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są pomyślnie

RADA MINISTRÓW OCENIŁA ~{U•t,n•mJ
sytuację gospodarczą
15 bm . OO.byto s ię
nie Rady M>nis brów
lem

po.siedizez. ud'l.iaprezyrad na.ro-

przewa.dniczą.cych

diów wojewódzkich
dOWY'(:h.
Ro.zpa.trui,no kompleksowo wę
złowe
problemy
sytuacji gospodarczej
na tle rezultatów
uz~·skainych z.a 9 miesięcy
1971
r<>knl.
Za.p0ozna,no się
ze stanem
przygotowań
transportu I gospodarki energetycznej do reaJlzacJl zadań w okresie zimo-

W

ciągu

kraju

v;ym. w
IV k'Wa.iita,\e stają
prz.ed obu tymi dz.ia~a.mi gospodarki
00da'1ikowe, ,po 0 wa.ż
ne zada.n1a, wyrukają.ce z. koniecz.nO<lci
peln~o
za.spOlkojenia
potrzeb energet}"C7.no-ciepliOIWniczych ludności 1 go.spoda:rkll,
sprawineg-o WY'kona•nia
pri;ewOtZóW zboża„ ziemniaków,
l>ura·ków l opalu, a ta.kże dobrego przy•gotowa.nia się
do
pracy w zi.mle. Sprawą
nie(Dals,zy ciąg na sir. 2)

7 dni

"6 · osób zallitych

wwypadkach drogow1ch
W ciągu ostatnich 7 dni wydarzyło się na terenie całego
kraju blisko 1.100 kolizji drogowych I zderzeń, w wypadkach tych zginęło 75 osób, a 133 zosta!y .ranne, 165 wypadk.ó w bylo szczt:gólnie poważnych,
W sezonie jesiennym poruszanie się po Jezdniach wyma·
ga szczególnej ostrożnoltJ.
Plagą nos stają sJę znowu nie oświetlone - mimo ciemności - turmank:f.
,
Motocyklistoqi przypomnljmĄ te naJv;yższy cµs odstawić poJazdy tJo garażu.
W ogólnym bilansie wypadków maja niebagaą.lny udztał
także przechodnie, przelttacta)•cy ję11dlll• w miejscach niedozwolonych, 'często po pijanemu.
w związku z trwającą w całym kraju akcją repreayJnoprofilaktyczną przeciwko elementom chuligańskim I prze·
stępczym ~ wydana została także zdecydowana walka pijanym kieFowcom I przechodniom.

JlllllUlllllllffflllUUllllllllJlłllllJllllllllllJllllllllllUlllllHllllll

Irlandia Pin. 9
na progu wojny domowej •

W piąte<k dota.rly ·do Lendy- ' za,aitakowa~a gruipę brY'tY1skich
sa1perów, za.jętych operacją wynu swz.egóty
potycllki zbrojsa.dzainia j.ecLnej z dróg na g~a·
nej, · sto·czoneJ . przez oc)dz.id
n~cy
U1ste~u
i Repu1blik;i Irpo.dz.iem.nej
a!'mil republikań
la1ndlZ1k.iej.
Zaa.t.a.kowain.i odposkiej IRA z wojskami brytyj·
w ieclrlll.eLi O©niem z lekkiej i
skhm1.
Jed'nO&tka pa rtyza.ncka
c i ężkiej
bro.m maszynowej. Po
w Bile, ocenia<nej na 3-0 osób,
diwu,god.z.iruneJ poty.cz.ce IRA wycoif11.ła się z placu boju.
Bt twa nadlgra.niczna jest nl.e0

Czy na

Księżycu
odkryto

pa~ę wodną?
Naukowcy amerykańscy -zakomunikowali w
Houston, że
detektor jonów,
pozostaWiony
na Księżycu przez załogę statku
„Apollo-14",
zarejestrował
coś, co sprawia wrażenie księ.
życowego gejzera pary wodnej.
Gejzer był czynny niemal przez
12 godzin w dniu 7 marca. Jony pary wodnej są c z ąsteczka
mi nała<iowanymt i dlateg 0 detektor mógł je zarejestrować.
Zarejestrowanie tego gejzera
jest największym o<lkryciem dokonanym dotychczas przy pomocy zestawu przyrz.ądów nau.
kowych pozostawionych przez
astronautów w
rejonie
FRA
Mau ro.

+

JERZY KATARASINSKI W
artykule „Dlaczego w ·III
lidze?" zastanawia się nad
łódzką

•

+
•

+

kulturą.

KORESPONDENCJE z za·
granicy:
21.
- JOZE.F A
POTĘGI
Azji Radzieckiej,
- IWSZARDA PARADOW•
SKIEGO z Persji,
- ADAMA MARIANSKIE•
GO z Paryta,
- MARKA REGLA z Peru.
IGNACY KRASICKI pisze
o polskiej racji stanu.
Dr A. CZALBOWSKA Jest
na tropie nowotworów.
ANDRZEJ
HAl\IPEL
W
„Gawędach
o ' książkach"

w

wątpLiwie

na.j.ppw-ażniejszym

~n

cy·d-entem zbrojnym
w ostat!lfuej, ro.z.g.rywającej się ju.ż od
p0<0a1d trz.ech ia,t fa.z.ie kc>ntl.iJkbu irlaindJlJk.iego. oczekuje się,
że po·ciągnie ooa za sobą posu1nięcia
dyploma~yczine
na linii L0ondyin Du.b!Ln. Operacja o
tY'!JO.WO pa.rtY'Lanclcim
cha.r.p,!Qterz.e w o.twairtym po1u:
stamolW'i widomy znaJr., że dramatYoCZny k~ lllTlOWU się
za,ost>rzyt, pNecho.d:ząc w koleJiną fazę tnóJllita1rnej
es.kaila.cji.
I nie byiroby chyba nic di:.!.wnego,
gcty1by to pierwsze na
taik ' dużą skaJę dlzialanie podzieminych ugrupowań doprowadziło • do otwairtej wo.jiny dom-owej .
Jaik 9\'Wterozlił
w oetaitmm
p.rz.em6wien1u
premJer reglonałnego
rządJu
pólno.cnoir!a.ndzkiego, Bria1n · Fau.tkner, Uh;ter
krv;a.w i śml e)'teln.ie .
W 01k resi.e o.k~o 2 miesięcy zgtnęłow
Irla.ndii PótnocmeJ OO osób, w
bry-tyjskich.
tym 16 żobnierzy
Rów.n0oeześn.i0 e Lrlain<iia
Północ(Da.J.s,zy ciąg na i>tr. 2)

Przedstaw.iamy
iułrzeiszq

„ Panoram ę ''
jeszćze raz wraca
jemnłczej śmierci

karskiego.

+

„OSTAi'NI

do tagen. Sl-

ZOLNIERZE"

Spolkanla u premiera P. Jaroszewicza
z okazji „Unia Lqcznoiclowca"

Sekretarz stanu 4o spraw za•
granicznych Francji, de Lip.;
kowskl oświadczył, Iż Francja

Premier Piotr Jaroszewicz przyjął wczoraj, z okazji zbll·
się Dnia Z..ącznośclowca kilkunastoosobową grupę
przedstawicieli blisko 150-tysięcznej
rzeszy pracowników
łączności. W spotkaniu
z premierem uczestniczyli m. b1.
przedstawiciele przemysłu telekomunikacyjnego, który przed
kilku miesiącami przeją! resort łąi;znośct. Premier P. Jaro;
szewicz złożył wyrazy uznania I
życzenia pracownikom
łączności i nakreślił ich główne zadania na najbliższy okres.
żającego

Premier P. Jaroszewicz wska·
zal . na rolę łączności w życiu
gospodarczym kraju, a zwłasz
cza w dziedzinie usprawniania
zarządzania,
organizacji
produkcji oraz życia kulturalnego
i
społecznego.
Zagadnienie
wpływu
wykorzystywania środ
ków łączności
dla stałego usprawniania zarzqdzania gospodarką narodową
powinno być
nieustannie w centrum uwagi
kierownictwa resortu łączności .
Spr a wa dalszego, przyśpieszone
go rozwoju środków łączności
będzie
nadal przedmiotem głę·
bokiej troski i zainteresowania
kierownictwa
partii i rządu.

_____________________________________________________,__________________________________

cele realizowane

następcą

---

ł:ODZKI

Główne

środkGw łączności
§

DZIENNIK

Resort łączności , przejąwszy obecnie nadzór nad kombinatem
przemysłu teletechnicz.nego oraz
integrując I właściwie wykorzystując bazę naukowo-techniczną
własną oraz spoza resortu, ma

aktualnie •
szanse
dokonania
szybkiej modernizacji urządzeń
I przyśpieszenia
wzrostu iloś·
ciowego środków łączności.
Prezes Rady Ministrów uznał
szereg postulatów
zgłoszonych
przez delegację za słuszne i polecił
przygotowanie konkretnych
operatywnych projektów
decyzji zmierzających do rozwiązania
poruszanych w toku
dyskusji spraw.

WASZYNGTON.

Lotnictwo
dokonało kolejne·
na Demokratyczną
Republikę Wietnamu. Zbombardowano tereny położone w odległości ok. 150 km na północ
od strefy zdemilitaryzowanej.
MOSKWA. -A. Kosygin przy.
amerykańskie

go

nalotu

jął

delegację

stąpienia
dzieży.

antyreżimowe

między

Uroczystościom

z okazji 2500-lecla Persji
(nazwę
Iran
od 1935 r.) nadano ogromny rozmach. W przygotowaniach brali udział liczni architekci, dekoratorzy I arŁYś·
ci francuscy.
Głównym miejscem obchod6w uczyniono starożytni\ stoll·
cę Cesarstwa Perskiego Persepolis, ale l obecna 11tollca Teheran - przyb::ała odświętny wygląd.
Na zdjęciu: sylwetki z miniatur perskich na pn.ezro•
czystych ekranach, ustawionych na ulicach Teheranµ.
W ramach uroczystych obchod6w 2500-leeia założenia cesarstwa perskiego, odbyła się w pll\tek w Persepolis defilada
wojskowa. Przed gośtml z całego łwlata, wśród których
znajdują się monarchowie, szefowie państw I rząd6w, prze.
maszerowały oodzlaJ.y żołnierzy odzianych
w stroje z hi·
storycznych epok cesarstwa perskieg-0. W Cll\gu godziny,
barwnie odziani żołnierze za~ali go~cJ z dzieslę~a 11aj\ wał.n!ejuym; dynastiami persklJU! od cu.su talożenia cesar•
stwa przez Cyrusa Wielkiego.
przyjęto

CAT -

Mechanizacja rolnictwa

na

to publikacja o dwóch
którzy do·
piero nledaWno dowiedzieli się, że U wojna śwla·
towa dawno już została
Japończykach,

zakończona.

POZA TYM W NUMERZE:
ciekawostki,
horoskop,
,1 Parada Gwiazd" (pod reaakcJą
ANDRZEJA JOZWIAKA),
„drobiazgi"
I
wiele innych atrakcji. całość
bogato ilustrowana I
Jest więc co czytat I oglą·
dać!

JUZ -JUTRO RANO
NOWA
„PAN. OR,ĄMA",
W KIOSKACH „RUCHU"

n

pełnych „
Dostawy

-obrotach

l maszyn rolniczych będą w tym
ja.k wynika z. nieost.ateoonych Jeszcze, a1e już
dość
konkretnych ustalen
pomiędzy
resortami r()Jnic.twa
i przemysłu maszynowego, o bHsko 70 proc.
wyższe
11'
p()równaniu z wykonaniem dostaw w mini'Onej pięclola.tce.
ciągników

pięcioleciu,

Do.staiwy n.ie.k!tórych maszyn
w bieżą,cym gięcioLeciu '
nawet w ielokrotnie "'1ięk,sze ruż
w po,prz.edinim. Np. roa.sie;waczy 1 s >ewntków na.wozowych
tra.Jm.o,rowyoeh rolnictw-o otrzyma ptz.esziło siedem razy wię
cej ,
siewniików na1WOl7.owych
konnych
oraJz ścj.ną,czy zielonek „Orkain" - trzy ra.z y, ailosokomba,J.nów blLsiklo trzy ra·
zy, la·dowaozy , o.bornilka prze..
sz.lo diwa ra»t.y więcej. W;)'datbędą

Indiami a Pakistanem.

-

AF~
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noplę~ia

Pakistan oskarżył Indię,
iż
dwa ich samoloty ostrzelały · w
środę
nadgraniczne
pozycje
wojsk pakistańskich.
Natomiast Agencja PTI infor•
muje, że w ciągu ostatnich kilku dni
znacznie wzmogła się
koncentracja
wojsk pakistań
skich w Kaszmirze. Obecnie nil
granicy Pakistanu Zachodniego
z Indiami zgromadzono 10 dywizji
piechoty, 2 dywizje pancerne i
oddziały pomocnicze.
W przygranicznych miastach i wsiach
Pakistanu Zachodniego
wprowadzono
całkowite zaciemnienie. Trwa ewakuacja ludności

kandydaturę

„Salut"
program

wykonał
doświadczeń

Zakończył - sJę lot rad.decldej
stacji orbitalnej „salut". Pro,
gram doświadczeń naukowa-te.
chnlcznych w z&Jtresie wypr6bowa.nia systemaw p-okladowych
i wyposażenia pierwszego orbi·
talneg0 laboratorium naukowe•
go w długotrwałym locie kosmicznym został wykonany. 11
bm. dokona.no końcowej opera.
cji sprowadzając stację z orbity szucznego sateilty Ziemi w
gęste
warstwy atmosfery nad
oceanem · Spok-0jnym, w których spł()nęla.

•
manewrow

WIEDEN. .

Wzrost

zaakceptowałaby

ambasadora Jarri.nga na stanowisko sekretarza generalnego
ONZ. Jest to pierwsze oświad
czenie jednego z · przedstawicie·
li wielkiej czwórki .na &emat
następcy
U Thanta,

7 ofiar

mło

Ekonomiczna
współpraca
z krajami socjalistycznym!
sprzyja
rozwojowi
gospodarki austriackiej i osła
bia wpływające
na nią niesprzyJająpe czynniki geograficzne i ekonomiczne - oświadczył
w piątek minister handlu Au·
strii J. Starlbacher.
lfZYM. - Przewodniczący Izby Posłów włoskiego parlamentu, A. Pertini, po konsultacji z
przewodniczącym
senatu
A.
Fanfanim podjął decyzję o wyznaczeniu wyborów prezydenta
Republiki Włoskiej na dzień 9
grudnia br.

U Thanta?

NRP

amerykańskich

gubernatorów z przewodniczą
cym krajowej . konferencjl gubernatorów, gubernatorem stanu Missouri, Warrenem Hearnesem .
PHNOM PENH. - w Kambodży · nie
ustają
zacięte
starcia
między żołnierzami reżimu sajgońskiego
a
partyzantami
khmerskimi.
PARYZ. - Pracownicy metra
zakończyli strajk,
który trwał
10 dni.
WAi;ZYNGTON.
Departament Stanu USA
wypowiada
się
przeciwko redukcji amerykańskiego potencjału wojskowego w Europie zachodniej , uży
wając argumentów
o konieczności
w zmocnienia
obrony
J,bezpieczeństwa
narodowego".
Tezy tej
bronił
w swoim
czwartkowym wystąpieniu przed
podkomisją dl• NATO Izby Reprezentantów. podsekretarz stariu USA dis europejskich, Martin Hillenbrand.
·wASZ'YNGTON. - w· związku
z decyzjami znacjonalizowania
szeregu flnn amerykańskich w
Chfle, Waszyngton przyj ął taktykę
wyw1eranla
„pośredniej
presji" na ten kraj.
ATENY.
Wiceprezydent
USA Agnew przybywa dzl~ do
Aten z 3-dnlową wizytą oficjalną. Rząd pulkowr.ików
uwata,
że wizyta ta powinna podkreś
lić zrtacżenie Grecji dla N A:TO.
LONDYN.
Przedstawiciele
W. Brytanl! I Malty zakończyli
drugą rundę rozmów na temat
baz bryt;Yjsklch na tej wyspie
nie osiągnąwszy nadal porozu. mienia.
SEUL. - W stolicy Korei południowej, zamknięto w piątek
siedem wyższych uczelni, które zajęte zostały przez wojsko,
Aresztowano ponad 800 studentów. Przyczyną -tego były wy-

Jarring

cywilnej ze strefy przygranicznej.
lndira Gandhi oświadczyła w
czwartek, że Indie uczynią ze
swej strony wszystko,
by nie
c)opuścić do konfliktu, jednakże
powinny bY,ć gotowe do odparcia ewentualnego zagr<Yienla.
Mów~ęc
o uchodźcach pakistańskich,
I. Gandhi oświadczy
ła, Iż Indie „dźwigają ten cię
żar, ponieważ zawsze pomagały
ciemiężonym
I
tym,
którzy
walczyli o zrzucenie pęt niewolnictwa".
Według ostatnich danych, liczba uchodźców przekroczyła 9.3
miliona.
Delhi uważa, iz rozwiązanie
polityczne
problemu
Bangla
Desz musi był takie, by zadowoliło nacjonalistów wschodnio·
bengalskich,
poniewaz
tylko
wówczas miliony
uciekinierów
odważą się powrócić do Pakistanu Wschodniego i uwolnią
Indie od ciężkiego brzemienia
już teraz będącego źródłem ogromnych trudności gospodarczy ch, politycznych i społecz
nych.
Prezydent
Pakistanu Yahya
Khan powiedział z kolei,
że
choć napięcie na granicy roś
nie, można zapobiec wybuchowi
działań wojennych. Według informacji agencji zachodnich, w
Pakistanie Zachodnim działają
kola przeciwstawiające .się " u''
normowaniu stasunków z Indiami,

nie W1'Zl!'osną również dostaiwy
maszyn dJo u,prawy i zbioru
ok<>•POIWYoh 1 zbóż o.raiz
- o 50 proc. dootawy a,pa.ra.tury cilo ochiroiny roślin.
Rea.Uzacja
tych
zamderzeń,
mimie dużego. wzrootu do.staw,
nte ro121W'i.ą,że jes.z.cze w - pelrn
pr0oblemów
mechanilzacj1 nasz.eg.o r0o'ln!.ctw.a., . pr~de . wszystk.im w goopooamtwaich chło:P..
Slk!ch. Pewne o.g.ran.liczenia w
dootalW'ach
niektórych ma.szyn
są podykt01Wame z je<iinej strony stoipm.iem .rozwo.j·u
mocy
produikx:yjony'Cll prz.emY;Slu rn.aszynowego, z drugiej zaś możliiwoś.ciam~ JJnwiestycY')nymi sameg·o oo~niotwa.
W bież. ihlecLu px-z.emysl zapeWIIli rołn.Letw\2
dostawy m.
tn: 'p0onad 11l2 tys. tr~to.rów,
przeszlo
8.500
norw-oczesnych
. k0omibaj'llów BL:.o.n i stron Super,
uruiwenśa.Jinych
P1'ZYCJZep
ro.lnlicżych
w 1loś<li wlę.ksz,ej
n.i.ż oi.ągnLków, do.staiteci.neJ ilości na.rzędim
u.prą,wow:,nch,
zarówno kcm.nych ja.Ie · i trak:to.rowyich, 11 tys. sieotJ<:.a.rń polowych p!1Zycrepianyich ! zawiesz.a.nych, 20 tys. rozrzutników
do wJ1151iewu. wa1pna., 70 tY\S. ctąg
nilków I · 90 tys. k0iru1ych rozs i·ewaic.zy na.woz.ów.
rośli'll

Manewry wojskowe NATO w
NRF po<i krypt;on!mem ,Reforger lll" z udziałem żołnierzy
amerykańskich i
zachodnioniemieckich, miały wyjątkowo tr.a giczny• przebieg. 7 osób poniost0 śmierć, w tym 2 osoby cywilne. 210 żOłnierzy i 6 osób
cywilnych zostalo rannych.
Spośród 3
żołnleny
amery.
kańskich, którzy zginęli, jeden
poniósł
śmierć
przejechany
przez pojaizd gąsienicowy, drugi zatruł 1Się spalinami czołgu,
trzeci zostal porażony prądem.
Ofiary spośród osób cywilnych
to pasażer małego autobusu,
oe>trąconego przez pojazd wojskowy oraz motocyklista ziniaźdżony
przez czołg amerykań
ski.

