwo!ennlków brunatnych koszul. W ich sąsiedztwie
melmowano broń, tam t.eż organizowano tajne szko.
lenie specjalistów -;- mmerów, którzy mieli opanować precyzyjnie niełatwą sztukę wysadzania mo.
ató,w ' 1 tuneli oraz szyn kolejowych.
: Kursy ,.mlnerkl" ' odbywilly się najczęściej ·W
1chronlsku zagorzałego !1akatysty Herberta Stephana ';'• "Koziej Górze, ktorą nazywali Niemcy popularnie „Stefanką". Tam młodzi bojówkarze poziiawal!. tajni·kl min_Mki, , uczyli obchodzić się z dynamitem i równie rrozn.ym trotylem.
d.c.n,
T. JUZEFOWICZ , 1„ ·
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Lódzkie wyburzeniu
Problem wyburzeń w Łodzi wymaga natycbmiasto·
wego podjęcia decyzji, które winny były zapaść... 2-3
lata temu. A, że nie zapadły - na 1.300 tys. m sześc.
kubatury ruder przeznaczonych do wyburzenia w bież.
do tej pory wyburzono kilkadziesiąt bupięciolatce dynków - 150 tys. m sześc. Wyburzano trzema sposobami: tradycyjnym: cegiełka po cegiełce, minerskim:
dynamitem (trzy domy przy Kilińskiego) i mechanicznym: spychaczem - „Jasia i Małgosię".
Narada, która się ostatnio
odbyła w Zjednoczeniu PrzedBudownictwa Kosiębiorstw
munalnego z udziałem zainwyburzeniami
teresowanych
spółdzielczoprzedstawicieli
Wydziału
ści mieszkaniowej,
Gospodarki Komunalnej Prez.
RN, Zarządu Dróg i Zieleni
i Zarządu Inwestycji Miej_
skich - miała na celu okremetod wyburzania, a
ślenie
jak i Wf<kazanie wywięc ·
kona wcy, czyli kto.
spotkania proUczestnicy
ponują korzystanie w dalszym
preferując
ciągu z 3 metod sposoby minerski i mechaniczny. Tradycyjny pozostawiając
drewniakom, których niemało
zwłaszcza na terenach przeinaczonych pod nowe budowni·
ctwo (Retkinia, osiedle Zgier·

Stefana). Sposób miska nerski pozwala zyskać na
jest szybki. Niestr.czasie ty gruz przy tej metodzie,
bez przemielenia go nie nadaje się do niczego. Kto ma
się owym przemiałem zająć?
Do tej pory nie wiadomo, i co
ważne - nie wiadomo, czym to
robić. Nie ma bowiem w Ło
sprzętu..
odpowiedniego
dzi
Nie bardzo także wiadomo,
(dzie ten (ruz wywozić,
Sposób mechaniczny (w Ło.
dzi użyto tylko spychaczy)
ma plusy minerskiego, tempo
i plusy sposobu tradycyjnego.
Pozwala odzyskiwać materiał
w większym stopniu, · gruz nie
zanieczyszczony drewjest
z uczestników
Jeden
nem.
narady przytaczał przykłady
prowadzenia wyburzeń w Mo-

skwie. Na samojezdnym dźwi
gu, na sltywnym wysięgniku
umieszczona jest kula, którą
uderza się w ściany budynku.
Pozwala to na burzenie i do.
a ' spychamów wysokich czem można tylko niskie w odróżnieniu
można także
od sposobu minerskiego, już
w trakcie wyburzania domu.
zająć się oczyszczaniem z gruzu wyburzonej części. Dźwig
wędruje bowiem wokół domu,
za sobą gotowP
zostawiając
„fronty robót",

ft'OZIJ Z •••

kradzionym
Kierownictwo Lódzklch Zakła
Elektrycznej
Aparatury
dów
„Elan" od dłuższego czasu podejrzewało, że w wydziałach l
oddziałach pracownicy systematycznie dokonują kradzieży srebra, różnych detali i złomu
metali kolorowych. Próbowano
ujawnić
sposobami
różnymi
sprawców, ale ztodziejskie m_achinacje były nie do wykrycia.
Wres zcie„„
24 Ustopada ub. roku kierownik wydziału ptodukcji oddziału
B" przy ul. Praskiej zlecił
przewiezienie samochodem cię
żarowym detali z metali kolorowych do galwanizerni przy ul.
Gdańskiej, Mieli to zrobić pra·
cownicy oddziału transportu Piotr Wismont, Zygmunt Jasiń
ski i kierowca Jan Paulin. Po
przewiezieniu detali na miejsce
brakowało 10 kg. Gdzie się podziały1

Do akcji wkroczyła milicja.
Detale znaleziono ukryte w samochodzie. Były to specjalne
wsporniki o
śruby, nakrętki,
wartości okolo 4,5 tys. zt. Jeszcze w tym samym dniu funkcjonariusze MO sprawdzili kilka punktów skupu, Okazało się,
że w punkcie skupu Spółdzielni
„Surowiec" przy ul. Zielonej 45
znajduje się znaczna ilość przy-

stanowiących własność
W następnych dniach

rządów

Elanu".
~naleziono więcej różnych metal! kolorowych (detali i zt-0mu)
w zbiornicach „surowcą" przy
ul. Laskiej 5 I przy ul. Kocha.
nowskieg 0 15.
W toku dalszego dochodzenia
kierowniczka
że
się,
okazało
punktu skupu przy ul. Zielonej
ł5

-

września

25

różne

listopada
detale na

do
sutnę

k1erowmk
dysla w Kupisz punktu przy ul. Kochanowskiego - na kwotę około 70 tys. zl.
Trzy dni później dostarczył na·
za 19,5 tys, zł.
stępną partię wiadomo,
powszechnie
Jak
metale kolorowe są cennym surowcem. Zbieraczom nie wolno
metal! podejz.łomu
nabywać
rzanego pochodzenia, a specjalne zarządzenie wymienia czego
nie wolno nabywać. Mimo to
Kwaśniewska i Kupisz nabywali systematycznie w znacznych
ilościach miedź
różnej postaci -

l

w

mosiądz
także w goto-

a czynili to
wych wyrobach
przez dwa lata. W ten sposób
„zebrali" dziesiątki tysięcy kilogramów miedzi 1 mesiądzu.
zwróciło to nawet uwagę k ie„Suro·
rownictwa Spóldl'.ielni
„zbieraczy"
wiec". G-Orllwych
odpowiednio,
poinstruowano
ale„. bez skutku.
pracowników „Ela•
Sześciu
nu": Piotra Wismonta, Zygmunta M. Jasińskiego, Zdzisła
Jana
Kajkowskiego,
wa M.
Paulina, Janusza s. Lewandowskiego I Kazimierza Cłapińskie·
go oskarżono o wspólne działa·
nie (w różnych składach osobowych) przestępcze. Oskarżenie
obejmuje też St. Kwaśniewska
i Wł. Kwapisza - pierwszą o
skup kradzionych metali (w
o wartości poróżnej postaci)
nad 160 tys, zł, drugiego o to
samo na sumę 120 tys. zł.
Sprawa wejdzie na wokandę
Wojewódzkiego dla m.
Sądu
Z. TAR.
Lodzi.

do 30 listopada br.

przyśpieszony

Tryb
za

dostarczyła

zbiornicy

ti0,5 tys. zł, a 27 llstopa_da W1~

Kwaśniewska

Stanisława

Od I

ładunkiem

chuli.gańslwo

Pre>zydlum RN m.
Lodzi w okresie od 1 września
wykroczenia
30 listopada
do
chuligańskie rozpatrywane będą
i karane w trybie przyśpieszo
nym. Postępowanie przyspieszó'ne stosowane będzie w stosunku do osób:
• bez stałego miejsca z.amie·
sz-kania;
stale !!lffiie.nii.ających miej•
sce. pobytu IUib zameldowarua;
be-z s.tałeg1:> miejsca pra•
cy;
:fródla
bez określonego
•
utrzyma n.ta.;
8 podda.nych praymusowemu
pr:z.ecLwalkoholowem u
Je~eniu
w za.kładzie lecznictwa zamknię
teg" lu.b ouwartego oraz
pnzez ko.legia
ukaranY'ch
•
2.2
po
Jt&vno...a<etrnd.nistra.cyjne
Upca 1969 r. za wyikiroczenia. o
ohara:i.-Otef'i.e chuiliigańskim.
w trybie przyspieszonym rozpatrywane będą sprawy osób:
stanie
w
zaiklócającyoeh
•
nietrze:l:wym porządek publicz·
ny albo wYIWołudących z,go.rszenie w IlliiejSCIU pułlliCIZl!lYm lub
Decyzją

za.kladZlie pMCY:

pu·
zaklócadącyah SIPOkój
•
hałasem.
krzyktem,
bliczmy
ailarmem 1ub innymi wybrykami:
zaklócadącyoeh przez upo.r·
•
ezywe wybryki spoczynek nocny;

• d.-0.puszczająeych się pubU.~z
ruioobyC'Lajncg-0 wybrY'kU
nie
nieprzyzwoiLub używaJącyC'b
tych slów;
umyślnie \vprowadii.ających
•
w bl:Jid wladzę 1'11b u.rząd - w
tożsa
pro;ypadkaich UiStalania
b innej osoby
m-0ści własnej 11U1
za wo du lub
i obywatelstwa,
miejsca zaanies:z.kan.ia oru
• wzbr8'D!iających się udzielenia in.tormacji lruJb o.kazania do·
kumentów u.prawnio·nej d.o tego wlac!'zy lub urzędowi co do
jak
okol.d.czności w sprawach
wyżej podano.

