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Aktyw nauczycielski
spotkał się

Łódź,

z I sekretarzem
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rozpoczyna się w Poznaniu
VI Kongres Techników Polskich
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ozwariek Z
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Wszyscy patrzą
I
DZIENNlK I na nich ••• I
l:ODZKI

inauguracją
W związku z
w
1971-72,
roku szkolnego
Komitecie Lódi.klm PZPR odaktywu
spotkanie
się
było
nauczycielskiego oraz kierownictw: Zarządu Okręgu ZNP
i Kuratorium Okręgu Szkolnego m. Lodzi z I sekretarzem
PZPR,
Ludzkiego
Komłte
Bolesławem Koperskim.
W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące
perspektyw dalszego rozwoju
I
oświaty w naszym mieście
podniesienia na wyższy podydaktycz.no-wyziom pracy
chowawczej w szkole.
Bolesław
Na zakończenie,
KL
sekretarz
Koperski, I
za pośrednie
zlożył
PZPR
wszystkim
twem zebranych
nauc:i;ycielom serdeczne tyczenia wielu osiągnięć w pracy
zawoclowej i pomyśln<>Scl w
życiu osobistym.
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Manifesłacie

na· Westerplatte
antywoienne w całym kraiu
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Zawieszenie
prób nuklearnych ?

~

~~O.
~

~

PRZED
PLONĄCE
zmczE
WIE!'<CE I KWIATY NA ZOLNIERSKICH MOGILACH,
UPAMIĘTNIONYMI WALKĄ I MĘCZENSTWEM POLSKIEGO NARODU,_ WARMIEJSCAMI
JAKI SPOLECZENSTWO
TY HONOROWE - BYLY I WRZESNIA WYRAZAMI HOLDU,
W CALYM KRAJU SKLADALO PAMIĘCI BOHATERÓW WRZESNIA ORAZ WSZYSTKICH
POLSKICH ŻOLNIERZY I BOJOWNIKÓW RUCHU OPORU, KTÓRZY ZGINĘLI W WALCE
Z FASZYZMEM.

odwołała
formalnie
P'ra.ncja
d?Jlsze swe próby nuklearne na
Pacyfiku w tym roku. Poinformował o tym rzecznik rządowy
po posiedzeniu gabinetu Cranprób,
Wstrzymanie
cuskie.go.
tym, że
motywował
rzecz,nik
konpo.trzeby
chwilowo nie ma
tynuowania ich.
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Cen.tra.line obchody odbyty się
na Wesoterpla.tte, gdzie po<lczas
pomnikiem
pod
uroczy.sto.ści
złożona została , urna z prochami mjra Hent'Y\Ka Sucharskiego.

•,Energetyka bardzo dobrze
'
ere'
•
E. G ł\ realizuje swoje zadania
'
sekretarz KC PZPR Edward Gierek przyjął 1 bm. clelcgację energetyków. Pracowuicy tego przemysłu obchodzą w
Dzień Energenajbliższą ~obo!ę swoje tradycyjne święto tyka. W spotkaniu uczestniczyll: członek Biura Politycznego
sekretarz KC PZPR - Jan SEydlak, wicepremier Jan Mitrę
ga, kierownik Wydzialu Przemysłu I Komunikacji KC PZPR
- Stanisław Rowalczyk.
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•
E. Gierek
otrzymuje model
; turbiny od I sekreta.rza organipartyjnej
Elektrowni

w

.kilkuna.stoosoborwej grupie
energetyków byli m. i:n.
nas.tych
przedstawiciele
największych elektro.vni:
Turów, Pątnów, Lamka, Siersza
i Halemba; pracownicy brygad
zakładów garem-0nirowych i
rowniotwa. P~zedstawi!i oni I
sekreta,r rowi KC PZPR swoje
1 problemy. Mówili
osiągnięcia
o realizacji zo.bowiązań, w któryeh wyn.iku zaosr.c2ędzą 50 tys.
ton węgla., podniosą moc dyspozycyjną elektrowni o 2-0 MW.
Energetycy poinformow.a.li także
do zblLża
przy~owaniach
o
jącego się Jeslenno-zimowee<> okroou naowiększego zapo.trzebowania na prąd.
E. G i erek przekaza.l energetykom wyrazy wznania i serdeczne P.o~drowienia i; okazji ich

•

dorocznego święta. I sekretarz
KC stwierdzi!, że energatyka
bardzo do.brze realiz,uje w Li'm
roku swoje zadania.

ulworzenia Federacji
Republik Arabskich

Wolne mieisco
na studia lechniczne

Wizyla l'ixona
w Pekinie
dopiero w maju?

że

kandydaci na S>tudia
techniczne mogą jesz.cze skła
wyma.ga.ne dokumenty do
dać
Wy:ilszej Szkoty :tnżynlersk.lej w
Zielonej Górze. Termi'll składa
nia podań - do ł bm. Egzaminy wstępne odbędą się 13

PAP,

września.

Jednocześnie

)>Oroozumleniu 7.
ną

Stra.ży

m.l'll1sterstwo

wresl)c.le
głębs.2y

Komendą

przyJęcJ.

błędne".

1

lub przeciwko utworzeniu Federacji Republik Arabskich.
Prezydent Sad&t za,powied7J.a1,
referendum
wyniki
jeżeli
że
będą pomyślne to dzień 1 września będzie ostatnim dniem, w
którym Eg1pt używa oficjalnej
nazwy Zjednoezona Republika
Arabska. Od 2 wrześruia bęctzie
on nosll na.zwfl Egipska Rjipubllka Arabska.

przełom

~

~

g,g,
~

drodze najw naszej hi-

~

dokonany 'Ul spra•w ą
9to.rli,
Polskiej Partii Robotniiezej, komun~tów w kraju i na eml~
gracj.i, ludzi po!Slklej lewicy w najciem'll•iejszą noc oku.pa.ej!
dostrzec jedynie
potra.fill o~
słuszny lcierUJllek i JedY!llie rea.l.ną szan.sę wyzwolenia narodoweg-0.

~
~

~

h~to.ryc7Jilą

uroczyście w P07ll'lamu
Pe>Lsklch. Uczestniczy w nim

VI KOID•

to.czą si~

~ n~i.ś,

obradnllu trwa.nia kongresu,
w piątek mleć będą miejsce ob.rady
,,!!?
.:>~eiwidzg.łiaÓWlllne
•
zaś
sobO<tę
w
sekcjach.
xm
w
~ sek.cyJne
,~u
~
przewoctn.lozących
wystą.pienia
in.
~ m.
~ 1 przemów>i.end.e koń..::owe. Po:myślny>ch, efektywnych obrad I
L DRYLL
~

ciesz.ący

się

dobrym stanem zdro,.,ia, którzy pozytywnie i:lożyli egzam~n
wstępny do WyżsU!j Szkoły Technicznej 1 nie zostali przyjęci
z pe>wodu bra.ku miejsc. Podania wraz i: dokumentami nalety składać do 10 bm.
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Aktualne zadania

.*.

w rol nielwie

&l!lltywojenna
Wolelotysię=a
ma.nlfesta•cja mtodzieży oc!1lyła
m1~zyin~dowym
pt'Zed
&li:
pomnikiem ofiar faszyzm.u na
terenie b. hliltlerowsklegQ obozu
Oświęel
kcmcentra.cy>jinego w
m1u-Brzezlmce. Państwowe Muzeum w Ośwlęc:im Lu odainacz.one z<>stal.o Ził<>tym Medalem im.
p.rzyFryderyka Joliiot-OUTie,
manym p.ITZ.ez Swlait.ową Radę
Pokoju.
po.dczM wielW Chorzowie,
kiej maintfestacj! antywojennej,
odbudowa.ny
został
oclsłomięty
pomn•ilk pD'WSltańca śląskiego
ayrnbol walk.i ludu śląskiego o
powirót do macierzy.

A1ctuaJne zadania w rolnictwie, zWllas:ocza w zakresie gospodarki pasz.ami 1 w proda.kcji zwierzęcej, byly 1 bm. teKomj,tecle
w
na.rady
matem
partii sekretarzy
Centralnym
rolnych KW PZPR orai: przedstawicieli zalinteresowany·ch resortów i organizacj.i dzialają
cych na wsi. Naradzie, w kit.órej \VZ1ę1'1 udz.l.ail za.stępca człon
ka BLura P<>Utycznego KC .t>ZPR,
wiceprezes Rady MillilBtrów Jagielski 1 cuonek
MLecr.ysław
prezydium, sekreta.rz NK ZSL.
- Longin Cegiels.k:I, przewodniczyit sekreta.rz KC - Ka·7'1amerz
Barcilrows"id..
do ZSiPOwiedzJ.a.
Nawiązująo
nego zjarou part!J. K. Ba.rctkow&kJ. podkireśldl, te p-rzygowwa•nia do zjazdu na wsi powin·
ny przebiegać w ścisłym po-

odbyJy
Uczme uroczy&tooci'
tego clmia w calym kiraJu.

slę

Reułonalne tarął

drobnej wytwórczości

Z czyin do klienta

z.

realizacją bietących
Wiąiza,nilu
:oadań. Od p~ego bowiem WY•
zadań w ·produkcji rolnajbll.ższych tygoon.lach,
niemałym
w
będzri.e
zależeć

kon.a,nJ.a
nej w
stopnlru

szych
ślone

zj 8'ZdiU

urzeczywistnienie dal·
ja.kie nakrew uollwala;:b
pa.rtll,

zamierzeń,
zostaną

o~
jest
ważne
Szozególtnie
becnie pełne wykonanie za.mieprodukicyjnych d-otyczą.
rzeń
cych przY'S?Jo!'OC2'n;l'oh r.biQ'rów,
duzy rozwój prodiu•kcji zwieo.r&JZ z.apewn.ten.ie realir.zęcej
zacji pLanów skll!pu płodów rolnych. Rea.lizacji tych za..:lań,
Z1Wla.szcza zw.ięksUJniu prodiukcj.1 7.Wliel'zęcej 1 wykonaniu pla•
rolnych,
płodów
nów skupu
sprzyjać będą, jak podkreśla.no
w czasie narady, decyzje kierownictwa politycznego 1 pań
wlaśc!·
stwarzające
stwowego
we wa.ru•n.k.l ekonomiczne i prodiukcyjno-<irganizacyjne d.la tn•
tensyfikacj.1 produkcjl rolnej,

Tylko w USA

Sposób na
porywaczy samolotów

mie;!-

scowośei C\lll'au hobby jednego
młodych strażaków spowodoże z:nalaz.I się on przed
wało,
są<lem. Jak się okazało, 18-letsię
pragnąc
młod'Zieniec,
ni
kwaliJ'ikawysokimi
wyka<z.ać
c.J ami strażalka, podpa.liJ dwa
domy. Był on rzeczywiście jed-

z

ra..
nym z najaktywniejszych
towników, oo jednak nie uchroni go <XI wyroklu sądowe
go.

~~

~~O.:

p~pektywę,

.k.oceystm.e
trwale zabei.pleczyć
tylko
1 i&pra.wledJlliwe gr~e
Jako kzra~ socjaldstyczny,

Wykazał się„.
zachodniloniemieckieJ

~

~~~~
~'''~~~
Narada w KC PZPR

Głów

W

~

około ~~~
groo TechnLków
3000 osób, w tym wlększo.ść to delegaci śroc!O'W.isk ~
~
tecruni.c.mlych wybrani na wojewódzkich .k001fi!>reincja.ch~
O.:
przed)tongreoowych.
~~
członków
20-tysięczną rzes!lę tn·żynlerów I techn.lików
NOT z Lodzi i W\>jewództwa reprezentuje 152-os&bowa de- O.:
legacja. W charal<lteqe bądź delegatów, bądź zap.rosiz001ych ~
gości uczestn1czą w .k.ongresi.e przedstawiciele władz partyj. ~
nych I miejskich naszego reg10tnu. O jego problemach będą ~~O.:
mówić na kom.l<>resie przewodniczący Il sek.cji specjalistycz- O.:
nych powoła.nych na naszym terenie w ramach przygoto- ~
wań do ko.n gresu. Są to sekcje następujące: I - Technika ~
I ekonomika - problemy zarządzania. Systemy przetwarza- ~~O.:
n - Kadry o.:
nia infarmacjj (pirzew. doc. dr J. Kortan),
techniczne I baza na.ukowo-technlcuia (p.r-Olf. J. Werner), ~
~
ID - G1>spodarka przestrzenna (mgr J.nż. K. Bald), IV Paliwa i energia (mg,r Z. Szyda), V - Elektronika, automa- ~
tyka i telekomunikacja (mg.r !.nż. M. Jadczyk), VI - Bu- ~
(mg.r ~
dowa i eksploatacja maszyn, a.para.tury i urządzed
Lnż. J. Siejka), IX - Chemia w gospodarce narodowej (Lnż. ~~
(Lnż. ~
IUd.ności
wyżywienie
I
R1>lnictwo
X
S. Gricuk),
J. Czacki), XI - Budownictwo, materiały budo-wlane I go- ~~
spodarka komunalna (mgr !nź. J, Lorens), XII - Transport O.:
l komunikacJa (mgr ~n.ż. W. Si.uflet), Xm - Wlókn1>, skó- ~
ra, drewno i papier w gospodarce narodowej (doc. dr W. ~
Więźlak). Sekcji VII l VIII obejmującej problemy górnictwa ~
~~
i hutnictwa w Lodzi nie po•wolano. linżym.ierowie I te<:łmicy~
z łódzkich I wojewódz.ktch zakładów pracy brali także ~
udział w pracach większości s.pośród xm l.stmiejących sekcji ~~
glównych. Warto WSpQmnieć, że przewodm!czącym Xill glów. o_:
nej sekcji kongresowej - „wlókmo, skóra, drewno i papier ~
w gospo.darce narodowej" jest doc. dr Janusz Szosland ~
z PL. a w pracach tej sekcji uczestniczyło =zegóLnie wte- ~
~
lu specjalistów n.a.szego regionu.
Czy i w jakim stopniu ta szeroka reprooentacja za.pewni ~
szeroką prezentację naszych regionalnych problemów I kon- ~~
przekO'llamy się w tra.kole trzydniowych obracl. ~
cepcji Dziś mo.ima powiedzieć jedynie to, że nie brak zarówno ~~
do.brych chęci jak l ważkich, goclmy,ch po.ruszenia na tak o.:
~
szerokim forum, spraw.
sk;upiająca 3-00 tys. ~
OrgarriJ.z,atorem VI K-0a1gres.u jest osób i 20 stowarzys.zeń naulwóWo-techlllic.zmych Naczelna ~
współoorga.nLzatorami ~
a
NOT,
Organizacja Technlcwa CRZZ i PAN. Kongres, odbywający się pod ha&łem „Tech- ~
ni.ka jest dla lUJdzi" ma - w założentu przynajmmiej, prozy. ~
czynić się do ścisłego I kompetentnego określenia ltierun- ~
ków rollwoju poszczególnych gałęzi produkoJI i wysunąć ~~
~
węzłowe zagadnienia postępu techniki. Przygotowane nań
materiały są swego rodzaju ekspertyzą oceniającą a.ktual- ~
ny stan naszej gos.podark!I i precyzując11 kiemnki działad ~
na przysdość. Stąd - d001!.oslość obrad 1 ranga kongresu. ~
Przybyły nań rówmleż delegacje organizacji tech:nlczlnych ~
krajóW socjalistyczmych, a także 39-oso.bowa ~ropa tnżylnie- ~
rów 1 naukowców - Po.laków, stale zamleszkalych za gra- ~
ni.cą. Są to w wlęks.zośc.i wybitmJ. specjaJiśct techlnicz.nl, ~
utrzymujący k001taklty z pol&kim środowl.s.kiem technJcz- ~

w pierM>zym
~ dy plema:me, jWbro -

Roi.umieli oni, że wy!2lWo.lem.l.e
ze
to może pr.zyjść tylko
Wcchodu. Rm;umtell jednocuś
nle, że wyZ1WOolona Po~ka mot!e
Miwi~ąć &ię oz; 11um i :r.acofanla, r07JW1nąć się !llZYbko, uzyskać

(INFORMACJA WLASNA)

o 10 rano, otwairto

W Ubil w s.prawie u.two.t"Lenia
federacji WYP<YWied:r.i.alo się ok-O!lo pól miJiona uprawnionych
do glosowania.
Wyniki referendum rostaoną ogło..szone w czwal:'tek przed poprzez
równocześnie
1\lJdnlem,
prezydentów- trzech krajów. w
wypadku pozytywnej odpowiedzi obywateli, udzielonej w remoment
ferendum, będzie to
narodzin Federacji Republik Ara.bsklch.

Poźamyc-h

rnężczy~nl,

na t~

~

D~.

w

inlormuje, że WY'!sza Oficerska SLko·
w Wa.rszawie
la Poża.rnlctwa
dysponuje je.szcze 30 wolnymi
m.iedscaml. i;>o szkoly mogą być

Rzecmrik Bialeg.o · Domu, Rowe
stwierdził
nald Ziegler,
wtorek, że don.lesienla za.poprezydent Niiż
wiadają,ce,
xon odwiedzi Pekin w końcu
„dalece
są
października br.
spek\lJ!atywne 1 potencja.Line
Rzecznik oclmówil oc1;powled2l na 'pytanie, kie.dy Nixon
uda się do ChRL. Powtónył
nastąpi
Wlizyta
że
jedynie,
przed majem przysz..tego roku.

udekorowana
!Z.os.tata
urna
przez m.ni.s.t.ra ON gen. broni
Jaruz.elskiego
Woictecha
OrdeKayżem Koma.n.do.rskiJn
ru v irbut.i Milltaxi, przY'Wa.nym
bohaterowi Wrześ
pośmierbnie
nia przez Radę Pańs.twa.
Następnie w. Jaruzelski wygłos.il µrzemów~enie, w którym
p<>wie<Lzw! m. i.n.:
na w.rześni.o~
„Stajemy dz.iś
na
sotw.ien~zi1.
wym apel·'-' na
wstępie W. Jaruzelski.
żelazem,
o~ni.em i
p!'zeoranej
ż<>lnierską k.rwlą z.rosz001ej ziemi Westel'\l)latte. Z tego miejsca spojrzen.ie w na.s.zą przesz.lość jak też na dzień d:z.isiejjutrzejszą perspektywę
szy i
Ina osbrość 1 silę sz.czegó1ną.
Westerplatte, to jakby w jasy:tua<:Ja
mmlatu.rze
skrawej
miliitarina caled ówczesnej Poljeden z
&ki., to jeclmocześn.ie
naszego
symboli patrio.ty11Jmu
ho,noru i wale=ości
narodu,
pols.kiego żollnierza".
Na.stępnle W. Jaruzel&kll. przy•
pom·iinaJąc si.lak bojoiwy żołnie
rza, rozpoczęty właśnie na Weże jest
s.ter-platte, po.dk:reślil,
na tym szla.kin prawie 6-letml
okres masoweg0 męczeństwa i
powszec.hnej, nieuolllJl'lej, n.i.gdy
nle usta.jącej wa.I.kJ_ naS!Zego naroc:Lu w bohaterskim oporze w
kiraju i bojo.wym uczesllnictwie
ws.zys.tki.ch obszaniemal na
rach i tr-0ontach II woj.ny. Jest

Referendum wsprawie
Pon.ad 10 mnin obywateli w
Republice ArabZj.ednoczo.nej
sld.ej, Libii i Syrii wzięlo w
środę, 1 wrześni.a. u<iz.ial w powszecnnym referend.u.rn, w którym wypowiedzieli się oni za

~

w 32 rocznicę września, spoleczenstwo całego kraju oddało h.o!d żołnierzom poległym w walce z hLUerowskim najeMźcą.
N/z: urocz}'5tość składania w1en ców pod pomnikiem Niloe.
CAF - Sokolowslti
bm

1

1------·----------------------=....:..___

Ministel"StWIO Oświaty i Szkolnictwa Wyższego poln.fo.rmo""'ło

~~~1

~~
~

W dniu wczorajszym otwarta

1Towarowa Drobnej

została

Wytwórczości.