Korespondenci
zagraniczni
W ·L OdZI
Wczoraj
przebywała
w na•
azym mie§cie grupa korespondentów zagranicznych
prasy,
radia l TV, akredytowanych w
Warszawlle.
Reprezentują
oni
wielkie agencje prasowe, dzienniki l rozgliośnle zarówno kra•
Jów socjalistycznych Jak I za·
chodnioeuropejskich. Przed po•
ludnlem korespondenci przyję
ci
zostali prz~ wiceprzewodniczącego
Prezydium RN . m.
Lodzi K. Llpczyka, który przedstawil goścJom program roz.
woju l.l>do:t, a następnie odpo·
wiadal na liczne pytania dotyczące głównie problemów budownictwa
mieszkaniowego
1komunalnego.
Po zwiedzeniu · miasta, Fabry•
ki Dom~w i Zakładów „Fa.•
ko" dziennikarze podejmowani
brll obiadem przez dyrektorow „Textllimpexu"
i „Skór·
bnpexu", a następnie obeeni
byli na pokazie mody, podczas
którego modelki
Telimeny"
zapref!!llt-owały .
najnowsze tue•
acje jesienno~zimowe. Wieczo·
rem goście obejrzeli w Teatrze
Wielkim przedstawienie „Bialowłos~j" Henryka Czyża.

„

Nagroda Nobla

wdzielzinie ekonomii
Nagroda Nobla w dzledzil'lle
ekono.mii zostala przyznana amerykańskiemu
profesorowi z
Uniwersytetu Harvadzkiego, Simonowi Kuznetsowi.
Przyznano Ją 'Zll ;,o.p art!\ :na.
empirycznych podstawach Inter·
pretację rozwoju gospodairczego,
lttóra umożliwia nowe i głębsze
po.uianie struktury· gospodarczej i społecznej oraz· 0 rocesów
rozwoj.u".
·

Koniec z kapciami w szkołach

A co zamiast?
Ministerstwo OśWiaty I SżkoLnictwa Wyższego zdecydowało się
znieść obowiązek chodzenia w S"Lkołach w
miękkim obuwiu, czyli
w popularnych kapelach. Chronion() w ten sposób szk-olne podłogi
lecz nie stopy dzieci l ml-odzieży. Blisko eo proc. uczniów ma'
'IV. ró.żneJ. formie z.nieksztalce.t:ila stóp, Zalecono 1m równocześnie
„Jun1ork1", jako obuwie profilalktyczne.
Początek r~ku wywołał zwiększone
zakupy „Junie.rek", okazało
się Jednak, ze producenci spół<iz.!elczość !Lnwatl.t dlzJk.a me są
w stanie sprostać zamówieniom.
15 bm. zwołano w ministerstwfe kicmferencję wszystkich zaintere•
so wanych produkc.J ą, z.bytem 1 · u~yWa.niem obu'Wia prof!lakitycz.hego. W myśl ustaleń, proc!iu·k c]a „Juniorek" ma osiągnąć w 1973 r
5 mln par, Wtedy dopiero można będzie egzekwować w szkołach
nakaz choozema w tym obuwiu.-. pOd warunkiem, że będzie ono
równocześnie lepsze jakościowo 1 niedrogie.
Zanim doczekamy się ·zwiększonych dostaw , Juniorek"
wart
wiedz:eć„ ze cechy obuwia profilaktycznego maJi\ bu.ty z' usztyw~
' moną pu~tą I twardą, lecz elastyczną pOdeszwą. Obuwie talcie Jest
szczegóbue zalecane dla dzieci w wiekiu od ·4 do 7 lat i Od 11 d 0 H
w okresach s:i:c;i;ególniil_ int\Ul6;ywnego .wzrostu.

=

Cel - ~sprawnienie
obsługi

rolnictw a

Wc:r:o1·aj_ odbyła $lę w Lodzi narada poświęcona omowieniu zadati
o r ganlzacJf PZPR i ZSL w usprawnianiu dz:ialalnoścl orintucJI
naradc: przybyli:
spółdzielczych w ukresie obsługi rolnictwa. Na
p~ezes NK ZSL - Stanisław Gucwa oraz. kierownik Wy<lzialu Roluczestnł·
obradach
w
Maz.uridewicz..
Eugeniusz.
n1ct-~a KC PZPR
cz.yh: I sekretaq KW PZ_P~ Jerzy Muszyński, prezes WK ZSL związków
centralnych
Tadeusz Sitek, przedst.aw1c1ele kierownictw
spóldz.ielczości wiejskiej.
W czasie dyskusjl wiele uwa. z.miany stylu pracy w wielu
g i, nie negując dotychczasowe.
5póldz.ielniach. Chodzi zwłaszcza
go doro bi<u , poswięcono mano poprawę wspóldl.iałania samowysu:pującym · w
kam entom
rządow z kierownictwami spół
organizacji spółd ziałal n ości
dzielni, o lepsze oddziaływanie
d zielczych oraz k ierunków ich
samorządu na obsługę rolników,
omawiapr z e z wyci ężania. Przy
na ksztaltowanle się prawidło
mleczarstwa
problemów
niu
wego stosunku kierownictwa I
n1eracjonalne czę
p o dkreśla n o
do
spó!dz.lelnl
pracowników
sto go~podaro w an1e mlekiem
rolników - producentów, Trzeniewykorzystywanie
In.
in.
ba też polep~zyć gospodarność
wszystk ich ubocznych produkw organizacjach spółdzielczych .
tów ()rzemy~łu mleczarsk'. ego,
zwiększyć troskę o mienie spostanowiący ch cenną paszę. Ró.
łeczne. Podkreślono konieczność
śc i ślejszej współpracy I koordy _
"".nleż w spółdzielczości ogrodn 1czeJ , mlmo wielu osiąqn i ęć nacji działania posz.czegolnych
w rozwijaniu usług
np w eksporcie - nie wszystp i ~nów
kie owoce i warzywa są wykosw1adczonych rolnikom. Organirzystywane dla lepszego zaopazacje partyjne I 0 gniwa ZSL
dotrz_enla rynku. Krytyce poddano
powinny - stwlerdzon 0 komitew :ejskich
oceny pracy
stałej
d n ałalność
konywać
radą I
służyć Im
spółdzoelni
tów członkow«k i ch , które czę~to
pomocą.
nie pr z ejawiają należytej aktywności, Stwierdzono potrzebę
W cz.asie obrad zabrali głos
St. Guc-wa oraz E. Mazurkiewicz. Miarą oceny pracy spół
dzi elczości - stwierdzi! St. Gucwa - powinno być m. in. to,
stopniu oddziałuje
w jakim
ona na rozwój produkcji rolnej
na wla<>nym terenie.
E. Mawrkiew1cz wskazał na
zasadnicze kierunki dzialania,
(Dokończenóe ze str. 1)
od których zależeć będą dalsze
postępy w rolnictwie, zwłaszcza
na z.naJdu~e s i ę na krawędz !
i
hodowi: bydła
zw i ęk szen i '!
w trz.ody
bankru-ct wa go-s podarczego.
chlewnej. wzrost pro- I
prze:n yśle i hand-lu panuje n lemięsa I mleka.
dukcii
wynosi
bez.roboc ie
?f' W n osć,
9-10 proc., w turystyce - h·JBelfa.st na.brał
telowe pu.s-tk i.
frontowego.
m ia.sta
oblicza
mieszka!obiek>tach
Sz.kody
ob:!cza
m i eśc i e
nych w w tym
506 tys. tuntów
s ię na sumę
szterhngó w. Ludnośc i brak woł
Kampan ia „n leposłuszeńdy.

la progu

wo!ny domowej

wlęceł

Mnf el narad -

Przed budownictwem Posiedzenie Rady Ministrów
stoją

trudne zadania

ś!onycll

zad.ań.

jak
azczególnych łrodowlsk,
architektów w sprawlo
clloćby
szybkiej przebudowy łrodmle
ścia, które przeclet ma się ~ta6
wizytówką Lodzi.
Poruszano także spr a wy Izb
za .s.tępczy>ch na potrzeby inwestycj" ro:z.poczynanych w przyrotlcu, zwiększenia tempa
szłym
przygotowywania pl11.ców budowy, zapewnienia lódzkiemu budownictwu odpowiedniej lioScl
technicznego i uzupeł
sprzętu
nienia stanu liczbowego załóg
W załatwianiu
budowlanych,
wszystkich tych spraw potrzeba
jednak energii w działaniu, w
mniej
myśl słusznej zasady narad, więcej konkretnych czynów.

Na \\~2:orajo3 zym po.siedzeMu
Egze.ku.tywy KL PZPR ZW·rocono w.lęc bacz.n21 uwa.gę na sposoby wy!I'u.gowanla dotąd v;y.
bardz.o
s t ępują-cych prze.szkód,
sub iekt~· wnej.
nabUry
często
brakow
Doty-czy to l!Wła.szcza
11wlązanych z do-kumentacją zarówno prawną, ja<k I techn~
cz.ną. Potrzeba tu z jednei strony w l ększeg-o w -ecydo-wa,nta w
d·z!aJaniu Rady Narodowej, U·
proszczenia postępowania i kon
sekwencji w rea-l! z11·cjl podję
tych decy>zjl. z drug iej zaś eg>. ekwowa1nóa od biur projek-.
U•dz.!alu w
większego
tO'\vyoeh
spraw
pilnych
roz'W"iązywan i.u
opomocy
Konkretnej
Lodz'..
należy takte od po·
czekiwać

e

ZJ-ed.noczontt ,.,prz-eslilldiują pospra.wę do.starczen ia
nownie'•
Izraelowi bojo.wy·ch samola.tów
„Phantom F-4".
odrz;utoow~·ch
s lę s.prz.eda-nla
doma.ga
Ii,rael
ich o-dr-zutowców.
tak
mu

Atrakcyjne towary na rynek

najroz.ma.itsz.ych
Na skutek
ak.cji Izraela w kolach ameryKongresu , 76 sena·
kańskiego
do obydwu
to rów nal-eżących
pa•rbii pa<piera rezo.\ucję d<Jtydosta-w y sa.mo•l otów . W
cza.cą
toku ro.zmów z Roge·rsem . Eba.n
m ial użyć metod sz.a-ntażu; po
pLer-wsze, powoływał s i ę na zaradz.!ecwa>rtą w ko.mu·nhlcacie
o.publlko11.·anym
ko-eg lpskLm
po wbz.ycie prezY'denta Sadata
U;doziela.nla nadal prz~z
ob i~tr>Jcę
po
pomocy EgJp-to.wl,
ZSRR
wtóre, szachował Rogersa stanowislciem . jakie za.jmie tz.rael
.,debaty ch iń
poocz.a.s t?Jw.
skiieJ". W kołach dyp\omatyczny>ch w Was-zyngto.nle mów.i się
te E:z.rael uza.\e-żnla
w~ratnie.
po.prurcie dla a.merykańsk'iej reza-trzy.
p.rzewidu.jącej
zohicjl.
w
cza·n~ajszekowców
ma.ni e
ONZ, od do.s.ta>Wy samolotów
„Pha.nte>m". Wreszcie Eban grozil też możliwo.ścią wz.no.w:enla
<tziala ń woj ervnyich na Bl!sk.im
Wschodz,ie.

rynek at ra.kcyjnym asortymenJest nim nowy r<>dzaj
tem .
ko.sz.u.l z kolorowej
modnych
wle>:>kiej I angielskiej dLJa,niny
pastelonon-iron, o p i ęknym
wym wybarwieniu. Estety>cznym
walorom kos?;u!, szytych w na.J ·
modniejszych wzo•a-ch, towarzy.
zaJety użytkowe.
s zą wyso.kie
Keos>r.u>Le te bowiem są łatwe
do pran ia w domu ora.z nit'
prasowania.
wymaga.ją
tys.
UO
Llóści
Z ogól.nej
zalocga
ja•kte
k-psz.uJ.,
szbuk
„ Wólczam.ki" wyprodukuje do
końca tego roku. pierwsza tch
pa.rtia 5 tys. sz.tuk przekaza,na
ju.ż z.ostała do ha.nd!u. W glo·
balnej wielkości ilościowej nowege>. ko·si:;ulo.wego a.so!'t~•me-n
tu „Wólc1.am-kl" mieści się 40
t~"S. s-ztu1k ko.szui. które załoga
oo•• a '10Wila t\"Y'Orod>ukować dodatkrm·o w ramach :r;obowiązań
przed;z.jaZ'dow)>"('h.

z
większymi przejaśnieniami. Mo·
żllwe opady deszczu lub de!!z·
czu ze śniegiem. Temperatura
minimalna minus 2 st„ maksymalna plus 7. Wiatry umlarko·
wane, północne. Jutro zachmumożliwe
rzenie umiarkowane,
przelotne opady. Chłodno. W
nocy przymrozki.
zachód słońca o godz.
Dziś
16.4~. jutro wschód o 6.09.
Florentyny I
(Dzi~ imieniny
Gerarda).
zachmurzenie

dute,

1

łO

35ł , 2

Zakończenie

woinv tekstylne;
Zawarciem w . piątek porozumienia ograniczającego eksport
japońskich wyrobów włókienni
czych do Stanów Zjednoczonych. zakończy! się t!'Wający od
trzech lat spór między obu
krajami. W zamian za zgodę
na ograniczenie eksportu swych
do
włókienniczych
wyrobów
Stanów Zjednoczonych, Japonia
uzyskała zniesienie w stosunku
do tych wyrobów 10-procentowego doda.tku do o.płat celnych.

p<>myślnle.

Następu

z.god.n ie

VIII Plenum

osób.
Liczba doktorów nauk zwii:kuyla się w tym czasie z 10,9
tys. do 23.6 tys„ a kandyda.
tów nat•k: - z 98,3 tys. do 224,5
tys.
Tytuły naukowe członka akademii, członka - korespondenta i profesora miało w 1960 r.
9.900 osób a w 1970 roku L8.100 osób, docenta odpowiednio: 36.2 tys. I 68 6 tys„ starszego pracownika naukowego 20,3
tys. I 39 tys„ młodszego pra·
"ownlka naukowego oraz asy.
1tenta - 26,7 tys. I 48,8 tys.
Najwięcej naulcowców zajmuje
naukami technicznym!
się
409,470 osób w 1970 r. Następnie
dzledl.lny Jak nauki
i dą takle
ekono·
fizycmo-matematyczne,
filologia,
medycyna,
mlczne,
chemia, biologia 1 rolnictwo.

•

czwa•rbkowego spot·
PodC'z.a.ocenia s : ę . te stra.ty
ka1nla z ministrem spra·w za·
zam.1eszek
po nies ie>ne ws ku tek
Ebanem
Iz.ra-ela.
graniczcnych
terroryzamachów
i
ych
uliczn
sta.nu
sekretarz
amerykański
około łO
wynoszą
sty cznych
Sta.ny
Rogers
slA.erlingów.
tu.ntów
__:..:.:_.:..,
_ _ _..:_:.:..__te
_;,_ _ _C>Ś\\'iadczyl,
_______
____
_____
_matonów

Dz!A

a pod koniec

sytuację

z decyzja.mi VII l
KC PZPR. i:;naczna POP't'a.wa waru•nków byto·
wy>eh społeczeństwa. Prz~śpie
wzrostu
sreniu uległo tempo
plac reaJny~h ora.z dochodów
L'tl<l.ności r<>ln-ie>zej. Zja•wi&ku tern u towarzyszy umacnianie sii:
równowagi rynkowej I fina.n·
Cz.ynni1k iem o podsta.
sowej.
wowym z.nacze.niu dlla dałsze
go pogłęb i ania tego ko-rzystnege> procesu jest W1Zrost podaży
poozu kil\va.ny.ch na rynku tow a·
rów i u.sług, Nadal utrzymuje
dynamika sprzedasię wysoika
ży deta-iic z;nej towarów.
gospodarka mu·
Poimim.o iż
dużego wysLtku
dMo.na>Ć
siała
na rzecz zwięks-zen i a importu
dla popra·WY zao-patrzenla rynw
os iągnięte
ku, to je<ina.k
handlu z,agra.nicznym w~·n tkl za
3 kwartały są Lepsz,e od planowanych.
stwierdziła,
Rada Ministrów
ie ogólnie pomyślna sytuacja
nie może przesłaniać występu
jących nadal w dzia1aln~ści ~o
spodarczej szeregu nap1ęc l zJa·
negatyw·
wisk o cllarakterze
nym. Niedostateczna j~st tros.ka
niektórych producentow o ia·
kość i nowoczesność artykułów
a
wytwarzanych dla rynku,
asortyo wzbogacanie
także
niedopuszza
Uznano
mentu.
tolerowanie wadliwości
czalne
szeregu towarów. Zobowiąz.ano
zainteresowanych ministrów do
opracowania programu poprawy sytuacji w tej dziedzinie.
zwrócono uwagę, że w szeregu zjednoczeń I przedsiębiorstw
się
kształtują
niekorzystnie
podstawowe relacje ekonomiczne, co wyraża się w szybszym
od wzrostu produkcji, wzroście
funduszu płac.
Rada Ministrów powzięli. sze·
konkretnych postanowień
reg
produkcji rynkodotyczących
wej, prawldlo,,..ego kształtowa
nia relacji ekonomlcznych, handlu zagranicznego oraz dalszej
poprawy procesu Inwestycyjne·
na kluczowych
go, zwłaszcza
obiektach.
W kolelnym punkcie -porząd·
Rada Ministrów
ku dziennego
lnformacli ministra
wysłuchała
- Franciwewnętrznych
spraw
szka Szlachcica o stanie bezpieczeństwa I porządku publicznego w kraju. Rada Ministrów ocenlla pozytywnie dotychczasowe wysllki resortu spraw wewnętrznych w dziedzinie ochro·
ny ładu I porządku publiczne·
go. Rada Ministrów zobowiąza·
ministra spraw wewnętrzla

je,

tys, osób,
1970 r. - 927 .709

11180 r. wynosiJa

'1

zmana z wysokiego stat'ldardu
swych wyrobów łódzka „Wólznów wU10>gaci nas z
czanka"

ałizowane

w ZSRR

W ciągu ostatn iego dziesięcio
lecia licźba pracown ików naukowych w Związku Radzieckim
wzrosła o 160 proc. W końcu

a.ktua•lną

Ocenia·jąc

i wynhl<ll os i ągn.ię·
te w ciąg·u 9 miesięcy br. Raże
da Ministrów stw!erdziJa,
cele społeczno-gospo·
główne
darczego rozwoju kraju są re·
gospoda.rczą

Ponad 900 iysi~~y
pracowników naukowych

• •
• kunow
nawet w asnych opie

Lącz n l e

11-ktywnych
nych do dalszych
(D<>kończelllie ze str. 1)
na rzecz systematycz•
działań
ZJWykJe l.!ltotną jest stworzenie
umacniania dyscypliny,
nego
i energetYk'l
przez tra.ns,po!!'t
zapobiegania I zwalczania prze·
waru111ków za.loC>d•powllednich
wzmoi.enia ochrony
stępczoścl,
ąza·
z.obowl
gom realizującym
życia. spokoju I mienia obywa·
nla produkcyjne podjęte w raspołecznego.
mienia
oraz
tell
ma.eh cz~"nu zjazdowego. WyMinistrów rozpatrzyła
Rad<i
Ln!ormacj i
również
stuchaino
przewodniczącym!
z
wspólnie
mii.ntstra ha.nc:LLu wewnętrr..nego
rad
prezydiów wojewódzkich
o stanie zao.pa·t•zenia ludności
narodowych zagadnienie prawi·
w o.pal na sezo.n jesi enno-z!·
konI
kształtowania
dłowego
mowy 1971/72, przy czym podjednostko·
przeciętnych
troli
dz.ledzLnie
że w tej
kreślo-no,
wych cen w budownictwie m1e•
wydatna poprawa w
nastąipi
szkanlowym.
z rokiem ublegpo.równaniu
lym. Już obeonie wzroot zapasów węgla w s!eel ha.ncUowej • - - - - - - - - - - - - - - - to.n.
si ęga 806 tys.

