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Poprawa warunków socjalnych
tematem obrad plenum Zarządu Głównego
W ' dniu dzisiejszym ponad 600-tysięczna rzesza pracowników przemysłu lekkiego obchodzi swoje święto.
Centralne uroczystości Dnia Wł6knłarza, które jak już
podawaliśmy, odbywają się dziś w Łodzi, poprzedziły
wczoraj plenarne obrady Zarządu Gł. włókniarskiej instancji związkowej, poświęc;one omówieniu potrzeb so•
cjalno-bytowych
zatrudnionych w przemyśle
lekkim
załóg oraz wynikających stąc;l zadań nakreślonych na
Uroczystym momentem ~o
raj~zych obrad
byto udekorowanie zasłuronych dla związku
i przemy.stu d2Jialaczy
Złotą

M. Minorowi oraz przewodniczącemu
ZG St.ow. Włókien
ników Polski
- · M. Wrężlowi,
Uchwalą ZG Związku · Włókn i a
Odznaką
Pn.cown.lka Przemyrzy za poważny wkłali pracy
ału Leklldego.
Odmakę tę ow dziedzi<nę
poprawy waruntrzymali: sekreta.rz CRZZ - I. ków socja1ny.ch załóg przemysroeiYóska, minister przemysłu stu lekkiego kilku.nastu dz.lalaleJQkiego - T. Kunicki, wetera'ozom · gosipooarczo-spoleCZJnym
przyznano Odznakę Zaslużoorego
!lii ruc!;l,u zwlą.zkowego A. Burll'ki i K. WitaszeWt>kll, człolnko Działa.cza Zwlązlm Wlóknlany.
Wygłooz0<ny
przez . sekretarza
wie Pretydium ZG Zw. Włók
nia.m y: B. NatM&ka, B. Łysiak ZG - ·1. Jamroztaka refera.t zawierał wnikliwy materiał obra1 J. Jamrozlaik
ora·z b. dyr.
zujący
a.lrtualny stain potrzeb
Zjeón.
Pt"Zem. Lniarskiego H. ·Bo.gactd. Złotą Od:makę Za- . sqcjalnyoh . przemyslu ,lek;Jtiego,
51u-tonego Pracowliika Przemy-· zna,czny dorobek uzy.sk8i!ly w
dziedzinie
zwłaszcza
na
słu Lekkiego
przy2lilaaio także tej
J>l'Z~Zeni
ostallnlego
.roku
b.
wielolelln!emu
mLnl.strowl
przeimy.slu lektklego - g, Staoraz za.d8i!1Ut
nacelowane na
wltlsłtiemu,
b. W!l.cemih!strowl dalszą poprawę sytuatji socjal"lO-bY't<>w'e j
wlólmla rz:v
Oo
spra~ W·ch nawU{zal w swym
wystąpieniu miin:LSter T. Kunlekl, prz,edstaw.lając · węz.lowe , założenia .Projektu Plimu :;-letniego oraz za.mderzenia reso.r tu dO•
tyczące
inwestycji socja.linych.
Opracowany
przez klerownl.etwo. resorbu i zwlą7.ku program
dalszej
po.prawy
warunków
pracy
i
socjalno - bywwych
Wfólmi.ia!'zy
zmi
erza
do
dalszej
1ł bm.
ko~Uynuowane były
C>dczU:waJ.nej poprawy , w
tej
rozmowy polltyc:i;ne> pomiędzy
dziedzinie
,ze
szeozególnym
ukierownictwem ZSL' a delegacją
względinlenlem
sytu"
a
cjl
'
1
poBułgarskiego Ludowego Związ.
trzeb
!1cZll'.l.1e zatrudniomych ·w
ku Chłopskiego z sekretuzem
przemytle lekkim kobiet. Przegeneralnym Georgi Trajkowem
WJ.dizlane w ramach tego ·prona czele,
1
gramu na.kłady są o wiele wyż
sze niż w latach ub. pięciole
omawiano problemy dalszego
cia, PO!llad 3 mld zł prze1J11acza
zacieśnienia
współpracy
mię·
się na t-nwest:l'(!je
socjalne do
dzy obu bratnimi stronnlet:wa~
roku 19751 dzięki czemu uzymi.
sk;i się (W stosl.lltlku do 1970 r .)
o 24 proc. więcej miejsc w
. żtobkach, o 55 proc. . ZW>ię.kszy
się ilość dzieci korzy,stających

-

ROZMOW"Y:
między kierownictwem
ZSL i BLZCh

Zagi.nął

dowódca
tu·p amciros

dowiaduje

lłę

ze żródeł złlilionycb do · Mint.
starstwa Obrony Urugwaju, ze
' w czasie walid z policją zostaz
z&blty . w. piątek
)
. naczelny . do. "'.ód~a pa.rty,z&ntów. .urugwajskich
tupamvos, Ra.11i1 _S en•
die.

20 kwietnia ogodz~: 21•1
.Young i ·Duke
,

I

1

'
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Komisja prawna Bundestagu
zaaprobowała układ

NRF - Polska

Komisja prawna Bundestagu zaaprobowała w piątek po układzie ze Związkiem Radzieckim - również układ
z Polską. Większością 13 głosów deputowanych SPD/FDP,
przeciwko 12 głosom CDU/CSU, komisja postanowiła, że
układ zachodnioniemiecko-polski jest zgodny z konsty·
tucją.

Tym samym stosunkiem głosów komisja prawna nwe wtorek układ ze Związkiem Radzieckim.
Głosowaniem nad układem z Polską komisja prawna
Bundestagu zakończyła w piątek swe obrady na temat
układów wschodnich,
aprobowała

.Dziś włókniarze obchodzą swe święto

Agencja AFP

przeciwko 12

Ł6di, sobota 15 kwietnia 1972 rolni
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Na zdjęciu: rakieta "Ba.tur.n-V"
a kabiną „Apollo" na wyrzut~!.
CAF -- UPI tele'.foLo

najbliższe

lata.
W obradach, którym przewodniczyła
B. Natorska, uczestniczyli: sekretarz CRZZ - I. Sroczyńska,
minister przemysłu lekkiego T. Kunicki,
sekretarze KL i KW PZPR - B. Kapitan i W. Milczarek, przewodniczący Pre~. RN m. Łodzi J. Lorens,
zasłużeni weterani
ruchu związkowego,
posłowie na
Sejm oraz przedstawiciele ~jednoczeń i większych zakładów pracy.

w 9pra.wie wizyt za.chod.n!Ober•
lińczy.ków w NRD
w o.kresie
wie1kanoonym.

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

z kolOl!l11, a o 100 proc. wzroś-.-----------------------------n le
ilość
korzystających · z
wczasów, na 1.000 zatrudnionych. Podobnie dzięlc! inwestycjom socjalnym zwiększeniu ulegnie „ baza stołówko.wa
oraz
prodak~ii
baza
lecznicza pm;emystoweJ
służby wrowia.
Oceniając
pozytymnie prudmalerlał6w
stawiony przez ministra przemystu lek.kiego plim inwestycji
socjalnych na Jata 1972-75 plenum wy.rµilo przekon8i!lie,
iż
będizie on kolej.nym krokiem w
ąranlc
kierunku dalszego i systematycznego zaspokajania · pot.rzeb
socjalno-bytowych zalóg.
Kulmlma.cyjnym punktem dzisle~eh ol>chod6w Dnia Włók·
niarza będzie centralna a.kade·
mia w 16dzkleJ Raili Sportowej.
I'oczątel~ o go dz. 17, w
cu;.óći
Jak .iir-omuuje r-Lec;Jn!k prabeonym S-lecłu. KomlsJa r.Lą
artystyC7lilej
wystąpią:
chór
SO'WY nąd'U, 14 bm. odbylo się
dowa pnlllCowała w 5 podkomi·
chłoPi<tCY
„Sławiki"
z MzDK
posiedzenJe Prezy<Uum Rzą;ctu.
sj.a.ch, przy udziale szeroltie.ąo
WIÓkrua.rzy, przy ZPDz „Olim·
OmówLo.no.,
o,pra.cow&ne pr1ez
grona ~cjałl&tów.
pia", dziecięcy , zesp6ł ta.neczny · koonfsję rządową pod prz.ewocl.z k-0lei omówiono projekt uchwały w spra.wi.e rozwo-ju 1'1•
i a.koode<lllliścl z Domu Kultun~wem wicepremtera Ja.na Ml·
tręgi materlaily na kra.jówą
kabnej i ul>oczmej
produ·k cJi
ry P1"2Y ZPB. im, Sz. Ha.mama,
ma>tenialów , budowlanych. Proa także Państwoiwy Zespól Piena.radę, której tema«>m będzie
u.sipra.wntenie caloksztaltu projekt m& n.a celu poprawę ~
illii i Tal\·c.a „SLĄSK".
opatrzenLa buOOW>nictw& lmdyce.su realizaioji l.nwestycji w o.
(Wyrz.)
widuailnego
w ma.tertały buI I lllllll IliliI li I li lllłlllllłłlllllll li Ili llll li llllł llllll lllll I I I Ili I li I I J dowla.ne; poprzez l.ntensyfi:ka·
cję ich prodwkcji w opa•rc:iu o
surowce mi.ej•SCOIWe ora.z odpady suro<woowe, Chodzi .m. l:n. o
tadd.e maiterialy, jak cegła i
wapno palo.ne, kruszywo i kamień bu<:lowla·ny.
W wy<niku reaJ:lzacjl po.wzlę·
ty.eh posta.nowień
przewiduje
sj.ę zna.czny W2lrost w błeżącej
&kom, aby z.a · wszelką cenQ uW reJ.OIIlie miasta An Loc, po5-liaitce
produ.kejd
cegły o 75
łożonego 90 km na północ od
tnzymaly to mia.st.o.
proc. orarL W>a•pna 'bUdowlaine;·
Sajg-OIIlu, toczą się zatarte w a l - r - - - - - - - - - - - - - - go - o 52 proc.
ki między silami wyzwoleńczy
W kolej.nym
p11.n1kde obrad
m.i a
ug·rupo.wa:nl.a.mi retl.m u
P.
reZY'dium Rząd·u pod.dęło d~
sajgońslol.ego.
z ostatnich docyzję w spraiwle
za;pewntema
llliesień
wyiniJtalo, te m.las~o
realiz11;cji w tym r<>ku dodatkriprzechodzi z rąk do rąk. Powych z!IJdań związany.eh z. wpro·
siłki.,
jakl!e wysl.aino z SajgO!nu
wadronym1 w żY'Ci.e posta.nodo An Loc, utknęły na drodze
w »enia.ml um()wy IIlli.ędzy rz:tnr 13, ponieważ na maszerują
dami PRL i NRD o wza.jem-·
ce 1tolutnlll.y nieustannie spada
nych ;podróżach obyiw!lltell obu
grad
pocisków rakietowych i
państw, Z!!odnie z tą decyzją
rnożdzierZ01wych. W samym An
województw&:
WU'oclaiw&kie,
w Ml!nLsterstwie Ha.ndlu zaLoc bmni się 4 tyaią.ce żomoe
sz.czec!ńskle i zielonogórskie o·
grani<e2lnego
w
Wal'S·zaJWie
iarzy saj gońskl.eh, a 9z.o.są nr 13
trzyimają śr-0-dki na wykg.nan :e
kończyfy się koosu.ltatje dotyidtie tm na pomoc 15 tysięcy
szeregu Praeclsięwzlęć inwese.yczące
wyimiainy towarowej
i
ż~nlerzy oraz 40 cz~ów. Jed~
cyjnych.
wspólpra.cy gospoda<rczej
mię
na.ld:e pomoc ta poou.~a slę w
dzy PoJ.&ką a. NRF, P.rowa.dzi1!
tólwlm tempie. W ciągu trzech
je wtoemLnLster haindlu za•g!'a·
dali kolumna sajgońska posun1cznego Ryiszaro K.axskl o.raz
nęła się za.ledwie 9 km, Walki
sekretarz &tanu w zachod.ruo. w rej-OIIllie Alll Loc są najbarniemiecklm Mlmlst.erstwie Go·
d~ej
kTwawe w to.k.u obecnej
spodarki i Fl.n!llnsów,
Joh&nn
ofensywy
su. wyzwoleńczych.
F. Scho·ellhio•rn.
Wobec
Wllelkiego
maozenla
15 alpinistów z ekspedycji poPoZl&
omó\..,lenlem
bieżącego
strategLcznego An Loc, blokułudnlowokoreal\skieJ
poniosło
ksz.ta!btowaniia się obro.tów ha.11jącego
drogę do
Sajgonu, preśmieo"ć
w lawlnle podczas wy·
dlowy>eh i kooperacji przem:,·zydent Thleu poJ.eall swym w<>Jprawy na szczyt Manaslu o
slowej OMZ n liektóry·ch probie·
wysoko«ci 1.156 m w Himala·
mów reaJiz.a;cJi wieloletniej U·
ri
Jach, W skład grupy wchÓd~l·
mo·wy
gospodarczej
między
Io 4 POludnłowokoreańczyków,
PoLską a NRF
uzgod.niQl!lo
jeden Japończyk i 10 Szerpów
wstępnie
odby>eie Jesi.enlą br.
nep a.Iski eh.
w Wa.r-s2la>Wie itpotk>anla m i ę
O tragedii t;ej, która wydadzy.rządowej komi!;Ji mleszal!leJ,
rzyła się w ostatni ponl~dzia.
pośw.t ęc:Olllego
przY'gotoiwan:u
lek,
poinformował
Jeden
z
kolejnego prototkó~u rocznego
trzech uratowanych z lawin,·
do tej umowy .
która
zniosła
obóz
wyprawy
u~
1'4 bm. J. lF. Schoe!lhorn csytuowany na wysokości ,,5
puścil Polskę.
tys. m.

e Usprawnienie 1eali1acll lnwealycll
e Rozw61 lokalnej l abocznel
budowlanych
e Zadania wynlkaiqce z olwarcla
mb1d1y PRL l IRD

Zprac Rady Ministrów

śmierci
reżimu Thieu

Nr ·13 - droga
żołnierzy

Posiedzenie
RADY PAŃSTWA
U bm. odbyło się w Bel·
wederze posiedzenie Rady
Państwa.

15 ofiar
Himalafó111

-

•

Jutro 8stron„

Ślimaki, konina. króliki I perliczki

Polski·e przysmaki

rejonie najwyi;szego Wzniesien-Ja WliKl<OC2Jil.ej z Ziemi tarczy
. Ksl.ężl"Ca , Będą . to . okolice k-rateru ,,K-a1rtezij·usz", położon~
go 300 lml na połUl)nie od rów.nile>& księżY'cowego. Miejsce
Iądowaatia „ApoJJo 16"
Wlll)O.sl się 2.400 metrów . nad poziomem Morza Spe>koju, ~z.te WY'lą00w'8ł „Al)o.llo l l ".
P-0 raz pierwszy kosmo.n&u.ci „.AJpollo 16" bada~ będą
wulklllhloz.ne płaskowzgórza Księż:l'(!a. Wyin tosł<>ścl te są
prawdopodob<ruie · Ultwo~e przez o.Jbl'Zym~e ZIO>ta popiołów WUJ.kallliCznY'Ch 1 po'bok1 Jawy •.

na francuskich
z

i

woj . wrocl&wskj.ego wyekspedW<W.all'lo pierwsze w tym
roku ctwa wagO'lly śb!.rnaków
w~n.niczków do F.rain-0,JI,
która
Jest trad:l'(!yjnym o<lbiorcą te·
go malo u n.as oenlomego przysr.>aku. Kolejne trans.porty winn nczków wyisla<ne 2'JOISta.ną w
przyiszlym tygo.din.iu z Kxaikowa
I SZ!czectn.a,.
W
ptet"W'Szym
kwaJl'tale br.
wysłano
rówmlet do Franeji
1.650 to.n mięsa koń:skiego, ok.

stołach

50 ton mięsa k.ról!czeflo oraz 80
to.n .perul.ezek, Do końca br.
przewiduje się wysłm!.e do odbiorców fraincus:klc'h da.J szych
spo.ryich trall'l.s·p ortów koni.ny, a
tadoże ubiitych !Qról!Jkow I per!iczek. Cenione są też we Francji nasze g~ i e WĄtróbkl, z których wyra-bi.a się zmakom 1.\e
strasbwrskie
paMJtety.
Malo
przy tym 2lna.ny jem fa·kt, 1e
cen.a. tego pas:itetu jest wyż:;za
od cz.a.rn-ego kaiwiio.ru.

I

\)lf I '9

Zakwilly ~oz/9>

~0~~~~~~1

jon!IJch Klelecczyzmy Zlllkwitly
sady. Najwcześn i ej pokry·f y slę
kwiMetn drzewa mo.relowe w
sad!llch . sand<>miersltich.
Zda.niem sadow.ni:ków - ma.rcowe
przymrooki
wy.rządzily
pewine szkody w sadach more·
!owych. Ucteripla-ły taik.że wczesne odmiany cz ereśn i i ja,b loni.
Na ogól dobrze przezimowały
trll·skawki. · o :!ile w okresie
k wlbn,ięci a krzaków rue będ.z 1 e
p rz~·mcozków t o zapowi ada
sl~ p om~'alny u.rodzaj.
,

Przewodniczący

Rady Państwa, prof, dr
Henryk Jabłoński wygło·
sił referat, w kt6rym O·
mówił

rolę,

zadania Rady

Państwa oraz podstawowe
kierunki jaj pracy.
Po
przeprowadzeniu
wszechstronnej
dyskus)I
Rada Państwa uchwaltla
plan pracy, który w naj.
bliższym
okresie przewiduje> w szczeg61noścl:
- rozpatrzenie informa.
ej! pierwszego prezesa Są·
du Najwyższego o działał·
naści tego sądu w ostatnim 5· lec!u;
- wyb6r Sl\dll Najwy:t.
szego w pełnym składzie;
- rozpatrzenie sprawozdań z dzialalnMci
Najwyższej Izby Kontroli oraz Prokuratury w 1971 r.

Na posiedzeniu powoła
no także stalfl komisje Rady Państwa.

Tonny Boyle
polecił zamordować

Jahlonsky•avo
W ·ponad dwa la.ta po bestl.alsikim
zamo-rdowam.!u znanego

działa.cza
związkiu
górników
USA
JablOiil&ky'ego i jego ·
rodzlJny, po raz 'pierwszy wyca1mie
~
n110wisko
l:nsptratora zbrodln.l.
Anette Gilly, żOl!la skazanego
111a śmierć płatnego mordercy,
z.to.żyita w sądzie
zeznanie,
z
k:tóir~o wynika, że „tnspira torem
zabójstwa
Ja·blOl!lsky'ego
byl
„wielki czfowiellc związku
gómlików".
Mam na myśli ośw.!a.dcrzyita Gilly przewodniczącego zjedJnoczonego związ.
ku góm!ków - Tony Boyle,

Przedst3wiarn~

Konsultacje w sprawie
współpracy gospodarczej
Polska-NRF

Johin YO'UJ!lg b~zie dziewiątym, a Cha.rles Duke - dziesiątym oz.lowleklem, który postaiwi SIWI\ st01pę na Ks ięży cu.
Będą CJonl Jednocześnie 1 pierwszymi ludżmi., którzy wylądu
ją na p olu·cLniowej pótkuJ.! Księżyca. w c:owatrtek, 20 kwletnia o godz. 21.41 pojazd lts1ę:ty10Dwy „Orlon" wyląd.u.je w

YoU!n.g i Du·k e spędzą ?3 godmny - . b!ją.c w ten sposób
rekor,d długości WY'C1eczek księżycowych na z.ew.nątrz
pojaoou nOrion",
badad2'C o.lcolicę pieszo, bą>C!t je:!.cliąc
„ samochodem lm!t)ŻYCO-W}'m"·
Wśród li.cWY'Ch mstrumen·
tów natllkowych, które zostaw.!ą w rejonie kra.teru „Kar·
tezjusz", zna.jdz.te się mLn latu.rowe obserwa.itori'Uolll astronomi.o:one„ dzięki któremu · uct.e!li ame!"Y'kańscy spod z l ew~;\
s i ę uzyskać nowe, interesujące
dane n& tema'\ budowy
ws:r;echświ&ta,
>

Uchwały komisji prawnej 'ZO·
stały
skierowane do komisji
spraw zagranicznych
Bunliestagu, która obraduje Od ś.rody,
a w przyszłym tygodniu będzie.
kontynuować
dyskusję.
Przy·
puszcza się, że procedura ratyfikacyjna w komisjach co do
obu układów zakończy się 25
kwietnia.
w związku z obecnym sta·
nem debaty
nad układami,
rzecznik rządu Conrad Ahlers
w oświadczeniu dla prasy w
Bonn dal ponownie wyraz pnekonanlu, że układy NRF ze.
związkiem Radzieckim l Polską
zostaną ratyfikowane
na ple·
num Bundestagu.
Senat Berlina zachodniego zamierz.a wystąp i ć z apelem do
Bu.ndesta.gu o ra•tY'fika.cję ukla·d&w ze Zwi.ązJtiem Radzlec·
ltirn i PCJolską. W czwartek opubllkowaino główne punkty oświ.adczenta.
.rządoweg-0 ,
które
wygłosi 28 bm. w izbie posłów
naicJ.bunn>&trz Ber!Lna za.choctnlego, Klaus Schruetz. Oświi.ad
czenle będzie zawieralo wspGm.nia•ny lllpel. Ponadto znajdzie
się w nim również pmytywna
ocena o!ńaJtniego po.rozumienia

iułrzeiszq

„.Panoramę"
...

