Łódzkie uroczystości

Będziemy rozwijać socjalistyczne -stosunki społeczne w naszym

kraju, doskonalić socjalistyczną demokrację, sprzyjać wszelkim po·

święta

czynaniom, które podnoszą wartość obywatelskiej inicjatywy i umac·

„

niają

-

nq

A

zespolenie

-

społeczeństwa

z

Cena 50 gr

E. Gierek przyjął
C. R. Rodrigueza

Łódź, czwartek

Rok

F. Caalro przybędzie
do Polski

dzenia regularnych IinU auto·
busowych
między
Polską
a
NRD.
Uzgodniono wprowad•enle regularnej komunikacji autobusowej na następujących Uniach: Berlin - Szczecin, B.arlln - Wrocław, Drezno - Zie·
lona Góra, Neubrandenburg Szczecin, Prenzlau - Szczecin.
Oficjalne
uruchomienie Unii
powinno nastąpić najpóźniej do
2 kwlebn1a br.

Radziecka stacja automatyczna „Łuna-20" zakończyła
program badań na powierzchni Księżyca i znajduje się
obecnie w drodze powrotnej na Ziemię, wioząc w zasobniku próbki gruntu księżycowego, starsze o miliard
lat od poprzednio uzyskanych.
Rakieta Księżyc-Ziemia, niosąca zasobnik wystartowała
w nocy z wtorku na środę i ma wylądować na
naszej planecie w najbliższy piątek.
„Łuna-20"
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Drugi krok
turystycznym szlaku

państwowej

już

spowodowało

•
Delegacje USA i reżimu
sajgoriskiego na konferencję paryską w sprawie Wietnamu p:>·
stanowiły przystąpić w
czwartek do rozmów z przedstawicielami DRW i TRRR WP.
9! W Rzymie rozpoczął się
proces
przeciwko Pietro Val·
preda i grupie osób oskarż»·
nych o podłożenie 12 grudnia
1969 r. bomby w gmachu jednego z banków mediolal1sklch,
Smierć ponioslo wtedy 16 osób,
a 80 odniosło rany.
•
Samolo~ „Lufthansy", który wylądowal w Adenie po uprowadzeni.u go przez 5 porywaczy, opuścił wczoraj to miasto, zabierając z sobą męsi<ą
część

pasażerów.

Ili Amerykal1skie
lotnictwo
strategiczne I taktyczne w dal·
szym ciągu dokonuje zmasowanych bombardowań w różnych
rejonach Wietnamu.
E G. Jannng odbył w Egipcie I Jordanii rozmowy na temat wprowadzenia w życie rezolucji Rady
Bezpieczeristwa
przewidującej wycofa.nie woj*
Izraelskich.
·Dziś Jarrina uda
się do Izraela.
B Kilku członków Biura Pv·
Utyc:onego
Kongijskiej
Partu
Pracy usilo.wato dokonać
zamachu stanu. Próba nie powiodla się.
Podziemna Irlandzka Armia
Rewolucyjna
(IRA) dokonała
zamachu na bazę spadochronia·
rzy w Aldershot, jako odwet za
k.rwa wą niedzielę w Lond0tt1derry. Są zabici i ranni. Czterech
dzial1<czy IRA z<>staro areszto·
wa.nych.
•
Min. spraw · zagra.nlcimy~h
KRL·D prowadzi rozmowy w
Moskwie z A. Gromyką.
•
Przewodnic.zący Partii So·
cjaldemokratycznej Rafael PaaS'io u~worzył ·rząd jedino.pąrtyj-

wzmo'Ż0!11Y ;ruch
przez Odrę
.Nysę I>użycką, który w miarę
.zbliżania się
pełni sezonu tu.
ryatycz,nego będzie szybko na.

.rasta!. Tymczasem obie strony
nie są jeswze de> tego odpow'.ednio
przygotowane:
brak
miejsc
noclegowych, g.rożące
Uoki w ,zakladach gastronomicznyich, szwaillkująca komun'-ka.
cja i Wormacja. Wielu spraw
nie da się rozwiązać jesz.cze w
tym roku., wymaga to bow;em
czasu i pleniędzy.
Problemy te będą .rozstrzyga.
ne przez obie s.br001y, we wza_
jemnym wspóldZ1ialan1u. W tym
celu podpisano 23 lutego br. w
Berlinie drugi ważny dokument:
u.mowę między rządami PRL i
NRD o współpracy w dziedzinie turys.tY\ki. Określa O!fla za_
sady tej wapólpracy, ustala
problemy do rozwiązania, za.
powiada wymianę doświadczeń
i specjalistów od bu.ry,;tyk.i.
Prz.ewkluje też &twall"zan~e maksyma1nych ułatwień w ;rozwi.
ja.mu
tUJrY'stY'ki mtodzieżowej,
a zwlasz,cza wymiany gru'P mlo.
dzieży, tworzenle lllOWych i roz..
szerzenie istniejących połączeń
komu1nikacyjnych, przygotowa.
nie noclegów, wyży,wi.enia i~p.

. ·-

wraca z obfitują
rozpadliny i nierów-

Co wJęcej,
podczas gdy
wszystkiie dotychcziasowe skały lrsię:t~·ro,ve i pr6bk.i gru'ltq
dostarczone na Ziemię przez
astronautów
amerykańskich
i „Łunę-16" pochodzą z terenu mórz księżycowych, rakieta powrotna „Łuny·20" po
raz pierwszy wiezie na Ziemię okruchy powierzchni tzw.
lądów
księżycowych,
starszych od mórz w przybliże
niu o miliard lat.
Lądy zajmujące Sł proc. po.
wierzchni Księżyca są górzyste,
poszarpane i trudne do osiąg
nięcia dla przybyszów z Ziemi.
Dlatego
dotychczas zarówno
automaty, jak I ludzie lądowali
na
morzach
księżycowych.
Wprawdzie w
zeszłym
roku
„Luna-18" osiągnęła powierzchnię
Księżyca,
ale przestała
działać.
Poniewaź opór stawiany przez
grunt księżycowy wiertlu „Lu·
ny 20" był znaczny, wiercenie
odbywało się w kilku etapach

i co

pewien

czas

wy'łączano

aparaturę, być może po to, by
zapobiec
przegrzaniu się jej.
Pobrane próbki umieszczono La
pomocą manipulatora w zasobniku rakiety powrotnej I hermetycznie zamknięto.
Start rakiety powrotnej ,Luny-20" nastąpił 23 lutego o godzinie 1.58 czasu moskiewskie·
go, tj. we wtorek na. dwie minuty
przed
północą
według

Poroz~>fuienie o badaniach
w zakresie energetyki iqdrowei

Prezes
Rady Ministrów P.
Jaroszewicz
przyjął
23 bm.
przedstawicieli krajów RWPG,
którzy w dniach 22 I 23 lutego
br. podpisali w Warszawie porozumienie o utworzeniu w stolicy Polski
Międzynarodowego
Zjednoczenia Gospodarczego do
spraw Przyrządów i Aparatury
Jądrowej
„Interatominstrument" oraz porozumienie o powołaniu w Centralnym Instytucie Badań Fizycznych Węgier
skiej Akademii Nauk w Budapeszcie - tymczasowego, mię
dzynarodowego,
naukowo-badawczego zespołu dla badań w

Udane

m

ny..

cego w

ności obszaru kontynentalnego między Morzami Obfitości
i Przesileń.

Pol!ikq a l\IRD

Po.rozum'.enie rządów Pol&kJi
i Niemiedkiej Republi.ki Demo_
k;ratycz.nej w sprawie nowych
za.sad
PI'lleklraczamia graillicy

Nr 46 (7327)

„luna - 20" wraca na Ziemię

Poważnie
zaangażowa.ne
są
prace zmierzające do wprowa-

:z.bliżenie.

xxvm

Z pr6bkami gr.un~u ksi11lycowego
starsze go o miliard lol od znanego dotychczas

Regularne
linie autobusowe
do NRD

25 listopada 1971 ;roku pod'PI~
sana
z.ostała
między· rządami
PRL i NRD umowa o bezpaszport<>WYm
przeklracza.niu gira.
nicy państwowej prz.ez O·bywateli obu k.rajćw.
znuany
w za.sadach I'U.Chu
gra.nicznego z naszym sąsia·dem
zza Odry i Nysy mają og.rc:>mne
znaczenie dla turystów. Obecnie mogą Polacy w NRJ:l i oby.
watele NRD w Polsce ZJWiedzać
~abYbki
histo1ryczme, pozna·wać
kUlturę i pny•rodę, WS'Pólczesny
roz,wój
obu socjalistycznych
,0 aristw. Umożliwia to wzajem.
ne
pozmanie,
rzirO\Zumienie i

24 lutego 1972 roku

DZIENNIK
l:ODZKI
=

23 bm. l &ekr"etarz KC PZPR
Edward Gierek przyjął przebywającego w Polsce na 1'l sesji
;polsko • Kubańskiej
Komisji
Ws·pólpra.cy Gospoda.rcriiej i Na.
ukowo • TechniiC1ZI1ej członka
,Sekretariatu KC KP Kuby Carlosa Rafaela Roorigue=.
W tra keie serdecznej l'OrLJilo.
wy, która dotyczyła głównych
problemów , polsko-kubańskiej
współpracy
międzypartyjnej
i
międ7.ypaństwoweJ
C. R. Rodriguez poinfo·mował, że l sekretarz KC KP Kuby Fidel Ca.
stro z zadowoleniem przyjął
za.proszenie do Złożenia wizyty
w Polsce w roku bieżącym.

IWiędzq

władzą ludową.

Chory,
który 18 bm. uległ
wypadkowi samochodowemu zo.
stał przywiezie.ny do
zabrzań
skiej lronlki w bardzo clęi;kitn
ltUU.. Koruirola rentgenowska

czasu warszawskiego. Silnik rakiety
włączył
się na. rozkaz
pokładowej
aparatury programowo-czasowej. za platformę
startową

posłużył

człon

Przed 54 laty w dniu 23 }u.
tego 1918 r. p:erwsze regulame
oddziały
Armii CzerwOlllej &toczyły bój w obroruie Piotrogro.
du walcząc przeciwko armii
niemi·eckiej.
Od
tego
czif.su
dzień 23 lutego obchodzOIIly jest
w Związku RacLmeC'kim a obecnie i w krajach socjalistycl'~
nych jako dzień Armii Czerwo.
nej. Wczoraj z okazj'i tej w
Lodzi odbyło się uroczyste sdtladanie wieńców pod Pomni~iem
Wdzięczności
w Pa.rktu Poniabow5klego. W imieni·u władz
pa.rtyjnych wieniec zlo ·żYł se.
kretarz KL PZPR J. ChabebsJtl.
w imieniu Prez. RN m. Lodz:i
J. t.orens. Wieńce i wiąza.nld
kwiatów ~<>żono także od o.- .
ga.nizacji politycmych I społeczmych naszego
miasta, mło.
dZJieży, społecz.eń&twa..
Z okazji wczorajszych uroczystości
bawila
w
naszym
mieście
delegaeja
pólnocmej
g.rupy wojsk Armi'i Radzieckiej.
W sklad .Jej wchodzili: mj•r Wasi11j Iwam.owicz Tupicym i por.

W czasie
lotu na Ziemię
przeprowadza się pomiary trajektorii
rakiety, aby uściślić
współr3_ędnr miejsca lądowania.
:lesi?ol poszukiwawczy Jest w
pelllej gotowości.
Bada111le bw. lądów księży
cowych jest ważne dla.tego, te
stanowią
one pra wdopoctobnie
najstarsze
twory, pochodzące
jeszcz;e z
przedgeologlcznego
stadium rozwoju
Księżyca stadium zagęszczania slę mate·
rii księżycowej z pierwotnego
o.bloku gazowo-ipy!owego.

Bundeslau rozpoczql debalą
nad okładami z ZSRR i Polskq

Kotgłikocia

znaczy

odpr~żenie

Trzydniową debatę ratyfiilkacyjną w Bundestagu otworzyły
w środę wystąpieaiie kanclerza Brandta, ministra spraw zagralllicznych Scheela i przewodniczącego opozycyjnej frakcji
CDU/CSU Ba>rzela.
Obecność na plenarnym, h-odo-w;yim posłedzen~u pra.Wie wszy.
&tkich deputowanych, wypełnione loże: d.yplomaityczna., prasowa
I dla publiczności podkreśliły niecodzienny chara.kter tej deba.ty•
Niecodllienne też próbowano wznfeeić przed gmachem bońskiego
PM"la.menł>U
manifestacje. Grupki ma.nlfestantów spad znaiku
(Da·lszy ciąg nai str. 2~

Wybuch w fabryce lubońskiej
7 osób

poniosło śmierć,

tuż przed
Wielkopolskich
Przemysłu Ziemniaczanego w Lubaniu k/Poznania, nastąpił wybuch w
oddziale produkującym dekstrynę. W wyniku wybuchu 7
osób poniosło śmierć, 8 zostało ciężko rannych, a 8 osób
dotąd
nie odnaleziono.
A>kcja ratownicza trwa.
Wybuch zniszczył halę pro·
dukcyjną wra'z z urządzeniami i surowcem. Na mi.ejsce
wypadku przybył 23 bm. minister przemysłu spożywczego i skupu - Emil Kołodziej.
W za.kładach w Luboniu znajdują się bez przerwy p.rzedstawidele k.ierownictwa władz
partyjnych
i administracyjnych Wie~kopolski.
W akcji ratowniczej, wyka-

W dniu 22 bm„

,północą
Zakładach

w

•
los 8 nieznany

zując wielką ofiarność, blorll
udział
załogi
straży pożar::1

nych,
jednostki wojskowe,
pracownicy
przedsiębiorstw
budowlano
mo.ntażowych
Wielkopolski i załoga Zakła·
dów P.rzemysłu Zie'lllllliacza.
nego w Luboniu.
Ofiary
wypadku oraz leli
rodziny
otoczono troskłiwą
opieką.

Prezes Rady Ministrów wy.
zarządzenie o powołaniu
komisji pod przewodnictwem
wiceprezesa Rady Ministrów
Eugeniusza Szyra. Zada·
niem komisji jest z'badanie
przyczyn wypadku, ustalenie
.rozmiaru · strat oraz opraco•
wan;e programu szybk.iej 11kw.idacji zniszczeń i odłYtldo
wy zakładów.
Komisja ma
także za zadanie przedstawiedał

Amerykanie paraduj'q w Pekinie
z podobiznami Mao

4-godzinne rozmowy
Nixona z Czou En-lajem

ao.rtografia wykazały pęknię
cie lub zerwanie aorty.
Po wyilączenl1t1 z ktrwiob'.egu
uszkodzonej części aQrty przystąpiono
do operacji z tzw.
krążeniem
wspomaganym. Po
obwa.I'cLu
klatki
piersiow~j
stwierdZXl'llO całkowite poprzeczne zerwanie a.orty. W 90 proc.
tego rodzaju przypadek k o ń
czy się natychmiastową śm ! cr·
cią.
W ciągu trwającej 6 godzin
opeMcjl, zespół kardiochirurgów doko·nał połączenia I

I

:riszycta obu

końców

aorty,

Jewgienij Aleksandrow.licz Pola
marczUJk. Oficerowie radiieocy
w godi.illlach porannych spotka
li się z, członkami ZL TPP·R
i Zarządem Woj. LOK. Następ .
nie pr:zyjęci zostaJi przez se.k retairza KL PZPR J. Chabe1skiego.
Duiżą
owację
o·f lcerom ra
dzieokLm sprawila m!odzli.eź m
LO. Radzieccy goście zwiedzili
w tej szkoQe gabinety metodycz.ne do nauki języka Nl6yjsk.iego. Następnie gośC:e udali
eię
do Zak.ladów P.rzemysłu
Pończos1zniczego lm.
M, Bucz.
.ka „Zenit''.
Odbyła srl.ę tam a·kademia pod..
czas któ1rej wys.tą·pil m!odz.ieżowy
zes.pół
„Balalaje!C'. w.
'.l'upicyn i J. Połama.r.czuk SIP<>tkaJi się również; z aiktywem
:z;akladów.
w godzliJnaoh wleczO'llllych
goście w:cięJ:i u.dZlial w woczy _
stym skladanliu wieńców pod
Pomn~lkiem • Wdzlęczmo5Cli
w
Pa.rlkru PollliaWW\Sikieg.o.
(kl)
Fob<> - w.~

lądo·

wania stacji „Luna-20".
Parametry
toru rakiety są
zbliżone do zaplanowanych. Pod
koniec lotu na trasie Księżyc
- Ziemia oddzielił się od ra·
kiety właściwy aparat powrotny. W piątek, 25 bm., wejdzie
on w gęste warstWY atmosfery
dokona hamowania aerodynamicznego i wyląduje za pomocą
systemu
spadochronowegą' na
obszarze ZSRR.
/

~~,~~~~~~~~~
zakresie fizyki reaktorowej.
P. Jaroszewicz wyraził zadoW?lenie z powołania ,,InteraLom1nstrume11tu"
oraz podjęcia
wspólnych
badań w zakresie
energetyki jądrowej.
Premi~r
podkreślił,
że
zjednoczenie o
charakterze gospodarczym, prowadzone na zasadach
pełnego
ro~rachunku gospodarczego, otwiera nowe formy współpracy
krajów socjalistycznych - zgod
ne z postanowieniami komplel<·
sowego programu rozwoju ~o
cjalistycznej integracji gospodarczej, przyjętego na XXV se·
sji RWPG.

zszycte aorty

Lekarze I Kliniki ChLrurgicznej Sląskiej Akademii Medycznej stwierdzili, że obecnie nie
budzi już obaw stan 29-lebniego pacjenta, Mariana B„ mle·
s:okańca Zabrza, który po-Odany
zo·stal bardzo bnudnej i skomplilkO'W~nej operacji p~rzecznie
rozerwa.nej ao.rty.