Inwestycyjne w Lodzi,
Jeśli w roku przyszłym zadania
zarówno w odniesieniu do planu centralnego, jak 1 terenowego, wzrastają o 26,~ proc., to nie możemy sobie da·
lej pozwolić na metody pracy, których rezultatem jakze
tzw. pośllLgi, Jako że grożą one spiętrzenic1n
są
często
robót w Jednym okres!• lub nawet niewykonaniem okre-

I zraeI szanI OZUJ e

~~~et c~"~igo;~glo.n~~~~-~~plil~
sum-: blisko 460 tys. tuntów .

czvnów

I
j

Oduiolani e

środków ostrożności
zostaly odwszelkie rygory sanltar•
ne, wydane w związku z przypadk!ern lotu samolotem PLI.
Lot obywatela NRF - chorego
na cholerę.
W Polsce ni& zanotowano tadnego przypadku· zachorowania
na cholerę. .
Z dniem 12 bm.

wołane

Wcze>raj na drogach woj. łÓ•
dzkiego zanotowano kilka poważnych wypadków. 5 poważnie
poszkodowanych osób zostało
umieszczonych w szpitalach w
Lodz.i I województwie.
Oto szczegóły: i. W Piotrkowie kler<>wca „Sana" Jan P.
Ch. i. W
Bronisławę
potrąci!
Wierzbnie pow. Lódż, kierowca
„Nysy" Stanisław K. najechał
na Izabelę o . .t. Ciężkich obra.,stara"
pasażer
doznał
żeń
Stanisław K. wskutek zderzenia
samochodu, w którym jechał z
przeciwnej
z
nadjeżdżającą
Wypadek
ciężarówką.
strony
Ksawerowie
miejsce w
miał
pod Lodzią. i. W Kutnie na
Marianprześciu dla piestych
na P. została pntrącona prze:-:
c i ężarówkę

„Ził"

prowadzoną

przez Romana P. i. W Wieluniu Marla P. została potr•cona.
prowadzon~
przez. clężaróWkę
przez Lecha s.
Poszkodowani piesi wykazali
7.bYt małą oi>trożność przy prze.
chodzeniu jezdni.
W Lod2:! wydarzyło się we-to.
raj 40 wypadków drogowych.
12.15 na
M. !n. o godz.
•
Zgierskiej przy Teresy, zderz:y.
.z
ly się dwa „stary". Jeden
0 asażerów sią.nlsław G. {.Piwna
12.) zoMat um\est.c-Lony w &tip\•
Na Pabianicklel 111
ta\u.
kierowca , Stara" lR 4428 z:de·
rzyl slę z tramwajem 28/1.
Ciężkie obrażenia odniósł pasasamochodu Eugenius.z. G.
żer
(Rolnicza 10).
• Swiadkow!e potrącenia kobiety przez „Syrenę" - wczoraj
ok. godz. 8, na Zeromskle!le>
110 - proszeni są o zglosr.enie
s'.ę do WKRO MO Wł. Bytomskiej 60 p. lT lub tel. 677-22
w. 256.

+

* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
Partacze
Łódź -Wojew ództwo Helenów czeka na modernizację toru

* SPORT *

SPORT

*

SPORT

na ringa w Karsznica ch
17 bm. o godz.
sali kina ZZK w Karsz·
nicach - staraniem trenera I
sportowego mlejsco·
działacza
weJ Olimpii p. Tadeusza Pogo·
niedzielę,

W

12 w

Pelrosjaa - fjscher
2,5:2,5 pkl.
Podobme jak I dwie poprzednie partie, również i piąta gra
preten·
firYalowego pojedynku
dentów do gry o suchowe 1mstrzostwo św i ata pomiędzy arcymistrzarrti Petrosjanem (ZSRR>
przyniosła
! Fischerem (USA)
remis. Białymi grai Fischer. w
36 posunięciu Petrosjan zaproponował remis, jego przeciwmk
nie przyjął tej propozycji, jed·
nak po czterech następnych ruchach Amerykanin sam zapro·
ponowa! wynik remisowy. Stan
meczu 2,5 :2,5 pkt.
Szósta partia rozgrywana bę•
dzie 17 bm.

Dzieci mogą pływać
Ognisko TKKF „Osiedle Mło
dych" komunikuje, że przyjmo·
wene są zapisy na naukę pły
wania dla; dzieci , młodzieży I
dorosłych. Nauka pływania Od·
na basenll'!
bywać się będzie
SKS „start" przy ul. Teres_y w
każdą 'niedzielę w godzinach od
godz. 14.60 do 15.00.
Zapisy przyjmowane są na
rozpoczęciem.
przed
miE>jscu
nauki pływania. Potrzebne aa
lekarskie.
za~wladczenia
z inicjatywy wspomnianego
powinni
skorzystać
ogniska
przede wszystkim rodzice tych
dziec( lmóre j eSZiOze nie umie·
ją

pływać.

- odbędzie się mecz
bokserski juniorów reprezenta·
cjj Lodzi i województwa łódz·
l<iego.
;soks w Karsznicach cieszy się
popularnością.
większą
coraz
Należy spodziewać się, że spot·
kanie to obudzi duże zainteresię
zapełni
sowanie I sala
szczelnie kibicami sportu pieś
ciarsklego.
tego rodzaju
Organizowanie
spotkań dla juniorów jest jak
najbardziej wskazane. Otaczanie
unio.rów daje
op'ie· ką j1
nal~żytą
nam w . pewnym sensie gwaran·
W2:rostu poziomu sportowecję
go. W niedalekiej przyszłości
niejeden z dzisiejszych
może
juniorów zasil! az:ereei naszych
(n)
drużyn ligowych. ·
rzelsklęgo

Szczvpiorniśc1

.vrafq w

Anilany

Gdańska

okazji ebchodów 25-leela
gdańskiej Spójni w mieście tym
rozpoczyna się dzisiaj turniej
pierw·
zespołów
ręcznej
ptłkl
zawodach
W
szol!gowych.
ud:r;ial
gospodarzy
oprócz
beniaminek ekstrawezmą klasy Lechia Gdańsk oraz łódz·
ka Anilana.
Z

Lodzian!e wyjechali do Gdań·
skła~ie,
ska w osłabionym
bez kontuzjowanycb Krygiera l
(s)
w achowicza.
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W Polsce posiadamy w nastę kich - plus Kierzkowski. Trze· ml. Tor w Helenowie powinien
wykorzystany
należycie
być
stworzyć
kolarzom
tym
ba
miastach tory kolar·
warunki przez naszych przyszłych olimnajlepsze
możliwie
skie: w Szczecinie, KaJiszu,, Ży
1 pijczyków. Trenować i starto•
treningów
rardowie, Włocławku, Radomju, przeprowadzania
a we Wrocławiu i Warszawie umożliwić Im wiele startów z wać powinni oni przede wszy·
(n)
sllnyml kolarzami zagraniczny- s.tkim w Lodzi.
dobiega końca budowa, z tym,
Warszawa otrzymuje n o w y · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - że
tor, a wrocławski zostaje rozbudowany.
Co jest z najstarszym torem
kolarskim w Polsce w Heleno·
pujących

Potrzebni kandydaci na płetwonurków

wie?

Tor ten wymaga: zadaszenia,
zradiofonizowania i silniejszego
Jak również doprowadzenia do idealnego stanu
sanitarwszystkich urządzeń
nych.
problemem
Najważniejszym
jest konieczność zadaszenia naobiekpołożonego
szego pięknie
Warto przy sposobności
tu.
wszystkie wyże
nadmienić,
mienione tory przeszły okres
He·
w
modernizacji I tor
lenow!e jest najbardziej z nich
Zdawszystkich zaniedbany.
niem przedstawiciela GKKFiT,
który bawiąc ostatnio w Lodzt
tor w Helenoże
powiedział,
wie jeżeli nie ulegnie kapitalni.zdany JJOstanle
remontowi
mu
na własną laskę. W oświadcze
niu tym kryje się poważne zana nie
polegające
strzeżenie
przydzielaniu Lodzi centralnych
I

międzynarodowych

szą

świecie
całym
popularnością,

Zwycięstwo

polskich bokserów

wyścigów

kolarskich.
Jakoby w

najbliższych dniach
Lodzi
do
przyjechać
sportowładz
przedstawiciele
wych z Warszawy, celem odbycia konferencji związanej z
modernizacją toru w Helenowie.
ma zapaść przychylna
Jeżeli
decyzja w sprawie wszczęcia
prac związanych z budową teto
go obiektu sportowego
trzeba tak zaplanować, żeby
nie stracić ani jednego tygodnia sezonu. Będzie to bowiem
sezon przygotowawczy do startu w Monachium. Jak motna
na
z Lodzi
wnioskować Olimpiadę wybiera się 90 proc.
Słowem
naszej reprezentacji.
b~dą to kolarze z klubów lódi·

podwodne cieszy s l q . - - - - - - - - - - - - - - - coraz wlęk·
wa,!czy! brocząc krwią.
a łódzcy
płetwonurkowie znani są nawet
Operacja, która Właściwie jest
ze
kraju
granicami
poza
zabiegiem k<>smetycznym zosta·
swoich wysokich umiejętności.
Dziwne.
zrobiona.
źle
la
naprzeciw zapoWychodząc
nie
T<>mczyka
spra,wą
że
PBZCH
przy
trzebowaniu,
zatnte·
stosowne
z:a
uważa!
poLóc!ri
„Chemobudo.wa" Bokserska rep1·ezentacja Pold1'
p.
PZB
alę leka,rz
resowac
wstał Klub Podwodny PTT·K.
ski, która przed dwoma dniami
Z. Moskwa i że n.'kOJll.U z dyg·
Klub przyjmuje zapisy chęt
Glasgow Szkocję,
w
pokonała
do
przyulo
n.ie
PZB
ta,rz11
i
n
nych do uprawiania pływaola
spotkała się 15 bm. w Dubli·
turo1'11
mistrze.
żeby
głowy,
poniekażdy
podwodnego w
nie z reprezentacją Irlandii. Po
akierowac do prof. dr J. Bar·
działek od godz. 20.45 na base·
zaciętych i emocjonują
bardzo
wy·
wzg!ęd<ni.e
Łodzi
do
dacha
nie Startu przy ul. Teresy 56.
cych waurnch, stojących na doadrie
Polanicy.
do
go
słać
Do maja 1972 r. odbywać się
wygrali
mecz
poziomie.
brym
pla·
operacji
szp ital
istnieje
szkolenie praktyczne I
będzie
Polacy 12 :10. Wyniki (na pierw( Prubvwlll w n>m
stycznych.
egza- szym
zakończone
teoretyczne
miejscu Polacy). w wa- m. !n. J. Ktaej).
przyjęcia
Warunkiem
mmem.
papierowej Różek wygrał
dze
Trud>no jest przewldirf.eć jaki
jest dobry stan zdrowia, umie· 2:1 z Halowem, w muszej Blal żyński wypunktował brązowego bi:dzie dalszy !os kariery• spor•
pływania
dobrego
Jętnosć
towej Tomczyka. l..u:k brw-icwy
ukończenie 18 lat. Dla mlodzieMcLau· źle zoperowany mote za, kat·
medalistę z Madrytu zy do lat 18 (potrzebna zgoda
Kokoszka dym razem odzywać się t w
koguciej
w
ghlina,
zostanie
utworzona
rodziców),
przegrał w 3 starciu przez tko
bokser
konsekwencji kc>niuzjl,
specjalna szkółka, dla której
z Ma· może być od razu cdeslany do
brązowym medalistą
przewidziano nawet 2-tygodnio- zdrytu
- Dowlingiem, w piór- rogu przegrywając zgodnie i
wy obóz.
kowej - Go~fryd uległ 1 :2 B. międzynarodowym!
przep11ami
McCartyhy'emu. w lekkiej
- walkowerem.
z Na·
przegrał
Lewandowski
ratowo;ć
Tomczyka
Trzeba
silem, w lekkopólśrednlej
pók i jest czas. N i e WOl>no k<m·
uległ Montague,
Pierwlenleclci
Tom•
zlekceważyć.
tej
tuzjl
w półśredniej I - Sobczak wy· czyk. jest r>rzec ; eż na-szq w!elktJ
punktował Rogersa, w półśred
Hokej. LKS - podhale Nowy
(11)
•
ką.
~
.
na<tzteją ol!mnii
McGahon otrzymał
niej II Targ, I Jiga, godz. 18 w Pałacu
Sportowym.
punkty walkowerem, ponieważ
na walkę
Stoc2:·
Zgierz
lekarz nie zezwolil
Włókniarz
kontuzjowanemu Wosikowi, w
niowiec, II Jiga, godz. 20.45 w
Zakrzewski
lekkośredniej
Pałacu Sportowym.
Gimnastyka artystyczna. Ogól·
znokautował w II rundzie HaJ'tl·bro roz-e~ra•n.e 1JQ4ta.ną Ra,j.
resmana , w średniej Stachursl<i
no.po1";ok ie z.ruwooy w kil. m!do we Mi-st r,.ostwa Motocy.ltlo\I.~
wygrał przez k.o. w II starciu
stir2Kl·w>sikiej 1 I , llod'Z, 16, .'-1.
• Ok r ęg•u Lócl>z.kiego.
Un ii 2.
z G. McCarthy'em II, w pół
Im.p~ez.ę organi-zuJe SKM-LOK
Piłka nożna. Włókniarz II L.
Gortat wygrał z Kerciężkiej
w La-dz~ . Zbió!'ka za wo-d'llJ.ków
(poddanie
- LKS Il, Jlga okręgowa , go·
rem w II starciu
o !!Od•z. 9 przy klra.ńcówce llJU·
pr:r;ez 1ek14pdantah
dzina l5, ul. Kiliriskiego 188,
tobu>!lu nir &a p-rr.y 1.111. Dubodl.
Pływanie

na

oświetlenia,

ml•
bcksersklch
czasie
W
Polskt w Ka,towlcach
strzostw
Tom.czy·
R.
mistrzowi Europy
W11·
koWi pęki t.u.k brwio.wy.
cLawa/.o-by się, że )est to częste
do
latwa
bardzo
I
spotykana
R.
Niestety,
zagojenia rMta.
„kurować"
zaczęto
Tomczyka
w jego rod,zinnym miasteczku,
Bo!eslawcu. Oka,rnje się, że t!e
Powstala gru.ba
zszyto skórę.
bruzda,.
czasi.e meczu Polska
W
Szkocja odezwata, się ntby ztt·
trry
gojono. kontuzja i przez
Europy i Polski
rundy mistrz

mają

Dzisiejsz e
i1Uprezu

Motocykliści

I

na start

Tak jak to zapowiadaliśmy w
tygodniu, zamieszczamy
dzisiaj kolejny „Raport Tygod·
nia" z realizacji nle~órych Inwestycji, wchodzących w ski.ad
Prog'ramu Ro„woju I Modernizacji Lodzi w latach 1971-1975. Za·
trzymamy się dzisiaj , na spra·
wach
związanych '
z
budownictwem mieszkaniow.v m.
ubiegłym

Chociaż minęła już polowa pa"żdziernlka, spółdziel
czość mies zkaniowa w odróżnieniu od lat poprzednich p1·zejęla zaledwie iO proc. zaplanowanych· na ten
rok izb. W ciągu minionych dni odebrała tylko 150
Izb w bloku nr l przy ul. Matejki 1 bloku nr 108 na Zarze·
wie. I jeden i drugi blok - wykonawcy zgłosili do odbioru
w końcu września. Niestety, ze względu na ich jakość, komisja odbioru nie podpisała wówczas protokółu. Ze zgloszo·
nych we wrześniu, a do tej pory jeszcze przez spóldzielczl'
komisje nie odebranych, stoją ll·kondygnacyjuy blok nr 325
na Teofilowie, blok 15 na Obywatelskiej i blok 234 na Zu•
bardzlu.
.

*

W miejscu, gdzll' ma stanąć pierwszy wieżowiec-gł·
gant Sródmiejskiej Dzielnicy l\lieszkanlowej, · ogląda·
llśmy wczoraJ zalany wodą deszczową wykop pod
część środkowego segmentu pierwszego domu. Dodajmy do tego, że kopać dalej nie można, bo okazało się,
że biegną tamtędy rury kanalizacyjne, które należy usunąć.
Czy roboty związPne z usunięciem owej kolizji zostaJy ko·
muś zlecone wykonawca nie wie. Wieżowiec ma się skla·
dać z trzech segmentów do siebie przylegających. Na raził'
mamy dziurę pod środkowy segment I trwające prace za·
logi LPRI nad usunięclP.m kolizji cieplnej pod segment drugi. Segment trzeci (wykop) nie znajduje się w tegorocznym
planie. Wykonawca dysponuje ponadto tylko dokumentacją
na tzw. lawę fundamentową - czyli to, co ma się znajdo•

*

wać

pod piwnicami. Wczoraj tak, jak I w całym tygodniu
kilku pracowników LPBM nr 1 buaowało zaplecze, magazy·
ny i drogi dojazdowe na potrzeby budowy.
Załoga

LPRI pracuje nad uzbrajaniem w siec! kanalizacyjna, deszczową, sanitarną,
wodną
I cieplną
przyszłego stutysięcznego osiedla na Retkinl.
Chodzi o tzw. zadanie I obejmujące rejon ulic
B1·atyslawskiej, Koczaskiego i Zagrodniki
przewidziany
pod montaż pierwszych domów z prefabrykatów z budowa·
nej Fabryki Domów.

*

części

LPRI narzeka na brak rozwiązania systemu uzbrojenia dla
ul. Oszczepowej. Konieczne w tym celu podkłady geodezyjne, które miały być już w sierpniu, jeszcze nie są gotowe.
Warunkują one rozpoczęcie projektowania cl11gu ciepłowni·
czego na tzw. „zadanie ll" Retklnl. Po to, by domy tam
zbudowane mogły zostać ogrzane w sezonie 1972~73, LPBI
powinno przystąpić do wykopów Już w listopadzie br. A
tymczasem nie ma Jeszcze projektu„.
Jedna z pracowni „Mlastoprojektu" rozwija aktnalnie metod-: inż. inż. Piechotków,
projekt
zwany
w-10, przystosowując ją do łódzkich potrzeb miesz·
kaniowych. Mieszkanie l\1-3 wedłuf: tego projektu, to
45 5 m kw. powlerzclml (do tej pory M-3 w łódzkich pro·
Jektach wynosiło 38 m kw.). Mieszkanie to ma kucl\nlę po·
nad 7 m kw. wydzielone w.c. z łazienki, wygodny przedpokój I dwa pokoJP., z którego większy prze~racza 15 m kw.
Do końca roku zostanie ukończona 'dokumentBf.Ja· · domu
prototypowego w metodzie W·70, o wysokości 11 kondygna·
cJi.
·
·
·
·
·
'
Dzlękujem:!' naszym Czytelnikom za listy w sprawie Raportu Tygodnia. · Prosimy raczej o wskazy\van1e nam na
konkretne wypadki 1 ewentualnie na tym tle - o ogólne
rozważania. Prosimy także o nie pisanie listów anonlmo·
wych. Dyskrecję zal'eW'!iam~"

*

W RAMACH NASZEJ AKCJI
„ZAS'l'ANOWMY
SIĘ"
W
Z KOLEJNY •VI PY •
TANIEM
TYGODNIA
PT.
„CZY USLUGI NA FUCHł;'/"
WCZORAJ
ZAPROSILISl\1Y
DO REDAKCJI KIEROWNIKA
WYDZIALU
PRZEMYSLU I
USLUG PREZ. RN M. LC~pz1