* * *

Od wiellu ju.t lat organa po.
wymia.I'U spra.Wierzą<ilkowe i
d!Uwości Dotrzymują do rąk orę~
w waloe z chul.igań!!'twem w
trybu
pootac.J. pvzyspieszon.e.go
prowadzenia spraw i karania.
W br. a•kcja „spokój i porządek"
w mieście jest pre>wadzona ze
siz.czegó.mą intell!Sywnością. Opinia społeczna oczekuje, te 11
zostanie zrobiony
oręża tego
te surowe
użyłiek,
wla.ściwy
kB!'y w gprawa.ch o wykroczenia cbullgallskie 1 przyspieszone - dziś wybryk, jutro grzyw·
na lub areszt - p05tępowanie,
staną się jednym z czynników
wzmacniających

lkll a.kcJia. ._ ~

a.nłychuUgań

lat temu ukaza·
ło się zarządzenie MHW, które
wszystkich kiezobowiązywało
spożyw
sklepów
rowników
czych do posiadania aparatów
jaja. Nleste·
przeswietiających
ty, nie wszędzie zarządzenie to
w dalszym ciągu aktualne
- jest honorowane.
Kilkanaście

w sklepach

przy
ul. Narutowicza 38 i Armii LU·
dowej 37 urządzeń prześwletla·
jących jaja po prostu nie ma.
w 1.nnych sklepach m. in. przy
ul. Piotrkowskiej 82 l Narutowicza 16 aparaty wprawdzie są.
ale ukryte, bądź za kotarą,
bądź też pod ladą!
spożywczych

Nic dziwnego, iż na skutek
takiej praktyki handlu klienci
po prostu zapomnieli o lstniP.·
niu urządzeń do badania świe
żości jaj i z reguły z nich nie
korzystają. Taka sytuacja jest
bardzo wygodna dla wszystkich
kierowników sklepów l Ekspedienci nie wydają także torebek papierowych na jajka, bo
można przec~eż schować je np.
do siatki lub„. trzeba przy-

Ale w Łodzi nie ma jak do
tej pory odpowiedniego sprzę
Do końca nie są także
tu.
zorganizowane metody minerskie. Nie można przecież bazować wyłącznie na Katowi·
cach. Kto ma to robić? ZjedKoBudownictwa
noczenie
nieść własną torebkę l
munalnego zajmie się wybu·
rzeniami pod inwestycje go(W, W.)
spodarki komunalnej (drogi magistrale wo- ~
ciepłociągi Domaga się niemniej
dne).
MYJ RĘCE: PO WYJSCIU
wczesnego wyodpowiednio
Z UBIKACJI, PRZED PRZY·
STĄPIENIEM DO PRZYGOTO„skazanych"
kwaterowania
WYWANIA POSILKOW,
domów. To już sprawa WyPRZED JEDZENIEM.
działu do Spraw Lokalowych,
który do tej pory w tej dzie·
dzinie specjalnie się nie spi.
sał.

Jadq

zakotar.ą

doszli
narady
Uczestnicy
do wniosku, że wyburzeniami
pod nowe budownictwo winno się zająć budownictwo klunotabene na naraczowe dzie nie reprezentowane. Uwagi i wnioski z narady zo·
staną omówione na posiedzeniu Prezydium RN m. Łodzi.
Spodziewamy się decyzji mę
skiej i jednoznacznej. Kto, co
i kiedy będzie y."yburzał. (P.)

filo dxień nieeie
J,, MUZEUM HISTORII WLOKIENNICTW A zawiadamia osoby, które zgłosiły swój udzlał
konkursie fotograficznym
w
dla amatorów „Lódź - miasto
składa
że termin
włókniarzy"
nia prac fotograficznych uply _
wa 15 września br.

W 3~

rocznicę września

• Uroczysty apel poległych przed Mauzoleum Męczeństwa na Radogoszczu• Warty
/
honorowe WP i organizacji młodzieżowychI
/

Składanie wieńców

•

Od 1 wrzefola br. nastąpi
zmiana tras aut-Obu•
Przy
sowych linii nocnych.
skrzyżowaniu al. Kościuszki A. Struga zostanie utworzony
punkt dla wszystkich
zbieżny
autobusów umożliwiający pasażerom uzyskanie połączeń we
wszystkich kierunkach miasta.
Trasy autobusowych linii nocnych będą następujące:
Linia 151 - ul. ul. Felińskie
Dąbrowskiego,
go, Zapolskiej,
pl. Niepodległości,
Rzgowską,
Struga, Al. KośPiot!'kowską,

- w Lodzi odbędzie sie szereg uroczy•tości o.rganlzowanych przez zarząd l..ódzki ZMS wspólnie z organizacjamJ
młodzieżowymi Lodzi i województwa łódzkiego,

skę

Męczeństwa na Radogoszczu
poległych. w którym wezml\
politycznych I państwowych
Lollzi I województwa organizacji społecznych I młodzie
żowych, oraz delegacji' z zakładów pracy I Instytucji, W apelu poległych uczestniczyć będzie także kompania honorowa
WP,

O godz. 19. przed Mauzoleum

uroczysty apel
się
odbędzie
przedstawiciele władz
udział

„ • •
wrze§nfa
sierpnia t

br. w godz. 15-20 zo1
W dniach 31
staną zaciągnięte warty honorowe przez Garnizon WP i organizacje młodzieżowe: przed Mauzoleum na Radogos~czu,
Pomnikiem Braterstwa Broni w parlm im. Poniatowskiego,
Pomnikiem Martyrologii Dzieci w Parku Pro~ienistych, przed
Grobem Nieznanego Zolnierza J przy płycie pamlątkoweJ
„Promienistych" przy ul. Piotrkowskiej.
Zarzi\dy dzielnicowe ZMS I ZBoWiD wraz z delegacjamJ
pracy złożą 31 sierpnia ):>r. w godz. 15,30-16.30
zakładów
wieńce I wiązanki kwiatów przed pomnikami I obeliskami
oru na grobach żołnierzy I ofiar li wojny światowej, Wień
ce i wiązanki kwiatów zo•taną złożone przed Mauzoleum
i\Ięczeństwa i na cmentarzu na Ra<logoszczu, przy obelisku
na ul. Pabianickiej i na Lublinku. przed Pomnikiem Braterstwa Broni, Grobem Nieznanego Zołnierza. na Cmentarzu
Komunalnym i przed tablicą pamiątkową „Promienistych",
U.kr.)

Poradnie bliżej pacjentów
Fra.ca nad danymi uzyskanymi w spisi.e powszechnym na
Bałutach trwała kilka m1es1ęcy,
Trzeba było przeliczyć niemal
d.om po domu. Obraz uzyskany
w rezultacie jest nareszcie catkowicie klarowny, Wiadomo Uu
ludzi mieszka, w jakim rejonie
poi jakie z tego wynikają
trzeby, w tym również w zapewnieniu opieki zdrowotnej.
Zdarza się be>wlem 1 tak, że
w pobliżu ja,kiejś
mieszkający
poradni, do lekarza mu'll jeż
dzielnicy,
kąt
w drugi
dzić
Tal1ie właśnie paradoksy reguwprowadzana
wreszcie
luje
1 października br. nowa rejonizacja w lecznlctwle otwartym
na Bałutach. Przy opracowywaniu tego zagadnienia \\"Zlęto pod
poszczególnych
rozwój
uwagę
rejonów w przec i ągu minimum
5 najbliższy ch lat.
N ie oznacza to, że wszyscy
Balut będą mt~ll
m i eszkańcy
bli:z.iu tko do porad.ni. Mieszkaó-

cy np. północno-wschodniej czę
zaludnhmej
dzielnicy
ści
będl\, niestety,
dość rzadko musieli do poradni dojeżdżać.
I o nich jednak pomyślano. W
czasie rozpoczęto
najbliższym
zostaną przygotowania do budoniedużego
wy w tym rejonie
typowego budynku, który pomieści gabinet lekarski, stomatologiczuy, gabinet zabiegowy I
punkt apteczny. Już w pierwdniach września ADi\I
szych
rozwies1c w budynpowinuy
zawiadomienia o nowej
Jrnch
organizacji rejonu lekarskiego,
I jeszcze jedlna rzecz nowa t
przychodnia rP.•
Każda
ważna.
jonC>Wa mleć bE}dzle swo)e samochqdy. Nie będzie zamawaTransportu
nia w Kolumnie
·Sa.nitarnego I związanych z tym
kłopotów 1 niespodzianek.
Reorganizacja lecznictwa rejonowego jest pierwszym etapem
wynlikających z ustalen
prac
spisu _Powszechnego. Etap dru-

ciuszki,
Mokrą,

Obr. Sta!Lngradu, KasprzaWoronicza,
Wielkopolską,
Aleksandrowską, Kwiatową, La.
do
Rojną
Traktorową,
nową,

Zachodnią, Lutomierską,

wą,

AlekLanodo Ka-

ka,

Limanowskiego,

sandrowską,

Kwiatową,

wą, Traktorową,
czeńcowej.

Rojną

J. 152 - ul. ul. Bratysławską,
-Od Wróblewskiego, Karolewską,
Kopernika,
Kaliski,
Dworzec
Żer-Omskiego, Struga, AL Koś
Narutowicza,
ciuszki, Zieloną,
Radiostacja.
ul. ul. Armil CzerA 153 G!ówną,
wonej od wiaduktu,
Kościuszki,
Al.
Mickiewicza,
Struga, żeromsk!ego, Kopernika, Dwe>rzec Kaliski, Towaro-

Kaczeńcowej.

ul. ul. Strykowska
A 154 -Od wiadukt(1, Wojska Polskiego, Franciszkańską, Północną,
Ogrodową, Zachodnią, Al. K-0ś.
Żeromskiego,
ciuszki, Stl'Uga,
Al. Politechniki, Gagarina, KIiińskiego, Dąbrowskiego do Tatrzańskiej.

Trasy nocnych llnl1 tramwnjo\;;ych nie ulegną zmianie.