4

MARYNA KRAJ pisze o
miasteczku na huśtawce,
czyli o życiowych problemach
kilku tysięcy
ludzi, którzy chcą żyć
nie tylko z kolei.
„OBY NIE 'WYCHODZIŁY"

4

4

rozmyślania

przed sezonem turystycznym.
ANDRZEJ HAMPEL pu„blikuje reportaż tylko ...
za pół stówy. Bardzo
ciekawe!
EUGENIUSZ IWANICKI
zastanawia
się
nad
krótkdwzrocznością.

4

HENRYK CISKI pisze o

4

HENRYK
ZAWIRA
przedstawia ostatnie dni
III Rzeszy.
ANDRZEJ WACH prezentuje fotoreportaż z

klątwie

4

~araona.

Paryża.

4
4

KORESPONDENCJE zagraniczne •
„PANORAMA tygodnia"
komentarze polityczne o aktualnych wydarzeniach.

POZA TYM W NUME. RZE: horoskop, rozrywki umysłowe,
gawędy o książ
kach i wiele innych, atrakcyjnych materiałów.
JEST
CO CZYTA() I OGLĄDAĆ!
JUŻ JUTRO
NOWA „PANORAMA" W KIOSKACH
„RUCHU".

.

·3-dniowa wystawa w Pałacu Sportowym

Nasz kom enta rz

Wizytówka dorobku włókniarzy

Poprawa widoczna
~ do zrobienia jeszcze sporo ...
zadowolen iun

Z

Zarządu

Gł.

na wczora.Jszy m plenum
przyjęto
przedstawi ony
związku Wróknlarzy
załóg

za-

program pnprawy warunków socjalnych
tr::udni<>nych w .:i:a~ladacb przemysłu lekkiego, choć
n!e ukry~a.no, iz Jest on zaledWie programem minunum, Jeśli wziąć P<>d uwai:-; całokształt narosłych latam! braków i potrzeb w tej dziedzinie. OmawlaJl\c na tle aktualnej sytuacji te potrzeby oraz perspektywy ich zaspok<>Jen ia, podkreślono znaczny wysiłek włożo
ny w pnprawę warunków pracy i bytu włókniarzy w niwelowanie dysprop<>rc ji istniejących między bazą' ' socjalną przemysłu lekkiego a Innych resnrtów.
możliwe dzięki
było
Osiągnięcie kOll'zystnyc h e(ektów
n<>wej polityce państwa l sprzyjającym warunkom shvorz~nym decl;"zjami i uchwałami partyjno-rządowymi, podeJmowany m1 na rzecz poprawy sytuacji socjalno-by towej
ludności. P<>moc rzeczowa państwa oraz zakr<>j<>na na szerównież i w res<>rcie
społeczna
roką ska.lę mobilizacja
11rzunyslu lekkieg<> przyniosła szereg. korzystnyc h zmian
uś przyjęta do Planu na bieżące pięci<>lecie suma nakla~
dów na ~westycje socjalne ~rzy'?z;rni się do dalszego
zmniejszen ia dyst:u1su w tej dziedzm10 w stosunku do inny.eh resortów.
I eo zrobi się j e s z c z e
Doceniając C<> zrobiono j u ż
Iż dl.\ &kuteczneg o i gospodarpamiętać jednak trzeba,
cztgo wyk<>rzysta .nia stworzOJ;!yc h włókniarz<>m preferencji
ca!ego aparatu
potrzebna będzie powszechn a mobilizacja
W wielu bowiem zakladach
administracyjno-społecznego,
nadal są
socjalnym
e
zadania inwestycyj ne o charakterz
na papit>rze, nadal też Istnieją poważne Jeszcze trudności
w rozwiązywaniu . wielu podstawow ych zadań socjalnych
nraz potrzeb wynikających z wciąż jeszcze nie najlepszych
warunków pracy.
Potrzebę mobilizacji wszystkich sil nie tylko resnrtowyc h
ale i zakładowych sygnalizuje też stale rosnący w~kaźnik
wyższy
wśród załóg włókniarskich,
absencji chorobowe j
niż przeciętny w kraju. StąJl wielkie znaczenie zanowleprzemyośrodków
rozbudowy
dalszej
prngramie
w
dzianej
słowej służby zdr<>wia,' uzupełnienia kadry lekarskiej oraz
średniego personelu medyczneg o, którego niedobór sięga
związanych r
obecnie 300 osób, szyblta realizacja zadań
rozwojem lecznictwa sa.natoryjn ego.
ogniw
tert<nowych
działania
o
Wnikliwego i energiczneg
administrac ji przemysł<>wo-komunalnej <>raz akt.ywu zwiąi·
limi.
realizacją
z
kowego wyn;iagają też zadania związane
tów przyznanyc h na poprawę warunków mieszkanio wych
w!óknia.rzy , nactłowa.ne na zmniejszen ie potrzeb występu
a
jących szczególnie w dużych ośrodkach przemysłowych,
m. in. I w Lodzi.
ii;
e,
Jest więc sprawą niezwykłej wagi 1 aby przekonani
teraz wszystko zależy od nas, stalo się udziałem calego
w
łódzkitgo sp<>leczno- gospodarcze go aktywu, <>d którego
olbrzymiej mierze zależy czy nakreśl<>na w programie ponastąpi
włókniarzy
naszych
socjalnych
prawa warunków
zgodnie z planowymi założeulaml. Na takie operatywne
działa.nie czE!kają załogi lód>;klch przedsiębiorstw przemyniesłu lekkiego, których ofiarna I wydajna praca waży
remało w całokształcie oslągnieć produkcy,ln vch całe.l\'o
realliazna
systematyc
jest
sortu. Wyrazem tej ofiarności
cja zadań produkcyjn ych Pl'Z€011yslu lekkieg<> oraz prrekraczająca kwotę 2 mld zł wartość dodatkowe j produkcji
na rynek, zadeklarow anej w ra.mach tegoroczny ch zobowiązań pruz ułoi(i przemy~łu lekkiego. Lódzcy wlóknlarze mają l w tych wartościach swój zna.komlty udział.
(wyrz.)

BELGRAD . - Prezydent JuJosip Broz-'I\JJto przyJą_ł w piątek ha wyspie Brioni
amba-sador a Stanów ZJectnoczoMalcolma
nJl'ch w Belgradzie
który przeka.zał pismo
Too'll,
RiUSA
prezydenta
osobiste
charda Nixona. Treść pisma n.
N ixona nie została ujawniona.
KAIR. - w Damauku podaze środy na
no, że w nocy
czwartek komandosi palestyń
obóz
J.Maelski
ali
zaatakow
scy
Al
wojllkowy w pobliżu Alm
okupowany ch
na
Wawjate ,
wzgórzach Go1am. Co najmni ej
z.ostało
7 żotnierzy i zra,elskioch
zabitych Jub rannych.
Minister spra~
LO!'\IDYN. zagraniczn ych Afganistan u, Moopuścił
hammad Mus a Szafik
w piątek Kabul, udając s i ę z
do
oficja.tną
wizytą
IO-dniową
Peki1nu.
o
W piątek
MOSKWA.
godz, 3.54 czasu moskiewsk iego
wyw ZWli ązku Radzieckim
stację
a.utomat y c z ną
strzelono
której
„Progn oz",
kosm lczm ą
alctyw;noścl
celem Jest badanie
oraz jej 'Mplywu na
Sło ń c a
i
mlęd zy,planeta'°'ą
p!"zes trzeń
ziemskiego .
p rz yciągan i a
stref ę
Stac ia w aży 845 kg,
KRAKOW, - Mija 15 roC2J11ica powrotu ołtar z a WLta Stwos za do Kościoła Mariackleg ? w
Krakowie. Ołtarz ten, umieszprzed
czony w tym ko ś ci ele
ponad 400 laty, w r oku 1939 zoprzed h itlerowcaukryty
stał
mi w Sa.ndom le rzu , skąd zo s tał
przez :nich wywiezion y do Noryrnbergil.
traktowarny prze?:
Fakt tein,
ta.j emnica
j ako
h htlerowców
wykryty
został
państwowa,
pzizez dzi ałającego w bLurze resi.tuki
za b ytlców
wimdykacji
obecnego
w Wiei.klej Erytarn•i
k ierownika Mu zeum UJ - prof.
kt6ry, PQ
Ka.rola E,.,treichera ,
zorganizozakończemiu wojny,
g0$ławl1

Oruqi dzień obrad XXIY Kraiow?eo Ziazdu DP.leeotów

Sto wa rzq sze nia
Geo detó w Pol skic h
ju~ jinformowaJiśmy
w
się
rozpoczęły

wczoLodzi

Ja•k
raj,
ówudmiowe obrady XXIV zjarz.stowad"zysz emia
du delegatótw
Geodetów Polskich - o.rganizacji &kupiającej w swoich S1Zeregach fach0'11,X?ÓW pracując)"Ch
w wielu galęz.iach nas·ze:I go-

.e

spoda.tlki: Obra.dy zjaJZ.d.u, na
przybyli pN:edstaJwi ciele
klt<Xy
polityazmyc h ó. adminiwładz
stracyjnych Lodzi i wojewó,d ztwa, oraiz resortów: rolnictwa,
geodezji i ka.rtografii , gospodark>i terenowej 1 ochrony środo
otwru:zył przewislka, MON -
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- Tekslylc~yk (Iwanowa)
oraz mecze mistrzowskie

ŁKS

na boiskach Lodzi I wol ewódzlwa
wielkiego meczu
W cle."l!U
!!olska - Bu-tga.ria , na boiskach
LQ.dz.l i wojewódz.11Wa odb~ować
s i ę •będą S<POtka.nia to.w auysk.e
oraz mecze mi str zowskie praw i e wszystkich klas roz.grywO.o'llryioh.

którzy
K~ice,
już z pew.nością

stęskinill

się

za. w1clo·k ie:n
pilitarzy LKS, przyjdą za.pew11e
jutro -0 godz. 11.~o (Al. Unii 2)
na. tewa.rzY'ski mecz plerwszvligowców litdzkich z radzlec~ą
Jiru•żyną T~stylozyk

(łwa.now•Jj.

Ciekaiwie z.a.powiada się rowmez
przedmecz o godz. 10 m i ęd z y
junto.rami BGS Motor Weimar
(N!tD) i LKS.
nledzi~!ę
Pilka.rze II ligi w
mecz.e mikolej.ne
strzowskie. Na wJas.nym ter.?pa·b ia.nicki Włók
nle wyst.:,pi
nia.rz, który spotka s i ę ze s wo1m sąsia.dem w ta•beli, Gal!'barrozegrają

Otwa rcie sezon u
kolar skieg o
Jutro w Zgierzu IV kry.terium
pucha·r ZW ZMS
u.liczne o
o.tworzy oficjalnie sezon kolar~ w naszym okręgu.
o godz. 9.50 odbędzie się defilada młodzieży zetemeso~kiej
or~rz: koJairzy z ipl. Kilińskiego
na pl. 100 Stra.oonych , gdzie zło
żone zostalllą wieńce 1 wią.zan
kl klwiaitów. Ta.m też nastąpi
ctwa.r cie Lata ZMS - l.B72.
O godz. 10.30 a: pl. Ki.lińskie
go wystartują mlodzicy, a następnie seniorzy i ju'!l!orzy, W
komuniwyścigi.em
związku z
kacja autobusow a w ;:gienu
god;z. 10.30-14
bęcl!zle j•..1<tro iw
za'wieszo1na.

nią. Jes ien i ą Włókin iairz po·konał
Znaczn ie trudGarba. mię 2 :O.
czeka łód z k i
niejsze zadanie
Start. W P o z.naniu zmierzy si ę
ben lann!~
ym
on z rewe1a.cyj1n
1'o'Zn 2 ń
kiem l i !Lgi L echem.

Cyganku hipnotyzerka
Policja belgijska w Llege aCyga.nkę
30-lebnlą
resLtoiwala
po stwierdzeDjunic Slobodę
. n i u, że u.kra dla o.n a jednej z
mies2lkrunek 21 tys. franków ~o
Cy ganka
51)() doluów) .
k olo
wprowadz1 la na i wną kobietę w
y.
tra•ns hipnotyczn
ZG SGP - $. Pachuta.
W trakcie wczora.jszy ch obrad
wielu zasłU/Żonych geodethw odMinister'lJna.czono od.makami
We\lllil~brnnych,
sprruw
stwa
Zlotymi i Srebrnymi HOIIloroOcLzmaokami NOT ora:z.
wymi
H onorOWllffii Odmaikaml Stowairzyszenil.a Geodetów Polskich.
w dll"Ugim dniu obrad
Dzi ś,
trwa dyskusja nad spra.wozda n iem z działalności SGP, ldóra
wylo'lll nowe kierunki d.ziala.nta.
klarlli nacisk
głos
Zabierający
:na problemy związame z in.t egeodezyjme j,
służby
gracją
wdrażaniem postępu technicznego, a ta..k>że nowe formy pra.cy
(mz)
społeC?Jnęj.
wodn.iiczący
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w~ł trainspo.r<t o~te.rza do Polski. Do roku 1957 ołtarz znaj13
dował się na Wawe!Ju
kwietmia tego samego roku, PQ
lronserwa.cj i, powrócił do Ko·ś
ciola Ma.riackieg o.
W sobotę
WA.SZ~GTON. udają się do Pekllinu przywódUSA,
Senacie
ca dernokiratów w
i pn:ywódca
Mike Mansfield
Sco~.
Hugh
rępublikamów,
Przebywać rut! będą w ChRL z
trzytygodniową

wizy.tą.

mJmLster
Egipski
łyiuJ:ad
zagra.n1czm ich
spraw
w najbliższych dniach
Ghaleb
ldlkiu kra.Jach
złoży wizyty w
Europy zachodniej w celu przeprowa.ctzemia rozmów na temat
r<>zwo·ju wydarzeń na Bliskim
Wschodzie.
Państwa skandyBONN,
nawskie noszą się z zamia.rem
dyplomatyc znego uznrunia NRD,
lecz
oddzielnie,
każde
nie
wspólnie. Ma to wszakże nastąpić dopiero po ratY<fikacH ukladów ze Związkiem Radzieckim ! Polską oraz po zadowaJa.jących postępach w toczących
obu
m i ędzy
s ię rokowaniac h
państwami niemieckim !.
' KAIR.

-

N iawdelki włoski
RZYl\I,
sta.tek „Lucy" uległ w p iątek
katastrofie na Adriatyk.u. Jedn ostka została ~nis zczona przez
pożar, który na niej wybuchł.
maryna.rzy, w tym
Dziewięciu
trzech ciężko pop~rzo'llych urawło ski.
statek
inny
tował
Dwóch zaginiony ch marymarzy
pos?:ukują heJlkio.ptery ,
P.remie.r ZSRR
MOSKWA. w
przYdął
Aleksiej KosygLn
piątek na Kremlu ambasador a
Kanady w Zwią2'Jku RadzJeckim ,
!toberta Forda i odbył z nim
przyjacielską

MEKSYK. - W Rio de Janeiro poda.no w piątek, że zaginął
samolot wojskowy,
brazy<J.ijski
znaj dona poklacLzle którego
Przelatywa .t
walo się 1<1 osób.
nad terenem
on w czwa~tek
Amazonki.
LONDYN. - W Dzackattie podano w p i ątek, że W' północnej
części Sumatry wpadł do rzeki
auto bus. 12 osób zginęło, a 12
odni oslo rany.
B!Lskowsch odnia aKAIR. gencja prasowa MENA, powolując się na informacje rozg!oTryipollsie donooi o pośni w
między
stosurnków
gorszeniu
Libią a Irakiem oraz ?.Wrócila
się do Irak.u o odwołanie ambasadora tego kraju z Libii,
naPhnom Penh
że
sitolicy Kambodży, WY!!l.ika,
w piątek w l!>Ólino.cnows:chodnlel
do.szlo do starć
części kraj11
patriotami a oddzlała
między
na terenach
rządowymd
md
przyległych do rum starożytne
go miasta Angkoru.
LONDYN. -

_e SPORT

Prze d mec zem z

zwiedzających

ra.nnych w
D.z!ś w J:Od:cinaeh
Pała.cu Sp<>rto<wym udostępni się
zWiediza.jąeym

Wyrobów Pmemysłu Lekkiego, na
PolcaJ.ej
z
której 33 za.!tlady
ski, tmz,edstawią kons.ument om
kilka tysięcy swych wyirobów.
Wys.ta.wa, która potrwa do 17
kwietnia., będ7lie nzjba.rd:zie j a•k·
de>robku
przeglą<ie'm
tuamym
zjedn<>czeń praemyslu lekk:ieg<>
W zakresie l'O'IJW01U ' wzornictwa ,
poprawy jaikości a więc uno-.
wocześnien.ta procesów produkcyjnych.
m O·:!ma
Na wystawie bedmle
o bej rz.eć to co na.j lep size w
skól'Ullnej , od z.ieżoovej,
branży
J,baiwelnie", ,,wel:nLe'',

z
w

.e

dOl'lliesleń
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LodzL

M. KR.
r---- ----- ----

tlzi ewiair-

zachmu1rze nle

z większym i. przejaśnie
niami.. Temperatu ra od 5 do '2
st. c. Wiiatry sła.be i umial"kowane z kieruin.ków północnych .
Jutro nieC·O cieplej ,
zajdzie d·zi ś o godz.
Słońce
18.40 a ju~ro wzejdzie o 4.40,
Im ten.Lny obchod<zą Anastazja
i Bazyli.