- MGR INZ. L. NICERSKIEGO, PREZESA
LODZKIEGO
ZWIĄZKU
SPOLDZIELNI
PRACY J. SWITONIAKA,
DYREKTORA ZJEDNOCZE!'IIA
PRZEDSIĘBIORSTW
PANSTWOWEGO
PRZEMYSLU
TERENOWEGO MGR
L.
BARSKIEGO I
DYREKTORA
IZBY
RZEMIESLNICZEJ
S.
MICHALSKIEGO
I
W
TRAKCIE KILKUGODZINNEJ
DYSKUSJI
7.ASTANAWJALJ'SMY
SIĘ WSPÓLNIĘ NAD
SVTUAC,JĄ
JAKA OBECNIE
SIĘ
WYTWORZYLĄ W
TE.J
JAKZE WAŻNF..J DZIEDZINIE
ZYCIA MIASTA.
;t;WIĄZKU

Działalność
mieszkańców

usługowa na rzecz
prowadzona przez
terenowy, spóldziel·
czość 1 rzemiosło rozwija
się
nierównomiernie,
czego
naj·
lepszym dowodem Jest fakt, że
w śródmieściu
na 18,1 proc.
całej
ludności m. Lodzi
przy.
pada aż ponad 31 proc. ogółu
powierzchni uslugowej.
Prawie we wszystkich dzielnicach mieszkaniowych wysv:puje w szeregu branż niedo·
statek usług. Wiadomo, że budownictwo
mieszkaniowe w:yprzedza
rozwój sieci punktów
usługowych. Również mimo dynamicznego
rozwoju usług w
latach 1965-70 w bran:bach: stolarsko-tapicerskiej, dziewiarskiej
czy pralniczej - nadal nle zaspokaja się p«>trzeb w tym za·
kresie. Rzeczą charakterystyczną w Lodzi,
która. niestety,
pod względem
rozwoju usług
zajmuje po Wrocławiu
przedostatnie miejsce w kraju wśród
miast w:vdzi.ele>nych.
najwięk·
nym
powodzeniem cieszą się
usługi
odzieżowe
I obuwnicze.
W dalszym ciągu pilną sprawą jest
rozsz...rzenie zakresu
usług
w branżach krawieckiej
(damska 1 dziecięca), dziewiarskiej, m«>toryzacyjnej,
napraw
zmechanizowanego sprzętu go·
spodatrstwa domo.wego oraz po·
szerzenia usług prałnlczych.
L6dt nl-e może się dotlzekać
typowo ekspresowych punktów
usługowych, w których na po·
czekaniu można by oddać do
naprawy
odzlet, wyprasowa~
spodn\e czy tet wszyć zamek
blyskawic?.ny.
To s" bowiem
uslugi drobne, których wykonanie nie kalkuluje się punktom usługowym. Co gorsza o
czym
syęnallzowall
nam
Czyielnlcy - częściej opłaca się
zledć roboty np. malarskie na
tr.w. „fuchę" mimo, że nie ma
się
wówczas żadnej gwarancJl,
ale za to usługa będzie Wyko·
nll.na nybko 1 o wiele taniej„.
Osobny problem - nie mniej
przemysł

wa~ny
świadczone

stanowią
zakładach

usługi

w
pracy.
Jest łeb
.Unowci;o za mało.
Okazuje się
jednak, że - a
chodzi lu przede wszystkim o
usługi
kosmetyczno-fryzjerskie
na
propozycje Wydziału
Przemysłu 1 Usług skierowane
do ok. 100 dyrekcji I rad za·
kladowycb lódzk.ich fabryk, otrzymano zaledwie„. dwie odpo.
wiedz.i pozytywne.
Pozytywne,
to znaczy, że zakJad zobowią·
zywal się do zapewnienia i odpowiedniej dbałości o lokat dla
działalności
u&lugoweJ, w za.
ml.an za co usługi świadczone

pawilon
usług rzemieślniczych
przy
ul. Piotra Skargi 8, w
którym znajdzie się 39 zakla·
dów
o
łącznej
powie1·zchni
1.370 m kw.
Rozważa się też od dłuższego
czasu projekt
budowy przez
spółdzielczość rzemieślniczą wielobranżowego towarowego domu
rzemiosła w Lodzi.
Spełniałby
on zarówno rolę placówki handlowej jak i funkcję organizatora
rzemieślnic,ej
produkcji
rynkowej, badającego potrzeby
rynku, prowadzącego Wzorcownie wyrobów,
ekspozycję
wystawową
1 dział reklamy.
Natomiast
państwowy
prze·
mysi terenowy
nastawia się
głównie na rozwój
usług mo-

byłyby

po cenie nizszej od 30
do 50 proc. Problem tRn nadal
pozostaje otwarty.
Pozostaje także otwarty inny
również aktualny problem i;wlą
zany z właściwą działalno ś cią
uslugową
łódzkiego
rzemiO$la.
Powszechnie wiadomo, że rzemiosło ma uzupełniać brakują
ce - zwłaszcza na peryferiach
miasta placówki
usługowe
spółdzielcze I przemysłu terenowego. 'l'ymczasem z braku od·
powiednlch bodźców rzemleśl·
nicy nie kwapią się do świad
czenia usług na przedmieściach
Lodzi.
Wiele uwagi podczas wczorajszej dyskusji poświęcono także
kontroli działalności usługowej,
która nadal jest niedostateczna.
Nic więc dziwnego, że zdarza.
Ją się wypadki pobierania np.
zawyżonych cen. Potrzebna Jest
lepsza kontrola wewnętrzna. a
nie tylko
doraźna ze strony
PIH czy IKR albo też spo1ecznycb
kontrolerów pod egidą
związków zawodowycb.
Trzeba
także
pomyśleć
o
koordynacji usług. Bywa r.zęsto
I tak, że Obok siebie prosperują dwa
zakłady
zegarmistrzowskie - jeden spóldzielc~:v.
drugi prowadzony
przez rzemieślnika.
A tymczasem brakuje na tej ulicy np. punktu
sz.e,vskiego.
Każdego
roku władze przemysłowe naszego miasta zajmują się zmianą branż niektórych
punktów usługowych, ale widocznie to wszystko
nie Jest
wystarczające,
skoro niedawno
zlecono
Instytutowi
Drobnej
Wytwórczości
opracowanie
I
zbadanie zagadnienia usług w
rótnych rejonach Lodzi.
Co nas czeka w bieżącej plę.
cl ołatce?
Przede
wszystkim
przy opracowaniu planu rozwoju usług na lata 1971·75 zwró.
cono szczególną uwagę na U·
sługi deficytowe. m. in. pralnicze, mot«>ryzacyjne,
napraw
zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego.
Optymizmem
musi napawać fakt,
te ustalono wysokości 63,3 proc,
wskatnik wi;rostu wartości usług
drobnej wytwórc:r.11ścl w
Planie do 1915 r. Stanowi to o
ok. 30 proc. więcej niż proponowano w planie centralnym.
Na nakłady Inwestycyjne dla
rozwoju usług w bieżącej 5-lat•
ce przyznano 90,5 mln zl. lst•
nleje także możllwo§ć uzyska·
nia na ten cel dodatkowo Ok.
25 mln
zł
pod
warunkiem
przygotowania w odpowiednim
terminie dokumentacji
ubezpieczenia wykonania inwestycji
usługowych przez drobną wytwórczość naszego miasta. Rów
nież rzemiosło, które jest obok
spółdzielczości
pracy naJwaź·
nieJszym wykonawcą usług dla

ludności,

będzie

się

rozwijało
dynamicznie.
Przewiduje
się
bowiem przekazanie rzemiosłu

indywidualnemu
w
latach
1971-75 około 70 lokali użytko·
wych o łącznej powiuzchnl O•
kolo 3 ty.s. m kw. w nowym
budownictwie o.sledlowym. Już
w przyszłym r«>ku zoslanie oddany d«> użytku wielobranżowy

toryzacyjnych oraz kuśniersko•
krawieckich. W tych ostatnich
„domach
mody"
będzie się
szyć na miarę m. in. z tka.nm
tanszych odzież dla pań I dzie-

ci.

To są, rzecz Jasna, tylko 1:1ie•
które zamierzenia w duedume
naj·
tego
trzeba
jednak już dziś, tam
gdzie nie są potrzebne nakła
dy
Inwestycyjne, pomyśleć o
usprawnieniu usług i ich roz·
szerzaniu
zgodnie ze spolecz·
nym zapotrzebowaniem mlesz·
kańców Lodzi. I do tych spraw
działalności
usługowej na
bliższą pięciolatkę.
Obok

będziemy

powracać.

JERZY

KRASKOWSKI

1
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~ Wiele się mówi o tym, że w naszym 4wieci_e. za dużo jest ~

~ agresji i nie uzasadnionej wzajemnej wrog_osci. Uczeni za·

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

I~

stanawiają

się

nad przyczynami tych zjaWlsk.
Amerykańskiemu psychologowi M. Sherlfowl i jego wspól·
pracownikom udało się stworzyć coś w rodzaju
„leśnej
kliniki konfliktu".
Dwie grupy chlopców. pr~ebywają~e na. letnich obozach,
początkowo nie wiedziały me o sobie. Kazda grupa obrała
sobie nazwę („Orly,' i „Grzechotniki") i przyięła pewne
normy postępowania, podział ról Itp.
w drugim etapie eksperymentu
liczne sytuacje konfliktowe pomiędzy obu _grupami:_ spory o boisko,
o nieuczciwe postępowanie w czasie zawodow i_ o Inn<; tego
typu sprawy. Badacze przekonali siE: rychło, >;e wzaiemna
agresja zaczyna wymykać się _sriod ich _kontroli. Np. _Jedna
grupa spalila chorągiew drugieJ, co me było bynaJmruel
zaplanowane.
Teraz przystąpiono do trzeciego etapu, czyli „fazy integracji". Fksperymentatorzy wymyślill takie zadania, do pod<>·
lania· którym siły obu grup muslalY być łączone. Było to

zaaran~owano

I
~

Psvcboloqia dla wszvstkh:h

IORLV

I przeciwko grzechotnikom
~~

~
~

~

~

~

ciężarówki,

się

np. wspólne pchanie
która
w odpowiednim
momencie zepsuta, usuwanie uszkodzenia wodociągu i w
ogóle pokonywanie przeciwności losu. Chłopcy pracowali
razem na ogól zgodnie. Początkowo przy posllkach zdarzaly
si ę jeszcze drobne utarczki, ale pod koniec turnusu wszy·
scy pogodzill się do tego stopnijl, że chcieli koniecznie wra·
cać tym samym autobusem.
Eksperyment Sherifa pokazal, że tzw. wrodzona nienawi~ć
chyba nie Istnieje, skoro tak łatwo można ją s ztucznie w ywoływać
i r ó w n 1 e łatwo - nie tylko kasować ,
ale

I
1
~

~~ ~~\~;Yz~~I~~!~~ :'po~~%J::~ia'\~t~~a 'i~~~~~rz;gif d~;\~ był ~
ił

~

~

~

~

~
~

~

~

~~

Chociaż trudno wyniki tego
doświadczenia przenosić ~
mechanicznie na sprawy mikrokontliktów mlędzynarodo·
w y ch, to jednak stwierdzić trzeba, że rzekoma niemożność
pokojowego rozwiązania tych sporów bywa często taką sa•
mą tikcją, jak sztuczna nienawiść „Orłów" i „Grzechotnlków". Niektórzy mówią, że pogodzimy się tu, na Ziemi,
dopiero wtedy, gdy z zewnątrz zagrożą nam jacyś Marsjanie. To samo da się chyba pomyśleć I bez Marsjan. Celów,
które mozna osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem l które gdybyśmy się nareszcie za nie wzięli - mogłyby sprawić, ~
że jazda naszym wokółsłonecznym autobusem
stałaby się
dla wszystkich jednakowo przyjemna nie powinno za· ~

~ braknąć!
~

Opracował:

AL. BUKOWIECKl

~

~~,~~,~~,,~~~,~~
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Więcej małych

czy mniej

dużych mieszkań?

DYSKUSJA OSCYLUJĄCA WOKOL
PYTANIA ZAWARTEGO W WYTYCZNYCH NA VI ZJAZD: „WIJ!;CEol' MAL YCH, CZY MNIEJ DUZYCH MIESZ·
KAl'il" NABKALA JUZ CHARAKTERU DYSKUSJI OGOLNONARODOWEJ. DZI·
WIC SIĘ- TEMU NIE MOZNA, WSZAK SAMI NA TYCH LAMACH TWIERDZI·
LISMY NIEJEDNOKROTNIE, ZE MIESZKANIE
RZECZ CENNA JAK ZDRO·
WIE.
<>z ważanie ·w
LoSlzl sprawy
. m i eszkanlkiowej od tej strondy
jest ty o częściO)\'o uzasa nione.
W pewnym
stopn iu
ro z strzygnął nam ten problem
Program
Rozwoju
naszego
miast a. Ma nam przybyć w
bieżącym
Jeszcze pięcioleciu
HO tysięcy nowych Izb - o 27 tys. wię
cej, niż pierwotnie zanuerzano. Przeliczywszy na procenty - powierzchnia
użytkowa
zwiękązy
się
o 32,, proc„
ilość. izb o 29 proc. Jasne Więc, że m iesi.kama będą powler,zchnlowo większe.
Nikt w Lodzi nie ma wątpliwości, te
nam się to słusznie należy. W latach
1960-1970 w zbogaciliśmy się o 112 tys.
izb. Ale lata 1965-1970 - to „lata chude" polskiego budowmctwa. Nie pod
kątem ilości, ale jakoś<:!. Poci to poJę.
cie podciągamy tu i odpadające tynki,
zwichrowane podlog1,
wypaczoną stolarkę, zardzewia.le okucia i inne znane
nam kw:atki z wykonawczeJ łączki. Jakość mieszkania to przecież . także pse.
udo - laboratoryjne
kuchme,
pseudo0 rzedpol<<>je i szutlady zwane pokoja.
mi - czyu jego tunkcJonalność. Znamy
mieszkania. gdzie na dobitkę, owe szuflad y znajdują s ię w amfiladzie. Skoro
wy m i eniarr.y klęski C1odajmy rzecz
tak
ocz;yw:stą,
ja)< brak miejsca na
s za !Y juz nie z książkami, ale z tak
zwan y m dobytkiem, aparatan;il gospodars twa domowego, nie mówiąc o tak
hobbist ycznych „ekscesach" jak powię·
kszaLn i k
fot.ograficzny,
rowerek dziecinny, sanki, maszyny d«> szycia.„ Te
ciasne m i eszkania, ta ich niefunkcjonalnoś ć n i e wynika z partactwa wyko.
nawc ze,go, ale "Z partactwa„. przepisów
narzucających nam te osławione 5 do 7
metrów kw powierzchni mieszkalnej na
osobę. Dob ry architekt w tym ciasnym
met rażu zro b i coś z daleka przypominającego
p rawi dłowe
mie5zkanie. Zły
pogłęb; jes zcze · kryzysową sytua.cję.
w 1966 r. mi eliśmy najwięcej jednoizb ó wek w kraju, bo aż ll,9 proc. Trochę
nam tego ub y ło, ale i"!tcze pokutują
one nie tyl~o na J?eryferiach. Z&St.ali ś
my więc Lódź w znacznym stopni u jed-

R

noizb<>w,. l

właśnie

wte<l-~',

&iedy po.1-

skie budownictwo osiadło na dalie ja.
kości
(usterki wykonawcze i funkcjonalne) - w Lodz.I najwięcej bud«>wano.
W 1atacn „chudych", przybyło nam ponad U.2 tys. izb, najciaśniejszych i nie.
mal najg<>rsaych w kraJu. O. czym my
wiemy z własnych doświadczeń, a inni
mogą się dowiedzieć z pouczającej lektury Rocz.nika Statystycznego,
każdej
tej izbie (a kuchni a
t«> też izba) zamieszkało 1. 33
łodzianina.
Otwierając
wla.
snym kluczem po raz pierwszy nowe mieszkanie, mlode
małżeństwo, które ma praw«>
rozwinąć
się
o jedno tylko
dziecko
(ma prawo b«>Wi em
tylko d 0 , M-3) · mimo, że planuje np. już

W

tykę". Na 660 osób. ponad 80 proe. :zgo.
dzilo się czekać dłużej na m i eszkanie,
byle mieć je lepsze, a tylko zaledwie
11,1 proc. oświadczyło, że weźmi e gorsze byle szybciej. Już tak jedmak jest,
że głodmy sytego nie zrozumie i viceversa. A w Lodzi „gtoonych" będzie
po 1975 r. jeszcze 150 tysięcy.„
Wytyczne na VI Zja·z.d są dokumentem
otwartym. Nie przesądzają sprawy. Sugerują
tylko. P y tają: wi ęcej małych,
czy mniej dużych? Przez małe rozumiemy do tej peny obowiązujący metraż np. 38 m kw. w M-3. Jeśli sprawdzą się
nas ze prognozy dotyczące 140 tys. nowych izb w bież. pięciolatce, to poprawiając sytuację łódzka. wybiegamy nie·
jako Wytycznym naprzeciw. W inJU'Jn
bowiem miejscu mówi slę:
„Celowe
w.rdaje się wprowad2lenie stopniowo po·
większonego
normatywu p«>Wierzchniowego". Bo na te izby łódzkie planowa.
ne
na bież. pięciolatkę. składa się
ok. 40 ty&. izb w typie „Dąbrowa-70",
gdzie M-3 ma ok. ł5 m kw. (obecnie

Dużych- oczywiście
nie p i ęci oro, ale dwoje dzieci, z góry
liczy siq 1 koniecznością zamla111y m i e.
szkania. Nie inwestuje więc w m iesz.kaqle, nie wykłada kafelkami łazienki l
kuchni. Nie konserwuje go, tak jakby
to czyniło, gdyby to swoje M-3 trakt o·
walo, jako przystań na cale życie. zważywszy biurokratyczne korowody z za.
mia111ą
mlesllkanla, większo.ść, męcząc
si ę pozostaje w tych 38 m
kwadra.to_
wych M-3 planując zamianę na leps ze
czasy (bo to nie tylko trudności z prze.
p r owad-zką, ale także 1 sprawa finansowa). Część jednak doprowadza do tej
zami any,
Znamienny
jest fakt,
że
spóldziełczo<lć mieszkanJowa at 10 proc.
sw«>jeJ nowej "substancji" mieszkaniowej musiała w biet. roku przeznaczyć
na zamianę? I ws.z.ystko na mieszkania
wi ęJcsze!

Ciekawe

są

puepr~wad,1.o.ne,j

zresz,tą

wyniki

w 1968 r, pr1<e;r.

amkiety
,,Poli~

do 38 metrów kwadratowych) - około R
w
t,ypie W ·70 (także mieszkania o zwiększonym metrażu i również dobre funkcjonalnie), ponad 30 tys.
- to typ „szczecin" z Fabryki Domów
- również większy metraż i dobra funkcjonalność. Reszta to niecałe - - 10 tys.
w domach zwanych , plombami" 1 SródmiejsJ<a Dzielnica Mieszkaniowa.
Do tej pory wyMozallśmy tylk.o plusy
naszego planu mieszka111ia do przy.
jęcia. Ale pięclolat~ przewiduje jeszcze niestety ok. 19 tysięcy izb w typie