WAZNE 'l'ELEFON'lr

499-90,

'l'EATRY

godz. 19 iiAcht
OPERETKA NIC-Ole'• od lat 18
Pozostale teatry nieczynne
MUZEA
SZTUKI (Ul. Więckowskiego 38)
godz. U-19
RUCHU REWOLUHISTORII
(ul. Gdańska 13)
CYJNEGO
tylko dla grup zbiorowych
go dz. 9-14.30
Wl..OKIENNICTW A
BISTORU
(Piotr'k<>Wska 282) godz. 10-17
{Park
EWOLUCJONIZMU UL
Siien.ltlewif.!zia) godz. 10-11
Z.ODZKIE ZOO
C?.ynne w godz. S-:-19
czynna Clo eodz. 18)

(kasa

KI N A
BAZ.TYK
1-,Jestem niewiernym mężem" od lat 18 itr.)
godz . IO, 12.30, 15. 17.30. 20
LUTNIA - „Szerokość geograficzna zero" (jap.) od. lat 14.
godz. 15.45, 18, 20.15
POLONIA - „Nie lubi!: poni~
d.zialku" -0d lat 11 (poi.) god7..
IO,

12.15, 14.30, 17.

19.30

WISZ.A - „żandarm się tent"
od lat li (farne.) godz. 10, 12,
14, 16, 18, 20

„Michał waWl..OK łARZ leczny" od lat 1ł (rum.) a.
lO. '4·»0t ~ J7.30, 2Q ~-c: -

ostatnie w tej
Nie Jest to
gospodarzy
słowo
dziedzinie
dzlelntcy. Wszystko jednak r.abędzie od. realJlzacji poleżeć
dejmowanych aktualnie remontów. Dzlala.ru..a podjęte na Baodosobnione.
nie są
łutach
Przygotowania do wprowadzerejo.nlzacjl leczninia nowej
ctwa otwartego prowadzone •ą
we wszystkich dzielnicach t,o.
dzl. Może więc ta akcja przy.
czyui się choć w części do ponaszych
dzialalno§ci
prawy
(er)
przychodni rejonowych.

J;8,

251-11
09

01

gl - 1 chyba z;asadnicz7 - \o
rejonizacja ieozniotwa spe~ja.U
styeznego. Obecnie cą.la „specja,! istyk.a" sku.piona jest w pgradni przy u.1. Lagiewnlckiej.
Zmiana zasadnicza doKona s1e
z dn. l llstopada br. W związku
z przygotowywanym otwarciem
nowej przychodni pediatrycznej
na Osiedlu Wielkopolska B, w
pomieszczedotychczasowych
niach przychodni przy ul. Turoszowskiej 5 otworzy się mozorganizowania poradżliwość
ni specjalistyczmej dla ~hod•
niej części Baiut.
zachodnia
Pod koniec br.
część dzielnicy posiadać będzie
laryngologlczne dla
gabinety
pou.dnl
ck:ile~i 1 ćl&N&IY<lłl, w
na ul. Turoszowskiej 5, Neuroznajdą
okulistyka
1
logia
poradni przy ul.
miejsce- w
Bydgoskiej 17. WschOdnla część
Balu& opiekę specjalistyczną bę
zlokalizowaną po
dzie miała
dawnemu na uL UglewnlckieJ,
z tym, że laryngologia dziecię
ca przeniesiona zostanie na ul,
Llbelta ł. Poradnictwo cblrurglczne po dawnemu zalalwl&6
będzie przychodnia przf 8;r;pL•.
talu im. Biegańskiego.

;,Dzięciol"

SWIT (poi.)

03
Informacja telefoniczna
Slrai Pożarna 08, 666·41, 595.55

Pogotowie Ratunkowe
Po1otowle MO

kwiatów

przededniu 32 rocznicy W!ybuchu
w
31 sierpnia
Dziś,
II wojny światowej I napaści Niemiec hitlerowskich na Pol-

Zmiana lras nocnych linii nulobusowych
częściowa

1

godz.
DYZUR1'

WOLNOSC - ;,Unkas - ostatni Mohikanin" od lat U (rum.)
godz. 10, 12, 14, 16. 18. 20.
„Nie lubię ponieZACHĘTA działku" -Od lat 11 (POL) iOdZ.
10. 12.30, 15, 17.30, 20

„Trlsta·
STYLOWY-LETNIE na"· od lat 18 (wl.) godz. 19.15
(kino ozynne tylko w d.nl
'
pogoQn~)
„Arabesca"
TATRY-LETNIE (USA) godz. 19.30 (kino \:ZYnne tylko w dni pogodne)
STYLOWY - „Barba,rella„ od
godz. 15.30,
lat 16 (fr.-•wl.)
17.45,

20

„Ucieczka w kajSTUDIO danach" od lat 14 (USA) g.
17-15, 19.30

Pofegnan1e z tytuADRIA macie w domu
„Czy
łem:
Iwa" -0d lat u (czech.) godz.
10, 12, 14, 16, „Scigant prze~
śmierć'• od lat 16 (franc.) i·
18, 20.15

TATRY - Bajki „Poranek misia" gooz. 15 „Mili-On za r.a.urę" od lat 14 (poi.) godz. 16,
18, 20

flam!.nCZAJKA - ;,Jezioro
gów" (mek.s.) od lat 7, godz .
17 „Ostatni termin" (USA) od
lat 16, godz. 19
DKM - „Próba terroru" od. la.t
14 (USA) goct.z. 17, 19
ENERGETYK - nieczynnt1
miłosne"
„Ma·rzenla
LDK I i li seria (węg.) od lat 14.
godz. 15, 18,30
GDYNIA - „Listy miło sne" od
lat 14 (rad.z.) godz. 10, 12, 14
„Incydent" oń lat 18 (USA)
&o<lz. l.6, 18, 20.15

HALKA - ;,Oliver" od lM 11
(a.ng.) godz. 16, 19
1 MAJA - „Pierścień kslęt.nej
Ann>'" od IM 11 (poi.) godz.
15.30, 17.30 „Lucia" od lat 16
(kub.) godz. 19.30
nieczynne
LĄCZNOSC „Zabój·
i\ILODA GWARDIA stwo inż. Czarta" od lat 16
(czech.) godz. 9.45, 11.30, 13.15,
15.

16.45,

18,30,

20.15

MUZA - „Sklep z
od lat Ul (USA)

m-0de~kaml"

godz.. 15.30,

17.45, 20

OKA Flap"

„NJeśmlerteln1

(USA)

od !at

Flip
11

1
godz.

!~ l~ lL lL IL 20
POLESIE - „Zbieg z Alcabra.z"
(USA) od lat 18, godz. 17, 19
POPULARNE - „Akcja Brutus"
(pot.) od lat 14 godz. 17. 19.1~
„Dzl'ló i
PRZEDWIOSNIE
swobod,ny" (a,ng.) od lat 7 g.
15.30, „z zimną krwią" (USA)
od lat 18, godz. 17.30, 20.15
•Wie·
POKOJ - „Pogre>mca
od lat 14 (rum.-franc.)
f'zą.t"
godz. ló.30, 17.45, 20
bajka"
„Krwąwa
PIONIER
od lat 14 (jug.) godz, 16, 18,

20

REliORD - „Jeśli d.ziś wtorek,
to jesteśmy w Belgi.i" od lat
14 (ang.) godz. 10, 12.30, 15,
17.30,

20

ROMA - ,.Shala1ko" od lat 1ł
(wg.) godz. lli.30, 17.45, 20
SOJUSZ - „K.I"wa.wym tropem"
od lat 16 Cczech) ~od1 17. 19
STOKI - „Jego Wysokość Tood lat 14
Książę"
warzys z
(NRD) godz. 16 „Pamiętaj o
od lat 16
ślubu"
rocmicy
(a,ng.) &odz. 18, :IG

10,

od lat 16
12, lł, 16,

20

APTElll

Przybyszewsklei;io U. Sporna
Gdańska
83, Piotrkowska 193,
90, Narutowicza 8, Dąbrowskie
go 89, Wielkope>lska l8io Obr,
Sta11ngradu 15.
f'I:
DYZUBY SZPITALI
I , Klinika Pol.-Gla•• ul, CurJ1dl.lelnica
SklodowskleJ 15
Górna; i dz.lelnJcy Polesie: 9'0radnie „K" Gdańska. 1 Maja
i M. Fornalskiej.
Szpital Im. H. Wolt, ul. r.a.
glewnlcka 3ł/36 - d.zleln1c1 saluty I Sródmleścte.
Szpital im, u. .Jordana. ut.
dtlalnlce
Przyrodnicza 719 Widzew, i d.:delnicy Polesie: poradnie „K" Kasprzaka 1 Srebrzyńska.

ChJrurgta południe - Slpltal
lm. Joroana (Pnyrodnicza 7/9)
Szpital
Chirurgia po/noc
ID\. Joroana (Przyro<inioza 7/9)
ChJrurgta urazowa - Szpital
Im. Jon.schera (Milionowa U)
un,
S~pllal
J;.aryngo1-011a Barllcklego (Kopolńsk!ego 22)
Szpital tiu.
Okulistyka
Barllcldego (Kopcińskiego i2)
Chirurgia I laryngologia dzieSzpital Im. Korczaka
cięca (Armil Czerwonej \5)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital Wojewódzlcl w zete-

rzu.

Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy I)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska e&acJI
Pogotowia Ratunkowego ;>ny
ul. Sienkiewicza 131, &el. 1'6·&• '

U KOGO ZGAŚNIE ŚWIATŁO
W dniach od 1
30, IX. br. ir godz. od

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

l~UWAGA,~

•o

~ ~ kierowcy I ~

~
~
~ STOPI DZIECKO NA DRODZE! ~

~

września

Dnia I

~~

rozpoczyna

się

~

~~

NOWY ROK SZKOLNY.

~ Tysiące ·dzieci wypoczętych i pełnych
~
wrażeń powróciło z wakacji.