Kron ika

SPORT

.e

SPORT

Bułqariq

Wł. Lubański: Rem is nas zad owo li,
ale walc zyc będziemy o · zwycięstwo

ski, Marirun Ostaflńskl, Jan Wraszych zawodnika ch dodatkowe
Polscy piłkarze nie ukrywafą
ży l Zygmunt Anczok, w po(s)
sily.
ambicji olimpijskic h.
swoich
mocy Zygfryd Szołtysik, KulW piątek w Starej Zagorze
Jasną jest bowiem sprawą, że
repremlerz Deyna i Zygmunt Maszpolskiej
skład
ogłoszono
występ na Olimpiadzie jest dla
czyk lub Jerzy Kraska, w atazentacji na niedzielny mecz. W
sportowca wymarzokażdego
ku Jan Banaś, Włodzimierz Luswoich as!Jl.racjl
nie ukrywa
bramce wystąpi Hubert Kostka,
uk<>ron<>wa.niem kariery.
nym
forma
i
a.
Szymanowbański i Andrzej Jarosik.
,
wych
Antoni
p ie!'wszoligo
na obronie
Dlatego też spodziewać się na------Lecha jest dosyć w y soka, stąd
Zagorze dobrej . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - leży w Starej
Poz
ny
nawet rem Ls przywiezio
postawy polskich piłkarzy, <Jo
zna1nia będz ie sukcesem bału
czeg<> zresztą zmusi ich i ren?W pierwszym
ckich pi.łkairzy .
mowany przeciwnik .
uzyska.no wyinik nie
me·czu
l :1.
Lubański pued
rozstrzygnięty
Wł<>dzimierz
„Uwa:
powiedział:
wyjazdEm
Pozostałe mecze II ligi: Górszóstce w grach mieszanych .
okręg łódMd
Od w ielu ]ia,t
Niwprzynajmn;< !j
nas
stać
Kata<wice
że
Hutmik,
żam,
nik
z pewnością sytuacja ta e;poprzodo wail: w kiraju pod wzg;~
na wywalczen ie remisu, chociaż
ka, Motor - Za.wlsza, ROW u•praWod0<waina wstała. du.żym odza.wodników
ilości
d.em
zwyci~
o
iabędziemy
walczyć
U·talentowany<eh
Plast, Sta.r - Gdynia•, Sląsk
co
pływem
w!aj~CY•Ch tenis stołowy, a
miasta.
stwo. Koledzy są w dobrej forUrania.
Vlfodni.ków z naszego
za t ym i dzi e mieliśmy prymat
mie i sądzę, że w meczu z
Lider ta.beli klasy m!ędzywc
Po odejściu Domicza., Jałochów
w ich jakości. Na mistrz01
Bułgarami wypadniem y dobrze''.
jewódzkiej W~dzew grać będzie
ny, wyprowaodz.iJla się już do
stwach P-Odisk.L w 1969 r, Lódź
jt1St też Kazimierz
optymistą
w Puła, wach z Wlslą . !tów.ni·•ż
LulbLna Grażyina La·sota, która
I miejsce - mając 38
zajęła.
reprezentowała
Górski. w wypowiedz iach obok
na wyjeźd2ie Wlókniarz - Lód~
bY')iśmy na
w Pa1bla.nuca.ch
pkt., r ok później
Za1ód7'kiego AZS.
wysokiej formy Kostki, Lubań
spotka się z Hetma1nem
jesz.ci:e barwy
trzeciej pozycji - 19 pkt., by
spa.Nokarierę
skiego, Szołtysika i Szymanowte-.!:
mość. Natomiais t Orzel o godl.
powrócić
Za1kończyi!a
biegtym
u1
w roku
skiego podkreśla on korzystną
11 grać będzie u sie·b ie ze Zniwą Miro15ława Butrym, Stąd w
z.nów na I miei~e - ~l pkt.
Frączy
braćmi
postawę na treningach Jarosika.
czem Pruszków, a Co.ncordi.a o
poza
tej chwil!i
te
należy,
więc
Przypuśzczać
godz. 11.15 w Piotrkowie z Lukami nie ma w Lodzi zawodniW tym roku na misbrzostw ach
Lubańskiego i Banasia
obok
blLnia1ruką.
czek czy zawodników zaliczają
zawodnih
Pols.ki w Pabi&nlcac
wypowinien
Jarosik
czołówki
wla.<inie
la.rz
Włókn
cych się do ścisłej
Poz~stałe mecze:
cy nasze go okręgu wywa\.civii
stąpić w ataku polskiej jede'l!akra.jowej.
B. - Sta.\, Wigry - Avia, ży
16,5 pkt., zajmując
zaledwie
SpoZagorze.
Stairej
w
stki
ra.r<dowia.nk a - Ursus, Gwa·rd!a
Tą sytuatję syignaJ.izuje my tuż
IV miej.sce w k<raju. Podczas
należy udziewać się także
(m)
Polo.nia.
Lódź
po m iis trzos~waich Polski dzialar
gdy w ubiegłym roku
łinU Deyuy.
działu w drugiej
i
mis.trzowsk
czom LOZTS. na.brze to pracumia.la jeden -tytuł
jący związek: 1 posiadający oszanse obu ~(M. Butrymow a w grze pojeRozpatrując
Sądzimy
działaczy.
fiarnych
dyńczej) ora12: dwa. wicemistrzo spolów, podkreślić nalezy kokrytyczna,
że sytuacja
więc,
stwa (paira Bu1;ryunow a - Larzystny dla Polaków fakt rozktóra wyinLkla na mistrzostw ach
sota i w grze mieszanej Lasogrywania pierwszego meczu ną
Polski wstainie szybko zaże~na
ta - Gall'Czyński), w tym roku
wyjeździe, a drugiego (7 maj•)
nia.
musieliśmy się zadowolić jedyu siebie. Co prawda, podobnie
Pllka nożna. MiędzYlllarodowe
przed
wicemtstrz owskim
Przy ok.a.zjl :Informujem y, że
eliminacjac h
nie tytuiem
był<> i w
za.wody j.uniorów godz. 10 Momęż
Frączyko 0wie powołani
bracia
wywalczo,n ym w deblu
mistrzostw ami świata w Mek.
tor Weima.r (NRD) - Wjdzew
i
Frączyków
w
do reprezentac ji Polski
braci
mecz
przez
zOS<tall
godz.
pierwszy
czyzn
gdde
Po2lTlań,
Lech
syku,
i LKS w
Europy
mtstrzosbwa .
na
lfiCe.mistrz ostwem z. Frączyka
Sofii przegraliśmy 1 :ł, a dru&\
U.30, Lech - M<>to.-, Widzew Obaj ci
Ro.tterdami e. Do tej pory Lórtź
wygraliśmy 3 :O,
w grze pojedyńczej.
w Warszawie
- LKS, boisko- przy u'., Ogro
tn~
ba.rwy
Europy
ą
.ch
do
o
reprezentuj
m!.strrostwa
na
wystarczył
nie.
za•wodn~cy
nam
co
dowej.
Po ra.z
Włókniarza.,
kro~nle rcepr.ez.entowala M. B u ·
Naszym Jednak zda·
łódZJkiego
Lechia Toawan&u.
Pogoń Zd. Wola PO
i
lat
1968)
wielu
19&6,
poczynili
elU;
L
(WS4.
w
od
trymową
p ierwszy
niem, polscy piłkarze
maszów, liga okręg<>wa, godz.
raz.ie A. Doonicz (1968 r.) i z.
teniisl61!ki stalowe n'e
łódzkie
ostatnio pewne postępy, co da.
16.30 w Zd. Wo.li.
w1~c
Tak
mistrzo·stwa eh
Frączyik l '. 970 rok).
WY'Walczyly 111a
Io sle zauważyć chociażby w
HOlkej na brawie. Budowlani
r~z
po
NRJl,
pu·nktu.
z
meczu
dla Stanisla•wa F"ą c zyk a w y ste µ
jednego
ani
czasie łó:lz;kil\l(O
Górn ik, I Jiga, godz.
Lódź w Rotterdami e lllldzie deb 'u tc m.
pie!"wszy Lódź nie miała swokh
Wysoka stawka spotkań z Buł
15.30 w Parku 1.ud<>wym na
~S)
w pierwsz.eJ
reprez.einta.nt6iw;
garią powi:llna wyzwolić w na~
Zeko wi u,

Regres wtenisie stołowym?

Dzisiejsze imprezy

będzie

Nie

karv•..

od ki.!kudziesi cciu lat norweski kO<l.eks ka.rn}'
i komężczyźn\
że
,
przewiduje
b iety żyją.ce wspóln ie bez lega.\.nego ś l ubu , podleg.ają ka.rze
do 3 m iesi ęcy więz ienia . czyli
ż e "malżeń.sbwo na wia.rę" było dotyichczas ka.ra1ne. Dopi eco
przed dwoma t)' godni ami Izba
Stortingu 67 glosami
Niższa
iż
prze ciwko 13 posta.nowa. a,
para.graf kodeksu, mówią9y o
takich mal.żeńst'W ·
karalne>ŚCI
ma byić znlesio·n y . Decyzję ię
obie izby
zatwiel'dzić
mus z ą
pa rlame'lltu.
Obowiązujący

0

Tablice i kreda
dla kobiet
W austraJ!ijsk. lej mi~jsco.woś
c! Wonthaggi w dy&Jcremyc h
o?.nacW<!lych kół
prZJl'bytka.c h
k iem łu·b serduSIZ<kiem umieszcza.no duże tabltice ! spory zapas klredy, aiby kobiety odwiepomieszcze nia modza.jące te
gły dać pełne ujście swym pasjom „pLsa.rskLm ", Decyzja ta
zosta.!a. podjęta pl"Zez miejscowe władze gdy stwierdzono , że
w c iągu półrocza wydano soo
niecendola.rów na ściera.nie
zu·ralnych na1pi.s ów w dam~~Lch
toaJetach.

Gorsze apetyty
czy mniejsza podaż?
Tygrysy grasujące u ujścia
Gangesu w 1971 r. pożarły 27
lud'l.i, czy:Ii o dwie osoby mniej
ntż w roku poprzed•nim . Informację tę poda.no w Kalkucie.

wyp adk ów

& Wczo.raj w Lodzi n.a ut.
P a.l)ia·niocki.ej przy kolei obwod-0 wej tramwaj linii 42 uderzy !
w tył tramwa.ju 26. Na sku.tek
zderzenia 2 pas ażerki dozn2/y
Bo.mocy udzieliło ltn
obrażeń.
Pogotowie.
, ,&. l;'rz.y ZQ~gll u)lc. NOW<lmiejskiej i Pótnocn.ej samo chód
owl:>owy „Wairszawa " IS 13-~B
nieuszaM>W ania
skwtek
na
zdeprzejazdu
pLerwszeńsbwia,
rzy! s i ę z sa.mochode m „Traba.nt" IS 47-Bii.
& Na ul. Obrońców Westerplatte au~obus „Jelcz" z MPK
IT 52-54.
„ŻUJka"
uderzyt w
ofia.r w luznaczne,
Straty
byqo,
dzrl.a.ch nie
& Na. tli!. Anni Czerwo.n ej 55

.e

ocenić

gorąco

w ystaiwy
rowainie pr2'Q<dującyich osią.gnieć
w za.kresie ja.kości wśród w&.zystkw h wytwórców brrunży .

ilOGODA
w

na

Celem
proc>ucen.tów.
jest także spopulary-

w y.siłek

branży
stJWie, pończ.osz.nic:twó.e,
dekoracyjn e:!
i
jedwabnicz ej
ora"' w tka.n!Jna.ch technicznyc h
w tym m. in. wiele nowości 'I:
zaklresu odzie.iy ochronine j. WYek&pon'OIWane zosta,ną szczególnie wyroby ze· znakiem Ja.k<>ś
ci, których w branży przemysłu
w
wypro dukowa.no
lekkiego
1971 r. q blisiko 6,5 mld 'Zl.
Zorga.n.iww anie tak szeroko
wyrozakJrodorn;·go prz eglądu
wy;soką
bów, które zyiskaJy
ocenę fa.choW1Ców, stał-0 się moz czakończe
żliwe w zw iązku
inlem Ili KOOl.k.n11S1u Jalkości dla
Włókienni
lenia
kół Stowan:Y'Sl
Do konkursu
ków · P<>lskioh.
tych
12
<>gólem
pn:ystwiło
ogniw. Wśród zd<>bywców nagród konkursu 2lnajduje się m.
wiele IL'3Jkladów z Z,Odzi il
~n.
wajewódzb wa, w tym m. in.
„Olimpia", „Feniks". „Elaisticana", ZPB im. Marchlewsk iego,
„Mazzovia0 1 Tom~owsika Fabryka Dywainów, Lód7Jk.ie zakł.
Włók. P·rzem. Terenowego .

Dziś
du.że

więc

mogą

w~a.wę

rozmowę.

Duński miBUKARESZ T, zagra n ic;i;nych
spra;w
nister
zakończył w
Knud Andersen
pią<tek w Buka·reswi e rozmowy
z rumuńskimi osob isto.śoiamd.
PA.RYZ. - W Lille (Frruncja)
42
otwarte zostaly w piątek
Wśród
ta.rg;i międzY'!la.r<>dorwe.
ja.t równi~ Polwystawców
ska,

pływa.jąc y ch

Dobrym pomyslem oirga;ni~
to.rów jest przygotO<Warnie dla
ankiety z nag·roużytkQIWttl:Lcy
Przyszli
dami.

Z llnteresującą tnJ.cj.a.tywą wy-'
święta
stępują w dntiu swego
pra.coov"1<Lcy przemysłu lekikiego.

Urszuila I. przebiegadąc jezdnlfl
·w•padba pod samochód „Trabant"

54-66 IB. Kobieta dozna.la obrai przebywa w szpl•
żeń cl~a

talu..
uJLc ZgierA Przy zbiegu
skiej i Julia.nowsk iej kierowca
„Syreny" 2.3-6a 1B spowod?~al
zderzen~e z samochode m c1ęza
rowym. Stra~y o'k . 5 tys. Zll.
A. Na uł. Sienkiewic za p.rzy
Wigury kierowca „Fia<ta" 11-44
IS 11derzyil w tył „Warszawy ".
Ofiar w lu·dz,ia.ch nie b~·lo, $traty są jedlnak poważne.
& w szkole przy ul. Z11chów
podczas twania zapaliła się
w piWl!licy. P-0żiar
ma.kuilatu
zarodku. (kl)
stłumiono

.e

SPORT

SPORT •

Hoke jowe

mistrzostwa

świata

W piątek drużyny uczestni·
h o ke)OM"Y'Ch mistrzoczą ce w
stwach świata. g.ru,py 1,A" . roz:na lodowiską w
gry;vanyeh
pierwszą
rL&koo1czyły
Pradze,
rundę turmieju. Odbyły się dwa
repojedY111ki. W pierwszym
prezentaicj a CSRS wygrała 1
F1nla.ndią 5 :3 (1 :1, 2 :1, 2 :1).
W

konał

drug-Lm

meczu ZSRR
11 :2 (4 :1,

s~wecję

po3 :1,

4:11).

TABELA
1. ZSRR

B:t

ł~

2. CSRJS

9:1

39-JI

3. Sziwecja

6:4

27-17

4. Flmlamd1.a.

i:a

16-2S

5. NRF

2:8

11-40

10-49
2:8
6. SzW1a1jocarla
Dziś na hokejowye h mJstrzostwach świata grupy „A" w Pradze grają: S21W~jCIU'ia - CSRS
i NRF - ZSRR.

Odwołano zawody żużlowe

Gwardia - St.art
powodu siale padającego
z
&ekcji
kierownictw o
deszczu
Gwardii połódzkiej
żużlowej
stanowiło odwalać przewidzian e
na dzisiaj zawody o mistrzostwo II ligi żużlowej m.!ędzy
1 Sta.rtem Gniezno.
Gwardią
Meoz ten odbędzie się prawdoPodo·lmie 6 maja.
Zakupione w przedsl)rzedaż;,>
b ilety waime będą na mecz ze
Startem, bądź na wcześniejsze
s potkanie 30 bm. 4 Unią Leszno.
E w. zw.rot p i eniędzy codziennie
w sekretaria.c ie klubu.

I

Dzie·ń Wlółcniarza, łwłęio 600-tysięcznej armii pracowników przemysłu lekkiego;

w iym ponad
społeczeń~
całemu
prezentacji
do
Okazją
okazją.
znakomitą
jest
100 tysięcy łódzkich włókniarzy,
stwu spraw i problemów dla włókniarzy najistotniejszych.
o doświadczeniach ubie·
głego roku zmienił się
symbol przemysłu lek::
włókiennii
kiego

P

Łodzi.
prząśniczkę,

czej

„
Zarząd

p[j

przekazał

bu
Inwestycji Miejskich
Nareszcie
.A.. dowlanym więks.iość potrzebnych placów budów
pod dorny mieszkalne. Tak się pechowo składa, że
T
dopiero w tej chlwili budowlani dysponują terenami, na których .mają w.znieść 6 tys. izb mieszkalnych ·
jeszcze do końca bież. roku. Stanowi to 24 proc. planu
rocznego. Tak ustawiony plan przygotowania placów budów wpłynął na ustalenie planu budowlanych na IV
kwartał w wysokości 38 pr,oc. planu rocznego. M&my
więc niejako usankcjonowaną, planem szturmowszczyznę,
która, "jak wiadomo; niczego dobrego na ogół nie przynosi.
Spośród tych oddanych placów, 5 otrzymało kilka
A dni te.mu Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa
T Uprzemysłowionego. Są to place dla osiedla RSM
Stefana. Tam
„Lokator" na osiedlu Zgjerska mają być oddane w grudniu domy mieszkalne typu

~
~

I
~

Romantyczną

stylu bow
haterki rooniuszkowskiej pieśni: „Kręć się, kręć wrzeciono, wić się tobie wić ... ", wyna
pracująca
ciężko
parła
trzy .zmiany kobieta; zagania~
której
zaharowana,
i
na
t r z e ba p om ó c. W świa

utkwiły
społecznej
domości
ogół fakty obrazujące spekobiecą, struktucyficzną potrzeby inwestyrę załóg,
lekkiego,
przemysłu
cyjne

na

naj-

trudne warunki pracy -

częściej trzyzm\anowej, hałas,
dysproporcje w
pył, gorąco,
płacach i świadczeniach so·
cjalnych. Dziś nie zmyli już
nikogo nazwa „przemysł lek-

„Dąbrowa-70".

Takie masowe oddawanie placów budów wpłynie na
szczyt robót uzbrojeniowych. Sprzętu nam nieco wprawdzie przybyło, ale w ilości przewidywanej na roboty
prowadzone w toku nor.tnalnym a nie w atmosferze
szczytu. Tym bardziej, że szczyt ten potrwa około dwóch
miesięcy.