„Dąbrowa-64 a"
(nie mylić ,z wychwalaną „Dąbrową 70"!) T1> wPriłwdi.ie re.
s;o;tkl - ale znaczne - produkcj i LPBW
„Dąbrowy" , która się p rzestawia cala
na produkcję „ delikat eso,.,ej" „Dąbro
wy-70". Reszta t 0 t akż e niestety i teofilowskie LSM - ok. 36 tys. Jzb. Przedsiębiorstw.o. które je montuje przejdzie
'1. przyszłośOi na mMtaż d«>brych d-o~
tysięcy

mów W-70, ale za,nim to nastąpi poz~
sta.ną nam w spadku owe 36 tys. izb
w LSM, plus dodając do nich owe 19
tys. w „Dąbrowie 64a" , a więc pcma<i
1/3 całego planu na tę pięciolatkę.
Są to młesz.kania o małym metrażu;
O ile rodzina 4-osobowa będzie mogla
swobodnie mieszkać w M·4 typu „szczecin", W-70 czy „Dąbrowa 70", o tYle
w M·ł typu „Dąbrowa 64a" czy „LSM"
będzie raczej „wegetować''. Dlatego tell
wydaje nam się godny zastanowienia·
problem, czy w tych domach 0 nisko·
metrażowych
mieszkaniach,
niesłuszne
byłoby zrezygnowanie bądź daleko idą.
ce ograniczenie budowy JUź nie mó.
wiąo M·Z, ale i M-3 i przeJścle na mie.
szkania tam wyłącznie większe? Typu
M-4, M-5?

O

koło 50 proc. aktualnie oddawanych mieszkań, to te najmniejsze M·3. Powtarzam,
w niskim dotychczas obowią

zującym

metrażu.

się

Ulegając

bieżących

na·ciskom
popełniamy

- wydaje
nleodwracaJne

potrzeb
nam
błędy

Inwestycyjne. Maiwiało slę kiedyś o możliwości
rozgęszczania
owych maleń
k ich
mieszkań,
możli'WQści
łączenia
dwóch mieszkań. Ale przeci eż każdy
wie, że te nasze „malel'lstwa" są ta·k
„sztywne", Iż takiej technicznej możli,.
woścl nie ma.
·
Odpowiedź na pytanie z.awarte w Wy.
tycznych - mamy więc
jednoznaczną
- oczywiście mieszkania większe. Dwie
trzeci e
naszego
pięcioletn iego
planu
izbowego nam
je z.apewniają. Jedna
trzecia - niestety nie. I nad tą jedną
trzecią proponujemy dySkusję.
Jes.tem
za zwlększOIJlym metrażem, a więc z.a
re zygnacją
z M-2 l M-3 w ;,LSM" 1
„Dąbrowie-S4a".
Bo my -startujemy z
gorszych pozycj! aniżell inne ośrodki.
Nie chcemy nikogo wyprzedzać ale w
swojej skromności - przynajrrmiej do.
rów.nać.„
·
A. PONIATOWSKA
PS.. Celowo n ie wdawałam się w rozo kosztach ma!ego i dużego
m i eszkania. Metr dużego wypada taniej,
an i żeli metr małego. Rury,
Instalacje
itp„ co w iele kosztuje 1 czego najbardzi ej w Polsce brak - rozkłada się na
wi ększą Ilość metrów. Myślę, że niejeden z Czytelników zechce na ten temat
;;;ię wypowiedi.ieć bardziej fachowo.
ważania

.
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Na

działkach

OTRZYMAL.ISMY LIST,
JEMY BEZ SKRÓTÓW;

Czyja

własność?

ni mieszkaniowych do tworzenia ogrodów w swoich osiedlach, Można by wymienić tu
Spółdzielnię
„Przyszłość"
i
„Qgniwo 0 •
Są
jednak trudności, które
11,amuJą
te zamierzenia. Najważniejsze to uzyskanie terenu:
Lączy się to z wieloma spra=waml typu
prawnego m. iR.
wywlasz.cuniem.
Najprościej
byłoby powiedziano nam w
Woj.
Zarz.ądzle
POD aby
wywłaszczeniem zajęło się mia.
sto, a następnie udostępriiało
tereny pod ogrody z.akladom I
Instytucjom za zwrotem ponieąionych
ko·sztów. Rzecz godna
przemy$lenia. Nie trzeba. chyba
udowądnia.;,
!e zapQtrzebowanie na d;i;iałkl, które są nie
tylko •Pihrnią, ale tłkże terenem wypoceynku - Je~t o.
'romne. Podań od c;llęUtycb fP.zą
sterty.„
Nie sposób pominąć sprawy,
o której już tyle razy pisaliś.
my, a mianowicie o wiszącej
w próżni budowie działkowego
ogrodu campingowego w Nowosolnej. Sprawa ta ciągnie s!e
już kilka lat. Na skutek m. in.
nasiej
kilkakrotnej
kr~tyki.
przed 6 miestącaml Prezydium
WRN wyznaczyło odpowiedzialną
osobę
do zbadania calei
sprawy. Niestety, jak dotychczas nie ma . decyzji dotYCZllCej
pr?ek01.<1nia 1' ha lasu. na których ma po'wstać nowy ogród
dla lod1.!an. Także I , Dziennik"
nie otrn•mał w tej sprawie qd·
powiedz!.
W. KASPftZAK

,
Swiellica

dla emeryt6w
staraniom Ząrzac1u O·
Zjednoczonego zwią
zku Emerytów, Rencistów i In·
walidów jego członkowie zy.
skali jesz.cze jeden lokal, w którym mogą prtyJemnle spędzlć
wolne od obowiązków chwile.
Udostępniony on :z.ostał bezpłat
nie przez Rosyjskie Stowarzyszen:e Kultur&lne w
Polsee
mieszczące slę przy ul. Więc
kowskieg0 32. Czekają tam na
nich filmy, odczyty, biblioteka,
gry towarzy&kie oraz mata kawiarenka, gdzie można otrzy_
mać ciastko 1 herbatę.
Człon
}!;.owle ZZERII mogą kwzystać
)okalu w czwa.rtki, piątki, .s<>bOty 1 niedz.iele, w godzlnacll
11-23.30,
(ts)
Dzięki

kręgowego

z

W inieresie
ulubieńców

!'oto - .

„.

(j.k.r .)

dO

drogą

!eźU

Nie po raz pierwszy skarżą się nam Czytel·
nicy na szczególnego rodzaju beztroskę I In·
w zakresie
Informacji:
kolejowej,
autobusowej, także lotniczej. Jest to rzeczy.
wiście bezprzykładny skandal. ,Jesteśmy prze·
konanl, że zarGwno Informacja „03",
jak I
wszystkie Inne Informacje: kolejowe (dworco·
we), kolejowa (centralna), Biuro Obsługi Po·
dróżnych,
PBP „Orbis", lnformac!a PKS, a
także recepcje łódzkich hoteli powinny dyspo·
nowae wszystkimi drukami zawierającymi in•
dolencję

formacje kOm11nlkacyjqę,
Jakte m O I ą b;yt
potrzebne komukolwiek I to d1>tycrące całego
kraju. W końcu nie ma tego znów tak dużo:
Kolejowy Rozkład Jazdy (sieclo~), rozkład
Jazdy autobusów PKS, rozkład przylotów I od·
lotów Okęcia. I wystarczy pouczyt personel
o tym, jak się tymi dokumentami posługiwać,
co nie jest przecież taką wielką „filozofią".
Wówczas; .gdy w s z y s t k I e placówki po•
wołane do obsługi
rzeczywistych i potencja!•
nych podróżnych, będą udzlelaly pełnej infor·
macjl komunikacyjnej, z11lknle także „zmora"
niedostatecznej ilości stanowisk informujących,
kłopoty z łącznością telefoniczną ltd., itp.

„Orb"s".
W recepcji izatenie ml!y pan reb! co może
by pomóc, lecz a przykrofoią stwierdza.
te
kto~ mn zabra! rozklad lotów samolotów. a bez
tego ntę mote nic zrobić. Proponuje zadzwa·
nić dQ Innego hotelu (jest już godz. 18.30).

Jt>st to wl41c wyłącznie sprawa. dobrych chęci,
organizacji i dobrej woli. I tego od
PKP, PKS,
Poczty, „Orbisu", I Innych biur
turystycznych w Lodzi oczekujemy. Abyśmy tJ\O•
gll rzeczywiście twierdzić, że jesteśmy wlelklm,
nowoooiesnym miastem, a nie prowincją, gdzie
nikt nic nie wie.„
(jp)
właściwej

Pant „X" dzwoni kolejno do hoteli „Savoy"
i „Maly". Niestety nikt n ic nie wte. Nakreca
po kolet wszy~tlde numery
„ Orb isu"
IP!3P)
wymienione w książce telefoniqznej.
Gl11cha
cisza. PaAtt „X" zalamu;e &lę (Jest gO<!?. l9),

I

ZOO

zwierząt

Kolejnymi zwierzętami z łódzkiego zoo, dla których po•
HUkujemy Imion, •I\ t:lwie młode antylopy: eland I gnu.
Antylopy eland ar, obecnie największymi zwierzętami z te•
go gatunku. Przy&tosowane 111 do życia 1tepowego. U naa
w ZOO Jest to już czwarty t kolei przypadek urodzenia
się malej antylopy eland. Gatunek ten żywi
się
głównie
trawą, liśćmi I młodymi gałązkami. Antylopa, dla której
szukamy lmJenla, jest rodzaju męskiego, liczy sobie pół ro·
ku .tycia J przebywa z rodzicaniJ na wapólny,m wybiegu.
Przypominamy, że Imię dla antylopy musi zaczynać •lę
na llterę „1"'• Proalmy wplsaC je do niżej podanego kuponu. Propozycje przesiać na adres „DL", Piotrkowska 96, lub
do Dyrekcji zoo, Kon1t.antynciw•ka 8, z dopiskiem na kopercie „Konkun „DL" l ZOO" do dnia 23 bm.
(kas.>
I.. Olejniczak

Foto -

~

&UPON

iii•

I prawo •.••

Litość.

Inaczej Jest. gdy wlf,iclclel
przyprowadza
sam
psa
do
ilcbronis!f;a, Wtedy nie c:i;eka się
1ł dnL
Wydaje nam· się jednak
.t.e
jeat
to
przepis
nieżyc\owy,
PrilynllJmniej przez 3 dni od
daty przekazania psa do sebro·

Schroniska dla Zwiel'Ząt Towa·
rzysiwa. Op ieki nad Zwierzęta·
mi przy ul. Snieźnej w Łodzi.
Postąpitem w ten sposób dlate·
go, te bylem bardzo zd.enerwo·
wany. żon11 robila, ml wymów·
ki.
i:e
w mteszkan.iu .wciąt
brudno,
te wszędzie psino
sierści itp. Kiedy wróciłem ze
schroniska, zrorumieliśmy
ja•
kl błąd popełnil!smy,
gdy za·
bra.klc naszej suczki.
Następ&nłormac:ja łelełonlczna
nego dnia z samego ra,na, 25
livu ..Poi;U'Da oa, ~·•tt
września, pojechó:lem d<> sćhro
ł!!t·IO,
niska
na
ul.
Sn4eżnq,
żeby
Po1$wle Ratunkow•
s-uczkę o<.tebrai!, <ile już jaj nie
POIO&oWie lrlO
byto t nikt w rch.,.ontsku nie
w1edzia~
co się z nlti stalo i
gdzie slę pad.ziała. Dopiero póż11-iej stę dowiedz.ialem, że zosta·
la
uśpiona.
Dlaczego?
Prz«•
WIELKI
,,t,rprowadz.enit ł
cież dopiero
po 14 dnia.eh od
511Tidll·" '
daty odda.Qila psa. mote on . b11ć
POWS.ŁECHNT
lo41. tt ..Jł
u~piony. Interweniowałem w tej
„szczęście F·ra1111&"
spraw«! również w
TowarzyNOWY - nieoZflllil'IY
stwie
Opieki nad Zwierzętami,
MALI\ SALA g<id'&. 20 ,.JCa•
ale bylo j u.ż za. późno. N a,wet
prysy Martaanr•
przedwojenny hycel z miejsca
JA.RACZA - godz. 15 ;,O Jr,ranie uśmiercał- zł11-panego 'PSa,
$l1C>h,1{ika.ch 1 &iei'otce !\farya dopiero po 4. dniach, jak. ·nikt
~
al", god.z. li „WuY&llko w
s ię po niego nie zgląsił. Prz11·
o,grod1.Le"
z11-aję ;ze skruchą, że popełniłem
TEA TB
2.11
rod.!&.
19.ll
btąd pozbawiając się wiernego
•
.z.eztem"
przyjaciela, jakim byla dla nas
OPERETKA llOdZ. li 1oAch,
s=zk11. Mam wyrz ·u,ty sumil!ftia,
Nl.coJe" (o.d lat 18)
które nie dają mi spokoju.
PoprzecLnio suczka bylq. prz11
A.RLEKJH - niecz~y
mnie, ktedy ją brałem na · spaPlNOKIO - ni-ecz~ny
cer, a teraz jest zawsze i wszę
Tf:ATR ZIEMI
t.0DZ~1EJ
dz i e, nawet we inie, nie dai•
go,ciz. 1e „11ra&'ZAU z dia.błein"
mi spo·l wiu!',

niska

nie

powinien on by4!
Mote bowiem 1lę
taki wypadek, jaki opisał nasz Czytelnik, u kto~ się
rozmyśli, będzie ehelal psa z
powrotem zabrai! I ta azansa
winna Bill być pozostawiona.
(J, kr.)

~

uśmlerc•ny.

zdarzyć

'

Proponuję

I

•

• • • •
• • ' ' • • ' •
I • •
• • • •
•
• '

•

lml• I nuwlako •

,Ad ret

;,DL" i ZOQ

u~tDlk6w ~onkurau

I

ł

•

ł

~

Imiona dla antylOPYI

•

•
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WKlubie Dziennikarza

Recital poetycki

•oom•••

wyjazdu

1

pani „X" przesy!a seraeczne po·
ws;zystkim
grzecrnym i uprze)·
Informatorom, życząc tm by nie :ma•
się nigdy w podobnej sytuacji".
(Nazwisko I Q.dres znane redakcji)

Tą

mym.

wać do Warszawy. Pani „X" dzwon i do Mię
dzymiastowej. która skierowuje ją do 03,
by
znaleźć odpowiedni numer w Wa.rszawie. Pod
numerem 03 :g!asza się pani o nume„ze sluź·
bowym I i w swsóo oprysk!iw11 daje do zrozumienia, te jest tylko
informacją
lódzkq
i jeślt pa.ni „X" nie wie czego chce. to niech
Jej ni• zawraca glowy (cytat niezbyt dosło·w·
ny), Pani „X" prterywa. tę niezbyt „milą" wymianę s!ów i lączy się E
„Grand
HotiUera"

1111111111111111111111111111m11111111111111m1m11n1111m11m1mnnm1111m111111111111111111nn11nm

· t.odziante są wJaścicielam! ponad 30 tyJS, psów, l!:tóre zostały
Jak więc jest z tymi przepl·
za.rejes·tro.wa•ne.
W
bleżącym
sami w schronisku
dla zwie·
mi·eslącu
odbywa s ię ma.sowe
rząt?
Czy istotnie można na·
ich
szcz,epienle w
cmereoh
tychmlast uśplt psa?
Z tym
lectnica.ch: przy uL Kopernika
pytaniem zwróclllśmy się do
:ii~ Choci•anowilckiei 20a, Rokicir\skieJ 29 1 much.ej t. Oplata
kierowniczki schroniska,
która
za sz.cz,epl.e.ni.e
wy1nosl 25 u.
nam wyJaśnJla, że tylko w WY•
podczas gdy w poaos\a,lym o·
padku, gdy pies' Jest nlewlado·
klres·i e .roku 5-0 zŁ DotychczaJS
mego
pochodzenia,
wówczas
zasi,ooepio.no tylko 8 tys. czwoprzebywa lł dni w bok11łe.
ronogów.
llkilPY
szcz.eplen.ne
nie mają ce> ro·blć, a przeezu-1 ...- - - - - - - - - - - - - wa,ją, że jaik w ub. roku najwięcej o.sób przy\l)rowadzJ. swo•
je p!>iaiki .do.pier<> w ostatn~ch
dnia.eh rniesi~a ,, kiedy trzeba
będ"ZJ,e w
kolej.ce tn:oa.cić mnó·
sbwo C?;a.su.
PrzY'J>Omliaiamy '·w>tęc, aby nie
:z.wleikać 1 Ja•k
najirzy>bciej z.a.
' W po.n~Z)&lle<k (18 bn), o ,O.
laWl,iić s.z~ien)a..
(k)
d.zd.n~e 18.H w , JOubi'
Dzienn.io<llb'ędlli!e aię' reciit~l po·
~ .kiairza
ei3'Ckl Ma·rii ELalobiiz,E!ISki'e; pt.
JtREW PRZYWRACA 2-YC.IB
„Mia.sto ojczyzna"' (60 lat
- TWPJA TEZ,
c>o~zji o wa.r.sza.wie).
W!stęp wOllny,

os

&rnygnowad

d?t~anla

Jowv ro:k.lad iazdy, a.!e pro·ponuje zate!efon<!·

OTefnlozaJc'

„34 wrzelni is br. odprowadzi•
Iem malą suczkę ja.1nobrązowq
z ciemniejszym
grzbietem
do

jest

Warmw111.

Brak dokumenlacii, limitów~ wskaźników~
czy chęci i zdrowego rozsądku?!

Wybieramy imiona dla
mać
col do picia i 'jedzenia. Jak dlugQ jeszcze będzie
się tolerować ten stan rzeczy
w sytuacji gdy brakuje nam
estetycznie unlłd11onych .kio·
sków w łódzkich parkach?

Zmusz<>na

...

Inlormacylny skandal•••

Wi elki konkurs ,.DL"

W parku na Zdrowiu nie.
daleko stawu, znajduje się ten
oto
kiosk, który od 5 lat
straszy
wybitymi
oknami,
wyrwanymi z futryn drzwia.
mi i rozpadaj!\cymi się ścia
nami. Aż trudno uwierzyć, ie
tak ładnie zaprojektowany i
solidnie
wybudowany Pllwi·
lon hllndlowy nie ma wlaści
ciela. Został pozostawiony na
łasce losu. Nie więc dziwne·
go, że z każdym rokiem eo.
'raz bardziej niszczeje, a. w le·
cie trudno na. Zdrowiu otrzy ••

PUBLlKU•

S

- ••• decgzii
ale nie

SEZON W OGRODACH DztALKOWYCH DOBIEGA KON.
CA. ROK MIMO KAPRYSNEJ AURY NIE BYl. ZLY DO·
BRZE WYPADLY ZBIORY OWOCOW I WARZYW A ZWLA·
'
111111 SZCZA POMIDOROW I KAPUSTY,
W tym roku przybyło Lodzi
DQ tej pe>ry niestety, 0 1a n
9 ha ogrodów.
Ostatnio urzą
rozwoju
ogrodów dzla,lkowych
dzonym
ogrodem działkowym
nie został zatwierdzony
przez
była
„Jarzębina„
dla pracowPrezydium RN m. Lodzi i truników
uElty".
„Najmłodsze"
dno w tej chwili przewidzieć
działki przy ul. Lanowej są już
co będzie można zrobić w rozupełnie dobrze zagospodarowaku przyszłym. Wstępne założe 
ne, a na wielu z nich wybudonia
Wojewódzkiego
Zarządu
wano już altany. W czynie spo.
POD na · pięciolatkę obejmują
łecz11ym wykonano
oarodzeniG>
60 ha nowych ogrodów. Propoogrodu.
zycje nie zostały Jednak zaak,Przy ul. Graniowej natom iast
ceptowuie, a więc nie ma też
zago~podarowano
w tym roku
zabezpieczonych srodków finanzaledwie 1 ha, na którym posowych.
wstało
30 dzialek Niestety, okoto 2-hektarowa resz:ta n:e mo•
W 0 drói:nieniu od lat poprzedże doc zekać się urządzenia onich nie bralrnJe nie tylko kangródków. gdyż jeszcze nie zli.
dydatów na działki, ale także
kwidowan 0 gór i dołów. DopieZ!t~ladów
pracy
l instytucji
ro gdy to · nastąpi będzie moktore Cht!I\ zorgan!zować ogrotna uriądzić 60 ddalek. Tyleż