(O

w naszym mieście Giełda
czytaj na str. 4).
fFoto A. Wach)

szczegółach

l

\\·reszc
W USA zna.Jeziono
sposób na porywaczy samo!o
tów. Na lotnisku w Was~yng.
tonie sprawdza się system kon~ych
dla
trolny, opracowany
celów. Wzdłuż korytarzy dworca lotniczego, prowacfzących do
samolotów, za.instalowano urzą
dzenia wytwarzające poJe elektromagnetyczne. Jeżeli pasażer
ma ze sobą przedmiot me~alo
wy, odzywa się wiz.ualny ~rg
nał ostrzegaw.::zy. W tym mokomputer
mencie włącza się
aby stwierd·zić, czy przed.miot
ten jest bronią palną, czy zwykłym kawa~kiem metaiLu. Jeże
li stwierdzi, że to broń, 1dzywa s i ę drugi sygnał alarmujący
po!JcJę.

** Depesze od w Hanoi
Uroczystości

Polacy i łodzianie

MY~ w

liczbach

Z okazji 26 roc:?,n.!Cy r.wyC'lę
sierpniowej 1
rewolucji
stwa
26-lecla Demokratycznej Repub!Lk! Wietnamu, w Hanoi <>dbyur<>ezysta akademia. W
się
ła
prezydium z,ajęli mieJoca prezydent DRW - T<>n Duc Thang,
I sekretarz KC Partil Pracują
cych Wietnamu, Le ouan, prze-

.
zamierza

Izrael
. ,
naw1qzac

WYGLĄDAMY
STAT~STYCZNYM ZWIERCIADLE?

JAK

8 grud1nla 1970 r. było nas w PRL - 32.589 tys. osób. Do
Bugiem a Odrą urodzUo się 16 ty31 grudnia pomiędzy
Ubiegły rok „zamknęliśmy•• więc stanem s!ęc:1;: dzieci.
32 . 600 tys. Mób, 56 pr0-0. z nas jest w wieku produkcyjnym.
MLmo, że ple! i;>ięlcneJ Jest 0 919 tys, więcej, mężcz;v'Zn w
wieku produkcyJnym mamy o 293 tys. więcej a.niżeli kobiet.
Wiadomo - kobiety pracują krócej.
W ubiegłym roku o&lągnęliśmy dochód narodowy wartości 738,4 m~d zł, z czego ponad ao. proc. w gospodar~e
uspoleczm!o.nei. Na 1 osobę przypada 22,1 tys. zł. Produkcja
1.104.319.2
wyniosła
globalna przemysłu uspo-leczniooego
mln zł - na jednego m!es'Z.kańca - 33,663 zł. Lódź przeo·sobę.
na
ż.ł.
65.030
kracza tę średinią krajową, osiągając
Wyprzedza nas tylko Kraków (bo wiadomo, Nowa Huta)
llczbą 71. 746 zł. Oczywiście na osobę. P<>zosta wLa.my w d,zle!e two_rzenla docho~u nar<>dowego daleko poza sobą stolicę,
Poiman l Katow!ckJe. Niemniej wymlE'>n!.o<ne miasta wyprzedzają nas wszystkie I to grubo .w kol'zy1>ta.niu z teg<>ż dochodu nar<>d.>wego. Na jednego st.atystyczrneg<> łodzianina
sprz~ano w uspo-lecznLonym handlu detaltcz.nym towarów
wartosc! Hl.183 zł. Dla porówinan!a w Warszawie - 26.689 zł,
Krakowie - 20.548 zł. Pod tym względem a także 1 z pu.nktu wldze.nla H<>foi sklepów Jesteśmy na szaTym końcu tabel!
W Lodzi na je.den punkt
czytanej natu.ralnle ód góry.
sprz~a,źy Pl"ZYPB><la aż 185 osób!
roku w kraju
W sklepach zostawLllśmy w ubiegłym
467 .529 mln zł, z czego 42,2 proc. n.a żywność.
A teraz kilka ciekawostek: przemysł nasz wytw<>rzyl w
ub. roku 3,9 kg masła, 42,2 kg mięsa, 3,4 Litra spi.rytus.u
2.109 papierosów - na osóbę, 21 samochodów 1 29 me>tocykli
l skuterów na IO tys. ludności ! 19 <>dJbiorników TV l 30
radiowych - na !OOO ludnoś<!!. Jeśli chodzi o te dwie ostatnie pożycje -t-o na tysiąc P<>laków przypada 174 zarejest.rowa.pych aparatów radiowych i 129 telewizo.rów.
W ubiegłym ro.ku na każdego <>bywateia PRL, jak <>bl!czył GUS, wydano 7 egzemplarzy ga.zet i wypożyczono 18
ks'.ążek z czytelń.
esteśmy krajerp młodym. 47,t proc. z nas n ie ukoń
czyło 20 lat. W ubiegłym roku szkoLnym liczylLśmy
&Obie 428 tys, przedszkolaków, 5.257 tys. uczniów
ogólnolcsztal-cących,
szkół p·o.dstaw<>wych, 401 tys. 1.711 tys. za•wodowych. Stucl.ia ko.n.tyinue>walo 331 tys.

J

stosunki dyplomatyczne
z ChJ.łL

ONZ-wski
uniwersylel?

Szydłak

spotkał się

ZW TPPR
1 bm. odbyło
przew<>dnlczącego
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się

ZG

CHOLERA
w Szwecji
W Szwecji zdairzyl się pierw·
szy od 53 lait przypadek cholery. zachorowala 56-letnia obywatelka tego kraju w drodze
powrotnej z hiszpańskiej miejwypoczynkowej Beniscowości
dorm. Chora przebywa w szpitalu w HelsLngborgu,

Chińscy turyści

O'Ll<>nka Bltllt'a Politycznego, seKC PZPR Jana Szy~retarza
r. członkami prezydiów
dłaka
wojewódzkich TPPR
zarządów
województwa
i
Bialeg<>Stoku

I

w

łódzkiego.

z przedstawicielami
spotka nie
TPPR,

SPORT*

SPORT

Jugosławii

W środ~ przybyła samolotem
do Belgradu 14-osobowa grupa
to
Są
chińskich.
turystów
pierwsi turyści chińscy w Jugosławii. Podczas dwutygodnlo-\
wego pobytu odwiedzą oni Belgrad, Zagrzeb, Lt!blarn:, Rijekę
i Inne miejscowości.

Na spotkaruu wysłuchano Informacji o dzlala·lnoścl towa·
rzystwa w o·bu województwa:h.
W ożywi.Onej dysku>Sjl omówlo•
no n<>we formy pracy towarzystwa, z.głoszono sz.eree postulatów 1 wniosków.
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Jedziemy na mecz zGórnikiem
LKS ozeka wyjątko·
egzamin. W sobotę
oni z mist.rz~m
się
spotkają
Górruka,
drużyną
Polski
która chociaż w te.goroc~nych
rozgrywkach nie zajmuje Jeszcze pierwszego miejsca w tabeli ligowej, to jednak j.est to
zespół bardzo silny i w meczu
z LKS będ.zie chclal udowcd·
potrafi z krajowymi
że
nić,
partnerami wygrywać.
Górnik zremisował u siebie
z Polonią 2 :2, a następnie wydrugi
w Warszawie
walczył
spotka·niu z Leg ią
remis w
(1 :1). Dopiero w czwa•rtej ko·
lejce spotkań piłkarze Górni·
ka potrafili zdobyć dwa punk1 :O Zag!ęo1e
ty, zwyciężając
(W), ale w meczu rozegr<1r:ym
w Op<>lu pośllmęła się noga
spotkaniu z
GórnLkow! i w
strac11 punkty, pri.egryOdrą
Piłkarzy

wo trudny

wają~

O:!.

kont!e
na swoim
odniesione w
Wjsłą 3:0, 1 J~dną
z Legią 1 :3 oraz 1rzy
porażkę
wyniki za,kończone remisami z
P<>gonią 1 :1, Polonią O:O I ze
Rzeszów 1 :1. Przydalyby
sta.!ą
LKS pu nk.ty.
się
W sobotnio-niedzie-lneJ kolej-

LKS
. JMno

ma

zwycięstwo

spot~oiu

z

0

Do Widzewa
bokserzy
„

Do i.Widzewa" przyjeżdżają
bokserzy Bułgarii, którzy jako
drużyna „Slavil" (Soflai rozegrają 12 bm. o godz. 18 w hall
na Widzewie spotkanie towarzyskie. Widzewiacy ze „Slavlą"
przegrali już jedno spotkanie.
Teraz dojdzie do rewanżu. Natomiast w czasie pobytu naszych bokserów w Bułgarii lodzian!e jeden me.cz wygrali, a
drugi przegrali.

.*.

,_,

Rajd

Kibiców, którzy wyb!eradą s1ę
na so·bo~ni mec:t na Sląsk in-

przyjeidżojq
Bułgarii_
jeszcze jedną
sekcja judo. Zapisy przyjmowane są
codziennie w lokalu klubu przy
ul. Armil Czerwonej w godzinach od 16 do 18. Jednocześnie
przyjmowane są zapisy do sekcji bokserskiej.
do

tycia

Będzie

nią

„Widzewa" pierw·
Bokserzy
szy mecz o mistrzostwo II lig!
rozegrają 19 września o godz.
H :t Ollmpią z Poznania.

RTS ,Widzew" postanowll po-

Z DZIENNIK

rcnform u.jemy, te spotkanie
pocznle się o godz. 18.30.
dłuższej
po
niedzielę
W
przerwie rusza do boj u druga
Jiga. Oto restawienle par: G:ir·
barnla - Włókniarz (P), M.lKS
Gdynia - Start, GKS Niwica GKS Katowice, Hutnik - Gór·
nik (W), Piast - ROW, Urania - S!ąsk, Za•wlsza - Motor
i Start - Lech.
Mecz Startu z Lechem rozpoC'l.nle się w nledz.ieJę o godzLnle 16. ?Ukarze Lecha znajna pierwszym m1ei·
się
dują
scu w tabeli., podczas gdy druzajmude c:Lrugie
Bałut
żyna
miejsce, Jest olbrzymia szansa
powrotu ponownie na pozycję
lidera, Trzeba jedna•k wygrać
eo ieży
niedzielne spo1kan!e
w granicach możiiwooci ambit·
(n)
nej drużyny Startu.

roze!§rane ZO$t&nspotkania:
Górnik - LKS
Szombierki
Legia (W)
Zagłębie
Odra Pogoli - Stal (M)
Stal (Rz.) - Zagłębie IS)
Ruch.
WiSla Po tej kolejce mogą nastąpi<!
w tabelprzesunięcia
poważne
ce ligowej. Zanim z.aopoznamy
z nią - trzeba nadm!esię
nić, że Górnik ma Jed:no ~pot
kamie zaległe ze Stalą Rzeszow,
rozegrane
być
ml~o
które
22 sierpnia.
A <>to aktualna ta.bela.:
ł-S
8:%
1. Ruch
9-6
8:2
2. Zagłębie S<>Sn.
ł-Z
7:3
3. Odra
ł-3
6:4
ł. Pogol\
5-5
6:4
5. Stal Mielec
5:5
6. Legia
6-5
5:5
7. LKS
3-3
5:5
s. Polonia
ł-ł
ł:ł
9. Górnik
ł-5
ł:6
10. Gwardia
ł-6
ł:6
11. Zagłębie \IValb.
3-5
3:5
12. Stal Rzeszów
ł-8
2:8
13. Szombierki
1-9
1:9
U. Wisła
ce ligowej

następuijące

wołać
sekcję.
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Szwa.jcarla

j

postancwl.la

uznać

Republikę

Wietpoda! w
w Ber·
środę przed południem
nie rzecznik rządu »Zwajcar·
sk.lego.
Wi.ade>mość

namu.

tę

Jed~olity

Reorgan izacja
inspekcji pracy
Komitet Wyk001awczy CRZZ powzię?Y
w życie od zaraz - uchwałę w spra•
wie organizacji i tTybu działanla inspekcji pracy.
Prezydium i

bm„

111111

wchodzącą

u .1hwała ta precyzuje podstawowe zadan.la inspekcji pracy,
szczególnoś
Należy do nich w
nad
ci spraw<>wan!e nadzoru
przez zakłady
przestrzeganiem
przepLsów pra wa prp.cy, m. Ln.
bhp,
dotyczących
przepLsów
czasu pracy 1 urlopów, ochrony pracy młodoolanych i ko·
biet o.raz stosu.nku pracy.
W poTównan!u z dotychczas
obowiązującymi przepisami noumacnia branżowy
wy akt
pracy,
lmspekcl!
cha.rakter
bard1.lej doS'tosowuje Jej dziad<> bieżących potrzeb
łalność
Intencją
załóg <>raz zakładów.
uchwały jest ograniczenie licz-

niemiecki tekst
zachodnioberlińskiego

Przedstawiciele czterech mocarstw pracują obecnie nad reJednolitego oficjalnego niemieckiego tekstu poro zumienia w sprawie Berlina zachodniego. Utworzono w tym
czterech mocarstw, podroboczą ambasadorów
grupę
celu
czas gdy Inna grupa robocza zajmuje si<: porównywaniem
angie!~ki.ej, rosyjskiej I francuskiej wersji porozumienia,
Wys:lki czterech mocarstw zmierzają do tego ażeby jeszcz.e pi:-zed P?dpisanlem rall'\owego porozumlenta' ustalić obow1ązu1ący niemiecki tekst tego dokumentu.
Age_ncja DPA, powołując się na bońskie kola rządowe pi.
~ze, ze V! Bonn nadal panuje przekonanie, że porozumienie
w sprawie Berlina zachodniego zostanie w czwartek podpisane w tym mieście przez czterech ambasadorów. Na razie
nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tego terminu.
R:-:ecznik rządu bońskiego von Wechmar zakomunikował
w sr.odę, że w razie podpisania w czwart.ek porozumienia
ga.binet federalny zbierze się jeszcze w tym samym dni~
I ze nalezy oczekiwać f<>rmalnego oświadczenia rządu NRF
na temat porozumienia.
dakcją

„Apollo" w duecie z „Sulu Iem"

Radziecko - amerykańskie rozmowy
ekspertów od spraw kosmosu
Stany Zjednoczone f Związek
pierwsze
uzgodniły
Ra.lzieck1,
szczegóły techniczne, które uw bliskiej przymożll wiłyby
łączenie

szłości

amerykańskich

statków kosmicznych typu „Apollo" z radzieckimi stacjami
·
orbitalnym!, typu „Salut".
W wyniku 5-dnlowych ror.mów, jakle przeprowadzlll w
raHouston amerykańscy i
dzieccy eksperci od spraw k<>S·
mosu, omówiono szczegółowo
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Moździrski
zdobył brązowy medal

Zd.
Zd.

Moździrski

wrócił

laniu. Zawodnik łódzkiego ,Orla" przywiózł do L<>dzi brązo
wy medal zdobyty w strzelaniu
drużynowym w kategorii jun.io·
rów KBKS-7. Strzelał on razem z zawodniczkami wandą
Ryczko z Bydgoszczy I 7. BoDrużyna nasza uzyskała 1754
źeną Tajsner z Zielonej Góry.
pkt. - tyle samo co strzelcy
ZSRR, ale mieli gorsze skupienie. Mistrzem został zespól Ju1757 pkt. Tak więc
gosławii walkę o zloty medal przegraliś
my różnicą tylko 3 pkt.

Orzeł

niektóre rozwiązania 1 wymogi
między
dotyczące
techniczne,
innymi ogólnych metod łącze
nia w kosm<>Sie oraz lądowania
1 wodowania pojazdów kosmicznych łączności, adaptacji orga.
nlzmu ludzkiego w warunkach
kosmicznych.
eksperspotkanie
Następne
tów amerykańskich I radzieckich odbędzie się w listopadzie
br. w Moskwie.