Skoro jesteśmy przy uzbrojeniach, nadmieńmy, ze
załoga ŁPRI rozpoczęła prace przy doprowadza. . . niu pierwszej nitki gazowej do wznoszonego budynku mieszkalnego nr 2 na osiedlu Retkinia (róg
Oszczepowej i Koczaskiego). Budynek ten wznosi Kombinat Budowy Domów z elementów wyprodukowanych
w Fabryce Domów, znajdującej się aktualnie w stadi ·'m
doprowadzenie gawykończenia. Nitka gazowa nitką,
zu do nowego domu zależy także od doprowadzenia gazociągu do granic osiedla. To już nie sprawa ŁPRI ale
miasta.
Na budow ie SDM - koparka Łódzkiego Przedsię
..A.. biorstwa Budownictwa Miejskiego nr 1 kopie dół
Y pod funda.rnenty pierwszego domu. Kopie powoli
bo brak chwilowo dostatecznej ilości wywrotek na
·
wywożenie "ziemi. Budowlani czekają na dokumentację
„Miastoproktórą
techniczną na ławę fundamentową,
jekt" ma dostarczyć do końca kwietnia.
· Generalny projektant SDM potwierdził informację
.A.. o dostarczeniu doku.rnentacji ławy fundamentowej
T przed 1 maja. Przy okazji poinformował nas o
tym, że „Miastoprojekt" do końc_a maja odda rysunki robocze konieczne do zbudowania tzw. stanu zedo parteru), a, potem w
rowego (piwnice, garaże miarę potrzeb i możliwości wykonawcy, inne fragmen12
ty budynku - do końca października.
Hotel Miejski rośnie w optymistycznym tempie. Za.A.. loga ŁPBM nr 1 montuje już siódme piętro T w tym szóste z prefabrykatów. Prace _prze~iegają
terminowo i bez większych zgrzytów, mimo ze budowa hotelu wymaga wykonywania wielu tzw. mokrych
procesów. W ciągu 2 rn_iesi~cy wzniesio~o 6 kondygnacji prefabrykowanych 1 iedną .tno~oht~czną. Z. tego
wniosek że do połowy czerwca nalezy się spodziewać
zmonto~ania ostatniego - trzynastego piętra hotelu.
Powołany zosta:ł w Ło dzi na nowo powstflłe stano.A.. wisko pełnomocnika generalnego dyrektora ZjednoT czenia Budownictwa Przemysłowego „Centrum"
mgr inż. budownictwą lądowego - Bogdan Woś
(41 lat). Inż. B. Woś był do tej pory dyrektorem „Che- ,
mobudowy". Jego miejsce na ' tym stanowisku zajął mgr
inż. Leon Karewicz.
Zjednoczenie „Centru.rn" obejmuje swoim zasięgiem
przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie trzech woje- I
~
AP
wództw, I

A

.można i
ki", Skoro tak trzeba uczynić krok następ
ny: zobaczyć włókniarzy
i n ac ze j.
W ciągu ostatnich kilkunastu
się bowiem
miesięcy w 1 e I e
zmieniło. I w sensie liczbowo
uchwytnym - pewneJ poprawy
1ytuacjl materialnej, zwłaszcza
w niektórych grupach zawodo•
wych, pewnej poprawy warunków pracy - zwłaszcza w nieprzedsiębiorstwach,
których
powatnej poprawy w dziedzinie zrównania llwladca:eń socjalnych, w umiejętności planowania pr:cyszlego rozwoju
w sensie n i e w yItp. I
m I e r n y m - a równie waż
nym, Jeśli nie ważniejszym:
zmiany stosunku włókniarzy
do łeb własnych spraw i problemów. Styl pracy nowego
partii I rządu
kierownictwa
u ś w I a d o m I ł włókniarzom,
te można sprawy d.la nieb
rozwiązywać Ina·
istotne
~zeJ. U w I e r z y 11 w rangę
„lch" przemysłu I... własnych
bolączek, To, co przedtem wynieodwracalne, I
dawało się
Jako &akie traktowane na za·
sadzie „tak Jut musi być'',
zostało zaliczone do „spraw
do załatwienia" - w bllj"ueJ
bądt dal1zeJ przyazłoicl.
Chodzi tu zarówno 0 sprawy drobne, jak i generalne
_ płace, czas. pracy, z.miano~
wość. w ciągu stosunkowo
nastąpiły
czasu
krótkiego
więc daleko idące zmiany w
włókniarzy
świadomości
tego są
k0nsek wencje
ogromne. Pewne nie przemyślane pociągnięcia i decyzje,
które jeszcze kilka miesięcy
temu przeszłyby bez echa,
mają daleko idące reperkusje,
A ich autorzy czują na własnej skórze, że pracować i
działać po staremu n ap r aw d ę nl·e moz· na.
„Ludzie patrzą nam na rę•
ce" - usłyszałem w jednym
z zakładów, w dyrekcji Patrzą i my .ślą. Oceniają i
d o c en i a j ą to, co już zrobiono. Znai·ą c e n ę kolei'nych
decyzji z ubiegłego roku, pamiętają o cofnięciu grudniewej podwyżki, o dwu dniach
wolnych dla ma-tek - robot111ic, o zniesieniu premii pro-

gresywnej, opłacan-iu wolnych
sobót itp. Pamiętają też każ
dą z zapowiedzi -i obietnic, jakie towarzyszyły ubiegłorocz
w tym
nym dyskusjom
przedzjazdowym,
dyskusjom
na temat przyszłego kształtu
przemysłu lekkiego i pozycji
jego
społeczno-zawodowej
pracowników.
To

nieprawda

:lak

twierdzą niektórzy, że włók
niarze wołają tylko: „dajcie!"
- rozwijając przy każdej okazji wachlarz niepodważal
nych zresztą, potrzeb. Ale
prawdą jest, ie ogromnie sobie cenią, konsekwencję w
działaniu i jej braku nie darują,, wypomną, go kierownictwu wydziału, zakładu, zje-

dnoczenia, resortu. Wielokrotnie spotkałam się na przykład
z takim stanowiskiem w zaw ubiegłym roku
kładach:
zrobiono wiele, to fakt niezaprzeczalny. Zmieniło się to
i tamto - tu następują zadziwiająco dokładne wyliczenia. Ale były to działania
w większości d o r a ź n e, niekiedy wręc:r; wymuszone BY•

fikacyjnych robotników wraz
.ze z.mianą tabel. godzinowych
stawek płac. PoLwoli to na
udziału wynapodwyższenie
grodzenia zasadniczego w zarobkach oraz ustalenie właści
wych p r o p o r c j i płac .mię
dzy poszczególnymi zawodami.
Prace nad doskonaleniem taryfikatorów i systemów płac,
nie tylko w lekkim, ale i innych prze.rnysłach - trwają.
Jest więc real.na · szansa na
to, ie proporcje płacowe mię·
dzy różnymi gałęziami przemysłu będą bardziej niż O•
hecnie prawidłowe, a przemysł lek.ki zajmie w hierarchii płacowej należne mu „po
sprawiedliwości"

społecznej

miejsce,
R6wnan.ie do Innych w podziedzinach np. potrzeb socjalnych, wymaga pilnego przeanalizowania roli i
kryteriów przyznawania d obędącej
budżetowej,
tacji
podstawowym źródłem funduszu socjalnego. Pokrywa się
z niego koszty eksploatacji
domów wczasowych i ośrod
ków kolonijnych, klubów i
zostałych

Koncepcja peprawy wi~
runków pracy - rów„
jak siq
nież wy.maga
•
wydaje bieżącego doskonalenia. Jest bardzo pięknie
opracowany resortowy pro•
gram walki z hałasem, bar•
dzo przekonywający - pro•
gram poprawy klimatyzacji I
transportu wewnątrzzakłado•
wego - oba uzależn ione od
sprawnego wybudowania dwu
w Łodzi i Zgiezakładów produkowaó
rzu, mających
potrzebne urządzenia. Nie do„
pracowany wydaje się nato.rniast program poprawy sta„
Przeciętnie
oświetlenia.
nu
rocznie wymianie winno podlegać 1,5 mln sztuk świetló•
wek. Przydzi ał świetlówek
na I półrocz e br. wynosi. .• 400
tys. sztuk. Trudno wymagać
dobrej produkcji - po ciem„
ku i zadowalać się niezbyt
poprawy,
perspektywą
jasną
Warto może również zasta„
nowi ć się jak zm ieniać u s t a•
w i e n i e i rozstawienie ma„
szyn i ludzi, pod kątem po·
prawy warunków pracy. Na
razie cały ten problem upra„
szcza się, sprowadz;ając go do

A

świetlic, żłobków 1 przedszko- klimatyzacji bądź hałasu. I\:
przecież zdarza się i tak, że
li. Dotacja ta - licząc na 1
.maszyn,
kilku
zatrudnionego w przemyśle wyrzucenie
czy zmiana ilości obsługiwa •
lekkim, była o wiele n i żs z a niż w innych, porówny- nych przez robotnika urzą
Do- dzeń, mogłoby przynieść szybwalnych resortach.
piero w br. dotacja dla włók ką i n iekiedy bardziej odczu•
niarza „skoczy" do 451 zł. Tak walną poprawę.
jak i poprzednio, pochłonie
Trzecia ze spraw poo.;
blisko w połowie opieją 0
roz- ka nad dzieckiem - koszty A
perspek•
stawowych śl a n e k n e • P c j e
tywiczna polityka tech.i
wiązywania spraw podstawo- żłobków i przedszkoli. Inni niczna i społeczna re•
wydają na ten cel jedynie 1/4,
wych,
a nawet 1/5 całej sumy. Zo- sortu, wymaga dopiero stwostaje im w i ę c e j na inne rzenia jakiejś koncepcji, opar.
Sądząc z wniosków I po1m·
cia się o jakąś p r o g n o z ę.
np. ośrodki
cele socjalne łatów Jakle płynęły z zakła•
wczasowe i turystyczne. Dwa Opracowywany, a wciąż wła·śdów przemysłu lekkiego w .u·
lata temu włókniarzowi po- . ciwie nie opracowany probiegłym roku, lstnieJą co naJrozwoju
przyszłego
zostało na nie 81 zł, g6rniko- gra.tn
takltb
grupy
trzy
mniej
bądź
„bawełny",
wi - 181, che.mikowi - 207, łódzkiej
Włók160
metalowcowi program, przekwalifikowywa1praw, PlerwlZa - wy.11aga
przemyślanej koncepcji „r 6 w niar:Z ma więc taką bazę nia pracowników w związku
z likwidacją starych obiekwczasową, .że każdemu praco-n a n I a do Innych", druga wnikowi prze.rnysłu lekkiego tów - którego jesz C·z e do„
koncepcJI poprawy w ar u n•
pozwala ona skorzystać z za- tychczas n i e ma, są tu klapracy, trzecia
~6 w
kładowych wczasów raz na ... sycznym px:.zykładem . Nie ma
koncepcji określającej w per•
i to również należa.
także lO lat. Planowanych do wy.
spektywle politykę technlca:nl\
budowania (do 1975 r.) 39 o- łeby włączyć do prac resortu,
· · spra- określonej koncepcji polityki
· rozw1ąze
·sro dkó w - me
1 1połeczn11 resortu.
wy. Oczywiście, ze zaległości społecznej, powiązanej z poli.
Równanie do innych Wiado.tno np.;
kadrową.
A jest rzeczą koniec·zną nie odrobi się w jednej pięcio· tyką
struktura załóg,
że kobieca
W choc.iażby z tej racji, że latce. Ale czy tempa wyrów- ich
wiek i stan zdrowia wytych dysproporcji
d y s p r o- nywania
świadomość
nie należy Pr s Y s PI e s z Y ć magają zmian organizacyjnych
· 1
h 1·
p 0 r c i· 1· pła
socJa - bardziej elastyczn• polityką wewnątr:Z
cowyc
przedsiębiorstw.
nych stanowi potencjalne źró- finansową? Czy nie" .można by Wydzielenia partii
.maszyn,
W resortowym
napięć.
dło
programie usprawniel'lia sys~ wykorzystać do niwelacji dra- czy oddziału dla osób „nie
temu płac zakłada się m. in, stycznych różnic właśnie do- mieszczących się" w trzyzmianowym rytmie pracy np,
tacji budżetowej?
zmianę taryfikatorów kwalimatek małych dzieci, osób
skierowanych do tzw. lżejszej
1111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111nnmnm1
0011111111 1111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111
pracy i in. Mądre rozwiąza·
powinny
nia organizacyjne
wszystkim obywatelom, którzy chce.;
wskB.:Zai\ ł nakazów wyda•n ych prze!
cze nie zazielenione · krzaki. Wfado~
w•ięc umożliwić rozwiązywa
my i:yć spokojnie i czysto?
właściwe organy w celu zabezpieczemo po co. Czyżby oni nie niszczyli
nie nabrzmiałych spraw sostanu sanitarnego i
A te
nia należytego
krzewów, nie deptali trawy?
cjalnych. Są to oczywiście
Gwarantuje nam to nowy Kodeks
podzakaźnych chorób
porozbijane butelki, gęsto zaścielają
zwalczania
lub
ze złośliwości
Wykroczeń „Kto
sprawy trudne. Podnoszę je
ce trawniki i zieleńce (po pijanych
lega karze grzywny do 3 tys. zł albo
Nie podejmuję dyskusji w
lub uniemożliwia
utrudnia
dniu święta, wied z ąc jak
swawoli
w
pieskach?),
karze nagany".
celu sprostowania pewnych
korzystanie z urządzeń przeznaczoważne są dla włókniarzy. I zarzutów zawartych w listach,
nych do użytku publicznego, a w
tak jak włókniarze w i eNie neguję słusznych rozporządzeń
„Kto l!lllYślnłe niszczy,
I jesr.i:cze:
które nadeszły do redakcji po
nie
uszkadza lub usuwa · uszkadza lub czyni nie7;_datnymi do
wspólnym wyże
szczególności
r z ą c,
nowego Kodeksu Wykroczeń
ukazaniu się felietonu „Pieski
zieleńców,
je stopprzyrząd alarmo}'-'y, instalację oświe
uda się
niszczyć trawników,
siłkiem
cudze
lub
społeczne
mienie
użytku
nieświat". Kładę je na karb
Pod jeprowadzać psy poza tereny zabudotleniową, zegar, automat, telef®, oniowo rozwiązać,
mienie, jeżeli szkoda nie przekrac~a
zrozumienia intencji
pełnego
Tylko gdzie można wyprowawań.
znaczenie nazwy miejscowości, ulicy,
dnym warunkiem: dostrzega.
500 zt - podlega karze a'l'esztu, ogramojej publikacji. Muszę jedzabudowanym
dzać pieski w gęsto
placu, lub nieruchomości, urządzenie
nia ich na co dzień, na każ
niczen.i a wolności lub grzywny (art.
nak stwierdzić dobitnie, że
lub
Proponuję wydzielić
mieście Łodzi?
służące do utrzymania czystości
dym nie tylko na jw y ż~
124).
nie występowałam przeciwko
specjalne miejsca 1 napisem: „tylko
podlega karze aresztu, oławkę s z y .tn, szczeblt1.
psom (swojego też nie gnębię
pijakom i chuligalub grzywny:
wolności
dla piesków graniczenia
nie zawiera
Kodeks Wyk.roczen
- jak się tego po mnie spoIRENA DRYLI.:
jednak przepisów grożących karą pidziewa p. Z. Janiszewska)
jakom i chuliganom, którzy gromalecz przeciwko nieporządkom,
dzą się w klatkach schodowych, w
lekąeważenie
przez
k.tóre
bramach, parkach czy wręcz na uliczworonożny_ch przyjaciół wyWłocławski
cach i tam piją wódkę, palą papiez pozostawiania ich
n ikają
rosy i .manifestują pogardę dla pos amopas. I tak właśnie zrozuoczekiwać
Możemy jednak
rządku .
moje intencje więk
miała
źe wprowadzi
od Rady Narodowej,
zwłasz
szość Czytelników przepisy ograniczaJace
odpowiednie
nowych
mieszkańców
cza
„swobody obywatelskie" w tej mieosiedli - przesyłając mi porze.
dziękowanie za podjęcie tego
nom wstęp wzbroniony". Należy ka(art. 143). W razie popełnienia wy· rać właścicieli wypuszczają,cych psy
te.matu.
Jest w tym wszystkim jednak coś
kroozenia można orzec obowiązek zaponurego: coraz więcej dziedzin nawyrządzonej
luzem. Wałęsają, się biedne po ulicy,
równowartości
płaty
Czytelnicy przeW innych listach
będąc
niekiedy zmarznięte,
szego życia uj.rnuje się w zakazy, nagłodne,
szkody albo obowiązek przywrócenia
pomiędzy
por ównania
prowadzają
zagrożenia karne.
ludzkiego okrucieństwa.
kazy, ostrzeżenia,
przykładem
do stanu poprzedniego.
winne są
który.rn
nieporządka.tni,
Pani Janiszewska pisze: ;;za granicą
„Kto na terenach
§ 1 art. 144:
Niepokoi mnie jedno w tym wszypsy a niechlujstwem powszechny.rn,
byłam i tam o psy ludzie się bardzo
przeznaczonych do użytku publiczne- '
wiemy jak będzie karany
które zawdzięcza.my ludziom. Pisze
stkim:
chodzą po trawie i leż
troszczą lub uszkadza roślinność
go niszczy
pani dr R. G. (nazwisko i adres do
„pieski świat", a co z „ludzkim"?
na trawie, al'i' tam jest trochę wy ·
lub zieleniec,
albo depcze trawnik
kiedy
dowiedzieć,
się
Chciałabym
wiadomości redakcji),
sza kultura niż u nas" ...
lub też dopuSl'x:za do niszczenia ich
przespaceruję się po czysto zamiecioznajdujące się pod
przez zwierzęta
wiatr
że
obawy,
bez
Właśnie o kulturę chodzi, chociaż
nych ulicach,
„Od momentu przeczytania felietopo!!!.ega karze
jego nadzorem
dmuchnie mi w twarz brudnymi panie jestem pewna, że jej wykładni
nu ogarnęła mnie obsesja: wchod~ę
grzywny do 2 tys. złotych albo karze
pierami i źe przejdę spokojnie koło
kiem jest jedynie pozostawienie niedo swojego domu i patrzę - w kj\cte
nagany".
kiosku li piwem nie nagabywana
ograniczonej wolności psom. W więk
bramy nasiusiał jakiś pijak, na klatzalub
zanieczyszcza
„Kto
145:
Art.
kiedy w
przez oślinionych pijaków,
szości państw ąie widać napisów w
ce schodowej, po niedawnej sjeście
śmieca miejsce dostępne dla publicz·
rodzaju: ,,nie nisrezyć zieleni", 1„nie
towarzyskiej złotej młodzieży lei.I\ bramie chuligan nie podstawi mi no·
ulicę,
drogę,
szczególności
w
a
ności,
„nie śmiecić" i
gi, a milusińskiego będę mogła skardeptać trawników",
niedopałki papierosów i brudne pazieleniec
lub
trawnik
ogród,
plac,
luklatki schodowej,
przypominać
cić 11a niszczenie
nie ma potrzeby
pierki. Nie mówię już o malunka?h
zł,
1000
do
grzywny
karze
podlega
Właśnie,
naszego wspólnego dobra.
dziom o konieczności utrzymywania
na ścianach świeżo po remoncie.
nagany".
karze
albo
łys.
2
kiedy? Myślę, źe wtedy, kiedy
niechlujstwa
naszego
porządku. U nas walka z ni~hluj
Przykładów
A teraz coś dla dozorców:
złotych kary zapłaci takie pijak. za
administrastwem przybiera formy
można by cytować bardzo dużo. Na
głosi:
Wykroczeń
Kodeksu
117
Art.
parku,
ezy
bramy,
zanieczyszc:c&nie
tym sposobem
Może
cyjno-karne.
rogu ul. Północnej i parku tzw. „śle
utrzymania
obowiązek
mając
„Kto
niedopilla
chuligana
małego
mama
dokoła
a
dojdziemy do wytworzenia najprostdzia", stoi budka z piwem,
czystości i porządku w obrębie nienowanie d:riecka, dozorca za brak po11.iej cały wianuszek pijaków (też poszych nawyków kulturalnych?
Na zdjęciu: piękny fajansowy
ruchomości nie wykonuje swoich orządku na chodniku. I czy to gwarzą,dnie brudnych). Coraz odrywa się
dzban z Włocławka.
do
się
nam,
stosuje
TAllNOWSKA
n.ie
lub
Karny
ZOFJ.A
Kodeks
bowiązków
Nowy
rantuje
jeszw
pędzi
i
figurka
zapluta
Jak&ś
CAF - G111
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tuacją,

często

motliwe Wy•
przyznaniu jednorazowo dodatkowych środków, bądż _ jak to miało
miejsce W wypadku wczas6 w,
czy kolonii, nadaniu naszym
pierwszeństwa.
potrzebom Teraz czas już na 'Pr ze m y•
łącznie

dzięki

•
•
Prawo 1• zyc1e

w,-

świat „pieski" I... ludzki
•

laians
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Plenum DK FJN Śródmieście

m
·
ru
l
cen'
dzk1·e
.
Wnika Io
I

WCZORAJ POD PRZEWODNICTWEM A. JAKLICZA ODDZIELNICOWEGO
BYLO SIĘ PLENARNE l'OSIEDZENIE
KOMITETU FJN LODZ-SRODMIESCIE, POSWil';CONE OMt}SRO'O·
DZIELNICY
WIENIU ROZWOJU MODERNIZACJI
MIEJSKIEJ W LATACH 1971-75.

nych, zwłaszcza na trasie wschód
. -' 2lach9d.

ulic przeblegają wszystkie L:asy komunlkacjl mleJ~kiej,

wicza - Z iele>na na odcinku od
Slenkiewlcza ' do Al. KościU5'lkl
od K ilińskieg o <lo
i Główna
Wyma.ga to poważ
Ta,rgowej.
nych wybu· rz.eń, a n ie ma 1Ch
w plan ie na re>k bieżący. Trudno wl~c liczyć na zakończenie
5-la t=e.
bleż.
robót w
wcn
północ
Układ komunikacyjny
- poludnle Jest bardziej spr a wny, a przebudowa trasy ut. Zachodniej i Al. Kościuszki znacznie zaawansowana. Jednakże
d opiero w tym roku projekta nniezwykle
trasę
Ci ok!'OOU!i
wa:imego przebicia Al. Kośc ,u
któ rego
szki do Wólczań!łkiej.
realizacja pe>wlnna być rozp._,.
cz~ta jak najszYJbclej. Do tel(o
Jednak konieczna Jest likw idacja odlewn I ZM Im. Strzelczyka. Modernizacja trasy półn oc
jeszcze na
p ołudnie czeka
Ostatec2lne sprecywwanie.