~
~

~

~

~ e
~

~

~
~

~
~

~

APELUJEMY
o zapewnienie dzieciom

bezpieczeń- ~

stwa na ulicach i drogach :
o szczególn- ostrożność i kulturę
Jazdy;
o przestrzeganie przepisów ruchtt
drogowego.

~

I ZDROWIE DZIECI
SPOCZYWA W WASZYCH RĘKACH

~

e
e

ŻYCIE

~

~

~

~
~

l_,,~''''''''"'"'"''"''''''''"'''''''''"''''''''''~·
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STUDIUM
OBCYCH •
~

.

JĘZVKOW

111

NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

111

przyjmuje

•

ZWIĄZKU

•

1.
"30
do 17:
ulice: Telefoniczna od Kroklusowej do toru PKP,
C zorsztyńska, Zaspowa, Chmurna, Wodospad c>wa, Jesienna, Limb<>wa, Gazdy, Weselna,
sąd ecka,
Pszczynska, Szarotki, Zlebowa,
Janos ika od Z r ębo w ej do Telefonicznej.
2. W dlliach 6 I 7. IX. br. w godz, j.w.
ulice: żyzna,
Konopna,
Warzywna,
Rataj ska.
S zczecinska od Warzywnej do Konopnej, Kujawska od Ratajskiej do Lechickiej, Stawowa, Złoci eniowa, Jeziorna, L i ściasta od n.r 48'
do toru PKP,
Brzoskwimiowa, Aii:re;;towa,
żywoko stowa,
Cyprysowa, Trawiasta. Lawendowa, Piołunowa, Podbialowa, Rumiankowa, Nag ietkowa.
3. W dniach od 7 do 18. IX. br. 'IV god'l!. j.w.
ulice: Obywatelska, Nowe Sady, Basenowa, Laskowicka, Wieniawskiego, Braterska, Piasta,
Rej tana. Pi ękna, Nad Jasien i11. Paderewskiego . Cies zkowskiego. Cieszynska.
ł. W dniach 8 I 9, IX. br. w godz. j.w.
wsie: Z!.m;na Woda, Huta Harniolów, Sokołów,
Brużyca; ulice; Spadkowa, Glebowa, Hektarowa od Kłosowej do Kompostowej, Lechicka, Nasienna , Kujawska, Bruz'1owa, Chochoła,
Kąkolo•wa,
żywiczna , Chłopska, Sierpowa, żab!en i ec od Chłopskiej w kier. Wa.reck iej . Cepowa, Koprowa.
S. W dniach od S do 18. IX. br. w godz. J.w.
ulice; Ustro.nna. Graniczna, Demolcratyczna, :ragie!ly, Dodatnia, Prosta, Równa, Zagadkowa,
Daleka, Postępowa, Czerwcowa, Siostrzana,
Spoko j na, Tabelowa, Ekonomiozna. Paradna,
Wołodyjowskiego. Na ullcach wymientl)nych
w p. 1 w okresie trwania prac rema,ntowych
może nast11p i ć spadek nap i ęc i a za co Zakład
Energetycmy Lód:t - Miasto,
przeprasza
odbiorców.
6248-k

Ili

SPOLDZIELNIA Lekarzy DWA pokoje z kuchni!\,
Specjalis.tów
„Zdrowia" , zam ien i ę na równorzęd
Al Ko ści uszki rur 67 le- ne, Tel. . 226-14 po 17
do r.espo!ów języka:
czy i
operuje
żylak i
n dolnych, wyko- PRZYJMĘ uczennice na
.
ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, • koriczy
Podrzec2ma
nuje zab iegi ginekologi- m ieszka.nie
13846 g
ROSYJSKIEGO i FRANCUSKIEGO
czne, leczy w zakresie 19~14, front
chorób
kobiecych.
P;:-ze.---wszystkich
stopni.
111
111 prowadza badania hlsto- POKOJU . . ~ mekrępuj11• lnfonnacje: gmach X Liceum Ogólno- •
pa.tologiczne i cytologicz- cym weisciem n·a 2 lane.
Bl.iJUze tn!orrrncje ta
pos zukuJę.
Oferty
k.szt<.łcącego, al. , Kościuszki 65, tel.
tel. 664-87
5561 k ., 13450" Prasa, P1otrkow663-37, codziennie oprócz środy i sobo- - - - - - - - - - - 1 s k a 96
•
ty w godzinach 16 - 19.
Dr ZIOMKOWSKI - s kór- - - - - - - - - - ne,
weneryczne 16-19, TRZY
pokoje, kuchnię,
P io trkowska 59
orócz wygody, centrum, stare
E!:!:55!il
sobót
13785 g budownl•ctwo
zamhmię
- - - - - - - - - - na po·kój ,
kuchnię
OGŁOSZENIA
GOSPODARSTWO
r •)lne bloki.
Oferty
„14574"
12 ha na tras ie Lódt - P ra.sa , Pio trkowska 9Ś
Ozorków,
dom m ieszJl[OZUCH męS!ki,
nowy,\NOWE dźwigary Ił 1 o- klalny i obo rę - no we, MIESZKANIE,
pokój z
rumul'l&lti sprzedam, pony 560Xlł
(Flreston.e) cz ęści<Jwo las ! łąka - kuchnią parter, slo.neczT~.
ł3!Hlr.,
w
liiOdz. - sprzedam. Wiadomość: spnedam.
Wiadomość: ne Ostedle
Matejki
16 . ~7.~
1396i I Wojska Poisklego 158-J.5 P iaskowski, wi eś Slowlk (nowe bwdownictwo), zanr 2.2, dojaZJd
tramw. mien i ę na M-4 lwb M-5.
„46"
1H84 g Oferty
„13941"
Prasa.
- - - - - - - - - - - • Pioot rkows·ka 96
GARAŻ
przenośny
(2X4
m) sprizedam, Tręba- BIALYSTOK - ~póld-z.lelWytw6rnla Sprzętu Sportowego w Lodzi, ul. eka 8
13915 g cze „ M-1" zam ien i ę na
PKWN Z5 ogłasza przetarg nieograniczony na wyspółdzi elcze • w
Lod-zi.
konanie T szt. form wtryskowy ch metalowych na „SKODĘ 1101" tanio - Tel. Lódż 579-35
13948 i
~pody do obuwia piłkarski ego. Termin wykonania
spri:zedam. Tel. 359-44
form do dnia 31 grudnia 1911 r. Bliższych informa.
BEZDZIETNE
malżeńcji udzieli dział &łównego technologa wytwórni, LIKWIDUJĘ plaintaCJ«: i stwo,
czlo.nkO<Wie s.półtel. 378-46 wewn. 6. w przetargu mog11 brać udział tamo sp:zedam
młode dzielni
poszwkuj.e ni eprzedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz za- kI"Zewy roż s zlachetnycl: . kn:pującego pokoju bUklady 1 osoby prywatne o odpowiednich upraw- Anna f!>rbańska,
Lódz, sko
centrum.
Oferty
nienlach. Oferty należy składać w sekretariacie Selekcy3na 17 a,
doja>Zd !:>9iłl" Prasa, Plotrkowwytwórnl w ciągu 15 dni po ogłoszeniu przetar- auto.bmsem 58 na ul Ed- "k
6 _ _ _ _ _ __
gu. otwarcie ofert nastąpi w ł dni po zakończe- warda. Tel. 591-80 ~ewn. 1 _s_a_9_
ruu terminu przetargu,
6763-k U, god.z, 8-15
13933 g PRZYJMĘ na mieszkanie
. . . . - . . . l = l = i = i - - - i - - - i - - - ___
kulturalnych panów, naj
ę!!!5551= =
= l = l t chętn iej uc1J11iów. Piotr-

11l

dorosłych

zapisy
lkealnych

i

młodzieży

z klas

Ili

Ili
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=

Sklepy MHD art. odzieżowymi ~ ~:=~~.m.M"''.'.~:~~
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MĘSKIE

OK&YCIA DAMSKIE
n. 128

OKRYCIA
Plot k
k
81
r ows a 15• 49•
•.
109, 207

• Piot.rkow1ka 14,

\1,

1•11
•
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LODZ
mLesz.kame
komf<>rtOW•e „M-3", zamienię na
podobne w
Rzeszowie.
Wiadomość:
Konstanty KJ.sala,
Zbaraska l~M
13907 i
GOSPOSIA
do malżeń
st\\'a z
d'tie„k.Lem potrzebna. Tel. 425-49, Dąb
rowskiego 5l, m. 87, 110dzima 18-31
13446 I
OPIEKUNKA dochooząca
do
5-'letniego
chłopca
potrzebna.. Traktorowa 53
m. 89, bl00c 38
13961 li
MATEMATYKA,
tioZyka,
chemia., magister Ni:pokoJozycki 5~3-20
!J770 a
WPISY na kursy zaoczne
tkores.pondencyjne)
kreśleń

bud0owlany~h,

·„KULTURA fOKOLICE
l\lasz komentarz

Fundusz Rozwo·i ułepsza gospodarka w kulturze
D
ców,
warszawska
21.8,
łódzka 15,2, to już np. na
Bałutach wskaźnik ten określa się liczbą 6,2, na Polesiu

zialacze kulturalni I
publicystyczni
wielokrotnie zwracali uwagę na niewłaściwe wykorzystanie środków finansowych
przeznaczony ch na inwesty cje
i działalność kulturalną, a bę
dących w dyspozycji rad narodowych,
zakładów
pracy,
spółdz·ielczości i innych organizacji.
Poza
partykularyzmem,
cechującym
niektóre
piony organizacyjne, główni\
przeszkodą w docelowym łą
czeniu środków pochodzących
z różnych źródeł, był brak
odpowiednich
aktów
prawnych zezwalających na wspól·
ne inwestowanie
wspólnll

'1,8.
Wiadomo też,
że
licząc
skromnie, do 1980 roku powinniśmy wybudować co najmniej 4 domy kultury, tymczasem w projekcie planu na
lata 1971-75 nie znalazła sie
na tep cel ani złotówka. Lista
pilnych potrzeb. jest dluga.
Znajdują się na meJ takżP.
m. in„ żeby wymienić tylko
newralgiczne
punkty, nowy
gmach dla Filharmonii Lód~
kiej, inwestycje szk-0lnictwa
artystycznego, galeria i muzeum sztuki, zaplecze magazynowe i
remonty teatrów.
muzeów„.
Na zaspokojenie
większości z nich brak nam
funduszów. Przynajmniej formalnie.
faktycznie? Nikt jeszcze nie sporządził przymiarki p-0trzeb i potencjalnych możliw<>ści, kryją
cych się na kontach bankowych rad nar-0dowych, związ
ków zawodowych, różnych rodzajów spółdzielczości, orga·
nizacji społecznych, nikt w
gruncie rzeczy nie wie, ile w
sumie przeznacza się pienię·
dzy na kulturę w Lcxizi, w
regionie łódzkim. Dlatego tei
trudno wyrokować o skali efektów, jakie może przynieść
skoordy nowane
działanie
I
wspólna składająca się z
dobrowolnych udziałów - ka-

gospodarkę.