SPORT *

- Znicz 0:1

W zaległym meczu pUkat'sklm
łódzki
o mistrzostwo llI IJ!.gi
w Pmszkowi.e
przegrał
Orzeł
O:1 z młejscowym Zniczem.

zdawać będzie egzamin ze
znajom<>Śc! k<>deksu drogowego.
W wyniku tej akcji na pewno
mnle1 będziemy mieli nieszczę
śliwych wypadków.
dnia, to jest w
Następnego
5 wrzesnia, .najlepsi
niedz~elę
poszczególnych
z
zawodnicy
klas w konkurencjl kobiet I
do walki o
staną
mężczyzn
tej Imnagrodę
najcenniejszą
prezy - o Buchar Polski,
Niedzielne sprawdziany motocyklistów odbywać się będą w
pobEżu Pałacu Sportoweg.o, Bę·
dą to: próba sprawności, próba zrywu I hamowania.
do Lodzi, z terenu
Ogółem
Polski przybędzie ponad
całej
200 motocyklistów. Warto nadmienić, że w elim!naajach, pood szczebla gromadzcząwszy
kiego p<>pnez powiatowe 1 wojewódzkie startowało ponad 15
motocyklistów.
ty•ięcy
Na zlecenie PZMot organizatorem tej imprezy jest sekcja
motorowa TKKF - „FONICA''.

ków

(n)
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ośrodków kierujących d'Zia·
oraz uła!uością inspektorów
terenowej inspekcji
mocnienie
pracy, Inspekcja będzie działać
teraz bezpośredn io pod kierunkiem zarządów głównych bra.nzw. zawod<>wych, któżo-wych
re <>dpowiadać będ ą za jakość
I efektywność jej działania.
określają
przepLsy
Nowe
szczegolowe obow iązki 1.nspektoratów pracy, Obllgują one do
zagrożeń
głównych
u stalania
zawodowych, zwląia.nych z oprocesami pr<>dukkreślonym!
cyjnym! I technologicznymi, ustalania r<>dzaJu maszyn I urzą
szczególnie niebezpieczdzeń
nych dla zd.r<>wia I życia za·
trudn!onych, a nawet określa
nia, które zawody lub zakłady
potencjalnie
stanowią
pracy
najw l ększe zagrożenie dla pracowników. Dokona.nie tego row każdym
dzaju rozp<>znan!a
l przedsiębiorstwie
zakładzie
podstawę do
sta.n<>wić będzie
kompleksowego
i
planowego
rozw iązyw ania problemów zwią
zanych z wa.runkami o.raz bezI h!g:eną pracy.
pieczeństwem
że
N<>wośc i ą jest również to,
zobowiązano i:nspektoraty pracy
do sprawowania nadzoru nad
I
bud<>Wą
pr<>jektowaniem,
przyjmowaniem do eksploatacji
nowych inwestycjl.
W miejsce dotychczasowych
inspektoratów
wojewódzkich
pracy uchwala powołuje 2-3·
oosobowe zespoły prawnej
chr<>ny pracy przy WltZZ. Bę.
dą o.ne m. in. udzielać tnspelct<>rrom pracy pomocy l konsultacj>! w zakres ie prawnej o·
chro.ny pracy, zapo·biegać na·
ruszen.lom uprawnień prac<>wnltypu
czych i załatwiać tego
zespoły
Wym!enl-OJJe
skargi,
mają powstać do końca br. Natomiast. w ciągu bm. uchwała
g!ówne
za:rządy
z<>bowiązuje
do zazwląz.ków zawodo·wych
prac związanych z
kończenia
reorga.ntzacją J.nsp~cjJ pracy.

by

zachmUJI'zemle
Dziś w Lodzi
okresami duże.
umiarkowane,
M<>żliwe okresowe opady deszczu. Temperatura maksymalna
ok. 21 stopni c, Wis-try słabe
z kierunków zachQdni.ch.
<> godz.
Dz!.ś zachód slońea
18.20, jutro wschód o ł.55.
Imlentny obchodzą. Stefan t
Julian.
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zakwalifikował
do półfinału MP ·

J. Filipiak

z NRD

z m!strzostw Europy w strze-

IDoiocykłowy

Lódt Jest w tym roku orga·
nlzatorem finału Pucharu Polski w rajdach motącyklowych.
O tym, czym lest ta Impreza
I gdzie zostanie zorganizowana
kierownlltlem
rozmawiamy . z
zawodów finałowych p. StaniHanem oraz zastępcą
sławem
p, Tadeugłównego
sędzieg 0
szem Jabłońskim.
- Impreza odbędzie slę w Lodzi w dnliv::h 4-5 września.
Startują drużyny 12-osobowe ze
wszystkich miast wojewódzkich
kontrpli czasu
Punkt
P<>lsk!.
znajduje się w Ozorkowie (4
września). Następnie motocylcli·
ścl drogami terenowymi przyjaLodzi. Metę wydą na metę
znaczono przed Pałacem Sportowym przy ul. Worcella. Pierwsi zawodnicy przybędą do Lodzi około ~odz. 13.
Na traśle Ozorków - Lódź
odbędą się dwie próby specjalne
- to 1est próba szybkości terenowej i 5 odcinków jazdy stylowej.
Na mecie każdy z uczestni·

ao

.*.

bemokratyczną

Sekretarz i:eneralny ONZ, U
Thant, wysunął propozycję utworzeni.a. uniwersytetu m!ę.:lzy
narodowego pod egidą tej or·
ganlzacji. Na uniwersytecie uczeni różnych krajów wykłada
liby taikie przedmioty jak: prorozbrOJlnia,
pokoju,
bi emy
pomocy dla
praw człowieka,
krajów rozwijających się, oludzl<:!ego,
chrony środowiska
<>panowyWania koomosu I głę
bin morskich. Koszty finanscponosiłyby
uniwersytetu
we
kraje członkowskie ONZ.

młodzieży.

kierutących

komitetu
stalego
Zgromadzenia Narodowego Truprzywódcy
inni
oraz
Chlnh
ong
DRW I przedstawiciele ~udnos
ci Hanoi.
Z referatem wysta,p!l C'Z!onek
Biura Polityoznego KC PPW,
premier DRW Pham Va.n Dong.
Przywódcy Związku Radóecklego, Leonid Breżniew, Niko·
Kosy.
Podgorny, Aleksiej
łaj
gin, przesłali depeszę z pozdrowieniami do kierownictwa DRW
z okazji 26 rocznicy proklamowania pierwszego w południo
wo-wschodniej Azj! państwa soDemokratycz·
cjalistycznego nej Republiki Wietnamu.
Również I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek. oraz Józe! Cyran k!ewicz I Piotr Jaroszewicz
towaprzekazali wietnamsk.lm
rzyszom serdeczne pozdro-Nienla 1 życzenia.

wodnlczący

tygodnik
Zachodn.lonlemleoki
„Stern" 0opublikował wywiad z
izrae!·skim m•nistrem spraw zaktóry
Ebanem,
granicznych
stwierdzi!, że jego rząd gotów
jest nawiązać stosu·nkl dyplomatyczne z Pekinem. Eban dodał też, że Izrael będzie głoso
wa! za przyjęciem ChRL. do
ONZ.

oczywiście z
Tyle Rocznik Statystyczny ·1971,
Interesujące są
grubsza. Le!Gturę jego p<>lecamy,
szczególnie 'POrówna.nia naszego mLasta pod ka. żdym wzglę 
dem z innymi wydz.ieJonym! mLastami. P<>zwala stwierdzić
nie tylko na czym stooimy, ale zwłaszoza - gd-zie „leżymy",
R<>czni.k Statystyczny powiatów stainowi ocLWrO!l:!lość Rócznlka 0gólnopolskiego, traktuje sprawy wtdz,ia.ne od do-lu od strony powi.a.tów. Pozwala na porównanie wskaźni.ków
eko.nom!czno-&polecznych poszczególnych po•wlatów pos!adanie za•wsze wy_
]ących jednakowe wa.runkl. Dy&propo.t"cje Uumaczalne, są często rażące.
Polecamy także najnowszą gusowską pozycję - Rocznik
Statystyczny m. Lodzi - który będzie do t)abyc:ia w k.się
gar>nl n'°ukowej przy ul. PiOtrke>wsklej 102 a.
A. PONIATOWSKA

).

e

2&-lecie DRW

Na wczorajszej konferencji prasowej w
Głównym Urzędzie Statystycznym zapoznano dmennlkan:y z ostatnimi publikacjami GUS. Są to: Rocznik Statystyczny.
1971, Roc:mik Statystyczny powiatów - 1971
I spośród siedmiu, Jak do tej p()ry wydawnictw dotyczących miast wydzielonych I województw - Rocut.lk Statystycz.
ny m. Lod.zi.
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• 2-3 osobowe zespoły prawnel
ochrony pracy
Ograniczenie liczby ołrod ków

przvia~iól

Wczgraj w Ka.towicach rozespotkań
g.rano pierwszą serię
i.ndyiwiduaJćwierćtin.alow;'ch
miistrwstw b0<k.serskich
nych
Pol.S>kl.

Trener K. Górski
wyróżnia Sadku
Wew.rad w Częst.ochowie rozegraJ!lo kom.trolny mecz pi.!Jk.ardrużyną
skli naszej kadiry z
Sp.otkanie
„Sk<>dY" z PHzna.
-zakończyło

zwycięstwem

się

Wszystkie
3:1.
kaclr<>Wiczów
&f.rzelil
trzy bramki dla na.s
Ja.rosik.
Po meez.u trener kadry nM'<>·
Kazimierz Gómki wydowej
róźn11 m. tn.: Sa.dka, Ja.ro sika
i Zygmunta.
W

•

meozu

•

•

droży.n

młodzieźo·

wych Polska :r.re.TJllsowa.a O:O z

*

•
się

Wyel!mi.n<>Wany zestal jeszcze
jedmt pięśdan; Lodzi. Reszponstosunkiem gło·
dek prz,egral
sów l :4 z Jagielskim :t Krakowa. Ostatnia runda należała
do l.o<!.zJLa.nina, ale mimo jego
szarży nie udał<> się nadioblć
straconych purt~tów w pierwszych rundach.
z. Fill.pia.k w wadJZe półśred
przegral stosunklem gło
niej
sów l :4 z OS'l.a.kiem z Lublina.
Wł.
Nasz informator kpt.
Swiętosławski obok tych smutnych Lnforma.cJi p<>daje .równiet
·
i rado·sną.
J. F.LILpiak w wad·ze cięZk.!ej
pokonał Kowalczyka I w soboz Trelą w
walczyć będzie
tę
lód.z.ki ej
Bokser
półfLnale.
Gwa.rdli w najgorszym wypad·
ku zdobędzie brązowy medal.
DZliś w drugiej rundzle spotkań ćwlerćfinał<>wych z łod1.la.n
Olech ze Skrzypcza.
walczą:
kil'!m, Prochoń z Gug!ą i Piech
z WaJdeLtem.

Syrią.

w sk11ócie
zwanego
tak
• Amatorzy
1,bla!e!PQ szaleństwa" n.le będą
po.t.rzebowall narzekać na brak
nart. Na rynek dostarczonych
pa.r, No ""oś·
będzie 90 tysięcy
cią będą narty metalowe z gLO·
mowymtl ~linami typu KF-72.
e W dalszym ciągu ml
strzostw tenls<>wych Atrnli zaprzyjaźntonych nasza para No•
Wlclti-Ni edźWiedzkl

pokonała

Machina-Fehera (Węg~y).
Do f!na·hu dmżynowych mistrzostw świata na żużlu wp!ynęto Ju~ imienne zgłos.zenie zaw<-dników Szwecjl, którzy ~tar
tować będą na torze we Wrocla wiu (26 bm.) w naslępują
('ym składzie: S. Sioe,tEm, B.
.ransson. A. Michanek, B. Persso.n, ora;c. L. Enecron.
parę

e

Kolurze „Orla"
e

I

SIQIJU)q

po klubowy puchar Polski
Po pierwszej serii klubowego
pucharu Polski prowadzą kola82 pkt.
rze łódzkiego Orła przed Widzewem - 55 pkt„ Bro.
52 pkt. i Arcon!ą
mą Radom - 50 pkt.
Jutro ! pojutrze na torze w
Kaliszu rozegrana zostanie ostatnia runda spotkan.
Orzeł startować będzie w skła
dzie: Broszczak, Chudzicki, Fig acz-, Głowacki, Godras KorcaRychtarskl
Kreczyńskl,
la~
Sz:!'.mczak i Tyszkiewicz. Kiero~
inż. Ta.Jest
wn1kiem zespołu
dPuc;z si~orek, a trenerem Maciej Janiec.

„DŁ"

LOdzianie

-w „RAJU"

J
KIM

BYŁ

RUDOLF WIESNER?

Rudolf Wiesner, był Austriakiem
i możni rodzice wysłali uzdolnionego
Rudiego na studia inżynierskie do
Wiednia.
Wiesn& okazał .się nie lada spryci,arzem. W Wiedniu zaprzyjaźnił się
z grupą studentó·w, synów wielkich
posiadaczy ziems)dch z Prus Wschod·
nich i ma.gnatów przemysło.wych ze
Sląska, stając się 'Zagorzałym zwolennikiem wszystkiego co pochodziło z
rasy wielkich panów niemieckich pruskiego „herrenvolku". Po ukoń·
czeniu studiów w Wiedniu, za radą
rodziców wyjeooża do Bielska, gdzie
zaczął pracować jako młody inżynier
w „baustellung" Hansa Orscha, a
później Karla Korna.
Początkujący
mzynier szybko a·
wansuje, aby w 1928 r. stać się najpierw współwłaścicielem firmy, „baustellung" Hansa Orscha, a w dwa
laUI. później udziałowcem u
Karla
Korna. Stabilizacja materialna pozwala mu na izwiększenie działalności

nad

W ubiegłą sobotę, nie po raz pierwszy zresztą, w oddzlatach kilku łódzkich fabryk bawełnianych, miały m1eJsce tzw. nadróbki.
To przedziwne
słowo oznacza
dodatkową pracę poza normalną zmianą.
Ponieważ większość fabryk
pracuje na
III zmiany, z wyjątkiem trzeciej zmiany w sobotę, praktycznie rzecz biorąc, jedynie ona pozostaje dla nadróbek. Równocześnie wszystkim w Łodzi wiadomo, że
zniesienie trzeciej zmiany w soboty było i jest oceniane jako poważna zdobycz
socjalna włókniarzy od której w zasadzie żadnych odstępstw być nie powinno. Jeśli są, muszą być podyktowane interesem o wysokiej
randze społecznej,
randze
uzasadniającej zatrudnienie przemęczonych całotygodniową pracą kobiet, w czasie dla
nich najmniej odpowiednim. One to bowiem stanowią większość wśród „nadrobkująrych".

Gzy „nadróbki" są potrzebne?
Idea nadróbek zrodziła się w określol)ej sytuacji polityczno-gospodarczej. Na skutek ważkich społecznie decyzji nowego kierownictwa, w kieszenlaeh obywateli znalazło sie
o ponad 20 mld zł więcej ntz pierwotnie przewidywano.
Stąd zwiększony popyt, na który
odpowladają zwięk~zoną
produkcją wszystkie przemysły,
zwłaszcza tzw.
rynkowe,
w tym również przemysł lekki, wlącznie z „bawełną".
Jest to konieczność chwili, która wymaga oflarnośc.i, ale
i myślenia.
Dodatkowa
być

produkcja

produkcją

musi

potrzebną,

taklł

która faktycznie wzbogaci rynek, a nie magazyny zapasów.
I od tej zasady - nie ma odstępstwa.
W r,>r·zec}wnym razie
zamiast
pomóc,
producenci
przeszkadzają w stabilizacji zaopatrzenia. Dodatkowa produkcja jest opłacana podwójnie, a
pieniądze zarobione przez wló·
kniaorzy w sobotę, wypłaca s:ę
w środę. Rówriocześnie obowią
zuje calkowLta
cklbrowclność.
Fakt, iż od 50 do 80 proc. załóg
bierze udział w nadróbkach
tłumaczy
się
z jednej
strony
znaną
ofiarnością
l
zaangażowaną
społecznie
posta wą
włókniarzy,
z drugiej naciskiem własnych potrzeb materialnych. Ich zaspo-

kojenia - w ramach do.datkowych zarobków
szuka włók
niarz na rynku, dodając włas
ne setki do tych 20 ponadplanowych miliardów.
Stąd
nie
wystarczy by nadróbki wzbogacily rynek statystycznie, by
„bawełna"

w

jakimś
tam prozwiększony
prządki

cencie polcryla
popyt na papierze, a
i
tkacze zwiększyli armię tych,
którzy odpowiedzieli „pomoże
my". W wypadku zmiany kierunku popytu,
faktyczn~
pomocą
może być zaniechanie a
nie zwiększanie pro<lukcj1 niechodliwych towarów. Popyt na
tkaniny bawełniane I bawel11ianopodobne, wbrew pierwotnym
przewidywaniom,' nie Jest ani
ustabilizowany, ani tak silny
ja.k to sobie wyo.brażano,
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Przez dłuższy cza& oddzlal PTT-K w Lodzi nie wledzlal
nawet, że obóz zn·ajduje się w Raju 1 wystawiał skierowania
na„. Piryn ( !) Osoby, które jechały indywidualnie narażo
ne byl,y na wiele k.!0<potów z odnalezieniem właściwego
miejsca pobytu. To, że nikt nie oczekiwał ze strony PTT-K
na jedną z ~ru~ jest ta,kże dużym nledociąginięciem. B. Go·
łąbek pra.cownik łódzkiego „Eldomu", k1óry przyjechał
na ob6'z :r. rodzLną pod koniec buro.usu twlerdlzil, że jest
zadowolony z pobytu. z. Kozłowski - geograf z Lodzi takie
nie talowa! że llU przyjecłla!, aJe prawdopod'Obnle jak i
wszyscy mów.hld inam oni o koniecznośo! us,prawnień organizacyjnych.
Naszym zdaniem obozy PTT-K w Bułgaril powinny być
organizowane przy pomocy rad zakładowych, jak to się
dzieje w innych miastach, gdzie zakłady pracy biorą na
siebie przewóz pracowników. Kopalnia gen. zawadzki np.
zelektryfikowała
teren obozu swoich pracowników. Biuro
Projektów Przemysłu Hutniczego z funduszu wypracowanego przez załogę dopłaciło do wyżywienia i zakwaterowania
każdego z pracowników: (traktowano to jako wyróżnienie).
We wrześniu obóz PTT-K w Raju trwa nadal, Lodzianie,
którzy zdecydowali się na wyjazd w tym miesiącu skorzystają na· pewno. Raj będzie jut
prawie p9sty. W między
czasie instruktorzy PTT-K nabrali już doświadczenia w wielu sprawach. Ale jut teraz t·rzeba pomyśleć, aby obóz nad
Morzem Czarnym w przyszłym sezonie zorganizować lepiej.
Bo nazwa Raj zobowiązuje.
W. KASPRZAK

ohann Stosius, „szara eminen·
cja" bielskiej
„Jungdeutsche
Partei", pozostawał w cieniu
innych
działaczy partyjnych.
Nie należał bowiem oficjalnie
do partii,
ukrywając
przed
władzami polskimi swoje prawdziwe
oblicze. W tej sytuacji w
latach
trzydziestych na czolo coraz to pręż
niej rozwijającej się „Jungdeutsche
Partei" w Bielsku wysunął się inż.
Rudolf Wiesner, który wkrótce &tal
się jej zdeydowanym liderem.