dy
dla
swych pral"owników.
będzle
mogło
pow.iać
również
„Ęlla"
J ZPB Im. Marchlewna 2-hektarowym obs~arze mię
skiego mają s'czery zamiar po.
dzy ulicami Stokowską a Telefowiększyć
swe ogrody. Nowe
nlei:ną.
Nie•tety, n!e zabezpied zi ałki
pragnt~
zorganizować
cz;ono srodków na budowę t~
.,Stomil". Bardzo po11yt~·wnym
go miejskiego ogrodu.
objawem Jest dążenie spółdziel•

KTÓRY

zanowny Redtiktcrze!
Pragnę przedsta·
'wii! Pa<1iu pewri. drobne zda.rzenie, któ·
re mialo miejsce w XX wieku, w cen·
tru,m Eur<>py, w mieście wojewódzkim
zamies.rl«Uym przez około 800 tys. miesz·ka1i·
ców, w epoce rad i a, telefonu. telewizji. lotów
kosmicznych itp.
·
Łódź, d>n. 8. X. 1971 r., godz. 17. Pani „X"
dowiaduje się, te 7. X. 1911 r. bliska jej os<!·
ba przylatuje w godzinach rannych samolotem
d.o Warsz<iwy z iruiego kraju i pragnie udat!
się na lotniS'lco, lecz nie wte dokla.d'llie, o któ·
rej godzinie pltmowany ;est przv!ot. Telef<>·
nu.je więc do mformacjl (03) gd.ate prosi o podanie telefonu tnstytucji kompetentnej. 03 po·
daje numer Btura Podró.ty na Dworcu K111L~
skim, Biuro Podróży m6wi, te ma tylko kole·

ROK URODZAJU WARZYW I OWOCÓW
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••• •
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ł DZIENNIK ł.~DZKI DJ'. 246 (7218~

~Na.rut.o-Wieza

flLHAJlMONIA
IO>

Cod7. 18.30 Kon.cert

f<>niezny IMl4 -

IJ&ta -

o.r.k. PFZ..

•Ytn·
DY!jY•

ZdrA&!a>W $ZO$tak.
Orl&tl8111 o
ROflllł

IJO•
:-

•IEn~ (Wiochy). W pro11ł'a•
mde: B. Szabelski - Toeeata,
F.
Mendelssohn Ke>ncert
a>krzypcOW'J' e--mou. P. ezal·
kow.s:)c!. - IV ljym~Ollli&,

MUZU
IZTUIU fllł. Wtęc~o M)
li~· t-.1a
·BISTORU
aucao . BBWOLO·
CY JNEG·o

(ul.

Cf4.ań•Q

J.1)

gQid!z. g...,i5
BISTPRll
lft.OIUl!lNNTCTW.&
(PiotrltOW>Ska ~2) ~ 10-11
A.RCBl!!OLOGICZNJ!l
I IJ'NO·
GRAFICZNB (PL WO:łnolcl 1„
so~z.

10-1.a

w

. . , . . 450

ł~"&
łOdł

._lf
1&)

&INA
BALTYJI ..:., •C5'1!'lr atucedoctw''
od la.t li
(USA)
lodl&, 10.
U.SO. 15, 17.30. 2IO

LUTNIA

-

..,.N11rMC'ZIOllA • ·
U." (fr.) od IM l&, loda. 11,
lUO, li. 17.80, li
PÓLONIA - .,IQ°'potll'Wf IOW'
od IU U (pol.) IOdZ. 1„ ta.Mt
15. 11.101 M .
WISLA - „Obła/W~ od IM le

(USA)
loct&. 1„ JUe, li.
17,IQ, IO
WLOKNIARZ „w~teni'"
e>d la.t H (•rad>z..) g. 10, lł, li

WOW.OS(: - .cyrk
atraoeń·
eóvr• <PSA) od !et tł, . . .
U. U.20. li, 1T-" IO
ZA.CBf;TA - „KlopotllW7 I04ć"
od lat 11
~
lo4lo
u. 1•• 16, 1a

,„

SEANSE

~OCNB

PALTY.K - , , ęeaitrice
Cenci''
('Wł.)
godz. ~
WOLNOSC - „Nie pa.LI, l\!.e Pl·
je, rue podrywa., ·a.Je„.•~ (Jr.)
$O>drL,

llM5

(ba

KIEDVV

DYZURY APTEK

~>Cliz.

lait 18,

1,,Cy!11f;

lait ·u

,„Pięlpny

ITUDIO -

z ty-tulem"

oo

w

„Dl.iwra

„ Wie~ki

wyś::ig"

la.t li (USA)

god'L. 16, 19
TA'.l'JlY „.Crerwony Ka.p.turek" 1'ai~a l!O·~Z. 13. „Milion
n:a Lawrę" oo la.t 14 (poi.) g,
Ili, 18, „Wiionetoo w D0Uni1
Slme.rci" od lat 14 (j·1i.1r,.NRF)
g-QOz.
CZAJltA.

'°

"Ucie<mka
KAlllt
UlllP.) cd laA: U. I·

~"

iod3..

iru.m.ł

li,~ •

oetat.m Ka.

.o4 IM U.

rucą

bez grarilc"
go-d,z.,
od lat

10.<Lz. 19.+5
GWARDIA - '1,MP.to•
l>d IM 1l (poi,) I·
u. u. 14, !I.Al, 18, 20
MUZA „A.ra,bes.ll:a'• od i.t lł
('Wl.)

Mt.ODA

d.r~a·•

S~pltaJ

(USA) Cod.'Z.. 15.30, 17.45, IO
OltA „Południk u.ro" lpo.J.)
<Id lat l~. ~O·<iZ. 12.30 ;,Za WO•
<!owcy" (U::>A) o.ci la.t J.4, g.
10. 15, 20
17, lt
t.wlerzą·t"

„.P~omea

-

(•!'UilJ\.) od

la.t

lł,

c.

1'1.45. 10
REKORD -

n

r&r.p~talem
łwiałowa"
cg, T

„Jak

wejne

„Ueleevka" (pe>!.) 1>d 'la.t Ho
l!Od•t: 10, U, tł , 141, Ja. 20

ROMA
„Walet
(USA..NRP') o.d lat
13.30.

17.4'5,

lł

karawy"
god•z.

20

SQJUSZ „Prom" od lat 11
(,pO'l.) gooz. tv „Komisarz Peope" oo IM 18 (Wł.)
go.dz..
18.łS

STO~

t!er,na

ł6'di.

-

„Sleroko~~

"'4
1'1.~•

'lłł'O"

""i'

~

ęeo~r•·

lł

{Jaip.)

llą.

Laglewnleka

U

UL
41.iel·

-

1J.. Wolt

lł/3&

-

-

Ul,

6'1elnica

Balu~.

lzpttal tm. H. Jordana - ul.
PnyrednJcza 'I/I
47.!ellllca

Wid-zew.

POLESIE - ;,Nowa m·l·sja korsa.rza" (tr.) o.d lat 1'1, godz.
POPULARNą

Górna..

n llllnllut, Poł.·Gln. Alii - UL
Sterllna. u - s cbleLnlc.v Sródmleśeie, poradnie ,.K·~ DL Nowotld IO I Kopcll\sk!leao a:a.
KII.alka W AM UL lrornaJ.
1kleJ Ił
d:zlel'llU:a Polesie
aru z d!J!elnicJ $ródmleście,
por&dnl• ••K"· ul. Piotrkowska
107 t PliOtrkowska W.

tiJS.to.pę.Q."

PIONIER „N!ezawod.ni PM:Y•
Jaclele" od lat u
cnim •
\>&nad.) !!od-z. IS.ł!J „100 kara·
b!nóW' 1 od IM lł (USA) COd"&

„()le.ruchy tycia"

ot1 lat 16 (fr.) g9dz. 1&, li, 20

eurle·S~ołlowall.leJ

(rum.~t'a.nc.)

od

16
18

SZPITALI

t K.llnlka Pol.·Gl.n. ...,,. -

w

17.30, 2ł
1 MAJA -

·

DYZU~Y

113, l?.30, 20

-

Zle-Ml"

*

Q,u l~.

„Zanda.rm at~ tent"' od
11 fłr.) 104z. 10,
u. lł. u~. 11. aa
·
RĄLKA
,Zlotio M~enny••
-Od Ja.t l& (usAl
1<><1i1.. is.
GDYNIA

od la.t H (poi.)
god'L. 1'1.15,
19.30
AD&IA ,_ ·NLaJka"
o~ lat lł
(1po.I.) godz.. 10, 13. Pote.gnanie

~

146, Na.rutowicza ł!,
Al. KośelU·Sz&i 48,
E'ie>trk<>W•
ska 325, L.u·tomiersika 146, Dą,·
browekiego &O, Ow. Sta!i.n~r&•
Zgle.rs•ką

ENERGETYK
w;Hra.bina z
H&n.gkOOBU" (Mir.> o4 la·t lł
10011., l'l, l i
KOLEJARZ 1 ,Di:lęe!ol'• (,pol,)
od lał ie. go.dt1.. 17, 19
LDK - i.Jainkes" ~z,we<izlti) o4

17, 19
PRZEDWIOSNIE ··,Nie kible
po-nled!.'i.alku" (pC>l.l od l.$t. 11
l(od'l. 15.30. l'f.45. 20
POKOJ „Ak·Cja Brutus" od
la.t U (,po-1,) go.dz:. 16, 18, 20

*
ITYU!tWY -

K01nga"
17, t•
D9'M - „Uuku -

f.OOZIU8 ZOO
ę>ey'ft.l'le

eo~ GDZIE~

SWIT „Witn.oet<>u w Oollnle
Smierci" od ta.t U (ju.a.·NRF)
go4Q:, 10, 12, 14, 16, 18, aę

Chirurgia '1lolu.dn1e - Szott.al
im. Brudz.ińsk lego (K~sY'Jlte.rów

'

Gdyńskich

1

61)

Ch.1rLI ręta
im.

oółnoc
Bru.dzlńskiego

S7;P1t.ail
(KO.SY'Rierów

Gdytj,s.klch 61)
Cht.ruręta urnowa Stpita.J
im, Brudzińskiego (Ke.sy·nierów
Gdyńskich

61)

r.a.ryngologta
Bz,ptła.I
Im.
Plroeowa (Wólcz.ańsk11 Jł5)
Olrulłatyka
Szpital
tm
Barli-c.kiego (K0.pciń&ki.ego 22) '
Cntrurgia t l~rynąoloe.a 4l.lectęea 8q,p1ta,I Im
Korcza·lt&
CA nnt1 Czerwonej 11)
Chirurgta ezctękowo-twa.rzowa
- Si.pttll.l im, Ba.rUcldqo (Kop.
clń•klego

212)

Tol«Ykologla -

rnatYłll'ł

NOCNA

LEKARSKA

dycyny

Noena

Pracy ('I'efelJ' I).
PO•(>C
poąioc

Pog.,..,.,._
\łl.

lekar11ka
Ratunkewego

~łl~ld.nr~i.a

1s1,

łęl.

-.Se-

~taeJI

_pny

_..,...
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Powszechna
Agencja Handlowa

111
11
•

Przedsiębiorstwo resortu Handlu Wewnętrznego Ili

Wyspecj' aliZOWOne

•

W IOWierCJn"u transakcji kupna

Q

USŁUGI

•
111

Ili -

•

dla:

·111

0

IIlili

• UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA
I INSTYTUCJE!
SPÓŁDZIELNIA
PRACY ·
•
·I•
PRECYZJA".
11

!I

w ŁODZI

że

=

·_
_
==:;l===:I= 1

„• •••••••.•••.•.•••••11!•!1••···················•

za,wiada.m.ia,

;

„ZASTAVĘ" 1967,
da.m.

859-25.

niić w nl.edz.ielę

=

_
1=

1_

'!I

1

aprte· POTRZEBNA doehod.ząca
O~wo- o.pi.el<u•nka
do dl'iecka.
ms g Tel. 269-57
1619 C
Ziel0tnej 7

I

•;
•
I

ze-

GARAŻ o.grzewany (ma· ga.rek
da.m.ski „Tlsot".
!!H.yn)
przy SQW'1!\$kie- Uczciwego z.naJa,zcę prog<> do wynajęcia.
Tel. szę 0 zwrot u
wyna·

592-93. po
OPOLE -

15
193? I! grod-zenlem.
Wiadomo~ć
Cllllty
pe>it6j, tel. 346·36 Codz. 1-15

~~c~1!:;11ta.~a.te~~'=~. ~:= A~~~ę J~:

w oparQiu o urnowy \

:• światło,
kacja,

kontrolnych zesaro' w II•
;

II
•

Tel.

=

1_

i• ~;~cf.f~~8 °:' Lódti93~~ :;a&i:~:i~N~ru.
t~1;rt~!
ąubi.ono

wykonu1·e stałą konserwac1'0
"I

•

~:-:. kątną

pr1>sto.kątną

w<>dóa., kcaa..
i
o
o-gr de
!h-.oeu brzmńeni'll .. Sl'.llt~a T~h·
dt>mem Cśród•mńeścle) u· ników
MedyC'ZnYch w
mienie n1J2, l..ódt,
P.SI. Zdr.orM
Rybacka
m. I, Oi>o.le,
Mar· Ra.di z.z.
Za•kła.dO>W.t"
mucll:a
lł~T I k'WadraA>o'Wą „z;zpsf Zdr.

L~'Zl

i elek•rycznych
i• ~ki!:D:E
~t. :.t::~~ ~=~2NIAM za=~!:
I
&
•

:
•
:
•
:

•

K.R-2, K.R-21 l innych Ua.k Drowad~ce
ZS-2, ZP-'1 l wtórne ZW-1 ,.Metron").
Na naprawy w/w zegarów udzielam1

POLROCZNEJ GWARANCJI,
Informacji udziela f zamówienia przyj.
muje Zatklad Usługowy Sp-ni Pracy
,.Precyzja'' w Lodzi, ul. Głowa.ck.i.ego 15
tel. 597-49.

;

•
;
•
;
;

•

••
•••

•
•••
„••
••
••
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KIEROWNICTWO
PRODUKCJI FILMU

„SWIĘTA

I

I
I
I
I

RODZINA"

wypożyczy odpłatnie

I

lub zakupi

do .zdjęć

APARAT FOTOGRAFICZNY
typu „POLAROID"
o dowolnym formacie,

najchętniej

'

a kolorowym filmem.
Zgłoszenia

należy

kierować

Kierownktwo Produkcji,

.O m kw. lcwate·
ru.n.kowe, telefon, 11.aiJ\ienlę na c!Wa po.koje, kuchn!ę kwaterunkowe
- blo.k.!. Oferty .,l>59ł"
Prasa, Pi.OOrlrowaka 96

POKOJ, kuchnię, wygody
(be-z c.o.) sta.re
budoQIWnict'W<>,
zamienię
na b!Olk:i.
TeL
29Hl6,
iodz. 17-24
1989 g

ną pieoza,tkę o bmmieniu „Helena
Bydllńska
leka,rz ped.iMira L6df, ut
'llf~·rV'l'la.r&ka
18
tel.
~57•t4"
' 1963 g
1 PAZDZIERNIKA r.g>u·
brono pieniądze r. pe>rłr
monetką. Uczciwego ~a
Iazcę wyna.grodzę:
l.ewa.ndoiwsld teł 85ł-ł7
'

'

10 BM. znaleziono para·
MATEMATYKA 20 sl se.I w ta.lmówce. Rewoluza godziJnę.
zgłOtS'Zenia cji 1905 c. nr 88. Szy<b·
wyłącznie: łroda., piąte.Je. koW\Slki
lllł9 g
nled·i:!.ela,
go.dz. 18-19 .
Pioollrk·O'W'Ska łl-4. Stu- PRZYBl..ĄKAL się cza.r·
dent Mrocz.ko.wgki
1953 ny pudel na przy:stanku
- - - - - - - - - - w Emiilid. Słowtk i. pow.
NIEMIECKI, .ro:syjS>ki. - Lódt
1952 I
Keppe. W~ry 1.z. f r o n t • - - - - - - - - - n wejście
400 g PRZEDSIĘBIORSTWO
NIEMIECKI _
Gebel Transpo.rtowe
Ha.n.dtu
· Wewnętrzneg<>
nr l w
Ma.!"yna.rska 9-18 14862 g LQ>d'Li untewabll• za11u·
MANICURZYSTKA. z.do.I· biC>ną pieczątkę o trena po.trzebna ood za.raz. ści: „Przod.
Sped. Nr
sainn damski. ul. Piotr- 266 Lódt P.T.H.W. Nr l".
kC>'Vl-isolca 9
AUTOMOBILISCII PolePOMOC
domowa
t>O· ca.my swoje ustugt, za·
tnebna
na wyjazd d-0 praszamy do speeja.llstyWars?.aWY. Lódt, B•zef· cznego za.kladu ll!ntyko·
na 10, m. 4
1950 g ro•zyjnego za.be?.pieczenia
podwoi.i samochodO'WYCh.
POMOC de> ~ecika pół· za.beziplecZlloffiY
najleptora·roczn-e~~
1'0trzebna szymi prepa.ra>tami kra·
w !!odiz. 7-15. Strzelczv. jowym! 1 za,~ran.icz.nymi,
ka 72. m. e. tel. 447-88 wyglu~a.my pa.stą dźwię
W l ado.mość po go.dz. 16 kochlo.nną. Wy>konujemy
POMOC a... leka,rza po- szybko t 1<>1<idnle. Opa·
l~ebna l''>'ilnOoC"na SR. m la., Lódt. Bl'O'Wa.ma :1.1,
)I. -p-0 godz. 111
1811 11 tel. ł~-411
154D li

na adres: ·

Lódź,

Ku

ul.

Lą

OBRONY PRAC D--oxTORSKICH

kowa 19, tel. 379-62.

Dziekan i Rada Wyd!ziaiu Chemicznego. Pol!l~echni.kll.
Lódzklej iapraszają. na rozprawę publiczną na kto.
rej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Bar·
bary Wandelt pt.: „Zastosowanie badań momentów
dipolowych makrocząsteczek w roztworze do ocel)Y
rozkładu sekwencji merów w polarnYC!l kopolim!'·
OGŁOSZENIA
rach winylowych" Rozprawa odbędzie się dnia
26 pafdzlernika 1971 r. (wtorek) o godzinie ~5 , 30
w audytorium I Gmachu Chemii Politechniki Lodi.PRZYCHODNIA Skórno- DOMEK
jedno.rodzinny klej, ul. żwirki 36.
Wenero!<>giczna m. Lodz:i, sp.rredam. Lódź.Chojny, Promotor:
prof. dr Marlan Kryszewski
ul
Za.ką.tna 44,
p . 17 Trybu.na.Iska. ll
(PoUtechnlka Lódzka)
{lrzyjmuje
całą.
d<>bę
Recenzenci:
doc.
dr hab. Zdzisław Hlppe
(<>prócz nied1lel), ud:Ll.ela JUSTYN 0 W d.zlaŁkę
(Wytsza Szkoła Inżynierska w Rzepora.cl w za.kresie
cho- z111les ioną, <>i!'t'C>dzOl!lą szowie)
rób wenerycwych i le- s.przed-am. Tel, 535-00
doc. dr hab. zygmunt r.asocld
(Politechnika Lódzka)
czy bez:płaitn~~k DOMKU
l•tnLslc.oweg-0
SPOl..DZJl!JLNIA Lekarzy poszukut!ę na okres 7.1.
Dziekan
I
Rada
Wydziału Chemicznego Polltechntkt
SpecjaJ:1stów
„ZGrowie", my . Oferty z ce"- ~S28" Lódr;klej
zapraszają na rozprawę publiczną,
na
Al. Koocius!lk:I nr 87 ie- Pi.otrkoW1S<k& 96
której odbędzie się obrona pracy doktonklej mgr
czy 1 <>perude
źyta.k:
Piotra
Biernackiego
pt.:
„Badania
pol!mplekularkC>ńczyn dolnych, wy.ko· PERKUSJĘ · St,padersk.i.enoścl polikaproamldu i
anionowej pol!meryzacl!
nuje zablel!ii gLnekO>log!- g·o s,pnzedam, Zlellń- E-kaprolaktamu
w
Rozprawa odcme, leczy w za.kresLe ski!,
Lódź,
Wllcza
9, będzie się dnia 26 rozpuszczalniku".
października 1971 r. (wtorek)
cho.rób kobiecych, prze· m. 57
19~1 g
o godz. 16.30 w audytorium t Gmachu ChemU Poprowadz.a badania histo- PIANINO
niemieckie _ litechniki LódzkleJ. ul. żwirki 36
patologi·czne l cytolog icz- sprzedam.
Dzwonić - Promotor:
doc. dr hab. Mirosław WlodarcLyk
ne. Bl i'Żsi.e
in1<>rmacje 492 • 00 , p<> l6
1875 g
(Pol!technlka Lódzka)
tel. 654-87
7079 k
Recenzenci: prof. dr Marian Kryszewski
PÓKOJ z - k·uchnią, blo(Politechnika Lódzka)
DZIALKI bu<!owlane - kl, II
p. _ słoneczne,
doc. dr hab. Zdzisław Hlppe
~prz.edam. Kw!.81towa :t1 b~kon Kozi ny,
za(Wyź~za Szkoła inżynierska w RzeD:Z:lAL~
o.gl'Qd0niczą mien i ę
szowie)
na 2 po.koje z
2.000 m kw.
S<Przedam kuchnią
w
bl<>kach. z pracami doktorskimi I opiniami recenzentów
Ksawerów. za®o.din ia 5 Oferty
„1974"
Pra.sa, można zapoznać się w Czytelni Blbll6teki Głównej
J'olitechni!µ Lódzkie~,
Gl.le'WIJ,c7.
,t.942 I P.i.O>trutowsk.111 M
Mlł-~

DROBNE

*

11

i.n.llym

10.os

tin.ałów

*

*

+

WYTNU J ZA.CHOWU ·

~

,,z1tprocze-

ogg;:
~~:~~
pl'll·neto-m. u.oo Ola

il':

+

Festiwalu Kultura.lnego CRZZ. 11.49 ABC ro·
d-ziny. 12.05 z ~aJu t r.e śwtata. 12.23 Melodie I rytmy dla
wszys~kich . I.2.4~ Ro·lniczy kwadran.s. 13.00 „Noene łowy" słuch.
13.20 Muzyka ludowa.
13.40 Więcej, \&piej, ta·niej. u.oo
Czy
znasz tę książkę?
H. 3o

""

II

;!
...

g;
~

'I

„

-

-- --- ---- --- ---

:

t.~~~Y:~eG~;~w~h. s{l~~:1"~ei:'.

c1ilewcią.t l
ch.ło.pców.
18.00
WIAd, 16.05 Czas 1 ludi:le. 18.20
10 n m1'1mt jaiz.zu. 16.30 Popołud·
nie i młodością. 18.50 Muzyka
I aiktua.lno-ścl. 19.15 Dobry Wieczór, zaczymamy.
Węd·
19 .30
rówki mu2 yc-zne po kraju. 20.00
Drlenn~k. 20.30 Wieczór z plo·

~

20.4S KrC>ntka

il':

;

NIEDZmLA. 17 PAZDZIERNIKA BR.
PROGRAM 1
Program C1nia. t.50 Prodlllk.cj·a pasz 1 orga.ntzacja ty.
7
8
: : ..•
wizyjny Klub Smialych - „Na !nd.iańs.ki.ej ścieżce
Film z geril: „Mój przyjaciel Ben" pt. „Przeprowa.dz.ka •
9. 00 „szcięśliwy K.slążę" _ mm rum. 10.2s . „Sprawa ni•
tylko rodzlm.na'• _ reportat sportowy, 11.00 Klub sześciu