Dlatego

też

nie sposób prze•
nr 148
Rady Ministrów z 24 lipca
br„ na mocy której tworzy
się
powiatowe (d1'ielnicowe)
fundusze
rozwoju
kultury.
Dochodami tych funduszy są
- udzielane w ciągu wykonywania budżetu dotacje rad
narodowych oraz Ministerstwa
Kultury i Sztuki, dobrowolne
dotacje zakładów pracy, środ
ki pochodzące z imprez organi,zowanych specjalnie na
te cele przez organizacje t
ins·tytucje
oraz
dobrowolne
świadczenia
ludności.
Przeznaczać je można m. in. na
dofinansowanie
dzi ałalności
placówek k.-o„ pom<>c w budowie obie któw kultury podejmowaną w formie
czynu
spole cznego, zakup
w y posa•
żenia, remonty itp.
Wiele razy pi s aLiśmy o możbiwośc i ach,
jakie się kryją
w lepszym wykorzystaniu fi·
nansów i bazy kulturalnej.
Dotychczasi.we
rozproszenie
sił i środków p'°rzy braku możliwości
stworzenia organu
dysponującego
choćby
nadwyżka.mi I rezerwami, powodowało marnotrawienie i środ
ków finansowych i ludzkiej
inicjatywy, Zebraliśmy plon
w p<>staci karl-0watych świe
tlic i klubów prowadzących
w
wielu wypadkach tylko
cenić

wagę

„papierową"

uchwały

działalność,

a

w postaci niedoinwest<>wania
wielu dziedzin
kultury.
Powszechnie n,p. wiadomo,
że sieć łódzkich kiin w
mieście mieniącym się stolicą polskieg·o filmu jest
<>ględnie mówiąc fatalna. Biorąc pod uwagę ilość
m1eJse
kinowych na 1000 mieszkańców pozostajemy daleko w
tyle poo:a innymi wielkimi
także

miastami,

Dysproporcje okasię
jeszcze jaskrawsze,
kiedy weźmiemy pod uwagę

żą

poszczególne dzielnice Lodzi~
Podczas gdy średnia ogólnopolska wynosi 22,1 miejsca ki.
.
,
nowego na 1 tys. m1eszkan-

A

i zabytki
Lód:t

w
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RYBY

CIE

x ALOZA

*· PŁASTUGA

*

OST~OBOK

posiadajq delikatne i smaczne mięso z duiq za·
wartościq witamin A, D, E, soli mineralnych, wa·
pnia, fosforu i jodu. Do nabycia we wszystkich
sklepach · zaopatrywanych przez
CENTRALĘ RYBNĄ.

ZAPISY

NOWOCZESNY krój dam
sk>i., c!ziecięcy opanujesz
szybko wyna~=ltiem Mech.Lińskich, Nawr0ot 32
FOTOAMATORZY: filmy
,., Orwocehra.m", ,,Orwoc:o„
j,or", „Kodacolor' Wywo·
łu,je Foto-Sawczuk,
Naruotowic:<a J3
13:M3 1
SUKŃIB

tyiczam.
~OM'&&

ślU;bn•

wypoP iot<l"-

Wail~

M

ł'1'1.

I

tempie

jednok:ro.tn.Le dochodzi do konflikltów. Plain.iści oraz urbaniści,
uznają tylko
nowoczesn,ość
i ni e rozumi eją, ż.e pewne obiekty naszego
mias·ta,,
dzlś
moie jeszcze l'a,ngi nie najwyż"
szej, j.\.llŻ za pól wi.eku zamienią się w bardzo szacowne zabytki. Natomliast zaprzysiężeni
mlłośndicy
przesruości
naszego
mi:asta - których
patrlctyzm
lokalny
zamienia się czasami
w regionailny fanatyzm - ka111ontz.ują każdy Sitaey kamieri,
roają się n.ie rozum i eć, że dla
dobra s<pra.wy po·śwl ęclć t!"Zeba
ntekiedy obtekty którejś i. rzędu ~asy.„
Ale kto ma ustalić do jakle)
klasy zakwalifikować poszczególne zabytki? Wiemy, że należy
to do funkcji Miejskiego,
Konserwatora Zabytków, Obecnie dochodzi tu jeszcze
nowo
powola.ne Biuro Badań I Dok.
.Zabytków m. Lodzi. Jest ono
jednostką
specjalistyczną, zatrudnlającą
fachowców-historyków i socjologów sztuki oraz
konserwatorów zabytków. Wsze!
I kie jego prace będą szly w

~ dla . Wszystkich

·-*·

gących
końca

związać

z

budżetowego

końcem,

Być może nie wszystkie ujawnione w ten sposób rezer•
wy będziie można bezpośred•
nio przeznaczyć na sztanda·
rowe inwestycje. Lepsza jed·
nak
gos podarka
finan s ami
przeznaczonymi
na kulturę
przez rozne piony, pozwoli
być może zweryfikowaa „nie·
możności":

odciąży

budżet

państwa
możliwi

i - pośrednio - uskierowanie uw<>lnionych w ten sposób rezerw
na newralgiczne punkty na~zej listy potrzeb.
JERZY KATARASU~SKI

Łódź

łódzkie
tym kierunku,
ażeby zdobyć
pelną wiedzę o poszczególnych
zabytkach, niezależnie od tei:-o;
czy będzie to zespól urbanistyczny, budowla zabytkowa, miej.
sce
pamięci
narodowej czy
dzieło malarskie. Badania jego
obejmą
również
kulturę
robotniczą,
Dokładne rozpoznanie
stanowić
będzie
podstawę do
podjęcia
właściwych
decyzji
konserwatorskich,
Badarua te- za.Jtladamy jut
z góry przeb iegać
będą
w
forrnde dłu.gofalc>wej , pny wykorzystaniu na1j•nowszych metod
na~o·wych,
przy czym efektem ich stać się może wiele
pubUJkacji, wzbogaca j ąc y ch literaturę
o naszym mieście . Po•
woła.nie Bi ura Badań 1 DokumeYJJta.cji Zabyt ków
m. Lodzi
zaiaprobowal już minister kultu•
ry i sztwkl.
Powstanie
nowej
placówki
kulturalno-naukowej przyjaciele
Lodzi witają ze szczerym zadowoleniem, życząc jej owo~
nej pracy, a także, umiejętno
ści • pójścia
na
sensowne
kompromisy pomiędzy ciągotka
mi zbyt pochopnych
nowatorów, a postulatami zbyt zaściankowych
tradycjonalistów„,
M, JAGOSZEWSKl

~~~~~~~~

Z AM KN I
RUCHU

*·MAKRELA
śLEDZ

szybklm

unowocześn i a
s i ę.
Rozbudo wują się nie tylik.o jej P'l'Zedm ieścia. Za.planowano również modernJ.z,ację centrum mia.sta. N1e-

Ili

·===·

sa funduszów rozwoju kultu·
ry. Można
jednak domnie•
mywać, że rezerwy są ogrom•
ne i że sensowne nimi gospodarowanie, planowanie w
oparciu o rozeznanie potrzeb
dzielnic, powiatów, miasta i
regionu, może przynieść efek•
ty równie duże. Wystarczy,
aby na począ tek
za s tanowić
się nad
celowością
łożenia
niemałych w sumie funduszy
na placówki k.-o. istniejące
tylko formalnie, nad sensem
dublowania n iektórych akcji,
nad rozmieszczeniem
placó·
wek kulturalnych,
wykorzy•
staniem i szkoleniem kadr, I
choćby z tych analiz wyciąg
nąć wnioski. Okaże się wtedy, że pieniędzy na kulturii
wcale nie jest tak mało, jak
by można sąd1'ić po narzeka·
niach wielu szeregowych jej
pracowników, często nie mo-

trosce o

W

K.onstrwkcy>jnych, maszync>wych, kosz.tc>rysowan.la ee~eeeeeeeeeeeeeeeeee
118
- przyjmuje, s21cz.ególowych intorrna.cji p1semĘ
Ili
1·11 nych
Uldlziela „Wiedza"
Kra·ków, Westerplatte U
KOŁOWEGO
NIEZBĘDNE
AUTOMOBILKLUB
Lóna ul. KONSTANTYNOWSKIEJ
d>Z.ki, Ili!. P iobrkowsk& u
vrowadzi kursy
samoW miesiąca.eh wrześniu 1 październiku
choc1owo-m0otocyiklowe po
zapewniają
i
połudmo•we
ora!l sobotbr. na ul. Konstantynowskiej od ul.
nl<>-nled?.ie1ne. Zaeptsy g,odz.
9--19,
tel. 232-18.
LONTOWEJ do ul. SMULSKO będą
Ili
Obwa.rcle kursów w każ
·eeee~e~eee dą sobotę
pflzeprowadza.ne roboty nawierzchnio58ł9 k
we, w związku z czym wszelki ruch
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY prowadzi kurkołowy od drua 1 września do 30 paisy dla kierowców Ul•Wodziernika br. na tym odcinku będzie
oowe
i
amatorskie.
wszystkich kategorii w
wstrzymQR1y,
różnych · cl;n!ach tygodnia
oraz s.obotnlo-n1edz.ielne ,
przyj rnuj e sil::. ~
Za.p.i.sy
ul. A•llldM.eja Struga ł tel.
217-t.!9, godz. 13-20,
ul.
Pi«Jott1lrowska
183
tel.
618-40, g.odz. 1-20,
ul.
Wspólna a,
tel. 533-09,
godz. 1•3-20
5790 k

• PIOTRKOWSKA 78,
PLAC WOLNOSCI 6
DH „TEOFIL",
•
DODATKJ GALANTERYJNE
PIOTRKOWSKA 87, 133, 153
~
•
Zaopatrzenie
WPHO WHT.
„

* KULT,U R..~~~·

DYREKCJA
I KORESPONDENCYJNEGO
LICEUM OGOLNOKSZTALCĄCEGv
DLA DOROSLYCH
w l.odzi, Ul. Nowotki 105, tel. 819-94

przyjmuje zaipisy kandydatów z terenu
Lodzi do klas VIII, IX, X, XI orG!Z
do ~lasy I liceum ogólnoksztakącego
nowego typu. Sek!reta.riat czyinny je<it
oodziennie w godz. 11 - 19.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
KOMUNIKAT MPK
MOTORNICZYCH
KONDUKTOROW(KI)
zatrudni
na dobrych warunkach placowych
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE W LODZI
WARUNKI
ZATRUDNIENIA:
posiadanie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz ukończenie 21 lat ży cia (motorniczowie) 1 18 lat (konduktorzy),
Zatrudnimy również na pól etatu;
KOBIETY W Wieku 18 - 40 lat
w charakterze KONDUKTOREK
oraz jako MOTORNICZYCH
zasilających
pracowników z innych przedsiębiorstw posiadających zgodę kierownictwa
macierzystego
zakładu i STUDENTÓW
mających
zgodę kierownictwa uczelni.
Po przeszkoleniu motorniczowie zasilający
będą zatrudniani przede wszystkim w 50 •
boty oraz niedziele i święta w uprzednio
uzgodnionych z 'k ierownictwem stacji godzinach pracy. Kandydatom do praciV w
zawOdzle MOTORNICZEGO na PELNY etat
- zapewniamy miejsce w hotelu robotniczy~. Najbliższe terminy rozpoczęcia szkolenia;
DLA MOTORNICZYCH
- 13. IX., 12, X. i 15. XI,
DLA KONDUKTOROW
- 1. IXo; 1, X. l 2. XI,
Chętni do pracy
winni zglas zać się do
działu kadr i zatrudnienia
MPK w Lodzi
ul. Tramwajowa 11 w godz, 8 - 14, w so~
boty do godz, 12, tel. 816-20, wewn. 178,