wizyłq

Morzem Czarnym

Raj - to nazwa bułgarskiego aampingu położonego nad
Morzem Czarnym - 30 km za Wai:ną, Samo miejsce wybrane dla turystów na dłuższy• pobyt - wspaniałe. Ogromne
drzewa, dostarczają nawet w upalne południe sporo chłodu,
Do morza kilka minut. Plaża ma piasek tak samo -zloty
1 drobniutki jak nasz nadbałtycki.. Na terenie campingu są
kioski i sanitariaty, jest też restauracja. Wszystko byłoby
be-z zarzutu, gdyby nie ciasnota. Camping przewidziano dla
około tysiąca ost\b, tymczasem w sezonie w lipcu I sierpniu
wypoczywało tu ponad 3 tys, Aby zwiększyć „przestrzeń ży.
ciową" dla turystów, przeznaczono na rozbijanie ' namiotów
tereny jeszcze nie zelektryfikowane. Nie oświetlony teren
dostał się właśnie turystom polskim, którzy przyjechali tu
korzystając z usług PTT-K.
Głównym organi-zatorem polskiego obozu wypoczynkowego
w Raj'u jest B1uro 'l'urystyki Zagranicznej Za.rządu Głównego.
PnedstawLciele BZT z.awierall umowę z „Ba~kantouristem",
wybierali miejsca campingu. ustalali zasady 1 warunki obozowania. Oddziałowi łódzkiemu PTT-K natomiast powierzo.
no skompletowanie grup i prowadz.enle obozu turystyczno.
wwoczynkowego, pnze?Jnaczonego w ciągu dwutygodniowego
turnusu maksimum dla 350 osób. z tej nlewątpHwie atrakcyjnej co do ceny i murowanej pogody, (kto mógł przewidzieć żt1 będzie 0 na także w kraju)
skorzystali mieszkańcy
różnych regionów, skorzystało także sporo łodzian.
„Dziennik» odwiedził obóz w końcu sierpnia. Uczestniczy.
liśmy
w spotkaniu kierownika biura W.
Marzyńskego,
z przedstawicielami poszczególnych grup obozowych i rozmawialiśmy z wieloma ;ego uczestnJkami. Krytycznych uwag
nie braltowalo. Dwa pierwsze dni lJObytu utrwaliły się
w
pamięci dosłownie wszystkich jako okres kompletnego chaosu i dezopganizacji. W efekcie, choć formalnie dla każdego
miejsce było przygotowane, - zabrakło namiotów. Wypoży
czenie dodatkowych od Bu!garów nie ze wszystkim rozwią
zało sprawę jako, że gospodarze dysponują
mniej wygodnym sprzętem campingowym. Wiele osób wyrażało niezadowolenie z miejscowego wyżywienia. Spora grupa wycofała
swoje pieniądze ze stołówki woląc żywić się na własną rękę.
Na brak oświetlenia campingu narzekali wszyscy. Na ogól
po kilku dn:ach życie na campingu unormowało się. Do
końca jednak trudno było pogodzić się :1 brakiem stolików
i krzesełek oraz sprzętu sportowego, Do programu turystyczno-krajoznawczego nie było więk~zych zastrzeżeń, choć na
to trzeba było przeznaczać dodatkowe kwoty,
Indywidualneg 0 turystę, który wybrał się z PTT-K do
Bułgarii na 14-dniowy pobyt pod
namiotem kosztowało to
3.440 zł wraz z przejazdem pociągiem specjalnym. Fakt, że
dzięki PTT-K osoba nie posiadająca
auta może korzystać
wraz z rodziną z najtańszego zakwaterowania na campingu,
liczy się. Ale to nie powód, aby tolerować brak org/nizacji
wypoczynku.

Freikorps przygotowuje

z

Podyskutujmy

Jeszcze
jeden
skandal

z lekami
39-letnla mieszkanka Berlina
zachodniego w trosce o swoją
kupiła w aptece środek
na
zmniejszenie apetytu
figurę

„Menozil".

przyjmowała

Przez

cały

rok

ten preparat. Pod
koniec kuracji odchudzającej
zaczęła
nagle opadać z sil.
Lekarze, którzy badali ciężko
chorą kobietę, stwierdzili silne
zwężenie arterii płucnych. Serce
s
trudem
przepompo·

wywalo krew do naczyń krwionośnych. Stan 1>rganlzmu pogarsza! się z dnia na dzień. Kobie-tę umieszcZOIIlo w s·zp1taln pod na.miotem tlenowym. Mimo to w kwietniu bieżące
go roku zmarla.
Wypadek ten o·pi.sano ncrzególowo w za.chodnlo.nlemlecklm
piśmie „Quick". Jest to jeden z wielu artykułów, które pojawia.Ją się w ostatnich n;1ieslącach w prasie zachodniorue.
mieckiej w :rJWiązku z now11 aferą farmaceutyczną.
„l\lenozil" - to lek, który mógł wypisać każdy Ieka.rz w
Berlinie zachod·nim I NRF. N1kt - a.Ili lekarze anJ pacjenci
- nie przypuszczał, że lek ten stanie się nową katastrofa
w zach0<lnioniemieckiej służbie zdr<>Wia.
Jest to Jut druga w NRF afera farmaceutycma w ostatnich 10 latach. Pierwszą były lekl uspokajające, zalecano
s-zczególn!e kobietom ciężarnym,
które tle znosiły c.iążę.
Stały się one przyczyną narodzenia ok. 6500 d2Jiecl kalekich
- ; bez nóir, bez rąk, głuchych, niemych. Je<llna trzecia na·
rfl'dzonych kalek zmarła. „Kontergan" i „Talidomid" Jeszcze\ w 1961 r. - kiedy to za.notowano pierwsze tragiczne
skutki ich dz>ala.nla - były w sprzedaży. Rll<!roie spn.edawano ok. 20 mln tabletek. Lek był szeroko r<Ynt'eklamowany w 20 krajach. Lekarze sąttzą, że tra.giC'lllle skutki uspokajających tabletek są dużo większe, niż uja.wnlono na procesie przeciw firmie, produknjącej leki.
„Menozil" - jak stwierdza „Quick" - Jest lekiem, który
zmniejsza apetyt i jednocześnie wpły1wa na podniesienie cHnlenia krwi w tzw. małym obiegu: serce - płuca - serce.
Lekarze sąd.zą, że wskutek używania leku zachorowało w
NRF już ponad 850 ludzi. Przeszło 20 osób zmarło, wiele ozo•
stało ciętk-0 sparaliżowa.nych.

Jak mogło dojść do drugiej katastrofy? HLstoria gowei:o
leku Jest krótka. Prepa.rat został zsyntety21>wa.ny w Stan.ach
Z,jednoczonych. Tam go jednak nie sprzedawa.no. W Europie sprawdzono jego d;zialanie tylko na ok. 700 osoba.eh, po
czym w latach 1965-66 lek zo~tał pnedstawi<>ny do zarejf!..
str1>wa.nia w NRF. żaden z 52 lekarzy. którzy wypisywali
ten lek, nie orientował sfe w skutkach,
Jakle ubocznie
mógł wywołać śr<>dek na odchudzanie.

Wrzesień (3) .

politycznej. Jako jeden z najenergiczniejszych przedstawicieli młodej generacji niemieckiej inteligencji technicznej w Bielsku, szybko staje się jej
duchowym przywódcą, jednym z założycieli
„Deutscher
National-Socjalistischer Verein in Polen" (Niemiecki Związek Narodowo-Socjalistyczny w Polsce), który z chwilą pojawienia się na arenie Adolfa Hitlera
i jego bojówek, przekształca się w
bardzo agresywną
i
niebezpieczną
faszystowską
org"ani.z.ację
„Jungdeu-

szych

Wlesnera f Jego najbliższych współpra
cowników, stawiając Ich na wzór w
pracy na rzecz
umocnienia
pozycji
mniejszości niemieckiej w Bielsku l w
innych miastach Górnego Sląska,
W Jatach 1933-36, inż. Wiesner wyjet·
dża kilkakrotnie na
urlop do Rzeszy,
gdzie spotyka się trzykrotnie z Goebelsem w Oberwiesentha\ w Turyngii a
później także z Goerlnglem w jego ietniej rezydencji w Bawarii.
Wl<rótce dostępuje też najwyższego
zaszczytu, gdy wraz z Jnnymi zagorzałymi
zwolennikami faszyzmu, przedstawicielami mniejszości niemieckiej z Innych miast polskfoh, m. in. z Katowic
Bydgószczy i Chorzowa, zostaje 19 kwiet.:

kompanów

kieruje - działalnoś·

cią
szpiegowską . na
Podbeskidziu,
przekazując za pośrednictwem stałego
łącznika
z wrocławskiego ośrodka

dywersyjnego, leutnanta Josefa Riesingera, nielegalnie
przybywającego
do Polski, cenne informacje o produkcji przemysłowej dla wojska. Pełniąc
obowiązki zastępcy burmistrza miasta ma ułatwione zadanie dotarcia
do źródłowych materiałów, z czego
też nie
omieszka wielokrotnie korzystać.

Kiedy szef bielskiego referatu informacyjnego DOK V
ówczesn.y st.
sierż. Kunicki przechwytuje w lipcu

Z-błogosławieństwem Hitlera
tsche Partei". Organizację, prowadzą·
cą przez cały czas
działalność antypolską na Podbeskidziu, przygotowującą się z chwilą
ewentualnego wybuchu wojny polsko-niemieckiej do
przejęcia władzy w
podbeskidzkim
grodzie.

nla 1935 roku - w przededniu rocznicy
urodzin wodza - przedstawiony samemu
Adolfowi Hitlerowi w Berlinie. Obok
najbardziej
zasłużonych
hitlerowców,
inż. Rudolf Wiesner zostaje odznaczony
medalem „Za działalność poza granicami Rzeszy", otrzymując także h<>norową
odznakę NSDAP.

SPOTKANIE Z HITLEREM

W ROLI POSPOLITEGO SZPICLA

~,Jungdeutsche Parte!" stal się
'widoczny p 0 1933 roku, po
Adolfa Hitlera do władzy.
Przywódca „JOP" Inż, Rudolf Wiesner
nie kryje zadowolenia, gdy w ciągu niespełna sześciu miesięcy tego roku szeregi Partii Młodoniemieckiej wzrastaJ11
trzykrotnie l już w 1935 r. tylko w samym J;lielsku Uczą ok. 6 tys. członków
I sympatyków.

Kiedy w dwa miesiące po odznaczeniu przez Adolfa Hitlera, jako
przywódca mniejszości niemieckiej i
z tej racji także zastępca burmistrza
w Bielsku, inż. Rudolf Wiesner otrzymuje z rąk prezydenta Mościckiego
mandat senatora, lider „Jungdeutsche
Partei", nie próbuje ukrywać swych
sympatii hitlerowskich.

Rozwój

~zczególnie

dojściu

Organ

„JDP"

-

mający swoją siedzibę

„Der

Aufbruch",

przy ul. Celnej 2,
drukuje peany pochwalne pod adresem

Wraz ze sztabem swych

najbllż-

1937 r. specjalnego łącznika obersta
Schenke z materiałem szpiegowskim,
okazuje się, że senator Wiesner jest
najzwyklejszym podłym sprzedawczykiem i zdrajcą. W sprawie senatora
szpicla interweniuje nawet sam
minister Józef Beck, polecając - dla
dobra polskiej sprawy i kontaktów
polsko-niemieckich
zaprzestanie
dochodzenia i śledztwa.

Na szczęście jednak dowódca 21 dywizji piechoty górskiej pl:k
Józef
Kustroń, który zdaje sobie sprawę z
dywersyjnej roboty senatora Wiesnera i jego ludzi, doskonale pojmuje
jakie znaczenie ma, jegQ antypolska
działalność.

d.c.n.

T. JUZEFOW"CZ

W tym roku
wielkość produkcji tych tkanin ma wzro•
snąc
w porównaniu do po•
przedniego o 4 proc., to jest o
ok. 35 mln (do 906,7 mln m),
Ponieważ
moce
produkcyjne
„bawełny"
nie są w stan.Je
udźwignąć
tych zwięks·zonych
zadań
w rama.eh
normalnej
pra.cy, ratują plan w!aśnie nadróbki w tra.kcie których ma
powstać
ok. 9 mln m, ok. 10
proc. planu. W U półroczu br.
poszczególne
wydziały
zakła
dów bawełnianych mają więc
przepracować w związku z tym
po kilkanaście sobót. Tak np,
w ZPB
im.
Marchlewskiego
rozpcx:zę\e od
Upca
nadróbki,
w

przędzalni

średnioprzędnej

1

odpa·dlcowej - zajmą w sumie
po 12 sobót, w tkalni I wykoń·
czalnl po sześć. Tkalnia W";'•
produkuje w tym czasie 300
tys. m, wykończalnia wy]>oń·
czy 530 tys, ni. Powstaje pytanie czy rzeczywiście na te 9
milionów metrów tkanin, wyprodukowanych w dużym trudzie I za podwójną cenę, ry.
nek
czeka
z utęsknieniem?
Czy tego eo żąda klient
nie
można
wyprodukować
normalnym trybem, eliminując z. produkcji te wyroby,
które Idą
„na magazyn" a nie do skle.
pu?
Odpowiedź na to jest rzeczą
fachowców. Niemniej wynik.i osta.tnlej sierpnlo·wej giełdy
na której handlowcy zama,v!all
tkani-ny na IV kwartal br. skła
niają do za.stanowienia. Na 222,4
mln m tkanin za·ofe.rowanych
p~zez

przemysł

bawełniany,

nie

zalmplono O·k. 14 mln m. Jest
to mniej więcej kwartalna produkcja średniej wielkości wy•
kończalni. Są
wś~ód tych
mi·
lionów tk.arn.lny różnego typ;,i w tym odrzuw eksportowe, ale
Jest również 7 mln m tkanin
swklenkowych i 5 mln - po·
ścielowych,

„Marchlewski:'' nie sprzedał
1.315 tys. m tkanin (w tym 7U
tys. m z tzw. bieżącej p~odUk·
cjl), „Obrońcy Pokoju" 2,6 mln
m w tym 1,3 z bież. produkcji,
ZPB im. Dubois - 1,3 itp. Najistotniejszą i ruepokojącą pozycję
stanowią
tkaniny sukienkowe.
Zakładom
„Marchlew·
skiego" np. zostało ich blisko
600 tys. m, w tym 121 tys. m
z nadróbkl. W milionach metrów Jakie ten zakład dziennie
produkuje, nie Jest to oczywiście
pozycja du.ia, ale winna
jak sądzę stanowić sygnał dla
władz
zwierzclinich.
Sygnałem
wlnny
być
takte
owe 14 mln z jakimi pow®cono z g1eldy. Oczywiście czę"ść
z tego jeszoze się sprzeda, ok,
3 mln m wym1eniono np. w
ramach
k00opera•cji z krajami
naszego obozu. Czy jednak nie
mając pewności, a przynajmniej
Szacunkowych danych, co gdzie
i w ja,kiej wielkości 2'0Stanle
sprzedane, można rozkręcać sy·
stem nadróbek, znając Ich ekonomiczno-społeczne tlo?
-

Nie chcę tu Mawiać kropki
nad „i" gdyż sprawa nie jest
na pewno prosta. W ramach
dodatk<>weJ produkcji włóknia
rze
wytworzyli miliony me·
trów potrzebnych tkanin frotte,
welwetowych, drelichowych inletu, czyli płótna wsypowego 1
pościelowych.