rzY'gniatająca

P

większość

683 ha pe>wierzchnl dzlelnlzajmuje
cy sródmlejskiej
stara poka.pltaaistyoezna ~a
budowa; chaotyc2mle Usytu·owane domy mieszkalne,
placówki oowlatowofa.bryikl,
kulturalne i socjalne. Ani Jede11 z 300 zakładów przemysło
wych nie jest oddz.lelony •trefi\
Nat~żcnie

ochronną.

hałasu

Dla częśc iowej poprawy priedo roku 1975 miała
lotowośc i.
poszi>rz.ona trasa Narutobyć

W m ln lo nym 10-leclu nie•
mal wyłącznie ogran l.:zon o się
e>clirony i.stnieJących bUdo
częściowo je
dy1nków l tyHro
modemizowa.no. Remontam i kap ltalnyml objęto połowę obl„knatomiast
Intensywniej
tów.
nawierzchnie
mode„nlzowano
wodosie~
uzupełniano
ulic l
0

w

wielu punktach przekracza :loPni>mysl
normy.
puszczalne
znaclne
"emltu.je w powie-trze
ilości pyłów i gazów, a zwu• ta zs:budowa U•n lemożllwla naprzewietrzenie. W rejoleżyte
. nie Dwo!'Ca Fabrycznego rocznie spada 3 tys. ton pyłu na
klle>m etr kw. z ogólnej liczby
budynków mleszkalny~h poonad
wybudowana
:oostala
p olowa
W złym
rokiem 1900.
p rzed
technic:z,nym znajduje
sta·nie
bli.sko 24 prnc. wszystkt·ch
się
dornów, prawie polowa zakła
dów gastronomicznych i pual~
oraz wicie
µslu.gowy·ch
tów
sklepów. Po wyburzeniach je:lsię
rozpa. dają
domów
nych
konstru·kcja
gdY'ż
,Przylegle,
budynków jest „oszczęd.nościry
wa·', częsbo bez odpo.wlednoch
Sródmieściu
W
fundamentów.
m ieszka blisko 130 tys , obywateli. Sre<inio przypada 19.3 ty~.
osób na kilometr kw„ a w rejonie Pl. Wotnoścl 30 tys. osób,
co ji>st re!rn:·dem. W Sródm\,,.
pracuje więcej ludzi niż
ściu
Przez gęstą sieć
tu mieszka.

kanalizacyjną, clepło\\'
Znacznie pogazową.

ciągową,
nlczą I

prawiono

ulic.

ohvletlenle

Od r oku 1967 podjęto próby
przebudowy Sródmleśc la . PowTeatr Wielki, rozbudowano
zbudowa.no gmacl1y
Operetkę ,
wytszY'ch uczelni, kilka b tu.rowców. rozpoczęto budowę osiedla
przy ul. Matejki. Nie wybud 1wa.nó jedna.k w tym okresie ani
placówki slu·żby zdrojednej
wia, przedszkola. żłobka, a od
10 lat a.n\ jednej szkoły.

stał

Dopiero
przyjęte

w

kierunki
raporcie

działania

Komt~jl

wszystko to zwiększa koszty i
powoduje dalsze kompJi.kacje.
ktOrego fragmenty
Referat,
wykorz:,.'Sta.l\śmy wyżej. wywola l
Warto dooźywlooą dyskusję,
i
rozwoju
że problemy
dać.
śród
dzielnicy
m odernizacji
~a
ze>staną
miejskiej podjęte
posieplena.mym
na.jbllższym
d zen iu KD PZPR. Ma ono ~a
cząć się od !limu Uu·strujące~o
tempo buoowni.ctwa w centrum
(Kas.)
naszego m\a,sta.

trzeba wyw 16 zakła
dach · 1 spót<lzielntacti. Nalet4 loby te.ż jak najsZ~'bciej us•.alić . . któ.r e zakłady me>gą bu d')wać swe nowe obiekty w cer1t1·um, jak na przi·klad „Tf!l!mt\Ciekawa Jest propo zyo,1a
na"
D zie Przem ysłu
Zjednoc zenia
Por\czol!zn lczego
. wlarskiego l
Sródm iedotycząca budowy w
zakładów koń!ek
śclu dowóch
cjonowanla dzia111i.n,

0

lokator

15-tysięczny
,,LOKATORA''

gdyż

że

Ośrodelc

Uwapo, rodzice!

sobie

za

g~~fi~:~azj~i;~~~~:?e:~r;~~;:~i<:j:::ne::_

Razem

centrum
łódzk ie
o
obecnie w n lez.wyk!e
dlatego nie mowa~ną fazę i
na wszelsobie pozwolić
żna
ni~
kiego ' rodzaju „poślizgi",
dec~'Zje,

stawia

ku sekcji, z których lcaiźda wytyczyta1 sobie wtas.ny progrann dzlalamia.
Tadc więc sekcja tradycji lódzkicllt (prowadzona przez
Zd.zislla>Wa Konickiego) orgmnizuje wyc#eczki po mieście, odczyty na temat prze:szzo.ści naszego 11ii<l.sta i troszczy się
Jej z·cis!wJą jest zorganizowanie
o stan jego zabytków,
w z.oon zja•zdu Wl<'aorzystw regiona•J:nych, a w zwlqzku ze
zbllżającyrn się 550-leciem powsta.nia. Lodzi wystąpił.a z projektem zorgan!rowmnia spec]a!nych. „ Dni Lodzi". Ona też
pr;zypambna, u niezmiennie ~tua./.łta jest w Lodzi sprawa
zblldowron ia. skaonsenu i~p.
z kolei sekc}<l sizkolna, które; przewodni.Czy mgr Ja.n tna
Geme!, znala.zla różnorodne torony, ażeby zainteresować
m!odzl~ zarówno przesztośc lą Lodzi jak i przy;;ztośc i ą rozbudowującego się miasta. Jej za,s!1igą jest też konselvweontne orgaonizowa•nie na ten temat odczytów, konkursów, wysta.w spotkań. Ota.cza ona 1·ówroież opieką m i ejsca pamięci
imprezy
montu,je
mieście,
po
roz1)roszone
narodowe,!
tu.nwwe itd.

Walka
wchodzi

przemyślane

To~:a=.r=zy=s=ewo==P=r=z=yj=ac=i=ó=!:::;;

w na.s.zym mieScie
zi, zgod\nie ze swoim srotutepn.,

UJ1.airone

łości.

pro dukcję

gasić

in. rozwląz.a
komu ni kacyJ-

to m.
problemów

Dotyćzy

trudności

nadrobić · zalegorganizacyjne,
loścl i nLe do.puśc ić do powst'lz.ag·rozlć
n ia sytuacj i mogącej
pla.nO'Wi. przebudowy jako ca-

„Telimen~"·

starą

wyburzyć

K omisja usta.lita,

wyistępujące

ciężyć

powLnna
Zgo~nle z ra.portem
reko.nstrukcja śród·
na stąpić
m iejs k iego pt'Zemys!u, W latach
1971-7S powinno zakończyć •lfł
budow'l nowych siedzib dla ZaPróchnika I im.
im.
kładów
do roku 1971
a
Fornalskiej,

ujmując
Partyjno - Rządowej
sprawę komplEoksowo •twarzają
szansę uzyskania pełnego efektu, powstania centrum godnerozwijającego
go dynamicznie
się miasta.

nla

inwestycji
z najwatnLejszych
m lej&kich realizowana od kilku
lat nie będzie za•kończona w lej
5-latce.
istnieje k'J·
W śródmieściu
na szerozwinięcia
n iec:oność
roką skalę budownictwa m le&zkan \owego. w pia.nie do roku
1975 przewiduje się wybudowanie praiwle S tys. lzb. Jest to
trudne zadanle, a ot>ecny stan
n ie jest
21aawanse>wania prac
zadowalający i potrzeba bę.dz : e
petnej mobilizacji by przez .vy-

p

t.o.dzi przyjaciele
- Od 10 lmt szctególnie ożywioną dztataLn.ość prowadzi Klub
Tea.iru, którego mózgiem i serce1n jest mgr
Mil.ośników
Kirysty.na Bobrowska. Ba,„dzo też populawne stały się w nauym mieście p1)0W'adz()ne ,przez nią a kcje, więc : spotlcania
z ZUodżml te.Qotru, odcryt1r. wy.stawy. Niez.wylc!e pożytecz·ny
jes·t e>pl'a•oowmny przez K!iib wspól·nie z Katedrą Teorii Ltprzez prof. dr Stefaonię Skwb.ortera.tt~ry · UL prowadzoną
c:ykl w11/«adów poświęconych problemom teaotru
czyliską.
XX wle.lc1i, prz!J czy.m prelegent'll.m; są tu wybitni pracoownlcy naukoU>! f[L. Z jego inicjatywy ufundowaono w swotm
cza•si e Srebrną · z.ódkę nad awaną rokrocznie z okazji Mię
najlepszemu przedstatol<mllt
Teatru
d?Jfnarod<>U>e!'/O 1 Dnia
lód::ktemu. Wydał on również ostatnio kilka okazyjnych
dru,ków (plaoka•ty, ,;200 lat sce.ny", „50 laot historii teatru
lódzl,iego").
Natmn iast Sekcja Lodzt Ws.pólczesnej orgmnizuje m. J:n.
dy!o'ku.sje z arch itekta.ml I u.rba11.istami na tema.t przebudowy 11a•zego m ia-sta. a Kl.ub Miłośników Muzyki orqa.nizuje
kameraJn e koncerty, sp0t•k ani·a z wyb!f.nymi muzylcologa0

mi.

277-50,
inform u ie

TPZ..

którego

wiąwl

również

prezesem jest red. se.rgi 1M? K!acrke>w, naowocne kontakty z innymi towarzystwami

reg iona l nymi.
Jutro, w nle<f<lelę, o godz. 10 w sali obrad PrezJl{llum
'ltN m. U>dzi (P iot rkowska 104) odbędzie się wal.ne zebranie ctlonków TPL potączone ze z!oźentem spra.wozda.ni'a
oraz wyborem 11ow)llOh ~adz. Sympatycy mile widzia.ni.
0 0

Zgodnie .z fyczeniaml- rodziców szukających odpowiedzi na
liczne pyiania związane z zaZyczymy pomyślnych obradl
pisami do szkól ponadpodstaM. J.
warunkami przyjęć
wowych,
itp. - Kuratorium zmieniło dawny numer swojego specjalne··--··
go punktu . informacyjnego. Obecnie zamiast przez centralę
w 'llwiązku z remontem „Eu- nabycia u kierownika lokalu.
dzwonić można po Informacje
Dodajmy, że cena ta jest tylko
abonamentowe
obiady
ropy"
na nr bezpośredni: 277-5P lub
skalkulowana za
wylącz,nie
i
(15 z.!) sprzedawane będą obecuzyskać je osobiście w Kuratosam obiad bez. dodatku za obnie w restauracji „SródmiejII
lOł,
Piotrkowska
rlum (j. kr.)
slugę,
ska", Karty abonamentowe do
piętro, pokóJ nr 229.
11111111f111IIII11I1111IliIł11111111111fllIIIIli11 Uil Il I I I I 11IU11 I Ił I I I t I U I I 11Iłł1IłIłłli111IIIII11fliItt11111 I f'

Handlowo-Usługo\\'y

„Centrum" pozostaje nadal w
sterze ba r dzo ogólnych )conce;pIstnie;e
u.rba.nisty'Cznych.
cji
n · ebezpiecz.e.ri.s-two, że ta jedna

---- ---

'

---

Obiady abonamentowe w „Sródmieiskieiu

Powała

z Taczewa

zaprasza •.• ·
,..przed

Dwa lata temu RSM „Lokator" uroczyścle przekazywała klucze
m.ieszRania wybudowanego po wojnie .
dziesięciotysięcznego
Wczoraj w wieżowcu nr 217 na. Żubat'dz1u prży tJl. Wrześnleńsklej
65 odbyła się kolejna tego typu uroczystość. Prezes S. Bortkiewicz
wręczy! klucze do M-3 piętnastotysięcznemu już 1okatorowi tej najstar$zej w Lodzi spółdzielni. Jest nim inż. Andrzej Krysiak - praćownlk Biura Projektów Przerńys~u Włókienniczego. W milej tej
uroczystości uczestnlczyll m. In. przewodniczący Prezydium DRN
J. surinacki, przew. zo CZSBM - cz. Gląbski, a tal(że
Bałuty przedstawiciel przedsiębiorstwa, które dom budowało - LPBM nr 3.
Plętnastotysięczny lokator oprócz kluczy otrzymał także od swojej
spółdzielni w prezencie wmontowane meble kuchenne.
Lokatorem nr U.999 jest p. A. Mura.w>śka pracownik Spółdzielni
Pracy „Renoma", 15.001 - p. M. Sowińska · (pracownik: ZPP „Zenit"). Obu paniom spółdzielnią ofiarowała. bony towarowe po
(AP)
1000 z!.
Foto A. WaCh

do

1-majowe znaczki
z

się
zbUżającego
okazji
PUPlK
1-majowego
„Ruch" wydało sześć znaczków.
Wyk0<nane w metalu o oryginaln ych kompozycjach plastycznych polączyly 1 Maja z barwświęta

~

akie przygotowania poczyniono jut do
tegorocznej akcji kolonijnej? Ile lódzk ich dzieci będzie mogło wyjechać tego lata na kolonie i obozy? - oto zasadnicze pytania Jakie postawiliśmy w Kuratorlum Okręgu Szkolnego m. Lodzi, które jest
koordynatorem akcji wypoczynku letniego natej akcji mamy
Eizieci. Fundato-rów
szych
w Lodzi dwóch: władze oświato;we i zakłady
pracy - od ich zasobów finansowych i starań zależy jak wiele łódzkiej młodzieży bę-

~

2

~

2

Ili
lnformacta tele!onlcina
Strat Potarna oa, 666-U, S9S·n
499-80, 251•11
09
Pogotowie Ratunkowe
Ol
Po1otowie MO

TEATRY

teusz~•

l\1ALA SALA - godz. 20 „ortary obowią•zku"
JARACZA - godz. 15 „Ania z
g. li
Wzgóna",
Z ielon.e.go
,.Hamlet"
nieczynna
SCENA
MALA
TEATR 7.15 ...;. g<l1:1z.. 19.15 "Trę
.d.owata'!

soła

złotego

w sprzedaży
miejscowych zakładów, instytucji, przedsiębiorstw, organlzacH politycrnych i społecznych.
Cena jeclltlego wacz.ka wynosi
(r)
2,80 z.I.

~"""""'~""i!!I

województwa lódzktego. Zakłady pracy z naszi>go miasta organizujące kolooie i obozy
dla dzieci swoich pracownUców poinformowawysłania 37 tys.
ly na razie o możliwości
bowiem
na razie Powiada.my osób.
w roku ubiegłym na koLonie i obozy zakladowe wyjechało o-kolo 43 tys. dzleci, co każe
przypuszczać, te nie w&ystkie zakłady przyśtą.plly już na dobre do przygotowania akcji
kolooijnej. Kuratorium przewiduje jednak, że
w sumie ipowlin1110 wyjechać oz ~odzi na ko-
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mogło odpocząć

poza

murami

miasta.

L icz.ba potencjalnych kandydatów do wyJazdów &ięga około 117 tY$. wliczp,jąc w to
uczniów wszystkich klas szkól podstawowych
i średnich (•z wyjątkiem klas ' ma~u.ralnych).
Jak wygląda pierwsza przymiarka do tych
po.trze·b? Okazuje slę, te władze oświatowe
pla.nują w tym roku wy.slamle na kol0onie
i o·bozy ookolo 34 tys. dzieci, a więc o 3;500
Zwoększem ie
więcej niż w roku ubiegłym.
ilości mleJsc udało się uzyiskać poprzez organizację rozmai.t ych obozów typu sportowego
i wyk0orzystanie 111a ten cel i ntema.tów i wlielu placówek szk()\nych - gló\vnie na terenie

dzieci. Będzie to
więcej niż ubiegłego lata, ale i tak nie zaspokol w pelnl istnleJących potrzeb. Wszystkich
kto.potów 'llWiązanych z rozszerzeniem akcji
kolo.nijnej nie · załatwią prowadmne obetmie
ka.pitalne rem9111ty i poprawę. standardu wy· po- ~azenia wielu placówek. DOtychczas uży\'\'arne <>bieklty pękają_ po prostu w , szwach.
Nlezbędn~ Jesf włęc '\\>ybude>wa.nie w naJbllżs·zym czrusle kUku dllżych obiek.tów k<>lonljnych, m'OIŻHwyc-h do wy.k <>rzysta.nla zarówno
latem jruk I zimą, a także włożenie znaczn.le
więcej stał"llń w o-rga.n<izowan.le akcji kołoniJ·
nej ze strony łódzkich zakładów pracy.
(!li)
lonie t obo,zy

około

76 tys.
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17.30

;,Rycerz

słońca"

(Narutc>wicui
FILHARMONIA
20) godz. lJl.30 Koncert symfon iczny - ork. PFL muzyki
Abonament A 21.
węgierskiej
Sandur
Ja.nos
D yirygent Ga·briclla
(Węgry) . Solistka fortepia,n (Węgry).
Torma B. Bartok W progra.m ie:
Obrazki węgierskie. Fr. List!
- Danse macabre. Z. Kodaly
orkiestrę
na
Wa,riacje
(1938).
MUZEA
SZTUKI (ul. Wlęckow1k1e10 SS)
godz. 9-15
REWOLU•
RUCHU
HISTORII
CYJNEGO (ul. Gdańska 13)
nloeczyn.ne
WLOKIENNICTW A
HISTORII
(Piotrkowska 282) godz. 10-17"
ETNO·
I
ARCHEOLOGICZNE
GRAFICZNE (Ph Woińoścl 14)
godz. 10-.15
EWOLUCJONIZMU (Pa.rk Sienkiewicza) godz. 10-17

~

~
2
§
2

„Przygody misia
ZACR„TA Yo&I" od lat 1 <USA\ l!odt
10, U, H. ta „Slonecznlkl" od
la.t 1ł (wł.) godz. 18, 20.lS
SEANSE NOCNE
sza)~
.,Pamiętnhlc
BALTYK nej go&poó.yni" (USA) godz.
20, 22
w
„Orzeł
MUZA klatce"
godz. 22
(USA~jug.)
POKOJ - „Mayerlimg" (franc .)
godz. ~!.30
;,Koniokrady••
WOLNOSC
(USA) godz.. 22

* * *

1 MAJA -

„Kobieta kot" Od
lat 16 (jap.) godz. 15.30, 17.45
20
„Pociągi pod &peSTUDIO cjalnym nadzorem" od lat 18
(czech.) godz. 17, 19.30
TATltY - Po:ilegna.nie z. filmem
Morri.svllle" od
z
„Up iór
lat 14 (czech.) godz. 10, 12. Ił
godr..
Baj-ki „Maly artysta"
16, 17. Pożegnan ie z filmem

maskara.da"

PINOKIO

l.ODZKIE ZOO
ozynne w go.ctz. 11-19
CZY'llna do go-Oz. 18)

(kasa

czynna

godi.

PALMIARNIA 10-17

dzie

„Biało-wlo

sa"

POWSZECHNY - godz. li „Oj·
19.15
gcdz,
ciec k rólowej",
.,Perla"
godz. 19.l5 „PromeNOWY -

IPierwsza przymiarka do kolonijnych planówI
~

godz. 19

WIELKI -

OPERETKA - godz. 11 „Kaper
królewski" (od lat 18).
godz.. 17.30 11\VeARLEKIN -

nymi flagami lub kwiatami o
barwach narodowych . Jak in·
formuje łódzka dyrekcja „Ru~
chu", wszystkie podległe jej
iloścla.mi
dysponują
placówki
potrzeb
clla
w;ystarczającymi

J

2~

już

W AZNE TELEFONY

4\a t<>umee do
Finlandii, 15 bm. (niedziela) o
godz. 19.00 w Klubie „Kleks" na
osiedlu Lumumby, studen1>kie
„&mg•Ba'nd"
Piosenki
St\l!dl.tJ
im. Powaty z Taczewa prezentuje 4-godzlnny program zatytułowany „Specjalnie dla Was''.
w nim światowe
się
Znajdą
przeboje muzyki „pop", m ini
studencpiosenkarzy
redtale
kich, polski folklor muzycwy,
Tango Love Story (program kabaretowy, ale do tańca) l „Sny"
program blu~owy.
Bilety do nabycia codziennie
w Komis.il Kultury RO ZSP
Piotrkowska 77,
Wł'J~llem

KIN A

IJALTYK - „Zwaric>wany weekend" od la.I 11 (franc.) eodz..