1

Armii Radzieckiej

Zasadniczym akcentem trzeciego dnia wizyty R. Nixona w
stolicy ChRL była kolejna runda jego rozmów z premierem
ChRL, która odbyła się w godzinach
popołudniowych.
W
czasie rozmów, których tematy
i treść są utrzymane w ścisłej
tajemnicy, Nixonowi towarzyszy
stale Henry Kissinger, a Czou
En·lajowl - wiceminister spraw
zagranicznych, Ciao Kuang-hua,
przewodniczący
delegacji chiń·
sklej na ostatnią
sesję ONZ.
Na tej podstawie w kołach dyplomatycznych Pekinu wysuwa
się wniosek,
że Ciao Kua11ghua jest dziś zaufanym czło·
wiekiem
premiera Czou Enla.la;
szczególnie w 1prawacb

stosunków z USA, tak jak Kissinger jest nieodłącznym part·
nerem R. Nixona przy wznoszeniu zrębów polityki amerykańskiej wobec Chin.
23 bm. w

godzinach przedpoprezydent Nixon
pracował w gronie swoich do·
radców, zaś wieczorem - po
rozmowach z Czou
En-lajem
był wraz z małżonką gościem
Komitetu d/s Sportu I Kultury
Fizycznej ChRL, który zorganizował dla amerykańskich gości
pokazy sportowe i gimnastyczne w nowej
hall spor!owej
Szou Tu.
łudniowych

lliie

Wllliosków
zapobiegają·
powstawaniu n11. prz.yszłość
tegą
rodzaju :wy;pad-

cyc li

ików.

Wyndkl prać komisj·i będą
pooane w aópowiednim czasie
do wiadpmości publicznej.
Prezydd·um
Rządu
składa
serdecznego współ
czucia ro&inom
i
bliskim
praz współtowarzyszom prar.Y ofJa.r WY'Padiku w Wielka'"
polskich Zakładach Przemy-

,wyrazy

słu Ziemndaczanegą

;nitu.
Do zakładów
iizwonił 23 bm.

w Lu.bo·

w r:ulbonlu

I sekretaTz
KC P~R Edward Gierek,
który interesował się prze.biegiem akcji iratowniczej, organizacją opieki nad ofiarami
wy;padiku i rozmiarami katastl'ofy. Edward Gierek prze.kazał wyirazy współczuoia rodzinom ofiar, a :rannym ży
czył
szy·bkiego powrotu do
zdrowia,

·„Pomorzanin''
•
przywrocony
Od 25 bm. Ministerstwo ko·
munikacji przywraca kursowanie kilku czasowo zawieszonych
pociągów

dalekobieżnych.

Są

to: osobowy z Warszawy Wscho
dolej do
Lub1' <a
(odjazd z
Warszawy godz. 10.20, z Lubił·
na 15.10), „Pomorzanin" LódtKallska - Gdynia, pociąg nocny kursujący na trasie Katowice - Lublin. Przywraca się
takie kursowaD.Ie pociągu pośpiesznego, Przemyśl Szczecin; przy czym pierwszy pociąg
z Przemyśla
wyruszy
25 bm., natomiast ze Szczecina
do Przemyśla - 26 bm. W pociągu tym przywraca się równocześnie kursowanie wagonów
bezpośrednich: Kraków SwinJ>Uj~cie;
Kraków - Koszalin

' --=-~e~ ~go4~

BHP nie nadąża

Po raz pierwszy o lukim zasf ę11a
i w lakim zakresie

Nlc co dżiewiarskie ...
Dzisiaj, w Lodzt rozpoczynaj!\
się obrady dwudniowej konferencji naukowo-technicznej rotema tow! „ Technika
śwlęconej
wlók!ennlcwe
dziew.iarska
Organizatorem tego otwl.e".
gólnokrajowego sympozjum jest
łódzkiego
dziewiarzy
zespól
Stowa.rzyszen!a Włó
oddziału
kienników Polskich. Będzie to
pierwsze spotklllllie poświęcon&
dziewiarstwu w tak szerokim
zakresie. 18 przygotowanych referatów poddaje pod dyskusję

'

Smlerć

na jezdni
Wero.raj o godz. 17.10 przy
Aleksandrowskiej w pobliPQllliósl śmierć 49;,Elty"
ll!Jtni Józef G. (ul. Plater 29).
wychodząc na jezMężczYV1ltla
stojącego autobusu
dnię ZZ'a
nie tauważyl
praw<lopodobn!.e
„Stara" 6729
nadjetdżającego
IB 1 wpadł pod niego.
•
ul.

takty 1 postulaty znacznie wyramy przemykraczające poza
słu dz.lewlarskiego. Ideą konferencji jest sprecyzowanie warunków niezbędnych do rozwowe
ju technik! dziewiarskiej
wszystkich b.ranżach - do niea
tkaąkich,
dawna tradycyjnie
najefektywokreślenie
także
koordynacjl
modelu
niejszego
produkcji typu dziewiarskiego
we wszystkich zainteresowanych
przemysłach.

Dlatego też na sali obrad
be~
spotkamy r rzedstawlc!ell
mała wszystkich branż przemylekkiego, wszystkich labosłu
ratoriów i Instytutów z InstyI
tutem Włókien Sztucznych
przeSyntetycznych włącznie,
I spóldzielmysłu terenowego
Maszyn
Zjednoczenia
ezego,
Politechniki
Wlólde.n niczych.
Lódzkiej, a także kadrę wykladow"ów techników włókienniIw
czych.

żu

•

w

Głuchowie,

PO·W.

Lódź

kierowca
jadący
n!eostrMmie
uderzył w
RE 2151
;,Jelcza"
samochodu KT 029a.
przyczepę
Obyło się bez ofiar, za.notowano jedyrue straty materialne.

z

mżawki,

powodują

Temperatura od
cej gołoledź.
mlinus 1 st. do plus 2. Wiatry
sla.be 7lmienne.
z
duże,
przejaśnieniami. No-

zachmunenie

Jutro

większym!

słońca

o

godz.

Dziś

zachód

(Dziś

imieniny Macieja i Bo-

17.12, jutro wschód o 6.38.

g.u sza.)

Wyrok za spowodowanie
, imlerci bramkar za
11 czerwca ub. rooku na Stadio.nfe fysiącłecia w Wa:tbrzychu ; po.dcz.lłs spotka.n la pllka!"skiego klasy A, decydującego o
awansie do !Lg! okręgowej, pomiędzy Zagłębiem Walbrzych a
w
Chojnów,
Chojnowianką
minucie gry odniósł
czwartej
bram23-łetnl
ciężką kontur.ję
karz Za:głębia - Ryszard Jo.
Ch:Y"m, który zmarł w następ
obrate1\.
odniesLonych
stwie
Ml ody piłkarz ogleroc!I żonę I
maleńką

córeczkę.

Winnym wypadku uznany z;,stal pnez prokuratora napastChojnowianki - Wtodllnik
m.!e11z Górecki, którego osk.u-

SPORT •

•

o !>O, :!:e

żono

kopną!
trzymającego

biegu

w pe?nym
butem w głowę
piłkę
w rękach
będąc

bramkarza Zagłębia, powodlljąc
u niego bardzo ciężkie obraże
nia głowy, w rezultacie których
Jochym zmarł.
W wyniku rozprawy W. Górecki skazany został na 2 lata
po~bawienla wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat. Ponadto sąd zabron!l Góreckiemu
uprawiania zawodniczo gry w
piłkę nożną przez okres 3 lat.
Wyro.k nie jest jeszcze prawomocny.

SPORT •

SPORT •

SPORT •

*

Przewodniczący frakcji SPD Wehner podkreślał m. in. moukładu za wartego z Polską, pierwszą ofiarą
stronę
ralną

hitlerowskich podbojów,
Szef opozycji Barzel rozporu:ąl utrzym11111e zresztą w mlar11 rzeczowym ton.le wystąpienie od podkreślenia historycznej wa.gl ·parlamenta.mej debaty nad ratyfikują układów. Po tym wst11pie
jednak przewodntc.:ący frakcji opinycyjnych unii skoncentrował
się na katalogu obaw CDU/CSU co do dalszego rozwoju za.chodnioeuropejsklej wspólnoty. Rozważania te podporządkował Ba.rzel
tezie, że ratyfikacja układów w Ich obecnym brzmłenJu utrudni,
Jego zdaniem, ~oces politycznego I gospodarca;ego Jednoczenia
sojuszu atlantyckleg<>,
krajów zachodniej Europy, osłabi sily
utrwali pO<Wiał Niemiec na dwa
a ponadto, zdaniem Barzeła,

melin alkoholowych

Jak wiadomo Min. Finansów
nagrody za przy· ustanowiło
do ujawnienia
się
czynienie
skarbowych i. goprzestępstw
również
spodarczych, w tym
w zakresie niedoprzestępstw
wyrobu spłrytustt,
zwolonego
Jego sprzedaży orH handlu ltlkoholem pochodzącliym z kra1lspołett
zakład.ac
dzieży w
legalnie produkują
nlonych,
cych lub przerabiaJących spirytus.
Każdy obywatel, którego Informacja pozwoli na ujawmenle przestępstwa objętego 11stao zwalczaniu niedozwolową
wyrobu spirytusu, ma
nego
prawo do nagrody, której wyz Jednej strony
sokość zależy
od rozmiarów wykrytego przeod testępstwa, a z drugiej goł w Jakim stopniu udzieloaa
In ormacja przyceynlla się do
wykrycia przestępstwa.
Nagrody dla osób, które przyczynią się do ujawnienia prze-

SPORT •

SPORT •

Reprezenlacia

Gratulu jemy

tenis1stow stołowych
na turniej klasyfikacyjny
sobotę I nieW najbl!żs.zą
w Nowym Targu odbę
dzie się III ogólnopolski turniej klasyfikacyjny w tenisie
stoJowym.
okręg
tych
zawodach
Na

dzielę

łód:z:ki reprezentować będą n~
stępujące za wodniczki I za wod-

Bu trymowa,
nicy: ·seniorki
(AZS),
Domagała
A. Lasota,
G. Las..ita
P\etru.cha (Tęcza),
seni'Clrzy - St. I
(Włókniarz),
Garczyński
Z. Frączykowie,
(Wlólmia.r z), Czerwiński (Eltd),
Ozimek (Start Pabianice), jurriorki - Domagała i Kasprowska (AZS), Tomczyk (Tęcza),
juniorzy - Kasprzak (Tęcza).
Mirosława
Po tym turnieju
Butrymo•wa wyjedzie do Buł
garii na międzyinarodowy turniej kobiet. (s)

1972 r.) siatkarki Startu zdopo raz trzeci (w 1968, 1971
dla Lodzi za.szczytny tytul mistrzyń Polski. Serdecznie gratulujemy sympatycznym siatka.rkom, życząc jednocześnie sukcesów
w finale Pucharu Europy w Brukseli.
Na zdjęciu: stoją od lewej - M. Buda, J. Głowa~ka, A. Wypijewska, L. Chmielnicka, K. Karasińska, u. Skonieczka, klęczą od
lewej ..,.. A. · Jaworska, ff. Sojczuk, M. Za ucha, A. Serwa, J. Pluta.
Na zdjęciu brak chorej - B. Niemczyk. Trenerem mistrzowskiego
(s)
~espołu jest m11r A. Chmlelnick.i
P'oto: Arsen
Już

Wielki turniej piłki siatkowej
liceów, techników 1
zasadniczych.

spały

szkół

Organizatorzy Ucza na udzl~l
ponad 300 cl rużyn. Ot:iek~ nad
el!m,nacyjnymi
rozgrywkami
w poszcnsię
odbywającymi
dzlem.!Q&ola
gólnych
k.iub7 llPOl'«IW4

obevae

z niedowyrobem spirytusu
za wykrycie potasą różne.
jemnej gorzelni wraz z aparaturą, zacierem i spirytusem oraz za ujawnienie osoby produkującej nielegalnie spirytus nagroda wynosi do 3.000 zl.
Wysoko~~ nagrody może być
podwy:iszona, jepięciokrotnie
żeli rozmiar przestępstwa I Je·
go skutki SI\ dla skarbu pań
stwa WYil\tkowo szkodliwe.
InłormacJe ustne lub pisemne
powinny być zgłaszane wszystadministracji
kim Jednostkom
uprawnionym do
państwowej
Wyplata
przestępstw.
ścigania
nagród następuje bezpośredlllo,
w krótkim okresie po potwiet·dzeniu faktu przestępstwa przez
do tego organa.
upoważntone
W każdym przypadku Informacje dotyczące nazwiska osoby
zgłaszającej o przestępstwie zachowywane są w tajemnicy.
związanych

stępstw

zwolonym

SPORT •

Hokeiści

SPORT

Brqdż
Nadal doskonale w rozgryw·
kach o mistrzostwo I ligi bry-

zawodni~;•
się
spisują
dżowej
Ostatnio w
MKT.
łódz.kiego

Warszawie pokonali oni wlcewarszawiankę
m lstrza Polski
Warszawa 15:5 I
Orla
17:3,
przeWarsz.a wa 20 :4,
Spójrrię
jedynie z wa.rszaw·
grywając
Zespól
5 :15.
Lącznością
ską
lód liki grał w składzie: J. r:z~
plicki, P. Konopka, E. Mlkolajczyik, s. Szydłowski, W. Tarnowsk!I.
Lod2llanie utNymalt alt: na
drugim miejscu w ekstraklasie
mając 1-02 plct., ustępujac Budowlanym P0>21nań - 115 pkt .•
a przed ~Il Warszaw.a -

·~·

państwa.

Podkreśłll on, te ukla.dy moskiewski i warszawski speJnlaJą Ja.
koby od lat wysuwane Pl'Zez Związek Radziecki 1 Polskę postuBanel
laty, bez przynoszenia Jakiejkolwiek korzyści Niemcom.
zglosil w lmlenfu frakcji propozycję odłożenia sprawy ratyflka.cji
układów do czasu zawarcia przez Bonn układów z pozostalymt
kraJamr .sotjaU.stycm.vmf, przede w~ystlr.lm Nm> I czecboslowa.
.t!OStaofe glosowaniu
cję. Jeżeli ustawa ratyfllca.cyjna poddana
podczas obecnej debaty, to opo.zycja zgłasza twarde veto.
Pod znakiem tych kontrowersJl 1'<>7.poozęła .się trzyi1nl.owa de·
bata w Bundestagu.

• •
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zawodnikach
po
wczoraj w
szczególnie
rozegranym
W
LKS, lctórzy górując nad przeliodzl meczu h0>kejowym o miciwnikiem lepszą techniką i jastrwstwo I ligi LKS pokonał
na łyżwach, grali bardzo
zdą
GKS Tychy 6 :1 (1 :O, 3 :1, 2 :O).
Natomiast duże
w kolejności:
chaotycznie.
padały
Bramki
22
brawa należą się zespołowi go(1 :O),
Włodarczyk
4 min.
mih. , ści, grającemu ambiJtnie I nadmin. Blałynick.i (2:0), 29
swJje
za.ciętością
rabiającemu
Pokorski (3 :O), 35 min. Pustelbraki.
Jakubczyk
nik (3 :1), 36 mlin.
meczu
całego
w przekroju
Dzięgielewski
(4 :1), 57 młn.
lepszym był LKS.
zespołem
(5 :1), 58 min. Białynicki (6 :1).
pp. Krystosiak 1 Dwukrotnie słupek uchron.!l g0Sędziowali
a I
porażki,
ścl od wyższej
Danielewicz z Wa.rszawy, Winiebezpiecznych
większą Jlość
dzów ok. 3 tys.
zanopoobramlrowych
sytuacji
Nie byro to ładne spotkanie.
„świątynią"
pod
towaliśmy
się
spc>dziewallśmy
Więcej
GKS.
sygnalizowana od
Tak więc
soboty „szarość" i niski p0ziom spO'tkań ekstraklasy dotardo Lodzi. A przecież wie·
ła
my, że hokej może być, prly
od'POWiecliniej grze, bardzo wid'ClWiskową dyscypliną sportu.
piłce ręcznej
Pałacu
w
Dz.lś o godz. 18
(s)
Sportawym rewanż.
Wczoraj w Warszawie odbyspotmiędzypaństwowe
się
ło
(Bydgoszcz)
NaPolonia
kanie w piłce ręcznej mężczyzn
przód 3:7 (1 :3, 1 :O, 1.4)
siódemkami Polski I
między
Podhale - Zagłębie 7 :2 (1 :c.,
Zwyciężyli goście 17 :16
NRF.

Polska - NRF 16:17

·w

•

ł

•

•

:1, 2 :1)

J. Nowacki
szefem szkolenia PZP

Łodzianin

Nar«:ekamy często w Lodzi na
brak dobrych fachowców w
dyscyphnach sportu.
różnych
cenieni
Tymczasem łodzianie
na arenie ogólnopolskle.j , o
są
czym świadczy chociażby taki
rok temu B. Bo·
powołania
kadry
trenera
rawskiego na
narod'Clwej tlorecistek, a ost;i ~
nio od 1 marca br. Janusza
Nowackiego na szefa szkolenia
PZP!ywacklego.
Jes?X:ze przed nominacją J.
No.wack1 udzieli redakcji „DL''
krótkiej wypowied:M na temat
polskieg0
stamu
aktualnego
pływami.la.

S*im

S17Wl.erd~

Cl6li'Z.ei4

01111

PlTWMlla

%"
le8ł

•

W odróżnieniu o<l debaty przedpołudniowej, która toczyła BI!!
w atmosferze raczej rzeczowej, popołudniowe posiedzenie Bundestagu, trwające do godzin wieczornych, obfitowało w spięcia po•
kanclerzem
między
lemicme. Doszło do ostrej wymiamy zdań
Willy Brandtem a szefem opozycji, Rainerem Barzelem. Zabierało
jeszcze głos kilkunastu deputowanych.
Mimo powodzi słów i argumentów środowa debata nie przyrządową a
koalicją
niosła żadnego zblltenla stanowisk między
opozycją chadecką. Dyskusja będzie kontynuowana w czwartek,
a jej zakończerua oczekuje się w piątek.
z. SAWICKI

LKS pokonali GKS Tychy 6:1

(8:G).

były

ZL ZMS wspó1nle z reda.kC18
;,Dzielini,k a LódZkl.ego", Szkol·
nym Zwiąm<lem Sportowym i
LOZPS -przystępuje do organizowania dorocznego, propazandowego turnieju piłki ~iatkJ
wej drużyn męskich I kobl•maso•WoJ
Udział w tej
OJ'ch.
lmprezla bra~ będ11 mo.gły ze--

Kanclerz Brandt, minister Scheel, oraz przewodniczący
frakcji SPD Wehner przedłożyli w trakcie przedpołudniowej
debaty szerokie uzasadnienie potrzeby ratyfikowania ukła
dów moskiewskiego i warszawslkiego, podkreśLając, że wprowadzenie ich w życie zbieżne jest z interesami zarówno NRF,
ja.k i obydwóch państw niemiec.kJch, a także mieszkańców
Berlina zach. oraz wszystkich krajów wschodniej i zachodniej Europy. Politycy rządzącej koalicji wskazywali na peł
ne poparcie udzielane rządowi bońskiemu przez zachodnich
sojuszni•ków NRF dla polityki zmierzającej do normalizacji
stosunków ze wschodnimi sąsiadami NRF.
Kanclerz Brandt uzasadniając potrzebę rartyfikacj.i ukła
dów powjedział m. in., że gdy światowa i europejska polityka podporządkowana jest obecnie dążeniu do zmniejszenia
wyspy, obok której
stanowić
napięcia, to nie może NRF
rozwijać się będzie polityka odprężeniowa. Minister Scheel
polemizując z deklaracjami opozycyjnych partii na temat
jakoby dobrej woli także unii CDU/CSU unormowania stosunków ze wschodnimi sąsiadami NRF powiedział m. in., iż
decydujące znaczenie ma nie kwestia, czy się o pokoju tylko
mówi, ale czy też się na rzecz pokoju działa.

ze stir. 1)

bimbrowni

1)

Obecna debata Bundestagu, Ict:óra zakończy się w piątek,
otwiera wielotygodniowe postęi;iowanie raty.tikacyjne • . Deputowani po tym pierwszym czytaniu ustawy ratyfikacji wkła
dów przesądzą w głosowaniu piątkowym czy ustawa ta zostanie przekazana pod obrady komisjom: prawnej i zagranicznej Bundestagu, czy też nie będzie jej nadany dalszy b.ieg.
Przekazanie układów pod obrady komisji parlamentarnych
będzie jednoznaczne z sukcesem rządowej koalicji w tej fazie procedury ratyfikacyjnej. 3 i 4 maja ustawa o ratyfikacji
układów po przedyskutowaniu w komisjach wróci na plenarne posiedzenie Bundestagu na drugie i trzecie zarazem
czytanie, które zakończy się cstatecznym · głosowaniem nad
ustawą. Dodam, że 10 maja obradować będzie nad decyzją
Bu;ndestagu - Bundesrat.