, Wydaje się, że sytuacja dojdo ws~echstronnej analizy nie ilościowej, ale jakościo
wej. Dobre chęci przemysłu ba"'.elnianego i resortu, w które
mkt nie wątpi, nie zastąpią
perspektywicznego
myślenia
I
oceny sytuacji. zważmy !'lip„ iż
jeszcze na początku br'. ha.n-del
zamówtil blisko 80 mim m tkani.n sukienkowych bawełnianych
i bawelni.anopodo1bnych', Po pól
ro·ku
skoryigowa~
zamówienie
zmniejszając je o„. 25 mln m.
Jesz<:ze niedawno chciamo na
gwa~t iJrnportawać flanelę i p!ótno wsypowe, toczy!y się v1alkl
o tkaninę fr0<tte i pościelową.
Obecnie jest teg·o już właści
wie <l'osyć, np. poocielówkl nikt
nie chce, a popyt i de!Jcyt
przesu111ąl się na tkaniny welwetowe i elrunobawełnlrune pla·
szcz.owe.
rzała

SMyna, p~ka, kas.un!Jr bawe!niany - to także ewentua~nie
ma szanse. Ale wielkości pr:idnkcji tego co ma szanse na
rynku nie można szybko zwięk
szać z racji techniczno-technologicznych. Produkuje się więc
to co można, m. in. wł:uinie
tkaniny sukienkowe, które bez
~adykalnej zmiany
wzor.nictwa
1 Jako<lci są na rynku przegrane już w momencie produkcji,
Która z kobiet
ku,pi kiooski
k;r.etonik
mając
do
wyboru
d·z1aminę? A Jeśli j'UŻ potrzebaJ e kretonowej sUJkn:i. to rzadk~
(Dalszy ciąg na
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l\loqiq rok

szkolnlJ

Serdeczne

rozpoc:wętql

życzenia

dla nauczycieli i młodzieży

a jednocześnie serdecznej atmoderze ot!wczoraj w 57,kolach lódzl<ich pierwsze po wakacyjnej przerwie spol. k~ia młodzieży z
nauczycielami
i wychowawcami. Uroczyste, ogóln<>łódzkie, otwarcie noweW

podniosłej,

bywąly

~Io:

młodzież.
W części artystycznej spotkania, pi<>senkaml
mi popisywały się zespoły S·z,kół łódzkich.

drobnej

Rea onatne

z czym

recytacja(sł)

wvtwórczości

do klienta

w Lodzi zainaugurowano wczoraj nową formę kontaktów
producentów z 11and1em - Giełdę Towarową Drobne) WyPodobne handlowe spotkania, które są poządaną
formą reglonalnycil targów, będą odtąd oobywały się systematycznie dwa razy w rok•J. C~lem tak pomyślanych
impre-z; jest odciążenie -Targów Krajowych od zawierania
transakcji, które z powo<ILeniem, mniejszym nakładem środ
ków i wysiłku organizacyjnego mogą być llokonywane na
miejscu.
tamy: jeśli przemysł kluczowy
Ta nowa forma wprowadzona
zapomina notorycznie, że Istnieprzez Wydt.. Handlu lódzl<iej i
je przyrost naturalny i to sawo;ł. RN, na aktualnie trwają
mo robi jak widać d.t·obna wycej giełdzie po raz pierwszy,
go roku szkolnego 1971/72 odbyło się w Technikum Włókien
twórczość to kto ma odziepowinna znaleźć zrozumienie u
niczym Im. W. Tierieszkowej.
wać
naszych m:lusińskich? A
producentów I organizacji hanO god?.inie 10 przy dźwiękach ra.nfar, do pełnej dziewzdawałoby się, że właśnie w tej
dlowych regionu i to jak najcząt i chłopców auli szkoły, wkrac~ają poczty sztandarowe
dziedzinie
przemysł
drobny,
szybciej, gdyż Od zasady tej
lód-z;kich liceów i techn.ików. Dyrektor K. Mamełka wita
spóldzielczość i rzemiosło z poodstępstw nie będzie.
przybyłych na spotkanie z młodzieżą gości, a wśród nich
wodzeniem mogłyby grać pierProdukcjd
jednostek uspole- I sekretarza KL PZPR - B . . KOPERSKIEGO i przewodwsze skrzypce.
cznionych pionu KDW (Pri.eniczącego Prez. RN m. Lodzi J, LORENSA.
Na
giełdzie
pokazano rewię
myslu Terenowego i Spółdziel
Oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnP.~O dokonał kumody - pokaz modeli opracoczości) jest w regionie łódzkim
rator Olm:gu Szkolnego m, Lodzi - H. GRENDA, tycząc
wanych przez laboratorium o-.naczna - rocznie jej wartość
pedagogom, wychowawcom i przedstawicielom całej łódz
dzieżowe spóldz!elczoścL
Każdy
wynosi 9,8 mld z.I. W tym prokiej młodzieży szkolnej jak n•jlcpszych wyników w nauce
model - poszedlby od razu jak
. dukcja artykułow tzw. , rynko·
woda,
ale
jak
się
dowiedzieliś
i pracy dydaktyczno-wychowawC'Zej.
wych"
stanowi 75 pro<:. Na
my, nie ma do nich jeszcze naobecnej giełdzie, której celem
Serdecznymi życzeniami dla nauczycieli i ml<>dzieży zawet dokumentacji. Te wszystjest zawarcie kontraktów na
kończył również swoje okolicznościowe wystąpienie B. Kokie mcdne ponczochy, szorty.
dostawy
towarów
w
IV
kw.
br.
perski, podkreślając m. !n. jak w'lelkie znaczenie dla ro-z;kurtki skóropodobne itp. Jak
oraz ewentualnie .na I _ półrocze
nas zapewni! dyrektor labora1972 r. oferuje się artykuły na
sumę ponad 650 mln. zł. , Rzetorium K. Sybilski, od chwili
mieślnicze
spółdzielnie
oferują
zamówienia przez handel mogą
się ukazać w sklepach w ciągu
ponadto towary wartości ponad
3 · miesięcy. Sądzimy, że han48 mln. zł. Ogólem wystawia
del te1 okazji nie przepuści.
85 producentów i to aż 1966 arMiłym
zaskoczeniem były na
tykułów różnych branż spogiełdz'.e
propozycje galanterii
żywczej,
odzieżowo
•
dziewiarod 10 lat. Natomtast prawdą
W związku z ukazaniem się
skórzanej - nowe wzory toreb
skiej,
skórzano • obuwniczej
jest, te w kraju są przypadki
notatki w „DL" pt. „Bezpańskie
i
sakwojaży
na różne okazje.
oraz
metalowej.
psy" - Prezydium RN m. l..owściek.l1z.ny,
głównie
u dzikich
Udane bylo bieliźniarstwo poNie naszą sprawą jest · ocezwierząt w
województwach -z;adt.1, Miejski Zakład Weterynaścielowe, oraz dzianiny z kilku
niać. czy ta łódzka giełda pochodnich t północmych.
rii Informuje, tż zawarte we
spółdzielni.
Drugim przebojem
myślana jest trafnie od strony
Coroczna masowa akcja szczewspomnianej notatce stwierdzejest -Oferta,
rzemiosła,
które
organizacyjnej
i
·czy
zadowoli
pienia psów przeciwko wśclek
nie, te w calym kraju, w tym
proponuje mnóstwo artykułów
obie
pertraktujące strony, które
Uźnie będzie w naszym mieście
także
w
naszym
mieście,
z
metalu i drewna - drobnej
odpowledz:a1ne
są za produkoprzeprowadzana
przez
slużbe
pojawiły
sill
pr-z;ypadk'~
galanterii kuchennej i meblowanie i dostarczanie na rynek
w
październiwścieklizny,
nie
odpowiada weterynaryjną
wej,
potrzebnej
w gospodarartykułów
najbardziej społecz
(j. kr.)
w pełni prawdzie. W Lo- ku br.
stwie domowym. Są też ciekanie
uzasadnionych.
Możemy
dz.! bowiem nie notowane byly
we
urządzenia
dla
działkowi
jednak już na _ gorąco przekaprzypadki wściekllzny zwierząt
czów, lekkie rakietki do badzać
nasze odczucia od stromintona,
stojaki do kwiatów
ny klienta.
Nie jest to wcale
itp. Wszystko
to
stosunkowo
trudne, gdy:!; sprowadza się do
niedrogie. Również prośby „Arstwierdzenia: spotkał nas za.
Na otwartej w ub. niedzielę
gedu" z ;,kącika życze11" na
Wód (oczywiście z klikom wyw Pałacu Kultury i Nauki w
giełdzie,
będą
dzięk,j kontrakjątkami). Dominująca oa glel·
Warszawie wystawie roż jedtom zrealizowane.
dzie branża odzieżowo-dziewiar
nym z najpowat.niejszych wyLódzkle
targi
rozpoczęte.
ska nle ma do zaoferowania
Miejmy nadzieję te ich efekty
stawców jest l..ódzkle
Przednic,
co m,ogłoby wyprzed7.ać
pozwoli\ na wyciągnięcie wniosiębiorstwo ogrodnicze. W
so•
spotykaną na rynku prodUkcJę,
Możemy
sill
obecnie napić
sków
zainteresowanym strobotę specjalnym autem wysiakształtować
dzięki
estetyce I
łódz,kiego
piwa wyborowego ze
nom, głównie zas producentom,
Jakości lepsze gusty. Proponu·
no do . stolicy ponad 800 szt.
znakiem ja.kości. Jest on wyktórzy
z
tych samych surowJe nlellczne tylko poszukiwane,
róż w 27 odmianach. ·znalazły
razem
uznania dla walorów
ców, przy większej elastycznomodne, estetycT.ne I tanie artysię
wśród
nlcl1 piękne okazy
smakowych i przyznany wstał
1
ści przystosowania się do pokuły. Cala masa za§ konfekcji
„Rodeo'', 0 Papryki' i 0 Eurow ub.
ro·ku
przez Instytut
trzeb klientów, mogliby na po,
damskiej I męskiej bluzek,
PY".
Warto przypomnieć, że
Przernyslu
Piwowarskiego w
dobnych
targach zasypać rY·
plaszcry,
gorseciarstwa,
poń
l..PO
za
swoje
róże
posiada
już
Warsza.w\e.
Obecna prodltkcja
nek swoją produkcją, bez obawiele odznaczeń m. in. 3 „Zlote 1' czoch, skarpet itp„ to artykuły
wynosi ok. 27 tys. hektolltrow
wy
o
niechodliwe
zapasy,
które
czym
predzej
powinny
róże" 1 jedną „Srebrną różę".
rocznie.
Do nowych form zaopatrz1>·
być pod względem wzornictwa,
Weźmiemy również udział w
Gorzej przedstawia sit: sprania
rynku
przywiązuje
się dukolorystyki, wachlarza numerawystawie „Kwiaty jesieni" któwa z. piwem ciemnym słodo
że
znac~enie.
Swiadczy o tym
cJi zamienione na Inne propora odbędzie się w dniach od
wym zawierającym nie więcej
obecność
na -Otwarciu giełdy
zyc.1e.
5 do 12 września br. w Chonit 1,5 proc. alkoholu. Prod u kprzedstawicieli
władz łódzkich
Obecne oferty to nic innego
rz.owie. LPO przygotowuje na
eja jego wynosi zale<\Wie ok..
I wojewódzkich z I sekretarzem
jak
próba
upłynniania zapasów
tę
imprezę
najpiękniejsze
od7 tys. hektolitrów rocznie I cioKl.. PZPR B. Koperskim i przew.
„bubli". Podobnie jest z obumiany swoich chryzantem, goź
piero po opanowaniu
prozesu
Prez. RN m. Lodzi J. Lorenwiem.
Przy
skromnej
pod
dzików 1 gladioli.
(k)
pasteryza<:jl można bt:dzle P<?.Ysem, wiceprzew. Prez. WRN M.
względem wyboru ofercie, brak
stąpić
do je) zwiększen.ia.
Augustyniakiem,
oraz
przedjest ponadto zupełnie propozy·
stawicieli MHW z ministrem E.
cjl tak bardzo deficytowej oSznajdrem.
dzieży i obuwia dla dzieci (od
M. KRAJOWNA
m _a lud'lów do nastolatków). PY·
twórczości.

W Lodżi od UB
przypadku

lol -il ie

było

wścieklizny

J:?ylemat:

Dziecko
drodze

woju I przys-doścl naszego miasta ma - I mleć będzie nadal - aml>it11a, pracowita; zaangażowana społecznic l ldeowo, dobne przygotowa.na do tycia i pracy zawodowej -

Lódzkie ro••ze

ciemne czy jasne?

Wraz z ro.z.ponowego
roku szkolnego,
kie<ly to
mło
dz i eż po
pow r oc ie
z wakac ji
nie bardzo przestrzega
przepisów ruch u dro·
gowego,
zos.t ala
1vt.nowiona
akcja „Stop , dziecko ·na dro<lze 11 •
Trzeba
bo·wiem
u-czY'nić
wszy s.tko. aby u.st.rzec
naszych n~,imlod
,;zych mieszkań_
ców miasta od
wypadku na u.
licach Lodli.
- Dzień wczo.rajszy byl szczegćlmy. Olbrzymi ruch pojazdów. o<I którego odzwye zaili się podczas wakacji uczniowie
łódzkich s•J<ół, w każdej chwili mógł być pe>wodem wypadku na jezdni. Dlateg-0 też w całym mieście_ -ogloszo,no
stan pogotowia. W jednej tylko dzielmcy Poleste w a.kCJI
„Stop, dzlecko na drodze", zorga.nizowa.nej p.rzez Społeczny
Kom itet ORMO 1 KD MO, wzięło wczoraj uct.zial 60 spolecznyeh inspektorów, 21 tunkcjo,nariuszy MO, 15 s.amochodów
w tym 7 z Automobilklubu I z PSS Spolem. Nle za.brakło
także d>rużY'n Młodzieżowej Slużby Ruchu. W 23 &Zkolach
podstawowych na Pc>lesiu odbyJy się p(>gada.nkl na. temat
przepisów l'1\1Chll dro.gowego, uczniom rowano oJ<0JiJCznoś
cLowe ulotki l plakietki. Przed wszystkimi s.i.ke>lami niemal
przez caly wczoil'ajszy dzień dyżurowali ormowcy, mil1<:janci, czlo.nkowie MSR, a także rO<lz;tce. W 7 szkola<:h na Polesiu wprowaooono już system , Japoński przechodzenia jezdn.l przy pomocy żółtych cho.rąg,lewek.
WzmoZOilla akcja
stop dziecko na cl.rndze" po,trwa na Po-las.i.u do soboty,
"
•
(j. kr.)
cz~c 1 em

•
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OKRADZIONY W TAKSOWCE
Prz~ res.ta~,racją ;,Tivoli"1 w
godzinach południowych
mia~
miejsce niecod7.lenny rabunek.
Irena Ch. ok>radla wspólpasatera
taksówki,
zabierając mu
4 tys. u i :wgarek. Zlod ?Je1 kę
a.resz..towano,

MYJ R~CE: PO WYJSCIU
Z UBIKACJI, PRZED PRZY·
STĄPIENIEM DO PRZYGOTOWYWANIA POSILE:OW,
PRZED JEDZENIEM.

_Cz,ytelnicy „Ot" na odbudową Zamk_
u

W dalszym ciągu . do - naszej
. redakcji zglaszag się C::«Ytclnicy oflarowując pewne k. .voty
na odbudowę Zamku Kr:'.>lew'skleg-0 w Warszawie.
'
Dzieci z kol<l'l1il
letnich w
Chabówce z Lódvklego Prud•siębiorstwa Bt!do•wlanego Północ
(Piotrkowska
171)
pracowały
'przy i:niwath · i zarobione Dicniadze w wysokości
333. 10 zl
prŻekazaly na rzecz odbudowy
zamk'u Królewskiego w Warszawie.
ze Szkoły Podstawowej 1r 83
(ul. Podmiejska 21) przekaza,no
'400 zl.
.
Przypominamy, że w nastej
redakcji Lód:t, ul, Plotrkow~ka

(winda czynna) w
96, III p.
godz. 9~16 przyjmujemy wpła
ty na ten pa.triotyczmy cel.
(j. kr.)

Juąoslawia

l Oporów

w Klubie
Dzienni kurza
otwa·rcie
Ireneusza

wys ta wy malarstwa
Olcz.ews,kiego,
poświęco·neJ
Jugosła<Wii i
Oporo·
wu, odbęd.z.i.e stę 3 bm. o godcz:inie 17 w Klubi e Dz.iennikai::r.a (Ptotrkowska 96).

, Ło~zianie · naisilniejszą reprezentacją
w tegórocznycb mistr~ostwa~b Polski
m'o deli redukcyjnych
'

'

Wszyscy mfodzi _ luat.le, któAt 6śmiu łodzian zaltwa!Ui·
rzy chcieliby poświęcić się tekowale się do tegorocznych mimu pasjonującemu h-Obby: mostrwstw Polski modeli red u kdelarstwu lo,truczemu, a którzy
evjnych
sam-0lotów Jata.jącsch
ukończY'li
14 lat, m-0gą zgła
na 14 więzi.,
które tym ra.zem
szać
się
codziennie w godz.
odbędą
się
w Częst-0ch~wie.
10-18
do
Ośrodka
Modelarstwa
·Jest to reprez,entacja rzeczywip,rz y
A ero.kl ub i~
l..ó dz kim
ście [m,pónu~ą·ca, porueważ po(,piotrkowska 78).
(jp)
,za nimi sta.rte>wać będ·zie jeszcz;e tylko 12 za wo<lJli.ków z mo· delarni aero·klut>owych
całego
kraju. DO·da.tkow-0 jeszcze Sle. fan Polawski
bu.ctowniczy
potrzebna ·
ama:o·· si.hnika do samolotu
skiej konstrukcji pn. „Prząśni ); zaraz, pożądane wykształcenie
czka" - ta. kże wybitny mo.:ie- li" wytsze. Prosimy zgłaszać się lll
la.rz..
wybiera się do Jeżowa,
w
sekretariacie
„Dziennika· ~
gdzie odbędą się zawe>dy modeLódzklego'',
Piotrkowska 96, C:
li szybowców sterowanych ra1Hern. Spodziewa.my się, że jak
Ili piętro. . _
__
~
zwykle - ·z,dobędz.ie
on cwlowe
m~ejsce.

i

~~
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WAŻNE

TELEFONY

Informacja telefoniczna
03
Straż Pożarna 08, 666-41, 595-55
ł99-90, 257-7?
Pogotowie Ratunkowe
09
01
Pogotowie MO
TEATRY
NOWY - godz. 19.lS „Opowie. śc! lasku wiedeńskiejlo"
MALA SĄLA - g-0dz. 20 „Dla•
bełska góra"
JĄRACZA -:- i!Odz. 19 ,,Ws:i.y,t•
ko w ogrodzie'•
TEATR 1.15 - &odlt.. 1D.1S r.Lez-

tern"

OPERETKA godz. 19 r,Ach;
Nicole" od IM 18
Pozostałe teatry nieczynne
MUZEA.
SZTUKI (ul. Więckowskiego 36)'
go,diz. 11-19
HISTORII
RUCHU
REWOLUCYJNEGO
(Ul. Gdańska 13)
tyiko d<la
gmp zbiorowych
godz. 9-14.30
HISTORII
WLOKIENNICTWA
(P1otrko\vska 282) godi. 10-11
EWOLUCJONIZMU Ul.
(Park
S1en•kiiewlcza) go.d z, 10-17
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNOGRAFICZNE (Pl. ~lności 14)
1SOdZ. ll-17
L0DZKIE ZOO
czy!lil'le w godz. 9-18
czynna do go.d-z. 17)

(kasa

KIN A
BAŁTYK

,,Jestem niewiernym metem" od lat 18 (fr.)
godz . 10, 12.30, tS. 17.30. 2n
LUTNIA - „Szeroko~ć geograficzna zero" : (jap.) od lat lł.
godz. 15.45, 18, 20.15 .
POLONIA - „Nie lubię peniedzlałkU" 'od lal li (poi.) godr..
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30

i;Jeszc.ze
slychać
śpiew 1 rtenie kon!" od lat
14 (poi.) godz. 10, 12, lł, 16,
18, 20
WLOKNIARZ „Westerplatte"
(poi.) od lat 14, i;:odz. 10, 12.30,
15, 17 .30, 20
WOLNOSC - „Unkas - C»tat•
ni Mohikanin" od Lat U (rum.)
godi.. 10, 12, Ił, 16. 18. 20.
ZACHĘTA „Nie . lubię f)Onied.7.lalku" od lat 11 (pol.) 11od:r..
10, 12.30, 15, 17.30, 20
STYLOWY-LETNIE „Truta•
na" od lat 18 (Wł.) godi.. 19.15
(kino czynne t.Ylko
w dni
pogodne)
TATRY-LETNIE „Arabesca"
(USA) godz. 19.30 (kino ezyo·
ne tylko w dni pogodne)
STYLOWY „Barba-rella" od
lat 16 (fr.-wl.)
i;:odz. 15.30.
17.45. 20
STUDIO - „Zabójcy" od lai 18
(USA) godiz. 17.15, 19.30
ADRIA Pożegnanie
z tytułem „Białe wilki" od lat
16
(NRD)
godz. 10, 12.15, 14.30
1. Udręka i ekstaza" od lat 14
(wł.)
godz. 17, 19.45
TATRY - BaJld „Poranek mi·
sla" godz. 15 „Milion za '-BU·
rę" od lat 14 (poi.) god,z. 16.
18, 20
CZAJKA i.Jezie>ro
flamingów" (meks.) od lat 7. godz.
17 „Ostatni termin" (USA) od
lat 16, gooz. 19
DKM - „Próba terroru" od lat
14 (USA) gio dz. 17, 19
ENERGETYK - „ZłO·tO Mac.kenny" (USA) od lat 16, godz.
17, 19.30
KOLE,\ARZ - ;.Pa·n
Dodek"
(.poi.) o.ct lat U, go-d:z. 17, 19
l.DK
,;Ma.rz~nia
milo:;ne"
I I Il seria (węg.) 04 ~t lł,
godz. 15, 18.30

WISLA

DENATURAT

WLAMYW ACZE

Funkcj-0nar>usze
MO
ujęli
trzech
ni.eletmie'h włamywaczy,
k;tórzy w nocy dokonali wlama•nla
do
księgarni
„Domu
Książki"
przy ul. IAmanowskiegą 196. Odebrano im więk
szą ilość ply>t
długogrających
i atra.kcyjnych drobia.z.gów.
Również o północy
ujęt>o 17letniego Krzysztofa S. (zam. w
l..odzi przy ul. za.rzews·kiej 5),
który wr!l!z z „kolegą" dokona!
włamania
do kiosku „Rtwhu"
przy uL Wróblewskiego i skraj!
wię~zą ilość papierosów, żyle
tek,
długopisów
1
in11ych
prz.edrrui.otów. Wspólnik :r.bleil.