k<>ntynen.tów _ „Czlowiek, który stał się legendą", Jl.U
Di:len.nilt 12. 00 Sprawou!anla z u po!<>wy meczów pilk! nożnej 0 rntstrzootWo y lig!: LKS - Szombierki 1 Stal (M1.e·
lee) Górnik (Zabne), 13.50 Przemiany. 14 •.20 Jan WiJ.k<>wSild „Czterdzieści pięć do zera". 14.50 „Wlellka Warsza~·

,„

~
t

w8 . 3~ow~:~.S:::ośĆ ~z·d;1rńu ·~ z!'~=.tn~Y·T~~ +
(IV:!· '"'
"I
~

z

C
..,

~

„Stefan Żeromski _ życie 1 twórczość" - teleturruej. 17.55
,
R h ń
aM•"
kon-cert galowy
PKF 18.20
Stefan
ac o
zapr ·~UNICEF. 10.!io DObranoe „Proszę slo.ni-a". 19.~0 Dzlen•
nlk, 1'0.~ „Siedem szczęśliwych d:ni'' fiJJlll fab, prod,
wł. %1.25 Magazyn sportowy, 21.55 Stiudio Współczesne. Ta·
deusz Różewicz: nTo.lerancja". 2:2.ł5 Magazyn S!P~·
22.55 Pr<>gram na poruedzi.alek.

Eo<

;...
...
"'
•

11.3.00 Mlst:rzc>stWa

E~::~G!~i!n;i..styce

S_poTtoiwej

g
o=il .
t
+
~

Ko-

~f[:~t:~~~;:~~s:~~~~t~ ~ ~~:T~~~~ii~ ~~~~~!~~~~~ ;:~E~~ci.;J; ~

1•i1

• zagospodarowania zbędnych środków obrotowych, będących towarami rynkowymi·
.
1 li
19"1
l
w trybie Decyzji nr 93/'H Prezydium Rz•du
2
pca
• r. w Sń'Pradwkóew: Ili
„ z d n1a
.
jednorazowej akcji deprecjacji 1 u.Plynnienla zbędnych akładnikow
obrotowych,
•
+ zagospodarowania zbędnych ruchomych składników majątkowych będących ~
warami rynkowymi lub nadaJlłCYCh się do sprzedaży dla konsumentów lndywidu·
•
alnych w trybie Uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 roku
(MP nr 46 z dola 11 września 19'11 r., poz. 292).

=

W1e.4.

S<>botnl
no.n
sto.p
14 · 00 Wl.adomoocl.

artykuły na cele rynkowe,

15!i!!5iiiil=l=l=I

10.00

~~óra:-, ~:i;~y-s

!ten.ką żo2niers·ką.

a

uspołecznionych Jednostek organizacyjno-produkcyjnych,

•

•

W ZAKRESIE •
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Ili
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li

Sprzedaży

l>adi__
o_i-1v-- i
<

Z

li•

I

•111

ll'

Sprzedar.y'

PO ŚREDN .czy:

Jl,

•

W intensyfikaCJ'i
towarów

•

•

Ili

•111
•

~~

Ili

Ili

ŁóDl, ul. PIOTRKOWSKA nr 120, tel. 376-35

1

•

•

ZESPÓŁ USŁUG HANDLOWYCH
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PROGRAM

uo

taneczny,

N

„

z~

n

E

Wlad. 9.35 Rep. Rtl-d. spo-

łecznej. 9.56 KOJH~ert. 10.~ Ma-

"·-·
·~
""""'a.o""

t ow-0 " . .
g-aizy<11
Ll.15
W!ąiza.nka
mel-0<lli.
Ll.25
Pora.n.ny konoert. 12.0s z kra·
ju I ze świata. 12.25 F. A. Bo.nportt - concerto g,ro.sso B·dur.
12.40 (L) K<>munlkaty. 12.~ (L)
Południowe a.ktua:Inośct
lódzkie. 12.30 (L) „Gto.s Ziemi Lódz·
kteJ" - mag. 13.05 (L) „Melo·
d:ia.,
rytm i piosenka". 13.40
„Rozmowa pr!'>ed t>udką dróż·
ni.ka" - opo.w. 14.00 Wiad. lł.05
o śpiewie, pieśniach I p!osen·
kach. M.3<1 „Założyciel Woli JustOIW'S<kiej"
gawęda.
14.43
Błęk1Jtna sztateta. 15.00 Amaitor·
sk!e
zespóly
przed mtkr<>fonem.
15.i!i
NCYWoścl
p!Y'(owe
,.Metod1d" . 15.50 O czym pisze
PM<Sa. 18.00 Wiad. 16.85 Muzy•
ka na pa !"klecie. 16.45 (L) Ak·
wa.J.noścl łódzkie. 17.00 (L) ;,O·
koliee kll'J.tll,ry" - fe!. 17.1.0 (L)
Mozaika
mmzyc-zna.
17.:IO (L)
„Bylem W SY'PlaJni Ma,rJ.1 Stu•
art" rep. 18.20 Wldno·krą.g.
-19.00 Echa dnlia. Hl.15 „Jak U•
czyć się jęzY'ka
aingielsldego
przez radl-O". 19.M Matysiak<>wte. 2ll.01 RecLtal. tygodnia R. Caisadesus fe>nep.
io.s1
Sa.mo tycie. ~.n ~uz.yka ta·
nec-zna.
:n.~ Wesoły ~ra.mlk.
3\.35
Bu<la.pes.zt na płyt.ach .
~.oo Z klraju 1 ze św!Ata. 22.30
Wlad. si>o.rt. 22.33 Victo.r!a de
Lo.s Angeli!$ śpi.ewa kol~ki.
22.f5
RadloJca,ba.ret
;,'Ill".zy po
trzy", 23.5/J Wiadom~ci.
H T o

PROGRAM

m

12.05 Z kra.J'll 1 ze łwiata.
12.25 Koncert m>uzytk:i unliwer·
sa.lnej.
13.00 Na szczecińskiej
antenie. 15.00 Nalety do hl&tori4 - gawęda. 16.1.0 Dave Ewa1ns
- aobO>Wltór Toma Jonesa, 15.3-0
Elllspresem pr~z śWl.alt. 15.35
Po środiku aireny rep, ~.50
Przyipomi namy G:iJ.l>erta Beeaud.
16.15 Espanolada.s
pól tanem.
16.30 Espa.no.la.das pól serio •
- 16.45 Nas.z .ro.k 71. 17.00 Ekspresem praez. świM. 17.03 Quodll·
bet.
17.30 Lt<>ve Sto.ry odc.
pOIW,
11.40
Kilub
Grającego
Krąika.
J.8.311 An.tologa minia·
t.u:ry muzycwej - ballada, 18.30
Ek.sp.resem przez św:i.aJI..
18.35
Mój magnetofon. 19,00 Kis!ążli::a
tygo.d!n.ia. 19.16 Pl-0o;en.k1 „z wło
skiego buta". 19.35 Canto na,.
menco w <>rygial.aJ.e - „Cuatro
Saeta.s".
lt.45
Pol.iey.ka
dla
wszyst.k:ich.
20.00
Muz;i.'ka. ze
sta•rych 1 nC>wych płyt,
21.00
ObyczaJe. <>bycza.je. :u.20 Wie·
czór w „Nowł'fll Za.czltu"
ba.WlmY 6ię
7A
1>tUd61ltami.
21.50 G. Verdi - „Don Ca.rlo.s".
:12,00 Fa.kty Cl.niL 32.08 Gwiazda
siedm.J!u W!eozo.rów
Blood,
Swea.t a.nd Tea•rs. 32.15 „Cichy
Doin" - odc. po.w. 22.łS Słynni a.kompaniaito<I"zy. 2.3.00 Swe.je
u,lu·bion·e Wiers.z.e rec;vwJe Joanna Jedile'Wisk.a. 23.00 WieczorDoe ilPO>~kia.nie z Bem 1 Bek.
'l'ELEWIZ.JA.
PROGRAM 1
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CZWARTEK, 21 PAZDZIERNIKA BR.
PROGRAM I
I.li MatematyQta w kilasacb mateanaityemo-fizyctnych
cz. IV. 8.45 Przerwa. 9.5.5 Języ!k polski dla k1as V - Fryder)'k Chopi.n.. 10•.1.~ Przerwa. 1'1.55 Język po.lskl dila klas
IV lloc. - Pol.ska poezja ws.pólcz.e.sna - cz. I. 1.2.35 Przer-wa. 15..20 Geometria wYUaeślna rOlk I - Ni.ellffiiennilci r.zutowa.n.i:a róWllloległego oraz Obrazy elementów, 1.6 ..25 Pr~gram
dnia. 1.6.80 DZl.en.n.lik.. 16.40 Ek.ran z bratkiem - w programia m. lln. „Nlewy.paly" - !llm z serii: „przygody psa
Cywlil.a". 17.45 Magazyn ITP. 18.00 „Po>rtret Mi.Towa". 18.2S
LWD, 18.~0 SP'iewa Bairbara Niema.n. 19..20 Dol>rainoc, 19.30
Dziennik. 2'0.00 PrzYpominamy, radzimy •• , :W.10 Teaitr Sen&acji Graham Green „Min1stet'&bWo strach'\1' 0 cz. L P<>
teatrze ok.: 31.4-0 P<>la.k pracuje. 22,10 Dziennik. 212.25 Program na pi•tek. :12.30 Geometria ~lna roJt I ~ Nie:r:mienruk1 rzutowanla równoleileio {ipOWlt.).
PROGRAM n
fl!I 5
ć
Jl Pro!llram dnla. 17.~ M!.llitaria, Ob<roninoś , Nowo.czesność. l7.5'· "Fa.ntazje cybernetycme". 18.~5 Scientli>t spealcs
(2) · język a.ngielski w nauce l technice. 19 ..2() Dobranoc.
19.30 S<>pot 7L 21.ou 24 !iOdzLny. zt,10 „Moir&kle piosenki" fiiLm fab, prod. rUllll. 22.35 Scientlsi spea.k.s powt. (12). 23.~
l'to~a.m na piątek.
PIĄTEK; 22 PA:tDZIERNIKA BR.
PROGRAM I
8.00 Ta.n.le tr<)dla pas.z w gospoda.~e. 8.35 ;.En1'U12<1a~i"
film fab. prod. węg, 9.&5 Zajęcia techniczne dla klas
vm (Dr-0bna napra·w y w dom'll). 10.25 P.rzerwa. 10.55 Chem1a dJa klas Vlll - Ropa naft>o.wa. 11.35 Przerwa. lJ.55 wy.
chowanie obywatelis.k:le - Fabryka na wsi. U.25 Przerwa.
12.45 Przyspo.sobienle obronne dla kla.s n 1 m ile. - BudoW'la I pomi-esu:.zenla och<roin.ne. 13.15 Przerwa, 15.20 Matematyika ro~ I Macierze. o.raz Ukła-dy równań ll:niowy.eh, 16..ZS Prog.ram dlla. 16.30 Dziennik,
16.40 Pora na
Telesfora - Rozmowy ze &me.klem - Dz:ielne kurczątko film prod. czech. - Kompan1-0TOS - !llm prod. radz. 17.35
Ni!! tylko d:la pań. 17.55 Na& uczeni. 18.25 LWD, 18.40 Bal•
lady Jerzego Medyńskiego, 19.20 Dobranoc. 19.3-0 DzlenniJk. 20.00 ,,No." tlilm prod. TVP. 20.30 Kraj. 2J..10 Nla
0tbrzµ.caj m.nie błootem - film fab. prOd. USA. 1J2.()5 Dz:lennJ.k. 212~ Pr<>@'am na &-Obote. 22.25 Maotematyika rok I
(.powt.),
PROGRAM D
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dnia. 17.15 Spotkania wrurszawslde OTV N
~ Warsu.wa na ek.ran.te. 17.43 Węg\et'Ski.e doświadczenia. lll.15
;i..
• „zn kulis elekt.ronl.ld". 18. ł5 En tra.ncais (.3) - lekcja jęi zyka trancus.kiego. t9..20 Dobranoe. 19.30 07.iennik. to.OJ 0
"" Atla.s śwlaita. 2().40 R1.1&&klj j.azyik Po TV powt. (3) lekcja :I!
li= jęey'k.a ro.syj.slciego. !111.~o 2ł godziny. 31.20 Kino Wersji OrY· >
ginablej - a.ng. fi1m tab. - „Cvwa.rta nad ranem". 22.50 o.
Progr.am n.a środę.
SRODA. 20 PAZDZIERNIKA BR.
~
PROGRAM J
li=
u.oe "811raeotne :ziudzen.la" - od>cinek VI - franc. fll.m ~
seryjny. 10.50 HJsto.rLa d!la k!la.sy V - !gnY\!ka olimpijskie. ~
,.. 11..25 Pm.erw.:.. 11.55 Ftzyka dla klas vm - Przyrządy op- ~
o ty>cmle. 12.25 Przerwa. 12.45 Chemia dla klas vm - Ropa
na.tto<wa. 1a.1' Przerwa. 13.40 Wybieramy zawód, 14.00 C
N Przerwa. 14.40 Pro~am dnia. 14.45 Sprawowanie z meczu ,..
pilki notneJ w ramach ro~rywek o Puchar UEFA „Zagłębie'• (Walbrzych) „UT Arad" (Humunla). W przerw!• N
::t m001JU ok.: 1.5.30 PKF. 16.30 DziennJ.k, 16.40 Galeria na me- ;i..
~
dal - Klub Kl:uc2mików - Zlrób to sam. 17.30 „Odnowa mia·
c-o
sta". 18.00 „Poznajmy przyrooę" - Rośliny żyją - cz.
I>< Il. 18.20 LWD. 18.35 ;,Rynkowe konfrontacje" program ~
li= ek:onomtcmy. 19.20 Dobra.noc. 19.30 Di:!.ennlik. Z0.05 „Stra· „;i..
cC>ne Zlludzenia'• od.c. V framc. film seryjny. .ii.oo
.,Gwiazdy O.IJery 1 baJetu„ - Maja Plt.siecka 1 Galll!la Wiś·
niew&ka. :n.SO SWiaroWl.d. 2'2.~ Dziennik. 22.35 Prog!I'am na
C71Wlli!'telc. %2.40 MatematY'ka - kurs prz}'g<>towaiwczy ,powt,).
~
PROGRAM n
;I!
~
tt7„t0 Pro.gram dnia. 17.15 Polski film do.kum • .,. Plooący ><I
111 mak, Ickl.emy. 18.13 Jeszcze nie je.st za późno. 18.45 Walter o'!
o~ ain.d COOJn.!e (3) - lek!Cla jęz. angiel&ltiego, 19.20 Dobranoc. ~
1.9.30 Dz:lenru!c. 20.05 Teleturniej - Sonda. 21.00 „z poJl:olenia na poJro.lenie", 31..30 24 godi:lny. :!Jl.40 „Chrnwma je- ,..
.., si~ń·• - seryjny film prod. jugost 22.215 En irancat.s powt.
(3) leklcja j~ trllJllCUSkiego. 22.:;s Prog:ram na CZJWar- ~

9.00 Dla Hkól: lcJ. V Geoera- !'-i
fia - Ziemia - nas.za planeta :><
(z Kra.kowa,),
lO.OO
,,.Rom.eo, li::
czyżbyś jest.0ze żY'ł"
_ I.Urn
fab, prod. bulg, (W). 1i. 55 Geografia - Kanada (W). 16 .15 Re.
dakcja Szkolna zape>wiada (W). ..,
16.30 02'.lennik (W). 16.45 Dla ::
młodych Widzów: XX 'l'rójmec'I ..,
Harcerski
(z
Katowic). 17.50 o
Spotkania s przyrodą - Ochro- 11:1
na lasu - polska metoda bio- 0
lo&lczna (W). 18.20 Wiadomości ~
Dhia (L), 18.35 Tele-Echo (W).
19.20 Dobranoc (W). 19.30 Monitor (W). 20.20 „Non-Stop", ma.
gazyn
r01Zrywkowy nr 2 (W). ::'l
21.50 Dziennik (W). 22.10 „Fał- ~
azywy krok" - film fab. prod.
USA (od lat 16) (W),
..,
PROGRAM

mów ,,Piękno 1 ból" _ japońsJci film fab. (-d-ozw. 00 lat 18). w
i.s. 29 Dobranoc. u.30 Dz:i.ennllk 20.00 Studio 63 - Ad~ Ml':· N
kiewicc ,Pan Tadeusz" Jts. xn -.Kochajmy
20.oS ;i..
„Koncert' z nmenau". 21..20 Jan Stant-sławskl (.syl.:wetika ma· n
larza). :111.35 Ze.spół Madrigal, 2'2.00 Refleksje na dobranoc:
i=
,,Wyobraźmy sobie". 22.05 Pr<>irram na wtocek.
-:
PONIEDZIALEK. 18 PAZDZlERNIKA BR.
PROGRAM I
n.uo Fl!zy1ta lrun!! przygotowawozy - sprężYlStość clal
stał~h oraz Wlasno~i cieczy i gazów. 16.25 Program dnla.
16.3-0 Dz:lennill:. 16.40 Z.w1erzY'!liec w prog·r amie m. in.
fi.lany z serii: „Augie ooggie" 1 „Wally Gator". 17:35 Ech<> ~Z
stadionu. 18.00 Kronika MlstrzO&tw Europy w GJJllnasty- ~
ca SportCYWej Koblet. 18.30 LWO. 18.45 Eu:reka. 19.2.0 Dobra·
noe. 1uo Dziennik. 20.05 Teatr TeleW!zji: Leonid Leon~w i::
Profesor Skutarewskl". Po teatrze ok. 2Jl.3S „Pracownie,
"galerl-e u.llcE" - repoataż. 212.05 .,Dobry Wieczór z Walde- ...
marem'" - program roll!"yw'kowy. 22.40 Dziennik. 22.55 ProII"am na ww.rek. 2'3.00 Fizyka kurs przygo.t0owawczy (l>Owt.). ~
WTOREK,, 19 PAZDZIERNtKA BR.
c
PROGRAM I
:=
8.ł5 ;-.POW&Zedlnie dJnl'• cz. lil - film fab. prod, NRD. 0:i;i
0.53 Język poJskl dla klas v I V1 - o mieJ·sce wśród lµ.d.zJ ;i.„
(dom 1 ro~a). 10.25 Prze.rwa. 10.55 Język po1S<kl c1l11.
klas m llcealnycb Stan.Is.ław Wyis.piaóskl „Wesele". 11.40
Przerwa. 12.45 Miesza.n.k:i w żywieniu zwierząt. 14 ..2.5 Prze<T•
wa. 15 ..20 Matematyka I roku - Wy-znaczni.ki - cz. l ! cz.
n. 16.l5 Pro.gram dJilla. 16.:to Dz:i.ennLk. 16.40 Program pu- ~
blicystY'CS'llY. 11.10 LWD. 17..25 TV Elllran Młodycl). 19.20 "I
·Dobranoc. 19 30 O<:lenn.ik. :1.0.()5 „Pow.s.zednle dni" - cz. m ~
_ f!Jm fab. prOd. NRD. !!J!.10 Re!)O«'taż. 211.40 „Latająca
I>~" _ jap. progr&m rMJrywkowy. 2.2.10 Ozien'!l.ik, ZZ.23 t
Program na ś!'-O<lę. 212.30 Matematyka rok I ~owt.),
PROGRAM u

+

15,00 Mistrzostwa Europy w ~
gimnastyce
sportowej
kobiet li::
(z Mińska). 17.15 „Uzurpatorzy" o
mm fab. prod. węg. (W). i=
18.4S
Przyszłość
zaczyna się u
d zisi aj
„Kiedy telefon dla <
wszystkich".
19.20
Dobranoc. N
19.30 M<>nltor. 20.20 „W cztery ...
świata strony reportaż (W).
20.40
„w Ojczyźnie serce me ~
zostało'• - część I „Werter nad Z
Switet.ią" w1<1owlsko o Ada- !'<
mie Ml ck!ew!czu z cyklu: „Kobiety Ich życia". 21.45 „Koncert po
w porcie" - program ro.zryw!!
~Vo7. u.~ at so4l.l.n7•
•

I

i:

...

~am

18.łO

U.U
dn·la.
z prasy technlcmej. 18.SO Alfa·
bet miasta: OTV Wrocław na ekran ie. 17.30 „Gdzie my,
tam granica'" fUm z serii : ,.Czterej pancerni 1 p ies". 18.23
Ga.wędy ma.tematyczne. 18.45 Ru.sskij j&Zyk po TV (4) lelccja jęz. rosyjskiego. 19.20 Dobranoc, 19.3-0 Dziennik . .ro.o5
Monografie muzyczne. 21.05 Na.u.ka 1 kamera. 21.35 2~ g<>dztny. 21.45 Perspektywy teatru, :bll.15 Walter and Ce>nni<>
pQowt. (3) - lekcja Języika a.ngiel.skiego. .2.?.4'5 Pro1'!'am na

sobote.

UWAGA: TV ZASTRZEGA SOBIE MOZNOSC ZMIAN
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Ci, od których

B·abie lato
na Mazurach
<~: ~

„.

W wyniku zmian, jakle zamokłada program rozwoju i
generalnej
Lodzi,
dernizacji
sytuacja
przemianie ma ulec
włókienni
przemysłu
naszego
czego. Czy I jak jednak bedzie
to wyglądać w praktyce. uzajest w zasadzie od
leżnione
zatog; jednego z łódzkich za- Widzewskiej Fabrykładów
ki Maszyn Włókienniczych. I
tym problemom przede wszystkim po<iwlecona była d:vskusja na wczoraj'Zej zakładowej,
prz~dzjazdowej konferencli wyborczej w WTF AMIE.
pod uwagę,
weźmie
się
do tej pory krajowy Pl'zemaszyn wlokienniczycb
mysl
nie zabezpieczał potrzeb przelekkiego nawet w 50
mysłu
Jak
zrozumieć.
proc„ łatwo
więlkie znaczenie ma ta spraw
iostal
Opracowany
wa.
program unowoczeWtFAM1„
produkcji - wysoko
snienia
w:,.daJnej przęozarki do wełny
automatyc~uycb
bawełny,
i
krosien czółenkowych i wreszzasadnicza - w
rzecz
cie
nowoczekooperacji z ZSRR
krosien chwytakowych
snych
oraz w kooperacji z NRD maszyn dziewiarskich typu Elastlc. Ta ostatnia pozycja ma
duże znaczenie ze wzgJedu na
preferencje dziewiarstwa w zaJeśli
że

przyszłościoweito
łożeniach
kiego przemysłu lekkiego.

lódz

Zarówno w referacie I sekretarza KZ - J. Prasaka. w wy.
A. Lukadyrektora
stąpieniu
szewicza, jak I w glosach .J.