~~~~ee~~Q,

~IBN.NIK ŁQDZiil !1! goą (~178)

f

„sopot-11": Komercjalny? Artystyczny? 1nZtt:;lłQ!ii0J1 1d
WTOREK, 31 SIERPNIA
jut jedenasty - o poljak niegdyś. kiedy się on nain
PROGRAM I
skiej
piosence
mało kto w świe
jeszcze
nie
przejadł od
poSZYBKO BLEDNĄ SO.POCKIE GWIAZDY, ORGANIZATOcie slyszy1
czątku do końca. Obawiam się,
10.00 Wiad, W.05 „w górach"
RZY FESTIWALU BĘDĄ ZAPEWNE PRZEZ DLUGI JESZ·
•
że
mam
odpowiedź
na
to
pytanowela.
J0.35 Utwory Mesrzez lata cale organiCZE CZAS WMAWIAC NAM GENIALNOSC AUTORÓW I WY·
nie. Niewielu. Z reguły, jeśli siaena. 10.50 Dawne stolice Cejzatorzy sopockich festiKONAWCóW, POŻYWIĄ SIĘ NA TYM I RADIO I TELEktoś
już
oglądał
pierwszą
część
lonu - fe!. u.oo Lato z radiem.
wali chlubili się tym,
WIZJA, ALE TAK BOGIEM A PRAWDĄ - MINĄL ZALEDktóregoś z koncertów, to drugą
że nie
są
to imprezy
11.49 Rodzice a dziecko.
12.05
WIE JEDEN DZIEŃ OD FINALOWEGO KONCERTU A JUŻ
przesypiał . Nawet w sobotę, kiekomercyjne. Czas więo
z kraju 1 ze świata. 12.~ RytW USZACH CISZA, POZA TYM, CO SIĘ WCZESNIEJ WRYdy ma się więcej czasu. A to
zadać
Im kolejne pymy i melodie.
12.45 Rolniczy
LO W PAMIĘC - „POZAKONKURSOWA" NANCY WILSON,
już by coś znaczyło.
tanie - a jakie są w takim rakwadra.ns.
13.00 J. S. Bach:.
„NOVI SINGERS", SOSNICKA - ZAPAMIĘTALISMY NIEzie „artystyczne"?
Obawiam
WIELE,
Pozostawałby
więc
sopocki III Koncert bra.ndenburs.ki. 13.20
się, że są ... żadne. NI to, ni sio.
z nagrań ork.
ma.ndolintstów
festiwal imprezą dla Sopotu, dla
Nie są ani przeglądem modnych
tych z wczasowiczów, którzy LRPR. 13.40 Więcej, lepiej, tapt'zebojów, ani giełdą przemyniej.
14.00
Przez
lądy
i morza.
akurat tam spędzają czas i są
eszcze podczas trwania z odległych . kontynentów. po
słu
muzycznego
niczego nie
zadowoleni, że mogą go spę 14.20 Muzyka. 14.30 Muzyka pofestiwalu,
w
czwartek,
cóż narażać ich na trudy pownoszą
ani do głów, ani do
ważna. 15.00 Wiad. 15.05 Godzi·
dzić w Operze Leśnej, na świe
p~ątek,
sobotę,
rozdawadróży?
kieszeni. A powinny przecie;,
na dla dziewcząt I chtopców.
żym powietrzu, gdzie z bliska
llsmy siedząc na widowwnosić I tu I tu. Może więc są
Oczywiście,
w.i;tępna selekcja
Hl.OO
Wiad.
16.05 Opinie iudzi
wszystko
jest
ciekawsze,
gdzie
ni w Sopocie, lub przed
imprezą robioną dla potrzeb rato sprawa trudna, trzeba bomożna
obejrzeć
w
kolorach partii. 16.15 Spiewa Chór Chło
telewizorami, swoje prydia i telewizji? Ejże„. Namawiem mieć rozeznanie rynkv
p ięcy
i
Męski
w Poznaniu.
kreacje
solistek,
otrzeć
się
o
watne nagrody;
dzis jednak
wiam Ośrodek Badania Opinii
światowego, a poza tym uwielki świat, posłuchać plotek.
16.30
Popo!udnie z młodością,
przekonujemy się, jale Ł - rdzo
Publicznej przy PoL5kim Radiu
mieć oddzielać reklamę
której
Tylko w takim razie po co
18.50
Muzyka i aktualnosci,
względna
była
ta skala ocen.
do zbadania - ilu z radiosłu
nie szczędzą impresariowie, od
robić z tego tyle szumu na ca19.15 Dla domu 1 dla ciebie.
I już człowiek zaczyna się zży.
chaczy i telewidzów zdecyd0faktycznej wartości ich pupilłą Polskę1
19.30
Koncert
życzeń.
20.00
mać
że tyle czasu stracił na
wało się w tym roku na oglą
ków, Można chyba jednak żą
Dziennik. 20.30 Grają I śpiewa
wysiuchiwanie
utworów
nie
J, KATARASINSKI
danie sopockiego festiwalu tak
dać,
aby selektorzy, jeśli tacy
ją
po·
l
skie
zespoły.
20.45
Kroniróżniących się niczym jeden ·od
u nas istnieją, byli fachowca- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ka sportowa.
21.00 Rep. Red.
drugiego
oraz piosenkarzy, z
mi, a jeśli nimi są - aby mieSpołecznej.
21.20 „Stary ka. .fa•
których wielu cały kunszt lnli odwagę odrzucania tandety,
ler"
słuch.
22.20
Muzyka poterpreta·cyjny opiera na tym, że
niedopuszczania do zalewania
ważna. 23.00 II wydanie dzienśpiewają, to trochę wolniej, to
nas szarzyzną, traktowania fe·
nika. 23.10 Przeglądy 1 poglądy.
trochę szybciej, to trochę
gło
stiwalu sopockiego przez wię
23.:!0 Gra zesp.
rozrywko ·„·y
~niej, to znów ciszej. Ot, takie
kszość
firm, także płytowych,
Ro"Zglośni
Opolskiej. 23.40 Na·
wykonywanie usług dla ludnojako okazji tylko do wstępnego
•
strojowe melodie. 24.00 Wiad.
ści. Z reklamacjami.
sondażu rynku, A także aby
Nie chodzi już o to, że ,,Sozagranicznym wykonawcom doPROGRAM Il
pot-71" nie objawił żadnego
starczano najlepsze polsl<ie pio9.30
Wlad.
9.35 z życia zw.
tzw. przeboju, w tym znaczeJutro
w
łódzkim
Pałacu
niej
wyroby
wartości
661)
mln
senki. Warto wreszcie zadać
Radz. 9.55 Gra ork. PR. 10.25
niu, że każdy, komu słoń na
pytanie, jaką drogą trafiają te
Sp'ortowym uruchomiona zozłotych mmei więcej po
Mistrz.owie
pięlmego
słowa
ucllo nie nadepną!, będzie go
piosenl<i do zagranicznych kanstanie łódzko - wojewódzka
połowie Łódź i województwo.
M. Voit. 10.55 Utwory Glaz,,.mosobie nucił przez lata cale, Nie
dydatów na festiwal, jaki mają
wszystko ostatecznie opiera się
wa. 12.05 z kraju i ze świata.
giełda towarowa drobnej wyoni wybór? Czy odpowiedź ha
Na giełdzie wystawione zona przebojach tego typu. Nie
12.25
Kompozytor tygodnia to pytanie nie będzie jednoczetwórczości; trwać ona będzie
tak znów wielu potrafi odśpie
staną
m. in. wyroby, które
K. Szymanowski. 12.40 (L) Ko·
śnie
odpowiedzią
na następne
3
dni.
Przemysł
terenowy
i
wać linię melodyczną utworów
munikaty.
12.45 (L) Repc>rtaż.
- dlaczego, mimo usiłowań, mt„
drobna wytwórczość ekspor·
śpiewanych
przez „Beatlesów'>
spółdzielczość zaprezentują na
lJ.05 (L) „Z kart polskiej piemo tylu .festiwali - tegoroezny
tuje i może jednocześnie dolub. powiedzmy, Ewę Demarśni
patriotycznej".
13.40 „Tak
starczać je na rynek miejsco_
czyk, ale mimo to repertuar
mu by~o plsan""
opow. 14.00
.,Beatlesów" i Ewy Demarczyk,
Wiad.
14.05 Studio wczasowe.
wy - nawet kosztem zmnieja także ich artystyczne osobo15.00 Letni koncert. 15.40 Konszenia eksportu. Z nowości w
wości, pozost.ają nam w pamię
cert rozrywkowy.
16.00 Wiad.
ofercie war.to wymienić artyci jako „przeboje" innego już
16.05
Scena i film. 16.45 (L)
rodzaju, Nawet już o to mi nie
kuły .spożywcze m. in. powiAktualności łódzkie.
17 .oo (L)
chodzi - można bowiem powieMuzyka po.I.ska. 17.25 (L) „Dwie
dła i dźemy
w · porcjach
dzieć, że -rok był chudy w odmedalu" - mag, spole·da jednorazowego zużycia, o_ stro.ny
krycia, a na ściągnięcie autenczno-ekonom. 17.55 (L) „Lódzcy
tycznych indywidualności w roraz wyroby z mas plastyc•zsoliści" recLtal fortep. 18.20
dzajU' Nancy Wilson nie mamy
Widno·krąg.
19.00 Echa dnia.
nych stanowiące grupę towadewiz.
19.15
Wykład pt. „Pozaziem;.kie
rów antyimportowych.
adaję sobie jednak pykontakty''. 19.3-0 Magazyn 11tetanie - po co w takim
racko-muzyczny,
l!ll.16 Z naNajwięcej
wyrobów zapre- grań
razie „tłuc" ten festiso.J istów.
21.30 Reportaż
zentują przemysły: odzieźowy,
wal przez bite cztery
literacki. 21.50 Popula.rne melodni, skoro, na dobrą
Kilka dni temu odkryto w
aniżeli
można
było przypuszdie. 22.00 z kraju i ze świata.
dziewiarski i skórzany. Gieł
sprawę,
przy dobrej
rejonie nadleśnictwa Błogie, w
czać na podstawie tego, co do
22.3-0 Wia.d. sport. 22.33 Reporda ma zapoczątkować nowe
pobliżu
Pilicy potężny arsenał
tej pory zostało odkryte. Sapewstępnei
selekcji, artystów w
taż z „CELMY". 22.48 Jazz od
stosunki na linii przemysł pocisków kalibru 200 mm, o warzy przeczesują aktualnie okorodzaju Samantby Jones. Paszy
frontu i od kuchni, 23.23 Komliczne lasy przeznaczone do wydze 150 kg każdy - pozostałość
Christowej
lub
przynajmniej
handel. Obowiązywać będzie
po.zytor tygodnia - Karol Szykarczowania pod zbiornik, by