GDYNIA - i;I.1st1 mUosne•• Od
lat 14 (rad.z.) godz. IO, 12, tł.
„Incydent" o<1 lat 18 (USA)
godz.. 16, 18, 20.15
HALKA - ;,Winnetou w Doli~
nie Smlerci" od lat t.l (jug.)
godi.. 16 „Miasto nieujarzml-0ne" od lat 14 (poi.) g. 18, 20
l MAJA - „Sma,rkula" od lat
16 (poi.) godz. 16, 18, 20
l.ĄCZNOSC nieczynne
MLODA
GWARDIA - n Spojrzenie na Wrzesień" od J.a.t l4
(poi.) godz. 10, 11.30,
13.15,
15, 16.45, 18.30, 20.15
MUZA - „Sklep 7. mode~kamf"
od lat Ul (USA)
eodz. 15.30,
17.45, 20
OKA „Legenda"
('POI.) od
lat 14 g. 12 „Nieśmiertelni FUp
i Fiap" (USA) od lat 11, g,
10, 14, 16, 18, 20
POLESIE - „Zbieg z Alcatra~"
(USA) od lat 18, godz. 11, l9
POPULARNE - ;,Akcja Brutus"
(POI.) od lat Ił ~o<lz. 11, ID.I~
PRZEDWIOSNIE
„Dz.lk:I I
swobodny" (ang.) od lat 1 g.
15.30, „z zimną krwią" (USA)
o<i lat 18, godz. 17.30, 20.15
POKOJ „Człowiek z Hongk;on,gu" od lat 14 (:lira.nc.) g.
15.30, 17.45, 20
PIONIER - „Krwawa
bajka"
-Od lat 1ł (jug.) godz, 16, 18,
20
REKORD - ;,Jeśli d,tl~ ' wtorek.
to jesteśmy w Belgii" od lat
14 (ang.) godz. 10, 12.30, 15.
17.30, 20
.
ROMA - „Shalako" od lat 1ł
(a,ng.) godz. 15.30, 17.45, 20
sorosz - „Kaszebe" <Xi Lat 16
' (poi.) godz. 17, 19
STOKI ::: „Hrabina. z Hong•

I

SMIERC

klatce
schodowej pe>s,ęsji
nr 32 przy Ull. Zgierskiej zmarł
na@le 35-lebni Aleksy R. r.~karz
stwierdzi! zgon na skutek iatru<:ia aJ.koholem.
W trakcie
dochodzeń milicyjnych ustalono,
że mężczyzna nałogowy al·
koholik - pil w tym dniu de~
natura-t.
(zt)
W

• w KLUBIE Pax (ul. P\otrkowska 49) 2 bm. o godz. 18.30
spotkanie z o. Louis oevaucelles
OP
czronklem
redakcji
francuskiego miesięcl'.nika kato·
lickiego „ELudes". W programie
odczyt nt. ka.tolicyz.m u francuskiego.
•
Garnizonowy Klub Oficerski
(Tuwima 3ł, tel. 219-55)
przyjmuje zapisy ..na kursy ję
zyków
obcych:
angielskiego,
niemieckiego,
rosyjskiego
codz..iennie w g-0dz. 12-18,
•
Zapisy do zespołu estta•
dowego i wokalnego przyjmuje Międzyzakładowy Dom Kultury Włókniarzy „Lodex"
(ul . .
Buczka 17/19). Informacji u.ciziela I za,pi.sy pr-zyjmuje se'c~eta
ria<t MzDK codziennie w e;odz.
10-18
do l paździel"nika br,
(tel. 815-.14),

kon,g'U'' od lat U (ang.) todz.
17, 19
SWIT ·„Królewna z dlUl!lm
wark'oczem" -0d la.t 7 (radz.)
god·z. 10, 12.15 „Kom isarz P~
pe" od lat. 16
("'-'i.)
iodz..
H.30, <17, 19.30
DVŻURY

APTEK

Tuwlima 19, Llimainowsklego 1.
P.rzybyszewskieg·o 86, Ossowskie·
go 4, Ga,ga.rina 6,
Bratysta wska 2a, Obr. Stalingradu 11,
DYŻURY SZPITALI
I Klinika Pol.-Gin„ ul. Curie·
Skłodowskiej
15
dzdelnic?.
Górna; z dz!.elnicy Polesie: poradnie „K" Gdańska, 1 MaJa
i M. Fornalskiej.
Szpital im. H. Wolf, ul. Ła
giewnicka 34/36 - dz.ielmce Ba•
luty 1 Sródmieście.
Szpital im. H. Jordana, ul.
Przyrodnicza 7/9
dzielnice
Widzew, z dzielti:icy
Polesie:
poradnie
„K"
Kasprzaka i
Srebrzyńska.

Chirurgia południe Stoltal
lm. Sterlhnga (Sterlinga. 113'
Chirurgia północ
S•oltal
im. Sterliinga (Sterlinga 1/3)
Ch.lruriiia urazcwa
'>zplłal
im.
Biegaońskieg.o
(Knia~leWJ
cza 1/5)
f.aryngologia
.Szpital lal.
Pirogowa (Wóici.a"ńska 195)
Okulistyka
Stpltal Im.
Jonschera (Millonowa Ił)
Chirurgia I laryngologia dzl1clęc11 Szpital Im. Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chiru.rgla szczękowo-twariowa
- Szpital lm. Barlickiego /Kop-·
cińskiego 22)
Toksykologia Instytut Me-.
dycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC ' LEKARSKA.

Nocna pomoc lekarska stacJl
Pogot>owia
Ratnnkowego przy
ul. Sienkiewicza 1371 tel. 666-6&