Nagrody za ujawnianie

przymroi:ek, w dzień temcą
peratu•ra bez zmian.

z.e s.tir.

(Dokońoz.en.ie

W ub. roku nastąpił, niestety, dalszy wzrost liczby wypadków przy pracy. Żródłcm
ok. 80 proc. ogółu wypadków są czynniki natury orniedostateczna
ganizacyjnej:
dyscyplina dozoru i samych
pracowników, · wadliwa organizacja pracy, nieporządek w
zakładach. Zatem na te spnwy administracja gospodarcza
niusi zwracać główną uwagę
i tego będą się od niej domagać konsekwentnie związki
zawodowe,

„

odprężenie

„a.kej! oporu", reprezentanci zarządu niemieckich ziem wsc~od·
nich, nazywających siebie deputowanymi Bundestagu na enugra.
cji, czl<>nkowie zrzesztłn)a wschodnich wlaścicieU 2.lemsklch, kol•
debaty po•
portowaJl ulotki, o których minister Scheel w toku
wiedział, że przypcmtinają one najczarniejszy ol<res bistoru Nieżyciową,
przestrzeń
większą
o
nawoływaniami
miec, rozpoczęty
o „Lebensraum".

mieszczonych w środowym nuby zatracili znaną operatywność
merze „Zenminżipao" mówi się
I nieustępliwość w zdobywaniu
o walkach patriotów wietnamwypowiedzi, wywiadów I lnfor.
wymienionym z
skich z nie
macjl. Są oni tu bardziej dyW gazetach
Imienia wrogiem.
plomatami niż dziennikarzami.
oraz audycjach rasłynnym
po
pekińskich
„Zenminżipao"
dia chińskiego , nie ma najdrobwtorkowym wydaniu „nixonowniejszej nawet wzmianki o lmsklm", w którym (rzecz niescy. Stali korespondenci zagradwie
perialiźmle amerykańskim.
spotykana w Pekinie)
niczni w Pekinie zostali Już od
pierwsze strony zostały poświę
samego początku wyl4czeni z
*środowego
marginesie
Na
cone w całości wizycie prezyprogramu wizyt I spotkad padenta USA, w §radę publikuje
spotkania Nixona z Czou Enni Nixon. Spośród stałych kowszystkomunikaty,
przede
się
niewielkie
Iajem zwraca
cztery
demonstracyjnie
respondentów
Informując o wtorkowym prokim uwagę na fakt, że trwało
nie bierze udziału w obsłudze
gramie wizyty.
ono ponad cztery godziny.
imprez związanych z wizytą R.
spotkaniem
ze
Równolegle
Prasa chińska ograniczyła w
Nixo~a, ani też nie pojawia się
Czau En-Jaj - Nixon rozmasposób widoczny informacje o
w osrodku prasowym dziennilotnictwa USA na
wiali też sekretarz stanu us"',
nalotach
Agencji Wyzwolenie z
karz
min,lster
i
Rogers
bombardowaniach
William
o
DRW I
Wietnamu południowego - kraspraw zagranicznych ChRL, Czi
Wietnamu płd. W dwóch mateju, który jest obiektem niezaWietnamu,
Peng-fe!.
riałach na temat
ustannej agresji USA.
przede ł'------------------------------Pekinu,
Centrum
odwiedzają
sklepy,
wszystkim
grupy Amerykanów, z
llc?.ne
których wielu nosi w klapach
i na czapkach znaczki z podobizną Mao Tse-tunga. Na orgaprzez gospodarzy
nizowanych
Imprezach amerykańscy dziennikarze zachowują się tak, jak(Dokońorenie

Okresami możliwe nielub
opady deszczu

marznącej

znaczy

nienie - już na etapie projektowania - właściwych wa
runków bhp w nowo budowanych zakładach przemysło
lepsze wykorzystanie
wych,
nakładów
wielomiliardowych
na bhp dla
przeznaczanych
poprawy warunków
trwałej
pracy.

USA
prezydenta
Małżonka
zwiedziła w środę podpeklńską
komunę ludową oraz jeden z
Toprzemysłowych.
zakładów
warzyszą jej w tych wizTtach
tylim dziennilcarze amerykań

zachmunenie cabkowlte
Dz~
możliwością większych prze-

wielkie

Uczestnicy obrad stwierdzili,
że w ciągu 5 miesięcy, jakie
upłynęły od tego plenum, nastąpił pewien postęp w sprawach ochrony pracy i powdla bardz iej
stały warunki
poprawy stanu
odczuwalnej
bhp w niedalekiej przyszło
ści. Dotyczy to zwłaszcza szeregu podjętych w tym okresie decyzji rządowych i resortowych, zmierzających do
tak pilnych zarozwiązania
jak np. wentylacja
gadnień
i klimatyzacja, walka z hała
sem i Wbbracją, czy poprawa
i
jakości odzieży ochronnej
roboczej.
Pozostało jednak jeszcze spowymagających
spraw
ro
większego zaangażowania resortów. Do najpi.l niejszych należą: likwidacja zagrożeń wytransporc:e
w
stępujących
wewnątrzzakładowym, zapew-

4•godz inne roz1Dow y Nixona

POGOD"
jaśnleń.

Ratgłik(lcia

posiedzenie
23 bm. odbyło się w Warszawie wspólne
Prezydium I Komitetu Wykonawczego CRZZ, pośwlęcoCentralnej
1e ocenie realizacji uch w aly XXIII Plenum
przewodnibhp. Obrady prowadzll
Rady w sprawach
Wladyslaw Kruczek.
czący CRZZ -

celu poW
oprawy przede wszystkim
wzoraon
na
przeć się należy
naszych zachodnich sąsladow NRD. Wyinika z tego konieczzwrócenia jak najw!ęk·
ność
szef uwagi na pracę w szt<olach, na tworzenie przy szkokryte pl,i.posiadających
łach
walnle specjalnych klas sportowyeh. Począwszy od kl. IV-V
należy rozpocząć specjalizację, by
po dOkQlllanLu odpowiedniej selekcji wyłonić najlepszych I
do dal·
stworzyć lm warunki
szego rozwijania swoich umiejętności. Te zamierzenia b~Lie
miał oda!Zdt: J, Nowaekl
więc
'lllll'O'W.&<lizl14 • iJ'a:l.e.
niezadowalający,

·"*

SPORT •

SPORT

Fortuna dopiero ł
na ŚrednieJ Krokwi
Ostatnią konkurencją ł7 nar.:
ciarskich mistrzostw Polski w
konkurencjach klasycznych był
konkurs skoków na
otwarty
Srednlej Krokwi. Odbył się on
warunkach,
złych
w bardzo
przy kompletnej odwilży, podczas padającego deszczu.
do przewidzenia,
było
Jak
mistrz olimpijski Fortuna, nie
na Sredniej
czuł się dobrze
Krokwi, szczególnie w warunmokry śnieg nie
kach, kiedy
pozwalał na szybki dojazd do
progu I zajął ł miejsce.

WYNIKI:
1) Krzysztofiak (WKS) 70,5
72,5 m nota 234,1 pkt„
(Wisła
Gąsienica
2) Daniel
Gwardia) 70,00 i 7Z,5 m nota
230,8 pkt„

(BBTS Włók·
3) Pawlusiak
nlarz) - 70,00 i 69,5 m - 223,3
pkt.,
4) Fortuna (Wisła Gwardia)
222,6 pkt„
70,00 I 70,S m 5) Janik (Wisła Gwardia)
19,0 I 71,5 m - 218,1 pkt„
6) Przybyła (LKS Istebna)
17,5 . 1 · 68,5 m - 215,ł pkt.

Kontrolne mecze
młodych szczyptomistów
w

10<1?•
W dniach 25-27 bm.
klej hali przy Al. Unii 2 ooręcz
piłki
się turniej
będzie
nej z udziałem kadry naroaowej młodzieżowców, kadry A.
i B juniorów I AnlJany. Oto
program spotkań:
szczegółowy
25 bm. godz. 18 kadra A kadra
kadra B I AnJ1a.na
mlodzleżoowa.

26 bm. god'Z. 18.30 ka.du A Anilana i kadra B - mlodzterowcy.
27 bm. godz. 16 A4tllana

kaóraBi~
ll:!aćra A.

Wszyscy o tym wiedzą. Nie będzie już „Waltera". Ale ludzie pozostaną. I ci stąd i tamci od
„Harnama" i „Dzierżyńskiego", Razem, w wielkim kombinacie wielowydziałowym. Największym
w całej bawełńianej branży poczynając od następnego 10-lecia.

K

oniec
myślę

kłoipotów
przemierzając

c.iai-DY
fabryczny
dziedziniec, zatłoczo
ny
mocno sfatygowanymi budynkami
przędzalń i farbiarni, przyc11pn.iętą w samym
centrum miasta prowizorką
.drewnianych zadaszeń i barakowych magazynów, całą tą
illędzną
spuśc·izną
po latach
pospiesznej i pod naciskiem
potrzeb lrontynuowanej, technicznej eksploatacji. W jakim
stopniu nadzieja na wielki i
nowoczesny zakład rekompe.nsuje ludziom trudy dotychczasowej wegetacji?
-

Widzicie,

z

tym

jes.t
Pod.sta-

właśnie największy

kłopot

słyszę na wstępie. wowa nas-za kadra, prządki,
robotnicy wykwalifikowani od
lat zw.iązanli. z fabryką, to najcennieiszy
kapitał
fabryki.
Na nich można
liczyć i on.i
się ~kzą w robocie.
Dzięki
nim przedsiębiorstwo, mimo
trudnych warrUl!lków i rozczłonkowan,ia w
5 p11lllktach
miasta i poza miastem, n-ie

tylko wykonuje zadania, ale
wysoko je przekracza. W
ub. roku przędzalnia uzyskała
I . mi·eJ·sce w branz·y, a cały

i

:zakład premie i sztandar ministra. Wyrói.nieniem za dobrą robotę jest też list Edwar da Gier.ka 1 Piotra Jaroszewicza przekazujący załodze podziękoW1ania za przedterminowe wykonanie podjętych zobow~ąmń. W tym jednak rzecz, że obok tej wzorowo pracuj~cej większości
jest i mniej wzorowa mniejszość. „Sezon<'Wcy" jak ich
się nazywa w fabryce. Tacy co
to pracują aby do pierwszej
wypłaty i tylie ich potem widać w fabryce.

którzy

jeśli

nych

mówić

się

nawet dają na•
w Urzędzie Zatrud:nienia na pracę, to tylko
po to, aby jak najszybciej cały
swój zarobek utopić w
wódce.
- Właśnie,
Urząd Zatrudnienia - dodaje szefowa Owczarek. - Wiadomo kto tam
S"Luka piracy. Człowiek mówi
do pleców prorponując robotę,
a samemu na własną rękę
angażować
ludzi n.i e wolno
Jak w tych warunkach prowadzać politykę wychowa.w. czą i kadrową? Jak dbać o
warunki socjęlne? Od lipca do
dziś brak nam jest sprząta
czek, kobiet do gotowania
kawy dla za.log.i i innych robotników niewykwalifikowanych. Na zg'łoszonych w Urzę
dzie przed 8 miesiącami 47

włóknem,
które we dwóch
trzeba dźwigać do starej su-

p

osób do dziś pojawiło się zaledwie 18. Na jak długo?

łyn:ność kadr i ab-

sencja nie usprawiedliwiona,
robiona
. „
przez „sezonowcow
i chorobowa - przez
trudne warunki pracy - staaiowią jeden
z najpoważniejszych probiemów takich jak „ Walter".
starych i wysłużonych zakładów. W farbiarni, zwłaszcza
przy suszarkach, praca w
ag proc. nie zmechanizowana.
Na siłę lub na pych - jak mów.i ą robotnicy. Norma 150
ciężkich
szuflad
wypełnio-

mokrym

bawelmiianym

s·zarki zanim nie przyjdą bardziej nowoczesne - bębnowe.
Jedną z nich zainstal:uje się
już ponoć w marcu. Również
w
tym
roku
przędzalnia
otr.z yma urządzenia klimatyzacyjne. Nie najlepsze, ale
zawsze. Trochę nowych urzą
dzeń i wrzecion do wymiany
również.
Tyle,
aby
jakoś
przetrwać dz,ielący załogę od
uruchomieniia nowego kombinatu okres „wyciszania produkcji" jak się to w oficjalJlej nomenklaturze nazywa.
W praktyce pojęcie to, odstraszające nowo
przybyłych
i odciągające fachowców, n 'i e
oznacza obniżenia produkcyjnych lotów, Oi co ju~ tu są

od fat i ci co pozostali, choć
z krótszym stażem, n.ie pracują gorzej niż załogi bardziej nowoczesnych i o lepnk h
f b k
szych
waru ac
a ry •
Dwa mi1iony zł dodatkowej
produkcji z jakimi „Walter"
za.mierna włączyć się w ogólnokrajcwą „akcję 20 mld"
·
•
· · t
"edn
iest rowmez ego J
ym z
dowodów.
- Ja tam n!e uważam przebierania w pracy - mówi od
27 lat tu zatrudniony robotnik farbiarni Branisław śmietai'iski, podobnie jak i ślusarz
Stanisław
Kucharski.
Tacy
jak oni, jak ich koledzy

„-----------------------------

Trzaskalski, Pietraszek, Turkiewicz, Rakoczy i Andrukajjak
młody
Sylwester
Wdowiak, który przed rok ,i em po sz,kole zawodowej
zaczął jako susarz, a
teraz
jest w.agiowym barwni'ków,
jaik cała kadra zasłużonych
w ,pracy prządek, których
nazwi&k
nie
zmieściłabym
.nawet
w
dziesięciokrotniP
dłuższym artykule stanowią pew:ny i wysoko kwaHfikowany trzon załogi, zarówno tej imienia „Waltera" jak
i zapewne przyszłego kombinatu.
Tym optymistycznym akcentem nie chciałabym jedna~
przesłaniać istniejących trudności. Załoga „Waltera" ni.a
jest zbyt młoda. Jej znakomitej większości (70 procen-

tis,

tom), przysługuje już prawo
do pełnego jednomiesięcznego
urlopu, zaś tylko przed paroma dniami odes.złJ na emeryturę 53 osoby. Będzie i nadal stopl!liowo się wykruszać
j.lstępując
miejsca
nowym,
młodszym pracownikom. Zapewnienie więc odpowiedniego, nie tylko ilościowego, ale
I ja,kościowego dopływu pracowników powinno sta.ć się
troską nie tylko fabryki, ale
i nadrzędnych organiz.acyjnie
czynników - miasta, zjednoczenia i resortu. Podobnie jak
i uwzględnianie potrzeb socjalnych i poprawa warunków
pracy, których tu mimo
wysiłków zakładu jest aż
nadto wiele.
K. WYRZYKOWSKA

Polska a

świat

współczesny

- A więc fluktuacja„. wtr<t'.'.:a sekretarz Kooka a
dyrektorzy ilustrują ten problem k()nkretnymi lfozbami.
W ubiegły,m roku przy-jęto
677 osób, a odeszły 524, w tym
samowolnie
200.
Szczyty
osiągnęła
suszarnia,
gdzie
wymienikl s.ię prawie 90 proc.
robotnik8!w. Najwięcej z tych,

Przedwyborcza
broszura
w serii przedwyborczej i.PYtan-ia i
odpowiedzi", której
edytorem jest „Książka I Wiedza", ukazała się publikacja
pod tytułem „Polska a tlwlat
współczesny".

Opracowanie to ma na ce.lu
rozszerzenie wiedzy społeczen
stwa o miejscu Polski w świe
cie, celach 1 zadaniach polskiej polityki zagranicznej, kierunkach działania naszej dyplomacji.
zawiera ona równie! szereg
wiadomości
na temat podstawowych problemów współcze
snego świata.

Prap1~emiera
r>zM, W tlZWlllrttk,
14 bm..
Tea.tr Nowy wystąpi z prapreiniert; .szt~i Jerzego Andrzejewskiego
pt.
„Prometeusz''. Jest ona prze.t wo.rzeni.em
stMogreckiego
mitu
przez ~tora „Popiołou i diamentu". &dyseruje jt; d11rektor JPA'%1f Zegal$ki, k,tóry tei
d11teii si4 11 n<Vmi 1woi.mi uwagami.
„Sztwkll
.Aindrz~ewsktego
jest .SrtUlkq
irudJnq,, ZM"ÓW•
no
w
S'WOjej
problema,.
t11ce, ja.k i w ks.z-takie drama.twrgicZ111111171.
zada.nk!m teatru b!/W -tUita.J wydob11cte n.a
pierws-zy plain
pod~
myśli a.utora
o odWlecznym
b1incie
czlowf;e\ka - boga,
pr~eciw<k.o

obO'Wi.qzw.lącym

b<um.cóe dla dobra
.ii.i oglqdaJ<łCego
na wudiności, klę~i i cier-

prawom,

loozkośct,

się

„Prometeusza"
pi.eni(JI, ł
cającego
R~jt;oe z

eo

Więcej

-

rorzu-

cale ryzy<ko,
w11111niewiedzy skutków.
Wydade mi się, że owa myil
jest .i.owym etementem, któr11
Andrzejewski wpisuje w mit
prometej.S<ki ;1ajpięk.nW?Jszy
mit naszej kitatury.
Sz.tuka
mimo nleA11drzejewS<kiego,
lMwej form11 sceni<cznej, powimna. zmueźt! się w teatrze,
gd.Jlż w
tr.ud.iym okres-le po.
szwktwamia 11.0wyoh wa.rto&ci,
z,n.aczeń i f&rm,
da.je możtl
wość za.bra'1lia głosu w •Prawach na.jwa.żniiejszych, 11 tQ
sprawy za.wsze ok,,-eślaly rotę
! ~maczenie teaitru w ~poliz.
czeńs,t wie.