z ostatnie; wojny światowej. Na
dobrze zapowiadających się kanmanowSlki. 23.5-0 Wiad.
zasada:
produkcja
tylko
na
terenie tym pracuje przy pranie narazić robotników na edydatów na nich, starczyło w
zamówienie. Dość mamy boPROGRAM III
cach niwelacyjnych przyszłego
wentualne zetknięcie się z jatym roku oo najwyżej na dwa
kimiś pociskami. Po sprawdzezbiornika sulejowskiego załoga
wieczory, i to już z ujętym w
wiem wytwarzania bubli, któ-·
12.0ó Z kraju
1 ze §Wiata.
Hydrobudowy - 1.
niu terenu - wrócą do wyjmonich koncertem finałowym? Na
re- zalegają magazyny.
(wit)
12.25 Koncert. 13.00 Na koszawania l rozbrajania pocisków,
Jak nas poLnformowal kieroBoga - po cóż fatygować tylu
lińskiej
antenie.
15.00 Skarby
wnik grupy robót - 1nż. A. Gaersympatycznych skądinąd ludzi
króle>wej Hatszepsut. 15.10 Li·
tik,- saperzy przerwali prace w
Załoga Hydrobudowy•L pracu- ~fjl)) Ili El ZI J~ I IRl Ut
ryka
po
rosyjsku.
15.30
Ekspre"
najbliższym
sąsiedztwie
znaleje na terenach nie zagrożonych
sem przez świat.
15.35 Czym
ziska, gdzie w płytkim dole
już
sprawdw.nych, , Ponure odZO!!TAWISZ
MYJ OWOCE jest
archltek.1.11ra?
15.5-0
Przeboleży kilkanaście pocisków. Zakrycie nie wp!ynęló w - wi~
SZKŁO NA POLANIE,
UNIKNIESZ CHORÓB
je bez slów.
16.15 Mikser chowanie się aparatów, którymi
kszym stopniu na tok pracy
A Z LASU POP10Ł ZOSTANIE
ZAKAŻNYCH.
magazyn muzyczny. lAl.45 Nasz
posługuje się
wojsko świadczy
nad niwelacją dna zbiornika.
rok 71. 17.00 Ekspresem przez
(AP)
o tYm. że arsenał jest większy,
z LZL2
świat.
17.05 Quodlibet. 17.30
„Pierścień
z krwawnikiem" odc. 17.40 KoMra.ptmkty. 1a.10
Węclirówki
pólnocno-wschodme
ndech pan leci ze skargą do sądu. A1e
PRZEŁOŻYŁ: K. ZARZECKI
„Szlakiem Ka(jki".
18.30 Eksniech pan sobie nie wyobraża, że będzie
presem prrez świa.t. 18.35 Mój
magnetofon.
lil!.00
Książka
tymy s.ię z panem bawili w ciuciubabkę.
godnia - „Opowieść o CzhunNie mamy ZJWycza.ju się patyczkować,
hiang
na·J wierniejszej z wierkiedy w g.rę wchodzą dowody rze<:zowe.
nych".
19.15 600 sekund dla
grU!PY ·„ Creedence
Clearwater
Mason milczał.
Revival".
19.26 Sentymentalny
- Oczywiście podjął Holcomb
skarbczyk
muzyczny.
19.45 Pojeśli pan woli zostać zwolniiomy przez sę
lityka dla WS>zystkich. 20.00 Nowe, nowsze i najnowsze. 20.40
dziego według liitery prawa, to doproZapomniany U>piór gawęda.
wadzimy pana do sądu w ciągu jutrzej23.50
Muzyka
polska.
21.30
szego przedipołudmia. Do tego czasu zammniemy pana w ce1i, będzie pan mógł się
wyspać za w.szystkie c·z .asy. Ale ośwfad
cz,am, że jesteśmy gotowd zwo1nić pana
iza.ra~ Pod!Pisze pan tuitaj i będzie pan
wolny. A podpisze pan prędzej czy póż
Z PIWIARNI „POD KUFLEM"
- Wszystko - · pot'W'ierdz.ił jeden z po- W}lno spyitać, co pa·n ma zamiar z
ndej, więc może pa.n sobie równie doDO ARESZTU
iicjantów.
nami zrobić? - wtrącił się Mason.
brze oozczęd-zić nocy w areszcie, • Ale
Grunwald- Horst (Lód~. ul.
- List ze wzmit8Jnką o pamiętniku za- Czemu nie? - odpa.rł sierżant HolRewolucji
1905 r. 18)
awanjeśli pan taki formalista, chce pan mieć
trzymamy
jako
dowód rzeczowy
comb, - Sam wam miałem powiedzieć.
turował się po pijanemu w pizałaitwiione wi;izystk:o piękn.ie-ładnie, z.godwiarni „Pod Kuflem" przy Al.
ośwdadczył Holcomb. Wygląda, że go
Jesteśeoie areszto•w a·ni pod zarz.utem wła
nie z Li.terą prawa, to niech pan czeka,
Kościuszki.
Wezwano MO. A·
świsnęli z mieszka.!llia. Mason nie ma pamania i próby usunięcia dowodów rzewanturnik zaatakował interweaż pana zwolnimy
na po1ecenie sądu.
miętnika, wiięc pewnńe
ma sekretaTka.
czowych. Zawiez;iemy was do aresz,t u.
niującego
funkcjonariusza
MO
Mnie tam wszystko jedno, cela jest.
i uderzył go w twarz. ChuliSprawdzicie u strażmiczek n·a żeńskim,
Pana i pannę Street. Tam was zarejeMason wz.iął z bliUJrka wieczne pi6ro,
gana
aresztowano.
Jeśli n .i e zna.lazły go rówmież przy sestrujemy, Niigdy nie ważyilibyśmy się rewys:zc:zególni=e przepisowo wśród znalekiretarce, to znaczy, że go nie zdążY'l.i zawidować was bez nakazu, skądże.
Ale
SMIERC W WINDZIE
ziomych przy n.im 'przedmiotów, i pokwibrać
przed
naszym
przyjśc.iem.
Zastanówprzyjmując do aresztu,
będziemy
was
W sobotę wieczorem w pot<l'Wał odbiór na odwrocie żólltej kopersesji nr 10 B przy ul. zamy się chwilę.
Mason stał w drzwiach
musieli zrnwido·wać, trudna rada. Areszty. DJ?Żurny oderwał od kOJPe.rty wrlelkie
chodniej zdarzył się tragiczny
kuchni, kiedy we.szlrlśmy.
Sekiretarka
tamtom odbiera się wszystko,
co mają
ucho ' ze
sPisem
i
poklwitowaniem
wypadek. Mieszkaniec tego domusoiała być w sp1zarni.
przy sobie, wydaje się piękne pokwitomu 48-Jetni Władysław P„ zjeż
i umieścił w specjalnej kairtotece. Przez
Sierżant
podsu•nął
Masonowi
g;rubą
dżając windą
wychylił
głowę
wanie. Są proste sposoby załatwienia
cały czas siediz.iał ze znud"Zoną miną, nie
przez nie zabezpieczony otwór
żółtą
kopertę,
sprawy i są okólne. Chce pan okólny spop't'óbując nawet ukrywać obojętności.
dźwigu i w
wy•niku uderzenia
- ZOtStał pan zat·rzymany za opór wła
sób, dobrze, mnie to obojętne. No, chło-p
doznał śmiertelnych obraże1'1.
- W porządku, otwórz z.wrócił się
dzy, paragraf sto trzydzieści pięć Kocy bierzcie ich. Idz.iemy.
(zt)
sierżant
Holcomb do str.ażnika przy
dekSIU Karnego, jak równ·ież za bezpra.°wPotężna żarówka, osadzona na po['cel11dTZwiach. ZOtStaje pan zwolniony na
ne wtargnięcie do cudzego mieszkanJa.
lo•nym talerzu odblaskowym pod sufitem,
własną prośbę.
PODZIĘKOWANIE
Zwalniamy pana pod wrurunkiem sławiie
zalewała pokój potokiem światła. W ką
Mason wyszedł przez stalowe drzwi.
nia się przed sądem. Może pan odebrać
Dyrekcji,
Radzie oraz pracie, na tle stalo·wych krat, stało biu.rko
Z tyłu dobiegł go rechot Holcomba.
cownikom I Oddziału WP PKS
swoje rzeczy za pokwitowainiem, z wydyżurnego podofiicera. NaprreciWlko było
- Ra.ny, taki formalista i zgodził się
w Lodzi, Przyjaciolom, Sąsia
ją. tikiiem listu, który zatrzymujemy jako
wąskie, zak,ratowane przejście, zamkn1ię
dom i wszystkim Znajomym
!Ila zwolndenie bez nakazu sądu. Myśla
dowód rzeczowy. w · tej sprawie może pan
za współczucie i okazaną pote stalowymi drziwiami, które prowa~i
łem, że będzie
wolał
przespać się
w
mosi w bolesnej dla nas chwiz.łożyć
protes
u
prolmrato.ra.
Sąd
rozły n ·a szerszy ko·rytarz.
areszcie. Dobranoc, kochasiu!
li, a także wszystkim, którzy.
patrzy go na roz.pTawie wstępnej.
Pe.rry Mason stał bez słowa. '.liwan
wzięli udział w pogrzebie koMa.son mim.ął zakl'atowaną poc•zekałn!ę
chanej Siostry
- Chyba zdaje pan sobie sprawę, że to
miał pobladłą z bezsi.lnej wściekł.ości, zai po schodach 'doitarł do stalowej klatki,
sprzecvne z przepis·a m•i? - z·apyitał Maciśn'ięte · wargi wyglądały jak długa poS. t P.
gidzie dr-ugi straźniik przekręcił wielki
son głosem Zldławdonym z hamowainej
przeczna blizna, oczy ciskały pioruny.
mosięrżny klucz, odliunął zasuwę i otwowśdekłośc.i,
Sierżant Holcomb, z czaipką na tyle gło
rzY'ł
przed nim
ciężkie
okratowane
- Ja się na tym ntle v~am - odrzekł
wy, szczerzył zęby do dwu bar•czyst~h
dirz..wi. Mason wyszedł w rześk~e powie.
sderża.nt Holcomb sz<::ze·rząc zęby w i['opo•hicjam.tów, wypręż0tI1ych przed biurkiem
składają serdeczne
podzięko
t-rze nocy, zostawiając za sobą słod1ko
wania
nic.znym uśmiechu. - Jestem tylko tępy
dyżurnego.
mdllący, karboilic.zmy zapach więzie<nia,
BRACIA z RODZINAMl
gli.na. To pan jest oblatamy w prawie.
- To wszystko, chłopcy? u.p€1Wlllił
(38)
(Dalszy ciąg nastąpi)
Jak pan uiwaźa, że to nieformalne, to
śię.
był