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

~~~~

ZAPISY

ZAPISY

DYREKdJA

ZASADNICZA SZKOLA BUDOWLANA
DLA PRACUJĄCYCH
LODZKIEGO ZJEDNOCZENIA

D Korespondencyjnego Liceum
dla Pracujących
w Lodzi, ul. Kopernika 2, tel. 662-55
przyjmuje zapisy
kandydatów z terenu m. Lodzi do klas
Ogólnokształcącego

•

ZAPISY
Niżej wymienione szkoły podstawowe
.dla pracujących w Lodzi przyjmują
zapisy do klas V, VI, VII, VIII
w tenninie

ZBROJARZ
BETONIARZ wiek 15-17 la.i,
POSADZKARZ
·wiek 17 lat

III Niedzielna Szkoła Podstawowa
dla Pracujących, ul. Więckowskiego
nr 35;
8 5 Szkoła Podstawowa dla Pracują„
cych, ul. Próchnika 42;
36 Szkoła Podstawowa dla Pracujących (dwuzmianowa), ul. A. Struga 24.
Sekreta.riaty szkól czynne są codziennie z wyjątkiem piątków i sobót w
godz.. 16-19.

e

MONTER RUROCIĄGÓW
PRZEMYSLOWYCH
wiek 15-17 lat.
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie
podstawowej i odpowiednie
szkoły
warunki fizyczne.
Uczniowie w pierwszym roku na.uki
otrzymują wynagrodzenie: na kierunkach 2 letnich - 2{lp-420 zł miesięcz
nie; na kierunkach ~-letnich - 150 zl
miesięcznie. W drugim roku nauki odpowiednio 500 i 320 zł, w trzecim roku nauki 800 zł miesięcznie.
Dlc.J za.miejscowych zapewniony internat na kierupkach: betoniarz-zbrój~,
posadzkarz i monter rurociągów przemysłowych. Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły codziennie w godz. 8-15.

•

~

Il• i dorosłych i młodzieży na początkowe, Ili
Ili K~~~;~Ę;eK~~w~~~~~H •
•

ANGIELSKIEGO,

NIEMIECKIEGO.

\\\

1.11

FRANCUSKIEGO, ROSYJSKIEGO,
WLOS!CJEGO i HISZP A°RSKIEGO

•111

przyjmowane są w TWP, Piotrkowska •
\\\ 68, tel. 301-04 i Wó1e:zańska 23 (szkol&'),
w godz. 16-19, prócz sobót.
•

Ili

1m==.::I=== I=== I=== I===•===•
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~

~

KURSY

FINANSOWO-KSIĘGOWE
od września 1971 r.
organizuje

~

~

~

i~

ODDZIAL LODZKI
STOWARZYSZENIA
KSIĘGOWYCH W POLSCE
Lódź, ul. Piotrkowska 53, tel. 375-02.

~ Informacje i

ZQIPisy

~

~

~
~

~

~

~

~

w godz. 14-17. ~

"' ~"''''''-'-""'1~'1~'-~'~~'~"'''~'-'~"'"~'-'-~
PRACOWNICY POSZUKIWANI

WOZNEGO szkolnego w wieku ponad 50 lat zaWyższa Szkoła Muzyczna w
Państwowa
trudni
5786-k
l.odzl, ul. Gdańska 32,
murarzy,
ROBOTNIKOW niewykwalifikowanych,
ślusarzy I blacharzy zaoperatorów, spawaczy,
trudni Lódzkie Przedsiębiorstwo Remontowe Przemysłu Maszynowego l.ódź, ul. Kilińskiego 206. Wa·
runkl pracy I płacy wg obowiązującego w przedbudowsiębiorstwie układu zbiorowego pracy w
5714-k
nictwie.
ROBOTNIKOW budowlanych, SZKLARZY, DEKA·
RZY oraz OPERATOROW sprzętu ciężkiego, SLU·
SARZY, SPAWACZY, BETONIARZY, ZBROJARZY,
natychmiast
MURARZY, i MALARZY zatrudni
Przemyl.ódzkle Przedslebiorstwo Budownictwa
w Lodzi I
słowego nr 2 w Lodzi na budowach
Lódź. Wymagrodz.enie a.kordorurociągu Pilica we z premią do 40 proc. Przedsiębiorstwo zapewn>ia c~ienmY dojaz.d własnymi ś.rodkami 101komoza rozłąkę w wysokości 18 u
cjl lub dodatek
cfaiemnie. Zgłoszemia przyjmuje i ud.ziela informacji dział zaitrudni.enia pr;zy uł. Slo.wiań&kiej 5,
5958-K
pok. 14, tel. 448-42.
z wykształceniem wy:tszym ekonomicznym lub srednlm I 5-letnlą prak·
WoJe·
tyką w księgowości zatrudni natychmiast
Mięsnego
Przemysłu
Przedsiębiorstwo
wódzkie
Wigury
Zakłady Mięsne w Pabianicach, Ul. Zwlrld
19. Warunki pracy I płacy do uzgodnienia. Zgło·
szenia kandydatów przyjmuje sekcja kadr, tel.
5293-k
52-12 w.
KSIĘGOWEGO-rewidenta

•a.

ciężką,
SZWACZKI MASZYNOWE na kontekCJEl
~TARSZYCH WARTOWNIKOW straży przemysło·
weJ, SPRZĄTACZKI, ROBOTNlKOW TRANSPOR·
TOWYCH I MAGAZYNOWYCH ~trudnią zaraz Za.·
klady Przemysłu Odzieżowego „EMFOR" Lódź,
ul. Sterlinga 26. Zglosze.n.ta przyjmuje dll1al kadr
5766· K
i szkolenia zawodowego w godz. 8-16,
5766-K

KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH Z l I 11 kat.
pozwolenia na prowadzP.n!e pojazdów s!lmochodowych lub odpowladającyml l.m prawa.mi jazd o
oznaczeniach literowych. MONTEROW samochodowych SLUSARZY, Sl\1AROWNlKOW I TELE·
ft.10NTE,RA do konserwowania gaśnic p.poż. zatrudni niezwłocznie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Samochodowej ID OdPaństwowej Komunikacji
dział w Lodzi, ul. Glbalskiego 2/ł. Warunki pracy
I płacy do omówienia w dziale spraw osobowych
5716-K
p. 32 w godz. 7-15.

OGŁOSZENIA
PRZYCHODNIA ,. Sk6rnoWenerologiczna m. Lodzi,
p. 17
44,
Zakątna
u'.
dobę
całą
przyjmuje
(oprócz nledz.iel), udziela
porad w zakresie chorób
leczy
i
weneryoz.nych
62J8 k
bezpłatnie
Dr ZIOMKOWSKI - >korweneryczne 16-19.
ne,
oróc1
59
P iotrkowska
14788 g
sobót.
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Skończyły się wakacje, a wraz • nimi k?lonie l obiny,
Dzieciaki powróciły do domów, a dO redakcji ~aczęly napły.
wać listy pełne skarg ż1: przez parę tygodni było trochę
hałasy, krzyki i co najgorsze kospokoju teraz znów
panie p°ilki. Bo cały problem sprowadza się do tego, że . nasze dzieci nie mają po prostu gdzie •pędzać swego wolnego
czasu. Po · przyjściu ze szkoły, czy przedszkola muszą przecież trochę pobiegać na powietrzu.
że sadzą
się,
skarżą
Starsi
kwiatki, a dziec!,
drzewka i
grając w pilkę niszczą ich społeczny czyo. Co robić? Jak ratować zielence? „Grają tuż pod
naszymi oknami tlukąc szyby,
a wrzeszczą - żali się Czytelniczka z osiedla Wielkopolska B
nawet
przy ul. Zubardzklej wzięli w swoje posiadanie skrawek ziemi, ktOry przeznaczyna zle]&>iec". Po prostu
liśmy
trochę ~oinego miejsca,
było
zrobrn soble ziwięc chłopcy
mą lodowisk0. Kiedy śnieg stopnia! a wiosenny wiatr o.su·
szył bioto, młodsi zaczęi! grać
a starsi w
,,szmaciankę"',
w
siatkówkę. Pod oknami lokatorów. Ich szyby są rzeczywiście
niebezpieczeństwie.
ciągłym
w
Nie pomagają ani prośby ani
grotby. Przedszkolaki, idąc za
przykładem starszych braci, też
wynoszą z domu swoje plleczki
I walą nimi o· ściany pobliskich
Ojcowie gonią swoje
garaży.
pociechy. Godzina, dwie . spokój I znów wszystko zaczyna
się od początku.
Osiedle przy ul. Flatta, bardzo ładnie ukwiecone. I co z
jak w
tyją tu
tego? Dzieci
klatce. Tu i ówdzie jest piaskownica I deseczka Imitująca huśtawkę, Ale „nastofatkom" wolno tylko chodzić po wygracoco najwyżej
ścieżkach,
nych
grzecznie usiąść na ławeczce.
Ba, nawet jeden ze starszych
mieszkańców, ciężko schorowany człowiek, po przebytym nie
zostal
serca,
zawale
dawno

między
przestrzeń
· Niewielka
nie pomieści wszyst•
blokami
kich. Więc dzieci kłócą się mię
dzy soba 1 biją o garstkę ku„W
piasek.
imitującego
rzu,
pobliżu jest Szkoła Podstawowa
nr 174 - tluma'czy jeden z ojców - a przy niej boisko, które sami w czynie spolecznym
Na utrasiatką.
ogrodziliśmy
pienie naszych dzieci. Przęz ca·
le wakacje zamknięte byto na
cztery spusty".
„Już nie budujemy podwórek
studni. Ale czy to znaczy,
w zamian powstają inne
że
zdrowsze l ładniejsze. - zapyemerytowana nauczycieltuje
ka. Zaoroslla nas na ul. Hibnera 13, żebyśmy zobaczyli w·
się
bawią
warunkach
jakich
tam dziec!. Zamiast podwórka
jest nie skanalizowana ulica, O•
bok ciągnąca się latami budowa, będąca „atrakcyjnym" tezabaw dzieciarnl. W
renem
sprawie ul. Hibnera inż. arch.
B. Niewlarowski pocieszy! nau.
że za lat parę I to
czyclelkę
osiedle mleć będzie kilka placów zabaw. Czy podobnych do
tych przy ul. Flatta I Umiń
skiego?
Czy naprawdę nie można po.
z żywot
lączyć urociY osiedla
iego m1o·d·
nymi potrzebami
szych mieszkańców? Można, tYlko trzeba szeroko otworzyć boiska szkolnP I wydzielić tereny
oddalone nieco od bloków, jako
miejsca na gry I zabawy. W
wypadku „nas(oprzeciwnym
rozrywki
będą
szukać
latki"
podobne.1 do tej spod budki
z piwem .••
G. BARGIELOW A

303·04
NTU
od owiada

•

Z ukosa

Prywa na sprawa.•.

~

uWAGA

i.gr;:

OGRODNICY!

.

w dniu
PANI kitóra
„lFĘ F-8" blaszankę, sil- ·----------~

nik do remo-ntu - sprz.e- 13.vni. o godz. a rano
dam. _cena 13.00Q. Lódż, przechod.ztta Ul!. Rąbieńm._ 43, ską i :z.nalazła tranzystoTatrzanska 106,
„Sylwia"
radio
13ał5 g rowe
po g'!ldz. 17
SILNIK i dy:fere.ncjal do proS"Zoma o skontakt.owasprze- nie slę. Rąbieńska H-ł
„Mosk:wioza 400"
dam, Więckowskiego 91,
m 35 w1eczo·rem 14127 g FOTOAMATORZY: filmy
„Or"Woco,,Orwochirom
'
•
charty - lor", „KOdacolor" wywoszcz91AKI
Na·
sprzedam. Stanisław Sl- tuje Foto-Sawczuk,
13253 c
Lódt, Liściasta n!towicza 23
bińSlkli,
Więcławek,
oraz
186
Piotrkow- WPISY ns kursy zaoczAleksandrów1
(korespondencyjne)
13985 g ne
s·ka 37
budo.wlanych,
kreśleń
pNeciw- konstrnkcyijnych, masz.yBETONIARKĘ
Dieżną, samochód „Star" nowych, iroslltorysowanla
stoly wibracyjne, formy - przyjmuje, szczegóło·
sprzedam. Tel. 427-03 wYCh lintonnacji plsemUdziela 1,Wiedza"
nych
"
do Krwków, Westerplatte u
PIANINO ;,Qaindt
sprzedania. Tel. 668-ł8
..:_----------!NOWOCZESNY krój dam
centrum, skli., d7:ieclęcy opanujesz
WROCLAW
pokój, szybko wyna.Jaa.ll::!em Ma·
kwaterunkowy
kuchnia 36 m kw., za· chllt\skich, Nawrot ~
mienię na mieszkanie w1--- - - - - - - - ti-zyka,
Pabianicach. MATEMATYKA,
LodiZi Lub
Prasa, chemia, magister Niepo„W984"
OfeI'ty
13170 ~
kojczycki 533-20
Piotrko'M5ka 96
11

DROBNE

ANFORO·
Jadwiga
Dr
WICZ weneryczne, skórne 16.31)-,19, Próchnika a

'

~· ·~ ~~:''-!~, ·~\„~

kierownllca
przez
skrzyczany
ADM nr li, za to tylko, że
wyniósł przed blok leżak, aby
choć przez chwilę poleżeć w upalny dzień w cleniu. Nie ma
Nle wolno
bowiem balkonu.
również, choć osiedle leży z dala . od ruchliwych i centralnych
ulic, wywiesić pieluszek. Ktoś
powie, że od tego są strychy.
Faktycznie. Jeden na kilkadziesiąt rodzin. Więc pieluszki suszy s:ę w łazience. No, niechby któraś z matek spróbo.wala
inaczej. Z miejsca z.najdzie s!EJ
w kolegium orzekającym. A co
do dzieci, mowy nie ma, aby
mogły harcowac między blokami. Przecież zniszczyłyby zieleńce, l ogródek warzywny pana dozorcy. „W pobliżu jest
park i pole, tam niech sobie
dzieci biegają, a starzy i choLECZNICA nr 1 Spół- MOTOREK doczepny do
wyjaśnia
rzy odpoczywają dzielni Lekarzy SpecJa!i- roweru tylnego kola administrator osiedla. - Pozwolić
„14010"
Oferty
„Zdrowie" w Lo- kupię.
stów
jednemu wyjść z leżaczkiem, to
dzl, Piotrkowska 159 czyn Prasa, Pl'!ltrkowska 96
zaraz wszystkie trawniki zamie·
nllyby się w obozowiska. Jedlirefez
w DOCHODZĄCA
codziennie
na jest
by i spaliby na dworze. A tak
8-letniej
do
~ocl.z. 7-20. W w/w go- rencjaim.1
jest spokój". Rzeczywiście, i to
potrzebna.
Clzin~ch prz~jmuią lclta- dziewczynki
jaki I?
rz.e wszystkich spe~jal- Teofilów Wici 18 olok
j35g3 g
noścl medycy·ny ogólnej
dzieciom
pomóż
„Redakcjo,
309 m '67
, --·------i stomatologii, również w __
przy ul. Umińskieg 0 l, blok 219,
zlikwidowado
się
tych godzinach wykonu- ANGIELSKI indyvi.i.dJali przyczyń
14453 g
nia działek, aby w tym miejanalizy lekar~kie, nJe. Tel. 373-59
jemy
fizykoterapię.
rentgen,
scu mogly się bawić, żeby przez
Dzidka i
ekg oraz zabiegi pielęg- FRYZJERKA
okna można było je zobaczyć.
na manicurzystka Maryl~ z
zgłoszenia
niars·k ie.
Dla nas matek to bardzo ważne
mieć dzieci na oku. N!e chce- ••tdMM1'łl!l..,.~i!Jł~:.l~~~Y.-•
fryziersk.ego
wizyty domowe, rezerwa- zak.ladu„
zapraszają szamy, żeby biegały do torów ko·
cja numerków, tel. 829-50 .,W1t0<ld
- - - - - - - - - - - 1 n o w n e Klientki do zalejowych, na pole".
Piotrjednorodiz.inny kładu „Romeo",
DOMEK
Mój Boże! - owe działki, to
14048 g
nowy, trzy pokoje, ku- kawska 76
podwóreczka. rośnie
paseczek
cnnia, wszystkie wygody
tu rachityczny koperek 1 pie1
(Ruda). sprzedam. Ofer- CHCESZ umieć naprawićL..r--------------, truszka, zasiane „profilaktycznie" przez włókniarki, pracuty „14265" Prasa, Piotr· odbi.omik radiowy 1 tezmiany. Zabawy
jące na trzy
zgtoś siEJ do
lewi.zyjny,
kowska 96
dzieci tuż pod Ich oknami nie
Klubu Ląc~
Lódzk.iego
wyloso- ności LOK, który prowa„SYRENĘ 104"
pozwalaly im w dzień spać.
waną w PKO sp,rzedam. dzi kursy prze<Lpołu1iniowewn. 235, we 1 popołudniowe dla
Tel. 591-60
dorosłych.
14055 g mlc>dzieży 1
godz: 7.3~15.30
WATPLIWOSCI 201.NIERZA
Wołga- Za'PisY przyjmuje sekreSAMOCHOD
Ud. Piotrkowska
Scaldin" z silmkl~ wy- tariat,
POBOROWY: 'Odbywa.ro za•
Rover 53, I piętro, telefon ~'12-40
sokoprężnym
Ale
sadniczą służbę wojskową.
nowy, ku.plony w PKO w godz. 9 do 18 6114 k
W pewnym nowym łr6dmleJ·
Wizja nie dala. JednaJe nic,
Jestem na urlopie,
ponieważ
Tel.
sprzedam.
phlnie
za.ledwa.j
wzajemne
za.mieszka.li
u.znal
bi.oku
ADM
bo
skim
tram·
W
cywilnemu.
Po
chodz4'
naprastroi.
663-29 lu.b 658-19
1s37 2 g PIA!'JINA
paiwwle, z kt(Vych jede·n, ten
wa.nie sobie mieszkań za. spraocenia (instytucje
wia,
waju zażądano ode mnie za
wę prywatną. To wydal.Q się z
z góry, nie u.mi.al sobie „ad.ile
„WARTBURG 1000", rok przelewem) Grochowska,
przejazd 1 zł. Dlaczego? Prze•
To·
kolei dziwne za.lewanemu tokaz tnstalacją wod>oclągową.
cleź nie tifzestatem być żołnie·
19B5 - sprzedam, Zgierz, Piramowiciza 10, tel. 376-21
torowl I postanowi! ustal!ć w
też co ja,kiś czas sąsiad z doMoje zdziwienie było
rzem.
na stacji
?SJiedle Sikorskiego blok 28 SIERPNIA
pryszzapla.nowa,ny
nie
mfa.l
IU
dewastowawa-runkach
JaJclch
jeszcze większe, gdy zobaczy.
· l
'k h
16-28-34,
a. m. 7, tel.
Przed malowa-n!em znos!!
nie spolecznej substa.ncjl miesznic.
zg~ę a
Grotru ac
go.dz. 16-19
Iem, że k<l'llduktor żąda od
13908 g w
Jamsucz.ka brązowa kantowej przestaje być sprawą
to ze stoickim spokojem. są
będącego
kaprala,
st:irszego
Ocl.pronik dlugowlosy.
dząc, :te do tego cza.su sąs!ad
urzędową.
pr11Wa.tną a zaczyna
oczywiście w mundurze, pełnej
waictbić za wysolt1m wyoswoi się z cl.zlata.niem kwrków
zapłaty za bilet.
I za dociekliwość spotkala go
I nauczy w porę u.suwać ntesz·
~~t~~~~~m =6s-1s,
RED.: Konduktor nie · pope?n!ł
nagroda, bo wczyta.wszy się w
czelność za,worów czerpalnych.
bowiem
niewłaściwości,
żadnej
MZBM
dyrekcja
szczyk, tel. 227-46.
przepisy
1
nie
sąsiad
Ale niepojętny
:!:olnierz w mundurze ma
tYlko
stanowczoś
ca,lą
z
stwierdzlZa
mieszkanie
oswoi! się ! kiedy
pek!ń~Lyk,
ZGINĄZ.. pies
prawo do zniżkowych biletów
m!eszkacią, :te dawa.stowa-n!e
zostalo odświeżone, n!e uplynąl
latki.
b1aly w beżowe
za przejazd środkami mieJskiej
nla, obojętnie swego lub cudzena.wet miesiąc, gdy z gór11 po.
Wskazanie miejsca pobykomt1nikacji. W l.nnym przygo, jest jednak spra.wą urzędo·
plynęly po raz imty strugi wo·
tu lu.b odprowadzenie padku plac!, jak każdy cywil
nieI
przekonala.
czym
o
wą,
dy.
NOWO OTWARTY nagroda.
Rogozińskiego
- 1 zt. Natomiast, gdyby żól·
fra.sobUwego najemcę z góry t
tym
lokator
Zdesperowany
ZAKLAD
2J. m. 27, Popi·elarczyk
po cywilnemu odbywał
nier.z
podległą ADM. Dzięki temu lo·
zadziałać
postamoiwit
razem
wtedy
podróż pociągiem, to i
GARNCARSKI
ka.tor z dolu będzie mlal więc
energicznie 1 urzędowo 1 weOkręgu
KURATORIUM
prawa do 50-proc.
traci
nie
Adamów Stary 12 Szkolnego m. Lodz.1 unie· zwal na. pomoc ADM. Ta.m wkrótce nowe mal.owanie, loka- zniżki JrolejoweJ.
starszedo
Co
tor z góry nad.prt>gramowe wy- ·
jeanak nikt ni.e przeją! się ta·
legit.
Slk.radzioną
wa.żn.ia
k/Aleksandrowa
on
był
widać
go kaprala,
da.tkl, a ADM... święty spokój.
kim d1"obtazgiem t dopiero of!·
Rościsław Bukszyńskl służbową nr 277/69 Terew służbie zawodowej. Gdyby
sprawa
Ale to Jtl.i Pruwa.tna
cjalne p&semne zglószenie oraz
sy Uss, Letniskowa 22
slużbe,
zasadniczą
odbywał
POLECA
dyrekcji MZBM.
dwa p.magla,jące telefony ściąg·
otrzymałby bilet ulgo.wy.
.~..,,:.,..~
doniczki do kwiatów POGOTOWm TeleW'i.zyjne nęly przecLstawU!iela ADM na
(g)
(hl
lokalną.
wizję
ZURlT tel. 513·29 godz.
w różnych
(oprócz niedziel).
8-19
rozmiarach.
~~~
~~~,~~~~
do
~łoszone
Naipraiwy
godz.Lny 1.1 wykonujemy
~@ tego samego dnia
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ZAPISY
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:

sii

3-letnie:

DO 15 WRZESNIA 1971 ROKU.

~,

gdzie odpoczywać • •

2-letnie:

QQgg~~~~~~

od

'

-..•\'ł,

ią bawić??

BUDOWNICTWA
w LODZI, ul. PRZĘDZALNIANA 6.6
przyjmuje jeszcze ZAPISY uczn10w
na rok szkolny 1971/72 na kierunki:

VIII, IX. X i XI.
Informacji udziela I padania przyjmuje sekretariat liceum w środy I soboty od godz. 9 do 12, a w pozootale dni