Te_a,tr naisz przystąpbt do rQa.tlza.cji z tym Większą przyjemmo~cią
i
zobowiąumiem,
~e jeS't to wzecta sztuka An-

J. Annrze jewskieRo
ttrze1-ewS<ki egc, która no naszej sceni·e ma swoją prcvpremiarę. Bylibyśmy radzi, gdyby jej ZIOOICZenie byro róume
znaczeniu
premier :PO'PrZ€dnlch !
qpT<lltV-ę ~enogra<ttcmą przygotował
Aondrzej
Sad<>W.skt.
Mu,zyka - J f!A'Z<igo Ba.uera, w
ro!i Prometetlis-Za
Zbigniew
Józefowi<cz.
M. J.

Wśród wielu aktorów grających w polsko-francuskim serialu
telewizyjnym pt. „Wielka miłość Balzak-a" realizowanym przez
reżysera Wojciecha Solarza jest również Jan Matyjaszkiewicz.

Widzimy go w czasie cha.rakteryzacji, gra rolę Augusta.
CAF - Zagoździński

Pola w~itwie oAtlantyk

T

a.le ia'k powszechnie znamy jest udzial pOllsk!ch lotników

w bitwie o Wielką Brytanię, tak prawie nie znane jest
bohaterstwo poJ.skich lotn:l.ków, uczestniczących w bitwie
o painowanie na Oceanie Atlantyckim.
DlMego dobrze się stało, że nakładem WydaWJllctwa
MON uka za!a się pwbli.kacja Władysława Kdsielewskiei:o
;,Polscy lotnicy w bitwie o AtlaJltY'k 1940-1945".
Objętość msiążkl jest smromna, ale dobrze pomyślana jest jej
konstrukoja, gdy•ż pozwala czytelnikowi, nie orientującemu się w
zagadnieniu, z miejsca docenić i z.dobyć wiele :LnteresującY'Ch w!a·
domośc!, dotyczących tej krwawej. kilka lat trwającej bitwy. Autor bowiem w pierwszym rozdziale wyjaśnił, jakie zna.czenie w
II wojnie świa~owej miaJa bitwa o panowanie na Atlantyku i w
jakich waru,nkach odbywaly się z.magain!a między przeciwmlkami
- pod wodą, na wodzie i w powietrzu. A warto ir ,rzypomn!eć, że
w pierwszej fazie woj:ny tOlllaż bezkarnie zatopionych alianckich
statków na Atlamt)l'kU wymosil aż 587.000 BRT miesięcznie. Dopie·
ro gdy Stany ZjednoczoJle przystąpHy w 1942 r. do wojny, wydarzenia na Atlantyku przybrały pomyślniejszy obrót dla aliantów.
Do tych walk skierowano rów:nież polskie dywizjony: Dywizjcm
Bombowy Ziemi Sląskiej. nr 304, Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieok!iej inr 300 i Dywizjom Myśliwski „Lwowskich Puchaczy"
nT 307 oraz inne dywi.zjony, które eskW'towaly, pływające przez
Atlantyk, konwoje alianckie.
ma wiana publikacja dotyczy właściwie historii waLk Dywizjonu Ziemi Sląskiej i dopiero po przeczytaniu I rozdziału czytelnik dowiaduje się rnieco szczegółów o udz!n.le rolsk\ch lotników w .zmaganiacil z wroeiem nad wodami Atlanty:ku.
Strona po sbro,n ie z zapartym tchem czyta się o trudnych warunkach,. w ja/kich trwały kilkwnastogodzinne loty, pełne
niebezpieczeństw, śmierci i bohaterstwa, które można równać z japońsk~mi żywymi to•r pedaml. Podobny zresztą przykład podaje auto,r, gdy dowódca płonącego samolo.tu decyduje się spaść na pły
n~cy po powierzchni oceaJlu U-Boot. Za jego życie płaci życiem
załoga o.gromnej lodzi podwodnej. Niewielka publika cja może zainteresować zairówno starsze ipokolenie, które podczas długich miesięcy okupacji z drżeniem serca słuchało i czytało
hitlerowskie.
komuni.kaity o zatopionych jedmos•tkach aJLanckich, jak i m~odych
czytelmików, dla których tamte czasy s.ą hist()rią, czasami już obro-

„Zew krwi••
na ekranie
Słymm.a P'Owtl.eść Jacka t.ondona „zew .k.rwi" będzie sfilmowama przez brytyjską wybwó~
nię filmową, a główną ro·lę bę
dzie g.rał a.nany aktor ChM'~
ton Hesitoo.
w fi.lmi.e wystąpi także wielu
aklt.orów norweskich. Już w tej
chwili czynioJle są pr.z.ygotowania do zdjęć, które będą pt'ze.
prowadz0111e na pćbn·ocy Norweghi. Anga,żowaini są także czworonożnti akto.rzy
psy-wi.Lki,
któ.rym w fLlmie pr.zypad1nie powatna rola.

Rozmowy o teatrze
o domu złudzeń pand I!l'1ny w Teatrze Jaracza
przybywają nie tylko mniemany Biskup, S~
dzia, mniemlllily Generał. Przybywa. ~
pwhliczność, którą reżyser Grzegorzewski umieś
cił na teatralnym balkonie, czy1i wed!ług ge.netowskiej mitologii - na pouomie, który się
osiąga po wejściu w „nom, enklaturrę". O czło~
wieku, według Geneta, decyduje „kostium" jaki przybiera, lWb ja.Id chce przybrać. Klienci pani ~rmy poddają się sado-masochistycz.nemu ceremoniałowi, aby przez
pewien czas, wyznaczony kwotą wpłacon~ do_ kasy, przeżywać złudzelllia, że są Biskluipam1, Sę~am1,. G.enerała
mi, że za pośrednictwem Carmen obcuią ..z sw1ętą Teresą. Co zaś przeżywa teatralilla pu~l!cznosc? .
Widzowie ogląooją świat złudzen pozbawaony. Jean
Genet (urodrony w 1910 r), ma wszelkie podstawy ~o
tego, o ile jego życiorys nie jes~ r.ówn.ie~ mistyf1kaC)ą,
a<by wid~ieć życie taik jak je w1dz1. N1eslubne dziecko,
wychowywany w przytułlku, póżniej oddany na wychowanie chłopskiej rodzim.ie, szybko traf·i a do zakładu popra?-'czego. Kradzieże, włamania, przemyt~ sutenerstwo •. w1ę:
zienia w różnych krajach (w tym 1 w przedwoien:i'e J
Polsce), aż wreszcie sąd francusk.i skazuje go na dozywocie. Plierwsze dzieła, powieści, poemat)'., drama~y,
powstają w ce1i, one też przy pomcx:y m. in. Sa.rtre a,
Cocteau, Jouveta, którzy składają pet)'.cję . do prezy.denta Ali'riola, spowodują uwolillienie Geneta Jako. ":'Yb.1tnego c!Jrama:burga. W roku 1949 zakończył sw(>J zyc1or;rs
przestępcy, zaczął karierę pisarza. o światowej Siław1e.
$wiat Geneta jest okrutny, . cyn1cxny, zły, :i:depraw<;>wany, oparrty o kłamstwo. Ale ay nie ma z ~1eg? WYJśclia? Genet wyjścia nie znajduje, lecz s.ugeruJe }e~na_tk,
że iThlly świat gd·zieś istnieje. W tym „innym" ~~Necie,
w . Ogrodzie" żyje córlka Carmen. W pewneJ chwili Carme~ mówi: - „W prawdziwym domu m.usi ):>)'.ć dobr.ze_":
Na to od-powiada Irma: - „Trudno to w1ed"L1ec. Ale Jesll
wam, moim dziewczynom, takie myśli za.czynają cho;dzić IPO głowie, to koniec burdelu".„
.
A więc istnieją dwa, co najmniej dwa domy; me ~ały
świat jest domem złudzeń pa1D.i Ir.my. Carmen ?iek1edy
wchodzi do ,;im.nego domu" kiedy odgrywaiąc role
świętych dz.iewk, u~miia się z :i:im:i: _Przeżywa ~w
nei:o rodzaj:u objaw~ema. RewolucJon1sc1, z przyiwodcą

O

Dom bez złudzeń
R

Rogerem, chcą nawet obal!ić świat oparty o dom pa1_11i
Irmy, stworzyć nowy. Przeg 0 rywają jedn~k,. gdyż me
umieją odrzucić zasad rządzących s.tarym sw1atem. .
eżyi;er Jerzy GrzegarzewSlk1 znalazł bardzo mteresującą
formułę inscenizacyjną
dla swego
przedstawienia. Zgodnie z genetowską koncepcją „luster", postad s.ztu:ki, gdy "'.cho<l;zą ?-" role ze świata złudzen, przegląda.Ją się Jakby
w nieWlidocznych zwierciadłach, krygują się
.p rzed nimi. Akcja ,.Balkonu" rozgirywa się po
obu stronach balkon,u teatralnego, na scenie wła.ściwej
oraz na parterze teatru, z którego usunięto krzesła.
Publiczność zasiadająca w tym spektaiklu tylko w centralnej części balkonu, jest tym samym jakby włączona
w dom pani Irmy, odgrywa rolę jej klientów, i tak jak
oni w zwierciadłach swoich wyobrażeń o so'bie - pl.'zegląda się w krzywym zwierciadle wyobrażeń Geneta
o śwJecie. ~
Bezsporny sukces Grzegorzewskiego (rÓWlt!ież scenografq.) po-lega na odinalezieniu formuły integralnej· wią
żącej formę i treść spektakLu, powodującej wzajem~e
ich przeni1kanie się. Inną jego zasWu.gą jest odczyta.me
„Balkonu" z jednej strony jako frapującej ipropozycji
nowoczesnego teatru, z drugiej zaś - jako konstrwkcji
czysto intelektualnej. Grzegorzewsk,i nie epatuje widzów
rodzajowymi smaczkami, nie .ekspoouje ponad miarę
perwersyjnych zamiłowań gośc.i pani Irmy. Pod wzglę
dem emocjonalillym spektakl jest chłodny, wyrafinowany - „gorąca" jest intelektualna zawartość przedstawienia.
Pewien niedosyt zostawia na·tom!ast aktorstwo. 'Ilr!\ld.tio
byłoby, Włodzimierzowi Kwaskowskiemu (Biskup), K_arolowi Obidniakowi (Sędzia), Kazimierzowi Talarczykowi (Generał) stawiać zarzuty z plilnktu widzenia tradycyjnych wymogów stawianych aktorom. W tym jednak
wypadku Genet - dramaturg ipostaw.ił wyjątkowo trudne zadania (a!k,t or ma „udawać" postać, która udaje inną
postać), .przez które trudno przebrnąć bez wcześniejszych
doświadczeń z podobnymi. rolami.
Z większym powodzeniem, ale też ł z prostszych ze.dań, wywiązali się Ewa Mirowska (św,ietna, chłodna,
cyniczna, Irma-K·r ólowa), Maria Chwalibóg (Ca·rmen),
Ireneusz KaSikiewkz (Ka~-Artur). Inne postacie grają:
Sławomir Misiurewicz (Komendant Policj.i), Henryk Jóź
wiak (Roger), Mariusz Leszczyński (Wysłannik), Alicja
Zomer (Dziewczyna), Mirosława Marcheluk (Chantal),
Alina Kulikówna (Złodziejka), Józef Łodyński (Stary),
Henryk Staszewski (Mężczyzna), Ja.n Kruk / (Że<hralt Niewolnik), Teresa Marczewska (Kobieta), Ryszard Żu
romski, Dymitr Hołówko (Fotografowie).
Przedstawienie grane jest wg drugiej wersji „Balkonu" (z 1960 r.), w tłumaczeniu Mar.ii Sk.ihniewskiej i Jerzego Lisowskiego.
JERZY KATARASIIQ"SKI
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&tą legendą.

Do1brze sie .też stało, it na 2111kończeme swojej pracy au~o.r poda! krótką hi.storię każdego dywizjruiu,
dowódców 1 poległych.
S2lkoda jednak, że ta ka,rta naszego udzialu w II wojnie światowej
jest tak mało s·popularyzowa.na 1 doprawdy warta znacznie obszer.
niejszej i!nfo.l1!Ilcji.
MARIA SZUSZlqEWICZOWA

Niebezpieczeństwo
o ka·żdej z kolei epld~
mii grypy, lekarze obserwują
wzmożoną
rachorowaJność na
zapalenia płuc u dzieci. Nie
ina.czej jest I w tym roku. Epj,demia grypy skończyła
się w połowie grudnia I w tym
samym cza'5ie tak w Lodzi J3k
1 w województwie zaczęła wzrastać
licz.ba zapa.leń płuc. Nie
bez znaczenia były także styczniowe I lutowe waha.nia tempera,t ury, niezwyczajne dla tej
pory roku.
W samej Lodzi zanotowano w
styczniu dwukrotny, a w województwie łódzkim trzykrotny
wzrost zachorowań na zapalenia płuc, w porównaniu do
stycznia 1971 r. Tak więc o ile
rok temu chorowało w Lodzi
146 maJuchów,
to w br. już
ponad 280. Na terenie województwa zanotO<Wano 690 zachorowań.
W
przytaczany.::h
danych mowa jest jedynie o
przypadkach leczonych szpitalnie. Wpraiwdzle istnieje przepJ.S
na·k&7ujący
szpitalne leczenie
za.paleń
płuc
u d·zlecl, ale
zwlaszcza na wsi może się zdarzyć,
że
nie zawsze zalecenie
to jest p!'Zestrzegane.
l'a!lc: rozwój sytuacji spowv·

P

dopiero mija·

. d0twal swego rodzaju ata,rm w
kowo na polówkach etatów.
służbi.e
zdrowia.
Natychmiast
Do niektórych szpitali skierozabezpiecz.ono odpowiednie ilowano dodatkowo lekarzy . peści łóżek na oddziałach d7.lecię
diatrów. ·
cych. W !miku szpitalach woziś
możemy
już
o tym
jewód·z twa dokonano przetasospecyficznym
„ogoni~"
wań niektórych oddziałów soegrypy mówić spokojnie.
cjalistycznych. W Lodzi 1Ua
Wiadomo, że jego ~k;it
dzieci z zapaleniami płuc przeki nie okazały się draznaczono dodatkowo oddział oma.tyczne.
Podjęcie
w
kulistyczny Szpitala im. Korporę właściwych poczynań. orczaka,
niektóre oddziały w
sprawiło, żę ~Y
Szpitalu Im. Biegańskiego l w ganizacyjnych
tuacja została opanowana barszpitalu w Laglewnikach.
dzo szybko. Od 10 dni notuje
Mirn!sterstwo Zdrowia natychs ię już wyraźny spadek liczby
miast podjęło · decyzj e zabP.r.- · za,chorowań tak w Lodzi jak I
piec zające
wyłącznie
dla pow wojewódZ'twie. Tym niemniej,
trzeb chorych dżiecl pewne
n ie o.znacza to, że n!ebezpi•grupy antybiotyków o szeroczeństwo minęło.
W dalszym
kim zakresie działania. To 11aciągu ,
naJeży
niezwykle uwazrządzenie pomogło wydatnie w
nle op iekować się małym! dziP.•
zabezpieczeniu małym pacjenćmi.
C zęsto,
niestety zdanało
tom właściwego leczenia. Prosię,
że do-rośli w rodzinie 7ablemem drugim, a rów.nie waż
ambarasowanl własnymi ka.tanym, była spra.wa wlaściweJ
rami itp. dolegliwościami , za~
opieki.
Szczególnie dotkliwie
czynaJń
zauważać,
że
z dzier.dawało się to
odczuć
w niekiem jest niedobrze wtedy, gdy
którY'Ch S:llpitalach wojewódt·
rzeczywiście
było
już
niedotwa. W Wieluniu, Rawle Ma>..
brze. N.a.leży pamiętać o dol Hucie Dłu1owskiej , g.ctz!.e norstarczeniu małym obywatelom
malnie istnieją duże kłopoty z odpowiiednich
porcji · witam„n,
wysta,mzającym
zabezpiec?.enajlepiej naturalnych, tak barniem w ka.drę p ielęgni arską,
d.za potrzebnych w tej trU':1skorzystano z możliwoscl zanej porze roku. (er)
trudniania pielęgniarek :todat-

D

.

. .
.
Z11cite l:.odz1 9

•
•
ZIJc•e
.todzi
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przed wqboromi

l:ódź

l ukazu 3u-1ec1a PrR

• Prezydium LK FJN zatwierdziło kalendarzyk
spotkań z kondydalomi na poslów do Seimu
PRL • Bałuty i Widzew przodojq w sprawdzani u
lisi wyborczych • łł1edziela procy społecznej
młodego wy horcy

Wysokie
odznaczenia
PIUCOV~ nikow
.Prez. RI m. Lodzi
Wczoraj w Prez. RN m. Lodzi odbyła ,się uroczystosc dekoracji
wysokimi odznaczenla.mi państwowymi
byłych
dzialaczy PPR,
pracowników
Prez. RN m. Lodzi. w obecności członków Prez. RN m.
Lodzi aktu dekoracji dokona!
sekretarz KL PZPR - B. Kapitan.
,K;rzyże
Kawalerskie Orderu
Odrodzenia Polski otrzymall:
Mieczysław
Barczewski,
Jan
Biernacki, Maksymilian Jutta,
Ryszard Lewy i Feliks Mielczarek..
Złote Krzyże Zasługi Lucjan Bielicki, Dorota Ha.rtenberg, Aurelia Muras,
Maria.n
Szumigaj 1 Janina Suzepania.k..
(j. ki'.)