IL IL

1~

ll lL W

LUTNIA - „ChatlY" (USA) od
godz. 10, · 12.15, lł.~o.
lat H,
16.45, l9
P'O LONIA - hleciynne
WISLA - „Zarata" od lat 'I
cpo!.) godz. 10, 12.15, !UO, '1,
19.30
;.Kochanka
WLOKNIARZ
buntownika" od la.t 18 (wl.)
godz, IO. 12.30. 15. 17.30. 20
WOLNOSC - „Rzetn(k" od lat
18 (tra.nc.) godr.. IO, 12.30. 15,
17.30, 20

eo

GDZIE

HIED~.
,,Kobieta Jest kobietą" qd !at
(framc .) godz. 18, 20
ł8
„Wilcze echa" Od
CZAJKA „ wJ.,·lat li (poi.) godz. 16
zwolenle" (.radz .) od lat tł,
godz. 18
DKM - „Agent nr 1" (poi.) od
lat 14. godz.. 16. 18. 20
„Testament InKOLEJARZ ków" (butg.) od lat 11, godz.
17, 19
„Poskromienie złośniI.OK godz..
cy" (USA) od lat 14,
19.45
17.15,
14.30.
„P lppi" od lat l
ADRIA godz. 10, 12, 14
(szwedzki)
„ Matka Joanna od Anlolów'•
od lat 16 (poi.) godz. 16, 18, 20
GDYNIA - nieczynne
ponteHALKA - „Nie lubię
dzlatku" od lat li (pol.) godz.
15.30. 17 45. 20
.,Ho nor
MLODA GWARDIA sa.mu•raja" od lat 18 (jap.) g,
10. 12.1~. 14.30, 17, 19.30
MUZA - „Cromwell" od lat 14
(ang.) gooz.· 16, 19
gość" od
„Kłopotliwy
OKA lat 11 (poi.) godz. 12, 14, 16
„Strzały o zmierzchu" (USA)
od lat 16, godz. 10. 20
POLESIE - „Człowiek z Hongkongu" (fr.) od lat 14. eodz.
17, 19

POPULARNE - „Przywilej'' cd
lat 16 (a.ng.) godz. 16.45, \ 9
„Zlol a
PRZEDWlOSNlE
wdówka" (fr.) od lat 16, godz.
11, 13.15, 15.30, 17.45, 20
kapitana
„Hajducy
POKOJ Angela" od lat 14 (rum .) g.
15.30, 17.30 „ G ott mit uns" c d
lat 16 (jug.~ wt.) godz. 19.30
PIONIER - „Krzyzacy" oo •at
„Damski
11 (pol.) godz. 10
gang" od lat 16 (ang.) godz..
13.15. 15.30, 17.45, 20
REKORD - ,,Mózg" od lat 1ł
(franc.) godz. 9.45, 11.45. 14,
16.15 „Zabijcie cza,r ną owcę"
od lat 16 (poi.) godz. 18.15, 20
ROMA - „Spa.rtakus" od lat 16
(USA) godz. Il, 14.30, 18.15
„Przygody T0omka,
SOJUSZ Sa.wyera" od lat 11 (rum.) g,
17 „Perla w koron.ie" od lat
14 (poi.) godz. 19
„Brylanty pani ZuSTOKI zy" od lat 16 (poi.) godz.. 16 1
18, 20
STYLOWY - nieczynne
,.Ryszard Lwie Serce
SWIT i krzyżov;cy" od la.t 14 (USA)
godz. 10, 12.30, 15, 17.30 „Mś~.
od
ciel z Przeklętej Góry"
lat 16 (jug.) godz. 20
DYZURY APTEK
Przybyszewsk iego 41, Sporna,
83. Piotrkowska \93, Gdańska 93,
Narutowicza 6, Dąbrowsk iego 89,
Wielkopolska 53a, Obr. Stalingradu 15.
DYZURY SZPITALI

I Klinika Pol.-Gln. AM - ul,
dtlłl·
Curte-Sklodowsklej 15 nica Górna.
II Klinika Poł.•Gin. Al\I - ul.
Sterlinga 13 - z dzl elnlcy Sródm ieście poradn ie „K" ul. No·
wotki 60 i Kopclńsklego 32.
ul. Fornal•
Klinll<<r WAM Poles ie
dzielnica
skiej 37
Sródmleście
oraz z dzielnicy
poradnie „K" ul. Piotrkowska
107 I Piotrkowska 269.
ul.
Szpital im. H. Wolt dzielnl~a
Lagiewnicka 34/36
Bałuty,

Szpital Im. H. Jordana - ul.
dzleln!~a
Przyrodnicza 7/9
Widzew.
Szpital
Chirurgia ogólna
lm. Pasteura (Wigury 19)
Chlrurgia urazowa - Szpital
(DrewnowRadl ińskieg o
1m
ska 75)
Szpital !m.
Laryngologia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Im,
Szpital
Okulistyka
Jonschera (M!llo·nowa 14)
Chirurgia I laryngologia dzieSzpital im. Korczaka
cięca (Armil Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital tm. Barlickiego (Kop.
ciń5klego 22).
Toksykologia - Instytut Me•
dycyny Pracy (Teresy 8).
NOCNA
N~na

POMOC

LEKARSKA

pomoc lekarska stacJI
Pogotowia Ratunkowego przy
ul, sien.ki.ewlcz;a, 137, tel, 666-i&

+
GALANTERIĘ WŁOKIENNICZĄ

SOBOTA, 11

· ,

lO.OO Wlad.

Zaopatrzenie

z Wojewódzkiej Hurtowni
Tekstylnej.

"'

ho.len de"· „WARTBURGA de Luxe
'l'BUSKAWKI
rs.kie, s.a<dz04Ile Wiosną o-, 353" - - sprzed.Mn. Buczł652 g
m. 1
wocu1ą do mrozów ł z.I, ka. X.
OGŁOSZENIA
k ·
bu1gairskie 15 WYNAJMUJĘ
wiinOirośle
. z~az po o
wy~ylam pocz;tą z.l
1 je. w S2:Wa!ca:n1 i{a~zub· · s<ka, p oz.na ń o se
GOSPODARSTWO 9 5 ha. DOMEK dwurodz.J.nny z B rzezm
stain do~ 0<gródkiem
na. JuJia.no- dle P lewts.ka1 Ląko'wa 95 sk1ej nad Jez.1orem, przy
:iabudowa1nia.
Pobłocka ,
Zo.fi@.
le~Le.
połowę
W'zględnie
bry, ilnwenta.rz żywy i wie
,,Vcl>lkswa.gena Ka.rbuzy, uł. Dwocce>wa• 5
Wiadomość: CZĘSCI
ma;r~wy,
blisko sprzedam.
sad
zespr
nowe
l2.(\0"
11prz.edam. - Jan Gdańska. 35, m. 5, Ma.t·ia
domu
4399 g WYNAJMU.JĘ za.raz poko4356 g da.m . Tel. 504-ł9
Puszka111z, Ochla. 84, k . Zen, tel. 259-76
315.! k
je. Informacji udziela K
Ziel04Ilej Góry
SPRZEDAM
nowy mu- „VOLKSWAGENA"
sil- Ka.role-wski,
Sopot, ul.
gie! elektrY'Czno..,gaMWY. nik 34.,PS z gwa.ra.ncj ą,, Ma,j·k-owi;.kiego 2A
29ł8 k
Wro- gla'1lurę sz\fed2lką s.przed<imki Kaizimierz !."lorek,
2
SP~EDAM
ł
P<>la·rna
eta.w,
g
43JO
508~0
dam.
I
k
3039
pa.kój
KONS~ANTYNOW
mu.rawa.ne po 2 pokoje
w blolta-ch ,
z kuchnią
z ku.chlnią w miejscowo- OWCZARKI alzackie, pepom.1 eszczenia za.mieinię na. podobne w
MAM
lici nadmot"Skiej (Ste~na). kińcz;•ki sprzedam. wczasowe
Wlaoyslawe
go:iz.
3~5-52,
Tel.
Lodi:i.
:Możliwość kupna parceli Traktorowa 1'17
g w owie
454ł
4355 il
8 pokoi 26-31 11-13, 17-20
na wlS1S>ność, ba.rdzo dom,
!OO
stołówki
osób. Do
goone wąrunki. Wartość
a.grel!at do m0<rza !OO m. Wikto- SPOLDZIELCZS 2 poko90 ws. Wia.domość: Mi- U$ZKODZONY
żuba.rdt,
koladezY'k, S0cpot, ul. Ar- lodówki $Prężarikov,rej ku ria I)a'WidO<Wicz;, Wlady- je 58 m kw.
I
więks?.e.
R a.ck
o
za.mienię · n&
sł
4354
29 53 k p i ę. 586-55
chttektów 1 „c 1:
Te>l. 551-80, po 17 4378 I

DROBNE
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usługi dla ludności w zakresie specjalizacji
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Bli~szych informacji udziela Zarząd Sp-ni Pracy

wy•najęc1a.
15/17 Ullł &

d<>

Pnes~rz.en.na

I

dwupoltoMIESZKANIE
j<YWe, kuchnia1 WYilodY,
na ro1Zkla<1owe
zamienię
ewent. trz.Y'Pod<:O-jowe. ł33ł '
431-10
KOSZALIN - p·okój, k"..1częściowe wycbnia. gody, zamienię na poKój
Wiadow Pa•bi..allli.ca.ch.
m-ość: Koszałiln, ul. Zwycięstwa 175, Helena Adul4339 g
czyk

•

NaprawY gwarancyjne i pozagwarancyjne
taksometrów samochodowych typu „Poltax"
• Naprawy pozagwarancyjne taksometrów
samochodowych typu „Poltax"
• Instalowanie w samochodach taksometrów
powierzonych i własnych typu „Poltax"
i „Poltax-2" oraz wszelkie zmiany układu
mechanicznego,
Zamówienia przyjmuje punkt usługowy -Sp-ni nr 5
w lodzi, ul. Kilińskiego 12, tel. 381-93.

DWA pokoje, kuchnia sta·re budowni74 m śródmieście,
ctwo
wszystkie wygody (c.o.)
za.mienię na dwa, ra.zy po
po.ke>jU Z kU·Chinią W'YiO·
dy lu•b części<iwe. Oterty
Prasa, Piotńtow
„~311"
ska 96
POKO.J

:

branżowej:

! •. Mechanik",

•

bezazie.me mał
poszukuje pokoju 1u•b mleszka.nia sa.m ona okres 1,5
dzie.lnego
roku. Of6!"ty „4369" P r as&, Pietnkowska 96

MLODE
żeństwo

pokoje,
2
BALUTY kuchnia. - bloki ...:.. 49 m
kw. - roz.klad<>We, I p „
bloz.a.mienię na. M--4 ki 2- lub ~-<pokojowe T!Jtowa,
Ronda
blisko
„480"
Oferty
Górna,
Prasa„ Piotr~owską 36

ul. Jaracza 14, tel. 244-52, 228-12.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OKAZJA
ZAKUP MEBLI

Z IMPORTU
NA WARUNKACH

MATEMA~YKA

dl>ainej mfodz.idY
podstaw<>wych

RATALNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLU MEBLAMI W 1-0DZI
UPRZEJMIE INFORMUJE, ZE:

pomąsa

tel. 543·Z4
NIEMIECKI Lewa•ndoW1Ski

tel. 339·4!>,
ł383 &

MATEMATYKA 20 z.l za
go<iz.illlę Piobokowska. łl-4
Mroczko w&~.
stu.aent
3'839 I!
ilOd~. 17-18

RATALNĄ SPRZEDAŻĄ ZOSTAŁ OBJĘTY

SZEROKI ASORTYMENT MEBLI
sprowadzanych ze Związku Radzieckiego, NRD, Wułer,
RQmunH. Bułgarii oraz wszyątkich mebli produkc:Ji krajo·
wej. Jedynie meble importowane z Jugosławii sprzedawane
są. jak dotychczas, za gotówkę.

za.n1eaz;icól

Ru<li:ińs.kr..
ł367 li

nauiezyicie~k&

WOJEWODZKIE

DOM MEBLOWY „D O M U S"

niemiecki,
FRANCUSKI,
Głowacki , tel.
ro-syjski..
4łlł i
3>62-99
do
~ OSM-OKLASISTOW
w.atęipny::h
.~ egz.aitnitnów
( przygo~o-wuje mgr Za( bolrski, Nii.iw~oit 13-8

SKLEP MEBLOWY NR 2 (specjalistyczny)

Kozlowslti,
zgubil Je11lf.
~ Dnia.na, 25,
6:1718
< sbużbową nr os
4360 il
~ wyd. przez GAM

dysponuje dużą ilością zestawów pokojowych i wypoczynko•
wych z dostaw krajowych i z importu
z

mebląmi

kuchennymi przy ul. Kościelnej 6
PROPONUJE:

8 rodzajów zestawów kuchennych
z jmportu oraz

pełen

:J

z

·

lO.~ ;,Ba~e1'"

10.25 „Bębny wzywają
frp,gm.
do· awiętowa.nia ''. 10.~o „Osibisa/' _ zei;pól cza.~nego Lądu.
gaz :r;iemny na
10.50 Ropa i
BaUy°ku. u.oo „X PawUon" _
ll.30 Gwiaz.dy parymQntaż.
&kich ka.baretów. 11.411 ABC r'ldztny. 12.os z kraJu i ze świa- .
ta. 12.25 z !ubel.skie1 fQnotekl
muzyeznej. 1.2.45 Rol.n1czy kwadra.ns. 13.00 „Ok>n,o D!I Koziai"
- słuch. 13.20 „Cóż to za cl:llopa.jt, co to za dziewczyna" xO.ncert. 13.ła Wi,ęce,, lepiej, tanieJ. lfiO Czy z.nasz ti: ,ltsiążmuzyczny
14.~o Przel!:rój
kę?
tygodnia. 15 „00 W~d. 15.05 G0dzina 4la dzieiwcząt 1 chłopców.
„Czas i 'u·
16.~
16:00 W Lad.
dzie''. 16.20 600 sęku.nd z. piosenk' :!:oln.ierską. 16.30 Popoł'8.6q Muludni e z młodością.
zyka i akt'\l.a.1ności. 19.15 Kup.lć
posiuchać warto.
nie kupić 19.30 Wędrówki muq.ycz.ne po
kra.j u. 20.00 Dziennilk. 20.30 Miniatury roz.rywkOtWe. 20 .45 Krt21.90 PQdwienika sportow„.
22 ·• 0
czorę\t przy mikrofonie.
świa~a"
„w 80 mi.nut d<iokoła.
- ma.gaz.yn muzyc:z;riy. 23 .00 U
wyda·nfe dzię;nntka. U.10 n . c.
Zf.00
muz.yc'1lnego.
ma.gazynu
·
WiadO!Jl.OŚcl.

-

r··~·~~~·~~~~~~~~~·~····1

asortyment mebli krajowych.

Przy zakupie mebli kuchennych I wpłata wynosi
1O proc. - kredyt na 36 rqt

~ ANDRZEJ •

~ DZIECIOM doskonałe !~

< nis.)co

leśni

Grot>nllki, Ozoi'
Olszewska.
godz. 16

'< kows~a 12.
~ Zgłoszenia po

~ PRZYJMUJĘ dueci ną po.
bY.t klima.tyczaiy. Cz.e;;laRabka, ~l.
wa Ę:aplo-n,
< Pociesz.n& W'<>da 6

RABKA - wzyjmę di:ieci na wcza~y. Zaipewni;im
op1ekę lekarską. Cnowaniec, uł. Szo•pen& 10, tei.
4306 a
18-95

równie1
dysponują
sklepy w województwie
wszy!itkimi rodzajami mebli krajowych i z importu.

Pozostałe

MEBLE WYKOŃCZONE NA WYSOKI POŁYSK - I wpłata 15 proc. i 36 rat
MEBLE WYKOŃCZONE NA MAT
- tylko 5 proc. i 36 rat
·

Zakupione meble odwozimy do mieszkań nabywców
odpowiednio pnystosowanymi samochodami po bardzo
przystępnych cenach.
ZAPRASZAMY I ZYCZYMY PoM'rSLNYCH ZAKUPOW

gwa-raintuoę

< czówka -

POGOTOWIE Teilewiziliie
ZURlll', tel. i13-U god~.
(<>prócz nie>dzie1J.
8-19
z11loszone do
Na,praiwy
godz. IQ wyikonujemy I~
go samego dnia.
NAPRAWA
615-:12,

(

_.'1dl'WWMŁM&f)iąttlt&iJ:F~Mcl) }l!JUl1t)~~

po-lecą

telewizorow

GłoWińJslli

SUKNIE

1761

I(

tainio
ślubne
WY"Poży•cza.lnla

l:'.iotrlkow.s~a

+

WYTNIJ

I

ZA CHOW A.J

...

KWIETNIA

PlU>GSAll I

MHE> ART. WŁOKIENNJCZYMI
• Piotrkowska 7, 39,
• A. Struga 4,
• Głów11a 47,
e PKWN 21,
• Zachodnia 14,
• Przybyszewskieg9 17.