Pawlaka i innych. Wielokrotnie
wracano do spraw warunkują
cych powodzenie tych zaloień.
inwestycyjnvch
W zadaniach
na bleż. 5-latke 10ajzakładu
dują się takie pozycje, Jak budowa fosforowni i odlewni Od·
tworzeniowej.

-

a
•
VIII Konkurs
Prac
Plastyków
Amatorów

CAF -

Mo.roe

dobrą

tradycją

Na przygo,t owanic dokumen·
tacji tej ostatniej wydaoo Jut
mote
8 mln zł I jakoś nie
do planu maszyn dzieweJść
w1arskicb. Także w planie nie
figuruje nadal budowa zakła
du. Tymczasem warunki Pracy

z

7

Zgodnie
również

z

Konk urs Prac
VIII
Plas t yków Amator ów (zorgaPrez.
n i zowany przez WKZZ,
WRN, Prez. RN m . Lodzi ł
l.ód.zkt Dom Kultury) znalazl
Wśród za.interesowanych żywy
oddź więk: tym w ięcej, że tm·
preza ta odby!a s lę w ramach
Festiwalu Kulturalnego Związ
ków Za;wo<!owych, ora.z zb tegla s !ę z !O-lec iem spoteczne1
klubu plastyków·
dz i ałalności
amatorów prz11 LOK.
wzlęlO
Udzlal w konJ(ursle
nadsyłając pdl tli·
osób,
prac, z których częśc!
znalazla się obecnie iur wuuru•
stawie pokonkursowej,

156

siąca

M t ędzu·
chami.onej w Klubie
Ks iążk i.
narodowej Prasy !
stalu·
malarstwo
Prace te gowe. rzeźba I qrafi ka - reprezentują

różne

indywldual ~

ne postawy twórcze autorów,
k tórzy przedsta.wilt nam dzlP•
la i nteresujące, a. św i adc z ąc"

o

dużej

wrażliwości

estetycz-

nej naszych plast yków a.ma·
torów.
A oto Usta nagrodzonych:
W dziale malarstwa. nagroDudwal,
J<m
dę I otrzyma!
Helena Furmaniak, a
II Makówka.
Małgorzata
III Natomiast specjalne w11r6żnt11·
za
nia honorowe przyznano
wybitne osiąqn!ęcia. I wiasnq
Ka•
tndywidualn.o~d twórczq

zależy„.

odlewnJ są bardzo
w starej
Powodzenie tej lnwe·
ciężkie.
stycji determinuje calośc! zadatl
jest
Osobną sprawą
zakładu,
harto,vnlą,
z
galwanizernia
byc! odl'lane do
które miały
w 1969 r., a do
el<sploatacji
dziś nie można tam uruchomić
produkcji.
Dyskutanci podkrdlali z duw roku bieżącym za.
że
mą,
zakład wykona
dania swoje
przed terminem, wypracowując
zysk, podczas gdy w
poważny
1969 r. poniósł straty w wysokości ponad 38 mln zł. Sprawy
terminowego wykonywania dostaw maszyn I związanych z
tym strat nadzwyczajnych, niezajakościowo
dostatecznego
proopatrzenia materiałowego
najpilniejsze do
są
dukcji,
w chwili Obecnej.
rozwią~nia
Oprócz jednak spraw produkcji, w dyskusji poruszono Wiesocjalno-bytowych.
le kwestii
Wielokrotnie podnoszono prodokuczliwego sąsiedztwa
blem
Wystarczy powie. ANILANY.
dzie<', że okucia budowlane Od
strony tego zakładu trzykrotnie S'l.ybciej niszczeją . niż Inne.
Poruszono wielokrotnie kwestie
komunikacji, np. wprowadzenia
biletów pracowniczych w autobusach pospiesznych oraz zaooatrzenla towarowego dzielnicy,
Na wczorajszej konferencji w
W.IFAMIE, tamtejsza organizawybrała swoim
cja pa.rt.yjna
delegatem na VI Zjazd PZPR
Janasika,
Tadeusza
frezera
zapracownika,
przodu,ląrego
trudnionego w zakladz.le od
PZPR od
1960 r.. a członka
(er)
r. 1957.

• * •

W Fabryce Transfe>rmatorów
I Aparatury Trakcyjnej ;,Eli.a"
delega,tem na VI Zjazd partii
pracown Lk
wleloletnl
tzO.Stal
tych zaJda<lów Józef Wiślicki,
za.trudnlo·nY w tabr-yce od 1947
i:-~lcu, członek PZPR od 1954 r.

'

oru
Adamcowt
zim terzowl
Wladysta.wowl Rząbowi.
W dz iale rzeźby laureatami
~owalewskl
Antoni
zostali:
Rząl>
(l nagroda), W!adystaw
(ll naqroda) oraz Jerzy Buliń
ski (III niigroda). Za na.jLe'.P·
nagrodę o t rz11•
s z ą graf!kę l
mal Kaz imierz Banat, lI
a Ul Bogusi.a.w Mtzers-ki,
Janusz Rakowski.
Wystawa trwad będzie do SO
paidz iernt ka. z góry zakl.a.da·
my, że będzie się ona ctesz11powodzeniem,
w tetk.t m
ro
znakom i c i e propagując lcultU·
re•
rę plastyczną w naszwn
gi<>nle.

M. J;

Ili llllllllll llllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll lllll Ili li Ili llllll llllllll llllllllllllllllłl llllllllUHlllllDllllllllDllllDllll lllllllll
PRZEł.OŻYŁ:

Uśm!echnęlia się;

K. ZARZECKI

Roi:umiem - powiedział Mason poz.walając się wraz z Dellą wprowadzić
do wygodnego, choć nieco pretensjonal·
nie umeblowanego saloniku.
-

Proszę

-

siadać

i

opowiedzieć

O, ja jestem liohletą prac.ującą.
- Motna spytać, cz.ym się pani zal·
muje?
prO<Wad'l.liłam
- W ostafln!m cz.asie
Wie pan, tyle
pry:>Watne przedStZkoi1.e.
matek teraz pracuje ł nie ma z kim zostawiiać dzieci, bo :rmale?.ienie odpowied·
niej służącej jest rzec'Zą prawie nieToż
li,wą. Okazało się, że to świetny Lnt,eres.
- Dawno panf założyła przedszkole?
- Parę IDllesięcy temu.
- In.teresujące. A jak paJil1 znalada
klien.tów?
- Dałam po prostu ogłoszenle do gaNigdy
odparła ze śmiechem. zet by pa.n nie uwierzył, He kobiet przy·
prowadzało m~ dzieci. Oczywiście, pró·
b(llWały się najpierw czegoś o mnie do·
wie~ieć, pe>tem przychodrz.tiły poromia·
wiać. Ale w rezultacie ze znalez.iemdem
klientek nde miałam najmniejszych kło·
potów,
-

WS!LY•

rozpływała się pani
po kolei Kennard. - Pewnde to wuj Douglas zostawił nam spadek. Od dawna podejrzewałyśmy, że eoś ma.
Mason posłał jej uśmdecb.
- Proszę wybaczyć, łaskawa pant że.
by UC'Zynić zadość obowiązującym przepisom, musrzę pan.I najpierw zadać kil•
ka pytań, zanim będę mógł zaspokoić
pani ciekawość. Nie znaczy to oczywH·
cie, żebym miał jakiekolwiek wątpliwo•
ścl oo do pand osoby, ale re>7.umie pani,
obowiąz.uje w takich sprawach procedu·
ra, której musimy s, ię tl''zymać.
Promieniejąca kobieta położyła na ko•
lanacb spleoione dłooie.
rozumiem. Niech pan·
- Rozumiem,
pyta śmiało, młody człowieku.
za•
Pand jest wdową, prawda? czął Mason.
- Tak jest. Mó' mąż umad w tysiąc
dziewięćset trzydz..iestym czwartym roku.
Nie wyszła pa.nii po raz drugi za
~tko

mąż?

-Nie.
- A pani siostra?
- Siostra jest rozwódką.
- To gorze' - skl"Zywił się Masoai.
- Dlaczego?

-

Bo postępowa!llle r<YDwodowe rzadko

bywa doprowadzone do końca. Rol.umie
pani, sprawy majątkowe nie są uregulowa.ne dostatecwie precyeyjnie, a to
daje adwokatom okazję do utrzymywa·
nia, że majątek małżonków nie został
rozdziielony, I wysuwania na tej podst>a·
wie ros,zczeń.
nieruchomość otmyma1I1a w
Czyż
spadku nJe będz,le stanowiła wyłąezneJ
JeJ mąż nie
własności mojej &losbry?
miałby chyba w żad,nym rade praw do
spadku?
pN:)"7Jllał MaSIO'll
W zasadz.!e tak ale my mamy U!.stynktOWlllą obawę
oczyw1SC1e
Chociaż
przed ro:i:wo<lami.
sprawa jest zwykle prostsza, kiedy &iedziczy żona, a ro'Zw6d nastąpił z w.Lny
męża. Tak było, prawda? W przeciwnym
wypadku często bywa m.nóstwo kompli·
kacji, Wracając do pa.ni, czy pani nie
ma dzieoi?
-Nie.

-

A

pa'llł slosiłta?

Ma syna.
Pełnoletniego, ' czy nie?
- Och, pełnolebnlego. Siostra 'est star·
sza ode mnie. Ralph, jej sy111, musi mieć
ma
Jest ż<>na:ty,
trzydl.liestkę.
dobrą
dz.iecko.
- Czy pan4 siostra ma jakieś za,ęcle?
- W tej eh wili nde. Ale pracowała w
fabryce słodyczy. Nie pracuje dopiero od
dwóch miesięcy,
- A pani?
-

-

Bardzo

flllteresu,ące

powiedział

A wśród tych klientek była
niejaka Mildred DanviUe, która została
zamorde>wana przed paru dn.iami.
Pand Kennard miała na twruray uprzejmy, dobrotHwy uśmiech osoby chcącej
wywrzeć ke>rzyslme wrażenie i gotowej
do udzielaillia wszelkilch informacji. Kiedy to pytanie spadło na nią jak cios,
próbowała zachować rtie z.m~eniooy wy·
raz twarzy, ale rezultatem był żałosny
grymas.
- Przyprowadziła paw chłopca nazwl·
sldem Robert Ba~tsler - ciąg.nął Mason
pon,ieważ hU,toria, którą opowiedz! a, nJe była zbyt przekonywająca,
Zajrzała
nJe dawało to pani spokoju.
pam! do książki telefonicrz,nej, czy figuruje tam ktoś nazwiiskiem Bart.sler. Znalarzła pan·ł Jazona Bartslera I zadzwooi·
ła. A teraz moie pani nam pO<Wlie, co
było dalej.
Pat11l Keninard zamrugała pe>wiekami,
oblirzała wargi, ale nie wydobyła gło
su. Masoo w da•l srzym ciągu uśmiechał
się uprzejmie.
(79)
(Dalsrzy ciąg nastąpi)

Mason. -

Decyzje

anulujące

rządowe

grudniową

cen zawierały równocześnie
icb oa
postanowienie o ~mrożeniu
okres dwuletni. Elastyczną relację cen
pozostawiono tylko dla artykułów sezo·
nowych oraz dla nowości towarowych
o wyższym standardzie nowoczesności.
Niestety, Jak wykazuje praktyka, I au
potrafiono znaleźc! furtkę dla nlekorzyst·
neJ dla klientów tnterpretacJI,
podwyżkę

Sygnały w tej sprawie otrzymaliśmy również I od naszych Czytelników, zaniepokojonych zjawiskami z jakimi
spo~ykają się. na rynku. Chodzi o tzw. ukryte podwyżki cen,
maJ~Ce swe ·zródlo w zaniżaniu jakości wyrobów, w ograni·
rzecz
czamu dostaw do sklepów artykułów tańszych na
drozszycb. Owe, godzące w ki!"szeń klienta praktyki, obser·
wowane są zwłaszcza w grupie artykułów spożywczo-prze·
twórczych. Ale nie tylko.
Przyklady1 Np. śledzie marynowane. Według cennika 1 kg
tych śledzi kosztuje 25,70 zł, zaś marynowanych delikatesowych - 42 zł. Na skontrolowanych w okresie ostatnich
trzech dni kilka sklepów, tylko w je d ny m dostrzegliś
my te tańsze i to w „Delikatesach" przy ul. Piotrkowświeżymi
skiej 96. Podobna historia z morskimi rybami
I mrożonymi, na któ;:e obowiązuje kilka rodzajów cen w
llłltło
z~leżności od różnycH' stref połowu I klas jakości.
kiedy się Jednak zdarza tak, aby \V sklepie obok tych droż
szych były również I gatunki tańsze, a więc te których
'
klient najbardziej poszukuje.

Droższe

-

tańsze

Nie zamiast, lecz obok
To samo dzieje . się z dorszem wędzonym makrelą wędzo·
n_ym śledziem a 25 zł za 1 kg, wypieranym przez 'wędzone
filety śledziowe po 46 zł, z pierożkami mięsnymi po 13 zł za
0,5 kg zamiast (a nie obok)- których dostarcza się do gar~żeryjn;vch sk_Iepów droższe o 2 zł tzw. ·kołduny, z tanimi
pterogam1 . ruskimi I pyzami z tartych kartofli, które jak
met.eor zmkają z rynku, z kaszanką tylko po 18 zł (- a
gdzie ta . po 13 zł?) i z kilku innymi Jeszcze artykułami.
Podobne przykłady świadczące o słusznej krytyce klientów
mozol!-. by przytoczyć z branży mięsno-wędliniarskiej, w któ~eJ rozne nazwy np. kiełbas nie zawsze odpowiadają różnej
ich jakości. Nam np. nie udało się nigdy natrafić na wyroby przeklasyfikowane do niższych gatunków, które przec1ez wmny być sprzedawane w handlu detalicznym również
A że przddasyfikowanla te
cenach.
I po n iż s z y c h
istnieją świadczą o tym kary umowne płacone przez pro·
ducentów za zaniżanie jakości wyrobów.
Trudno też klientowi zrozumiec! skąd się wzięła cena 21 zł
za 0,5 kg paczkowanego mielonego mięsa wolowo-wieprzo·
Wego, usankcjonowana zresztą cennikiem, skoro ten sam
c<;nnik «;tetalicz~y PKC nr 3/71 ustala cenę za tę samą pół·
kilową ilość nnelonkl wołowej jaR i wieprzowej na 18 zł.
Sprzeczna w odczuciu klientów z faktyczną jakością mię
sa wydaje się też kalkulacja cenowa· stosowana w detalicz·
nym tzw. samoobsługowym handlu mięsnym na mięso woza które pobiera się od klientów 56 zl
łowe paczkowane,
za 1 kg, podczas gdy, według tego:!: cennika, cena w tej
l wyłącznie gatunku extra (mięso
wysokoś!!I dotyczy tylko
extra, pieczeniowe str. 9 poz. 55). Na·
woł?we bez kości tom1ast mięso wołowe bez kości z udźca I łopatki niemrożo
ne kosztuje wg cennika detalicznego 42 zł (str. 8 poz. 16).
Trudno nie zgodzie! się z klientowską opinią1 że owa po
„extra wolowma" niczym
naJwyższeJ cenie sprzedawana
przeważnie nie różni się (zarówno smakowo jak I czasem
gotowania, czy pieczenia) od wołowiny zwykłej,
Już choćby w świetle tycli przykladów sprawa musi bu•
dzM zanlepokoJ„nle. Je§ll bowiem nawet dodatkowo prze·
producentów do
upoważniają
branżowo-resortowe
plsy
ustalania rozbieżnych z podstawowym cennikiem cenowych
relacji, w zależnoĄcl od kosztów kalku\acylnycb \ innych
względów, winien temu towai:zyszyć skrupulatniejszy nadzór
ze stro"ly miejskich czynników kontrolnych zarówno asortymentów dostarczanych towarów Jak I łeb jakości. Niespodzianki 'akie znajduje klient chociażby w owych paczkowanych porcjach mięsa (dokładki tańszych gatunków, jak
pręgi, laty I inne) świadczą, :l:e z tl\ kontrolą oadal nie Jest
za dobrze.
K. WYRZYKOWSKA

„.

u

NTU.303·04
od owiada
ł

na warsztat czynsz za to pomlesz.czenie zostanie ustalony
stawek pr-zewld:z.ia.nych
dla lokali u:!:ytkowych.
Do tego eza.su, o !le nadwy:!:ka
powierzchni mieszkalnej obej·
muje co najmniej powierzchnię
najmniejszego pokoju, jest Pani
zobowiązana płacić za nadmewedług

~raż.

NA WARSZTAT PRACY
Jt.,J,: Od 5 lał pra.cuję cha•
lupnlczo w „Centr<>galu" wyko·
zarówno na
produkcję
nująo
jak I na
rynek wewnętrzny
eksport. Zajmuję wra'Z z matką
2 pokoje z u:!:ywalnośclą kuch·
ni, przy czym jeden z pokoi
na pracownię I
przeznaczyłam
magazynowanie tkanin. Czy w
tym układzie· jestem· &Obowią
zana płacić za nadmetra:!:, cz.y
też jako chałupniczce 11 rzysłu
guje ml 1 izba na warsztat pra·
rzemieślnl·
jak
cy podobnie
kom?
RED.: Przysługuje, ale decymierze musi wydać
zję w tej
d:z.ielnicpwy wyd'Z.lal do spraw
lokalowych. PO<lstawę do wydania takiej decyzji stanowi zaś
zarządzenie nr 96 ministra gospodarkl komunalnej z V. 1954
roku.
zamaczamy jednak; :!:e w wY·
padku przyznania jednej izby

Z

(h)

NALEZNOSC
SYNOWSKIEJ P~SJI

J. lt.: Mieszkam wspólnie z
«>Jcem, który jest głównym lokatorem. Obraził się na MZBll-1,
bo nie naprawiono dziurawego
dachu l przestał piacie! komorne. Powiadomiono go, że po.
nieważ jest rencistą, więc nabędą z mojej
ściągać
leżności
Jakim pra.
pensji. Dlaezego?
wem?
RED.: W zasadizle plMntklem
lokator, a Więc
jest główny
ojciec Pa.n.a., ale Jeżeli Jest en
nieWy>pla.ca.lny'. gdyż renta jego
jest zbyt nlska (,poniżej tYIS "ąca
złotych), to rreczyw!ście MZBM
do
egzeku.cję
mo.że sk!lerO'wać
każdego pracującego I petnoletrooztny, o ile
n lego c:tJ!on.ka
tym looczywiście, jest on w
z.ame!dowany.
kam na staJe
Tak wl~. jeśli ojciec nie ureUl c?snsz,
należności
guluje
wówczas będą one śc!ą,gnięte z
(g)
Pańsildej pensji.

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci naszego ukocha·
nego Syna i Brata, ucznia
Technikum Energetycznego n~
2 w Lodzi

1971 r.
pracownica Biura ProjektowanlA Zakładów
Wlóklennlczycb

S. t P.

TERESA
DlUGOWSKA

JERZEGO
MIELCZARKA
z.ostanie odprawiona msza św.
dnia 17 października br, o
godz. 12 w kościele św. Jerzego przy ul. Jerzego, na
którą

zapraszają
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