•
wczoraj odbyło się posiedzenie prezydium LK FJN, na
którym dokonano oceny pie·rwszego eta<pu
kampanii przedwyborczej do Sejmu PRL. Z
informacji przedłożonych prZt!Z
dzieln:icowe komitety FJN wynika,
że
pierwszy etap przebiegał
pod zna.klem aktywiLacji TK FJN.
Omówiono jednocześnie
plan najbliższych zamierzeń w drugim etapie kampanli
przedwyborczej.
Prezydium LK FJN zatwierdziło kalendarzyk spotkań kandydatów
na
posłów
do Sejmu PRL z
mieszkańcami
Lo.dzl.
Ogółem
odbędą się 32 spo.tkanla przedwyboł'cze,
w tym 16 w więk
szych zaikladach pracy, 15 śro-

Kredyty na domki i kapilalne remonty

e Szybciej e Dogodniej

i

I

Za.rządzenie ministra finansów z 15 styC7dlia br. znacznie upraszcza procedurę uzyskiwania
kredytu bankowego
z PKO na indywidualne budownictwo oraz kapitalne remonty domów jednorodzinnych. Zasadnicza rótnica polega na
tym, że wnioski składa się, nie jak do tej • pory, w radach
narodowych, lecz bezpośrednio (zgodnie z lokalizacją) w
odpowiednich oddziałach PKO. Dalszym radykaJ.nym usprawnleniem jest k<>nieczność zaoplnlowa.nia wniosku i wyzna·
czenia kolejności udzielenia kredy,tu na.jdalej w cią.gu 30 d'ni.
DoJ<0nywać tego będą działające przy PKO społeczne
komisje kredytowe.

Nowe
przepisy wprowadzają
niezwykle istotne udogo<!nienia
w zakresie wysokości udziela..
nego kredytu, jego oprocentowania i terminu spłat. Wkład
własny
w wypadku
budowy
domku musi wynosić 20 proc ..
przy kapitalnym remOillcie - 10
proc. kosztów globainych. Kredyt na bud<>wnictwo może być
udziel(my do wysokości 60 proc.
kosztów (wyjątek stanowią nauczyciele i pracownicy służby
zdr<>wia
budujący w
miejsco•
wościach
do 2 tys. mieszkań
ców: tu kredyt może sięgać 80
proc. kosztów). Wysokość kredytu na remonty kapitalne Jest
pooobna.
01!',r ocentowanie kredytu WY·'
nosi przy budownictwie do 110
tys. z! 1 p.roc. rocznie, po·
wyżej tej kwoty 6 proc. (dla
na uczyciell i służby zdrowia do 130 tys. zł 1 proc., po·
wyżej
tej sumy
6 proc.).
Kredyty na remonty oprocentowane są do 60 tys. zł - 1 proc.
roc:z;nie, powyżej tej kwoty
8 proc.

Kredyt na bud0<wnictwo przyznawamy jest na okres 30 lat
(a dla nauczycieli
na 45 lat).
W wypadku remontu kapitalnego o.kres spłaty nie może przekroczyć 10 lat. I jeszcze jedno
- objęte tym nowym zarządze
niem formy kredytu PKO do•
tyczą
wytącznie
osób, których
tródtem utrzymania jest wyko·
nywanie zawodu lub praca najemna nie zwuizana z irrodukcją rolną,
ogrodniczą lub
leś
nictwem, a wielkość posiadanego przez nie gruntu nie przekracza 2 ha (ludność rolnicza
korzysta z
kredytów Jnnych
banków).
(M. Kr.)

Kilka dni temu
został roz•
strzygnięty
na Wydziale Che·
mii
Spożywczej
Politechniki

+

Nasz k<>n.lrutM
hasłem

Z
RYB
SMACZNE
I ZDROWE"
d0<blega

końca

Do 4 ma.rea br. oczekujemy
na propozycje naszych Czytel.
ników, jak p·,.;yrządzić dania z
makreli, śledzi dalekomorsldcb
l płastug.
NA UCZESTNIKÓW.
naszego konkursu
m:ekają

CENNE NAGRODY
m. tn.: lodówki, szybk-OWar, ze.
staw;y stołowe, zestawy naczyń
kuchennych oraz zestawy kmlserw rybnych.

+
+

Łódzki"

ul. Plollrkow.

Na koperole zaznacz: KOl!lkw's
„Da.ni.a. s ryb smaczne 1 zdrowe".
Rozwiązanie

konkursu l listę
nagrodzonych opubli:kuJemy 15
ma.rea.

Jak za.pobiegać zacb.orO_
wa.ni<>m w okresie przed.
wiośnia;

Prawidłowe

ływienle

dzieci;
W co ub«ierać dzieci.
Na
telefoillJl.C7l!U\
romlowę
na
te t.emaity zapra&Zamy
wszys.tlkl.e nasze Czytelniczki
dziś
w godz. 10-11.30
Odpowiedzi udzielać będą:
przez NTU 303-0ł
dy>rekto.r Ośrodka Matkil
1 Dziecka w LO<l.z.1
dr ZOFIA
PSZENICKA-GUNDLACH
oraz
konsultant Oddziału
Oświaty Zdrowotnej
dr KAZIMIERA CHITRUK

żony ;uystenf1ki traktu.Ją 8WO·
Ich mlcdych mężów asystentów
n lczym
legendarna Lizystrata.
Małżeństwa żyją w mii.lych, 11·
metrowych pokojach, c-0 ;leszcz•
bardz!e;J zaostrza korn.flikt. Al11
kobiety s4 uparte... B-0 !epieJ nUI
ryzykować.

Strzeżonego

KUPON
uprawnta,Jący

do

\ftlęcla

uchfału

w

konkunłe

„DANIA Z RYB SMACZNE I ZDROWE"
Imię

łym

mieszkańcom

Sródm ieścia,

a również innych dzielnic przy ·
pominamy, że lokale wybor~ze
czynne są tylko do niedziel!,
w dni p()wszednie w godzinach
13-18, a w niedzielę,
która
jest ostatnim dn iem sprawdzan ia list wyborczych, od 9-14.
W 12 obw0<dach
wyb()rczych
na terenie miasta zakończ.:ino
list. Do przvdziedzinie należą Bałuty,
Polesie l Górna.

już sprawdzanie
dujących
w tej

„

+ *

Naidcho.clząca
niedziela
27 lutego - będzie dniem pracy społecznej młodego wyboi""
cy na terenie
sz.kół
średn i ch.
Natomiast
w
poniedziałek "28 lutego o gO<iz. 13 w Teatrze
Muzyc2lnym
ponad 1.100 uczniów
szkól średnich, ogól110ksztalcących
i
zawodowych
przybęd zie
na
ogólnolódz.kle
spotka.nie poświęcone wyborom
do Sejmu PRL. Spotkanie organizowane przez Lódzkl K')mitet
Współpracy
Organizacji
Mlod·z le:llowych z przedstawi~le 
laml ml-0dych wyborców będ tie
mi ało niezwykle uroczysty charakter. Mlodzleż złoży meldun-

rzyszenie Inżynierów i Techni·
ków Cukrowników NOT wspól·
n ie ze Zjednoczeniem Przemysłu Cuk.roWIIliczego.
Jury, które rozpatrywało prace ubiegłoroczny.eh dyplomantów,
rostanowilo nagrodzić 11
p~ac.
Dwie pier\V6ze nagrody
uzyskali:
mgr iill:!:. Krystyna
Hemes i Marek Ludwicki, trzy
drugie Lesław Guz, Tadeusz
Porada i Stanisław Sliwa, cztery trzecie Wojcie<:h Ambro:r.lak, Ada.m Cieślik, Helena Jaruzal i Wiesław Pola.k. Dwa
wyróżnienia
przypadJy pracom
mgr inż, Jn:!;, Elżbiety Francis'.Zkańskiiej l
Edwairda Maro.szka.
Wręczenie nagród w sobotę
w czasie uroczysto~ci wrc:czamia dyplomów na Wydziale
Cherruli Spożywczej. Na zakoń
czenie warto dO<iać,
że tegoroczni laureaci, wszyscy przy.
stąpili do pracy
w przemyśle
cuk.ro.w~tczym.
(ap)

·W Konlronlaciach

„Deko meron„
Wczoraj
po!nfOTJllowano nas,
te ,,Dekamero.n" Passoliniego wraca do „Koltlrontacji" i
z całą pewnością zobaczymy go
10 bm. Natomiast film „Smic,
Smac, Smoc" Uji!'zymy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku w norma1nym trybie rozpowszech!nienia.
(bo.sz)

ŁODZIU IK' ja· fn!lfł

którzy nie 'Wiedzą
wyjaśn!anny.
W
a11ystenck.im
lódzklch
wyższych
uczeLni
pozwo!ono
mieszkM
kiJllku
asv~te.ncklm
m.u.teństwom.
Postawiono jedna.k zaMiteresowainym jed-en za.satdniczy wymóg · nie wolno
mieć dzieci.
Tymcza.sem
l'IU'lzie byli m!odzl, o prupl.b'le , ZCl1'0mn!e!i. Teraz n.a mlcdyich pa.dl strach. Bo
jeśl! nie zmięlonq serca adm!n!rtracji, doj<$Zie do ek.smisjt, 1

•••

OPTYMISCI
GROMKO -

KRZYCZĄ

WIOSNA I

SNA!

SZPAKI

ZIEMIA

„PUSCILA".

ODZYWAJĄ

-

SIĘ

WIO-

WROC!LY,
NA

TO

PESYMlSCl

A GDZIE PRZYSLOWIOWE
POCZEKAJCIE

ZAKURKI?
DO

MAJA,

WTEDY

POROZ-

MAWIAMY.

co wtooy1

A stooją drogą dl.a mrodych
1UWkowc6w,
lotórymi
może
szczycić się miasro,
powinno

Filharmonii

z. Szoslolc Desire R'Kaoua
Po
wie,

kilkut y godniowej
przerna estradzie koncertowej
p0<nownie
kierownik
artystyczny FL - Zdzisław Szostak (piątek - 25 i sobota 26 lutego, godz. .Ul.30.
Abonament A 17).
S olistą
koncertu będzie znakomity pianista francuski
pochodzenia algierskiego Desire N'Kaoua.
W ramach łódzkich koncertów
symfonicz.nych Deske N'Kaoua
wykona
Koncert Fortepianowy
F-dUł' KV 459
W, A. Mozarta.
wystąpi

E_o dxień nietz>ie
+

W Klubie
MPiK „Ruch"
(Narutowicza 8110) o godz. 18,
popremierowy wieczór
Teatru
Wielkiego - S!J'Otkanie z realizatorami opery „Henryk VI na
łowach".

+

Prelekcja z cyklu „Rozmoo malarstwie" o godz. 18.
w Klubie przy ZL LK
(ul
(Piotrkowska 135).
W DDK Lódz-Polesie (ul.
Wapienna 15) o godz. 18, spotkanie z kosmetyczką, na którym omówiona będzie pielęgna
cja twarzy.
ZL Towarzystwa Przyjatnl
Polsko - Indy)sk.iej
organizuje
dziś o godz. 18 w lokalu Klubu
Pracowników
Służby
Zdro\V\1\
(Roosevelta 7) spotkanie z red.
J. Ruchach-Kuczewską.
wy

+

+

Za•nim ob ie strony uzgodnią poglądy, w parkach przydo generalnych porządków (na zdjęciu). W na.}·
starszym Zródliskach grabi się ostatn ie. zeszloroczn"
l i ście. przekopuje ziemię, pr;:ycina pędy ~rzewów. W tym
roku specjaJ.ny nacisk położy !ię na Park im. 3 Maja. Jeu.
cze w ub. roku Ztlinstal-Otcano tu oświetlenie (nareszcle !l
Obecnie prowadzi się prace porządkowe. Par k ze względu
na przylegającą doń trasę tranzytową, urządzony ma być
na 5 z plusem.
stąpiono

P ierwsze roztopy ł „puszczenie" ziemi spowodowal-0, iż d-0
robót przystąpili także drogowcy. Na pierwszy ogień poszła
ti!. Prom i ńskiego. Wkrótce otrzyma ona drugą jezdnię na
odcinku między ulicami Armil Czerwonej i Przybyszewsk i ego. Jedyną przeszkodą jest tu Fa·bryka Tka,n in Technici.
nych i Pasów.
Gruszek w popiele nie zasypiają chłop!. Co praWda do
orki nie przystąpili, ale jak na raz ie, wożą na pola oborni!ł. Spotkany w W iskitnie gospodarz należał do grupy OP·
tymistów (na Zdjęciu). Nas:emu przedstawicielowi au.torvtatywnte powiedział - wiosna/
A

sn.a,

my poczekamy. zobaczymy t wtedy na.pl.szemy : Wi-0państwa/ A może i Z.KS wtedy U>ygra? I
(kl)

proszę

Foto: L. Olejniczak
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eo'? GDZIE
ZACHĘTA

WAZN"E TELEFONY
In.form.uja telef<mlczna
Straż Pota.ma 08, 666-łl,
ł99-90,

Po~otowie

Ratunk<>we

03
593-55
257-77
09

TEATRY
WIELKI
godz. 19 ;,Madama
Butterfly"
POWSZECHNY godz. 16 „Ojciec
królowej",
go<!z.
19.15

,,Perta"

NOWY -

godz.

19.15

„Prome-

teusz''
MALA SALA -

11odz. 20

ctoł"

i;!_C:>-

JARACZA godz. 19 „Moliere"
MAL.A SCENA gO<iz. 20.10
„Balkon"
TEATR 7.15 godz. 18 i.Po &6·
rach, po chmurach"
OPERETKA - godz. 19 „Kaper
królewski" od lat 18
ARLEKIN
godz. 17.30 „o
sześciu
pingwinkach"
PINOKIO godz. 10 „Flisak 1
przydróżka"

MUZEA
SZTUKI (ul. Więckowskiego 36)
godz. lł-19
HISTORil
RUCHU
REWOLUCYJNEGO
(ul.
Gdańska 13)
godz. 10-18
HISTORil
WLOK.IENNICTWA
(Pi0<trk-0wska 282) godz. 10-17
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNOGRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
godz. 11-17
EWOLUCJONIZMU (Park Slenkl.ewioza) godz. 10-11

D!a, tych,

h-O·teLu

się
wyjście.
Trudno
nam cokolwiek wladZom podpowlooa.ć, ale jedna.'< .•.
Bo bocłcn.v wkrótce nadlecą.
(l/U)

,

w

l.ODZKIE ZOO

o co chodza,

znaleźć

na.zwlsko

Adres

4 DZIENNIK

ttd.„.

')')')

!"'""--------------

Precz z bocianami!?

KONIECZNIE PRZTSLLJ SWOJĄ
PROPOZYCJĘ na adres I
1,Dz!ennik
ska 96.

*

107.268 osób,
co stanowi
63,7 proc. mieszkańców BaluL,
sprawdzl!o um ieszczenie swy<.h ·
nazwisk na listach wyborczy<!h.
Na drugie
miejsce
w
Lodzi
wysunął
się
Widzew,
ktorego
63,5 proc. d0<ros!ych mieszkań
ców spr a wdzilo listy wyborcze.
Na trzecie miejsce
przesunęla
się dzielnica Polesie, gdzie l·J ka.Je wyborcze odwiedziło 60.239
osób (62,7 proc.).
Na Górnej
potwiercizilo swój udział w wyborach 94.337 osó b (61,4 proc.).
Najsłabiej
spr.awdzanie
list
wyborczych prnebiega w dzielnicy Sródmieście, gdzie zaredwie po.to.wa uprawnionych
do
głosowaJ11ia
złożyła
wizyty w
lokalach wyborczych.
Opiesza-

Nailepsze prace magisterskie
Przedwiośnie
a zdrowie
malevo dziecka

,,DANIA

+
I!

Ra Wydziale Chemii Suoiywczei PL

Lódzkiej konkurs na najlepsze
prace magisterskie o tematyce
istotnej dla produkcji w przemyśle cukrowniczym.
Konkun
ten organl.7:uje · c0<~cznie Stowa-

pod

dowis.kowych 1 1 ogólnolódzkle.
Spotkania roi.poczną się 28 lutego i za.kończą 16 marca.

kl o wykonaniu prac społecz
nych podczas niedzielnego czynu. Zosta.ną wręczone taKże dy·
plomy
najlepszym aktyw1sL.:>m
organizacji
ZHP i ZMS orH
dowody o.sobiste prze.ds ta wlc1elom młodzieży,
która weżm;e
po raz pierwszy udz iał w glosowaniu.
W \)hWili
obecnej drużyny
ZHP aktywnie włączyły s i ę do
a·kcji przedwyborczej. Harcerze
i instruktorzy m. in. współpra
cują z komisjami obwodowymi
oraz organizują
specjalne zebrania na terenie szkot pośw 1 c:
co.ne wyb0orom.
(j. kr., kl.)

WIOSNA!

CZY'nne w godz. 9-15.30 (kasa
czynna do godz. 15)
KI N A
BAI.TYK
„Zmlertch bORÓW"
od lat 18 (wł.) 11odz. 10, 13,
16, 19
LUTNIA „KO<!'Ona ~mlerc!''
(rum.) od la<t 18 godz. 10, 12,
14, Hi, 1'8, 20
POLONIA nieczynne
WISI.A - ;,Harem pana Voka"
od lat 16 (czeski)
godz. 10,
12.15, 14.30, 17, 19.30
Wł..OKNIARZ .. Zabijcie czar·
ną owcę" od lat 16 (pol.) a.
10. 12. 14. 1s. 1s. io
WOLNOSC - .. Lala" od lat 11
(Wł,) &Odz. 10, 12.30, lS, 11.30,

IA

9•

KIEDV?