-

ZAC::HOW A.J

I

polecają sklepy

-

I

•

NA SEZON WIOSENNY
• apaszki
• gawro2ki
• kQłnierzyki
• rękawic7.ki
• parasoiki

-

WYTNIJ

38, .W4loza1'
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,, 35 Międz:Y'MZ'O;
1 ., 0 W iad.
dówk& KO-JTlbata.ntów. e.5 5 Sladam! piosenki. 10.25 Mag. li~.cracki „To i owo". 11 .15 WląM.25 Poranny
zanka melodii.
kraju i ze
koncert. 12.0i Z
świata.. 12.25 J, ·p, Rameau fragm. z Il suity <>rk. do wi„$w1ądowiska alegru-ycz.nego
12.40 (L) Kotynia chwały" .
Z!eGło-s
„
(L)
12.ł5
mullltkaty,
mi Lódzkiej". 13.00 (L) „Melo13 40
dla, cytm i piosenka".
OpowLadainie. U.OO Wiad. 14.05
Amatooskie zesip. przed ml.kro14.30 „Rady praiktyczfanem.
ne"- humoreska. U.ł5 Blęklt·
15.00 Rep. z XI
ną aztaleta.
Konkursu Piosen>k1 Radz.lecklej.
15.25 Koncer>t. 15.50 O czym plsze p;ra.sa. 16.00 Wia.cl. 16.05 Z
Polnaj nO'W'szych na.grań
ska. 16.20 T.ainiec za tańcem.
u. 45 (L) Ak.tualmości lódzkie.
17 ,00 (L) „Olrolice kultu.cy". 17 .10

NIEDZIEL. - 16 KWIETNIA 1972 R. PROGRAM I
7.jj5 Program dnia. 8.00 TV Kurs Rolniczy - Uproszczona
8.45
8.35 Przypominamy, radzimy.
uprawa ziemniaków.
„Alarm przecJwpoża.rowy trwa". u.oo Dla. młodych widzów:
magazyn
- Telewizyjl)y Klub Smialych. 10.20 Sprawozdawczy
sportowy. 12.00 „Jak zginą! Dziki Zachód" - film dokumentalny prod. ang. 12.25 Dziel)n ik. 12.40 „Ballo Delle Ingrate" 13.15 Przemiany.
opera komiczna Cl;iudio Monteverdiego.
13.45 Dla dzieci: „Ej Gorcowe gronicki" śpiewa i tańc,;y
1<0!0
Dziecięcy Zespół Regionalny „Gronicki" z Kamienicy
Limanowej. 14.15 Klub Sze$ciu Kontynentów. 14.55 „Piórkiem
i węglem-.•. 15.25 Sprawozdanie z meczu piłki nożnej Bul·
garia - Polska. W przerwie o.k. 16.10 PKF. 17.15 Wielka gra.
18.15 Piosenka dla Ciebie. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik
Totolotek. 20 05 „Aresztowanie Arsena Lupina" - film TV
prod. franc. odc. III (kolor). 21.00 Magazyn sportowy. 21.40
„Kobieta tragiczna" z cyklu: Wieczorowy Uniwersytet dla
Starszych Panów - wg tekstów Kornela Makuszyńskiego.
~2.10 Progra.n;i .n.a ponledzia·lek.
PROGRAM II
.16.05 Program dnia. 16.10 Dla małych widzów: ;.Bar Kakao"
16.40 „Divertimento C-moll
program TV Węgierskiej.
op. l" - scenariusz - Jeremi Przybora, muzyka - Jerzy
15.00
Wasowski. 17.25 W1Lrszawa w odbudow ie i piosence.
„Walkower" - film fab. polski (dozw . od 16 lat). !9.20 Dobra.noc. 1~.3-0 Dz.iennik. 20.05 Studio 63 - Kazimierz Brandys
,,Bardzo starzy <>boje". 21.00 Zespól Pantomimy Wrocław- :i;;
scenariusz i reżyseria: Andrzej ~
skiej w filmie: „Salome",
Brzozowski (kolor). 21.30 „ Wieczór bez gwia>zdY" - recital ~
~
Elżb iety Jo-dlowskiej. 22.00 Program na wtorek,
PROGRAM I
PONIEDZIALEK - 17 KWIETNIA 1972 R.
16.00 Pro i: ram dnia. 16.95 Dla dzieci: „Zwierzyniec". 16.55
Mistrzostwa świata w hokeju na Jodi:ie. Grupa A Czechoslowacja - Szwecja (z Pragi) (kolor). W I przerwie mecw
około 17.30 Di:iennik, w Il przerwie meczu około 18.15 LWD.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 Teatr Telewizji: „Sprawa Evy Evard" - Scenariusz. na podstawie powieści Andrzeja Struga „żółty krzyż" - napisał Andrzej Hausbrandt.
21.00 Gra Judith Jaimez (Wenezuela) - fortepian. 21.30 „Ex
libri$" - magazyn książki. 21.55 Dziennik. 22.10 Program na
wtorek. 22.15 Fizyka - kurs przygotowawczy - Dyfrakcja
i interferencja światła - cz. I. 22.50 Fizyka - kurs przygotowawczy - Dyfrakcja i interferencja światła - cz. II.
~
WTOREK - 18 KWIETNIA 1972 R. PROGRAM I .
~
O miejsce wśród Judzi ~.55 Język polski kl. V-VI 12.45 ~
(J'atriotyzm). 10.30 „Iskra" - film fab. prod. radz.
Ważniejsze zagadnienia ~
l 13.55 Przysposo)::Jienie Rolnicze związane z di:iedziczeniem, użytkowa.niem i obrotem i:iemią.
15.20 Matematyka - rok I - Objętość bryły obrotowej. 15.55 ,..
Matematyka - rok I - Długość łuku krzywej. 16.25 Program
dnia. 16 30 Dziennik. 16.40 „Dwugłos", 17.10 LWD. 17.30 TV N
Ekran Młodych. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 „Iskra" ;i..
21.40 „Teatr 1 teatry" - reportaż ~
mm fab, prod. radz.
filmowy Barbary Pietkiewicz. 22.10 Dziennik. 22.25 Program 0
na środę. 22.30 i 23.05 Politechnika TV: Matematyka rok l ~
.,.;i..
(powtórzenie),
PROGRAM n
17.15 Program dnia. 17.20 MU!taria - obronność - nownczesność. 17.50 w stronę gwiazd z cyklu: ze świata fiz1ki.
18.15 Klub Filmu Naukowego, 18.45 En trancais (20) telewlzyjny kurs języka franc. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.05 ...,
Glob. 2-0.35 Jesz.cze słychać śpiew ptaków z cyklu: Ziemia :'.l
"'
planeta ludzi. 21.05 24 godziny, 21.15 Krakowskie studio- jazzu ~
przedstawia. 21.45 Russkij jazyk po TV (27) telewizyjny kurs ,..
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.
18.20 Wk!.nok·rąg. 19.00 ,..
dni".
Echa dnia. 19.15 Lekcja języ'.<a
fra•nc. 19 .31 Ma.tysi8Jkow!.e. 20 G! ::3
Teresa BerRecitał tyg<i<lnia gam.za - mezizo-so·pra.n. 20.30 sa- ~
mo życie. 20.40 „Radio.scenka". >o
a1.10 Wesoły kramik. 21.25 „ Bu- fi;
2.2.00 z
da.p eszt na płyta.eh".
kraJu ~ ze śwl&ta. 22.30 Wi ad.
sport. 22.33 Kompoz.yt0 r tygodni& - J. Brahms. 22.45 Radl<'23.50 ~
ka.ba.ret Tirzy po trzy.

Program na środę.
PROGRAM I
SRODA - 19 KWIETNIA 1972 R,
9.40 „Sprawa jasnowidza Hanussena" - film seryjny prod.
- Silnik spaFizyka
VII
kl.
Dla
czechosl. (cz. I) od 16 lat. 10.55
linowy. 11.55 Dla kl. VII Historia - W obronie mowy i ziemi. 12.45 Dla kl. VIII Chemia - Szkło. 13.40 „Wybieramy zaWód". 15.20 Matematyka - kurs przygotowawczy - Aksjomaty stereometrii. 15.55 Matematyka - kurs przygotowawczy
Równo-ległość 1 prostopadlo-ść w przestrzeni. 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik. 16.40 Dla młodych widzów: „Galeria na
17.30
medal" - Tem;iarowie z leśnych wzgórz .- pr. ang,
„Pełnym głosem o ciszę" (Polą.k pracuje,). 18.00 „s~Jwetki
kadry
„Płyną
18.45
Lwn;
18.25
X Muzy" - R-oman Kłosowski.
1. •• pienią dze" (L). 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 19.55 „Sprawa jasnowidza Hanussena" - film seryjny prod. czechosł.
21.05 „Swiat i Polska". 21.40 Trans. półfinał. meczu piłki nożnej
o Puchar Europy Benfica (Lizbona) - Ajax (Amsterdam)
w przerwie ok. 22.25 D:r:iennik. 23.25 Program na czwartek.
PROGRAM II
16.50 Program dnia. 16.55 Dla dzieci: „zwierzyniec". 17.40
Portret m iasta - OTV Kraków na ekranie. lS.10 Nowy nie
jest sam - Polak pracuje. Uniwersytet TWP. 18.40 Pollena poradnik kosmetyczny. 18.45 Walter and Connie (27) jęiyk
angielski dla początk. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik TV.
20.05 Lenin - film dokumentalny, 20.25 Krakowska palestra
Sonda - teleturniej socjologiczny, 21.15 24 godziny. 21.25
Etruskowie w Etiopii i Polsce z cyklu: Zapisane w ziemi.
Mirosław żuławski „Opowieści mojej żony";
Studio 63
„Cukierki" - reż. i scenariusz - Adam Hanuszkiewicz. Wvkonąwcy: - żona - Zofia Kucówna , mąż - Adam Hanus'zkiewicz. 22.10 En franca.is (20) powtórzenie kursu języka
fraincusklego, 22.40 Program na czwartek.
PROGRAM I
CZWARTEK - 20 KWIETNIA 1972 R,
1.15 Matem:ityka w szkole: - Aktywne utnvalanie materialu nauczania cz.. I. 15.50 Program dnia (L). 15.55 Dla mlodych widzów: „Ękran z bratkiem". 16.45 Dziennik. 16.55 Mistrzostwa świata w hokeju na Jodzie (Grupa A) Związek Radz.iecki - Czechoslowa<:ja (z Pragi) (kolor), w pierwszej
przerwie meczu ok. 17.30 Magazyn ITP., w Il przerwie ok.
18.15 LWD. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.00 „Przypo rninamy, radzimy". 20.05 „Dwaj panowie bez. parasola" - film
22.20 Dziennik
fab . prod. rum. 21.4-0. PKF. P.!.50 Refleksje.
i wiadomości sportowe. 22.40 Program na piątek. 22.45 Politechni>ka TV: Fizyka - rok I - Dynamika cieczy 1 gazów.
23.20 Politechnika TV: Fizyka - rok l - Opory ruchu.
PROGRAM II
17.00 Program dnia. 17.05 Język angielski w nauce 1 technice, 17.35 Dla dzieci: „Mioduszka i spadochron" z. serii:
„Mioduszka" (kelor). 17.45 Z wizytą w Kraju Rad: !. Kujbyszew, 2. Znicz plonie nad Wołgą - filmy dokumentalne
(kolor). 18.05 „Włosz.ka z sercem na dłoni" - włoski program ro;r,rywkowy (kolor). 18.45 Niebezpieczne środowisko
(Kolorowe spotkania). 19.20 Do.brance (kolor). 19.30 Dziennik.
20,05 Polski film animowany - Witold Giersz (kolor). 20.45
2ł godziny, 20.55 Raport z Libii z. cyklu: Nasi za granicą.
21.55 „Węgierski magnat" - film fab. węg. (kolor). 23.00
Scient!&t speaks (25) (p<>wt.) jęz.yk angielski w nauce i technice. 23.30 Program na piątek,
PROGRAM I
PIĄTEK - 21 KWIETNIA 1972 R.
8.00 TV Kurs Rolniczy dla zoot,e chnika 1 agronoma - Organ iza.cja produkcji mleka w gromadzie. 9.15 „Nicholas Nlckleby" odc. X pt, „Magdalena Brey" - film seryjny prod.
ang, 9.55 Dla kl, VIII - Zajęcia techniczne - W fabryce
domów. 10.55 Dla kl. VII Fizyka - SHnik spalinowy. l!.55
Dla kl. VII - Chemia - Szkło. 12.45 Dla kl. Il-III lic. Przy•posobienie obronne - Zasady strzelania z broni malokaiibrowej, H.55 Politechnika TV: Fizyka rok I - Układy drgając.e - cz.. I. 15.30 Politechnika TV: Fizyka rok I - Układy
cz. II. 16.00 Program dnia (L) 16.05 Telewizyjny
drgające Informator Wydawniczy. 16.30 Dziennik. 16.40 Dla dzieci: Pa.n Pólka 1 spółka. „Spotkanie w Kolinie" - film czechofilm radz. 17,30 Nie tylko dla
słowacki (kolor). „Agapicz" 18.10 „Kraj naszych
pań. 17.50 Lód~kie Wiadomości Dnia.
przyjaciół" - turniej studencki. 19.05 „Sport, turystyka, wypoczynek". 19.20 Dobranoc. 19.30 D i:iennik. 20.05 „Nicholas
Nickleby" - odc. X pt. „Magdalena Brey" - film seryjny
prod. a.ng, 20.30 „Kraj". :111.10 Teatr TV na świecie. Spektakl
TV Radi:ieckiej „Przed bllll"zą" wg szt\llkl Maksyma Gor~iego pt. „Ostatni". 22.25 Di:iennl.k. 2·2.40 Program na sobotę
22.45 Politechn>ka TV - Fiiyka - rok I (powt.). 23.25 Poli~
technika TV - Fizyka - rok I (powt.).
PROGRAM Il
17.Hl Prog·ram. dnia. 17.2-0 Z pr~sy nauko~ • techn!cz.nej.
17.45 Al!abet miasta, 18.15 Telewizja i na,ucza.nie z, cyklu:
Postęp 1 dydaktyka. 18.45 Russklj jazyk po TV (28) Tel!!wizyjny kurs języka ros. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.Ó:;
„Forma i treść". Słuchamy i patrzymy (XXIV) (powt.) - muzyka rosyjska i radziecka, 21.00 24 godziny. 21.10 TV Giełda
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śwl.ata.

u .oo

Na
Spa-

bydg0<skiei amtenie. 15.00
gawę
ce.cy po mLeście Jw-t d„. 15 ..tO Album muzyki. 15.30
15,:;5
przez świat.
Ekspresem
Z k.ra.ju Ln·ków - Dolin& Yuan15.:iO
dz.leń trze.ci.
ga.u.nko Weekend z me!O>die,. 16.15 C. P.
E . Bą.ch - Stnf-ornd.a. G-dur. 16.30
Sz.ekspi.r śpiewamy po pols_\cu.
Nasz ro·lt 72. 17.00 Eks16.ł5
presem przez świa.t. 17.05 Quodlibet. 17.30 „Szaleni.ee z Bergera.c" - odc. 17.40 ł«u.b Graią
18.20 AMoloiita
cego K>N11lka.
ba·gaminiatury mu·zycl'll'lej tela. Lą.30 Ekspresem przez świat.
19.~0
maltletoton.
Mój
18.35
„Tadeusz
Ksią0ka tygodnia Pa.w)tkO<Wski i jego krak0<w.sc~·
a.ltto-rzy". 19.15 PiO'Senlti 1,z. wło
19.35 s. Prokoskiego buita".
19.0
„Wiz.je U!()tne".
:łiew 20.00
PolitYllc& dla, WSZY&tkit:h.
nowych
Muzyk~ ze starych i
magaz.yn
31.oo Mo.wa płyt.
Piwni.ca
31.20
!lingwistyczny.
przedstawia. 21.40 Ptt&wa.zje felieton Hamiltoma. al.58 Z na.g.ra·ń Johina Ogdo-na. 22.00 Fakty cl,nllą . 22 :08 Gwiaz.da siedmi:.1
wieczorów - The Beatle.11. 12.15
„;potop" - <>de. 22.U Z filmowej ście2lkl dtwlęk<>Wej. 23.r,o
%3.05
wiersze.
1.Wołalnie"
WLecz<>rne &potkam.a z Nicolettą.
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iY'Ci1S Maa11g.
f!.lm farb. prod.
ry" (W). 1.55 Zoologia dla klas VTI
dla
Geografia.
10.55
- Pf>atki (W).
l"hnla111dia, k.raj J~
~las VH z.ior ~ lasów 'W). 12 .łS B lolo1 ia <
IV liceaJJ.nych ~a.&
dla.
lit:
1&. 15 O
Ocnroma bio.stery (WJ.
2;a,po-wia•:la
SzkQLna.
Ręda·~cja
(W) , 16.30 Dz.ie!llllilk (W). 16.40 ~
hM"Cer&ki (Z
XXIlll trójmecz
17.40 Spo<t.k:a11.Ja z „
Kato.w.ie).
przyirod.11 (W). 1'8.10 „Od·wied~i
ny" - reporta~. 18.30 „G<>dztna
Orfeusz.a." - m•ilUY•n (WJ . 19.~0
Dobrallloc (kolor) (W). 19.30 Mc·
n1t<„r. lO.U „Alta.bet ro-z;rywkl"
Di:ien.ntk (W).
:łl.15
(Po21nań).
21.40 ,,IMętczyini V{ żYt:IU Maan~ .
mm tab. prcx:I.
ry" (W). l2.55 Porogram :-o.zrywko·
wy (W).
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17.01 Brylantowa ręka - tilm
0
fab. ca·dz. lą.35 Luózie z. róż <
nych 9tro-n l!willlta: „Mleszkań ~
cY Jezior w Burmie", „żyele w
19.20 DohLndUJSkleJ wilOlsce".
brainoc. 19.30 „ Syqi Salomei" (Kobiety Ich
Słowacki
Juliu~z
:h"'Cia). 21.30 14 godziny. auo Eo< powt. - język angielski dla początkujących. 23.05 Program na
Ca.vale ri& Ru·tlcana. - z crklu ;.. sobotę.
=ero wej
1,1uz;y.lti
a !'Cy'Clzlł!'ła.
•
~Oil«).
WYTNIJ I ZACHOWAJ
WYTNIJ J ZACHOWAJ
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Wszystko o ubezpieczeniach
rodzajów ubezpie·
PZU swoim klientom. W ub. czwartek na spotkaniu z naszymi czytelnikami
przy NTU 303-04 dyr. łódzkiego
Oddziału PZU dla m. Lodzi 11qi- A. Włodarski informował
o najbardziej korzystnych lub
nowych formach ubezpieczenia,
stosunkowo mało jeszcze spopularyzowanych.
Podczas pobytu u krewnych
W woj. poznańskim ze zdziwieniem przekonałem się, że są
oni ubezpieczeni niemal na każ
60
Około
ezeń oferuje

Postanowiłem więc
dą okazję.
pójść w Ich ślady 1 zafundoswojej wnuczce.
wać „posag"
Czy jednak na tę decyzję nie
bo Ja mam
późno,
za
już
jest

$0 lat, a wnuczka 5?
Nie. Tylko że zawierając w
tyi_n wieku ubezpieczenie, bę
dzie pan płacił wyższą skład·

czeniem I kiedy

uiścił

ostatnią

Przy ubezpieczeniu zawartym np. na 15 lat miesięczna
składka wynosi 5,10 zł od każ1000 zł ubezpieczenia.
dego
Chcąc więc, aby wnuczka w 20

dziecko, zostaną w każdym województwie I w każd ym mieśrozlosowane
cie województwa
polisy ubezpieczeniowe na sumę 10 tys. zł. Zaś wśród na-

ponad 100 zł.
płacić co
Chcę ubezpieczyć syna, ale
zamiast jednorazowej Wypłaty,
pragnęłabym zapewnić mu swego rodzaju stypendium na o·
kres studiów. Może się jednak
w międzyczasie
zdarzyć, że
któreś z nas umrze. Co Wtedy
sktaamnl ~. się z wniesionymi składGdy umiera dziecko na rzecz

równleż odpowiedzialność PZU za
wouszkodzenie
zniszczenie lub
zu podczas podróży zagraniczneJ?
Nie. Auto-casco daje prawo
tylko za
do odszkodowania
zniszczenie wozu w kraju. Aby
za
odszkodowanie
uzyskać
ewentualny wypad-ek Z\l granicą, tr'."~?a. u•bellPieczyć si ę w

jego
dopóki
una
kształcą się i pozostają
trzymaniu rodziców. Następnie
rodzice i teściowie, dalej dziadkowle i Inni krewni o ile progospodarstwo
wspólne
wadzą
domowe. Nieślubni wspólmal:l:onkowie tylko wtedy, jeśli

pieniędzy za wywłaszczony domek. Mąż ma emeryturę, a Ja
nie, bo nigdy nie pracowałam. .
Czy wpłacając uzyskane za dozaPZU
mek
rentę
pewnlć sobie dożywotnią
płatną od razu? czy też pleprzez jakiś,
te muszą
niądzeprzeleżeć
na koncie PZU?
czas
Poprzez PZU można zapewnić
sobie dożywotnią rentę zarówno platną od razu jak i odroczoną. Wysokość jej zależy od
wielu czynników takich jak
kwota wpłaconej sumy I wiek
osoby zawierającej ubezpieczenie. Ponieważ wymaga to dłuższego omówienia, radzimy zgłosić się do PZU po bliższe informacje lub telefonicznie zaprosić do siebie agenta z tej
Instytucji, który wyjaśni pani
wszelkie kwestie związane z
dożywotnim zaopatrzeniem rentowym.
Czy istnieje mozliwość kontynuowanla grupowego ubezpieczenla rodzinnego w przypadku, gdy pracownik zostaje powołany do wojska, przechodzi
na rentę lub tak jak tysiące
kobiet, bierze bezplat11y urlop
na wychowanie dziecka?
Oczywiście, tylko wtedy pracownlk przekazuje składki inbezpośrednio na
dywidualnie
konto PZU. Indywidualne kontynuowanle ubezpieczenia wymaga też dopełnienia pewnych
formalności, a mianowicie przekazania inspektorowi deklaracji
zgody I zaświadczenia zakładu
ile czasu
mówiącego
pracy

najbliższych
bezpieczenia nie
d 1
1
krewnyct:i, ale da sząb ?ro z nę
lub całkiem obcą oso ę.

kę.

~~~~sco
~~~~~i~ę20 u~~~z~~. :;,t~~r.:;i:;a pa~ ~~:,~~wbe~~:~~ze~~obejmuje
miesiąc

1

5

Czy auto-casco

składkę.