P

I

Gi.ełda

towarowa
•
• •

drobnej wylworczosc1

Saperzy

/

Z

„przeczesują"

;,Kraj lotosu" gra
Kenny
Burrel. 21.!IO Na poboczu wielkiej polityki - fe!. 21.50 J, S.
Bach - Pasja wg św. Mateusza.
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów - Ewa Demarczyk. 22.15 „Kolumbowie rocznik 20" - odc. pow. 22.45
Kwadrans kabaretu muzycznego. 23.00 „Gtos Afryk.i", 23.05
Muzyka nocą.
TELEWIZJA
PROGRAM I
1-0.00 ;,Pamiętnllk pa.n! Hanki''
- fLlm fab. prod. pal. (dozw.
od łM 16) (W). 16.5-0 Dziennik
(W). 17.0-0 „xrx~wieczny rodowód" (z KatowJc). 17.30 Wiadomości dnia (L), 17.45 Telerekiaima (L).
17.50 TV Ekran
Mlod'Ych (W).
19.20 Dobranoc
(W). llJ.30 Dziannik. 20.05 „Pamiętn~k pa.ni Haruki" film prod.
poi. (od I. 16). 211.50 Miasta o
sobie Po•lanica
(z Wrocla·
w.La.), 22.2-0 Dziennik (W),

PROGRAM Il
18.SO Fhlm TVP „Ba.rbara
Jan" - ost.
odc. „Willa na.
pr.zedmleściu"
reż.
J. Zia.rnik.
19.20 Dobrarrwc. 19.30 Dziennik
telewizyj.ny.
2.0.05 Polski film
dokuimentaJny:
1)
Sp.e~jalne
wyd. PKF z 1959 r„ 2) Od Wersa.lu do Westerplatte,
3) Program studyjny (W). 20.45 Spotkanie warszawskie (W).
OTV
Wa·rsza.wa na ekranie. 21.15 24
godlz.iny. 21.25 Raz, dwa„ lewa
- ]llJSceniz.owane piosenki wojskowe
(powtórzenie z 16.X.
~970 r.). 21.55 „Ostatni dzień Iata" - film :6ab. prod. poi. (W).

okoliczny teren

Co z_ar~enałeJD
z dna sulejowskiego zbiorn.ika?

....

;MELKI
SZLBM
,.,.

,~PERRY MASONA

~tf/J.EV GARCNER • •-• ••·•·•••

t~KRONiKi ~

HELENY
MASIERE'K

S. t P.

HENRYKA
PEN CIAK
z ·domu AUT
była

pielęgniarka,

więźniarka

Pawiaka w latach okupacji.
W dniu 28 sierpnia 1971 r.
odeszła od nas na zawsze najukochańsza
Zona I Siostra.
Pogrzeb odbędzie się w dniu
31 sierpnia br. o godz. 16 z
kaplicy cmentarnej na Zarzewie,
o czym powiadamiają
pogrążeni w smutku
MĄŻ,

SIOSTRA I RODZINA

Dnia 28' sierpnia 1971 roku
w wieku lat 79, po
długiej
I
ciężkiej
chorobie,
opatrzona św. sakramentami,
nasza najukochańsza Matka,
zmarła,

Siostra i Babcla

S. t P.

MARIANNA
GLAPSKA
z domu WLODAREK
Msza tałobna odbędzie się
dnia 31 sierpnia br. o godz. 16
w kościele Przemienienia Pań
skiego, ul. Rzgowska 84, skąd
nastąpi
wyprowadzenie drogich nam zwłok na cmentarz
św.
Franciszka,
przy
ul.
Rzgowskiej. o smutnym tym
obrzędzie
powiadamiają
po·
grążone w g!ębokim żalu
J?ZIECI l RODZINA
Pani DANUCIE SOBCZYN°·
SKIEJ, pielęgniarce opatrunkowej II Kliniki Chirurgicznej
WAM,
wyrazy
glęllokiego
wspófozucia z powodu tragicznej śmierci

OJCA
składają:

I

KIEROWNIK KLINIKI
WSPóLPRACOWNICY

Mgr inż. ALICJI DOBRZAN°SKIEJ,
wyrazy
głębokiego
współczucia z powodu zgonu

MAT Kl
składają:

DYREKCJA,
KLADOW A,

RADA ZAPOP
PZPR,
KOLEŻANKI
i KOLEDZY
z BIURA PROJEKTOWANIA
ZAKLADóW WLOKIENNICZYCH w LODZI.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim,

współczucie
du śmierci

którzy okazali
i pomoc z powomego 111ęźa

S. t P.

JANA
SZYBIŃSKIEGO
a w

szczególności
Prez. RN
Inspektoratowi Oś
wiaty,
Zw.
Nauczycielstwa
Po!skiego, Radzie PedagagiczneJ, Komitetowi Rodzkiefskiemu, Młodzieży szkól nr 130 I
n_r 7 oraz Krewnym i Przyjaciołom sltladam serdeczne po-

Lódź-Górna,

dziękowanie.
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