„Mayerling" od
lat 14 (franc.) godz. 10, 12.30,
15 17.30, 20
STYLOWY
„Rekonstrukcja"
od lat 18 (rum.) godz. 15.SO,
17.45, 20
STUDIO „Bunt" od lat 18
(jap.) godz. 17.15, 19.30
TATRY
Pożegnanie
I tilmem: „Siedmiu w blasku zlJta" od lat 16 (wl.-tr.) godz.
10. 12, 14, 16, 18. 20
CZAJKA - „Testament Inków"
(bulg.) od lat 11 godz. 17, 19
DKM „Hogo, Fogo, HomJlka" (czeski) od lat 16 11o:tz.
16, 18, 20
l.DK „Pierre I Paul, czyli
życie na raty" (fr.) od lat IS
godz. 14.45. 17.15. 19.45
KOLEJARZ „ M ic hał Waleczny" (rum.)
od lat 14 god<:.
17, 19
ADRIA - „Buntownik bez t>::>•
wodu" od lat 16 (USA) goda
10, 12.15, 14.30, 17. 19.30
GDYNIA nieczynne
HALKA „Nieśmiertelni Filp
i Flap" Od lat Il (USA) godz.
16, 18, „Zabójstwo inż. Czarta" od lat 16 ( czech.) godz. 20
1 MAJA
„Przygody żółtej
walizeczki" od lat 7 (radz.)
godz. 16, „Był tu Willie Boy"
od lat 16 (USA) godz. 17.45, 20
OKA - „Oliver" (ang.) od lM
11 godz. 13.30. 16.30, „Bunt na
Bounty" (USA) od La.t 14 g.
10, 19.30
POLESIE - „Wielki e wakacje"
(fu'.) od lat U godz. 17, 19
POPULARNE
„Na.rzeczona
pirata" (fr.) od lat 18 god~.
15. 17.15, 19.30
PRZEDWIOSNIE ;,Król t.ir"
(radz.) od lat 18
godz. 11,
„Bądf w porcie noca"
(USA)
od lat 14 godz. 15, 17.30, 20
Ml.ODA GWARDIA „Bullltt"
od lat 16
(USA)
godz. 10,
12.15, 14.30, 17, 19.30
MUZA
„Dwaj dżentelmeni
we
wspólnym
mieszkaniu"
od lat 18 (ang.) godz. iS.15,
17.30. 20
POKOJ - „Największe widowisko świata" od lat 11 (USA)
godz. 15, „Beatrice Cenci" od
lat 18 (wł.) godz. 17 .45. 20
PIONIER „Walet karowy" °'d
lat 14 (USA) godz. 10, 12.30,
15. „Jestem niewiernym meżem" od lat 18 (franc.) godz.
17.15. 19.30
REKORD
„Na toru czeka
m„rderca" od lat 14 (Czech.)
ł<>dw. 10, 12.aa. lS. 11Dz1ewci1~

na 1 pistoletem" od lat 18
(wł.)
godz. 17.30. 20
ROMA - „Nie lubię poniedział
ku" od lat u
(pol.)
godz.
15.30, 17.45, 20
SOJUSZ „opowieść do po•
duszki" od lat 16 (USA) I·
17, 19.15
STOK.I
„Mózg" od lat 14
(franc.) godz. 15.30, 17.45, 20
SWIT
„Jak rozpętałem n
wojnę światową"
część I
od
lat 14 (.poi.) godz. 10, 12, 14.
16,
„ Wyzwolenie" cz. I i II
od lat 14 (radz.) godz. 18
DYZURY APTEK
Tuwima 59,
Rzgowska
147,
Piotrkowska 307, Limanowskiego 37, Zielona 28,
Pl. Wolności 3, Obr. Stalingra<!u 15.
DYZURY

SZPITALI

Poł.-Gin, AM
Curie-Skłodowskiej 15 -

I Klinika

- ul,
dziel•
ntca G órna.
II Klinika Pol.-Gln. AM - ul.
Sterlinga 13 - z dzielnicy $ród·
mieście poradnie „ K 0
ul. Nowotki 60 i Kopcińskiego 32.
Klinika W AM ul, Fornal•
skiej 37
dzielnica Polesie
oraz z dzielnicy Sródmieście
poradnie „K" ul. Piotrkowska
107 l Piotrkowska 269.
Szpital im. H. Wolf
ul.
Łagiewnicka 34/36
dzielnica
Bałuty.

Szpital Im. O. Jordana - Ul,
Przyrodnicza 7/9 '- dzlelnll::a
Widzew.
Chirurgia ogólna ~zpilal
im. Brudzińskrlego (Kosynierów
Gdyńskich 61)
Ch•hruirg:.t u.rairow.a Sz-pl'ta.l
im.
B ie gańskiego
(Kniazie~icza 1/5)
Laryngologia
Szpital im.
Pi rogowa (Wólcz&ńska 195)
Okullstyka
Szpital Im.
Jonschera (Milionowa 14)
CMruf!'gl\ia i l!l!r;\'mgoJogi a d.zie•
c t ęca
r111Styrtwt
PediMrJ.li
(S PO'!\n a :M/5'0),
Chirurgia, szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (Kopcl~skiego 22).
Toksykologia Instytut Medy<!yny Pracy (Teresy 8).
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska stacJl
Pogotowia
Ratunkowego przy
ul, Sleiaklewlcaa U7, tel, Sii-6'

~-,,ŻUKA"

sprzedam. Tel.
2750 g
s50-1a po 16

~
W V T N I J .I z A C H O W A J
podpiwniczoną
~ WILLĘ
~
~ skanalizowaną, jednoptęK O N' f R O N T A C J E 71 ~
~
6-pokojowa.
(c.o.),
trową
~
5
~ ~~~~~leJ 3 p~zi~*„ N.;~:
PRZEGLĄD FILMÓW SWIATA
~~
0, chma na 21amlanę. Ca~
wolna. Wiadomość·
~!ość
16
'k
h
•
p
I
W KINIE l i WŁÓKNIARZ" I U • rOC ni a
~
~ Lódź, Błędowska 17, po
~
~ god!Z. 17, żakowscy
R E p E R T A R:
~
sprzedam.
GWlERSALKĘ
~
ra·
ZNAMIENIEM
CZARNYM
z
PTAK
~~~ 26. Il. BIALY
2015 g
Lniana 53
~
~

~

u

dziecki, reż. Jurij Ilienko.
II. MILOSC - węgierski, reż, Karoly Makk, dod. „Wojciech Zamec:inik", reż. Ryszard Kuziemski,
włoski, reż. Giuliano
28. II. SACCO I VANZETTI
Montaldo.
29 II. DIABLY - angielski, reż. Ken Russel, dod. „Selence Fiction" - reż. Mirosław Kijowicz.
•
1. IIl. DNI SWIĘCONEJ WODY - kubański, reż. Manuel
Octavio Gomez, dod. „Apel" - reż. Ryszard Czekała,

~

~
~
~
~

2'7.

~

~

~

~

~
~
~
~

2. III.
3. Ili.

~
~

francuski, reż. Eric Rohmer.
KOLANO KLARY Andrzej Wajda, dod.
polski,
BRZEZINA h
„C ampion", reż. Andrzej Trzos.
radziecki, reż. A. MichałWUJASZEK WANIA Konczałowski, dod. „Szkoła podstawowa"
kow - reż. Tomasz Zygadło.
włosko • amerykański,
SMIERC W WENECJI reż. Luchino Visconti.

reż.

~
~
~
~

ł. III.

~

5. III.

~

6. III. NAGLE BOGACTWO BIEDNYCH LUDZI Z KOM-

~

~
0.

dod.
Schloendorff,
NRF, reż. Volker
Andrzej Brzozowski.
7. III. ODLOT - amerykański, reż. Milos Forman, clod •
reż. Andrzej Papuziński,
„Bykowi chwała." 8. III. JOE HILL - reż. Bo Widerberg, dod. „Na tora.eh"
reż. Bohdan Kosiński.
9. III. SATIRICON - włoski, reż. Fedeńco Fellini.
francuski, reż. Claude
10. Ili. SMIC, SMAC, SMOC
Lelouch.
Szczegółowe informacje w kinie „WLOKNIARZ", tel. 389·'79.

~

BACH -

„Ogień", reż.

~
~
~

~

~

~
~

~

~

~

~
~
~

~

W Y TN I J

......~
~

!!

ZA CHO WAJ

złotą, a~ BRANSOLETKĘ
stereo i komplet
dapter

~ płyt stereo, mono sprz"-

dam. Oferty „2100" Frasa, Piotrkowska 96
0.
~
seg.
~ DUŻĄ z bibliotekę,
barkiem, biurko
0.
tapczan (wysoki po0. iment
;.?.

nowe - z pow~sprzedam.
~ du wyja;zdu
~ Janosika 104 A

f?. łysk),
~

~

~

~

~
~
~

~

~
~

0.
~
0.

~
~
~

biegów, szyby, kola oraz części dD
„Volkswagena 1200" sprzedam. Oferty „2432''
Prasa, Piotrkowska 96
„MOSKWICZA 408" tdealnego zamienię za do·
„Fiaplatą na nowego
ta". Oferty „33" - Piotrków Tryb„ „Gazeta ZiP·
mi Piotrkowskiej"

„SYRENĘ"

•

2
~ ~~~~~~ain;;i-0t~~;z-~~ka" ~~·„

~,~~
~~~~......

:
:
:

ROBOTNICY BUDOWLANI I ZA WODO W POKREWNYCH!
N O W O P O W S T A J Ą C Y
LÓDZKI KOMBINAT BUDOWY DOMÓW
ROZPOCZĄL PRZYJMOWANIE PRACOWNIKOW:
OCZEKUJĄ

:

W AS:

WYSOKIE ZAROBKI,

:
:

NOWOCZESNE I OGRZEWANE HALE

:

PRODUKCYJNE,

DOBRZE WYPOSAŻONE ZAPLECZE
BYTOWE
SOCJALNO

•
::

=
=
=

-

:

lub
203"
~~~:.
0 f~ ;:y n:~o~~~o
: Piotrkowska 96
do wynajęcil.
POKOJ
: Piotrkowska 175 m. 2ł
=Ml.ODA pracująca, ucz11: ca się poszukuje pokoju
: sublokatorskiego. Oferty
: „2342" Prasa, Piotrkow: s_k_a~9_6_ _ _ _ _ _ _~
= 2 RAZY po pokoju z kil·
: chnią - bl-0kl. zamienię
mieszkanie 3-4-po- na
: koJowe. Wiadomość Fra-

W

:

FABRYCE DOMOW PRZY UL. NOWO-TERESY 1

•
:

I NOWO ROZPOCZYNANYCH BUDOWACH
OSIEDLA RETKINIA'•
:
"
operatorów żurawi wieżowych 80 Tm
betoniarzy
operatorów sprzętu średniego
tynkarzy
operatorów na inny sprzęt ciężki
ślusarzy

§_

::i':~;y

:

:;
--:
--

=:
::

:S
::
•
:
:

§
=-:

E
:
:

=
•

E

E
:

=-

blacharzy-dek&rzy
malarzy
murarzy

cieśli

DYSPONUJEMY

:::::~!i'!nit~~!:!acji

sanitarnych i gaz.

innych robotiników wykwalifikowanych
montażystów elementów
lastrykarzy
robotników niewykwalifikowanyc h
TAKŻE WOLNYMI STANOWISKAMI
PRACY DLA:

Kler1>wnika D7Jialu Przygotowania Produkcji,
Kierownika Odcinka Robót Wykończeniowych,
Kierownika Działu Ekonomicznego,
Kierownika Bazy Sprzętu,
•
ik Stoi
K'
arm,
lerown a
Kierownika Oddziału Betonowni,
Inspektorów bhp i p.po:I;,,
Techników Normowania i Organizacji Pracy,
Inspektora d.s. Werbunku,
Inżyniera i technika. architekta z uprawnieniami
do projektowania,
Technika instalacji sanitarnych z uprawnienia.ml
do projektowania.,
Mistrzów budowlanych o wysokich kwalifikacjach
z uprawnieniami.
WARUNKI PRACY I PLACYDO OMOWIENIA
robotni
hotel
e
f
· •
•
D
0
•
u
ysponuJemy m1eJScam w now cz snym
czym przy którym czynna jest stołówka,, wyda.jąea cało·
dzienne p05iłki po cenach ulgowych.

„WARSZAWĘ
2 4

=

=
:

:

•

Z A T R U D N I M Y:

wylosowaną

w PKO sprzedam. Ofcrty „2411" Prasa, Piot-ke>wska 96
L2__P_"_po-J-.- __
••-IA_T_A
-„1300
5
ccm, tabrycznle nowe1'o

cownla Bielizny, Dadu')1
~2 Lipca 29
Imiołczyk,

Szybsze przejście w śwlat peł
noprawnych pracowników wią
zało się zatem w odczuciu zalnteresowSJnych nie tylko z samodzielną pracą, ale i z wynaw
niż
wyższym
grodzeniem,
czasie odbywania stażu, kiedy
to od młodego człowieka posiadającego
wiedzą

:
:
:
•
•
:
_
_
:
:
_
:
;:
:
:
:

::
:

starP
budownictwo, 2 pokoje z
woda.
gaz,
kuchnią,
miasta.
centrum
zlew,
przy Dworcu Swlebodzwszelkie wygody
kim,
Wrocław, ul. Wlooko-.vica 25/2, Janina Kokot.
Może być pokój z ku~h·
1669 k
nią
CZTEROPOKOJOWE, kom
forto·we - bloki, telefon.
pilnie na trzyzamienię
pokojowe o podobnym
standarozle. Tel. 509-23
lub oferty „~n" Prasa.
Piotrk0twska 96
Gandhiego, •aM-3 mienię na M-4 lub M·3
TeleI M-2 oodziebnie.
2398 e
fon 51J-33
w
POKOJ z ~uchn!ą
Bielsku-Bia~ej w nowym
budow•nictwie, kwaterunkowe, zamienię na t:><>dobne w Lo<izl. Zo!ia

nie kwaterunkowe,

§ ~~s';i~~t~1!;,sk~ie4 i!:.~s~t :11

: 276-30, po 20
--- POSZUKUJĘ

nie

1

2067 g

um~-

teoo-etycwą

wiedzę

jedynie

dano

żą

jej
czyli

uzupełnienia

praktyc:mą

za•roima.nia się i
pracy,
rodzajem
do niej i adaptacją

szczegółowego
wdrożeniem
zawode>wą

i społeczną.
Uchwala o wstępnych stażach
pracy weszła w życie z dniem
l września ub. roku, ale opu·
bllkowano ją jeszcze w lipcoNa zaznajo·
wym Monitorze.
mienie się z jej treścią i zastanad sposobami
nowienie się
pracowcielenia jej w życie,
dawcy mieli zatem sporo czasu.
Pewna grupa przeds.lęblorstw
wykorzystała go właściwie. I w
nich ukończenie stażu stanowi
rzeczywisty
absolwenta
dla
próg wiodący o szczebel wyżej.
jeszcze
w wielu
Jednakże
1 instytuprzedsiębiorstwach
cjach ukończenie stażu nic pracownikowi nie przynosi. Niekie·
dy nie poclirisuje się z nim nawet nowej umowy, aby „przv
okazji" nie wypłynęła kwestia
wynagrodzenia. W takiej sytuacji postainowienia uchwały, po
tyle obiecywali sobie
której
sle
stają
młodzi pracownicy,
denerwującą

fikcją.

Jak reagują na to najbardziej
'Zainteresowani? Pisze ob. J, W.:

- „Przyjęto mnie na staż dn
jednej z DRN. Mu.sialem nieź!R
ze swych zasię
wywiązywać
dań, gdyż mój bezpośredni klP.·
na tym parasię
rownik opierając
grafie uchwały, który głosi, że
„kier-0wnik za.kładu pracy moż11
w zaJeżnoścJ od uzdolnień absolwenta oraz jego aktywności
zawodowej i społecznej skrócić
stażu",
wstępnego
okres
:i;mniejszyl mi go o połowę.
Podpisano też ze mną umowę przeszeregowującą mnie na
s·taillOWisko młodszego referenta.
Jedno tylko zachowain-0 w nie
uposaże.
zmieni<lll1ej postaci nie".
Pomyślnie ukończył też okres
adaptacji zawodowej
wstępnej
zatruddrugi nasz Czytelnik,
Wobec tego
niony w MZBM.
dyrekcja uznając jego przydatność zawodową, powierzyła m11
odpowiedziaJną funkcję referenta do spraw technicznych, alP
wniosek bezpośredniego kierownika o jednoczesną podwyżke
milczezbyła
wynagrodzenia
niem.
innych
w
się
dzieje
Podobnie
instytucjach, gdzie na podwy~
wynagrodzenia stażystom
kę
l stycznia
każe się czekać do
bądź l lipca, czyli do dnia ogólnych aw8J!lsów. I stąd nierzadkie są wypadki, że absolwenci, którzy zaczęli staż jesienią 1970 r„ mimo formalnego
we wrześniu
go
ukończenia
1971 r., zmianę uposażenla uzyskują dopiero od 1 stycznia !
do tego płatną w marcu.
- „Nie wiem, kto w naszym

resoroie u.stalaJ stawki dla statak
żystów i wywindował je
wysoko, że równają się uposaoburza się
żeniu referenta
20-letni technik - Nie potrafię
kierownika
zrozumieć
też
który przyjprzedsiębiorstwa,
mując pełnego zapału absolwenta, nie myśli o wygospe>darowa•
niu dla niego etatu i choćby
symbolicznej podwyżce za S
lub 6 miesięcy.
Ja na te nieumiejętność per•
spektywicznego myślenia i WY•
paczenie intencji uchwały zareagowałem bardzo ostro. Złoży.
lem wypowiedzenie. A że stał
mam uk-0ńozony, z mie.}sca U•
z wynagrodzepracę
zyskałem
niem o kilka.set złatych wyż
mój
szym niż oferował mi
pierwszy pracodawca. Doprawdy dziwne i nieoczekiwane rzeczy spotykają nas przy .sta.rcle.
Tak jakby wszystwo to, co nowe, przeinaczały i wyltrzywiary
stare mechanizmy",
I co tu dodać do tej WYII o(h)
wiedzl?

r---------- -----

303·04
NTU
od owiada

•

łłie odmrazoć
L. G.: Korzystamy ze 7Jdro,ju
ulicmego przy ul. Leczniczej,
który ciągle jednak zamarz.a.
li musim;y chodzić po wodę do
odległych o pól kilometra. hy.
drantów, Sprawia t-0 nam, lud?Jom w podeszłym wieku, du.
żo

kłopotu.

Przedsiębiorstwo Wodoi Kanali:zacj~ Okręgu
że
odlpowliedz;lalo,
L&dz.k.ieg 0
zmontowano już n<YWy zd.ró~.
Poprzedni b0ow1em uległ z,n!.s.z..
czemu.
Otóż zdroje ulliczme nie wy.
magają izabez.pieczenia na o.kres
rLimy. są tak s.komstruowa!lle, że
po każdym uży-oiu następuje
jego od nowienle. To jedYltli.e
usz.kodzenia spowodować mogą
:zamaximięcie. Dlatego użytkow
;nicy pow"ninl .zgłaszać je na_
tychmiast do Pogotowia Technicznego P.rzedsi ębio•rstwa Woczyndociągów i Kal!lallzacji nego całą dobę - tel, 835-4&.
Wówczas w ~ągu ilGJ!ku godzl;n
izepsuty hy;clirant izostainie naprawszelkie
Na.tomiast
wiony,
n.a wlasną [["ękę
„odmra.żainie"
powod'llje calirow.:.te zruszczenie
:zclirojów. Wy;posażone są o.ne w
części rz. tworzyw si.tucznych. I
użyt..
odm.rażamde „sposobami"
kowndlków jest przyczyną ich
poważnych usz.koozeń, a w n.a.
(g)
&t®Stwie - milsZ<:zeń,

RED:

ciąg&w

Klient pan
Ale czyi?

(podwórze) do godz. 16
zamteme
WROCLAW mieszkanie kolejowe M-3
budownictwo na
nowe
mieszkanie w Lodzi. Eu: geniusz Grzywacz, Wro: ctaw, ul. Spiżowa 20122
1667 k
: m. 7
:

co po slażu?

roku temu Rada Mln1strów specjalną uchwałą zredotychczasowy system odbywania wstępnych stapracy, Ze szczególnym zadowoleniem młodZl pracownjcy przyjęli zwłaszcza pa.ragra.f 7 uchwały. który mów.i o
znaeznym skróceniu okresu stażu.
Pa.ragraf ł gwarantuje zaś, że po ukońC1.1:eniu skróconego
stażu zakład uzupełni z nimi umowę „w szczególnośei przez
przydzielone.g o pracow.nikowi stanowiska pracy
określenie
I wysokości w;vonagroilzenJ.a. lub kategorii osobistego zaszeregowania".

Ludz.le skl&aają gr<>sz do ~rosza., aby pewnego dnia wyjść
ze sklepu z upragnionym radiem lub lodówką. Na -wszelki
wypa.dek zabierają wraz z „artykułem przemysłowym•• gwarancję, bo ,,slnizeźoneg-0 Pa.n Bóg strzeże". Tyle, że nie polskiego ,klienta, który miał pecha i przyniósł do domu t<>wM'
z „wadą ukrytą". Zdrowie i cierpliwość może stracić klient,
nim wymieni drogo opła.con:v bubel na artykuł właściwie
spebtlający swoje zadanie.
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czytelników

Pół

określonym
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formowała
żów

~ dam. Lódź, Sląska 29

~

-

Slaż. a

~ FROTERKĘ a-szczotkową
~ sprzedam. Tel. 253-80
~
~ ROLWAGĘ 2-konną sprze-

~
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do

czytelników

do

~
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reklamacją.
Na naszą

że

s11óźnlła

się

z

p.
że
Chociaż przyznajemy,
Teodozja Kozińska miała nieco szczęścia, gdyż po naszej interwencji „"Eldom" zgodził się
- oczywiśc.ie tylko w drodze
co podkreślila w Jiśwyjątku,
cie jego dyrekcja - wymienić
kilkakro.t nie reklam<YWaną i napra wlSJną chlodzlat'kę domową
„Silesia", na nową tym razem
już wolną od wad. Nim to się
stalo, cala rodzina straciła wiesię bowiem
Ileż
le nerwów.
chodząc do
musiała natrudzić
punktu naprawczego, do dy.rekCJl „Eldomu" lub czekając na
Wireszcie w
wizyty technika,
ich mieszkainlu za ich ciężko
zapracowane pienią<ize stanęła
lodówka, która tym razem nie
rzeczywiście chlodzi.
~rzeje, a

dyrekcja ZURTiT wyjaśnila. że co
wysta·wiono
rachunek
prawda
z 1n5tr\1Jkcją,
niezbyt zgodnie
ale nie jest to żadnym przeapap<YWyższy
Zaś
stępstwem.
rat sp;rawdzany byl na miesiąc
pr.zed sprzedażą i wówczas nie
żadnych
stwierdzono w nim
więc
działaniu, a
odchyleń w
Tylko
na pewno jest dobry.
klientka widać nie wie, czego
chce. A może myśli, że polskie
radloodbi01r.11iki są bez za,r zutu? No, jeśli po 10 naprawach
ten nowo zakupiony aparat nie
będzie prawidłowo o.dbierał, to
może uda się go jakoś wymienić. Czy też w drodze wyjątku?

Nie mieliśmy tak &l'lczęśllwej
dla innej naszej Czytel·
niczJki p, Wladysi.awy Dzie-gwy, rencistki, która na począt•
ku gru<:Lnia ub. roku kupiła raJuż na samym
dio „Relruks".
wstępie za1ntepokoilo ją wystawienie rachunku. Była to bo·
wiem jakaś dzi1wacznie wyplsana, w dodatku ołówkiem
ka.rteczka. Pe>dobnle niestarannie wypelnio.no gwarancję. Gdy
po 10 dniach klientka chciała
wymienić źle odbierający rad.Jously~zala
odbiornik na inny,

My 1 klienci, jesteśmy jednak
pemi nadziei, że oto przyjdzie
gdy ek.s.tecllent,
z
który sprze<lal nam rzec:i.
nas
pięknie
;,wadą uk1rytą",
przeprosi i natychmiast zwróci
inny
lub wręczy
pieniądze,
egzemplarz pożądanego towaru.
Na razie zaś wbrew zdr<YWemu
rozsądkowi i logice, cały ciężar
towarem
zmagań z wadliwym
producenc.i i hal!ldlowcy złożyli
jeszcze
na barki klienta. I
twierdzą, re jest Olll ich panem.
(Giz.)

ręki

taki dzień„.

interwencję

STALY CZYTELNIK: Tego typu zaml>aJ11y o której Pan ws po
,m;na, p.r.zepisy nie przewidują.
Obecne rnicsz1"anie może Pan
zamienić doJ>iero po znalezienlu oct,powiediniego- lrontrahenta.

TADEUSZ K: z punktu formailno-praWl!lego tnie ma p.rzeszkód do zawa'N!'ia małżeństwa.
Jeśli chodzi o obawy Pana natury medycmej to w tej sprawie mógłby wypoWliedzieć 1Się
wiążąco tyllko l&alrz. My możerny

wyłącznie

poimf01rmować

~
Fama, że małżeństwo pomiędzy
::. blowanego pokoju suotaik blLską ro<lz.ilną raczej nie
: lokatorskiego . na rok.
jest wskazallle,
: Wojska Polskiego 11 m
ZGLOSZENIA PRZYJMUJĄ
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godz.
od
9,
fizycznych,
pracowników
Płac
i
Dział Zatrudnienia
: LOKAL przemysłowy 70 BARBARA Kroolc, Trak- ~~~~Qg
Dział Organizacji i Kadr - pracowników umysłowych.
: m kw„ piwnice 40 m
kw. do wydzierżawienia torowa 94c zgubiła 4 le;:lt.
:
ł4
i
26
25,
24,
5,
LINII
DOJAZD TRAMWAJAMI
:
0
: Gpartakusa 26128, po 1.s
Grabieniec.
ul.
róg
Aleksandrowskiej,
przystanek przy ul.
~
ur1.1111111111111111111111111111111 I li I I I I I I I I I I 1111111111111111111111U1111111111111111111 MATEMATYKA n,iom, studentom. 257-57. POGOTOWIE Telewizyjne
ZURiT tel. 513-29 godz.
mgr Pluskowskl
(oprócz niedz;lel).
8-19
f\>y.ca, Naprawy
MAT'F.MATYKA,
do
zgłoszone
OGŁOSZENIA mgr
N l epokojczy~kl 533-20 godz. 11 wykonujemy teDYREKCJA Spółdtlelczego Domu Handl-0wego ,.Cendnia
samego
go
WPISY na zaoczne (kotral" (w organizacji) Lódż, ul. Piotrkowska 165/169
ARTYKUŁAMI
kur~Y
respondencyjne)
VI p. - pr.zyjmuje wstępne ZJgl<>szen1l a do p1rac y
ofert posiamaszynowych. NAJWIĘCEJ
kreśleń
na sta.nowiska: KIEROWNIKOW stnisk. SPRZEDAWMaBiuro
prywatne
da
budowANFORO· konstrukcjnych,
Jadwl&'a
CÓW, KASJEROW, MAGAZYNIEROW, Kandydaci Dr
„SYRENKA",
kosztorysowania trymonialne Elekto~alna
winn.1 legityme>wać się wyksz.talceniem śreclmim WICZ weneryczne sk.'.>r- lanych ,
11.
Warmaiwa,
szcze!'(ólowych
przyjmuje,
8
Próchnika
16.30-19,
ne
zasadlub
ekonomiozmym
względnie
handlowym
znaezzł
10
Informacje
Informacji pisemnych u- kami
niczym z awodawym. Podanie, życiorys i do wglą
1179 k
„Wiedza", Kradziela
du oryginał śwladectwa szkolnego należy składać
·sk~
11
ZIOMKOWSKI,
Westerplatte
Dr
ul.
ków,
Pracown:cz.ych
Spraw
Sekcj\
w
br,
do clinia 29. II.
RABKA - przyjmę dziegodz.
pokój 603. Kan.dydaot zalcwa!Ulkowani pnez dy_ ne, weneryczne,
b. dobre warunki, o16-19. Piotrkowska 59, PRACĘ dodatkową tak- ci,
Beda,
rekcję SDH p,rzyjęci z.oistamą do pracy od 15 malekarska,,
pieka
maszynopisanie
że
g
2339
sobót
prócz
o
P'l'aukładu
zbiorowego
w/g
ja br. Wynagrodzenie
przyjmP. Telefon 534-06. Rabka. Krótka ł, telek
1'395
cy dla pracoWIIllków &póldz:ielorości spożywców.
16-77
fon
g
2096
godz. 12-15
SPRZEDAM natychmiast
oferuje w dużym wyborze
godostępnej
cenie
przemysłowe poszukuje w
przedsiębiorstwo
DUŻE
ST. KSIĘGOWEGO z minimum 5-ietnlą praktyką spodarstwo rolne 9 ha,
na tym staJnowi:sku. O!erty pisemne prosimy skła w tym 5 ha obsiewu,
ZAKŁAD
oraz wyroby
nowe. St0dać do Biura Ogłoszeń pod nr 16G8/k, Lódź, ullca zabudowan ia
1608/k parek - Stra.domia, pow.
Pl<>trkoW&ka 96.
metalowe, jak:
ŁODZI
Syców woj. Wrocław
INŻYNIEROW budownictwa lądowego na budowy
organizuje
l do zarządu przedsiębiorstwa, kierownika InwestyKURSY KWALIFIKACYJNE
cji własnych oraz kalkulatorów na kosztorysy za- DOM w stanie surowym
Budownictwa - 4 pokoje z kuchnią,
Przedsiębiorstwo
trudni Lódzkie
środki piorące
do epamlnów na tytuł
pnygołowuJące
Zgłoszenia ogrodem owocowym, l,11
Miejskiego nr 1, ul. Piotrkowska 55,
na w Lodzi do sprzedaprzyjmuje dział kadr 1 s~olenia w gDdz. 7 - 15.
czerobołolka. wykwalifikowanego czyszczące,
nia. 15 minut d·rogi od
kłódki,
ladnika I mlsłna w r6inycb sawodaeh.
STOLARZY budowlanych 1 maszynowych, cleśll przystanku tramwajoweOferty „2036" PraPrzedsiębiorstwo go.
Lódzkle
! tynkarzy przyjmie
Zapisy przyjmuje ł Informacji ~e
Budownlctwa Miejskiego nr 1. ul. Piotrkowska 55. _s_a.,;__P_i_o_llr_k_O'_w_s_k_a_9_6_ __
ta sekretariat, L.6dt, ul. Ląkowa '9
Jakość robót
Przy pracy w akordzie za dobrą
(~
premll. KALAFONIĘ ziemną
wysokich
Istnieje mo711wnś•' uzyskRnla
tel 289.05
kadr i szkolenia w Konga) sprzedam. Lódt.
Zl(ło~zenia przyjmuje dzAa1
~OU-k
łOG8 I ••-11•-•11111!l"T••1111-11z11y•-•„•••••••••111UMA• ~ .
No~polska l i
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PRACOWNICY POSZUKIWANI

NOWY SKLEP

DROBNE

Z

METALOWYMI I CHEMICZNYMI

ul. Wici 44

MHD ART. CHEMICZNYMI I GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO W

• farby,
emalie,
+ armatura
• lakiery,
domowa
•·
+ zamki,
i
•
+ klamki
+ kosmetyki
ZAPRASZ AMY

•

.• ..li.' „ .

PZJU~ ł.O~Z~I łll'. ~ ~~3~7). I

Miecz
nie używał
wojownik.„
ażeby

pogięty,
go już więcej żaden inny

}a.k nQ,kazy.
miecz, który wat ówczesny rytual - został
grobu pe.
do
wlożeniem
przed
gięty tak, a.żeby ni e używal
go już więcej ża.den inny wojownik, lecz żeby i w zaświa
tach slużvt swojemu pQ,nu.
pocho·
Te c iekawe zabytki
cmentarzyska,
z terenu
dzą
które przed k!lk u !Q,ty zostazbadQ,ne
częściowo
już
przez ekspedycję muzeum tV
Pab iani cach. W qrobach mę
tQ,m wówskich znaleziono
czas, prócz pop ie lnic z kość
strzał,
groty
nożyki.
mi,
spr z ączki do pasa, a w kobiekoścfQ,n11
przęśl iczkl .
cych grzeb ienie, fibule itd.
przysię , pochwa.la
Na.leży

padkowemu mala.zcy - rolnł
kowl ze wsi Magnusy L. Ga·
rze oraa kierowni kowi szkol11
w Przyrow.nlcy W. Chlebow~kiemu. Dzięki Ich wyrobieniu
te cenne zabytspo~ecznemu,
ki przesz!oścl wzbogacą teraz
Reg ionalne Muzeum w Pabla(M. J.)
ni.ca.ch.
Foto: L. Olejniczak

w

za.telefonowal
negda}
Muzeum RegionalPabianicach
w
nego
W. Chlebowsk i, kierowSzkoły Podstawowe} w
nik
Przyrownicy (pow. laski) zaWiadamittjąc, że odkryto tam
naza,bytkl ttrcheologiczne czynie glmlame z·e spal<Ynyml