od godz. 18 do 20.

e

·Gdzie

.

•.,

,

m1ec gwarancję ,dobrego
odbioru - kupuj

,

PRZETARG

Przemysłu Pot\czosznlczego „Sandra" w
ul. Piotrkowska 10/12
Aleksandrowie Z..ódzklm,
ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż do
rozbiórki budynku , drewnianego, położonego w
plac zadrle- Aleksandrowie, przy pl. Kościuszki 18 wraz z upo·
BEDO~ 1.600 m rządkowan i em terenu. Kubatura budynku wynos!
wiany o pow.
kw. z domkiem sprze- 894 m. sześc., cena wywoławcza 4.884 zł. Przystę
lub zam ienię na pujący do przetargu winni wpłacić wadium w
dam
miooz.kanie wla&nościowe wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy
Przetarg odbędzie się w dniu
Of2r ty ZPP „Sandra".
blo·kach.
w
.. 14008" Prasa, Plotrkow- 13 wrzesnia 1971 r. o godz. 10 w Aleksandrowie
&121-k
, przy pl. Kościuszki 18,
s•ka 96
Zakłady

•

w sklepach ZURT!
TELEWIZORY I · RADIOODBIORNIKI
'!I dużym wyborze, na bardzo dogodne

RATY
SKLEPY ZURT W ŁODZI
Oto adresy:
PIOTRKOWSKA 6, 27, 123
MARYNARSKA 4
SNYCERSKA 1 ·
ARMII CZERWONEJ 4
KASPRZAKA 9
ZAPOLSKIEJ 2
ZARZEWSKA 10
AL. KOŚCIUSZKI 39 i 100
LUTOMIERSKA bi • .144.

POLECAJĄ
l

1

*
'*
*·
*
*
*
*
*
*

J>ZIENN~ ŁQDZKI W: 208 (7180! ł

kierownika
Lisi z Egiptu ______
______
......;;..;.._,.

„ W pustyni

produkcJI lllmu

...;._;.;~;.;:._~

Mini-reportaż
„DZIENNIKA" NAWIĄZALA KONTAKT Z
W EGIPCIE KIEROWNIKIEM PRODUK·
CJI FILMU „W PUSTYNI I W PUSZCZY" - JERZYM RUNADESLAL ON KILKA ZDJĘC J KROTKI
TOWICZEM.
LIST, KTORE PONIŻEJ PUBLIKUJEMY. SĄDZIMY, ŻE ZA·
INTERESUJĄ ONE NASZYCH CZYTELNIKOW,
REDAKC.JA

PRZEBYWAJĄCYM

II
J

uż

miesiąc

•

I w puszczy" - J. Rulowicza

tM.O<Lją

zdję-

giga.nnowego,
fllmu opartego o
świecie
calym
na
znaną
Henryka Sienkiewicw
powieśc
pt. „w pu,styni i w puszcz.11".
Ne! i Stasia odtwarole
Czolowe
rzane są przez !odzian: 9-letniq
Monl·kę Rosca (Nel) i 16-letnie(Staś).
go Tomasza Mędrzaka
Z kilku tysi!lcy kandydatów z
do
cia
tycznego

całej

Polsld

wybór

pad!

na

nich.

w

upalnym Kairze, w lwtelu
Omar Khayam, położonym tuż
nad Nilem, mieszka kilkudziepolska,
ekipa
sięcioosobowa
która każdego ranka o qodz·tnie 5 ra.no wyrusza na pustyPraca możliwa jest tylko
nię.
w godzinach rannych. Już około godziny 12 w połu,dnie żar

ZKa lru
z nieba nie pozwal<J n<Lwet myOJktorskiej
więc o pracy
tteć,
na ma mowy.
zupełnie
są w
wykonyw(J)ne
Zdjęcia
Ka~rze orcu jego okolicach, czaW
km.
100
sami ·w odleg!cści
filmie biorą udział w rolach ojców aktorzy: Stanisław Jasiukiewicz (Tarkowski) I Edmund
Fettlng (Rawl!son). Rolę Linde·
Zygmunt Maciego odtwarza
jewski. zaś kupca Kaliopuli ZJ1gmunt Hobot. Pozostałe role
przez akt'Oró1c
odtwarzane są
egipskich. Część ról potvier:oautentycznym Bena zostala
duinom.
potrwają
Egipcie
Zdjęcia w
do końca października. Potem
Pkipa wyruszv na połUdnle do
sudm\skiej.
clżun.qll
Tomek t Mon.tka pozdrawlajq
wszystkich mieszkańców l..odzi.
Tekst I zdjęcia:
JERZY RUTOWICZ

Na zdjęciach: Nel l Staś w
plenerze ora.z 'eduini-statyści:
wysłuchujący
ldrys i Cham
wskazówek reżysera.

(Dokońozenie

ze s.tr. 3)

która tkanina z metra wygrywa z gotowym wyrooem. Koszty I kłopoty zv.iązane i uszyciem .,na miarę" - z jednej strony, rosnąca konkurencja dzian.iny i su.k.ien z dzianiny - z drugiej, z miejsca
odblorelimlnują potencjalnych
ców kretonów i płócienek.
baweł
dla
plan
budując
Czy
ny - z roku na ro.k \\'l<:k5ly i
ratu~ąc go na.dróbkami nie roz-

PRZELOŻYL:

K.ZARZECKJ

.SZLBM
NA
MASO
RY
~PB2
••••a •••Ilf
~I.EV

~NIBLKI
,f'ARCIE"

słońce

oświetlało

wyOstre, poranne
myte przez deszcz budynki miasta. NiP.bo było niepokalanie błękitne, jakby ~i
gdy nie przesunęła się po nim ani jectna chmurka. Promienie kładły się podłużną smugą na biurku Masona, gdy
Della starannie ścierała z blatu kurz.
Zdążyła spuścić żaluzję w oknie, żebv
blask nie raził Masona w oczy, kiedy
rozległ się szczęk klucza w drzwiach i
do kancelarii wszedł Mason.
- Dzień dobry, Della. Spałaś?
- Trochę, A ty, szefie?
Mason uśmiechnął się i potrząsnął gło
wą.

- Byiem zbyt wściekły, Zadzwoń do
Paula i poproś, żeby tu zaraz przyszedł.
Della wsunęła skurzkę Q.o szuflady
swego biurka w sekretariacie i połączy
ła się z Agencją Paula Drake'a. Mason
tymczasem schował ptaszcz i kapelus7.
do szafy. Odłożywszy słuchawkę Della
zawołała:

- Zaraiz przyjdzie.
Mason kiwnął głową, podszedł do biur·
ka, chciał usiąśc, ale się rozmyślił i za·
czą! spacerować po gabinecie.
- Nie możesz go oskarżyć o bezprawne aresztowanie czy coś w tym rodzaju?
,
- spytała DeJJ.a.
- Mógłbym mu utrzeć nosa - odparł
ale przy okazji wystawiłbym
Mason się na pośmiewisko całego miasta. Zyskalbym tyle, że sprawa nabrałaby rozZa C'zęsto pozwalałem sobie na
głosu.
różne sztuczki, żeby teraz podnosić krzyk,

kiedy mnie się z kolei dostało. Ale ja
mu się jeszcze dobiorę do skóry. Co innego porucznik Tragg, ten ma kiepełę
Dlatego jest niebezpieczny, A Holcomh
to tępy, zadzierający nosa glina, któremu władza uderzyła do głowy.
Za dr'zwiami rozległo się umówione
pukanie Paula Drake'a. Della poszła otworzyć.

powiedział Drake
Cześć, Della pokazał wszystkie zęby w uśmiechu,
Co wy, u diabła, wyprawiacie?

-

i

- Niby co?
- Oka nie zmrużyłem przez całą noc.
- Ja też - odrzekł Mason,
- Nasz przyjaciel, sierżant Holcomb,
znowu podskakuje. Zrobił się bardziej
wojowniczy niż kiedykolwiek. A myśla
łem, że go zawiesili.
- Okazuje się, że już wrócił do łask
powiedział
tego świata możnych
u
Mason. - Zalazł ci za skórę, Paul?
- Wyciągnął mnie z łóżka, żeby mi
oznajmić, że jeden z moich ludzi ukrywa przed nim jakiś pamiętnik. Następ
nie oskarżył mnie, że bylem z tobą w
mieszkaniu Diany Regis, ukradłem rze·
czony pamiętnik i uciekłem z nim po
drabince przeciwpożarowej,
- I co ty na to, Paul?
- W pierwszej chwili zatkało mnie
odtak, że nawet mi złość przeszła Ostatecznie chyba go
Drake. parł
przekonałem, ale wskutek zaskoczenia
zostałem początkowo 'Zepchnięty do defensywy. $ciągnąłem detektywa, który oh·

Dziś~Radłoi-'Ieleulbji
tWÓ!'CZOścl

kręgiu

d2l ś.

sardany
20.26 w
rep. ~.40 Gdzie
1 oorridy jest przebój 7 21.()5' Johny CUh
w San Quentin. :>J.20 Starty 1
zWierzenia k!erowtalstarty 10.00 Wiad. 10.05 „Iwanczyko·
nika. :U.40 Instrumentalne n.a·
wie" - opow. 10.25 Melodie 1
• grania George•a Harrisona. il.50
piosenki. 10.50 Strategi.li gospoPasja wg św.
J. s. Bach
darności. 11.00 Od trąbkJ do giPROGRAM D
dni.a .
Mateusza. 22.00 Fakty
tary. 11.30 (L) Oed'.)."kujemy li
22.08 Gwiazda siedmiu wieczozmianie. ll.50 Poradnia Rodz.in9.:W Wiad. 9.35 „Nie ma mar22.H
Demarczyk.
na. 12.05 z kraju i ze świata. ginesu". 10.05 Na wrocławskiej rów - Ewa
„Kolumbowie rocznik 20"
12.25 Melodie i rytmy. 13.00 z pięciolinU. 10.25 „Mały realtzm"
odc. i;>ow. 22.45 Muzykoterapia.
życia 'L.w. Ra dz. 13.20 Na ,;; .voj- opow. 10.45 Koncert poranJuli.a.n
23.00 Glosy poety
13.40 Więcej, lepiej,
nu.tę.
ską
ny. 12.05 z kraju 1 ze świata.
'Drzyboś.
ta.niej. 14.00 Meldunek z trasy , 12.25
12.40
Muzyka poważna.
mistrzostw śwJ.a.ta w kolarstwie (t,) Komunikaty. 12.45 (L) „o14.10 pinie hodowców i specjalistów".
szosowym w Mendris~.
TELEWIZJA
Wiersze Ho Chi Minha. 14.20 13.00 (f,,) Kalejdoskop muzyczK. M. Weber - Sonata C-dur.
ny. 13.30 (L) „Spisek przeciw
PROGRAM I
14.30 z estrad i scen operomiastu 11 • 13.40 HNa przeprawie"
wych. 15.00 Wiad. 15.05 Godzi- opow. li.OO Wlad. 14.05 Mena dla dziewcząt 1 chłopców.
lodi·e po pierwszym d.zw<ini<u.
TechnJ.ków
9.55 VI Kongres
16.00 Wiad. 16.05 Opinie ludzi 14.30 Kronika kulturalna. 14.45
18.28
(z Poznania).
Polskich
partii. 16.15 Transmisja z mi15.00 z muBłękitna sztafeta.
w kolarstw,e
Telereklama (L). 16.30 Dziennik
strzostw świata
Wl&d.
klasycznej. 16.00
zY'ki
szosowym w Mendrislo. 16.30 16.05 Znajomi z anteny. 16.45
(W). rn.40 Dla młodych wlda:ów:
18.;o (L) Aktualności tódz.kie.
Popolu•dnie z młodością.
11.00
Klub Klucznikqw; Filmowy Fe·
Mu?.yka l aktualności. 19.15 Z
(L) Relaks przy muzyce. 17.15
stiwal Smiałych (W). 18.00 „Baksięgarskiej lady. 19.30 Kompo(L) Opow. pt. „Cmen.tarny ~ść".
20.00
zytor i jego piosenki.
„Muzyczne rocznice
pro.g1ram ekonomicz·
17.35 (L)
riera" Oz.lennik. 2~.30 „Pod tropikal18.00 (L) „Przed
miesiąca".
ny (z Katowic). 18.30 Wiadomo·
nym niebem Wietnamu". 20.45
koncertem w Fliharmonlii". 18.20
ści dnia (L). 18.45 Gramy o teKronika sportowa. 21.00 „Wrze19.00 Echa dnia.
Widno.krąg.
21.30 Biozapamięta.ny".
sień
lewizor - teleturniej (WJ. 19.10
19.15 Posłuchajmy jeszcz.e raz.
grafie niezwykle - J, I. Kra19.:J.l Magazyn literacki „To 1
otwarte'• - reportaż
„Miasto
owo". 20.21 Utwór rozrY.wkowy.
(W). 19.20 Dobranoc (W). 19.30
20.25 Wiersze Zb. Jerzyny. Z0.35
Dziennik (W). 20.15 PrzemówieKompozytor tygodnia - K. Szy·
manowski - OI>era „Król Ronie ambaisadora Demo-kratycl.neJ
ger". 22.00 z kraju i ze świa
Republiki Wlebnamu z okazji
ta. 22.30 Wiad. sport. 22.33 „Ką
narodowego (W), 20.25
święta
cik Jazzowy". 22.40 „Ile waży
- słuch. 23.35 UtwoKsiężyc"
potrzasku" - film fab.
;,W
ry fortepianowe. 23.50 Wiad.
prod. a.ng. (W). 21.25 „Godz.ina
(W). :l~.30 Dziennik:
ezczerości"
PROGRAM ID
CZWARTEK, 2 WRZESNIA
PROGRAM I

weaz.ewsk:! •• 22.00 z
bera i Beethovena. 23.00 II wydan.ie d.z1enmka. 23.10 P!'zeglądy i i;>oglądy. 23.20 Wiązanka
melodii. 23.30 Rew1a pios~nek.
24.00 Wiadomości.

1

,

mijamy się z rzeczywlstc.ścią?
Czy te 25 mln m różnicy w za,
tkanin sukienkomó\v:eniach
wych nie wystawiają handlowi
i przemyslowi dwójk1 ze znai prognowwarynku
jomości
nia popytu? Czy nadrób kl są
dowooem tylko otiarnoścl? A
może również sła•bości organizacyjno-koncepcyjnej J trujnow myśleniu po now~mu.
ści
B~-ć

bym

może

się

mylę?

się

mylić.

Chciała

1. DRYLL

serwował dom Diany, żeby się dowiedzieć, co właściwie zaszło. Widział podjeżdżające auto, jak się później okazało,

zarejestrowane na nazwisko Jazona BaJ:=
tslera. Wysiadł z niego młody laluś, 7
drzwi własnym
otworzył
nonszalancją
kluczem i wszedł. Detektyw był oczy·
wiście przekonany, że mieszka w tym
domu. Ale ptaszek zaczął manipulować
przy skrzynce na listy Diany, więc zapisał na wszelki wypadek numer jego
wozu. Równocześnie drugi detektyw dał
ci dwa sygnały klaksonem.
widział, jak
człowiek
- Czy twój
nasz przyjaciel ucieka po drabince? spytał Mason.
- Nie, drabinka wychodzi na boczną
z miejsca, gdzie
niewidocz;ną
uliczkę,
A zaraz potem, jak ptaszek
parkował.
zjawiła s.ię policja
wszedł do środka,
i drugi detektyw daił ci trzy sygnały
klaksonem, po c·zym drapnął. Pierwszy 1
detektyw został sam i wklrótce miał na
karku Holcomba, który próbował go zagłupiego,
udawał
Chlopak
straszyć .
Miał
twierdził, że to zwykła ro·bótka,
z podbiltym okiem,
ślledz•ić blondymkę
gdyby wyszła z domu, i nie zwracał specja1nej uwagi na wchodzących. To bystry chłopiec, o całe niebo bystrzejszy
od Hokomba, wię<: nie dał się zagiąć.
- A ja,k ty sobie poradziłeś z Ho>lcombem?
- Zaczął przebąkiwać, że jak będę sta·
wiał opór potliicji, to on mi„. i tak da·
lej. Więc k.rew mnie zalała, obudziłem
Strach go
się i przypuści.Iem kontraitak,
rzdaje się trochę obleciał, bo poszedł jak
z.myty.
- A co ty zrobiłeś, Paul?
- No, dowiedziiawszy się o aucie Jazona Bartslera, pojechałem czym prędzej
do biura przesbudiować ra.porty ludzi
oblierwujących willę. Ws•zystko się zgadza. Pasierb Bairtslera, Ca.rl Fretch, wyjechał z domu autem, a wródł dobrze po
północy taksówką.

(Dalszy

(W).

Int.
współczucia
Wyrazy
PENCIAKO·
LADYSLAWOWI
WI, z-cy dyr. Centr. Lab.
Przem. Tk. Jedw. I Dek. w
Lodzi, z powodu śmierci

ŻONY
składają:

PRACOWNICY PRACOWNI
PROJ. PRZEDS. CLPI'JlD

W dnlq 31 sierpnia 1971 r.
członek sekcji wulkaCecilu Rze·
nizatorów przy
miosl Różnych w Lodzi
zmarł,

S. t P.

Grzyb - kolos
watą cy
grzyb
Olbrzymi
4.,5 kg znalezl.ono w tych dni.ach
w lasach kolo Mart!.gny w
SZJWadcaril. Jest to l"Zadkil rodz.aj grzyba. Znawcy tW1ert1U\,
że waga tegQ okaziu jest reko.rdowa.

LIDU MIERZYN·
głębokiego
wyrazy
powodu tragi·

Koleżance

SKIEJ,

współczucia z
cznej śmierci

SYNA

KONSTANTY
odbędzie &ię

CECHU RZEMIOSL
ROZNYCH w LODZI

ZARZĄD

Przyjaciołom, Sąsiadom, Ko1 Kolegom oraz
którzy w smut•
wszystkim,
nych I clężlcich chwilach choroby i śm!ercl
leżankom

S. t P.

i KOLEDZY
z ODDZIALU OSWIATY
ZDROWOTNEJ STACJI SA
NITARNO • EPIDEl\'10LOGICZNEJ m. LODZI oraz
z SEKCJI OSWIATY ZDRO
WOTNEJ DZIEL..VICOWYCH
STACJI SANITARNO - EPI·
DEMIOLOGICZNYCH
W dniu 91 sierpnia 1971 r.
najukochańszy Mąż 1
przeżywszy lat 47

zmarł
Tatuś,

JADWIGI
DANl'ELEWICZ
nam
I

okazali

służyli 'lPadą

czne

pierwszą

śmierci

bolesną

mojego

składa

RODZINA
30 sierpnia 1971 r. w Kutni·
cy na Helu zginął śmiercią
lat 21
przeżywszy
tragiczną,

JACEK

rewident ZPB

Im. F. Dzierżyńskiego.
Pogrzeb odbędzie się dnia
2 wrzllinla br. o godz. 16,30 z
kaplicy cmentarza rzym.-kat.
przy ul. Ogrodowej, o czym
w
pogrążeni
powiadamiają
smutku
ŻONA I SYN
W

roczni-

Męża

S. t P,

MIERZYŃSKI
student

IV

roku

UL.

Pogrzeb odbędzie się •2 września br. o godz. 17 z kaplicy
cmentarza na Zarzewie w Lo·
dzi.

RODZICE
Dnia 31 sierpnia 1971 roku
lat 65, najMąż, Ojciec
i Dziadek
wieku
zmarł, w
ukochańszy nasz

S. t P.

ALFONSA
GAWRONSKIEGO

MARIAN
SABAT

dnia 4 września 1971 roku, o
godz. 18,30 w kościele parafialnym św. Franciszka przy
Kolei Obwodowej, odprawiona

mistrz kuśnierski
Pogrzeb odbędzie się 2 wrzebr. o godz. lS,30 na
śnia
św.
rzym.-kat.
cmentarzu
o
Dolach,
na
Wincentego
czym zawiadamiamy pogrążo·
ne w glębo•kim smutku

święta

o czym zawiadamia
wych i bliskich Jego

żałobna,
życzli

pamięci

ZONA

ŻONA,

DZIECI I WNUCZI<A

c.fąg nastąpi)

łączy ze wszystkimi działami. Redaktor naczelny 325 _64 .
Redaguje kolegium. Redakcja (I wydawnictwo) - Lódt, Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „DL", Lódź I, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00
spodział
wojewódzki 341 .10.
228-32,
223-05,
z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sek.retarz odpowi~dzial.ny. li s~kretarz 204-75. Działy: miejski 341-10, 337-47, sport~wy 208-95. ekonomiczny
378-97. Dzlal Ogłoszeń 311-50. (Za treść ogłoszeń redakcja
fotoreporterzy
I
•
„Panorama
łeczny 621-60, dział listów 1 lnterwencjt 303-04 (rękop1sow nie zamówionych red . nie zwra~a). kulturalny 223-05,
Prasy 1 KslążkJ „Ruch" - Lód:t, Kopernika 53, centrala
nie odpowiada). Redakcja nocna 395-57, 395-59. Wydaje t,ódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa". Kolportaż i prenumerata: Przeds. Upowsz. terenowe
„Ruchu". Egzemplarze archiwalne „Dziennika"
Zgłoszenia prenumeraty przyjmują urzędy pocztowe I oddziały
281 •20, cena , prenumeraty: rocznie 156 zl, pólrocznie 78 zl. kwarta! nie 39 zł.
wszystkie piacówk:! „Ruchu" I poczty.
udzielają
prenumeraty
warunkach
o
informacji
Wszelkich
są do nabycia w sklepie „Ruchu", Lódź, Plot~ kawska 95.

p DtZIENNIK

ŁODZKI

nr 208 (7180)

iiklad i druk:

Prasowe

Zakłady

Graficzne RSW „Prasa",

Lódź,

ul. żwirki 17, Papier druk. łnat. 80 i•

5-~

.

S. t P.

TADEUSZ
MILSKI

cę

I•

współczucie,
pomocą, serde-

podziękowania

S. t P.

księgowy

I

w dniu

2 września br. o • godz. 16 z
kaplicy cmentarnej na Zarzewie. Wyrazy współczucia Rodiinle zmarłego składa:

KOLEŻANKI

były

I

G'AJEWSKl
Pogrzeb

składają:

zostanie msza

- Pr11:ekazałeś i tę informację sierżan
towi Hokombowi?
(40)

12.()5 z kraju i ze świata.
12.25 Koncert muzyki uniwersalnej. 13.00 Na katowickiej antenie. 15.00 Gawędy o bliskich
i znajomych. 15.10 Lwnel Long
- piosenkarz au.stralijski. 15.30
15.35
Ekspresem przez świat.
Szlachetne zdrowie. 15.50 G;elda instrumentów rozrywkowych.
obiegł
równoleżnik
17
16.15
mojego
Melodie
16.30
świat.
mJasta. 16.45 Nasi. rok 71. 17.00
Ekspresem przez świat. i7.05
z
„Pierścień
17 .JO
Quodlibet.
odc. pow.
krwawnikiem'' 17.40 Aktualności polskiej piosenki. 18.()0 Kras,noludki są na
18.30 Ekspresem przez
świecie.
18.35 Mój magnetofon.
świat.
19.00 Ksią:Oka tygodnia - „Opoo Cztiun-hia.ng, najwierwieść
niejszej z wiernych". 19.15 Po„G~een
melodyjka
wracająca
dla
19.45 Polityka
sleeves".
wszystkich. 20.00 Blues wczoraJ

I