Kto jest objęty grupowym una
rodzinnym
bezpleczenlem
wypadek śmierci? Czy 1 nie-

śl~~~{: m~~:!e!~Uca
współmałżonka,

dzieci,

~~~1~z ;~P~~~~ng1~;P~d::~t$~0~~:
mowe.
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wa dni temu w warszawskiej kawiarni „Podwleczorek przy mikrofonie" odbył się zorganizowany przez
Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego w Lodzi I „Te·
llmenę" pokaz mody włoskiego domu mody „Brioni" - znanej rzymskiej firmy specjalizującej się
przede wszystkim w projektowaniu odzieży męskiej.
Właściciel firmy i projektant w Jednej osobie p. Gaetano Savinl nie pierwszy raz bawi w Polsce.
Od 1969 r. istnieje pomiędzy firmą Brioni a naszym przemysłem odzieżowym umowa. P. Savinl nie tylko pokazuje swoJe projekty, także je sprzedaje wraz z konstrukcją 1 szablonami. W bież. roku zakupl01:10 we włoskiej firmie 30 sztuk
odzieży męskiej za 6000 dolarów. Odzież ta stanowić będzie
Jedno ze źródeł inspiracji dla naszych plastyków, Jak kon-struować odzież, jakle stosować dodatki.

~ - Precz z szarzyzną! - pod tym hasłem prezentował p. Sa·
vinl swoje modele. Zatrzymamy się przede wszystkim na
odzież damska, mimo kliku wcale
§ kolekcji odzieży męskiej,
firmy.
S udanych wzorów, nie stanowi najmocniejszej stronystarszych
młodszych i
§ Wg pana Savlnlego nie ma mężczyznnieeleganccy.
Dojrzałym,
§ - są tylko mężczyźni eleganccy Ifirma
Brlonl optymistyezS nawet mocno, panom proponuje
I trzeba przyznać, że z wyjątkiem Jednej
§ ne jasne kolory.
tego co myśmy
krawędzi
na
już
propozycji balansującej
~
:f:i:'~PI o~!i:o(~f:ie:n:k~d:res:i':{ P~~';,e!~:~b)a:yj. a~~=j~~a k:,i::
§
S
S

S

~~~~t~Fc~::ł:c~~~~~~l~~ „w:i:;~allśmy pewną sumę ;Ji:f:~s~?~:1;:t~~~~ ~~ SSS~ Męz· czyzna
Zaś

przedwczesnej
razie
która zawarła
śmierci osoby,
że składek
mfmo
ube'zpieczenle,
w

np;~~a ju~Zi~~ekuuis~za,0 :r;~OI~~
'

pieniądze

mogę

c.z.u:.g

~
~

~

odrobi•nę

elegancki·
szalony

J

~
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Ma.
(h)
terminie pełną kwotę
~
•
) '
(
ubezpieczenia jednorazowo lub
2
~
w formie renty.
rynarka, także dwukolorowy garnitur w pewnym odcieniu ~
W wielu z<lkładach pracy zasezokolor
jalto
2 zieleni proponowanym przez p. Savinlego
Wiera się teraz grupowe u bez·
!ji• nu - pod . nazwą zieleni lsohla. Na podkreślenie zasługuje ~Z
pieczenia od następstw nleszczęprzepiękna, pełna umiaru linia spodni. Projektant wioski
ł'ł.
0
ws.posamblles,
Victor
7.1-letni
śliwych wypadków. Proszę
mkna~ąc pięlme czasy mlodośc l, N potrafił się oprzeć lansowanym na Zachodzie szerokim spobliższe Informacje na ten temat.
arzewłoskigo
W skorupce
dniom noszonym przez Freda Astaire'a w latach trzydzte- s~
posta.nowi! udowodnić, że walc
o którym
Ubezpieczenie
są rozbudowane
u.kryć
ponoć
można
S stych. Cechą charakterystyczną marynarek
cha
nie umarł 1 w oooonej dobie.
nowością , niejest
mówi,
pan
flzale z cienkiego
szerokie ramiona, szczupłe biodra, od bioder poszerzane, ~
w.~chodnle
Toteż w nocnym klubie, w
zmiernie korzystną dla pracownawet lamówczasami
kroju,
linii
stębnówką
kaszmiru. Podobno chusty z
podkreślenie
miejscowości Angeles, i:najduników. Przewiduje bowiem odprzedniej egipskJ.ej bawełlly jącej się 80 Jmn od Maon:iill, roz- S ką. Do łask wrócił tenis. Pokazywano nam marynarki z tcwsze!od
PZU
powiedzialność
tegorocznego se:i;<>nu
n<>wość
nisu, spodnie z tkaniny o tym samym splocie w kratę. Męż- ~
po,czął tameC'Wy ma.ratoin przy
wypadklch nieszczęśliwych
to prze- Tównieź zmieswzą się w
S czyzna elegancki jest odrobinę szalony. Szaleflstwo to
wtórze sbraussowsk!.ch melodii.
pracow·
ulegnie
którym
ków,
przyskorupce orze1:ha. Pr:zygotopo czym S jawla się, jeśli nie w kolorze ubioru Jako całości,
Tańczył 2 godz.Lny,
Ubez·
doby.
całej
ciągu
w
nik
~
stębłódzkie
krawat,
wuje Je na jarmark
najmniej jakimś szczególe a więc jaskrawy
stradł przytom ność.
pieczenie to może zawrzeć naspo• ~
o
płaszczu
przy
Zjednoczenie Przemysłu Bapodszewka
jaskrawa
lamówki,
Lekarze stwierdzUl, lit zmac!'"I S nówki,
jednak
Jeżeli
załogi.
część
wet
kapelus:r. S
w Lodzi, które
we~nianego
S kojneJ kolorystyce, A jeśll Już nie to, to ..• modny
i: powodu pr11emęczenia serca.
przystępuje do niego ponad 75
zgłosiło akces w tej imprezie.
z łaciatego filcu. I trzeba przyznać, że ten elegancki męż- ~
procent zatrudnionych, to stawowszem, ~
owszem
zupełnie
się
~ czyzna wioski prezentował
„Dl. 0 zawarł również poroka ulega obniżeniu 0 10 proc.
~ nie tylko dlatego, że jednym z modeli był znany gwiazdor
Kal. Mairłi Kiwała wyl'azy
zumienie z łódllklm l'SS. WyNie mniej istotne jest I to, że o
włoskiej telewizji ubierający się w firmie Brioni. N11sl
szczerego wspólC11Jucia z postawi ona do sprzedaży artywysokości ubezpieczenia każdy
mimo· te ~
S modele rodzimi także prezentowali się doskonale
wodu śmierci
na parkingu przy ul.
kuły
pracownik decyduje indywiduodzież nie była na nich szyta. Swiadczy to najlepiej o konPiott'kows'ltiej liiS przed na<woalnie, 1 że składki potrąca się
S strukcji odzieży, a więc o tym, na czym nam najbardziej S
czesnYni d<>mem ha11dlowym.
co miesiąc, aby nie stanowiły
~ zależy.
Plac przed nim gotowy będzie
obciążenia dla budżetu.
eśll chodzi o modę damską - p. Savlnl zrezygno- ~
S
na 1 maja; sam dom handlowy
Uległam wypadkowi w drodze
wal ze spodni w kolekcji na wieczór. Nie proponuje
S
„central" (bo taką ma otrzyz pracy do domu. Kto Jest zoS
także szerokich od pasa spodni, którymi nas niektóS
składają:
mać nazwę) urucha.m.iony zobowiązany wypłacić mi odszkopisma straszyły jako wystrzałem najbliższego se- S
re
S
'
stanie Z2 lipca.
dowanle, jeżeli stwierdzono włzonu. Możemy w dalszym ciągu nosić spodnie o kro- S
S
DYREKCJA, RADA MIEJSCO·
nę kierowcy pojazdu, a Ja od
ju takim jak do tej pory. Najlepiej z tkaniny dzla- §§
W daJ;,eym cląg11 na.pływają
WA ORAZ KO'LEZANKI I
2 miesięcy uczestniczę w gruGros damskich kiecek I spodni - wlaś- ~
ninopodobnej.
w
S
uczestnictwa
do
ZJEDNOCZEzgłosznla
KOLEDZY ZE
od nas·
ubezpieczeniu
powym
~
nie z nich skrojono.
S
Jarmarku; nadesłała je m. 1n·.
NIA PRZEM. TKANIN JEDtępstw nieszczęśliwych wypad~
AP
S
Centralna Składnica HarcerWABNYCH I DEKORACYJ·
ków?
~
3452/K
NYCH W l.ODZI.
ska OddziaA w l.odzi. ZorganiUzyska pani odszkodowanie z
z.uue a.ńa sprzedaż artykułów
11""'_..,.Afifi. .:v...
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c
tytułu
P
z
zaJedno
zawarł
:tródeł.
które
trzech
ubezpieczenia,
spartowo - turystycznych. Na
starym ciągu ha-ndlowym kład pracy z PZU, drugie wy·
ną, a lekkim wstrząsem drugą,
od Starego Rynku, pr.zez ul.
płaci PZU z racji uczestnictwa
umiesz.czo.no w S7)pi>ta!u W AM w
pl.
Nowomiejs,ką,
Zgierską,
w dobrowolnym ubezpieczeniu,
l.odzi. Trzecią osobę z urazem
Wolności i ul. Plott'kowską do
a trzecie otrzyma pani z obożeber tkowaino w szpidwóch
ul. Głównej rzaczyna się robić
ubezpieczenia kowiązkowego
a czwartą zatalu w Lask
ciasno (na razie na naszych
powłaściciela
munikacyjnego
w
o~· wacj!
na
trzym=o
szkicach sytiua.eyjnyeh). Nadal
jazdu.
Ca.la akcja
pabianlckt
szpitalu
jedna-k przyJmuJe.my zgłosze
Agent, który odwiedził nasz
nieala
przebi
ratunkowa
pod
kierować
je
nia; prosimy
dom I zachęcał do "Ubezpieczenia
zwykle sprawnie. Mruma mówić
po jezdni. Efe.lcadresem red.akcji „Dziennika
nawierzchni. Hamulce Ulegniemal przed
o jakimś
le, a
wspomniał
dzieci,
o dmżym szczęściu pasa.że.rów
którym
było zderzenie, w
l.ódzkiego", Łódi, ul. Piotrtern
wtedy
właśnie
i
zablokowaniu
ły
wygroźnego
do
Na
dosz.ł.o
nlcami,
konkursie.
atrakcyjnym
auto.bUsu, Wy,p adek ten PQ<Wld<>plsklem na
!kowska 96 z
k1lka os(>b odm.iosło obrażenia.
padku samochodowego. Samo- -. jadący w bli.s.kiej odległości za
czym on polega?
nien jednak stać się poważnym
Na miejsce wypadknl błyskakopet-cie: „Jarmark łódzki".
chód ciężaro.wy wi,o.zący pusta- nim a'\Ltobus PKS został t;ówNa tym, że wśród osób, które
wszystkich
dla
wi=te niemal :nadJjechaly ka- ostl.'Z.eżeniem
ki, w pewnym momencie ostro niez zmusza.ny do ostrego ha•
swe
ubezpieczą
pow kwietniu
Prowadzenie
retki pogotoWia o:e stacji w Pa· kierowców.
.
ja>ldU w trudnych waruaikach
~;a; atmosferycznych, jakich niestełflllłllllllllllllllllllllllllłlllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllłlllllllłlłllłllllllllHlllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllll ~~'r,'j~%1· s~O<W~~;~~~z~~
<!Jol nan:i nie szczę.
osób, z ozego c:Dtery umieszczo- ty ostatnie
no w szpitalach. Dwie osoby, ze dzą, nie jest sprawą latw11.
przedramienia jedzłamaniem
(er)
Wykonawszy raclo,sny taniec wokół swej pani, Quant
wyciągnął się na dywanie na całą swoją długość. Ledaldo
żał teraz na grzbiecie nadstawiając brzuszek
Dnia 13 kiwietnia 1972 r.
szych karesów i cztery krótkie łapki zabawnie sterDnda 13. IV. i972 r. zmarł
zma.rła nasza kochana Ma.na
po ciężkiej chorobie w wieku
czały nad tllłowiem.
i Babcia., przeżywszy lat 68
I
59
IM
Kester
powiedział
życie
rajskie
ma
- Ten to
S. t P.
S. t P.
Brent wchodząc do pokoju. - Byliśmy dopiero co na
bardzo długim spacerze i sądziłem, że Quant wyszalał
się wystarczająco. Ale widzę, :i:e jeszcze mało mu za·
bawy... Ty natomiast nie wyglądasz najlepiej, Jocelyn.
WĄSOWSKA
- Co chcesz, ciotka Muriel tak niedawno wyjechała.
Msza św. żałobna za duszę
za- Czy miałaś z nią jakieś cięższe przejścia? z domu Szeplicka
Zmarłego odpra.wlona lllOStanle
interesował się mężczyzna.
15. IV. br. o godz. U.30 w
Jocelyn machnęła ręką.
Pogrzeb adbędzie się dnia 15
Sw. Ka.zlmlerza na
kościele
Streszczenie powlelcł
kwietnia 1972 r. o gOdz. 15.30 Widzewie, po czym nastą.pl
- Tak! Wyjechała dość dokładnie obrażona.
rzym.cmentarza
kaplicy
mąf:.
z
powiedział
pocieszająco
- To brzmi raczej
wyprowadzenie zwłok do groosoba bflll'dzo energ!cz114
70-letmia clo11ka M.wrlel West,
·kat. na Dalach, o czym zabu na cmentarz zanew, o
wobec tego zbyt prędko u nas nie zawita.„
Może
głębo
w
pozostaU
i nleznaśna., oowled.ztla młode malźeństwo J~lfł'!n t Ke·
wladamlają
czym za,wtadamialą pogrążeni
Wiesz kochanie, :i:eby zmienić temat, powiem ci, że Je·
żalu
kim
ateira BN!lntów. W pawnej eh.w!!! Jocel111n zob<lczyia,, że cf.ot·
w żalobJe,
stem bardzo głodny. Nie miałem wiele czasu na lunch,
CORKI, SYN, SYNOWA
ka jej, .&fle>jqc na drabbn.ce, mok.rq &1Zmaitq ID!JICiera. krysztaŻONA, SYN, SYNOWA
a teraz jeszcze spacer z Quantem dodatkowo zaostrzył
I WNUKI
ZIĘC10WIE
rowy twieicmvk.
I POZOSTALA RODZINA
- 7'a ścierka slu.źy w~qcmle do mvcta garnków a §wlecz·
mój apetyt. Co mamy na kolację?
ios>wze·
8jęJo~
nvk .my.tam przed d<t.Voma tygodni=tl - Cynaderki.
n.m.
Dnia 12. IV. 1972 r. zmarła
- To znakomicie! Czy nie zechciałabyś się nimi zaDnJa. 13 kwietnla 1972 r.
stara c~ obrart~. zel!lZM. na dól.
nasza, najukachańs!l.a Matka,
jąć?
zmarł, przeżywszy lat 6ł uk.o·
Prababcia
i
Ba.beia
Jak
A
Jocelyn.
się
zgodziła
ch&ny Mąż i. Bl'M
- Zechciałabym ~
twoi studenci ze wstępu do matematyki? Dobrze zda·
- Nie widziałam w kuchni żadnej inneJ §clerki P.
t
S.
S. t P.
zasapanym głosem. - A co do czystości,
wali?
powiedziała
to mamy na ten temat zupełnie odmienne zdanie.
- Bez specjalnych niespodzianek. Poznałem Ich w
W rodzinnym domu moim i twojej matki co trzeci
ciągu semestru na tyle dobrze, :l:e ten egzamin był ranaJcię:i:sze dywany. A elekdzień trzepało się nawet
c11ej formalnością potwierdzającą to, co ju:i: o nich
troluksów wtedy nie było.„ Zresztą, popatrz sama,
wcześniej wiedziałem. Ale lubiłem moją grupę I troartys·t a muzyk
•
.
z K<>loso.wsklch-Ba.Myeka
jak ten żyrandol wygląda.
chę mi szkoda, że w przyszłym roku nie będę już miał
Pogrzeb odbędzie się dnia 15
Jocelyn podniosła wzrok pełen bezsilnej wśelekłoscl.
s nią zajęć.
Pogrzeb odbędzie się 15. rv.
kwietnia 1972 r. o godz. 1ł z
- No teraz na pewno nadaje się tylko do wyczysz•
br. o gOdz. 15.30 z ka.plicy
ka.plicy cmen~a na Zarze•
- O ile pamiętam, rok temu mówiłeś dokładnie to
c11:enia ~ tych tłustych za.cieków. Ma ciocia wyjątkowo
ul.
pr.zy
kat.
rzym.
omentairo:a
o ez:l[Dl powiadamiają
wie,
Idę
N.o,
kobieta.
młoda
uśmiechnęła się
samo
Zbyt
woli.
swej
Ogrodowej, o czym zawiada:bezwzględne metody przeprowadzania
Przyja.clól i Znajoonych poszykować kolację.
p<>grążeni w głębokim
~miamy
w głębokim żalu
grążeni
bezwzględne!
Kester Brent wyciągnął się w fotelu I na chwilę zasmutk.u
Usłyszawszy tę niewątpliwie trafną uwagę, pani Mugdy jego nozdrza
Jednak,
nieróbstwo.
błogie
w
padł
ŻON A. BRA<:;IA
riel West uznała za stosowne obrazić się I skrócić wi·
podrażnił ostry zapach cynaderek, zerwał się I prędko
SYN ORAZ RODZINA
I POZOSTAl.A RODZINA
zytę u niewdzięcznej siostrzenicy. Nie Jednak nie ~o
wyszedł do swego gabinetu. Jocelyn, która właśnie pogło uchronić Jocelyn przed nadprogramo'!Ym . myci~m
usłyszała pobrzęki
stawiła na st-Ole dymiące talerze,
żyrandola i likwidowaniem poza:stałych. ~ladow dz!a:
PODZIĘKOWANIE
Kol. Bożenie Klimeckiej lewanie szkła i po chwili zobaczyła swego męża niosą·
Kilka godzin meprzew1dz1anyc h zaJęc
łałllości ciotki
karzowi S1Jpitaila im. M. Piropołowy 11apełnione szklaneczki.
do
dwie
cego
I
Sąsiadom
Pr.zyjaciołom,
gowa serdeczne wyra.z y wsp61I to w normainym dniu pracy, gdy prawie każda czynZnajomym oraz tym wszyst- A co to za święto? - spytała na widok jego uro•
C7;Ucia z powodu śmierci
ność jest ściśle wyznaczona roboczym harmonogramem!
wzięli udział w
którzy
kim,
miny.
czystej
,Gdy wreszcie już pod wieczór w domu ~apanow~ł
pogrzebie
- Swięto wyzwolenia od natrętnych krewnych - WY·
ład i spokój, zgrzyt klucza w zamku oznajmił powrot
Wypijmy i zabierajmy się do jedzenia.
jaśnił. Kestera. Prawie jednocześnie rozległo się radosne
S. t P.
odwlekał się wbrew
Jednakże moment konsumpcji
szczekanie i do pokoju wpadł piękny podpalany jam·
gdyż właśnie zadzwonił telefon. Męż
obojga,
iyczeniom
składają•
Jopani.
swej
do
się
·
rzucił
nik, który z entuzjazmem
czyzna odstawił szklankę i podszedł do aparatu. Jocecelyn przykucnęła na środku pokoju.
radosw
oczy
piwne
swoje
zmrużył
źe
lyn · zobaczyła,
- Quant! Tak się piesek stęsknił? No dobrze, Jui
KOLEDZY
KOLEŻANKI I
nym uśmiechu.
się przywitaliśmy •. Grzeczny pies, grzecsny.••
serde=e podzlękO<Wanie skła·
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