kośćmi oraa żel<tZny miecz.
Asystentka muzeum w Pamgr Mttrltt Ma}bla.nicach dowa, kt6ra. za.raz nttstępnego
dnia pojechała do Przyrownipo obejrzeniu zabytków
cy,
na
okr~&l ila ich chronolog i ę
II I III wiek na.szej ery. Gli·
z kośćmi
popielnica
· nla.na
zachowanym
oraz z dobrze
mieczem
zgiętym
rytualnte
tworzą zespól
(na zdjęciu).
grobowy pochodzący z okresu
Wplywów rzymsk ich. Zwla.szjest znaleziony
cenny
cza.

O

do

Do szlloly ...
helikopterem
Na malej wysepce Djuroe w
miasta Nortael!e (na
pobliżu
żyje
pólnoc od S ztokholmu)
kilka rodzin rybaków.
Ponieważ w osadzie nie ma
szkoly, 20 dzieci uczęszcza do
szkoly na jednej z większych
tam
się
przedostając
wysp,
statkiem lub piechotą. gdy morze jest zamarznięte.

Ocieplenie, które nastąpllo w
ostatnich dniach, uniemożliwia
dzieciom przedostanie się pie·
statkiem do szkoty.
szo lub
Wobec tego władze zarządzlly
przewożenie ich helikopterem.
za.panowała
dzieci
Wśród
wielka radość.

Filatelistyczny rarytas

„Akt siedzący"
nie jest· kooią„.

Każdego dnia sekretariat na·
szej redakcji przyjmuje wpłaty
gotówkowe na odbudowę Zamku Królewskieiro w Warszawie.
pokwl·
otrzymują
Wpłacający
towania oraz pamiątkową pia·
kletkę.

Ostatnio na ten patriotyczny
cel wpłacili: pracownicy adml·
nistracyjni Biura Projektów Bu·
downictwa Komunalnego w LO·
dzi (ul. Tuwima 22/26) - 975 zł;
uczniowie Szkoły Podst. nr 91.
klasa VII e (ul. Kasprzaka ł5)
- 100 z!; p. Dobrosław Kurna·
towski (Nowotki 185) - 50 zl;
w
Wiejskich
Gospodyń
Kolo
Bialej kolo Zgierza z imprezy
500 zł (po raz
dochodowej trzeci) ; Woj. Zarząd Dróg Pu·
blicznych (ul. Wólczańska 17)
działu
374 zł; pracownicy
głównego energetyka przy ZPB
(ul,
Im. St. Dubois w Lodzi
zl;
803
Sienkiewicza 61)
przy
Spółdzielnia Uczniowska
Zawodowych
Szkól
Zespole
CZSP (ul. Zielona 15a) - 50 LI.
na
bezpośrednio
Ponadto
konto Odbudowy Zamku Kró·
pra.w Warszawie
Jewsliiego
Drukarni
Lódzkiej
cownicy
Dziełowej (ul. Rewolucji 1905 r.
nr 45) wpłacili ze zbiórki zło·
mu 631 zł. (j. kr.)

Ddś~Riidio.t-Telewi1jł
CZW.ARTEK,

Zł

LUTEGO

PROGRAM I
10.05 „Swladek
10.00 Wiad.
fragm. 10.25
nieoczekiwany" Muzyka operowa. 10.50 Sposoby
bycia. u.oo „Konie? - ale me·
chaniczne". ll.20 Ekspres mu·
zyczny. 11.50 Poradnia Rodzinna. 12.05 z kraju I ze świata.
fonotek!
12.25 z olsztyńskiej
muzycznej. 12.45 Rolniczy kwa·
Ra dz.
zw.
dr ans. 13.00 z życia
13.~0
Na swojską nutę.
13.20
14.00
taniej.
lepiej,
Więcej ,
wler·
„ Wywołuję morze ... " sze poetów gdaf1skich. 14.10 Legendy Dworzaka na fortepian.
15.00
14.30 Zagadki muzyczne.
Wlad. 15.05 Godzina dla dziew16.00 Wiad.
cząt i chłopców.
16.05 Opinie ludzi partii. 16.15
G. Faure: Suita „Masques et
Bergamasques". 16.30 Popolud·
nie z młodością. 18.50 Muzyka
I aktualności. 19.15 Kupić nie
19.30
warto.
posłuchać
kupić,
piosenki.
Kompozytor i jego
Dziennik. 20.30 Fala 72.
20.00
20.45
Muzyczny łącznik.
20.35
21.00 Aud.
Kronika sportowa.
Red. Społecznej. 21.25 Wszechnica Pedagogicma. 21.40 Książ
ki, które na was czekają. 22.00
Koncert Chóru Chłopięcego i
22.20
Poznaniu.
w
Męskiego
J.
Kompozytor tygodnia
Haydn. 23.00 II wyd. dziennik~.
23.20
23.10 Przeglądy I poglądy.
Muzyka. 23.25 Jazz od frontu 1
od kuchni. 24.00 Wiad ,
PROGRAl\1 Il
9.30 Wiad. 9.35 Nie ma marginesu. 10.05 Melodie starego Wiednia. 10.25 „Korolew" - fragm.
10.45 Kompozytor tygodnia - J.
Haydn. 12.05 z kraju i ze świa
ta . 12.25 Polskie pieśn1 roma:ityczne. 12.40 (L) Komunikaty.
12.45 (L) „Problemy zielon ego
rep. 13.00 IL) PD·
Zagłębia" pularne tańce. 13.30 (L) Nasz

,

i.W wyda.neJ 25 września 19il
roku przez Mlnisterstwo Łącz
zna.czków poczt)·
serii
ności
„Kobieta w malarstwie
wych
polskim" na znaczku przedsta·
reprodukcję obra'u
wiającym
W. Wei;sa
malarza
znanego
i.akt siedzący", odwrócono dia ·
że
spowodowało,
pozytyw, co
wyprodukowany 1maczek przed·
postać kobiecą nie
stawiający
jest wierną kopią tego obrazu.
Ponadto wydanie kolorystyczne
znaczka nie oddaje wiernie kJ·
lorystyki oryginału obrazu. Ml·
Łączności tą dro5ą
nisterstwo
przeprosić wszystkich
pragni.e
miłośników dziel wybitnego artysty za powstałe uchybienia".

Sredniowieczny
wodociąq

w Sandomierzu
Podczas robót ziemnych pro·
starego
wadzonych na terenie
miasta w Sandomierzu natrafiono na fragmenty średniowiecz
nego wododągu.
Odkopano odcinek rury drewnianej, która stanowiła przewód
Przypuszcza się,
wodociągowy.
że pierwszy sandomierski wodociąg został zbudowany za czasów Kazimierza Wielkiego.

• Komunikat tej treści poprza·
dzala jeszcze prośba o zamieszczenie wyjaśnienia we wszyst·
dziennikó "·
redakcjach
kich
Czynimy to, ale czy jest to ko·
nieczne?

Wlsłowska

A na głos zwrócił się di> Justyny:
- Skoro syn dawał pani pieniądze na tycie flylko doryw.
od czasu do czasu, co by pani zrobiła gdyby przestał
.
w ~góle dawac!?
Wzdrygnęła się mimo woli I w oczach jeJ odmalował su:
niepokój.
- Nie bałam się tego nigdy - odpowiełbiala, nie be11
dumy. - Honorl! to dobry syn!
Nie powiedziała tym razem: „był dobrym synem". I dokończyła tak jakby żył jeszcze:
- Jestem pewna, że on nie ~ostawi mnie bez niczego.
.
w jej glosie brzmiało głębokie przekonanie.
Maigret podjął po chwili półgłosem, napól do siebie:
włóczęga
przygodny
jakiś
nie
- Kto go zabił? Przeciet
na pewno nie I nie żaden koleżka, przez zemstę. Wspólników nie · miał· nigdy. Co się w tym kryje? Przecież to jest
_>.
jakaś plaska, pospolita zbrodnia.„
Stara nie pytała, skąd on to wie, a on sa.m jej me wy.
jaśniał, Włóczęga nie miałby powodu mas.a.krowa(! zwłok,
a już na pewno nie miałby po O? znęcać. się 2:e szczególną
zawziętością nad jego twarzą, ani opróżnia(! kieszeni dosz.
czętnle tak żeby nie został żaden drobiazg, Jak na przykład f~jka czy zapalniozka, mogąca. ulatwić Identyfikację.
Nie zamordował go ktoś ze świata przl!'Stępczego, gdyż
taki wiedziałby że cuendet siedziaJ w kryminale, a więc
bez trudu odnaleziono by Jego odciliki daktyloskopijne
w kartotece sądownie karanych.
- Ten, kto go zabił, nie ~al go przedtem. A jednak
miał jakieś swoje powody, zeby go wykońcrzyć. Rozumie
pani?
- A co ja tu mam ~ee!?
- To że kiedy będziemy wledzlell, Jaki skok planował
Honor<!', do jakiego domu, do ozyjego .mies7Jkania rz:amlerzal
się zakraśc!, łatwiej nam będzie natrafi(! na ślad mordercy.
- Nie przywróci to życia mojemu synowi.
- Pozwoli ml pa.n.i rzucić okiem na jego pokój?
- Nie mogę panu za.bronić.
- Wo.lałbym źel>y pani weszła tam razem ze mną.
Poszła za nim. W miarę kroków poTuszaJy się jej wąskie
ramiona i kołysały monstrualnie szerokie biodra. Rudy piesek, powarkując, towarzyszył obojgu.
\'V pokoju Honorego, z oknem wychodzącym na podwórko,
przez które przenikało nikle światło, było półciemno Jak
w kaplicy. Swieciła tylko bielą pikowana ka.p a, pokrywacrLO

Syn zostawiał panią parę razy do roku, nie pokazywał
się przez kilka tygodni... Jak dlugo to trwało?
- Już mówiłam. Cza.sem trzy tygodnie, a cza&em dwa
-

miesiące.

- Jak zachowywał się po swoim powrocie?
- Tak ja.k każdy, zadowolony, że znajdzie swoje rlliłllle
.
pantofle pod piecem.
- Czy zawiadamiał pa.nią, te wyjeżdża, czy też znikał bes
.
uprzedzenia?
- A kto pa.kowal mu walizkę, Jak nie ja?
Co zabierał ze so.bą?
- Mówi! więc pa.Ili, że wyjeżdża,
Bieliznę na zmianę? Ubranie?
- Bral to, co by!o mu potrzebne.
- Mia! dużo garniturów?
- Cztery czy pięć. Lubił się elegancko ubierać.
- Nie miała pani wrażenia, że po powrocie coś chowa
u pa.ni w mieszkaniu?
małym
- G<kie by tu dało się co~ schować w ta.kim
przeprowadzaliście tu rewizję i ~o
Zresztą,
mleszka.nku?
nie jeden raz, Dobrze pamiętam, jak to Wasi Judzie wści
biali nos wszędzie gdzie tylko mogli, nawet kreden:s od·
chociaż piwnica nal~z,v do
suwali do piwnicy schodzili.
wszystkich lokatorów, w każdy kąt włazili i przeCLez nic
nie znaleźli!
.
To była prawda. Nic nie znaleźli.
- Syn pani nie posiada kont.a bankowego, ani książeczki
więc przypuszc-zać, ż~ odklad;il
Należy
oszc-zędnościowej.
moze
pieniądze gdzie indziej. Nie '?rzypomina pan_I. sobie do Belgu, na przykład,
mówił, że wyjeżdża za granicę do Szwajcarii, do Hiszpanii?
- w s-zwajcaril o.d razu by go aresztowali.
- Racja.
- Nie, nigdy nie wspominał o tadnym wyjetdzie 7.& gra.
nicę.

w

ciągu

paru ostatnich la;t fotografia Honorl! Cuendeta
zdjęć tych osób. które należy mleć na
wśród
oku przy przejściach granicznych, i obserwować nawet na
'
dworcach kolejowych.
Maigret zastanawiał się w duchu: - „Musiał przecież
inne zrabowane przed.
gdzieś sprzedawać kosztowności, i
mioty. Nie kontaktował się z paserami zawodowymi. A ponieważ wydawał na siebie nicwi"1e, na pewno ma gdz.ieś
odJożone pieniądze. I to więk.sze sumy. Bal Ale gdzie?"
figurowała

-
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dwJats.
13.00
gra ZP.·
13.05 Na
Moje
15.00
opolskiej antenie.
gawęda.
przygody z fizyką 15.10 Album muzyki uniwersalnej. 15.30 Ekspresem przez świat.
15.35 Czas teraźniejszy I prze15.50 Ballady po włosku.
szły.
16.15 Dla ciebie, dla mnie, dla
was. 16.45 Nasz rok 72. 17.00
Ekspresem przez świat. 17 .05
Quodlibet. 17.30 „Krótki szczęś
liwy żywot Franciszka Macombera" - odc. pow. 17.40 Aktupolskiej piosenki. 18.00
alności
Li cytacja piękności. 18.30 Ekspresem przez świat. 18.35 Mój
19.00 Pisarz mie·
magnetofon.
Teodor Parnicki. 19.15
siąca przyjaciół.
naszych
Piosenki
przeboje.
„Wystrzałowe"
19.30
wszystkich.
19.45 Polityka dla
20.00 Blues wczoraj i dziś. 20.25
20.40 Gdzie
Lekcja jęz. niem.
jest przebój? 21.05 B. B. - be
bop. 21.20 Tawerna pod solenizantem. 21.40 „Gdy pęka tama"
- gra I śpiewa zespól Led ZeP·
pelin. 21.48 St. Moniuszko - A.
Mickiewicz - Sonety krymskie.
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
Mahalia
siedmiu wieczorów Jackson. 22.15 „Ogniem i mieczem" - odc. pow. 22.45 B. B.
big band. 23.00 swoje uluz!one wiersze recytuje Jgna~y
Gogolewski. 23.05 Collegium muz twórczości Piotra
sicum Czajkowskiego.

12.05 Z
Za
12.25

i

kraju

ze

kierownicą.

Gdańska).

PROGRAM

dżungli" „Odgłosy
spół Carlosa Santany,

jąca żelazne łóżko.

Maigret otworzył drzwi szafy z lustrem: tl"l(Y' nbranla,
dwa sza.re jedno granatowe, wisiały porządnie na wiesz&..
kach, u d~lu stały ustawione rzędem buciki, a na półce Je.
kos-zule męskie, z wiązką suszonej lawendy na sażaly
mym wierzchu.
Na etażerce - książki: Kodeks Ka·r ny w czerwonej oprawie, mocno sfatygowany, kupiony zapewne u któregoś
-z bukinistów nad Sekwaną lub na bulwarze Saint.Michel.
Jakieś powieści z końca XIX wieku, tom Zoli, tom Tołstoja.
Plan Pacyża, który na. pewno był często w użyciu •.•
W kącie na półce o dwóch kondygnacjach stosy maga-zy.
nów llustrowanveh. Na ich widok komisarz mimo woli
zmarszc-zyl brwi. Inlwnie nie pasowały do reszty umebJo.
wania. Były to grube, drogie C7.asopisma drukowane na
kredowym papierze. z kolo.rowymi zd.lęelaml na.ipiękniej
szych ~mków we Francji i najbardziej luksusowych wnętrz.
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1972
Dnia 20 lutego
po krótkich lecz
cierpieniach w
nych
lat 76, nasz drogi Ojciec,
dek i Pradziadek

S.

t

gospodarzem
po raz pierwszy imestradzie
poświęconej
prezy
pn.
socjal!styc•mych
krajów
Wiosna estradowa 1972",
czyli
„ wiosny",
Inicj8Jtor
„PAGART" wiąże z nią różno
rakie nadzieje. Ma to być konfrontacja aktualnej „mody" w
tej dziedzinie, poza tym okawinaszym
zja dostarczenia
rozrywki,
wartościowej
dzom
przez popularprezentowanej
Wystarczy
nych wykonawców.
Karela
udział
zapowiedzieć
Musl!ma Magomajewa
Gotta,
czy Emila Dymitrowa.

„

Pismo dla dzieci
w język u esperanto
w

mieście Liberec (północne
zakończyły się w niedzielę obrady międzynarodowe

Czechy)

go pedagogicznego seminarium
esperantystów z udziałem delegacji Polski l NRD.
w wyniku obrad podjęto dewydawa.nla,
sprawle
cyzję w
pisma dla
międzynarodowego
esperant:>.
języku
w
dzieci
Ukaże się ono już w tym 10ku na Węgrzech.

1972 roku
lat 88, nasza droga Matka i Babcia
Dnia

roku
boles·
wieku
Dzia·

P.

FRANCISZEK
BAROCHA
więzień

obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
odbędzie się dnia
Pogrzeb
24 lutego br. o godz. 16 z ~o
mu żałoby przy ul. Rudzkiej
25, o czym zawiadamiają pob.

będZile

Polska

urządz8Jnej

zmarła,

8.15 Matema.tyka w szkole „Matematyka w klasach matematyczno-fizycznych" - Xll (Z
Krakowa). 9.55 Język polski dla
klas V - Spotkanie z pisarzem
(z Wrocławia). 10.55 Język polsk1 dla klas vn - Aleksander
„Zemsta" (W). 11.55
Fredro Język polski dla klas IV lic. (W).
poezja ra.ctziecka
Młoda
rolnictwa
Mechanizacja
13.40
14.10 Przerwa.
(ze Szczecina).
rolnictwa
Mechanlzacja
14.35
(ze Szczecina). 15.20 Politechnika
TV - F izyka rok I. Klnemetylta
cz. III
punktu materialnego (z Gdańska). 15.55 Politechnid:a
TV - FJzyka rok I - Zasady
16.30
(z Gdańska).
dynamiki
Dziennik (WJ. 16.40 Dla mło
dych widzów: - Ekran z brat·
kiem. 17.45 Magazyn ITP (W).
18.00 „A piosenka tak ludziom
potrzebna" - recital (W). 18.20
18.40
(L).
dnia
Wiadomości
program pt.
P rzed startem „System" (W). 19.JO Przyporn i·
namy, radzimy„. (W). 19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziennik (W).
20.00 Teatr Sensacji; Jerzy Ja·
„Amerykańska guma
nicki do żuc.ia Pinky" (W). Po Lea trze ok.: 21.30 Refleksje (W).
z między22.00 Sprawozdanie

zmarł,

B

tT
17.35 Sclentist speeks lekcja jęz. ang. 18.05 „Stratnik
ratuszowy" - z cyklu - Klechdy polskie (kolor.). 18.15 1;Przy
filmowa
nowela
drodze"
prod. radz. (kolor.). 18.45 FJJmy: „Zima w Ta.trach" - prod.
czechosl„ „Powieść o moim ży
(kolor.).
prod. rum.
ciu" 19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziensześciu
Klub
20.05
nik (W).
kontynentów - ;,Daleko na Pa·
cyfiku" - kolor. (WJ. 20.50 „Ka•
program rozrywko•
ruzela" wy. 21.30 24 godziny. 21.40 „OJ·
ciec i syn" - film fab. prod.
wlosklej (kolor.). 22.35 Sclentlst
speaks - 17 lekcja jęz. ang.

1---------------„ Wiosna estradowa"
w Polsce

TELEWIZJA

1mrrnn11111mn11m1111111111nn1111mmm1111nnmmnn111111111mnn11nmmnmnnm111111111nn1111mmnn111111111111111111u
M.

Wiadomości.

państwowego meczu piłki ręei•
NRF (W). 22.SI
nej Polska Dziennik. (W). 23.00 Politechnika TV - Fizyka rok I (powt.
z Gdańska). 23.35 Poli techn.I ka
(powt. I
TV - Fizyka rok I

PROGRAM I

Na zdjęciu: delegacja kl. ro a Szkoty Podstawowej nr 160 do·
zamek w redakcji „DL".
konuje wpłaty na
Foto; L.. Olej nlcz.ak

Przełoiyła

komentarz. 13.40 „Pora dojrteopow. 14.00 W!ad.
wania" spotkania
„Czwartkowe
14.05
14.35 Przegląd
przy muzyce".
czasopism. 14.45 Btekltna sztafeta. 15.00 Z twórczości kompo·
zytorów radzieckich, 16.00 Wlad.
16.05 z najnowszych nagrań Anglia. 16.20 Na scenach I estradach świata. 16.45 (Ll Ak·
tualnoścl !ódz;k!e. 17.00 (l.) U·
twory Bernarda Pietrzaka. 17 .15
prozy. 17.35 (L)
Fragm.
(L)
Mantovan:eGrają orkiestry go, Melachrino I Rach<>nia. 18.00
(L) „Przed koncertem w Fll·
Widnokrąg.
18.20
harmonii".
19.00 Echa dnia. 19.15 r.ekcia
19.31 Poeta I jego
jęz. ros.
Wl. Broniewski. 20.01
świat Ja.k uczczono 100-lecie urodzin
Al. SltrJa,l>ina w Moskwie. 20.20
20.35
przy półce.
Spotka.nie
Przeboje lat 20. 21.00 Felieton.
„Konfrontacje llteracko21.05
operowe" - „Makbet". 22.00 Z
kraju f ze świata. 22.30 Wlad.
sport. 22.33 Muzyczna radio·
scenka. 22.45 Krok! we mgle opow.
brzytwy"
„0stt'ze
23.15 Horyzonty muzyki. 23.50

grą~e~~ w ~~~UKOWIE,

PRA·
'WNUKOWIE oraz
RODZINA

przedwca:eśnie
powodu
Z
współprazmarłego naszego
cownika i kolegi

22

lutego

przeżywszy

S.

t

P.

HELENA
JĘDRASZKIEWICZ
z domu DOLIJQ'SKA
Pogrzeb odbędzie alę Zł lutego br. o godz. 15 z kaplicy
przy ul. Ogrodo·
~mentarza
powiadamiają
wej, o czym
pogrążeni w głębokim smutku
SYNOWIE, SYNOWE
I WNUKI

Pani dr MARII KAWECKIEJ
wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu śm1ercl

MATKI
składają•

KOLEDZY
KOLEŻANKI i
z I ODDZ. WEWNl SZPITALA
MADUROWICZA
dr
im,
Po długich i clę:i:klch cierpieniach zmarł, przeżywszy lat
Mąż
69, mój najukochańszy
i wierny przyjaciel

S.

t

P.

STANISŁAW

SZMAJDA
odbędzie się dnia
Pogrzeb
25 lutego br. o godz. 15 na
przy
cmentr•·zu na Dolach,
ul. Smutnej, o czym zawla.da·
głębokim
pogrążona w
mia
smutku
ŻONA z DZIECMI l WNU·
KAMI oraz
POZOSTAŁA RODZINA

Kol. JERZEMU JĘDRASZ·
KIEWICZOWI wyrazy wspól·
czucia z powodu śmierrt

ROMANA GOCA
wyrazy serdecznego wspt$lczu.
cia żonie, Synowi i Rodzinie składają:

MAT Kl
składają~

KOLEŻANKI,

KOLEDZY
i WSPOLPRACOWNICY
ze SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHO·
LODZI
w
WAWCZEGO

KOLEŻANKI

I KOLEDZY
z MIASTOPROJEKTU
MIASTO
LODŻ -
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